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تعريف
ت RRعال RRج "ال Rّ Rرس RRال RRة امل RRدن ّ Rية" م RRوض RRو ًعRRا م RRن أه RRم امل RRوض RRوع RRات ش RRأنً RRا ف RRي ع RRصرن RRا ال Rّ Rراه RRن ،أال وه RRو م RRوض RRوع ال RRحضارة
اإلنRRسانRيّة ،أسRRسها وحRRقيقة كRRيانRRها وجRRوهRRر نRRظامRRها ،وذلRRك بRRأسRRلوب شRيّق ونRRهج جRذّاب ينسجRRم فRRيه مRRنطق الRRعلم مRRع
Rثيرا مRRن الRRغموض ا ّلRRذي يRRحيط
مRRنطق الRّ Rروح واإليRRمان بRRاهلل .فRRتأتRRي "الRّ RرسRRالRRة املRRدن Rيّة" وثRRيقة تRRاريRRخيّة هRRا ّمRRة تRRزيRRل كً R
ب RRشؤون RRنا اإلن RRسان Rيّة ،وت RRشير ب ّ R
Rكل وض RRوح إل RRى م RRا ي RRعتري ع RRال RRم ال RRيوم م RRن م RRشكالت خ RRطيرة ي RRمكن ال Rتّغ ّلب ع RRليها إن
خلصت النّوايا وتط ّهرت النّفوس من أدران املاديّة البحتة واالنحراف عن طريق الحقيقة.
ت RRرس RRم "ال Rّ Rرس RRال RRة امل RRدن ّ Rية" ل RRنا م RRعال RRم ال RRحضارة ال RRحقيق ّية ا ّلRRتي وض RRع أص RRول RRها وب Rّ Rني ه RRيكلها ال RRعام ح RRضرة ب RRهاء اهلل
RؤسRس الّ RديRن الRبهائRيّ ا ّلRذي يRنادي بRوحRدة الRعالRم اإلنRسانRيّ وبRأ ّن األديRان كّ Rلها ديRن واحRد ،مRصدرهRا واحRد ،وهRدفRها
م ّR R
واحد ،وبأ ّن األقوام جمي ًعا أوراق شجرة واحدة وقطرات بحر واحد.
* * *
أتّ Rم حRضرة عRبد الRبهاء هRذه ال ّRرسRالRة الRكريRمة فRي عRام  1292هجRريّRة ) 1875مRيالديّRة( وهRو ال يRزال فRي سRجن قRلعة
ع ّ Rكاء فRRي صRRحبة والRRده الجRRليل حRRضرة بRRهاء اهلل ولRRقد كRRانRRت الRRفترة ا ّلRRتي تRّ Rمت فRRيها كRRتابRRة هRRذه الRّ RرسRRالRRة مRRن أخRRطر
السRRلطان ع RRبد ال RRعزي RRز آل ع RRثمان
ال RRفترات ش RRأنً RRا ف RRي ت RRاري RRخ ال ّ Rدي RRن ال RRبهائ Rيّ ،إذ ت RRضاف RRرت ق RRوى ه RRائ RRلة م RRتمثّلة ف RRي ّ R
ونRاصRر الّ RديRن شRاه الRقاجRاري وفRي جRبروت أعRتى إمRبراطRوريّRتني فRي ذلRك الRعصر اسRتهدفRت الّ RديRن الRبهائRيّ فRي بRدء
السRلطان يRشاركRه فRي ذلRك ال ّ
Rشاه نRفي صRاحRب الّ RديRن الجRديRد مRن بRلد آلخRر ثRم سRجنه مRع سRبعني مRن
Rقرر ّ R R
ظRهوره ،ف ّ
أتRباعRه وآل بRيته فRي قRلعة عّ Rكاء ،حRتّى يRقضي قRضاء مRبر ًRمRا عRلى دعRوة الRحقّ الRيافRعة ،وتRنتهي ال ّRرسRالRة ا ّلRتي أتRى بRها
حRRضرة بRRهاء اهلل ،فRRال يRRسمع الRRعالRRم بRRعد ذلRRك بRRشيء اسRRمه ال ّ RديRRن الRRبهائRRي ،ولRRكن ال ّ RديRRن نRRما وتRRرعRRرع وانتشRRر فRRي
السلطان وتق ّلص ملكه وفنت دولته واندثر عزّه وسلطانه.
العالم أجمع ،وزال ّ
* * *
ّ
ّ
RوجRه حRضرة عRبد الRبهاء "ال ّRرسRالRة املRدنRيّة" إلRى أبRناء وطRنه مRن اإليRرانRيّني وإلRى حRكامRهم ،فRيؤكRRد فRي رسRالRته عRظمة
ي ّR
Rسماو ّيRة ودورهRا الRف ّعال املRؤثّRر فRي تRطويRر املRجتمع وخRدمRة الRعالRم اإلنRسانRيّ ،وفRي هRدايRة أمRمه عRبر األجRيال
األديRان ال ّ
Rبني أي ً
السRبيل ،وفRي مRعالRجة األمRراض
Rضا قّ Rوة الRكلمة اإللRه ّية ونRفوذ أثRرهRا فRي إرشRاد البشRر إلRى سRواء ّ R R
والRقرون ،وي ّ
االج RRتماعR Rيّة ف RRي ك Rّ Rل دور وع RRصر ،وي RRدح RRض ع RRبد ال RRبهاء ف RRي رس RRال RRته ه RRذه ف RRيما ي RRدح RRض م RRزاع RRم أع RRداء اإلس RRالم
RسماويّRRة ،فRRيصير بRRذلRRك حRRضرة عRRبد
RسامRRية وتRRعالRRيمه الّ R
وحRRركRRاتRRهم املشRRبوهRRة فRRي الRتّقليل مRRن قRRدره وتRRزيRRيف أهRRدافRRه الّ R
Rصحيح مRا
الRبهاء أنRبل مRدافRع عRن حRقيقة الّ RديRن الRحنيف فRي الRعصر الحRديRث ويRبرهRن بRال ّ
Rحجة املRقنعة أ ّن اإلسRالم ال ّ
جRاء إالّ لRتربRية البشRر ورفRع مسRتوى اإلنRسان ونشRر روح الRخير والRتّسامRح فRي الRعالRم .وتسRترسRل ال ّRرسRالRة فRي إنRارة
عصب ا ّلRRتي
ّR
السRRبيل أمRRام اإليRRران Rيّني حRRكومRRة وشRRعبًا ،فRRتد ّلRRهم عRRلى مRRناهRRج خRRالصRRهم مRRن د ّوامRRة الجهRRل والRRفساد وال Rت ّ ّ
سRRلبتهم الRRحضارة الRRغنيّة ا ّلRRتي كRRانRRت مRRن نRRصيبهم وسRRمحت لRRهم بRRأن يRRكونRRوا سRRادة الRRخير فRRي الRRعالRRم ،وتRRناشRRد قRRادة
السRلم الRعام الّ RدائRم بRني ال ّ
Rشعوب والRقبائRل واألمRم مسRتوحRيًا ذلRك مRن آثRار والRده حRضرة بRهاء اهلل فRي
األمRم إلRى إقRامRة ّR R
RخاصRة إلRى ال ّRرؤسRاء واملRلوك وزعRماء الّ RديRن فRي الRعالRم .وتRؤ ّRكRد م ّRرة أخRرى مRا أ ّRكRده حRضرة
سRورة املRلوك وفRي األلRواح ال ّ R R R
RسياسRيّون
والسRRباق فRRي تRRطويRRره يRRق ّوض أسRRس ّ R
ّR
بRRهاء اهلل مRRن قRRبله أ ّن التّسّ Rلح
السRRالم فRRي الRRعالRRم ولRRيس كRRما يRRزعRRم الّ R
Rتطرق الRّ RرسRRالRRة إلRRى مRRا يRRجب عRRلى الRRعلماء أن يتح ّ Rلوا بRRه مRRن
Rيرا تّ R
بRRأ ّن التّس ّ Rلح رادع لRRوقRRوع الحRRرب بRRني ال ّ Rدول .وأخً R
صفات ومزايا بناء على ما جاء في القرآن الكريم واألحاديث ّ
الشريفة.

RسياسRيّة والRثّقافRيّة والّ RديRنيّة ،فRإنّ
ورغRم تRجاهRل بRني وطRنه لهRذه ال ّRرسRالRة ال ّRرائRعة ومRعالRجتها لRلمشاكRل االجRتماعRيّة وال ّ
Rالج RRا ش RRامR Rالً مل RRشاك RRل
ف RRحوى ال Rّ Rرس RRال RRة وج RRوه RRره RRا ال ي RRقتصر ع RRلى ح RRضارة إي RRران فحس RRب ب RRل ي RRتع ّداه RRا ل RRيصبح ع R ً R
Rمر ال RRيوم ب RRأخ RRطر م RRراح RRل ت RRاري RRخها وي RRثقلها ت RRشاب RRك امل RRصال RRح والR Rنّزاع RRات
ال RRحضارة اإلن RRسانّ R Rية امل RRعاص RRرة ا ّل RRتي ت ّ R
عصبات ،وتRرزح تRحت عRبء مRوجRات الRعنف والRتّدمRير والRظّلم والRتّفرقRة الRعنصر ّيRة والRعرقّ Rية والRطّائRف ّية،
RصراعRات والRت ّ ّ
وال ّ
Rسماوي RRة ل RRألدي RRان امل RRختلفة ،داع Rيًا أه RRل
ف RRير ّدد ح RRضرة ع RRبد ال RRبهاء اإلن RRذارات ا ّلRRتي س RRبق وج RRاءت ف RRي ك RRاف RRة ال RRكتب ال ّ R
RسامRية فRي تRوحRيد الRنّاس وجRمع شRمل األمRم ،ورفRع
األرض لRلعودة إلRى حRظيرة اإليRمان بRاهلل ،وإلRى تRنفيذ مRشيئته ال ّ
السالم واألمن والعدل واملحبّة.
راية ّ
* * *
ّ
كRتبت هRذه ال ّRرسRالRة أصRالً بRالRلغة الRفارسRيّة ،نشRرت فRي مRديRنة بRومRباي بRالRهند عRام  1882ومRن بRعد ذلRك أشRرف عRلى
طRRبعها ثRRانRRية الّ R
Rشيخ فRRرج اهلل زكRRي الRRكردي عRRام  ،1909وظهRRرت الRتّرجRRمة اإلنجRRليزيّRRة لRRلكتاب فRRي لRRندن عRRام 1910
وأعRR Rيد طRR Rبعها فRR Rي شRR RيكاغRR Rو بRR RالRR RواليRR Rات املتّحRR Rدة عRR Rام  1918تRR Rحت عRR RنوانMYSTERIOUS FORCES OF" :
Rسيدة م RRرض Rيّة غ RRيل وط RRبعت ف RRي
 "CIVILIZATIONوص RRدرت آخ RRر ت RRرج RRمة ل RRها ب RRاإلنج RRليزيّ RRة ع RRام  1956ب RRقلم ال ّ R
الRواليRات املتّحRدة .ورغRم أ ّن هRذه ال ّRرسRالRة كRانRت فRي مRتناول ق ّRراء الRفارسRيّة واإلنRكليزيّRة مRنذ تRاريRخ صRدورهRا لRم تحRظَ
املRكتبة الRعربRيّة بRترجRمة لهRذه ال ّRرسRالRة إالّ اآلن .والRفضل فRي ذلRك يRرجRع إلRى املRجهود ا ّلRذي قRامRت بRبذلRه الRكاتRبة األديRبة
Rسيدة بRRه ّية فRRرج اهلل كRRيولRRيك بً Rرّا بRRوالRRدهRRا الRRفاضRRل الّ R
Rشيخ فRRرج اهلل زكRRي الRRكردي رضRRوان اهلل عRRليه ،وا ّلRRذي كRRان قRRد
الّ R
Rسيدة بRRهيّة
نRRوى نRRقل هRRذه الRّ RرسRRالRRة إلRRى ال ّ Rلغة الRRعرب Rيّة ولRRكنّه لRRم يسRRتطع تRRحقيق أمRRله هRRذا فRRي أيّRRام حRRياتRRه ،فRRأ ّدت الّ R
واجب الوفاء وح ّققت أمنية والدها وأ ّدت في آن م ًعا خدمة جليلة إلى املكتبة البهائيّة العربيّة.
Rختصة ،ولRRقد ارتRRأت ال ّ Rلجنة مRRن
تRّ Rمت مRRراجRRعة هRRذه ال RتّرجRRمة ومRRقارنRRتها بRRال Rنّص الRRفارس Rيّ األصRRليّ بRRواسRRطة لRRجنة مR
ّ
Rصها الRفارسRيّ ثّ Rم إعRطاء الRقارئ الRكريRم مRا تRعني تRلك
األنسRب أن تRبقى األشRعار املRنقولRة فRي ال ّRرسRالRة عRلى صRورة ن ّ
األشRRعار فRRي الRRهامRRش بRRدالً مRRن نRRقل ال RتّرجRRمة الRRعرب ّ Rية لRRها بRRيت بRRيت كRRما ورد فRRي ال RتّراجRRم املنتشRRرة لRRتلك األشRRعار.
وسRRبب ذلRRك أ ّن نRRقل الRRكالم املRRنظوم إلRRى لRRغة أخRRرى مRRنظو ًمRRا غRRال Rبًا مRRا ال يRRعبّر عRRن املRRعنى ا ّلRRذي قRRصده الRRقائRRل بRRلغته
األصRليّة ،هRذا مRع الRتّأكRيد عRلى أ ّن املRجال مRا يRزال واسً Rعا أمRام األجRيال الRقادمRة لRتقوم بRمزيRد مRن املRراجRعات لRترجRمة
هذا األثر النّفيس.
Rسيدة بRه ّية قّ RدمRت خRدمRتني عRظيمتني ،األولRى كRمترجRمة فRأتRحفتنا بRأثRر أدبRيّ عRظيم والRثّانRية كRمواطRنة
والRحقّ يRقال إ ّن ال ّ
عامليّة أهدتنا وثيقة حضاريّة مثلى تزداد أهميّتها يو ًما بعد يوم.
سهيل بديع بشروئي

الرحيم
الرحمن ّ
بسم اهلل ّ
بRRدائRRع الحRRمد وال Rثّناء وجRRوامRRع الّ R
Rشكر وامل Rنّة هلل األحRRد ا ّلRRذي م Rيّز الRRحقيقة اإلنRRسان Rيّة مRRن بRRني الRRحقائRRق الRRكون Rيّة كRRافّRRة
وز ّيRRنها بRRالRRعلم وال Rنّهى ال ّ RلذيRRن هRRما الRRكوكRRبان الRRعظيمان فRRي عRRالRRم اإلمRRكان ،فRRارتRRسمت بRRآثRRار تRRلك املRRوهRRبة الRRعظمى
Rقوش جRديRدةٌ فRي ك ّRل ق ٍ
Rور بRديRع ٌة فRي ك ّRل عRص ٍر وانRطبعت عRليها ن ٌ
Rرن .فRإنّRك لRو نRظرت
ونRتائRجها فRي مRرآة الRكائRنات ص ٌ
RصافRRية لRRرأيRRت أ ّن هRRيكل الRRعالRRم مRRزيّRRن مRRن فRRيوضRRات الRRفكر والRRعلم فRRي كRّ Rل دور بRRزيRRنةٍ
فRRي عRRالRRم الRRوجRRود بRRالRRبصيرة الّ R
ومتج ٍّRل فRي ك ّRل طRور بجRلوة ومRتباه بRاملRواهRب الجRديRدة الّ Rلطيفة ،وآيRة اهلل الRفرد األحRد الRكبرى هRذه -أي الRعقل والRنّهى-
بوي »أ ّول مRRا خRRلق اهلل
قRRد سRRبقت كRRافّRRة الRRكائRRنات فRRي الخRRلق وتRRق ّدمRRت عRRليها فRRي ّ R
الشRRرف وذلRRك مRRصدا ًقRRا للحRRديRRث الRن ّ ّ
العقل« وهي ا ّلتي تشخص ظهورها في الهيكل اإلنسانيّ منذ صدر اإليجاد.
تRعالRى وتRق ّدس اهلل ا ّلRذي جRعل الRعالRم الRظّلمانRيّ غRبطة الRعوالRم الRنّورانRيّة بRفضل إشRراقRات أنRوار هRذه املRوهRبة ال ّRربRانRيّة.
»وأش11رق11ت األرض ب11نور ربّ11ها« ،وت RRعال RRى وت RRق ّدس اهلل ا ّلRRذي ج RRعل ال RRفطرة اإلن RRسان Rيّة م RRطلع ه RRذا ال RRفيض األب RRديّ
»ال ّرحمن ع ّلم القرآن خلق اإلنسان ع ّلمه البيان«.
Rكرا عRلى هRذا الRفضل األعRظم حRتّى
Rف الRت ّ ّR R
فRيا أولRي األلRباب ابسRطوا أك ّ
RضرعRوا وابتهRلوا إلRيه ش ً
وسRل إلRى اهلل الRفرد وت ّ
RسنوحRات ال ّRرحRمانRيّة وطRلوعRها مRن وجRدان الRنّفوس اإلنRسانRيّة كRي ال تخRمد
نRتوفَّRق فRي هRذا العهRد والRعصر إلRى بRزوغ ال ّ
تRلك الRنّار ال ّRربRانRيّة املRوقRدة واملRودعRة فRي األفRئدة البشRريّRة .فRالحRظوا بRعني الRبصيرة أ ّن هRذه اآلثRار واألفRكار واملRعارف
RصنائRع والRبدائRع املRختلفة املRتن ّوعRة كّ Rلها مRن فRيوض الRعقل واملRعرفRة ،ومRا مRن طRائRفة أو قRبيلة
والRفنون والRحكم والRعلوم وال ّ
Rعم ًقا إال وازدادت عRلى جRميع الRقبائRل واملRلل تRق ّد ًمRRا ،ومRا عRزّة أ ّيRة مّ Rلة وسRعادتRها إالّ
ازدادت فRي هRذا البحRر الّ Rل ِّجيِّ ت ّ
أن تشRRرق مRRن أفRRق املRRعارف إشRRراق الّ R
Rشمس »ه1ل يس1توي ا ّل11ذي1ن ي1علمون وا ّل11ذي1ن ال ي1علمون« ،ومRRا شRRرف
اإلنRRسان ومفخRRرتRRه إالّ فRRي أن يRRصبح مRRنشأ خRRير بRRني مRRأل اإلمRRكان ،وهRRل مRRن نRRعمة يRRمكن تRRص ّورهRRا فRRي عRRالRRم الRRوجRRود
أع RRظم م RRن أن ي RRرى اإلن RRسان ن RRفسه -إذا م RRا ن RRظر ف RRي ن RRفسه -س RRبب اط RRمئنان ال RRهيئة البش RRريّ RRة وراح RRتها وس RRعادت RRها
ومRنفعتها بRتوفRيق اهلل؟ ال واهلل! بRل مRا مRن لRذّة أتّ Rم وال سRعادة أكRبر مRن هRذه .فRإلRى مRتى نRطير بRجناح الRنّفس والRهوى؟
RتوحRشة؟ وهRب لRنا اهلل الRعني لRننظر
وإلRى مRتى نRقضي الRحياة فRي دركRات الجهRل مRنكوبRني بRالRنّكبة الRكبرى كRاألمRم امل ّ R
بRRها فRRي اآلفRRاق ونتش Rبّث بّ R
Rسمع ح Rتّى إذا مRRا اسRRتمعنا إلRRى
Rكل وسRRيلة مRRن وسRRائRRل الRRحضارة وال Rنّبل ،وم َّ Rن عRRلينا بRRالّ R
Rهمة لRنعمل بRمقتضى تRلك الRحكم .ومRنحنا الRحواس
Rشمر عRن سRاعRد ال ّ
حRكم الRعقالء والRعارفRني اتّRعظنا مRنها ومRن ثRم ن ّ
والRقوى الRباطRنة لنسRتغ ّلها فRي أمRور البشRريّRة الRخيريّRة ،وأصRبحنا مRميّزيRن بRني أنRواع املRوجRودات وأجRناسRها بRعقل نRافRذ
Rهمة والRعاد ّيRة بRاالسRتمرار لRكي نRصان جRمي ًعا فRي حRصن الRعلم الRحصني
حRتّى نRقوم عRلى األمRور الRك ّل ّية والجRزئّ Rية وامل ّ
RاسRا جRديً Rدا ونRصنع صRني ًعا بRديً Rعا ونRر ّوجRه لRسعادة البشRر .فRما أشRرف اإلنRسان
مRحفوظRني ،ونRضع فRي ك ّRل حRني أس ً R R
وأع Rزّه إن هRRو قRRام بRRما يRRجب وبRRما يRRليق بRRه ،ثRRم مRRا أرذلRRه وأذ ّلRRه إن قRRضى عRRمره الRRغالRRي مRRنهم ًكا فRRي مRRنافRRعه ال Rذّات Rيّة
وأغراضه ّ
ً
مغمضا الطّرف عن منفعة الجمهور.
الشخصيّة
Rسعادة
لRRو جRRال اإلنRRسان املRRدرك لRRحقائRRق اآلفRRاق واألنRRفس بRRجواد هRّ Rمته الRRعالRRية فRRي مRRيدان الRRعدل وال Rتّم ّدن ،لRRكانRRت الّ R
اإلنRRسانّ Rية أعRRظم سRRعادة »س1نري1هم آي1ات1نا ف1ي اآلف1اق وف1ي أن1فسهم« ،ولRRيس دون شRRقاء البشRRر شRRقاء إن ظRلّ
هRRامً Rدا خRRامً Rدا جRRامً Rدا مRRنهم ًكا فRRي الّ R
وحRRش والRRجهالRRة بRRحيث يRRمسي
Rشهوات الRنّفسانRيّة فيهRRبط إلRRى أسRRفل دركRRات الRت ّ ّR
Rضارة »أول1ئك ك1األن1عام ب1ل ه1م أض ّ1ل« »إ ّ
أحّ R
ط مRن الRحيوانRات ال ّ
1صم ال1بكم ا ّل1ذي1ن
ن شّ 1ر ال1دّواب ع1ند اهلل ال ّ
Rهمة ب ّ R
Rكل غ RRيرة وأن نتشR Rبّث ك Rّ Rل التّشR Rبّث ب RRأس RRباب
ال ي11عقلون« .ومج RRمل ال RRقول إنّ RRه م RRن ال RRواج RRب أن نشّ R Rد إزار ال ّ R
طRRمأنRRينة عRRموم البشRRر وراحRRته وسRRعادتRRه ومRRعارفRRه وتRRم ّدنRRه وصRRنائRRعه وعRزّتRRه وشRRرفRRه وعRRل ّو مRRنزلRRته حRتّى تRRصبح أراضRRي

Rسعي ،مRRنبتًا لRRريRRاحRRني الRRفضائRRل ال Rذّات Rيّة
االسRRتعدادات اإلنRRسان Rيّة ،بRRفضل زالل ال Rنّيّة الRRخالRRصة وسRRلسال الجهRRد والّ R
وش RRقائ RRق ح RRقائ RRق ال RRخصال الح RRميدة ال RRخضلة ال Rنّضرة ،وت RRغدو م RRغبوط RRة ح RRدائ RRق م RRعارف األس RRالف ،ف RRتصير ال RRبقعة
RعكاسRRا
ًR
املRباركRة اإليRرانّ Rية مRركRزًا لRسنوح الRكماالت اإلنRسانّ Rية فRي جRميع املRراتRب وتRصبح مRرآة تRنعكس فRيها املRدنّ Rية ان
عامل ًيا.
وج RRوه RRر الح RRمد وال Rثّناء ي RRليق ب RRمطلع ال RRعلم ال ّ Rلدنّ Rيّ ومش RRرق ال RRوح RRي اإلل RRهيّ وع RRترت RRه ال Rطّاه RRرة وا ّلRRذي انتش RRلت أش ّ Rعة
RساطRعة ومRعارفRه الRك ّليّة بRصورة خRارقRة لRلعادة سّ Rكان إقRليم يRثرب والRبطحاء املRتوحشRني مRن حRضيض
حRكمته الRبالRغة ال ّ
الجهRRل والRRغفلة إلRRى أوج الRRعلم واملRRعرفRRة فRRي زمRRن قRRليل ،بRRحيث تRRأ ّلRRقت نRRجوم سRRعادتRRهم ومRRدن Rيّتهم فRRي فجRRر اإلمRRكان
وأصبحوا مراكز للفنون والعلوم واملعارف والخصائص اإلنسان ّية.
السRديRد عRلى تRمديRن أهRالRي إيRران وتRرقRيتهم
Rتقر فRي هRذه األيّRام رأي املRلك ّ R R
ومRن املRعلوم لRدى أولRي األبRصار أنّRه ملRا اس ّ
Rهمة بحRميَّة بRالRغة لRرعRايRة ال ّ
Rشعب،
Rشمر عRن سRاعRد ال ّ
وطRمأنRينتهم وراحRتهم وتRعمير الRبلدان ،وأراد بRخالRص رغRبته أن ي ّ
الشRRرق والRRغرب،
وإجRRراء الRRعدالRRة فRRيما بRRينهم حRتّى يRRضيء آفRRاق إيRRران بRRأنRRوار الRRعدل إضRRاءة تحسRRدهRRا عRRليها مRRمالRRك ّ R
RسابRRقة املRRمتازة ،لهRRذا رأيRRت لRRزا ًمRRا عRRليّ أن
وتسRRري فRRي عRRروق أهRRل هRRذه الّ RديRRار وشRRرايRRني مRRواطRRنيها الRّ Rروح الRRعريRRقة الّ R
Rهمة الRك ّلية ،مRحترزًا مRن ذكRر اسRمي حRتّى
Rكرا عRلى هRذه ال ّ
أكRتب لRوجRه اهلل مRوجRزًا فRي بRعض املRوضRوعRات الRالزمRة ش ً
ي Rتّضح أنّ RRه ل RRم ي RRكن ل RRي ق ّ R
ط م RRن ق RRصد س RRوى ال RRخير .ب RRل إنّ RRه مل RRا ك RRنت أع RRتبر ال ّ Rدالل RRة ع RRلى ال RRخير ،ع RRمل ال RRخير ب RRعينه،
فRإنّRني بهRذه الRكلمات الRنّصحيّة أذ ِّRكRر أبRناء وطRني نRاص ًRحا أمRينًا لRوجRه اهلل واهلل الRخبير شRاهRد عRلى أنّRه ال مRقصد لRي
Rصرف ،أل ّن ه RRذا ال RRهائ RRم ب RRبادي RRة م RRحبّة اهلل ق RRد ب RRلغ ع RRامل ًRRا ال ت RRصل إل RRيه ي RRد إط RRراء ال Rنّاس وت RRزي RRيفهم أو
غ RRير ال RRخير ال ّ R
تصديقهم أو تكذيبهم »إنّما نطعمكم لوجه اهلل ال نريد منكم جزا ًء وال شكو ًرا«.
دست پنهان وقلم بني خط گذار

اسب در جوالن وناپيدا سوار

RسالRفة وتRأ ّمRRلوا وتRف ّكروا فRيها مRليًّا ،عRندئRذ تRبصرون عRظم
ي1ا أه1ل إي1ران سRيروا قRليالً فRي ريRاض تRواريRخ الRعصور ال ّ
RسابRRقة بRRمثابRRة قRRلب الRRعالRRم وكRRالّ R
Rشمع املRRضيء بRRني الجRRمع
مشهRRدهRRا بRRعني الRRعبرة .كRRانRRت مRRملكة إيRRران فRRي األزمRRنة الّ R
Rصادق ،وك RRان ن RRور م RRعارف RRها منتش Rً Rرا
Rصبح ال ّ R
Rنيرا ل RRآلف RRاق ،وك RRان RRت ع Rزّت RRها وس RRعادت RRها مش RRرق RRتني م RRن أف RRق ال RRكون ك RRال ّ R
مً R
سRRاط ً Rعا فRRي أقRRطار املRRشارق واملRRغارب ،بRRلغت شهRRرة مRRلوك إيRRران ح Rتّى مRRسامRRع مRRجاوري ال ّ RدائRRرة الRRقطبيّة ،وأخRRضع
صRRيت سRRطوة مRRلك مRRلوكRRها مRRلوك الRRيونRRان والRّ RرومRRان ،وحRيّرت حRRكمة حRRكومRRتها أعRRظم حRRكماء الRRعالRRم ،وصRRارت قRRوانRRينها
Rتورا لجRميع مRلوك الRقارات األربRع فRي الRعالRم ،وامRتازت مّ Rلة إيRران عRن مRلل الRعالRم بRفتوحRاتRها ،وتRفاخRرت
ال ّ
RسياسRيّة دس ً
RصنائRRع والRRبدائRRع
بRRصفة ال Rتّم ّدن واملRRعارف املRRمدوحRRة ،وكRRانRRت فRRي قRRطب الRRعالRRم مRRركRRز الRRعلوم والRRفنون الجRRليلة ومRRنبع الّ R
ال RRعظيمة ،وم RRعدن ال RRفضائ RRل الح RRميدة وال RRخصال اإلن RRسان Rيّة ،وق RRد ح Rيَّر ع RRلم ه RRذه امل ّ Rلة ال RRباه RRرة وف RRطنتها ع RRقول س RRائ RRر
شRRعوب الRRعالRRم ،فRRأثRRارت فRRطنة هRRذه ال RطّائRRفة الجRRليلة وذكRRاؤهRRا غRRبطة الRRعاملRRني .فّ R
Rبغض ال Rنّظر عRRما جRRاء فRRي ال RتّواريRRخ
الRفارسRيّة وانRدرج فRي مRتونRها نRرى فRي أسRفار الRتّوراة ا ّلRتي هRي الRيوم كRتاب مRق ّدس مسَّ Rلم بRه عRند ك ّRل مRلل أوروبّRا مRن
دون تحRريRف ،أنّRه فRي أ ّيRام قRورش ا ّلRذي عRرف فRي الRكتب الRفارسّ Rية بRاسRم بRهمن بRن اسRفنديRار ،امRت ّدت حRكومRة إيRران
Rليما .وكRما ورد
مRن حRدود الRهند وال ّ
Rصني الّ RداخRل ّية إلRى أقRصى بRالد الRيمن والRحبشة املRنقسمة إلRى ثRالثRمائRة وسRتّني إق ً
ف RRي ت RRواري RRخ ال Rّ Rروم RRان ،إ ّن ه RRذا امل RRلك )ق RRورش( ال RRغيور ا ّلRRذي ق ّ Rوض  -ب RRجيشه الج Rّ Rرار  -ب RRنيان ح RRكوم RRة ال Rّ Rروم RRان ا ّلRRتي
ع RRرف RRت ب RRال RRفتوح ،وزل RRزل أرك RRان ح RRكوم RRات ال RRعال RRم ج RRمي ًعا ،وب RRنا ًء ع RRلى ت RRاري RRخ أب RRي ال RRفداء ،وه RRو م RRن ال Rتّواري RRخ ال RRعرب Rيّة
السRRبعة .وكRما ورد فRي هRذا الRتّاريRخ وغRيره مRن الRتّواريRخ أ ّن فRريRدون وهRو أحRد مRلوك
املRعتبرة ،اسRتولRى عRلى األقRالRيم ّ R
األس RRرة البيش RRداد ّي RRة ،وا ّل RRذي ح ً Rقّا ام RRتاز ب RRال RRكماالت ال Rذّات ّ Rية وال RRحكم وامل RRعارف ال RRك ّل ّية وب RRغزوات RRه وف RRتوح RRات RRه ال RRعدي RRدة

السRRبعة بRRني أوالده الRثّالثRRة .ومجRRمل الRRقول إنّRRه بRRناءً
Rسم األقRRالRRيم ّ R
املRRتتالRRية ،فRRأصRRبح فRRريRRد مRRلوك ّ R
السRRلف والخRRلف ،قRRد قّ R
RأسسRRت فRRي الRRعالRRم كRRانRRت حRRكومRRة إيRRران وأعRRظم عRRرش
عRRلى تRRواريRRخ املRRلل املRRشهورة قRRد ثRRبت وتRRح ّقق بRRأ ّن أ ّول حRRكومRRة تّ R
استقر بني امللل كان عرش إيران.
ّ
ف11يا أه11ل إي11ران! ي RRجب أن ن RRفيق اآلن مل RRحة م RRن س RRكر ال RRهوى ون RRصحو م RRن ال RRغفلة والكس RRل ون RRنظر ب RRعني اإلن RRصاف،
أتRRقضي غRRيرة اإلنRRسان وحRRميّته بRRأن يRRصبح هRRذا اإلقRRليم املRRبارك -ا ّلRRذي كRRان مRRنشأ تRRم ّدن الRRعالRRم ومRRبدأ عRزّة بRRني آدم
RأسRRف ك ّRل الRقبائRل وال ّ
Rشعوب؟
الشRRرق والRغرب -يRصبح الRيوم مRوضRع ت ّ R
وسRعادتRهم ومRثار غRبطة اآلفRاق وحسRد ك ّRل مRلل ّ R
RنقوشRا عRلى صRفحة األيّRام إلRى أبRد
ًR R
فRتتّسم فRي تRواريRخ الRعصور الRحالRيّة بRانRعدام املRدنRيّة فRيها وهRكذا سRيبقى اسRمه م
اآلبRRاد؟ فRRبالRّ RرغRRم مRRن أ ّن م ّ Rلته كRRانRRت أشRRرف املRRلل ،إالّ أنّRRه الRRيوم يRRقتنع بهRRذه األحRRوال املRRؤسRRفة .وبRRالRّ RرغRRم مRRن أنّRRه كRRان
أفRضل األقRالRيم جRمعاء يRع ّد الRيوم أشّ Rد أقRطار الRعالRم جهRالً وأفRقرهRا إلRى املRعارف مRن غRفلته وقّ Rلة سRعيه واجRتهاده .ألRم
RسالRفة عRنوان دفRتر الRعلم والRعقل واملRعرفRة؟ ألRم يشRرقRوا مRن أفRق الRعرفRان ويRطلعوا كRالRنّيّر
يRكن أهRل إيRران فRي الRقرون ال ّ
األعRظم بRفضل ال ّRرحRمن؟ فRكيف نRكتفي اآلن بهRذه الRحالRة املRم ّلة ونسRلك سRبيل أهRوائRنا الRنّفسانRيّة ،ون ّ
Rغض الRطّرف عRما
Rسعادة الRكبرى ورضRاء اهلل ونRنهمك فRي أغRراضRنا ال ّ
Rشخص ّية ومRنافRعنا الRذّاتّ Rية املRذ ّلRة؟ كRان هRذا اإلقRليم الجRليل
فRيه ال ّ
Rهمة والRحكمة وال ّ
RشجاعRة واملRروءة،
RالسRراج الRو ّR
ك ّR R
Rنيرا بRأنRوار املRعرفRة وضRياء الRعلوم والRفنون وعRل ّو املRنزلRة وسRم ّو ال ّ
هRاج م ً
Rظلما مRن الكسRل والRبطالRة والخRمود والRفوضRى وعRدم الRتّرتRيب وقّ Rلة غRيرة أهRله وه ّRمتهم.
Rدرا م ً
فRأمRسى الRيوم نRور إقRبالRه ك ً
السRRبع ع RRلى ع RRزي RRز ّ
ذل« .وال ي RRظ ّن أ ّن أه RRل إي RRران ه RRم أق Rّ Rل ف RRطنة م RRن غ RRيره RRم أو
السRRبع واألرض RRون ّ R
Rسموات ّ R
»ب RRكت ال ّ R
أح ّ R
ط مRRنهم فRRي الRذّكRRاء الخRRلقيّ والّ RدهRRاء الRRجب ّليّ أو اإلدراك والّ R
Rفطري أو الRRعقل والRنّهى والRRعلم واالسRRتعداد
Rشعور الR
ّ
ال Rطّبيعي ،أسRRتغفر اهلل بRRل إنّRRهم كRRانRRوا ومRRا يRRزالRRون مRRتف ّوقRRني عRRلى كRّ Rل الRRقبائRRل وال RطّوائRRف مRRن حRRيث الRRقوى الRRفطر ّيRRة.
وكRذلRك مRملكة إيRران فRإنّRها لRعلى أعRلى درجRة مRن الRجودة مRن حRيث االعRتدال واملRواقRع الRطّبيعيّة واملRحاسRن الRجغرافRيّة
Rسعي والجهRRد ويRRليق ال RتّربRRية وال RتّشويRRق والتّحRRريRRض ،ويRRلزم
عمق ويRRنبغي الّ R
والRRق ّوة ال Rنّبات Rيّة ،إالّ إنّRRه يRRجب ال Rتّفكر وال Rت ّ ّ
الهمة الكاملة والغيرة التّا ّمة.
ّ
Rارات ال RRعال RRم الخ RRمس م RRن ح RRيث ال Rنّظام وال Rتّرت RRيب
Rارة أورو ّب RRا وأك RRثر م RRواق RRع أم RRري RRكا ق RRد اش RRتهرت ب RRني ق ّ R
نج RRد اآلن ق ّ R
Rصناع RRة وال RRفنون وال RRعلوم وامل RRعارف وال RRحكمة ال Rطّبيعيّة ،ف RRي ح RRني ك RRان RRت أم RRمها وق RRبائ RRلها ف RRي
Rسياس RRة وال Rتّجارة وال ّ R
وال ّ R
Rوح ً
Rشا وجهRالً وأكRثر الRقبائRل واألمRم تRكاسRالً ،بRل إنّRها كRانRت تRل ّقب بRالRبرابRرة وفRي
األزمRنة الRغابRرة أشّ Rد طRوائRف الRعالRم ت ّ R
Rيالدي ح Rتّى الRRقرن
هRRذا ال ّ Rلقب مRRا فRRيه مRRن داللRRة عRRلى الRRوحRRشيّة الRRخالRRصة .وفRRضالً عRRن ذلRRك فRRمنذ الRRقرن الRRخامRRس املR
ّ
ال RRخام RRس عش RRر -وه RRي ال RRفترة ا ّلRRتي ي RRعبّر ع RRنها ب RRال RRقرون ال RRوس RRطى -وق RRعت وق RRائ RRع ع RRظيمة وح RRوادث م RRوح RRشة م RRده RRشة
والشّ Rدة بRحيث جRعلت أهRل أوروبّRا يRعتبرون تRلك الRقرون العشRرة عRصور الRتّوحRش ،بRنا ًء عRلى ذلRك فRإنّ
ّR
مRتّسمة بRالRعنف
Rيالدي حRيث حRصلت لRها املRدنRيّة
أسRاس املRدنRيّة واإلصRالح والRتّرقRي قRد وضRع فRي أوروبّRا مRنذ الRقرن الRخامRس عشRر امل
ّ
RوسRعت نRطاق دائRرة املRعارف وبRذلRت املRساعRي وأظهRرت
املRشهودة بجRميع جRوانRبها وذلRك إثRر تRشويRق الRعقالء وحRثّهم ،وت ّR R
الهمة واألقدام والغيرة.
ّ
وأ ّمRRا الRيوم ،وبRفضل الRباري وتRأيRيد مظهRر الRنّب ّوة الRك ّل ّية ال ّRروحRانّ Rية ،ضRرب سRلطان إيRران الRعادل عRلى آفRاق مRمالRكها
السRRلطان Rيّة م RRن مش RRرق ه Rّ Rمته ،ف RRأراد أن ي RRضع أس RRاس ال RRعدل
س RRرادق ال RRعدل ،وف RRلق ص RRبح ال Rنّواي RRا ال RRخال RRصة ال RRخيّرة ّ R
والRحق ،ويRشيد أركRان املRعارف واملRدنRيّة فRي هRذه املRملكة ذات املRنقبة الRعظيمة ،ويخRرج جRميع وسRائRل ال ّRرقRيّ مRن حRيّز
Rساب RRقة .وظ Rّ Rل ه RRذا ال RRعبد وأق RRران RRه
ال RRق ّوة إل RRى م RRقام ال RRفعل ح Rتّى ي RRصبح ع RRصر ّ R
السRRلطنة ه RRذا م RRثار حس RRد ال RRعصور ال ّ R
Rف كRRفايRRته وأنRRيط إصRRالح حRRال
سRRاكRRتني حRتّى اآلن حRRيث لRRم نRRكن نRRالحRRظ أ ّن الRزّعRRيم ا ّلRRذي وضRRعت أز ّمRRة األمRRور فRRي كّ R
Rهمته الRRعال Rيّة يRRسعى كRRالRRوالRRد الRRحنون لRRتربRRية أهRRل مRRملكته وتRRوفRRير أسRRباب املRRدن Rيّة والRّ RراحRRة وال RطّمأنRRينة لRRهم
الجRRمهور بّ R

ك RRما ي RRنبغي وي RRليق .ول RRم ن RRكن ن RRشاه RRد ع RRالئ RRم ت ّ R
Rدل ع RRلى رع RRاي RRته ل ّ R
Rلشعب ب RRال RRوج RRه امل RRطلوب .غ RRير أنّ RRه ع RRندم RRا الح RRظ أول RRو
السRRلطان بRRذاتRRه قRRد أمRRر ،بRRمحض اخRRتياره ،بRRإقRRامRRة حRRكومRRة عRRادلRRة وتRRأسRRيس بRRنيان ال Rتّق ّدم
الRRبصائRRر اآلن أ ّن جRRاللRRة ّ R
الصادقة لعرض هذا املقال.
والرقيّ لعموم أتباع ال ّدولة ،دفعتني الن ّ ّية ّ
ّ
رب الRRعزّة ،أو
ومRRن املسRRتغرب أنّRRه بRRدالً مRRن أن يRRقومRRوا جRRمي ًعا لRRشكر هRRذه ال Rنّعمة ا ّلRRتي هRRي فRRي الRRواقRRع مRRن تRRوفRRيقات ّ
Rف الّ RدعRRاء واالبRRتهال إلRRى اهلل بRRأن تRRزداد هRRذه
يRRطيروا بRRجناحRRي االمRRتنان واملسRّ Rرة إلRRى سRRماء االنشRRراح ،أو يRRرفRRعوا أكّ R
Rشقاق وأخRذت فRي ال ّ
املRقاصRد الRخيريّRة الRطّيّبة يRو ًمRا فRيو ًمRا ،طRفقت طRائRفة تRرفRع عRلم ال ّ
Rشكوى ،وهRم مRمن أخّ Rلت بRعقولRهم
الRRعلل وأضRّ Rرت بRRأفRRكارهRRم األغRRراض ال Rذّات Rيّة ،وحRRجبت نRRور رأيRRهم األنRRان Rيّة ،وك ّ Rدرت ضRRياء تRRص ّوراتRRهم ظRRلمات املRRنفعة
Rشخص ّية ،وانRRصرفRRت هRّ Rمتهم إلRRى الّ R
الّ R
Rشهوات الRنّفس ّية ،وحّ RولRRوا غRRيرتRRهم إلRRى الRتّنافRRس عRRلى وسRRائRRل الRّ RرئRRاسRRة ،وكRRانRRت
السRRلطان بRRنفسه الRنّفيسة بRRاالهRRتمام فRRي خRRير الRRعموم وال يRRنصرف إلRRى
شRRكواهRRم حRتّى اآلن هRRي أنّRRه ملRRاذا لRRم يRRباشRRر ّ R
Rهمة ال RRكبرى ف RRإنّ RRهم ي RRعترض RRون
م RRا ي RRؤ ّدي إل RRى راح RRة الج RRمهور واط RRمئنان ب RRال RRهم ،وأ ّمRR Rا اآلن وب RRعد م RRبادرت RRه به RRذه ال ّ R
Rكارا جRديRدة ابRتدعRتها املRمالRك الRبعيدة فRهي مRنافRية ملRقتضيات
ًRR
اع
RتراضRRا آخRر .ويRقول بRعضهم مRا هRذه األفRكار إالّ أف ً
أوضRاع إيRران الRحاضRرة وأحRوالRها الRقديRمة ،وفRئة أخRرى -جRمعت حRولRها قRو ًRمRا بRائسRني مRن ا ّلRRذيRن ال عRلم لRهم بRأسRاس
الشRرع املRبني وال يRملكون قّ Rوة الRتّمييز -تRقول هRذه الRفئة إن هRي إالّ قRوانRني بRالد الRكفر فRهي تRغايRر
الّ RديRن املRتني وأركRان ّR R
الشRرعRيّة املRرعRيّة و»مRن تشRبّه بRقوم فRهو مRنهم« .ويRذهRب قRوم إلRى أنّRه ال بّ Rد مRن الRتّأنّRي فRي إجRراء أمRثال هRذه
األصRول ّR R
األمRور اإلصRالحRيّة ،فRال يRجوز الRتّعجيل فRيها .ويRرى حRزب آخRر أنّRه يRجب التّشRبّث بRوسRائRل تRم ّكن أهRل إيRران أنRفسهم
Rسياسّ Rية والRعمل ّية واملRدنّ Rية الRتّا ّمRة الRكامRلة الRالزمRة ،فRال داعRي لRالقRتباس مRن سRائRر الRطّوائRف.
مRن إيRجاد اإلصRالحRات ال ّ
ومجمل القول إ ّن َّ
كل فريق يطير في فلك له.
ف1يا أه1ل إي1ران ،إلRRى مRRتى الRRحيرة وإلRRى مRRتى ال RذّهRRول؟ وإالم اخRRتالف اآلراء وتRRضا ّد األفRRكار الRRعقيمة وإالم الRRغفلة
والRRجهالRRة؟ اآلخRRرون صRRاحRRون ونRRحن أسRRراء نRRوم الRRغفلة! فجRRميع املRRلل تRRسعى فRRي إصRRالح أحRRوالRRها الRRعا ّمRRة بRRينما ك Rلّ
واحRRد مRنّا واقRRع فRRي فRخّ هRRواه وهRRوس نRRفسه! ومRRا زلRRنا نRRقع فRRي كRّ Rل حRRني فRRي فRخّ جRRديRRد .شهRRد اهلل أنRنّي ال أقRRصد مRRن
طRرح هRذه املRطالRب املRداهRنة أو جRلب الRقلوب ،وال أنRتظر مRكافRأة مRاد ّيRة قّ R
ط ،وإنّRما أقRول ابRتغاء ملRرضRاة اهلل مRلتجئ ًا إلRى
مغمضا الطّرف عن العالم وأهله» ،ال أسألكم عليه أج ًرا« »إ ّ
ً
ن أجري إالّ على اهلل«.
حمايته تعالى
ق RRصارى ال RRقول إ ّن ا ّلRRذي RRن ي RRقول RRون ب RRأ ّن ه RRذه األف RRكار الج RRدي RRدة ت RRواف RRق ح RRال ال Rطّوائ RRف األخ RRرى وال ت RRالئ RRم م RRقتضيات
RسابRRقة عRRلى هRRذه
أوضRRاع إيRRران الRRحاضRRرة أو مجRRرى أحRRوالRRها ال يRRالحRRظون أ ّن املRRمالRRك األخRRرى كRRانRRت فRRي الRRقرون الّ R
ال ّ
RشاكRلة أي ً
Rضا ،فRكيف أصRبح هRذا الRتّرتRيب والRتّنظيم والتّشRبّث بRالRوسRائRل املRدنّ Rية سRببًا لRتر ّقRRي تRلك املRمالRك واألقRالRيم؟
هRل لRحق بRأهRل أوروبّRا ال ّ
Rضرر مRن التّشRبّث بهRذه الRوسRائRل ،أم أنّRهم نRالRوا املRنزلRة الRجسمانRيّة الRعالRية الRكامRلة؟ ومRع أنّ
أه RRل إي RRران ع RRا ّم RRة س RRاروا عّ R Rدة ق RRرون ع RRلى الR Rنّهج امل RRعهود وع RRملوا ب RRاألص RRول امل RRعتادة ف RRماذا أف RRادوا ،وم RRاذا ب RRدا م RRن
ت RRق ّدم RRهم؟ ول RRو ل RRم ت RRكن ه RRذه األم RRور ق RRد وض RRعت م RRوض RRع التّج RRرب RRة ل RRكان م RRن ال RRجائ RRز أن ي RRتش َّكك ف RRيها ب RRعض ض RRعاف
الRنّاس ،وهRم أولRئك ا ّلRذيRن خRمدت شRعلة الRعقل الRهيولRيّ الRنّورانّ Rية فRي زجRاج فRطرتRهم ،ولRك ّن أمRر هRذه املRدنّ Rية قRد تRناولRته
Rكرارا فRRي كRّ Rل جRRزء مRRن أجRRزاء صRRورهRRا فRRي املRRمالRRك األخRRرى ،وبRRلغت فRRوائRRدهRRا مRRن الRRوضRRوح بRRحيث
Rرارا وتً R
التّجRRربRRة مً R
أدرك RRها ك Rّ Rل غ RRبيّ أع RRمى .ف RRلنغمض ع RRني االع RRتساف و ْل RRننظر بR Rطَ ْرف ال RRعدل واإلن RRصاف حR Rتّى ن RRالح RRظ أيًّ RRا م RRن ه RRذه
األسRس املRحكمة املRتينة واألبRنية الRحصينة يRخالRف مRقتضيات أوضRاع إيRران الRحسنة ،ويRنافRي مسRتلزمRات سRياسRتها
RصالRRحة ،ويRRناقRRض مRRصالRRح الجRRمهور املسRRتحسنة ومRRنافRRعه الRRعموم Rيّة؟ أتRRرى تRRوسRRيع دائRRرة املRRعارف وتRRشييد أركRRان
الّ R
Rضرة ألنّRها تنتشRل أفRراد الRهيئة االجRتماعّ Rية مRن وهRدة
الRفنون والRعلوم الRنّافRعة وتRرويRج ال ّ
RصنائRع الRكامRلة مRن األمRور امل ّ
Rسعادة
الجهRRل إلRRى أعRRلى أفRRق الRRعلم والRRفضل؟ أم أ ّن س ّ Rن الRRقوانRRني الRRعادلRRة املRRوافRRقة لRRألحRRكام اإللRRهيّة ا ّلRRتي تRRكفل الّ R

للبشRRر وتRRحفظ حRRقوق الRRهيئة الRRعا ّمRRة بRRصيانRRتها الRRقويّRRة وحRRريّRRة الRRحقوق ألفRRراد األهRRالRRي بRRصورة عRRا ّمRRة مRRبايRRن لRRلفالح
ومRRناقRRض لRRلنّجاح؟ أفهRRل يRRكون مRRناف Rيًا ملRRوازيRRن الRRعقل ال RنّافRRذ أن يRRدرك اإلنRRسان حRRوادث املسRRتقبل ا ّلRRتي مRRا تRRزال فRRي
RسائRRدة ،ومRRن ثّ Rم يRRسعى
حّ Rيز الRRق ّوة وذلRRك بRRبعد نRRظره واألخRRذ بRRقرائRRن الRظّروف الRRقائRRمة حRRالً Rيّا ودالئRRل األفRRكار الRRعا ّمRRة الّ R
ويRRجاهRRد فRRي تRRوفRRير األمRRن لRRلحال واالسRRتقبال؟ أم أ ّن التّش Rبّث بRRوسRRائRRل االتّRRحاد مRRع األمRRم املRRجاورة وعRRقد املRRعاهRRدات
امل RRتينة م RRع ال ّ Rدول ال RRعظيمة ،وامل RRحاف RRظة ع RRلى ال RRعالق RRات ال RRو ّديّ RRة م RRع ال ّ Rدول امل RRتحابّ RRة ،وت RRوس RRيع دائ RRرة ال Rتّجارة م RRع أم RRم
الشRرق والRغرب ،وزيRادة إنRتاج ثRروة املRملكة الRطّبيعيّة والRعمل عRلى إغRناء األ ّRمRة يRعتبر مRن األمRور ا ّلRRتي تRكون عRاقRبتها
ّR R
Rصائ RRب ومنح RRرف RRة ع RRن ال Rنّهج ال RRقوي RRم؟ أم إ ّن ب RRنيان رع RRاي RRة ال ّ R
Rشعب ي RRتزع RRزع ل RRو م RRنع ح ّ Rكام
وخ RRيمة وم RRخال RRفة ل RRلرأي ال ّ R
Rسياسّ Rية املRطلقة ،وتRق ّيدوا بRقانRون
الRواليRات واملRقاطRعات عRن الRتّصرف فRي األمRور كRيفما يRشاؤون وحRرمRوا عRن الحRر ّيRة ال ّ
ال RRحقّ  ،وج RRعلوا ت RRنفيذ أح RRكام ال RRقصاص ل RRلقتل وال RRحبس وأم RRثال RRهما م RRنوطً RRا ب RRاالس RRتئذان م RRن ال RRبالط امل RRلكيّ امل Rتّسم
السRRلطنة بRRعد ال Rتّحقيق مRRن درجRRات
Rقر سRRريRRر ّ R
بRRالRRعدالRRة وذلRRك بRRعد إقRRرارهRRا مRRن طRRرف مRRجالRRس الRRعدل الRRقائRRمة فRRي مّ R
ج RRناي RRة ال RRجان RRي وق RRبح ف RRعلته وم RRبلغ ش RRقاوت RRه ث RRم ت RRنفيذ م RRا يس RRتح ّقه م RRن ال RRقصاص ب RRعد ص RRدور األم RRر ال RRعال RRي؟ أم إنّ
إغ RRالق أب RRواب ال Rّ Rرش RRوة ا ّل RRتي ي RRعبّرون ع RRنها ال RRيوم ب RRتعبير »اله RRد ّي RRة« أو »ال Rتّقدم RRة« س RRبب ه RRدم ب RRنيان ال RRعدل؟ أم إنّ
Rتعرض أرواحRهم لRلموت فRي ك ّRل األحRيان -مRن
ال ّ
Rسعي فRي إنRقاذ الRجنود -ا ّلRذيRن هRم فRي الRواقRع فRدائRيّو الّ RدولRة واملّ Rلة وت ّ
Rهمة فRRي تRRعليم ذوي
الRذّ ّلRRة الRRكبرى واملRRسكنة الRRعظمى بRRترتRRيب مRRأكRRلهم ومشRRربRRهم وتRRنظيم مRRلبسهم ومRRسكنهم ،وبRRذل الّ R
Rسقيمة؟ فRإذا
Rهمات واآلالت واألدوات الحRربRيّة ،يRعتبر مRن األفRكار ال ّ
املRناصRب الRعسكريّRة الRفنون الحRربRيّة ،وإكRمال امل ّ
قRال قRائRل بRأ ّن هRذه اإلصRالحRات املRذكRورة لRم تخRرج بRعد إلRى حّ Rيز الRوجRود كRما يRنبغي ويRليق ،فRإنّRه لRو أنRصف لRرأى أنّ
ه RRذا ال RRقصور ق RRد ن RRتج ع RRن ع RRدم اتّ RRحاد اآلراء ال RRعا ّمRRة وق ّ Rلة ه Rّ Rمة أك RRاب RRر امل RRملكة وق ّ Rلة غ RRيرة أول RRي األم RRر ف RRيها .وإنّ RRه مل RRن
Rتقر األفRRكار
الRRواضRRح الRثّابRRت أ ّن األمRRور لRRن تRRدور عRRلى مRRحورهRRا الRRالئRRق مRRا لRRم يRRنل الجRRمهور قسRRطه مRRن الRتّربRRية ،وتسّ R
Rصحيحة ويتط ّRهRر ذيRل عRفّة أولRياء األمRور بRل وأصRحاب املRناصRب الRثّانRويّRة مRن شRوائRب األحRوال
الRعا ّمRة فRي أوضRاعRها ال ّ
غRRير املRRرضRيّة ،وأ ّن اإلصRRالح الRتّا ّم املRRنشود لRRن يتجّ Rلى مRRا لRRم تRRبلغ األحRRوال مRRن االنRRتظام واألمRRور مRRن الّ R
Rضبط والRّ RربRRط
بRحيث يجRد الRفرد نRفسه عRاجRزًا عRن أن يRتجاوز عRن مسRلك الRحقّ قRيد شRعرة حRتّى ولRو بRذل الجهRد الRجهيد .وفRضالً عRن
صرف
صرف ب RRه .وح RRسن ال Rت ّ ّ
ذل RRك ف RRإ ّن ك Rّ Rل خ RRير م RRن ش RRأن RRه أن ي RRكون وس RRيلة ألع RRظم س RRعادة ل RRلعال RRم ع RRرض RRة ل RRسوء ال Rت ّ ّ
وسRRوؤه إنّRRما مRRنوطRRان بRRدرجRRات أفRRكار الRRوجRRهاء واألعRRيان مRRن األهRRلني وتRRفاوت اسRRتعدادهRRم وتRRديّRRنهم وإحRRقاقRRهم لRRلحقّ
همتهم وسم ّو غيرتهم.
وعل ّو ّ
السRلطان أجRرى مRا كRان عRلى نRفسه ،فRإنRجاز أمRور الRعباد ورعRايRة مRصالRحهم أضRحى الRيوم فRي
والRواقRع أ ّن حRضرة ّ R R
Rطرز هRRؤالء األفRRراد بRRطراز الRRعصمة وتRRزيّRRنوا بRRزيRRنة الRRعفّة ،ولRRم يRRل ّوثRRوا
كّ R
Rف كRRفايRRة أفRRراد يRRجتمعون فRRي املRRجالRRس ،فRRإن تّ R
أذيRRالRRهم ال RطّاهRRرة بRRدنRRس الRRخبث سRRتجعل ال RتّأيRRيدات اإللRRهيّة هRRؤالء األفRRراد مRRنشأ خRRير لRRلعالRRم ،فRRيصدر عRRن ألRRسنتهم
وأقRالمRهم مRا فRيه مRصلحة الRنّاس ويسRتضيء جRميع مRملكة إيRران بRأنRوار عRدل هRؤالء األفRراد الRثّابRتني ال ّRراسRخني بRحيث
تRRحيط أش ّ Rعة تRRلك األنRRوار الRRعالRRم أجRRمع ولRRيس هRRذا عRRلى اهلل بRRعزيRRز .ومRRا عRRدا ذلRRك فRRال شRّ Rك أ ّن ال RنّتائRRج سRRتكون غRRير
مRقبولRة ،كRما شRوهRد عRيانًRا فRي بRعض مRدن املRمالRك األجRنب ّية أنّRه بRعد تRأسRيس املRجالRس أصRبح الRتئام ذلRك الجRمع سRببًا
Rضرة .ن RRعم إ ّن إن RRشاء امل RRجال RRس وت RRأس RRيس م RRحاف RRل
الض RRطراب الج RRمهور ،وت RRلك اإلص RRالح RRات ال RRخيريّ RRة ع ّ Rلة ل RRلوق RRائ RRع امل ّ R
RسياسRة املRتني وبRنيانRه ال ّRرصRني ،ولRك ّن هRناك عّ Rدة أمRور تRع ّد مRن مسRتلزمRات هRذا األسRاس:
املRشورة هRو أسRاس عRالRم ال ّ
همة عاليّة وعفيفي النّفس .وثانيها أن يكونوا
أ ّولها أن يكون األعضاء املنتخبون متديّنني ومظاهر خشية اهلل وذوي ّ
مRطّلعني عRلى دقRائRق األوامRر اإللRه ّية ،واقRفني عRلى األصRول املسRتحسنة املRتقنة املRرعّ Rية ،عRاملRني بRقوانRني ضRبط األمRور
متبحRRريRRن فRRي الRRفنون املRRدن Rيّة ال RنّافRRعة ،قRRانRRعني بRRمواردهRRم
ّR
RلروابRRط والRRعالقRRات الRRخارج Rيّة
ال ّ RداخRRليّة وربRRطها ،مRRدركRRني لّ R
تيسRRر ومRRا
Rصعب وجRRود أمRRثال هRRؤالء األعRRضاء ،فRRما مRRن مRRشكل إالّ ّ R
املRRال Rيّة الR R ّ R
RخاصRRة .وال يRRظن أحRRد أنّRRه مRRن املRRمتنع الّ R
RقربRيه وه ّRمة أصRحاب الRغيرة
مRن صRعب مسRتصعب إالّ كRان حّ Rله أهRون مRن ملRح الRبصر ،وذلRك إثRر عRنايRة اهلل وعRنايRة م ّ

الRعالRية .وأ ّمRRا إذا كRان أعRضاء هRذه املRجالRس عRلى الRنّقيض مRن ذلRك جهRلة سRفلة ال عRلم لRهم بRقوانRني الRحكم وسRياسRة
الRRبلدان واملRRمالRRك وال هRّ Rمة لRRهم وال غRRيرة لRRديRRهم يRRلتمسون مRRنافRRعهم ال Rذّات Rيّة ،فRRإ ّن تRRأسRRيس املRRجالRRس ال يRRفيد فRRائRRدة وال
يRRثمر ثRRمرة ،إالّ أنّRRه لRRو أراد مRRسكني فRRقير الRRحصول عRRلى ح ّ Rقه وجRRب عRRليه أن يسRRترضRRي كRّ Rل أعRRضاء املجRRلس بRRعد أن
كان يق ّدم الهد ّية إلى شخص واحد ،وإالّ ملا أمكنه إحقاق حقوقه.
Rظرا دقRRي ًقا لتجّ Rلى لRRكم أ ّن الRRع ّلة الRRعظمى لRRلجور والRRفتور وعRRدم الRRعدل واإلنRRصاف أو انRRتظام األمRRور إنّRRما
ولRRو نRRظرتRRم نً R
هRي مRن قّ Rلة الRتّديّRن الRحقيقيّ وفRقر ثRقافRة الجRمهور؛ ذلRك بRأ ّن األهRلني إذا كRانRوا مRتديّRنني ،مRاهRريRن فRي الRكتابRة بRارعRني
ف RRي ال RRقراءة ،ث RRم ح RRصلت ل RRهم م RRشكلة ي RRرف RRعون ش RRكواه RRم إل RRى ح RRكوم RRتهم املح ّ Rليّة أ ّوالً ،ف RRإذا رأوا أم Rً Rرا م RRخال Rفًا ل RRلعدل
واإلن RRصاف ،وش RRاه RRدوا م RRن مس RRلك ال RRحكوم RRة م RRا ي RRناف RRي رض RRاء ال RRباري وي RRخال RRف ع RRدل امل RRلك ي RRرف RRعون ق RRض ّيتهم إل RRى
الشRرع املRبني املسRتقيم ،فRتطلب املRجالRس الRعدلRيّة
املRجالRس الRعليا ويRبيّنون فRيها انحRراف الRحكومRة املحRليّة عRن مسRلك ّ R R
صRورة لRلتّحقيق مRن الRجهة املRعنيّة .وال ش ّRك فRي أ ّن الRعدل واإلنRصاف سRيشمالن ذلRك ال ّ
Rشخص .وأ ّمRا الRيوم فRإ ّن أكRثر
األهRRلني فRRاقRRدو ال ّ Rلسان ا ّلRRذي يظهRRرون بRRه مRRقاصRRدهRRم وذلRRك لRRق ّلة ثRRقافRRتهم ،وكRRذلRRك األشRRخاص ا ّلRRذيRRن هRRم مRRن وجRRهاء
RؤسRسات
الRقوم وأكRابRرهRم فRي أنRحاء الRبالد ،وملّا كRانRوا لRم يRرتRقوا إلRى درجRات املRعارف الRعالRية -وهRم فRي بRاكRورة هRذه امل ّR R
الج RRدي RRدة وال Rتّشكيالت الح RRدي RRثة -ل RRم ي RRتذ ّوق RRوا ب RRعد ل Rذّة إح RRقاق ال RRحقّ وبس RRط ال RRعدل ،ول RRم ي RRرت RRشفوا م RRن م RRعني ال Rطّويّ RRة
Rهمة واملRقاصRد الRكريRمة والRعصمة الRفطريّRة
ال ّ
RصادقRة والRنّيّة الRخالRصة ،ولRم يRدركRوا حRقّ اإلدراك أ ّن عRزّة الRنّفس وعRل ّو ال ّ
وال RRعفّة الخ RRلقيّة ه RRي أع RRظم ش RRرف ل RRإلن RRسان ،وأك RRبر س RRعادة كّ R Rليّة ل RRلعال RRم ،ب RRل يحس RRبون أ ّن الR Rنّيل م RRن الحّ R R
ظ األوف RRر
بأي نحو كان.
والوصول إلى العظمة ال يمكن إالّ عن طريق جمع الزّخارف ال ّدنيو ّية ّ
رب الRورى خRلقه بRفضله ومRوهRبته الRكبرى ،وش ّRرفRه
واآلن ال بّ Rد لRإلنRسان مRن قRليل مRن اإلنRصاف حRتّى يRتف ّكر ويRرى أ ّن ّ
بخRRلعة »ل1قد خ1لقنا اإلن1سان ف1ي أح1سن ت1قوي1م« فRRجعله يRRتن ّور بRRالتّج ّ Rليات اإللRRهيّة مRRن صRRبح األحRRديّRRة وأصRRبح
Rصفات ال RRكام RRلة وال RRفيوض
م RRنبع اآلي RRات اإلل RRهيّة ،ومه RRبط األس RRرار امل RRلكوتR Rيّة ،واس RRتنار ف RRي فج RRر الخ RRليقة ب RRأن RRوار ال ّ R
الش RRدي RRد به RRذه ال RRعزّة
ال RRقدسR Rيّة ،ف RRكيف ي RRل ّوث اآلن ه RRذا ال Rّ Rرداء املط ّRه RRر ب RRدن RRس األغ RRراض الR Rنّفسيّة ؟ ويس RRتبدل الR Rذ ّّل ّR R
األبد ّية؟
صغير
أتزع ُم أنّ َك ُج ْر ٌم
ٌ

َ
األكبر
وفيك انطوى العال ُم
ُ

ولRو لRم تRكن الRغايRة هRي االخRتصار ومRراعRاة مRا أنRا بRصدده مRن املRقصد األصRليّ لRكتبت طRرفًRا مRن املRسائRل اإللRهيّة فRي
بيان الحقيقة اإلنسانيّة وعل ّو املنزلة البشريّة وسم ّو منقبتها ،ولكن دع هذا اآلن إلى حني آخر.
إ ّن ألنRRبياء اهلل فRRي عRRالRRم الRRكون الّ R
Rشأن األعRRظم ولRRهم املRRقام األكRRبر األرفRRع األفخRRم فRRي ال RظّاهRRر والRRباطRRن وفRRي األ ّول
RقربRني إلRى اهلل األحRد
واآلخRر ،ومRع ذلRك فRلم يRكن لRهم نRصيب فRي الRظّاهRر غRير الRفقر املRحض ،كRما أ ّن أولRياء الRحقّ وامل ّ
Rتصوا بRRالRRعزّة الRRكامRRلة بRRالRّ RرغRRم مRRن أنّRRهم لRRم ي Rفّكروا ق ّ R
ط فRRي الRRغنى ال RظّاهRRر ،وكRRذلRRك املRRلوك الRRعادلRRون -ا ّلRRذيRRن ط Rبّق
اخّ R
ماوي وس RRياس RRتهم ف RRي ح RRفظ ال RRبالد آف RRاق ال RRكائ RRنات ،وأح RRاط ص RRوت ع RRظمتهم وم RRراع RRات RRهم ح RRقوق
Rس
ص RRيت ع RRدل RRهم ال ّ R
ّ
السRبعة -هRؤالء لRم يRكونRوا يRف ّكرون فRي تRرفRهم الRذّاتRيّ وغRنائRهم ال ّ
ال ّ
Rشخصيّ الRفاحRش ،بRل كRانRوا يRع ّدون
Rشعب األقRالRيم ّR R
غRنى جRمهور ال ّRرعRيّة غRناهRم ال ّ
السRلطنة
Rارا لخRزائRن ّR R
Rشخصيّ بRعينه ،ويRعتبرون ثRروة األهRلني وسRعة عRيش جRميعها ازده ً
نRفسها .لRم يRكن افRتخارهRم قّ R
ط بRالRذّهRب وال ّ
Rهمة الRعالRيّة ا ّلRRتي بRها يRتزيّRن الRعالRم ،حRالRهم فRي
Rفضة بRل بسRداد ال ّRرأي وال ّ
ذل RRك ح RRال ال RRوزراء امل RRكرم RRني وال RRوك RRالء املفخ RRمني ا ّلRRذي RRن آث RRروا رض RRاء ال RRحقّ ع RRلى رض RRاء أن RRفسهم ،ورف RRعوا ع RRلم امل RRهارة
Rسياس RRة ع RRلى ت RRالل ال RRحكمة ف RRي ال RRحكم ،ون ّ Rوروا مج RRمع ال RRعال RRم ب RRمصباح م RRعرف RRتهم ،وب RRدت م RRن
ال RRكام RRلة ف RRي ف RRنون ال ّ R
Rب الّ RدولRة والحRت دالئRل االعRتناء واالهRتمام بRال ّ
Rشعب ،وقRنعوا بRرواتRبهم الRزّهRيدة،
أحRوالRهم وأفRكارهRم ومسRلكهم مRخايRل ح ّ

وكRRانRRوا يشRRتغلون لRRيل نRRهار بRRتمشية مRRهام األمRRور وإيRRجاد وسRRائRRل تRRرقRRية الجRRمهور ،وجRRعلوا دول الRRعالRRم تRRطيع دولRRتهم
RصائRRب ،كRRما جRRعلوا سRRريRRر سRRلطنتهم مRRركRRز رتRRق أمRRور املRRلل الRRعظيمة ،وفRRتق شRRؤون األمRRم
بRRفكرهRRم ال RثّاقRRب ورأيRRهم الّ R
Rفطري .وكRRذلRRك مRRشاهRRير الRRعلماء
الشRRرف الR
الجRRليلة ،وتRRباهRRوا بRRبلوغRRهم أعRRلى مRRراتRRب الفخRRر ال Rذّات Rيّ وأسRRمى مRRعارج ّ R
ّ
Rمسكوا بRذيRل الهRدى
األجRالّء ا ّلRذيRن اتّRصفوا بRالRفضائRل الRعلم ّية والRخصال الحRميدة ،وتشRبّثوا بRعروة الRتّقى الRوثRقى ،وت ّ
RوسRRلوا ب RRه ،وارت RRسمت ع RRلى م RRرآة خ RRيال RRهم ص RRور امل RRعان RRي ال RRك ّليّة ،واقتبس RRت زج RRاج RRة ت RRص ّوره RRم م RRن ش RRمس امل RRعارف
وت R ّ R
Rتموا بRRتربRRية ال Rنّفوس املسRRتع ّدة
الRRعا ّمRRة ،وانRRكبّوا فRRي ال ّ RليالRRي واأليّRRام عRRلى ال RتّدقRRيق وال Rتّحقيق فRRي الRRعلوم ال RنّافRRعة ،واهّ R
Rب مRRن الRّ RريRRح لRRم تRRكن تRRعدل فRRي مRRذاق عRRرفRRانRRهم بRRقطرة مRRن
وتRRعليمها ،وال شRّ Rك فRRي أ ّن الRRكنوز ا ّلRRتي حRRازهRRا املRRلوك بمهّ R
زالل املRعارف والRبيان ،وال قRناطRير الRذّهRب وال ّ
Rفضة املRقنطرة تRساوي ح ّRل مRسألRة مRن املRسائRل الRغامRضة ،إنّRهم يRعتبرون
Rصبيان ول RRعبهم ،ويحس RRبون الR Rتّك ّلف ل RRلزّخ RRارف الR Rزّائ RRدة الئً R Rقا ب RRاألرذال
ل RRذائ RRذ األم RRور امل RRا ّديّ RRة ل RRدي RRهم ب RRمثاب RRة ل RRهو ال ّ R
الRRجاهRRلني ،وهRRم يRRقتنعون بRRحبّات مRRعدودات كRRال Rطّيور الّ R
Rشكورة ح Rتّى تRRغدو نRRغمات حRRكمتهم ومRRعارفRRهم مRRحيّرة ألفRRهام
فRضالء أمRم الRعالRم ومRشاعRر أجRالّئRها .وكRذلRك الRعقالء الRعظماء مRن األهRلني والRوجRهاء الRخيّريRن فRي الRواليRات والRنّواحRي
Rب الRRخير لRRلنّاس والRRبحث عRRن وسRRائRRل
وهRRم أركRRان الRRحكومRRة -يRRع ّدون عRRل ّو مRRنزلRRتهم وسRRم ّو شRRأنRRهم وسRRعادتRRهم فRRي حّ RعRمران املRملكة وثRروة ال ّRرعRيّة وأسRباب راحRتها وطRمأنRينتها .انRظروا مRثالً لRو كRان هRناك فRي إقRليم مRن األقRالRيم شRخص
سما بRالRذّكRاء والّ RدرايRة الخRلقيّة واعRتبر ركRنًا مRن أركRان
مRن أكRابRر الRقوم عRاقRالً طRاهRر الRقلب مRتّصفًا بRالRفطنة الRفطريّRة مRت ّ ً
Rصدق
أهRل ذلRك اإلقRليم ،فRفيم تRكون عRزّتRه الRك ّليّة وسRعادتRه ّR R
Rروي؟ أفRي مRواظRبته عRلى ال ّ
Rيوي واألخ ّ
السRرمRديّRة وشRرفRه الّ Rدن ّ
السRRلطان واسRRترضRRاء األهRRلني؟ أم بRRاهRRتمامRRه فRRي
واالسRRتقامRRة والRRغيرة والحRRم ّية وابRRتغاء مRRرضRRاة اهلل واسRRتمالRRة عRRطف ّ R
قRضاء لRيله حRافRالً بRالRعيش املRه ّيأ واملRائRدة املRهنّئة ونRهاره بRالRعمل لتخRريRب الRوطRن والRبالد وإحRراق قRلوب الRعباد؟ فRيجعل
رب الRكبريRاء ،ومRطرو ًدا مRن سّ Rدة املRلك الRعادل ومRذمRو ًRمRا ،وذلRيالً لRدى جRمهور الRنّاس ،فRواهلل إنّ
نRفسه مRردو ًدا مRن عRتبة ّ
الRعظام الRبالRية فRي الRقبور لRخير مRن هRذا ال ّ
Rشخص وأمRثالRه ،إذ مRا الجRدوى وهRم لRم يRتذ ّوقRوا شRيئ ًا مRن مRوائRد الRخصال
الصافية.
السماويّة ولم يرتشفوا قطرة من عني موهبة العوالم البشريّة ّ
اإلنسانيّة ّ
ومRRن املRRعلوم أ ّن الهRRدف مRRن تRRأسRRيس هRRذه املRRجالRRس هRRو تRRحقيق الRRعدل والRRحقّ بRRحيث ال مRRجال إلنRRكار ذلRRك ،ولRRك ّن هRRذا
مRRنوط بRRما يRRمكن أن تRRبلغه هRّ Rمة أركRRانRRها املRRنتخبة وأعRRضائRRها ،فRRإذا هRRم وفِّRRقوا إلRRى ال Rنّيّة الRRخالRRصة تRّ Rمت لRRهم ال RنّتائRRج
املRRباركRRة واإلصRRالحRRات ا ّلRRتي ال يRRرتRRقب حRRصولRRها ،ومRRا عRRدا ذلRRك أ ّدى وجRRودهRRا دون ريRRب إلRRى تRRعويRRق األمRRور وإهRRمالRRها
واختاللها اختالالً ك ّليًّا.
أرى ألف ٍ
بان ال يقوم بهادم ٍ

ٍ
ببان خلفه ألف هادم
فكيف

Rصلتها أن يRتّضح عRلى األق ّRل أ ّن عRزّة اإلنRسان وسRعادتRه وعRظمته ومRنقبته
لRقد كRان مRقصدي مRن هRذه الRبيانRات ا ّلRتي ف ّ
وتRRلذّذه وراحRRته لRRم تRRكن بRRثروتRRه الّ R
Rشخصيّة ،بRRل بRRعل ّو فRRطرتRRه وسRRم ّو هRّ Rمته واتّRRساع مRRعلومRRاتRRه وحRّ Rل مRRشكالتRRه فRِ Rنع َم مRRا
قال:
ثياب لو ُيباع جميعها
َع َليَّ
ٌ
نفس لو ُيقاس بهـا
وفيه َّن ٌ

ٍ
الفلس منه َّن أكثرا
بفلس لكان
ُ
نفوس الورى كانت َّ
أجل وأكبرا
ُ

وي RRبدو ل RRي أنّ RRه ل RRو ي RRناط ان RRتخاب األع RRضاء امل RRؤ ّقRRتني ف RRي م RRجال RRس امل RRمال RRك املح RRروس RRة ب RRرض RRى األ ّم RRة وان RRتخاب RRها ل RRكان
أفRRضل ،وذلRRك حRتّى يRRتو ّ
خRRوا الRRعدل واإلنRRصاف فRRي األمRRور بRRقدر اإلمRRكان لRRئالّ يRRسوء صRRيتهم وسRRمعتهم فRRيفقد الRنّاس
ثقتهم فيهم.

وال يRRظ ّن أ ّن املRRقصود مRRن هRRذه الRRكلمات ذ ّم الRRغنى ومRRدح الRRفقر والRRحاجRRة ،فRRالRRغنى مRRمدوح أشّ Rد املRRدح إن تRRسنّى ذلRRك
Rصناع RRة ،ث RRم أن RRفق ف RRي وج RRوه ال RRخير ،وب RRوج RRه
ب RRفضل اهلل ل RRلفرد وب RRسعيه واج RRتهاده ع RRن ط RRري RRق ال Rتّجارة وال Rزّراع RRة أو ال ّ R
Rهمة
خّ R
Rاص لRRو تش Rبّث عRRاقRRل مRRد ّبRRر بRRوسRRائRRل إلثRRراء األهRRلني وبRRلوغRRهم الRRغنى الRRكامRRل ملRRا كRRانRRت هRّ Rمة أسRRمى مRRن هRRذه الّ R
حRRيث إنّRRه يRRع ّد مRRن أكRRبر املRRثوبRRات عRRند اهلل ،أل ّن عRRاق Rالً ذا هRّ Rمة عRRالRRية كهRRذا أصRRبح سRRبب راحRRة جRRمع غRRفير مRRن الRRعباد
واط RRمئنان ب RRال RRهم وس ّ Rد ح RRاج RRات RRهم .أج RRل إ ّن ال Rثّروة وال RRغنى م RRمدوح RRان إذا ش RRملت األ ّم RRة ك ّ Rلها ،أ ّم RRا إذا ام RRتاز ب RRعض
األفRراد املRعدوديRن بRالRغنى الRفاحRش وظ ّRل الRباقRون فRقراء مRحتاجRني بRحيث ال يRرون مRن ذلRك الRغنى أث ًRرا وال يRنالRون مRنه
Rمرا ،فRثروة غRنيّ كهRذا كRانRت لRه سRببًا للخسRران املRبني ،ولRكنه إذا أنRفق ثRروتRه فRي تRرويRج املRعارف وتRأسRيس املRدارس
ث ً
Rصناع ّ Rية وتRRربRRية األيRRتام واملRRساكRRني واملRRنافRRع الRRعا ّمRRة األخRRرى ،لRRكان أعRRظم سRRكان األرض عRRند
االبRRتدائ ّ Rية واملRRعاهRRد الّ R
الحقّ والخلق والعتبر من أهل أعلى الع ّليّني.
السRRديRRدة مRRغايRRرة لRRرضRRاء الRّ RرحRRمن ق ّ Rوة وفRRعالً
وأ ّمRRا الحRRزب ا ّلRRذي يRRذهRRب إلRRى أ ّن هRRذه اإلصRRالحRRات الجRRديRRدة والRRهيئات ّ R
رب الRعاملRني فRينبغي أن يRتدبّRروا
ومRنافRية ألوامRر املش ّRرع املRختار ومRخالRفة ألسRاس ّR R
الشRرع املRتني ومRبايRنة لRسيرة حRبيب ّ
قليالً في وجوه هذه املخالفة.
أتRأتRي مRغايRرتRها بسRبب االقRتباس مRن املRلل األخRرى فRيحصل بهRذا االقRتباس التّشRبّه و»مRن تشRبّه بRقوم فRهو مRنهم«؟
فRR Rنقول أ ّوالً :إ ّن هRR Rذه األمRR Rور ال R RظّاهRR Rرة الRR Rجسمان R Rيّة لRR Rهي مRR Rن أسRR Rباب ال R Rتّم ّدن ووسRR RائRR Rل املRR Rعارف ،وفRR Rنون الRR Rحكمة
RصناعRات الRعامRة ،وعّ Rلة ضRبط مRها ّم املRملكة وربRطها ،فRال دخRل لRها بRأسRاس
الRطّبيعيّة ،وطRرائRق الRتّر ّقRي ألهRل الحRرف وال ّ
املRسائRل اإللRه ّية الRك ّل ّية وال بRغوامRض حRقائRق الRعقائRد الّ RديRن ّية .فRإذا قRيل إ ّن االقRتباس فRي هRذه األمRور غRير جRائRز أي ً
Rضا
ّ
Rصني«؟ وال شRّ Rك أنّ
دل هRRذا الRRقول عRRلى جهRRل الRRقائRRلني وغRRباوتRRهم ،أفRRنسوا الحRRديRRث املRRشهور »اطRRلبوا الRRعلم ولRRو بRRالّ R
Rصني ه RRم أب RRعد ال Rنّاس ع RRن ب RRاب اهلل األح RRد ،ألنّ RRهم م RRن ع RRبدة األص RRنام ا ّلRRذي RRن ه RRم غ RRاف RRلون ع RRن ع RRبادة ال RRخبير
أه RRل ال ّ R
ه RRاب م RRصدا ًقRR Rا ل RRصري RRح اآلي RRة
ال RRعالّم ،أ ّمRR Rا أه RRل أوروبّ RRا ف RRهم ع RRلى األق Rّ Rل م RRن أه RRل ال RRكتاب امل RRعترف RRني ب RRال RRعزي RRز ال RRو ّR
»ولتج1د ّ
ن أق1رب1هم م1ودّة لّ 1لذي1ن آم1نوا ا ّل1ذي1ن ق1ال1وا إنّ1ا ن1صارى «.وعRلى هRذا طRلب الRعلم واملRعرفRة مRن مRمالRك
أ ّمRRة اإلنRRجيل جRRائRRز بRRل أوفRRق وأنسRRب ،ومRRا دام ال Rتّع ّلم مRRن عRRبدة األصRRنام مRRقبوالً عRRند اهلل فRRلماذا يRRكون ذلRRك مRRن أهRRل
ً
وج َّل؟
الكتاب
مبغوضا لديه َعزَّ َ
كRذلRك فRي غRزوة األحRزاب تRعاهRد أبRو سRفيان مRع بRني كRنانRة وبRني قحRطان ويRهود بRني قRريRظة ،وقRام مRع طRوائRف قRريRش
Rب مRن ذلRك
جRمي ًعا عRلى إطRفاء ّR R
السRراج اإللRهيّ ا ّلRذي أضRاء فRي مRشكاة يRثرب ،وملّا كRانRت ريRاح االمRتحان واالفRتتان ته ّ
الRزّمRان بRق ّوة شRديRدة مRن ك ّRل جRهة مRصدا ًقRا لRقولRه تRعالRى »ال1م أحس1ب ال1نّاس أن يُ1ترك1وا أن ي1قول1وا آم1نّا وه1م ال
يُ1فتنون« ،وكRRان املRRؤمRRنون ق ّ Rلة أمRRام األعRRداء ا ّلRRذيRRن هجRRموا هRRجو ًمRRا عRRا ًمّRRا يRRريRRدون بRRذلRRك أن يRRغبّروا شRRمس الRRحقيقة
املشRرقRة بRغبار الRظّلم والRجور ،عRرض سRيّدنRا سRلمان عRلى مRطلع الRوحRي اإللRهيّ ومهRبط تجّ Rليات الRفيض الRالّنRهائRيّ أنّ
أهRRل فRRارس يRRحفرون بRRأطRRراف املRRملكة خRRند ًقRRا يRRحتمون بRRه ويRRصونRRون بRRه أنRRفسهم مRRن األعRRداء ،فRRهو مRRفيد كRّ Rل الRRفائRRدة
التّ RRقاء ال RRهجوم امل RRباغ RRت .فه RRل ق RRال م RRنبع ال RRعقل ال RRك ّليّ وم RRعدن ال RRحكمة وال RRعلم اإلل RRهيّ إ ّن ه RRذا م RRن ع RRادات امل RRمال RRك
RوحRديRن جRمي ًعا بRأن يسRرعRوا فRي حRفر
املشRركRة الRكافRرة املRجوسّ Rية ،فRال يRجوز ألهRل الRتّوحRيد أن يRتّبعوه؟ بRل إنّRه أمRر امل ّ R
الRRخندق ،ح Rتّى أنّRRه تRRناول بRRيده املRRباركRRة آلRRة الRRحفر وعRRاون أصRRحابRRه وأح Rبّاءه .وفRRضالً عRRن هRRذا جRRاء فRRي كRRتب جRRميع
RؤرخRون الRفخام ،أنّRه بRعد إشRراق نRيّر اآلفRاق
الRفرق اإلسRالمRية مRن تRاريRخيّة وغRيرهRا وا ّلRRتي صRنّفها الRعلماء الRعظام وامل ّ
RساطRRعة وظهRRر ال Rتّغيير الRRك ّليّ وال RتّبديRRل الRRكامRRل فRRي أركRRان
مRRن مشRRرق الRRحجاز ا ّلRRذي اسRRتنار الRRوجRRود ك ّ Rله بRRأش ّ Rعته الّ R
Rسماو ّيRة فRي بRعض
الشRريRعة الجRديRدة اإللRه ّية وتRأسRيس مRبانRي الRحكم ال ّRربRانّ Rية نRزلRت ّR R
الRعالRم بRنزول ّR R
الشRريRعة املRق ّدسRة ال ّ
الح ُRرم ،وتحRريRم أكRل لحRم الRخنزيRر،
أحRكامRها مRطابRقة لRعادات أهRل الRجاهRليّة املRألRوفRة ،مRن ذلRك مRراعRاة حRرمRة األشهRر ُ R

وإقRRرار الّ R
Rشهور الRRقمريّRRة وأسRRمائRRها ،وغRRير ذلRRك هRRنالRRك كRRثير مRّ Rما يُRRنقل عRRن الRRكتب بRRعينه وبRRعبارتRRه كRRما يRRلي» :وكRRانRRت
ال RRجاه RRليّة ت RRفعل أش RRياء ج RRاءت ش RRري RRعة اإلس RRالم ب RRها ف RRكان RRوا ال ي RRنكحون األ ّمRRهات وال RRبنات ،وك RRان أق RRبح ش RRيء ع RRنده RRم
Rسمون RRه ال ّ R
Rحجون ال RRبيت وي RRعتمرون
Rضيزن ،وك RRان RRوا ي ّ R
الج RRمع ب RRني األخ RRتني ،وك RRان RRوا ي RRعيبون امل RRتز ّوج ب RRام RRرأة أب RRيه وي ّ R
ويحRRرمRRون ويRRطوفRRون ويRRس َعون ويRRقفون املRRواقRRف ك ّ Rلها ويRRرمRRون الجRRمار ،وكRRانRRوا يRRكبسون فRRي كRّ Rل ثRRالثRRة أعRRوام شهRً Rرا،
Rسواك وتRقليم األظRفار ونRتف
ويغتسRلون مRن الRجنابRة ،وكRانRوا يRداومRون عRلى املRضمضة واالسRتنشاق وفRرق ال ّRرأس وال ّ
Rسارق ال RRيمنى« .فه RRل ي RRجوز اآلن -وال RRعياذ ب RRاهلل -أن يخ RRطر ب RRال RRبال أ ّن ب RRعض أح RRكام
اإلب RRط ،وك RRان RRوا ي RRقطعون ي RRد ال ّ R
Rغراء قRRد اعRRتراهRRا الRنّقص حRRني شRRابهRRت عRRادات أهRRل الRRجاهRRليّة ا ّلRRذيRRن هRRم مRRنبوذو جRRميع الRطّوائRRف؟ أم أنّRRه
ّR
الشRRريRRعة الّ R
يRRمكننا أن نRRتص ّور أ ّن الRRحقّ الRRغنيّ املRRطلق اتّRRبع اآلراء امل Rتّسمة بRRالRRكفر؟ نسRRتغفر اهلل مRRن ذلRRك ،إ ّن فRRي ذلRRك لRRحكمة
الشRRري RRعة امل RRبارك RRة م RRن دون أن ت RRشاب RRه ع RRادة م RRن
ب RRال RRغة إل RRهيّة .أك RRان ب RRعي ًدا ع RRن ق RRدرة ال RRحقّ وم RRمتن ًعا ع RRليها أن ت RRنزل ّ R
عصبات الRRجاهRRليّة،
عRRادات األمRRم الRRجاهRRليّة؟ ال ،بRRل املRRقصود مRRن هRRذه الRRحكمة الRRك ّليّة هRRو تحRRريRRر الRRعباد مRRن قRRيود ال Rت ّ ّ
وعRRدم تRRف ّوهRRهم بRRمثل هRRذه األقRRوال ا ّلRRتي مRRن شRRأنRRها الRRيوم أن تRRؤ ّدي إلRRى تRRبلبل أذهRRان البسRRطاء مRRن ال Rنّاس وتRRشويRRش
Rصحف
ضRRمائRRرهRRم ،ولRRك ّن بRRعض ال Rنّاس ا ّلRRذيRRن ال اطّRRالع لRRهم -كRRما هRRو ح ّ Rقه -عRRلى حRRقائRRق الRRكتب اإللRRه ّية وجRRوامRRع الّ R
الس RRالم ب RRقيت
الR Rنّقليّة والR Rتّاري RRخيّة س RRيقول RRون إ ّن ه RRذه الR Rتّقال RRيد وال RRعادات إنّ RRما ه RRي م RRن ج RRالئ RRل س RRنن الخ RRليل ع RRليه ّR R
ورسRRخت بRRني أقRRوام الRRجاهRRليّة ،وهRRي واردة فRRي مRRدلRRول اآليRRة املRRباركRRة »ات11بع م ّ 1لة اب11راه11يم ح11نيفا« .غRRير أنّRRه مRRن
املسّ Rلم بRه واملRذكRور فRي جRميع كRتب الRفرق اإلسRالمRيّة وصRحفها أ ّن احRترام األشهRر الحRرم والRعمل بRاألشهRر الRقمريّRة
السRRالم .فRRضالً عRRن هRRذا فRRإ ّن ال Rتّوراة مRRا زالRRت بRRني أيRRديRRنا وفRRيها
Rسارق لRRم تRRكن مRRن سRRنن الخRRليل عRRليه ّ R
وقRRطع يRRمني الّ R
السRRالم فRليراجRعوهRا ،وال بّ Rد بRعد ذلRك سRيقولRون إ ّن الRتّوراة مح ّRرفRة هRي األخRرى مRصدا ًقRRا لRآليRة
شRريRعة إبRراهRيم عRليه ّ R
امل RRبارك RRة »يح ّ 1رف11ون ال11كلم ع11ن م11واض11عه« ،م RRع أ ّن التّح RRري RRف وق RRع ف RRي م RRواض RRع م RRعلوم RRة ذك RRرت RRها ك RRتب ال RRعلم
Rصلنا ال RRقول ف RRي ه RRذه امل RRسأل RRة خ RRرج RRنا ع RRن امل RRقصد األص RRليّ م RRن ت RRأل RRيف ه RRذه ال Rّ Rرس RRال RRة له RRذا ك RRان
وال Rتّفسير ،ول RRو ف ّ R
االختصار أولى.
ث ع RRلى اق RRتباس ب RRعض األخ RRالق ال RRحسنة واالع RRتبار ب RRبعض ال ّ R
Rشيم
ه RRذا وق RRد ورد ف RRي ب RRعض ال Rّ Rرواي RRات األخ RRرى ال RRح ّ
امل RRرض Rيّة م RRن ال RRوح RRوش ،ف RRإذا ك RRان ت RRع ّلم األخ RRالق ال RRحسنة م RRن ال RRحيوان األب RRكم ج RRائ Rزًا ف RRإ ّن اق RRتباس ال RRعلوم امل RRا ّديّ RRة
واكRRتسابRRها مRRن املRRلل األجRRنبيّة أولRRى بRRالRRجواز ،فRRهي -عRRلى األقRّ Rل -مRRن نRRوع اإلنRRسان املRRمتاز بRRال Rنّفس ال RنّاطRRقة والRRق ّوة
Rجة يRRمكن أن يRRد ّلRRل عRRلى أنّ
Rبأي حّ R
املRRميّزة ،فRRإذا قRRيل إ ّن هRRذه الّ R
Rصفات املRRمدوحRRة فRRي الRRحيوان فRRطرة فRRطر عRRليها ،فّ R
أصRRول املRRدن ّ Rية وأسRRاس الRRعلوم والRRحكمة ال Rطّبيع ّية فRRي املRRمالRRك ك ّ Rلها غRRير مRRوجRRودة بRRالRRفطرة ؟ »ه1ل م1ن خ1الق غ1ير
اهلل« قل سبحان اهلل.
املتبحRريRن بRعض الRفنون ا ّلRتي بRدأهRا وابRتدعRها حRكماء
ّR
وكRذلRك تRتبّع جRميع الRعلماء األفRاضRل الRكامRلني والRفقهاء األكRابRر
ب وال Rّ Rري RRاض RRة وال RRجبر
ال RRيون RRان م RRن أم RRثال أرس RRطو وغ RRيره م RRن ال RRحكماء ،واع RRتبروا اق RRتباس م RRعارف ال RRحكمة ك RRعلم ال Rطّ ّ
والRRحساب مRRن الRRكتب الRRيونRRانّ Rية سRRبب الRRفوز والRRفالح ،كRRما يRRتتبّع الRRعلماء قRRاطRRبة فّ Rن املRRنطق ويRRدرسRRونRRه فRRي حRRني أنّRRهم
RصابRRئة .ولRRقد صRّ Rرح أكRRثرهRRم بRRأنّRRه إذا بRRرع عRRالRRم نحRRريRRر فRRي فRRنون ش Rتّى واقRRتدر عRRليها ،ولRRم
يRRعتبرون مR ّ R
RؤسRRسه مRRن الّ R
الفكري وال استنباطه في املسائل الك ّليّة اعتما ًدا تا ًمّا.
يدرس املنطق دراسة تا ّمة لم يعتمد على أقواله وال إنتاجه
ّ
Rبني بهRذه الRبراهRني الRالّئRحة أ ّن اكRتساب األصRول والRقوانRني املRدنRيّة واقRتباس
إذًا فRقد اتّRضح بهRذه الّ RدالئRل الRواضRحة وت ّ
RصنائRRع الRRعا ّمRRة -أو قRRل بRRاخRRتصار كRّ Rل مRRا يRRنتفع بRRه الجRRميع -مRRن املRRمالRRك األخRRرى جRRائRRز ،وذلRRك كRRي ت Rتّجه
املRRعارف والّ R
Rهمة الRكامRلة حRتّى يRسود هRذا اإلقRليم
أفRكار الRنّاس عRا ّRمRة إلRى هRذه األمRور الRنّافRعة ويRنهضون الكRتسابRها وتRنفيذهRا بRال ّ
الطّاهر -بعونه تعالىّ -
كل األقاليم األخرى في أقصر زمن.

Rعادي بRRبندقRRية هRRنري مRRارتRRي
ي1ا أيّ1ها ال1عقالء تRRأ ّمRRلوا بRRعني الRRعقل وال RتّدبRRير ،أيRRمكن أن تRRقاس الRRبندق Rيّة أو املRRدفRRع الR
ّ
وم RRدف RRع ك RRروب؟ أيس RRتمع ط RRفل ب RRسمع ال Rّ Rرض RRا وال RRقبول إذا ق RRال ق RRائ RRل إ ّن ه RRذه األس RRلحة ال Rنّاريّ RRة ال RRقدي RRمة ت RRناس RRبنا وال
داعRي السRتيراد األسRلحة واآلالت ا ّلRتي اسRتحدثRتها املRمالRك األجRنب ّية؟ أو يRقال إنّRه طRاملRا نRنقل أمRتعتنا وبRضائRعنا مRن
م RRملكة إل RRى م RRملكة ع RRلى ال ّ Rدوالب ل RRسنا ب RRحاج RRة إل RRى ال RRقاط RRرات ،ف RRأ ّي RRة ض RRرورة ت RRدف RRعنا إل RRى التّش Rبّه ب RRاألم RRم األخ RRرى؟
أي RRذع RRن ص RRاح RRب ال RRعقل ال RRواع RRي ب RRمثل ه RRذا ال RRكالم؟ ال واهلل ،الّ R Rلهم إالّ إذا كR Rنّا ن RRنكر األم RRور ال RRبدي RRهيّة بس RRبب وج RRود
أغ RRراض ن RRكتمها ف RRي ق RRلوب RRنا .إ ّن امل RRمال RRك األج RRنبيّة ت RRقتبس م RRن ب RRعضها ال RRبعض رغ RRم أنّ RRها ن RRال RRت امل RRهارة ال RRكام RRلة ف RRي
RصنائRع الRعمومRيّة ،فRكيف يRجوز لRلممالRك اإليRرانRيّة ا ّلRتي انحRطّت إلRى أقRصى دركRات االحRتياج أن
الRفنون واملRعارف وال ّ
ّ
تظل مهملة معطّلة؟
السRبيل املسRتقيم واملRنهج الRقويRم ،ووقRفوا عRلى أسRرار الRحكمة اإللRهيّة ،وأطّلعوا عRلى
إ ّن الRعلماء األكRابRر ا ّلRذيRن سRلكوا ّR R
حRRقائRRق الRRكتب املRRق ّدسRRة الRّ RربRRان Rيّة ،فRRتزيّRRنت قRRلوبRRهم املRRباركRRة بحRRلية ال Rتّقى ،وأنRRارت وجRRوهRRهم ال Rنّضرة بRRأنRRوار الهRRدى قRRد
ال RRتفتوا إل RRى االح RRتياج RRات ال RRحالR Rيّة ،ون RRظروا إل RRى م RRقتضيات الR Rزّم RRان ،ف RRهم ال ش Rّ Rك ي RRحثّون ع RRلى الR Rتّم ّدن ك Rّ Rل ال RRحثّ
Rحضون ع RRلى ت RRحصيل امل RRعارف ك Rّ Rل ال ّ R
وي ّ R
Rحض »ه11ل يس11توي ا ّل 11ذي11ن ي11علمون وا ّل 11ذي11ن ال ي11علمون« و»ه11ل
تستوي الظّلمات والنّور؟«
Rسعادة املشRRرقRRة ال RالّئRRحة مRRن أفRRق ال RطّوائRRف واألمRRم ،إنّRRما هRRم
إنّRRما الRRعلماء ُ R
سRُ Rرج الهRRدايRRة بRRني مRRأل الRRعالRRم ،ونRRجوم الّ R
Rصاف RRي ل RRلعطاش ف RRي ب RRادي RRة الR Rنّقص
س RRلسبيل ال RRحياة ل RRلنّفوس ا ّلRR Rتي أم RRات RRها الجه RRل وال RRغفلة ،وم RRعني ال RRكماالت ال ّ R
وال ّ
Rضالل ،هRم مRطالRع آيRات الRتّوحRيد املRطّلعون عRلى حRقائRق الRقرآن املRجيد ،هRم األطRبّاء الحRذّق لRجسم الRعالRم الRعليل،
وال R RتّريRR Rاق الRR Rفاروق األعRR Rظم لRR Rهيئة بRR Rني آدم املRR RسمومRR Rة ،هRR Rم الRR Rحصن الRR Rحصني ملRR RديRR Rنة اإلنRR Rسان ّ R Rية والRR Rكهف املRR Rنيع
رب الRRعاملRRني خRRلق لRRكلّ
لR
RلمضطريRRن املRRضطربRRني فRRي بRRيداء الRRجهالRRة »الRRعلم نRRور يRRقذفRRه اهلل فRRي قRRلب مRRن يRRشاء« ولRRك ّن ّ
ّ
Rارا ،وقّ Rدر لRه مRح ًكّا وامRتحانًRا ،فRالRكماالت املRعنويّRة والRظّاهRريّRة الزمRة لRلعالRم ال ّRربRانRي ،كRما يRنبغي لRه أن
شRيء عRالئRم وآث ً
يتح ّ Rلى بRRحسن األخRRالق ونRRوران Rيّة الRRفطرة وصRRدق ال Rنّيّة والRRفطنة وال RذّكRRاء والRRفراسRRة وال Rنّهى والRRعقل والِ R
Rحجى وال RزّهRRد
وال Rتّقوى الRRحقيقيّ وخRRشية اهلل الRRقلب ّية ،وإالّ فRRإنّRRه مRRثل الّ R
Rشمع ا ّلRRذي ال ضRRوء لRRه مRRهما كRRان طRRوي Rالً وعRRريً R
Rضا كRRأعRRجاز
خ ُ
نخ ٍل خاوية و ُ
شب مسنّدة.
ناز را روئي بيايد همچو ورد
زشت باشد روى نازيبا وناز

چون نداري گرد بدخوئي مگرد
سخت باشد چشم نابينا ودرد

Rصحيحة »وأ ّRمRا مRن كRان مRن الRعلماء صRائRنًا لRنفسه حRافRظًا لRديRنه ومRخالRفًا لRهواه ومRطي ًعا ألمRر
وقRد ورد فRي ال ّRروايRة ال ّ
الشRRروط الRRعلميّة فRRإنّRRي أبRّ Rني هRRذه الRّ RروايRRة
مRRواله فRRللعوام أن يRRق ّلدوه« ومل ّRا كRRانRRت هRRذه الRRكلمات املشRRرقRRة جRRامRRعة لجRRميع ّ R
املباركة بيانًا مجمالً.
إ ّن ك ّRل مRن لRم يحRرز هRذه ال ّ
Rصحيحة تRنقطع عRنه نسRبة الRعلم،
Rشؤون ال ّRرحRمانRيّة ،ولRم يRكن ُمظه ًRرا ملRدلRول هRذه ال ّRروايRة ال ّ
الشRRروط املRRق ّدسRRة هRRو أن يRRكون »صRRائ Rنًا لRRنفسه« ،مRRن
RوحRRدون .إ ّن أ ّول شRRرط مRRن هRRذه ّ R
وال يRRعود الئ ً Rقا ألن يRRطيعه املRّ R
RعرضRوا
الRواضRح أ ّن املRراد لRم يRكن حRفظ الRنّفس مRن الRباليRا واملRحن الRجسمانّ Rية ،ذلRك أل ّن ك ّRل األنRبياء وجRميع األولRياء ت ّ
Rضحوا بRRأنRRفسهم لRRخير ال Rنّاس ،وأسRRرعRRوا إلRRى
ألعRRظم شRRدائRRد الRRعالRRم ،واسRRتهدفRRوا لRRسهام بRRاليRRا املRRلل وأذى األمRRم ،فّ R
مشهRRد الRRفداء بRRالRّ Rروح والRRفؤاد ،وزيّRRنوا هRRيكل الRRعالRRم بRRرداء جRRديRRد مRRن الRRفضائRRل ال Rذّات Rيّة والّ R
Rشيم املRRرض Rيّة االكRRتساب Rيّة
RصيانRR Rة مRR Rن ال R RنّقائRR Rص الRR RباطRR Rنيّة
RصوريّRR Rة .ولRR Rك ّن املRR Rقصد األصRR Rليّ الRR Rحقيقيّ هRR Rو الّ R R
وذلRR Rك بRR RكماالتRR Rهم املRR RعنويّRR Rة والّ R R

وري .والRRعلم والRRفضل هRRما أ ّول صRRفة مRRن صRRفات الRRكمال،
وال RظّاهRRريّRRة ،واالتّRRصاف بRRأوصRRاف الRRكمال املR
Rعنوي والّ R
Rص ّ
ّ
والRجهة الRجامRعة لهRذا املRقام األعRظم األقRوم هRي الRوقRوف الRتّا ّم عRلى غRوامRض املRسائRل اإللRهيّة ،واإلحRاطRة بRحقائRق حRكم
Rسماو ّيRة ،واإلملRام بRضوابRط تRر ّقRي املّ Rلة الRباهRرة وروابRط تRم ّدنRها،
Rسياسّ Rية ّR R
الشRرعّ Rية ،ومRحتويRات سRائRر الRكتب ال ّ
الRقرآن ال ّ
واالطّالع عRلى الRقوانRني واألصRول وال ّRرسRوم واألحRوال واألطRوار والRقوى املRاد ّيRة واألدبّ Rية الRعامRلة لRدى املRلل األخRرى فRي
RسياسRيّ وفRي الRفنون الRعصريّRة الRنّافRعة وجRامRعيّتها ،والRتّتبّع فRي الRكتب الRتّاريRخيّة لRلملل والّ Rدول فRي الRعصور
الRعالRم ال ّ
RسالRRفة .ذلRRك ألنّRRه لRRو لRRم يRRقف الRRعالRRم عRRلى مRRحتويRRات الRRكتب املRRق ّدسRRة ،ولRRم يحRRط بRRالRRحكمة اإللRRهيّة وال Rطّبيعيّة والRRعلوم
الّ R
RسالRRفة الRRعظيمة عRRند املRRلل وال ّ Rدول
ّR
Rسياس Rيّة واملRRعارف الRRعصريّRRة ،ولRRم ي Rطّلع عRRلى وقRRائRRع الRRقرون الّ R
الشRRرع Rيّة والRRفنون الّ R
سRRيبقى عRRاج Rزًا حRRينما تسRRتدعRRي الّ R
Rضرورة ،وهRRذا مRRناف لRRصفة الRRجامRRع ّية ،فRRمثالً إذا حRRاور أحRRد الRRعلماء الRّ RربRRان ّ Rيني
مRRسيحيًّا مRRن دون أن يRRكون لRRه نRRصيب مRRن لRRحن الRRقول فRRي اإلنRRجيل الجRRليل ،فRRإ ّن مRRا يRRبيّنه لRRه مRRن حRRقائRRق الRRفرقRRان ال
يRقع فRي سRمع املRسيحيّ مRوقRع الRقبول قّ R
ط ،أ ّRمRا إذا رأى ذلRك املRسيحيّ أ ّن هRذا الRعالRم أعRلم بRما لRدى الRقوم مRن الRعلوم
وبRما يسRتند عRليه ،وأكRثر إدرا ًRكRا لRحقائRق الRكتب املRق ّدسRة مRن قRساوسRة أ ّمRة اإلنRجيل لRقبل ك ّRل مRا يRبيّنه الRعالRم طRو ًRعRا ،إذ
Rفر لRه إالّ اإلقRرار ،مRثله كRمثل رأس الRجالRوت حRني حRضر بRمحضر شRمس فRلك الRعرفRان ونّ Rير أوج الهRدا ّيRة واإليRقان
ال م ّ
السRالم ،فRلو لRم يRجب مRعدن الRعلم هRذا عRلى أسRئلة رأس الRجالRوت بRاألد ّلRRة والRبراهRني املRألRوفRة لRديRه
اإلمRام ال ّRرضRا عRليه ّ R R
RسياسR Rيّ قّ R Rوت RRان ع RRظيمتان
مل RRا أق Rّ Rر وال اع RRترف ب RRفضل اإلم RRام وع RRظمته .وف RRضالً ع RRن ذل RRك ي RRجب أن ت RRكون ل RRلعا َل RRم ال ّ R
ق RRوي RRمتان ،أال وه RRما ال RRق ّوة التّش RRري RRعيّة وال RRق ّوة الR Rتّنفيذيّ RRة ،أ ّم RRا م RRرك RRز ال RRق ّوة الR Rتّنفيذيّ RRة ف RRال RRحكوم RRة ،وأ ّم RRا م RRرج RRع ال RRق ّوة
التّشRريRع ّية فRالRعلماء الRنّبهاء ،إذًا فRكيف يRمكن تRص ّور فRالح األ ّمRة ونRجاحRها إن لRم يRكن هRذا ال ّRركRن ال ّRركRني جRامً Rعا وهRذا
األسRاس املRتني كRامRالً؟ غRير أنّRه ملّا كRان أمRثال هRؤالء األشRخاص نRادريRن فRي هRذه األزمRنة ،وكRانRت األ ّمRة والRحكومRة فRي
RتأسRس هRيئة عRلميّة يRبرع ك ّRل جRماعRة مRن أعRضائRها
أقRصى غRايRات االحRتياج مRن حRيث تRنظيم األحRوال ،كRان لRزا ًمRا أن ت ّR R
ف RRي ف ّ Rن م RRن ال RRفنون امل RRذك RRورة ،وي RRتف ّكرون ف RRي ج RRميع اح RRتياج RRات ال RRحاض RRر واملس RRتقبل ب ّ R
Rكل إق RRدام وجه RRد ب RRليغ ،ح Rتّى
الشRرعRيّة فRي
Rتقر مRعتدل وتRرتRكز فRي مRركRز ثRابRت .وذلRك ألنّRه لRم يRكن حRتّى يRومRنا هRذا لRألحRكام ّ R R
Rتقر األمRور فRي مس ّ
تس ّ
Rكما بRرأيRه واجRتهاده ،فRإن احRتكم اثRنان فRي
املRرافRعات واملRحاكRمات مRدار مRعني ،إذ إ ّن ك ّRل عRالRم مRن الRعلماء يRصدر ح ً
قRضيّة مRا مRثالً نRرى عRامل ًا يRحكم لRلم ّدعRي وآخRر لRلم ّدعRى عRليه ،بRل قRد يRصدر أحRيانًRا حRكمان مRختلفان فRي أمRر واحRد
تبني له على نحو ثم بدا له بعدئذ على نحو آخر ،وال شبهة في
من عالم مجتهد واحد ،ومر ّد ذلك أ ّن األمر في البدء ّ
Rتطرق ال ّ R
الشRR Rدي RRد إل RRى أس RRاس ال RRهيئة
Rضعف ّ R
أ ّن ه RRذا يح RRدث ال RRفوض RRى واالض RRطراب ف RRي ك RRاف RRة األم RRور امل ّ R
Rهمة ،وي ّ R
االجRتماعّ Rية ،ذلRك ألنّRه طRاملRا لRم يRيأس املّ RدعRي أو املّ RدعRى عRليه مRن إقRامRة دعRواه ي ّ
Rترصً Rدا مRحاوالً الRفوز
Rظل طRول عRمره م ّ R R
بRحكم ث ٍ
Rان مRخالRف لRلحكم األ ّول ،فRيقضيان بRذلRك جRميع عRمرهRما فRي الّ Rلجاج .فRلذلRك يعجRزان عRن الRقيام بRإمRور الRخير
الRنّافRعة وعRن إنRجاز أعRمالRهما ال ّ
Rشخصيّة مRا دامRا يRقضيان أوقRاتRهما فRي الRعناد والRنّزاع ،وهRما فRي الRواقRع فRي حRكم
ذرة م RRن الخ RRدم RRة .ول RRكن إذا ص RRدر ال RRحكم
األم RRوات ،ال يس RRتطيعان أن ي RRق ّدم RRا ل RRلحكوم RRة ول RRلهيئة االج RRتماعR Rيّة م RRثقال ّ
الRRفاصRRل بRRينهما لRRم يRRعد لRRلمحكوم عRRليه أمRRل مRRا فRRي الRRحصول عRRلى حRRكم ثRRان ،ولRRذلRRك تRRحصل لRRه الRّ RراحRRة وال RطّمأنRRينة
ف RRينصرف إل RRى أع RRمال RRه وخ RRدم RRات RRه وخ RRدم RRة غ RRيره م RRن ال Rنّاس .ومل ّRRا ك RRان ه RRذا األم RRر األه ّ Rم األت ّ Rم أع RRظم وس RRيلة ل RRطمأن RRينة
الشRرعRيّة
األهRلني وراحRتهم وأكRبر واسRطة لRتر ّقRي أعRالRي الجRمهور وأدانRيهم ،يRجب عRلى الRعلماء الRواقRفني عRلى املRسائRل ّR R
Rصراط
ف RRي ه RRذا املج RRلس ال RRكبير أن ي RRضعوا ف RRي ب RRادئ األم RRر م ً R
Rنهجا ق RRوي Rً Rما ل RRلفصل ف RRي دع RRاوى ال RRعموم ي RRكون ك RRال ّ R
السRلطان فRي جRميع الRبلدان حRتّى يجRري بRموجRبه الRحكم ،وال بّ Rد مRن االهRتمام بهRذا األمRر املRهمّ
املسRتقيم ينشRر بRأمRر ّR R
اهتما ًما بالغًا.
Rصفة الRثّانRيّة مRن صRفات الRكمال فRهي الRعدل وإحRقاق الRحقّ  ،وهRو عRدم االلRتفات إلRى املRنافRع الRذّاتRيّة والRفوائRد
وأ ّمRRا ال ّ
ال ّ R
Rشخصيّة واالل RRتزام ب RRها ،وإج RRراء أح RRكام ال RRحقّ ب RRني الخ RRلق دون ال Rتّحيّز إل RRى ج RRهة م RRن ال RRجهات ،واع RRتبار اإلن RRسان
نRRفسه كRRاآلخRRريRRن عRRب ًدا مRRن عRRباد الRRغنيّ املRRطلق ،وعRRدم انRRفراده بRRامRRتياز مRRا فRRي أمRRر مRRن األمRRور عRRن الجRRمهور إالّ فRRي

Rعنوي واعRتبار مRا هRو خRير الRنّاس جRمي ًعا خRير نRفسه ،وبRاالخRتصار اعRتبار الRهيئة الRعا ّRمRة بRمنزلRة ال ّ
Rشخص
االمRتياز امل
ّ
أي جRزء وتRأثّRره إنّRما هRو
الRواحRد ،واعRتبار الRنّفس ذاتRها عRض ًوا مRن أعRضاء هRذه الRهيئة املRمثّلة ،والRيقني املRبني بRأ ّن ألRم ّ
سبب تأ ّلم ّ
كل أجزاء الهيئة.
Rصفة ال Rثّال RRثة م RRن ص RRفات ال RRكمال ف RRهي االه RRتمام ف RRي ت RRرب RRية الج RRمهور ب RRصدق ال Rطّو ّي RRة وخ RRلوص ال Rن ّ ّية ،وب RRذل
وأ ّم RRا ال ّ R
Rسعي الRRحثيث فRRي تRRعليم املRRعارف الRRعا ّمRRة ،وتRRدريRRس الRRعلوم الRنّافRRعة ،والّ R
Rحض عRRلى مRRواكRRبة الRتّر ّقRRيات
الجهRRد الRRبليغ والّ R
RصنائRRع والRتّجارة ،والRتّرغRRيب فRRي اتRRخاذ الRRوسRRائRRل ا ّلRRتي بRRها تRRزداد ثRRروة
الRRعصريّRRة ،والتّحRRريRRض عRRلى تRRوسRRيع نRRطاق الّ R
أهل اململكة ،وذلك أل ّن النّاس عا ّمة ال علم لهم بهذه األمور الها ّمة ا ّلتي فيها البرء املباشر لع ّلة الهيئة االجتماعيّة
امل RRزم RRنة ،ف RRيجب ع RRلى ال RRعلماء ال RRعقالء وال RRعرف RRاء األلR Rبّاء أن ي RRنهضوا خ RRال RRصني مخ RRلصني ل RRوج RRه اهلل ،وي RRعظوا الR Rنّاس
ويRنصحوهRم حRتّى تRتن ّور أبRصار األ ّمRRة وتRبصر بكحRل املRعارف ،ذلRك أل ّن الRنّاس الRيوم صّ Rورت لRهم ظRنونRهم وأوهRامRهم
والشRRرائRRع اإللRRهيّة ،وأصRRبح مظهRً Rرا لRRخشية اهلل يRRجب أن يّ R
Rظل مRRهمالً
ّR
أ ّن ا ّلRRذي أيRRقن بRRاهلل وآمRRن بRRآيRRاتRRه ورسRRله وكRRتبه
متخّ Rلفًا يRقضي أيّRامRه بRالكسRل والRبطالRة حRتّى يRع ّد مRن املRقربRني لRدى اهلل ا ّلRRذيRن أعRرضRوا عRن الّ RدنRيا ومRا فRيها ،وأقRبلوا
فصل بRيان هRذا األمRر
Rظرا إلRى أنّRه سُ Rي ّ
بRقلوبRهم إلRى الRعالRم األخ ّ
Rروي ونRأوا عRن الخRلق والRتمسوا الRقرب مRن الRحقّ  .ون ً
في موضع آخر من مواضع هذا الكتاب ،رأيت من األولى تركه اآلن.
السRلوك
Rصدق وحRسن ّ R R
Rسكون وال ّ
Rصفات الRكمالRيّة فRهي خRشية اهلل ومRحبّة اهلل فRي مRحبّة عRباده ،والحRلم وال ّ
أ ّRمRا بRقيّة ال ّ
والجَ R Rلد وال ّ R
Rصفاء وال RRغيرة
َR
وال Rّ Rرح RRمة وامل RRروءة
Rسعي وال RRكرم وال RRبذل وال RRوف RRاء وال ّ R
Rشجاع RRة والR Rثّبات واإلق RRدام والجه RRد وال ّ R
Rصا ،ولRRو
Rهمة وال Rنّخوة ومRRراعRRاة الRRحقوق وأمRRثال ذلRRك ،وفRRاقRRد هRRذه األخRRالق الRRحسنة اإلنRRسان ّ Rية يRRعتبر نRRاقً R
والحRRم ّية والّ R
Rصفات »ألص RRبح امل RRثنوي ]أي ه RRذه ال Rّ Rرس RRال RRة[ س RRبعني َمR Rنًّا م RRن
أنّ RRنا أت RRينا ع RRلى ب RRيان ح RRقائ RRق ك Rّ Rل واح RRدة م RRن ه RRذه ال ّ R
الورق«.
الشRRروط املRRق ّدسRRة الRRعلميّة فRRهو قRRولRRه» :حRRافRظًا لRRديRRنه« .ومRRن املRRعلوم أ ّن الRRقصد مRRن هRRذه
الشRRرط الRثّانRRي مRRن تRRلك ّ R
أ ّمRRا ّ R
Rصغائ RRر وإج RRراء
ال RRكلمة ل RRم ي RRكن م R
Rنحصرا ف RRي اس RRتنباط األح RRكام والح RRرص ع RRلى ال RRعبادات واج RRتناب ال RRكبائ RRر وال ّ R
ً
الشRرعّ Rية ،أو بRاألحRرى املRحافRظة عRلى ديRن اهلل بهRذه الRوسRائRل ،بRل إ ّن الRغايRة مRنها املRحافRظة عRلى هRيئة األ ّRمRة
األحRكام ّR R
Rسعي الRR Rبليغ فRR Rي سRR Rبيل إعRR Rالء كRR Rلمة اهلل ،وزيRR Rادة اتRR Rباع ال ّ R RديRR Rن اإللRR Rهيّ ونشRR Rره وغRR Rلبته
مRR Rن كRّ R Rل الRR Rجهات وبRR Rذل الّ R R
واسRتعالئRه عRلى سRائRر األديRان ،وذلRك بRاتّRخاذ جRميع الRوسRائRل والRوسRائRط .والRواقRع لRو أقRدم الRعلماء املسRلمون عRلى هRذه
األم RRور ك RRما ي RRنبغي وي RRليق ل RRكان RRت ج RRميع م RRلل ال RRعال RRم ق RRد دخ RRلت ال RRيوم ف RRي ظ Rّ Rل ك RRلمة ال RRوح RRدانR Rيّة ولس RRطعت ش RRعلة
»ليظهره على الدّين ك ّله« النّوران ّية طلوع ّ
الشمس في قطب الوجود والحت في جميع اآلفاق.
فRي الRقرن الRخامRس عشRر لRلميالد كRان مRارتRن لRوثRر عRض ًوا مRن أعRضاء هRيئة الRكاثRولRيك اإلثRني عشRر فRي مRركRز حRكومRة
Rسماح
الRRبابRRا ،ثRRم أصRRبح فRRيما بRRعد مR ّ R
Rسا ملRRذهRRب الRRبروتسRRتانRRت ،خRRالRRف لRRوثRRر الRRبابRRا فRRي مRRسائRRل ع ّ Rدة مRRنها عRRدم الّ R
Rؤسً R
RسالRRفني ،ومRRسائRRل أخRRرى كRRالRRعادات
RلرهRRبان بRRال Rزّواج ،وتRRعظيم صRRور الRRحواريّRRني ،وتRRكريRRم صRRور رؤسRRاء املRRسيحيّة الّ R
لّ R
وال ّRرسRوم املRذهRب ّية الRزّائRدة عRلى أحRكام اإلنRجيل .وعRلى ال ّRرغRم مRن أ ّن سRلطة الRبابRا بRلغت فRي ذلRك الRزّمRان مRن الRق ّوة أن
Rهمة وربRطها مRوكRولRة بRيمني قّ RوتRه
كRان مRلوك أورو ّبRا يRرتRعدون مRن سRطوتRه ويRضطربRون ،وكRان أز ّمRة ضRبط أمRور أورو ّبRا امل ّ
Rصور
Rسجود لRلتّماثRيل أو تRعظيم ال ّ
واقRتداره ،ولRكن ملRا كRان لRوثRر مRح ًقّا فRي تRلك املRسائRل كRزواج رؤسRاء الّ RديRن ،وعRدم ال ّ
املRRعلقة فRRي الRRكنائRRس ،وإبRRطال الRRعادات والRّ RرسRRوم الRزّائRRدة عRRلى مRRحتويRRات اإلنRRجيل ،وات ّ
خRRذ الRتّرتRRيبات الRالّزمRRة لRRترويRRج
مRبادئRه هRذه ،فRقد دخRل فRي املRذهRب الRبروتسRتنتيّ خRالل أربRعة قRرون ونRيّف أكRثر أهRل أمRريRكا ،وأربRعة أخRماس أملRانRيا
وإنجRRلترا ،وكRRثير مRRن أهRRل الRنّمسا أي قRRرابRRة مRRائRRة وخRRمسة وعشRRريRRن مRRليونًRRا مRRن مRRختلف املRRذاهRRب املRRسيح ّية األخRRرى،

Rسائ RRدة ف RRي
Rهمة ك RRام RRلة ،وحس RRب ال Rظّاه RRر اتّخ RRذوا م RRن الح RRريّ RRة ال ّ R
وم RRا زال رؤس RRاء ه RRذا امل RRذه RRب ي RRر ّوج RRون RRه وينش RRرون RRه ب ّ R
Rتوح RRشة
Rسودان وب RRالد الR Rزّن RRج وس RRيلة ل RRتأس RRيس امل RRدارس وامل RRكات RRب ،وم RRا زال RRوا يش RRتغلون ف RRي ت RRعليم الR Rطّوائ RRف امل R ّ R
ال ّ R
األفRRريRRق ّية وتRRدريRRسهم ومRRنحهم املRRدنّ Rية ،أ ّمRRا مRRقصدهRRم األصRRليّ الRRباطRRن فRRهو إدخRRال بRRعض طRRوائRRف الRزّنRRوج املسRRلمني
في املذهب البروتستنتيّ.
Rتمة إلعRRالء شRRأن أ ّمRRتها بRRينما نRRحن نRRغ ّ
ط فRRي سRRبات الRRغفلة ،تRRأ ّمRRلوا هRRذا الRّ RرجRRل ا ّلRRذي لRRم يRRكن أحRRد يRRعلم
كRّ Rل طRRائRRفة مهّ R
Rهمة رؤسRاء طRريRقته وغRيرتRهم ،فRلو أ ّن املّ Rلة الRباهRرة الRح ّقة
أي هRدف يتح ّRرك ،كRيف ر ّوج مRذهRبه ب ّ
مRرمRى أهRوائRه ،وإلRى ّ
Rهمة ال Rتّا ّمRRة وسRRعت بRRالRRغيرة الRRكامRRلة وتش Rبّثت
ا ّلRRتي هRRي مظهRRر ال RتّأيRRيد اإللRRهيّ ومRRطلع ال RتّوفRRيق الRّ RربّRRان Rيّ أقRRدمRRت بRRالّ R
بRوسRائRل النّشRر مRتوسّ Rلة إلRى اهلل مRنقطعة ع ّRما سRواه ،لسRطعت بRال ريRب أنRوار الRحقّ املRبني فRي ك ّRل اآلفRاق ،إالّ أ ّن مRن
ال اطRRالع لRRهم عRRلى حRRقائRRق األمRRور ،وال درايRRة لRRهم بRRنبض الRRعالRRم ،وال عRRلم لRRهم بRRال RتّريRRاق الRRفاروق الRRحقّ لRRع ّلة الRRباطRRل
Rسيف« والRواقRع أنّRهم لRو نRظروا بRالRنّظر
Rسيف مسRتد ّلRRني بحRديRث »أنRا نRبيّ بRال ّ
املRزمRنة يRظنون أ ّن نشRر الّ RديRن مRنوط بRال ّ
Rسيف ل RRيس واس RRطة النّش RRر ف RRي ه RRذا ال RRعصر ب RRل س RRبب اس RRتيحاش الR Rنّفوس واش RRمئزاز ال RRقلوب
الّ R Rدق RRيق ل RRرأوا أ ّن ال ّ R
Rغراء دفRع أهRل الRكتاب إلRى اإليRمان واإلقRرار بRالRق ّوة الRقاهRرة ،مRع
ودهشRتها ،كRما أنّRه ال يRجوز فRي ّ R R
الشRريRعة املRباركRة ال ّ
Rسيف« وكRRذلRRك »أمRRرت أن أقRRاتRRل
أ ّن اإلرشRRاد والهRRدايRRة فRRرض عRRلى كRّ Rل مRRؤمRRن مRّ R
RوحRRد .غRRير أ ّن حRRديRRث »أنRRا نRRبيّ بRRالّ R
ال Rنّاس ح Rتّى ي RRقول RRوا ال إل RRه إالّ اهلل« ق RRد ورد ف RRي ح RRقّ مش RRرك RRي ال RRجاه RRليّة ا ّلRRذي RRن انح Rطّوا ع RRن امل RRرت RRبة البش RRريّ RRة لش ّ Rدة
Rسيف ال ق RRيمة ل RRه ق ّ R
ط ،وس RRرع RRان م RRا ي RRنقلب إل RRى ك RRفر وض RRالل ألت RRفه
تRّ R
RوحRRشهم وج RRهال RRتهم .ف RRاإلي RRمان ا ّلRRذي ي RRت ّم بح ّ Rد ال ّ R
األمRRور ،كRRما كRRان الRRحال مRRع الRRقبائRRل والRطّوائRRف املRRجاورة لRRلمديRRنة املRRن ّورة بRRعد عRRروج شRRمس أوج الRنّب ّوة إلRRى »م1قعد
ٍ
مرة أخرى إلى دين الجاهل ّية.
صدقٍ عند مليك مقتدر« حيث ارت ّدوا ّ
ث RRم ت RRأ ّمRRلوا ك RRيف ع Rطّرت ن RRفحات روح اهلل ال RRقدس Rيّة إق RRليم فلس RRطني والج RRليل وس RRواح RRل نه RRر األرد ّن وج RRوان RRب أورش RRليم،
وش Rنّفت أل RRحان اإلن RRجيل الج RRليل أس RRماع ال Rّ Rروح RRان RRيني ف RRي ذل RRك ال Rزّم RRان ،ح RRني ك RRان RRت ق RRبائ RRل آس RRيا وط RRوائ RRف أوروبّ RRا
لس1تُّ « ،ولRRم يRRكن هRRناك
RجوسRRا و ُعRبّاد أصRRنام ،غRRافRRلني عRRن خRRطاب يRRوم »أ َ ْ1 1
وأفRRريRRقيا وأمRRريRRكا وجRRزائRRر البحRRر املRRحيط مR ً R
Rس ّيد امل RRسيح ال Rطّيبة ال Rطّاه RRرة امل RRحيية
Rلما ان RRبعثت أن RRفاس ال ّ R
Rقر ب RRال RRوح RRدان ّ Rية واألل RRوه ّ Rية غ RRير م ّ Rلة م RRوس RRى ،ف ّ R
م RRن م ّ Rلة ت ّ R
الشRريRعة الRعيسويّRة
RأسRس بRالRوحRي اإللRهيّ أسRاس ّR R
لRألرواح مRنحت ألهRل تRلك الّ RديRار الRحياة الRباقRية فRي ثRالثRة أعRوام ،وت ّR R
Rفرا قRليالً مRن الRنّاس أقRبلوا إلRى اهلل فRي أيّRامRه ،بRل
ا ّلRتي كRانRت دواء ال ّ
RساعRة الRنّاجRع لRلهيئة البشRريّRة الRعليلة .ومRع أ ّن ن ً
إ ّن امل RRؤم RRنني امل RRوق RRنني ل RRم ي RRكون RRوا ي RRتجاوزون ف RRي ال RRواق RRع ب RRضع ن RRساء واث RRني عش RRر ح RRواريًّ RRا ارت ّ Rد أح RRده RRم -وه RRو ي RRهوذا
اإلسخRRريRRوطRRي -فRRبقي مRRنهم أحRRد عشRRر رج Rالً ،إالّ أ ّن هRRذا ال Rنّفر الRRقليل بRRعث بRRاألخRRالق الRّ RروحRRان ّ Rية الRRحسنة واملسRRلك
املRRق ّدس الRّ RرحRRمانRيّ بRRعد صRRعوده إلRRى أفRRق الRRعزّة وقRRامRRوا -تRRؤيّRRدهRRم الRRق ّوة اإللRRهيّة واألنRRفاس الRRعيسويّRRة -يهRRدون كRّ Rل مRRن
السRRراج
Rهمة الRتّا ّمRRة لRRيطفئوا ذلRRك ّ R
عRRلى األرض .وفRRي تRRلك األثRRناء نRRهضت كRّ Rل األمRRم الRRوثRRنيّة والRRيهود بRRالRRق ّوة الRRكامRRلة والّ R
اإللRRهيّ ا ّلRRذي اشRRتعل فRRي زجRRاجRRة إقRRليم أورشRRليم »ي1ري1دون أن ي1طفئوا ن1ور اهلل ب1أف1واه1هم وي1أب1ى اهلل إالّ أن
ي1ت ّم ن1وره ول1و ك1ره ال1كاف1رون« وقRRتلوا كRّ Rل نRRفس مRRن هRRذه الRنّفوس املRRباركRRة بRRأقRRسى ألRRوان الRRعذاب ،بRRل إنّRRهم مRزّقRRوا
RقصابRRني واحRRرقRRوهRRا فRRي األتRRانRRني ،ودفRRنوا بRRعض أتRRباع هRRؤالء الRّ RرجRRال
أجRRساد بRRعضهم املط ّهRRرة إر ًبRRا إر ًبRRا بRRسواطRRير الّ R
امل RRق ّدس RRني وأش RRياع RRهم ت RRحت ال Rتّراب وه RRم أح RRياء ،وذل RRك م RRن ب RRعد ال Rتّعذي RRب وال Rتّنكيل .وب RRال Rّ Rرغ RRم م RRن ك Rّ Rل ه RRذه ال RRعقوب RRات
الشRديRدة لRم يRفتروا عRن تRبليغ أمRر اهلل قRط ،حRتّى طّ RوقRت مّ Rلة عRيسى الRعالRم آخRر األمRر ،بRحيث لRم يRعد هRناك فRي أوروبّRا
ّR R
وال أمRريRكا مRن أثRر لRديRن مRن األديRان األخRرى ،ودخRل جRمع غRفير مRن أهRل آسRيا وأفRريRقيا وجRزائRر البحRر املRحيط فRي
ظل اإلنجيل وت ّم ّ
ّ
كل ذلك دون أن يست ّلوا سيفًا أو يخدشوا وج ًها.

إذن ث RRبت اآلن به RRذه األد ّل RRة ال RRواض RRحة الR Rالّئ RRحة أ ّن نش RRر الّ R Rدي RRن اإلل RRهيّ ال ي RRت ّم إالّ ب RRال RRكماالت اإلن RRسانR Rيّة واألخ RRالق
ال RRحسنة وال ّ R
والسRRلوك ال Rّ Rروح RRان Rيّ ،وم RRن أق RRبل إل RRى اهلل ط RRو ًعRRا ف RRهو م RRقبول ل RRدي RRه ت RRعال RRى ،ألنّ RRه ب RRريء م RRن
ّR
Rشيم امل RRرض Rيّة
األغ RRراض ال ّ R
Rشهورا ب RRني الخ RRلق
Rشخص ّية وط RRمع امل RRناف RRع ال Rذّات ّ Rية ،وملتج´ إل RRى ك RRهف ح RRماي RRة ال RRحقّ ف RRيصبح ب RRذل RRك م R
ً
Rهمة وال RRوف RRاء والR Rتّد ّي RRن والR Rتّقوى وب RRحصول ك Rّ Rل ذل RRك ي RRحصل امل RRقصد
ب RRاألم RRان RRة وال ّ R
Rصدق وال RRورع ورع RRاي RRة ال RRحقوق وال ّ R
Rيوي وتهRRذيRRب األخRRالق،
األصRRليّ مRRن إنRRزال ّ R
RسماويّRRة ا ّلRRتي تRRكفل الّ R
الشRRرائRRع املRRق ّدسRRة الّ R
Rسعادة األخRRرويّRRة والRتّم ّدن الّ Rدنّ R
وإالّ فRRإ ّن الّ R
Rسيف يRRدفRRع ال Rنّاس إلRRى اإلقRRبال إلRRى ال ّ RديRRن فRRي ال RظّاهRRر واإلدبRRار والRRحقد فRRي الRRباطRRن ،وبهRRذه
Rضرب بRRالّ R
قصة لتكون موضع عبرة للنّاس جمي ًعا.
املناسبة نذكر ّ
السRالم شRرب الRنّعمان بRن املRنذر ال ّلخRميّ
ورد فRي كRتب الRتّاريRخ الRعربّ Rية أنّRه فRي يRوم مRن أ ّيRام مRا قRبل بRعثة الRنّبيّ عRليه ّR R
Rقر سRRريRRره -فRRزايRRله عRRقله لRRكثرة مRRا تجRّ Rرع مRRن أقRRداح امل ُRدام
أحRRد مRRلوك الRRعرب فRRي الRRجاهRRليّة وكRRانRRت مRRديRRنة الRRحيرة مّ RRكندي الّ RلذيRRن كRRانRRا
Rسكر وفRRقدان الRRوعRRي أمRRر بRRقتل خRRالRRد بRRن مRRض ّلل وعRRمر بRRن مRRسعود الR
وتRRعطّل شRRعوره ،وفRRي عRRالRRم الّ R
ّ
Rلما أفRRاق مRRن سRRكره وثRRمله طRRفق يRRسأل عRRن نRRديRRميه ،فRRأحRRيط
نRRديRRميه وأنRRيسيه وخRRليليه وجRRليسيه فRRي مRRحفل ال Rطّرب .فّ R
Rلما بRتفاصRيل مRا حRدث ،فحRزن عRليهما غRايRة الحRزن وأدمRى قRلبه لRهما ،وبRنى عRلى قRبريRهما لشّ Rدة حRبّه لRهما وعRظيم
ع ً
Rارا له RRذي RRن
ت RRع ّلقه ب RRهما ب RRناءي RRن ع RRال RRيني م َّ R
Rسميان ب RRال RRغري Rّ Rني ،وج RRعل ل RRنفسه ف RRي ك Rّ Rل س RRنة ي RRوم ب RRؤس وي RRوم س RRعد ت RRذك ً R
الRنّديRمني ،وكRان يخRرج فRي هRذيRن الRيومRني بRكمال حRشمته وجRاللRه ،ويجRلس بRني الRغري ّRني ،فRما كRانRت تRلمح عRينه فRي يRوم
ال RRبؤس م RRن أح RRد إالّ وق RRتله ،وم RRا ك RRان ي RRدخ RRل داره أح RRد أو ي RRفد إل RRيه ف RRي ي RRوم ال Rنّعيم إالّ وأح RRسن إل RRيه ك Rّ Rل اإلح RRسان،
واعRRتنى بRRه مRRنتهى الRRعنايRRة .واسRRتمرت هRRذه الRRقاعRRدة واسRRتحكمت بRRاأليRRمان الRRغالظ حRتّى جRRاء يRRوم مRRن األ ّيRRام ركRRب فRRيه
Rمارا وحRRش ًيّا عRRن بRRعد بRRغت ًة ،فRRأطRRلق عRRنان
املRRلك جRRواده »محRRمو ًدا« وتRّ R
RوجRRه إلRRى ّ
الصحRRراء مRRتص ّي ًدا ،فRRلمحت عRRينه حً R
خRر بRه الRوقRت يRئس وبRينما هRو كRذلRك إذا
Rلما تRأ ّR
جRواده فRي عRقب ذلRك الحRمار الRوحRشيّ حRتّى بRعد عRن خRيله وجRيشه ،ف ّ
ب RR R Rسواد خ RR R Rباء م RR R Rضروب ف RR R Rي ال RR R Rبادي RR R Rة يتج ّ R R Rلى ل RR R Rه ،ف RR R Rعطف إل RR R Rيه ع RR R Rنان ج RR R Rواده ح R R Rتّى ب RR R Rلغ ب RR R Rاب ال RR R Rخباء وق RR R Rال
رب الRخباء -وكRان حRنظلة بRن أبRي غRفراء الRطّائRي -نRعم ،واسRتقبله وأنRزلRه عRنده وقRال لRزوجRه:
»أتسRتضيفونRني؟« فRقال ّ
Rهمة والRRغيرة« ،فRRقالRRت املRRرأة:
إ ّن مRRخايRRل الRنّجابRRة لRRتلوح مRRن نRRاصRRية هRRذا الRّ RرجRRل ،فRRه ّيئي الRRقرى وابRRذلRRي فRRي إكRRرامRRه الّ R
Rدرا مRن الّ RدقRيق« ،فحRلب حRنظلة ال ّ
Rشاة وحRمل إلRى الRنّعمان
»عRندنRا شRاة فRاذبRحها ،ولRقد ا ّدخRرت ألمRثال هRذا الRيوم ق ً
RدحRRا مRRن حRRليبها ،ثRRم ذبRRح الّ R
Rلما
Rرورا كRّ Rل ّ R
قRً R
Rشاة ومّ Rد الّ R
السRRرور ،فّ R
Rسماط ،وقRRضى الRنّعمان لRRيلته مRRن مRRحبّة حRRنظلة مسً R
RلرحRRيل ،وقRRال مRRخاط Rبًا حRRنظلة» :إنّRRك أبRRديRRت فRRي اسRRتضافRRتي هRRذه ال ّ Rليلة غRRايRRة املRRروءة
طRRلع الفجRRر تRRأ ّهRRب ال Rنّعمان لّ R
والRRجود ،وأنRRا ال Rنّعمان بRRن املRRنذر ألرقRRب قRRدومRRك عRRليّ مشRRتا ًقRRا« .وانRRقضت م ّ Rدة إلRRى أن أنRRاخ القحRRط والRRغالء الRRعظيم
عRRلى ديRRار طRيّ ،وأصRRابRRت حRRنظلة فRRاقRRة شRRديRRدة ،فRRأسRRرع إلRRى املRRلك ،وكRRان مRRن غRRريRRب االتّRRفاق أنّRRه أقRRبل عRRلى الRنّعمان
وهRو فRي يRوم بRؤسRه ،فRتبلبل خRاطRر املRلك وأخRذ يRعاتRبه أن» :ملRاذا حRضرت عRند رفRيقك فRي مRثل هRذا الRيوم ا ّلRذي هRو يRوم
البؤس ،فإنّه لو ملحت عينيّ اليوم ابني الوحيد قابوس لقتلته ،فما هي حاجتك اآلن فاطلبها« .فقال حنظلة» :ال
عRRلم لRRي بRRيوم بRRؤسRRك هRRذا ،فRRما الجRRدوى اآلن مRRن نRRعمة الّ RدنRRيا ا ّلRRتي هRRي لRRلعيش بRRها والRRبقاء فRRيها ،ومRRا فRRائRRدة خRRزائRRن
Rفر م RRن ذل RRك« ف RRقال ح RRنظلة:
األرض ج RRمي ًعا إن قّ R Rدر ل RRي أن أش RRرب ال ّ R
Rساع RRة ك RRأس امل RRنون؟« ف RRقال الR Rنّعمان» :ال م ّ R
Rسنة ال RRقادم RRة ف RRي ي RRوم ب RRؤس RRها« ،ف RRطلب ال Rنّعمان م RRن
»أمه RRلني زم Rنًا أع RRود ف RRيه إل RRى ع RRيال RRي وأوص RRيهم ث RRم أح RRضر ال ّ R
RوضRRا عRRنه .فRRطفق حRRنظلة يRRديRRر بRRصره فRRي كRّ Rل نRRاحRRية مRRتحيّ ًرا حRتّى
يRRضمنه حRتّى إذا مRRا خRRالRRف وعRRده قRRتل ضRRامRRنه عR R ً R
ملحت عينه شري ًكا بن عمرو بن قيس ّ
الشيبانيّ -وكان من جملة خدم النّعمان -فأنشد يقول:
يا شري ًكا يا ابن عمرو
يا أخا ّ
كل مصاب
يا أخا النّعمان فيك اﻟ

هل من املوت محالة
خا من ال أ ً
يا أ ً
خا له
ـيوم عن شيخ كفاله

ابن شيبان كريم

الرحمن باله
أنعم ّ

فRRقال شRRريRRك» :يRRا أخRRي ال يسRRتطيع املRRرء أن يRRجود بRRنفسه« .فّ R
Rظل املRRسكني مRRتحيّ ًرا ،وكRRان هRRناك رجRRل يRRسمى بRRقراد
Rسنة
بRن أجRدع الRكلبي ،فRنهض وكRفله شRريRطة أن يجRري املRلك فRيه مRا يRريRد إذا لRم يسّ Rلم حRنظلة فRي يRوم الRبؤس مRن ال ّ
اآلتية ،فأنعم النّعمان لحنظلة بخمسمائة ناقة وصرفه.
Rوج RRه ال Rنّعمان ع RRلى ع RRادت RRه إل RRى م RRوض RRع
Rصادق م RRن املش RRرق ،وت R ّ R
Rسنة ال Rتّال RRية أق RRبل ي RRوم ال RRبؤس وط RRلع فج RRره ال ّ R
وف RRي ال ّ R
الRغري ّRني فRي حRشمته الRكامRلة ،وحRمل مRعه قRرا ًدا لRيكون فRريRسة لسخRطه ،وأخRذ أركRان الّ RدولRة يRشفعون لRه ويسRتمهلونRه
حRتّى الRغروب ل ّ
Rعل حRنظلة يRعود ،وكRان املRلك يRريRد أن يRقتل ضRامRنه حRتّى يRنجيه مRن الهRالك وذلRك ثRمنًا ملRحبّته إيّRاه ،فRلما
RارسRا فRاجRأهRم يRقترب عRن بRعد بسRرعRة ،فRسأل
دنRت سRاعRة الRغروب ع ّRري قRراد حRتّى يRضرب عRنقه ،فRما راعRهم إالّ أ ّن ف ً R R
Rسياف» :ف RRيم ان RRتظارك؟« ف RRر ّد ال RRوزراء» :ل ّ R
Rعل ه RRذا ال RRفارس ي RRكون ح RRنظلة« ،ف RRلما اق RRترب ال RRفارس وج RRدوه
ال Rنّعمان ال ّ R
حRنظلة الRطّائRي ،فRلم يRرق الRنّعمان قRدومRه وقRال» :أيّRها الRجاهRل األحRمق ملRاذا عRدت م ّRرة أخRرى وقRد نRجوت مRن بRراثRن
Rس ّم الRزّعRاف حRل ًوا مسRتسا ًغRا فRي مRذاقRي« ،فRسأل الRنّعمان عRن الRباعRث
املRوت؟« فRقال حRنظلة» :جRعل الRوفRاء بRالعهRد ال ّ
لRه عRلى هRذا الRوفRاء ومRراعRاة الRحقّ والعهRد واملRيثاق ،فRقال حRنظلة» :هRو إقRراري بRوحRدانّ Rية اهلل وإيRمانRي بRالRكتب املRنزّلRة
Rأي ديRRن تRRديRRن؟« فRRأجRRابRRه» :أحRRيانRRي نRRفس املRRسيح فRRأنRRا أسRRير عRRلى صRRراط روح اهلل
الّ R
RسماويّRRة« فRRقال ال Rنّعمان» :بّ R
املسRRتقيم« فRRقال الRنّعمان» :فRRأعRRرض عRRلى مRRشامRRي نRRفحات روح اهلل الRRقدسRيّة« فRRأخRRرج حRRنظلة يRRد الهRRدايRRة الRRبيضاء
Rلما تRال حRنظلة بRضع آيRات إلRهيّة
عRن جRيب مRحبّة اهلل ،وأشRرقRت أنRوار اإلنRجيل عRلى أبRصار الRحاضRريRن وبRصائRرهRم .ف ّ
م RRن اإلن RRجيل ب RRال ّ Rلحن الج RRليل ،ت RRبرأ ال Rنّعمان ووزراؤه ج RRمي ًعا م RRن األص RRنام وع RRبادت RRها ،وث RRبتوا ف RRي دي RRن اهلل ورس RRخت
أقRRدامRRهم فRRيه ،وقRRالRRوا» :يRRا حسRRرة عRRلينا قRRد غRRفلنا إلRRى الRRيوم واحRRتجبنا عRRن هRRذه الRّ RرحRRمة الRRواسRRعة ا ّلRRتي ال نRRهايRRة لRRها
وكRنّا محRرومRني ومRيئوسRني مRن غRمام فRضل ال ّRرحRمن هRذا« .وهRدم الRنّعمان الRغري ّRني مRن فRوره ونRدم عRلى ظRلمه واعRتسافRه
وأحكم أساس العدل واإلنصاف.
فRتأ ّRمRلوا كRيف أنّRه رجRل مRن أهRل الRباديRة وهRو مRغمور ال مRقام لRه فRي الRظّاهRر ،ملّا اتّRصف بRصفة مRن صRفات املخRلصني
Rفيرا م RRن ظ RRلمات ل RRيل ال ّ R
Rضالل RRة ،وي RRد ّلRRهم ع RRلى ص RRبح اله RRداي RRة
اس RRتطاع أن ي RRنقذ م RRثل ه RRذا امل RRلك ال RRغ ّيور ه RRو وج RRم ًعا غ ً R
ويخّ Rلصهم مRن مRفازة عRبادة األصRنام املهRلكة ،ويRرد بRهم سRاحRل بحRر الRوحRدانRيّة اإللRهيّة ،ويRكون سRببًا فRي إبRطال مRثل
هذه العادات ا ّلتي هي في الواقع آفة البشريّة وع ّلة لهدم بنيان املدنيّة.
أسRف بRما أنّRه
عمق والRتّع ّقل والRتّدبّRر ،وقRصارى الRقول إ ّن الRقلب لRفي أقRصى غRايRات الحRزن والRت ّ ّR R
فRال بّ Rد مRن الRتّف ّكر والRت ّ ّ
ل RRم ي RRعد ي RRرى أ ّن اه RRتمام ال Rنّاس ب RRوج RRه م RRن ال RRوج RRوه م Rتّجه ال RRيوم إل RRى األم RRور ال Rالّئ RRقة امل RRناس RRبة ،ل RRقد أش RRرق RRت ش RRمس
الRRحقيقة عRRلى كRّ Rل اآلفRRاق ونRRحن مRRا زلRRنا أسRRراء ظRRلمات أهRRوائRRنا ،ولRRقد مRRاج البحRRر األعRRظم مRRن كRّ Rل الRRجهات ونRRحن مRRا
زلRRنا عجRRزاء خRRامRRديRRن ومRRحترقRRني مRRن ال Rظّمأ ،ولRRقد نRRزلRRت املRRوائRRد اإللRRهيّة مRRن سRRماء األحRRديّRRة ونRRحن مRRا زلRRنا فRRي مRRفاوز
القحط حيارى هائمني »من ميان گفت وگريه مي تنم«.
وم RRن ب RRني األس RRباب ال RRعا ّم RRة ا ّلRRتي أص RRبحت س RRببًا ف RRي إع RRراض س RRائ RRر أه RRل األدي RRان ع RRن ال Rتّد ّي RRن ب RRال ّ Rدي RRن اإلل RRهيّ ه RRو
عصب والحRRم ّية الRRجاهRRل ّية .ولRRو تRRأ ّمRRلنا لRRرأيRRنا أ ّن الخRRطاب اإللRRهيّ صRRدر إلRRى الجRRمال ال Rنّوران Rيّ والRRفلك الRّ RرحRRمان Rيّ
ال Rت ّ ّ
س Rيّد أه RRل ال RRعال RRم أن »وج11ادل11هم ب11ا ّل11تي ه11ي أح11سن» وأم RRره ب RRامل RRداراة وال ّ Rلني ،ف RRأورف RRت ه RRذه ّ
الشج RRرة ال Rنّبويّ RRة
امل RRبارك RRة الـ »ال ش11رق 1يّة وال غ11رب 1يّة« ظ Rّ Rل أل RRطاف RRها ال Rالّن RRهائ Rيّ ع RRلى رأس أه RRل ال RRعال RRم ج RRمي ًعا ،وك RRان RRت دائ RRبة ف RRي
السRالم فRي خRطابRهما وعRتابRهما لRفرعRون
مسRلكها بRالّ Rلطف الRكبير والخRلق الRعظيم ،وكRذلRك أمRر مRوسRى وهRرون عRليهما ّ R R
Rظرا لRحسن سRيرتRهم –تRلك ا ّلRتي اشRتهروا بRها–
ذي األوتRاد بRأن» :ق1وال ل1ه ق1والً ل1يّنًا «.ومRع أ ّن أنRبياء اهلل وأولRياءه ن ً

RساعRRة ،وبRRالRّ RرغRRم مRRن ذلRRك
فRRي الRRواقRRع كRRانRRوا ومRRا يRRزالRRون أسRRوة حRRسنة لRRلهيئة البشRRريّRRة فRRي جRRميع املRRراتRRب حRتّى قRRيام الّ R
كّ Rله فRقد غRفل بRعض الRنّاس عRن هRذا الRتّلطّف الRخارق ،واحRتجبوا عRن هRذا الRتّعطّف الRفائRق ،وحRرمRوا مRن حRقائRق الRكتب
املRRق ّدسRRة اإللRRه ّية ،فRRاجRRتنبوا أهRRل األديRRان األخRRرى تRRمام االجRRتناب ،واحRRترزوا مRRنهم تRRمام االحRRتراز بRRحيث ال يRRج ّوزون
ألن RRفسهم ح Rتّى أداء ال Rتّح ّيات ال RRعاد ّي RRة ،ف RRإذا ك RRان RRت األل RRفة وامل RRعاش RRرة ال ت RRجوز ف RRكيف ي RRمكن ه RRداي RRة ن RRفس واح RRدة م RRن
Rصعود مRن أسRفل قRاع الجهRل وال ّ
Rضالل إلRى أعRلى أفRق
ظRالم »ال« الRفانRي إلRى صRبح »إالّ« الRنّورانRي ،وحRثّها عRلى ال ّ
العلم والهدى؟
RصداقRRة واملRRو ّدة وحRRسن
انRRظروا اآلن بRRعني اإلنRRصاف ،لRRو لRRم يR
Rتصرف حRRنظلة مRRع الRنّعمان بRRن املRRنذر بRRكمال املRRحبّة والّ R
ّ
ال ّ
Rفيرا مRن املشRركRني إلRى اإلقRرار واالعRتراف بRالRوحRدانّ Rية اإللRه ّية.
RضيافRة ،السRتحال عRليه أن يهRدي ذلRك املRلك وجRم ًعا غ ً
إنّ RRما االج RRتناب واالح RRتراز وال RRفظاظ RRة س RRبب اش RRمئزاز ال RRقلوب ون RRفور الR Rنّفوس ،وأ ّمRR Rا امل RRحبة وامل RRو ّدة وامل RRداراة والّ R Rلني
RوحRديRن الحRذر واالحRتراز عRند مRالقRاتRه لRفرد مRن أفRراد
RوجRه الRقلوب .ولRو أبRدى أحRد املRؤمRنني امل ّ R
فسRبب إقRبال الRنّفوس وت ّ R
األم RRم األج RRنبيّة وت RRف ّوه ب RRال RRكلمات امل RRوح RRشة كـ »ع RRدم الR Rتّجوي RRز ل RRلمعاش RRرة« و»ف RRقدان الR Rطّهارة« لح RRزن ه RRذا ال RRفرد
Rدرا بRحيث لRو رأى مRعه شRقّ الRقمر بRعيني رأسRه ملRا أقRبل إلRى الRحقّ  ،إذًا فRثمرة هRذا
األجRنبيّ مRن هRذا الRقول وتRك ّدر ك ً
االحRتراز هRي أنّRه لRو كRان فRي قRلب هRذا ال ّ
وجRه إلRى اهلل لRندم عRلى ذلRك أي ً
Rرارا مRن شRاط´
Rشخص بRعض الRت ّ ّ R
Rضا ،وف ّRر ف ً
اإلي RRمان إل RRى ب RRادي RRة ال RRغفلة وال RRبطالن ،ف RRإذا ع RRاد إل RRى وط RRنه وم RRملكته ك RRتب ف RRي ج RRميع الج RRرائ RRد أ ّن األ ّمRRة ال RRفالن Rيّة ف RRي
مراعاتها شروط اإلنسانيّة بلغت أح ّ
ط دركات االنحطاط والقصور.
ولRو أنّRنا تRف ّكرنRا قRليالً فRي آيRات الRقرآن وبRيانRاتRه ،وفRي ال ّRروايRات املRأثRورة عRن نRجوم سRماء األحRد ّيRة لRعلمنا بRالRبرهRان أ ّنRه
إذا اتّRRصفت نRRفس مRRا بRRصفات اإليRRمان وتخّ Rلقت بRRاألخRRالق الRّ RروحRRانّ Rية لRRكانRRت مظهRRر الRّ RرحRRمة اإللRRه ّية لRRلكائRRنات جRRمي ًعا،
ومشRRرق األلRRطاف الRّ RرحRRمانRيّة لّ R
Rكل املRRوجRRودات ،ذلRRك أل ّن صRRفات أهRRل اإليRRمان املRRق ّدسRRة هRRي الRRعدل واإلنRRصاف والحRRلم
Rصدق واألمRانRة والRوفRاء واملRحبّة والّ Rلطف والRغيرة والحRميّة والRوداعRة ،بRنا ًء عRلى ذلRك
وال ّRرحRمة والRكرم ورعRايRة الRحقوق وال ّ
إن تRRنزّهRRت نRRفس فRRي الRRحقيقة وتRRق ّدسRRت لتشRبّثت بRRالRRوسRRائRRل ا ّلRRتي مRRن شRRأنRRها اجRRتذاب قRRلوب األمRRم بRRأسRRرهRRا ،ولتحّ Rلت
Rصراط املسRتقيم ،وتRسقيه مRن كRوثRر الRحياة األبRد ّيRة ،وأ ّمRRا نRحن نRغضّ
بRصفات الRحقّ ا ّلRRتي تهRدي جRميع الRعالRم إلRى ال ّ
عصب
الRطّرف عRRن جRRميع األمRRور املسRRتحسنة ونRRفتدي بRRسعادة الRنّاس األبRRديّRRة فRRي سRRبيل مRRنافRRعنا الRRوقRRتيّة ،ونRRعتبر الRت ّ ّ
والحRRميّة الRRجاهRRليّة وسRRيلة ع RزّتRRنا وسRRم ّو أنRRفسنا ،ولRRسنا قRRانRRعني بهRRذا فحسRRب بRRل نRRسعى فRRي تRRكفير بRRعضنا بً R
Rعضا،
وتحRRطيم بRRعضنا بً R
Rب ذاك
Rعضا .فRRإذا أردنRRا إظRRهار الRRعلم واملRRعرفRRة وال RزّهRRد والRRورع وتRRقوى اهلل طRRفقنا نRRطعن هRRذا ونسّ R
ون RRقول إ ّن ع RRقيدة ف RRالن ب RRاط RRلة ،وع RRمل ف RRالن ن RRاق RRص ،وع RRبادة زي RRد ق RRليلة ،ودي RRن ع RRمرو ض RRعيف ،وأف RRكار ف RRالن م RRشاب RRهة
ّ
Rف صRRالة الجRRماعRRة لRRم يRRكن فRRي لRRيلة
ألفRRكار الRRفرنRRجة ،ومRRيول فRRالن مRRتجهة إلRRى الRRجاه
والشهRRرة ال RزّائRRفة ،كRRما أ ّن صّ R
الRبارحRة مسRتويًRا كRما هRو مRطلوب ،واالقRتداء بRإمRام آخRر غRير جRائRز وال الئRق ،وفRي هRذا ّ
الشهRر لRم يRرتحRل مRن األغRنياء
Rبرات RRه إل RRى س ّ Rدة ال Rنّبيّ ،وت RRفتّت أس RRاس ال ّ Rدي RRن وه RRدم،
امل RRقتدري RRن إل RRى ع RRال RRم ال RRبقاء ح Rتّى ت RRصل ه RRبات م RRن خ RRيرات RRه وم ّ R
وانRRطوى بRRساط اإليRRمان واخRRتفت أعRRالم اإليRRقان ،لRRقد ضRّ Rل الRRعالRRم وحRRصل الRRفتور فRRي ر ّد املRRظالRRم .ثRRم مRRا بRRال األ ّيRRام
والّ R
Rشهور والRRعقار والّ R
Rضياع مRRا زاال بRRاقRRيني فRRي يRRد مRRالRRك الRRعام املRRنصرم! لRRقد كRRان فRRي هRRذه املRRديRRنة سRRبعون حRRكومRRة
Rطرد يRو ًمRا بRعد يRوم حRتّى لRم يRعد بRاقRيًا مRنها إالّ خRمس وعشRرون! فRاألحRكام املRتناقRضة
مRختلفة ،فRما بRالRها فRي تRناقRص ي ّ
Rصادرة مRن مRصدر واحRد كRان يRبلغ عRددهRا مRائRتي حRكم ،فRما بRالRها الRيوم ال تRتجاوز الخRمسني
والRفتاوى املRتضا ّدة ال ّ
Rكما وف RRتوى؟ ك RRان RRت الج RRموع ال RRغفيرة م RRن ع RRباد اهلل ف RRي ح RRيرة م RRن أم RRره RRم ل RRدى امل RRحاك RRم ،ف RRما ب RRال RRهم اآلن ف RRي أم RRن
حً R
وراحRة بRال؟ كRان املّ RدعRي يRغلب يRو ًRمRا املّ RدعRى عRليه ثRم يRغلب املّ RدعRى عRليه املّ RدعRي يRو ًRمRا آخRر ،وأ ّRمRا اآلن تRرك الRنّاس هRذا
املسRRلك املسRRتقيم أيً R
الشRRرك ذاك؟ فRRواويRRاله واشRRريRRعتاه واديRRناه وامRRصيبتاه .يRRا
Rضا ،مRRا ديRRانRRة الRRكفر هRRذه ومRRا ضRRالل ّ R
أيّها اإلخوان املؤمنون إ ّن الزّمان هو الزّمان اآلخر ويوم القيامة قريب.

ق RRصارى ال RRقول إنّ RRهم به RRذه ال RRكلمات وأم RRثال RRها ي RRبلبلون خ RRواط RRر الR Rنّاس ال RRبؤس RRاء ،وي RRوق RRعون االض RRطراب ف RRي ق RRلوب
ال RRعاج RRزي RRن امل RRساك RRني ا ّلRRذي RRن ال ع RRلم ل RRهم ب RRحقائ RRق األم RRور وال ب RRأس RRاس ه RRذه األق RRوال ،وإنّ RRهم ال ي RRعلمون أ ّن م RRائ RRة أل RRف
Rصادرة مRن بRعضهم ،بRنا ًء عRليه يحسRبون أنّ
عصب ال ّ
غRرض نRفسانRيّ قRد اسRتتر تRحت نRقاب هRذه األقRوال املRتّسمة بRالRت ّ ّ
الRقائRل قRد حRفّزتRه الRغيرة الّ RديRن ّية وخRشية اهلل ،عRلى حRني أ ّن الRقائRل يRصرخ ويRئ ّن ألنّRه يRرى فRي عRمران الRنّاس خRرا ًبRا لRه،
وي RRشاه RRد ف RRي إب RRصار اآلخ RRري RRن ع RRماه ،ول RRكن ال ب ّ Rد م RRن وج RRود ال RRعني ال RRبصيرة ح Rتّى ت RRدرك أ ّن ه RRذه ال RRقلوب ل RRو ك RRان RRت
مRRظاهRRر خRRشية اهلل ح ً Rقّا لRRكان ع Rطّر عRRبيرهRRا ال Rزّك Rيّ املRRسكيّ أرواح الRRعاملRRني وال يRRمكن تRRصديRRق أمRRر مRRن األمRRور فRRي
بمجرد القول به:
العالم
ّ
ورنه اين جغدان دغل افروختند
بانگ هدهد گر بياموزد قطا

بانگ بازان سفيد آموختند
راز هدهد كو وپيغام سبا

وأ ّم RRا ال RRعلماء ال Rّ Rرب RRان RRيون ا ّلRRذي RRن اس RRتنبطوا امل RRعان RRي وامل RRعارف وال RRحكم ال Rالّن RRهائ Rيّة م RRن ك RRتاب ال RRوح RRي اإلل RRهيّ ،وك RRان RRت
ق RRلوب RRهم امل RRنيرة مه RRبط اإلل RRهام ال RRغيبيّ ال Rّ Rرب RRانR Rيّ ،ف RRإنّ RRهم ب RRال ري RRب ي RRلتمسون ب RRكمال الجّ R Rد والجه RRد ت RRف ّوق مّ R Rلة ال RRحقّ
Rهمة فRRي سRRبيل التّش Rبّث بّ R
Rكل وسRRائRRل
الRRبيضاء عRRلى جRRميع املRRلل فRRي كRّ Rل املRRراتRRب ،وهRRم سRRاعRRون ومRRجاهRRدون بRRتمام الّ R
ال ّRرقRيّ ،فRإن ظّ Rلت نRفس غRافRلة عRن هRذه املRقاصRد الRحسنة لRم تRكن قّ R
ط مRقبولRة لRدى اهلل الRفرد األحRد فحسRب بRل هRي فRي
منتهى النّقص تبدو بهيئة كاملة ،وفي غاية الفقر تنطق بكلمة الغنى.
گر ضريري َملتُر است وتيز خشم
از مق ّلد تا مح ّقق فرقهاست

گوشت پاره اش دان كه اورا نيست چشم
كني چه داوداست وآن ديگر صداست

إ ّن الRRعلم والRRعرفRRان والطّهRRر والRزّهRRد والRRورع والّ R
RشهامRRة لRRم يRRكن بRRالRRهيئة والّ Rلباس ،ولRRقد سRRمعت فRRي أ ّيRRام الRRسياحRRة مRRن
رجRل عRظيم كRلمة مRباركRة لRم يRزل طRعمها الحRلو مRاثRالً فRي مRذاقRي إلRى اآلن ،وهRي »لRيس ك ّRل عRمامRة دلRيالً عRلى الRزّهRد
وال RRعلم ول RRيس ك Rّ Rل ق RRلنسوة عّ R Rلة الجه RRل وال RRفسق ،ف RRكم م RRن ق RRلنسوة رف RRعت ع RRلم ال RRعلم ،وك RRم م RRن ع RRمام RRة مR Rزّق RRت ح RRكم
ّ
الشرع«.
وأ ّم RRا ال RRكلمة ال Rثّال RRثة م RRن ه RRذه ال RRكلمات امل RRق ّدس RRة ف RRكان RRت ق RRول RRه» :م RRخال Rفًا ل RRهواه« .م RRا أش RRمل ه RRذه ال RRعبارة ل RRلمعان RRي
ألس أسRاس األخRالق اإلنRسانRيّة املRمدوحRة ،إ ّن هRذه الRكلمة
السهRل املRمتنع ،إنّRها ّ
الجRليلة ،إنّRها ملRن جRوامRع الRكلم ومRن ّ
شRRمع الRRعالRRم والRRبنيان األعRRظم ألخRRالق البشRRر الRّ RروحRRانRيّة الRنّورانRيّة ،وهRRي مRRع ّدلRRة لّ R
Rكل األخRRالق وسRRبب االعRRتدال لRRشيم
اإلن RRسان امل RRرض Rيّة ج RRمي ًعا ،ذل RRك أل ّن ه RRوى ال Rنّفس ن RRار تح RRرق آالف ال RRقناط RRير ا ّلRRتي ح RRصده RRا ال RRحكماء ال RRعلماء ،ول RRم
يس RRتطع بح RRر ع RRلوم RRهم وف RRنون RRهم أن يطف´ ه RRذه ال Rنّار املش RRتعلة ،وك RRم اتّ RRفق أن ت RRز ّي RRن أح RRد ال Rنّاس ب ّ R
Rصفات
Rكل ه RRذه ال ّ R
Rطرز بRطراز الRعرفRان ،غRير أ ّن اتّRباع الRهوى أخRرج شRيمه املRرضRيّة عRن حّ Rد االعRتدال ،وألRقى بRه
الRحسنة اإلنRسانRيّة ،وت ّ
فRي ورطRة اإلفRراط ،وحّ Rول الRنّيّة الRخالRصة إلRى الRنّيّة الRفاسRدة ،كRما أ ّن هRذه األخRالق لRم تظهRر فRي مRواضRعها املRناسRبة
ال Rالّئ RRقة ب RRل ت RRح ّول ب RRق ّوة األه RRواء ع RRن املس RRلك املس RRتقيم ال Rنّاف RRع إل RRى امل RRنهج ال ّ R
Rصحيح ،ن RRعم إ ّن األخ RRالق
Rضار غ RRير ال ّ R
RقربRني وأولRي األلRباب ،ولRكن شRريRطة أن يRكون مRركRز
الRحسنة مRن أعRظم األمRور عRند اهلل قRبوالً وأشّ RدهRا ام ً R
RتداحRا لRدى امل ّ
سRنوحRها الRعقل والRعلم ،ونRقطة اسRتنادهRا االعRتدال الRحقيقيّ ،ولRو أنّRا بّ Rينا حRقائRق هRذه األمRور كRما هRي حّ Rقه لRطال بRنا
القول وضاع املوضوع واملحمول.

مجRمل الRقول لRقد هRلكت ك ّRل طRوائRف أوروبّRا فRي بحRر الRهوى الRهائRل هRذا واسRتغرقRت فRيه رغRم بRلوغRها ك ّRل هRذا الRتّم ّدن
Rصيت ،ولRRذلRRك بRRاتRRت كRّ Rل قRRضايRRاهRRا الRRحضاريّRRة دون جRRدوى ،فRRال يسRRتغرب بRRعض ال Rنّاس مRRن هRRذه الRRكلمة أو يRRنفر
والّ R
م RRنها ،أل ّن امل RRقصد األص RRليّ م RRن بس RRط ال RRقوان RRني ال RRعظمى ،وامل RRطلب ال RRك ّليّ ل RRوض RRع أص RRول ال Rتّم ّدن ال RRقوي RRمة وأس RRاس RRه
قرب إل RRى اهلل ،وال RRعمل م RRن أج RRل راح RRة ع RRموم ب RRني
Rسعادة البش RRر ّي RRة ،وم RRا ال ّ R
امل RRتني ه RRو ال ّ R
Rسعادة البش RRر ّي RRة إالّ ف RRي ال Rت ّ ّ
اإلن RRسان واط RRمئنان RRهم م RRن أع RRاله RRم حR Rتّى أدن RRاه RRم .ووس RRائ RRل ه RRذي RRن امل RRقصدي RRن ال RRعظيمني ه RRي األخ RRالق اإلن RRسانR Rيّة
Rصفاء الRظّاهRر مRن دون الRكمال
وري مRن دون الRتّم ّدن الخRلقيّ هRو أضRغاث أحRالم ،كRما يRع ّد ال ّ
الRحسنة ،فRالRتّم ّدن ال ّ
Rص ّ
الRRباطRRن »كس1راب ب1قيعة يحس1به ال1ظّمآن م1اء« .ذلRRك أل ّن الRنّتيجة املRRتو ّ
خRRاة -وهRRي رضRRاء الRRباري وراحRRة الRنّاس
Rصوري .وأ ّمRRا أهRRل أورو ّبRRا فRRلم يRRرتRRقوا فRRي مRRعارج ال Rتّم ّدن الخRRلقيّ
واطRRمئنانRRهم -لRRم تRRت ّم مRRن هRRذا ال Rتّم ّدن ال RظّاهRRر الّ R
بني من أفكار مللها وأحوالها العا ّمة .تأ ّملوا مثالً كيف أ ّن أعظم آمال دولها وأممها اليوم هو
العالية كما هو واضح ّ
Rسعي فRي إضRعاف بRعضها الRبعض ،وهRي رغRم كRراهRيّتها الRقصوى الRباطRنة ،تRتظاهRر
تRغ ّلب بRعضها عRلى بRعض ،وال ّ
للسRRالم واألمRRن ومRّ RروجRRهما
Rحب ّ R
بRRأقRRصى درجRRة مRRن األلRRفة واملRRحبّة واالتّRRحاد ،ويRRؤيّRRد هRRذا مRRا اشRRتهر عRRن ذلRRك املRRلك املّ R
وا ّل RRذي ي RRبذل جه ً Rدا ح RRثيثًا ف RRي ج RRمع ال Rذّخ RRائ RRر الح RRرب ّ Rية وازدي RRاد ال RRق ّوة ال RRعسكر ّي RRة أك RRثر م Rّ Rما ب RRصدده امل RRلوك ا ّل RRذي RRن
RتذرعRوا بRذلRك
السRلم والRوفRاق إالّ عRن طRريRق الRق ّوة ّ R R
يRحبذّون الحRرب ،ومRر ّد هRذا أنّRه بRرأيRهم ال يRمكن حRصول ّ R R
الشRديRدة ،ف ّ
ع RRلى الR Rظّاه RRر ل RRكي ي RRنهمكوا ل RRيل ن RRهار وب ّ R
Rكل م RRا ف RRي وس RRعهم م RRن قّ R Rوة وجه RRد لج RRمع اآلالت الح RRربR Rيّة ،وإ ّن األه RRلني
السRRبيل جRّ Rل مRRا اكتسRRبوه بRRعرق الRRجبني ،فRRكم مRRن أقRRوام يRRتجاوز عRRددهRRم األلRRوف
املRRساكRRني عRRليهم أن يRRنفقوا فRRي هRRذا ّ R
Rضرة جRRديRRدة تRRكون أقRRوى مRRما سRRبقها
Rهارا بRRكمال الّ R
Rهمة فRRي اخRRتراع آلRRة مّ R
تRRركRRوا صRRنائRRعهم الRنّافRRعة واشRRتغلوا لRRيالً ونً R
Rري ،وطRفقوا يRصنعون ك ّRل يRوم آلRة حRارقRة حRديRثة م ّRما تRدفRع بRالّ Rدول إلRى تRرك
تRؤ ّدي إلRى سRفك دمRاء أبRناء الRجنس البش ّ
Rسعي ف RRي ال RRحصول ع RRلى اآلالت الج RRدي RRدة ،ذل RRك أل ّن اآلالت الح RRرب Rيّة ال RRقدي RRمة ال ت RRقاوم
اآلالت الح RRرب Rيّة ال RRقدي RRمة وال ّ R
اآلالت الحRRربRيّة الحRRديRRثة ،وفRRي هRRذا الRRعام ا ّلRRذي هRRو عRRام ألRRف ومRRائRRتني واثRRنني وتRRسعني للهجRRرة ،فRRقد صRRنعوا فRRي بRRالد
األملRان بRندقRيّة جRديRدة ،واخRترعRوا فRي بRالد الRنّمسا مRدفً Rعا نRحاسRيًّا جRديً Rدا أشّ Rد قّ Rوة مRن بRندقRيّة هRنري مRارتRي ومRدفRع
Rيرا ،فRRيجب عRRلى الRّ RرعRRايRRا الRRبؤسRRاء أن يتحRّ Rملوا هRRذه ال Rنّفقات
كRRروب ،وأقRRوى عRRلى هRRدم الRRبنيان اإلنRRسان Rيّ وأسRRرع تRRأثً R
الباهظة.
وري ب RRدون الR Rتّم ّدن الخ RRلقيّ ال RRحقيقيّ س RRبب راح RRة الR Rنّاس واط RRمئنان RRهم ووس RRيلة
أن RRصفوا اآلن ،أه RRذا الR Rتّم ّدن ال ّ R
Rص ّ
والسعادة؟
مخرب لبنيان اإلنسانيّة ومد ّمر ألركان الطّمأنينة
اجتذاب مرضاة اهلل أم إنّه
ّ
ّ
وفRي سRنة ألRف وثRمانRمائRة وسRبعني لRلميالد حRني دارت رحRى الحRرب بRني أملRانRيا وفRرنRسا قRتل سRتّمائRة ألRف رجRل -كRما
قRيل -فRي مRيدان الRهجوم والّ RدفRاع مRيئوسRني مRقهوريRن ،وكRم مRن أسRر هRدمRت مRن أسRاسRها ،وكRم مRن مRدن أمسRت عRامRرة
Rتيما بRال عRائRل وال مRالذ ،وكRم مRن أب شRيخ
ك ّRل الRعمران وفRي ال ّ
Rصباح غRدا عRالRيها سRافRلها ،وكRم مRن طRفل صRغير بRات ي ً
RضرجRني فRي دمRائRهم ،وكRم مRن نRساء ِبRنتَْ
وأ ّم عRجوز رأوا ثRمرات حRياتRهم مRن شRبّان أحRداث مRوتRى يRهال عRليهم الRتّراب م ّ
بRال رجRال وال مRعني ،وكRذلRك كRانRت الRحال فRي إحRراق دور الRكتب وبRعض أبRنية فRرنRسا الRعظيمة ،وقRصف املسRتشفيات
الRعسكر ّيRة بRمن فRيها مRن الRجنود الجRرحRى واملRرضRى ،ووقRائRع طRائRفة الRكومRون وأفRاعRيلهم املRر ّوعRة والRحوادث املRدهRشة
ا ّل RRتي وق RRعت إث RRر تحR Rزّب الج RRمعيات امل RRتضا ّدة امل RRتقات RRلة واخ RRتالف RRات RRها ف RRي ب RRاري RRس ،وامل RRنازع RRة وال RRعدوان ب RRني رؤس RRاء
الRكاثRولRيك وحRكومRة أملRانRيا وظRهور الRفنت واملRفاسRد وتRدمRير الRبالد واألوطRان ،واملRذابRح بRني حRزبRيّ الجRمهوريّRة وحRزب دون
كRارلRوس فRي أسRبانRيا ،وقRصارى الRقول إ ّن أمRثال هRذه الRحوادث ا ّلRتي ت ّ
Rدل عRلى فRقدان الRحضارة الخRلقيّة فRي طRوائRف
أورو ّبا كثيرة .وملّا لم يكن مقصدي االنتقاص من أمر جهة من الجهات فقد اختصرت بكلمات قالئل.

ولRقد اتّRضح اآلن أ ّن الRعاقRل الRبصير والRعارف الRخبير ال يRص ّدق أمRثال هRذه األمRور ،إذ كRيف يRتسنّى لهRذه الRطّوائRف
والRقبائRل ا ّلRتي خRالRفت شRيم الRعالRم اإلنRسانRيّ الRحسنة ،فحRدثRت بRينها هRذه الRحوادث املRر ّوعRة أن تّ RدعRي لRنفسها الRتّم ّدن
RاصRة وأ ّن الRنّتيجة املRأمRولRة مRن هRذه األمRور ال تRتع ّدى الRتّغ ّلب الRوقRتيّ والتّسّ Rلط اآلنRيّ ،ومل ّRا كRانRت
الRحقيقيّ الRكامRل ،خ ّ R R R
هذه النّتيجة ال بقاء لها وال دوام ،فإنّها غير جديرة باالهتمام والحرص من ِقبَل أولي األلباب.
RسالRRفة ،وكRRم حRRكمت فRRرنRRسا بRRالد األملRRان فهRRل يRRجوز الRRيوم أن
Rكرارا فRRي الRRقرون الّ R
Rرارا وتً R
وكRRم غRRلبت أملRRانRRيا فRRرنRRسا مً R
RصوريّRة؟ ال واهلل .إ ّن األطRفال لRيدركRون
يRذهRب سRتّمائRة ألRف عRبد مRسكني مRن عRباد اهلل ضRحيّة لهRذه املRنافRع الRوقRتيّة ال ّ
ض RRرر أم RRثال ه RRذه األم RRور غ RRير أ ّن االن RRصياع ل RRلهوى ي RRقيم ب RRني ال RRقلب وال RRبصيرة م RRائ RRة أل RRف ح RRجاب ف RRيعمي ال RRبصر
والبصيرة م ًعا؛
ﭼﻭﻥ ﻏﺭﺽ آمد ﻫﻨﺭ پوشيده شد

صد حجاب از دل بسوى ديده شد

Rهمة الRعالRية مRن أعRاظRم املRلوك ا ّلRذيRن هRم
نRعم إ ّن الRتّم ّدن الRحقيقيّ لينشRر أعRالمRه فRي قRطب الRعالRم عRندمRا يRتق ّدم ذوو ال ّ
مشRRرقRRون كRRالّ R
السRRديRRد عRRلى خRRير البشRRر وسRRعادتRRه،
Rشمس فRRي عRRالRRم الRRغيرة والحRRميّة ،ويRRعملون بRRالRRعزم األكRRيد والRّ Rرأي ّ R
Rمرا عRاملً Rيا،
فRيطرحRون مRسألRة ّ R R
السRالم الRعام فRي مRجال املRشورة ،ويتشRبّثون بجRميع الRوسRائRل والRوسRائRط ويRعقدون مRؤت ً
RؤسRسون مRيثا ًقRا بشRروط مRحكمة ثRابRتة فRيعلنونRها ،ثّ Rم يRؤ ّRكRدونRها بRاالتّRفاق مRع الRهيئة البشRريّRة
ويRبرمRون مRعاهRدة قRويّRة ،وي ّR R
ب RRأس RRره RRا ،ف RRيعتبر ك Rّ Rل س ّ Rكان األرض ه RRذا األم RRر األت ّ Rم األق RRوم ا ّل RRذي ه RRو ف RRي ال RRحقيقة س RRبب اط RRمئنان الخ RRليقة أم Rً Rرا
Rعني حRدود ك ّRل دولRة وتحّ Rدد ثRغورهRا فRي هRذه
مRق ّد ً R R
سRا ،ويهRت ّم جRميع قRوى الRعالRم لRثبات هRذا العهRد األعRظم وبRقائRه ،ثRم ت ّ
Rتقرر جRميع املRعاهRدات واالتّRفاقRات الّ Rدولّ Rية وتتحّ Rدد
املRعاهRدة الRعا ّRمRة ،ويRعلن بRوضRوح عRن مسRلك ك ّRل حRكومRة ونRهجها ،وت ّ
RضوابRط بRني هRيئة الRحكومRة البشRر ّيRة .وكRذلRك يRجب أن تRكون الRطّاقRة الحRربّ Rية ل ّ
ال ّRروابRط وال ّ
Rكل حRكومRة مRعلومRة ومحّ Rددة،
ذل RRك ألنّ RRه إذا ازدادت االس RRتعدادات الح RRرب Rيّة وال RRقوى ال RRعسكريّ RRة ل RRدى إح RRدى ال ّ Rدول ،ك RRان ذل RRك س RRببًا ل RRتخ ّوف ال ّ Rدول
األخرى.
الشRRروط مRRن بRRعد
وقRRصارى الRRقول يRRجب أن يRRبنى هRRذا العهRRد الRRقويRRم عRRلى أسRRاس إنّRRه إذا أخ ّ Rلت دولRRة مRRا بشRRرط مRRن ّ R
كل دول العالم على اضمحاللها ،بل هبّت الهيئة البشر ّية جمي ًعا لتدميرها ّ
إبرامه قامت ّ
بكل ق ّوتها.
فRRإن فRRاز جRRسم الRRعا َلRRم املRRريRRض بهRRذا الّ Rدواء األعRRظم الكتسRRب بRRال ريRRب االعRRتدال الRRكامRRل ونRRال شRRفا ًء دائRً Rما .فRRالحRRظوا
Rطرت إلRى اصRطناع
أنّRه لRو ّ R
تيسRRرت هRذه الRنّعمة لRلعالRم ملRا احRتاجRت أيّRة حRكومRة إلRى تRهيئة امل ّ
Rهمات الحRربRيّة ،وملRا اض ّ
اآلالت الحRربRيّة الجRديRدة لقهRر الRجنس البشRري ،بRل الحRتاجRت فRقط إلRى عRسكر قRليل يRكون سRبب أمRن املRملكة وتRأديRب
أه RRل ال RRفساد وال ّ R
Rشغب وق RRمع ال RRفنت ال ّ Rداخ RRل ّية .وبه RRذا يس RRتري RRح األه RRلون م RRن ع RRباد اهلل م RRن تح Rّ Rمل أع RRباء ن RRفقات ال ّ Rدول
الحRربRيّة الRباهRظة ،هRذا مRن نRاحRية ،ومRن نRاحRية أخRرى إ ّن الRكثير مRن الRنّاس ال يRقضون أوقRاتRهم دائ ًRما فRي اصRطناع
Rضرة ا ّلRRتي تّ R
Rدل عRRلى الRRوحRRشيّة والRتّعطّش لRRلدمRRاء ،وتRRنافRRي مRRوهRRبة الRRعالRRم اإلنRRسانRيّ الRRك ّليّة ،بRRل يRRسعون فRRي
اآلالت املّ R
Rتقر جRRميع دول الRRعالRRم
تRRحصيل مRRا فRRيه راحRRة الRRعاملRRني وحRRياتRRهم ،ويRRكونRRون بRRذلRRك سRRبب فRRالح البشRRريّRRة ونRRجاحRRها ،وتسّ R
الراحة في مهاد الطّمأنينة.
على سرير امللك بكمال العزّة ،وتخلد القبائل عا ّمة واألمم كافّة إلى ّ
ويRRعتبر بRRعض مRRن ال عRRلم لRRهم بRRعل ّو هRّ Rمة اإلنRRسان أ ّن هRRذا األمRRر فRRي غRRايRRة الRتّعقيد واإلشRRكال بRRل مRRن ضRRروب املRRحال،
RقربRي عRتبته وه ّRمة األنRفس الRكامRلة
ولRيس األمRر كRذلRك ،فRما مRن أمRر فRي الRوجRود مسRتحيل تRحقيقه بRفضل اهلل وعRنايRة م ّ
Rهمة! وال RRغيرة ال RRغيرة! ف RRكم م RRن أم RRر ك RRان ف RRي األزم RRنة
امل RRاه RRرة ال RRفري RRدة وأف RRكاره RRم ال RRفذّة وآرائ RRهم ّ R
Rهمة ال ّ R
السRRدي RRدة ،ف RRال ّ R
RسابRقة يRعتبر مRن قRبيل املRمتنعات حRيث أن الRعقول لRم تRكن تRتص ّور وقRوعRه قّ R
ط ،أ ّRمRا الRيوم فRقد أصRبح كRما نRرى سهRال
ال ّ

متيسRرا ،وكRيف إذًا يRمكننا أن نRفترض اسRتحالRة هRذا األمRر األعRظم األقRوم ا ّلRذي هRو فRي الRحقيقة شRمس عRالRم املRدنRيّة
ّR R
Rسعادة فRي مجRمع الRعالRم آخRر
الRنّوراء ،وسRبب الRفوز والRفالح وال ّRراحRة والRنّجاح؟ فRال بّ Rد مRن أن يتجّ Rلى شRاهRد هRذه ال ّ
األمر ،ذلك الن اآلالت واألدوات الحرب ّية ستبلغ مبلغًا يجعل الحرب فوق طاقة الهيئة البشر ّية.
ل RRقد ث RRبت م RRن ه RRذه ال Rتّفاص RRيل املش RRروح RRة اآلن RRفة ال Rذّك RRر أ ّن ش RRرف اإلن RRسان ون RRبله ل RRيسا ف RRي س RRفك ال ّ Rدم RRاء واالف RRتراس
وت RRدم RRير امل RRدن وامل RRمال RRك األج RRنبيّة ،وت RRتبير وإب RRادة ال RRجيوش واأله RRال RRي ،ب RRل إ ّن س RRبب س RRعد اإلن RRسان وي RRمن ط RRال RRعه ه RRو
االش RRتهار ب RRمراع RRاة ال RRعدل ،وت RRف ّقد ح RRال ج RRميع ال Rّ Rرع RRاي RRا م RRن أع RRاله RRم إل RRى أدن RRاه RRم ،وت RRعمير امل RRمال RRك وامل RRدن وال RRقرى
وم RRضاف RRات RRها وت RRرف RRيه ع RRباد اهلل وت RRروي RRحهم ،ووض RRع أس RRاس ق RRواع RRد رق Rيّ الج RRمهور وازده RRار أح RRوال RRهم ،وازدي RRاد ال Rثّروة
العا ّمة وغناها.
انRRظروا فRRي الRRعالRRم كRRم مRRن مRRلوك فRRاتRRحني اسRRتووا عRRلى عRRرش االسRRتيالء فRRي الRRبلدان ومRRن بRRينهم هRRوالكRRو خRRان واألمRRير
Rارة آسRRيا الRRعظمى ،واإلسRRكندر الRّ RرومRيّ )املRRقدونRيّ( ونRRابRRليون األ ّول الّ Rلذان
تRRيمور ﮔﻭركRRان الّ Rلذان وضRRعا الRRيد عRRلى قّ R
تRطاولRت يRد اسRتيالئRهما عRلى ثRالث قRارات مRن قRارات الRعالRم الخRمس ،مRاذا كRانRت ثRمرة هRذه الRفتوحRات الRجسيمة؟هRل
Rتقرت بسRببها سRلطنة ،أم أصRبحت بRاعRثة النRقراض الRحكم عRن
ازدهRرت مRملكة وهRل تRح ّققت سRعادة مRشهودة؟ هRل اس ّ
Rارة آسRيا كRتل
تRلك األسRرة؟ فRلم تظهRر ثRمرة مRا مRن الRفتوحRات ا ّلRتي قRام بRها هRوالكRو بRن ﭼﻨﮔيRز املRغوار إالّ أن صRارت ق ّ
ال Rّ Rرم RRاد م RRن ن RRيران الح RRروب ال Rطّاح RRنة .ول RRم ي RRفز ت RRيمور م RRن تس ّ Rلطه ع RRلى ال RRبالد ب RRشيء س RRوى تش RRتيت ش RRمل ال RRعال RRم
وتخRRريRRب بRRنيان بRRني آدم .أ ّمRRا اإلسRRكندر الRّ Rروم Rيّ فRRلم يRRفد مRRن فRRتوحRRاتRRه الRRعظيمة سRRوى سRRقوط ابRRنه عRRن سRRريRRر املRRلك
Rج ِن م RRن ظ RRفره ب RRملوك أورو ّب RRا إالّ تخ RRري RRب
وت RRغ ّلب ف RRلسقوس وب RRطليموس ع RRلى ك Rّ Rل م RRمال RRكه .وأ ّم RRا ن RRاب RRليون األ ّول ف RRلم ي ْ R
Rارة أورو ّبRا ،ثRم وقRوعRه هRو نRفسه
املRمالRك املRعمورة ،وتRدمRير الRنّفوس عRا ّمRRة وهRيمنة الRتّزلRزل واالضRطراب ّ R R
الشRديRد عRلى ق ّ
أسيرا في أواخر أيّامه.
ً
تRRلك هRRي آثRRار املRRلوك الRRفاتRRحني ،ولRRكن تRRأ ّمRRلوا قRRليالً فRRي فRRضائRRل املRRلك الRRعادل انRRوشRRروان الRRباذل وفRRضائRRله وخRRصالRRه
Rسيد الRRعادل عRRلى سRRريRRر املRRلك فRRي زمRRان اخّ R
Rتل فRRيه بRRنيان سRRلطنة
Rتقر هRRذا الّ R
الحRRميدة وعRRظمته وجRRالل شRRأنRRه .فRRقد اسّ R
RأسRس بRموهRبة الRعقل أسRاس الRعدل واإلنRصاف ،وقRلع بRنيان
Rقوي األركRان وطRرأ عRليه الRوهRن مRن ك ّRل جRانRب ،ف ّ R R
إيRران ال ّ
ال Rظّلم واالع RRتساف ،وج RRمع أه RRل إي RRران امل RRضطرب RRني ت RRحت ظ Rّ Rل ج RRناح س RRلطنته ،وف RRي م ّ Rدة ق RRليلة انتعش RRت ب RRالد إي RRران
ال Rذّاوي RRة الخ RRرب RRة ب RRأث RRر ع RRناي RRات RRه امل RRحيية ل RRألرواح ح Rتّى أض RRحت أع RRظم م RRمال RRك امل RRعمورة امل RRسكون RRة ش RRأنً RRا ،واس RRتعادت
السRبعة ،وارتRقى األهRلون
الRحكومRة قRواهRا وزادتRها مRن بRعد اضRمحاللRها ،وطRبّق صRيت عRدلRه وإنRصافRه آفRاق األقRالRيم ّ R R
Rسعادة .وبRال ّRرغRم مRن أنّRه كRان مRن مّ Rلة املRجوس إالّ أ ّن صRدر الخRليقة
مRن حRضيض الRذّ ّلRRة واملRسكنة إلRى أوج الRعزّة وال ّ
السRRرور لRRوالدتRRه فRRي عهRRده،
وشRRمس سRRماء ال Rنّبوة الRRحقيقيّة قRRال فRRي ح ّ Rقه» :إنّRRي ولRRدت فRRي زمRRن مRRلك عRRادل« وأبRRدى ّ R
Rسيرة املRرضRيّة أم بRالRفتوح وسRفك الّ RدمRاء؟ تRأ ّRمRلوا كRيف نRال
RسامRي ال ّRرفRيع بRال ّ
فهRل فRاز هRذا املRلك الRعظيم بهRذا املRقام ال ّ
هRRذا الّ R
Rشأن فRRافتخRRر فRRي قRRطب الRRكون وتRRباهRRى بRRه حRRيث ع ّ Rم صRRيت عRRظمته وخ ّ Rلد فRRي الRRعالRRم الRRفانRRي ،وفRRاز بRRالRRحياة
Rحا وجRل ًيّا
األبRد ّيRة ولRو أنّRنا أخRذنRا فRي بRيان سRيرة الRعظماء الRخالRدة لRطال بRنا هRذا الRكتاب املRختصر ،وملّا لRم يRكن واض ً
أن يRRت ّم تRRأثRRير الRRفوائRRد الRRك ّل ّية فRRي أفRRكار أهRRل إيRRران الRRعا ّمRRة مRRن قRRراءتRRهم لهRRذا الRRكتاب ،فRRإنّRRنا نRRختصر الRRقول ونRRقتصر
ع RRلى ذك RRر ب RRعض امل RRسائ RRل ال RRقري RRبة إل RRى ع RRقول ال Rنّاس ،ول RRكن إذا أ ّدى ه RRذا ال RRكتاب امل RRختصر إل RRى ال Rنّتائ RRج ال RRحسنة
Rفصالً ال RRقول ف RRيها ف RRي أس RRاس ال RRحكم اإلل RRهيّة ف RRي
ف RRإنّ RRي ،إن ش RRاء اهلل ،س RRوف أح Rّ Rرر ب RRعدئ RRذ ب RRعض ال RRكتب امل RRفيدة م ّ R
العوالم امللكيّة.

إذًا فس RRطوة ج RRنود ال RRعدل ال RRقاه RRرة ف RRي ع RRال RRم ال RRوج RRود ال ت RRعادل RRها أع RRظم ق RRوى ال RRعال RRم ،وال ت RRقاوم RRها أب RRنية ال RRحصون
Rسيف ال RRقاط RRع ط RRو ًعRRا ورض RRا ًء ،وت RRنال خ RRرائ RRب
ال RRحصينة امل RRرص RRوص RRة ،ذل RRك الن ك Rّ Rل ال RRبراي RRا تس RRتسلم ل RRفتوح RRات ه RRذا ال ّ R
الRعالRم بRهجوم هRذا الRجند الRعمران والRحضارة فRي أعRلى درجRاتRهما .وهRناك رايRتان عRظيمتان إذا ورفRت ظRاللRهما عRلى
RساطRعة فRي أركRان الRعالRم بRسهولRة تRا ّRمRة ،أ ّRمRا
تRاج ك ّRل مRلك كRانRتا لRحكومRته بRمثابRة الRن ّ ّير األعRظم ونRفذت أنRوار حRكومRته ال ّ
ال ّRرايRة األولRى فRهي الRعقل ،وأ ّمRRا الRثّانRية فRهي الRعدل .فRال يRمكن أليّRة قّ Rوة أن تRقاوم هRاتRني الRق ّوتRني الRعظيمتني حRتّى لRو
كRRانRRت جRRبالً مRRن الحRRديRRد أو س ّ Rد اإلسRRكندر .ومRRن الRRواضRRح الRRبديRRهيّ أ ّن حRRياة هRRذا الRRعالRRم الRRفانRRي عRRابRRرة ال ثRRبات لRRها
Rصبح ،ف RRإذا ك RRان األم RRر ك RRذل RRك ف RRطوب RRى ل RRعظيم خ َّ Rلد ذك RRره ب RRصيت م RRمدوح وذك RRر ط Rيّب ف RRي س RRبيل رض RRاء
ك RRنسائ RRم ال ّ R
الباري.
همت إلى نحو املسير
والنّفس إن َّ

ففيه سيّا ٌن تراب وسرير

Rصلح األعRظم
نRعم إ ّن الRفتوح واالسRتيالء عRلى الRبالد مRمدوح بRل ربRما كRانRت الحRرب فRي بRعض األحRيان هRي بRنيان ال ّ
والRتّدمRير سRبب الRتّعمير ،فRمثالً لRو حشRد مRلك عRظيم جRنده ضRد بRاغ طRاغ أو إذا أطRلق عRنان ه ّRمته فRي مRيدان الRجالدة
والّ R
RصالRRحة كRRان ظRRفره
RشجاعRRة ابRRتغاء جRRمع شRRمل األ ّمRRة والRRبالد املشRتّتة ،وبRRالRتّالRRي كRRانRRت حRRربRRه مRRبن ّية عRRلى الRن ّ ّيات الّ R
Rصلح والRوئRام .ومRا أجRدر
هRذا هRو الّ Rلطف بRعينه ،وكRان ظRلمه هRذا هRو الRعدل بRجوهRره ،وكRانRت هRذه الحRرب هRي بRنيان ال ّ
السلم العام أل ّن في ذلك ح ًقّا حريّة للعاملني.
بامللوك القادرين اليوم تأسيس ّ
أ ّمRRا الRRكلمة الRّ RرابRRعة فRRي تRRلك الRّ RروايRRة الRRباهRRرة الهRRدايRRة فRRكانRRت »مRRطي ًعا ألمRRر مRRواله« .مRRن املRRعلوم والRRواضRRح أ ّن أعRRظم
م RRناق RRب ال RRعال RRم اإلن RRسان Rيّ إط RRاع RRة اهلل ،ف RRما ش RRرف RRه وع Rزّت RRه إالّ ف RRي اتّ RRباع أوام RRر اهلل األح RRد واالن RRتهاء ع RRن ن RRواه RRيه ،وم RRا
نRورانّ Rية الRوجRود إالّ فRي الRتّد ّيRن ،ومRا رقRيّ الخRلق وفRوزهRم وسRعادتRهم إالّ فRي اتّRباع أحRكام الRكتب اإللRه ّية املRق ّدسRة .فRلو
Rتبني أنّRه لRيس فRي عRالRم الRوجRود -ظRاه ًRرا كRان أم بRاطRنًا -أسRاس أعRظم مRتانRة ورصRانRة وبRنيان قRويRم أكRثر رزانRة
تRأ ّRمRلتم ل ّ
Rصوريّ RRة ،وض RRاب RRطة ل RRسعادة ال RRحياة
م RRن ال ّ Rدي RRان RRة ا ّلRRتي ه RRي م RRحيطة ب RRال RRوج RRود ،وك RRاف RRلة ل RRلكماالت امل RRعنويّ RRة اإلل RRهيّة وال ّ R
Rتعمقوا فRيها،
البشRريّRة ومRدنRيّتها بRصورة عRا ّRمRة .ولRئن كRان بRعض الRبلهاء ا ّلRذيRن لRم يRتدبّRروا أسRاس األديRان اإللRهيّة ولRم ي ّ
واتّخRذوا مRن مسRلك بRعض دعRاة الRتّد ّيRن الRكذبRة مRيزانًRا يRزنRون بRه ك ّRل املRتد ّيRنني ،لRذا ظRنّوا أ ّن األديRان عRائRق يRحول دون
رقRيّ الRنّاس بRل عّ RدوهRا سRبب الRنّزاع والجRدال وعّ Rلة الRبغض والRعداوة الRتّامRة بRني أقRوام البشRر .فRإنّRهم لRم يRالحRظوا أنّ
أسRRاس األديRRان اإللRRهيّة ال يRRمكن إدراكRRه مRRن أعRRمال دعRRاة ال RتّديّRRن ،ذلRRك أل ّن كRّ Rل خRRير مRّ Rما ال يRRمكن تRRص ّور وجRRود مRRثله
Rصبيان أو الRعميان ،فRإنّRه
فRي الRوجRود عRرضRة لRالسRتغالل ،مRثله كRمثل ّ R R
السRراج الRنّورانRيّ ،وإن وقRع فRي أيRدي جهRالء ال ّ
السRراج
ال يRنير لRهم املRنزل وال يRزيRل الRظّلمة املسRتولRية عRليهم ،بRل يحRرقRهم ومRنزلRهم جRمي ًعا .فهRل يRمكن إذًا أن يRقال إ ّن ّR R
السبيل ،وواهب النّور ّ
لكل بصير ،غير أنّه لألعمى آفة عظيمة.
السراج هادي ّ
مذموم؟ ال واهلل! بل إ ّن ّ
ك RRان م RRن ب RRني م RRن أن RRكروا ال ّ Rدي RRن رج RRل م RRن أه RRل ف RRرن RRسا ي RRدع RRى ف RRول RRتير ،أ ّلRRف ف RRي ر ّد األدي RRان ك RRتبًا ع RRدي RRدة ال تس RRتحقّ
Rصبيان ال RRبلهاء .فه RRذا ال Rّ Rرج RRل اتّخ RRذ م RRن مس RRلك ال RRباب RRا رئ RRيس امل RRذه RRب ال RRكاث RRول RRيكيّ
م RRحتوي RRات RRها إالّ أن ت RRكون م RRلعبة ال ّ R
ِ
ً
معترضا على روح اهلل ولم يلتفت
الروح ّيني وفسادهم ميزانًا له ،ثم بسط قوله
وتصرفاته ومن ف َنت رؤساء م ّلة املسيح ّ
ّ
Rسماو ّيRة
Rسقيم إلRى املRعانRي الRحقيق ّية لRلكتب اإللRه ّية املRق ّدسRة ،فRأورد ّR R
الشRبهات عRلى بRعض مRحتويRات الRكتب ال ّ
بRعقله ال ّ
املنزلة» .وننزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنني وال يزيد الظّاملني إالَّ خسا ًرا«.
خوش بيان كرد آن حكيم غزنوي
كه ز قرآن گر نبيند غير قال
كز شعاع آفتاب ﭘر زنور

بهر محجوبان مثال معنوي
اين عجب نبود ز اصحاب ضالل
غير ﮔرمى مى نيابد چشم كور

1ضل ب11ه ك11ثي ًرا ويه11دي ب11ه ك11ثي ًرا وم11ا يّ 1
»يّ 1
1ضل ب11ه إالّ ال11فاس11قني« .وم RRن امل RRعلوم ال RRواض RRح أ ّن امل RRحبّة واألل RRفة
واالتّ RRحاد ال Rتّا ّم ب RRني أف RRراد ن RRوع اإلن RRسان أع RRظم وس RRائ RRط ف RRوز ال RRعباد وف RRالح RRهم ،وأك RRبر وس RRائ RRل ت RRم ّدن م RRن ف RRي ال RRبالد
تيسRره مRن غRير االتّRحاد واالتّRفاق ،والّ RديRن
ونRجاحRهم .وال يRمكن ألحRد أن يRتص ّور حRدوث أمRر مRن األمRور فRي الRعالRم أو ّR R
اإللRهيّ الRحقيقيّ هRو أكRمل وسRيلة مRن وسRائRل األلRفة واالتّRحاد فRي الRعالRم» .ل1و أن1فقت م1ا ف1ي األرض ج1ميعًا م1ا
أ ّلفت بني قلوبهم ،ولكن اهلل أ ّلف بينهم«.
Rري جRRمعت كRّ Rل الRRقبائRRل املRRتضا ّدة وال RطّوائRRف
فRRترى فRRي بRRعثة أنRRبياء اهلل أن ق ّ Rوة االتّRRحاد الRRحقيقيّ الRRباطRRنيّ وال Rظّاهّ R
امل RRتقات RRلة ف RRي ظ Rّ Rل ال RRكلمة ال RRواح RRدة ،ب RRحيث أص RRبحت م RRئات أل RRوف األرواح ف RRي ح RRكم روح واح RRدة ،وآالف األن RRفس ف RRي
صورة فرد واحد.
بر مثال موجها اعدادشان
چونکه حقّ َر ّ
ش عليهم نوره
جان گرگان و سگان از هم جداست

در عدد آورده باشد بادشان
مفترق هر گز نگردد نور هو
متّحد جانهای شيران خداست

Rفصل أحRوالRهم وآثRارهRم كRما هRو حّ Rقه
السRRلف عRليهم ّ R
ولRم تRذكRر تRفاصRيل مRا حRدث فRي أيّRام بRعثة أنRبياء ّ R
السRRالم ،ولRم ت ّ
Rهمة ،غRير أنّRها وردت بRاإلجRمال فRي آيRات الRقرآن والحRديRث والRتّوراة .ولRكن ملّا كRانRت جRميع األمRور
فRي كRتب الRتّاريRخ امل ّ
املهمة،
الصحيحة والتّوراة والتّواريخ
منذ أيّام موسى إلى اليوم مندرجة في القرآن العظيم واألحاديث ّ
ّ
Rري لRإلنRسانّ Rية
لRذا اخRتصر الRقول فRيها حRتّى يRتّضح لجRميع الRنّاس بRالRبراهRني املRتقنة ،هRل الّ RديRن هRو األسRاس الRجوه ّ
واملRدنّ Rية فRي الRعالRم أم أنّRه مخRرب لRبنيان رقRيّ الRجامRعة البشRر ّيRة وراحRتها واطRمئنانRها كRما زعRم فRولRتير وأمRثالRه؟ ولRئالّ
Rصحيحة لRديRن جRميع
أي طRائRفة مRن طRوائRف الRعالRم ،لRذا أبRني الRقول بRحيث يRطابRق الRتّواريRخ ال ّ
يRبقى مRجال إنRكار لRدى ّ
امللل ويكون مقبوالً لدى ّ
كل أهل العالم.
حRينما ازداد عRدد بRني إسRرائRيل فRي بRالد مRصر نRتيجة الRتّوالRد والRتّناسRل ،وانتشRروا فRي جRميع تRلك الRبالد ،قRام مRلوك
فRRراعRRنة مRRصر األقRRباط يRRعزّزون جRRانRRب قRRومRRهم ،ويRRم ّدونRRهم بRRالRRق ّوة ويRRح ّقرون ويRRذ ّلRRون األسRRباط ا ّلRRذيRRن كRRانRRوا يRRع ّدونRRهم
RتفرقRني مّ Rدة طRويRلة تRحت أيRدي األقRباط الRظّاملRني وجRورهRم ،وظّ Rلوا سRفلة مRحتقريRن
غRربRاء .وظ ّRل بRنو إسRرائRيل مشRتّتني م ّ
ف RRي أع RRني ال Rنّاس ج RRمي ًعا ،ح Rتّى ك RRان أح RRقر ق RRبطيّ ي RRؤذي أع Rزّ س RRبطيّ وي RRجاف RRيه ،وظ Rّ Rل األم RRر ك RRذل RRك ح Rتّى ب RRلغ ال Rذّل
Rهارا ولRم يRكن ألطRفالRهم أو لRعيالRهم مRن مRلجأ
والRظّلم غRايRتهما .ولRم يRكن بRنو إسRرائRيل يRأمRنون عRلى أرواحRهم لRيالً أو ن ً
أو مRالذ مRن ظRلم فRرعRون وع ّRمالRه ،وكRأنRهم يRطعمون دمRاء قRلوبRهم املRفتّتة ويشRربRون عRبراتRهم الRجاريRة كRاألنRهار وذلRك مRن
Rوي بRغتة أشّ Rعة
فRرط املRصائRب واآلالم .وظ ّRل بRنو إسRرائRيل يRعيشون فRي تRلك الRحال األلRيمة حRتّى شRاهRد الجRمال املRوس ّ
نRار األحRديّRة مRن شRطر الRوادي األيRمن بRالRبقعة املRباركRة ،واسRتمع إلRى الRنّداء اإللRهيّ املRحيي لRألرواح مRن الRنّار ال ّRربRانRيّة
Rالس RRراج ف RRي مج RRمع
امل RRوق RRدة ف RRي شج RRرة »ال ش11رق 1يّة وال غ11رب 1يّة« ،وب RRعثه اهلل ب RRال Rنّب ّوة ال RRك ّليّة .ومل RRع ن RRور ه RRداي RRته ك R Rّ R
األس RRباطّ ،
ودل ب RRنور إرش RRاده ال Rتّائه RRني ف RRي ظ RRلمات الجه RRل إل RRى س RRبيل ال RRعلم وال RRكمال املس RRتقيم ،وج RRمع ف RRرق أس RRباط
إسRرائRيل املRختلفني فRي ظ ّRل كRلمة الRتّوحRيد الRواحRدة الRجامRعة ،فRرفRعوا عRلم الRوحRدة الRكامRلة عRلى تRالل االتّRفاق واالتّRحاد،
وفRRي مّ Rدة قRRليلة تRRربّRRت هRRذه الRنّفوس الRRجاهRRلة بRRالRتّربRRية اإللRRهيّة ،وآمRRنوا بRRوحRRدانRيّة اهلل مRRن بRRعد ضRRاللRRهم ،وتخّ Rلصوا مRRن
Rسعادة .ثRRم رحRRلوا بRRعد ذلRRك مRRن مRRصر
الRRحقارة وال Rذّ ّلRRة واملRRسكنة واألسRRر والRRجهالRRة ،وفRRازوا بRRأقRRصى درجRRات الRRعزّة والّ R
وتRوجRهوا إلRى مRوطRن إسRرائRيل األ ّول ،ووردوا أرض كRنعان وفلسRطني ،وفRتحوا سRواحRل نهRر األردن وأريRحا أ ّول األمRر،
وس RRكنوا ت RRلك ال RRبالد ،ث RRم س RRكنوا آخ RRر األم RRر ج RRميع ال RRبالد امل RRجاورة م RRن ف RRينيقية وأدوم وع RRام RRون ،وق RRصارى ال RRقول إنّ
املRمالRك ا ّلRتي انبسRط عRليها سRلطان بRني إسRرائRيل بRلغت فRي زمRان يRوشRع إحRدى وثRالثRني مRملكة ،وتRف ّوقRت هRذه الRطّائRفة
فRRي جRRميع الّ R
Rصفات والRRفضائRRل اإلنRRسانRيّة مRRن عRRلم ومRRعرفRRة وثRRبات وهRّ Rمة وجRRلد وشRRجاعRRة وعRزّة وسRRخاء عRRلى
Rشؤون والّ R

ك ّRل قRبائRل الRعالRم وشRعوبRه .فRكان اإلسRرائRيليّ فRي ذلRك الRعصر إذا دخRل مجRم ًعا امRتاز بجRميع ال ّ
Rشيم املRرضRيّة بRحيث
نفسا كانت تنسبه إلى بني إسرائيل.
السائرة أن تمدح ً
لو أرادت القبائل ّ
ول RRقد ورد ف RRي ك RRتب ال Rتّواري RRخ امل RRتع ّددة أ ّن ف RRالس RRفة ال RRيون RRان أم RRثال ف RRيثاغ RRورث اق RRتبسوا أك RRثر م RRسائ RRل ال RRحكمة اإلل RRه ّية
والRطّبيع ّية مRن تRالمRيذ سRليمان ،والRتقى سRقراط فRي سRياحRته مRع بRعض عRلماء بRني إسRرائRيل ال ّRربRانRيني األجRالء ،وعRند
أسRRس االعRRتقاد بRRالRRوحRRدان Rيّة اإللRRهيّة وخRRلود األرواح اإلنRRسان Rيّة مRRن بRRعد خRRلعها لRRلباس األجRRسام
عRRودتRRه إلRRى الRRيونRRان ّ R
الRعنصريّRة .غRير أ ّن جهRالء الRيونRان اعRترضRوا عRلى هRذا الRواقRف عRلى أسRرار الRحكمة ،وتRآمRروا عRلى قRتله ودفRع األهRلون
الس ّم في مجلسهم.
جرعوا سقراط كأس ّ
بملك اليونان لذلك إلى أن ّ
أس أسRاس الّ RديRانRة املRوسRو ّيRة وشRريRعتها قRليالً قRليالً بRعد أن ارتRقوا
وخRالصRة الRقول إ ّن بRني إسRرائRيل أخRذوا يRنسون ّ
Rسعادة ،فRالRتهوا بRالRعادات وال ّRرسRوم واألحRوال غRير املRرضRيّة .ووقRع
فRي جRميع نRواحRي الRتّم ّدن ،وفRازوا بRأقRصى درجRة ال ّ
بRRني بRRني إسRRرائRRيل فRRي زمRRن رحRRبعام بRRن سRRليمان اخRRتالف عRRظيم ،فRRطغى عRRلى الRRحكم يRRاربRRعام ا ّلRRذي كRRان مRRن أفRRراد
ال ّ
RفرقRت
Rشعب اإلسRرائRيليّR ّ ،
وأسRRس عRبادة األصRنام ،ووقRعت الحRروب بRني رحRبعام ويRاربRعام وسRاللRتهما قRرونًRا عّ Rدة وت ّ
عصب ال RRجاه RRليّ واتّ RRصفوا
ق RRبائ RRل ال RRيهود واخ RRتلفت .وب RRاالخ RRتصار إنّ RRهم مل ّ RRا ن RRسوا م RRعنى ش RRري RRعة اهلل واتّ RRسموا ب RRال Rت ّ ّ
بRRصفات غRRير مRRرض Rيّة كRRالRRبغي وال Rطّغيان ،وغّ R
Rض عRRلماؤهRRم ال Rطّرف عRRن مسRRتلزمRRات اإلنRRسان Rيّة الRRحقيقيّة الRRواردة فRRي
الRكتاب املRق ّدس ،وانRهمكوا فRي االشRتغال بRمنافRعهم الRذّاتRيّة ،وابRتلوا األمRة بRأقRصى غRايRات الRغفلة والRجهالRة ،تRب ّدلRت تRلك
الRRعزّة الRRباقRRية بRRأسRRفل دركRRات الRذّ ّلRRة ،وتسّ Rلط عRRليهم مRRلوك الRRفرس والRRيونRRان والRّ RرومRRان .ونكسRRت رايRRة اسRRتقاللRRهم ،وأ ّدت
Rختنصر مRلك بRابRل ا ّلRRذي هRدم بRنيان بRني إسRرائRيل
جRهالRة رؤسRائRهم وغRفلة أحRبارهRم ونRكبتهما وأنRانّ Rيتهما إلRى ظRهور ب
ّ
هRد ًRمRا تRا ًRمّRا ،وك ّRل ذلRك كRان نRتيجة ألعRمالRهم .وبRعد الRقتل الRعا ّم والRغارة وهRدم الRبيوت وقRلع األشRجار أسRر مRن نRجا مRن
ضRRرب سRRيفه وحRRملهم إلRRى بRRابRRل ،وبRRعد سRRبعني سRRنة أذن ألوالد األسRRرى أن يRRرجRRعوا إلRRى بRRيت املRRقدس ،وأعRRاد حRRزقRRيا
السRالم تRأسRيس أسRاس الRكتاب املRق ّدس مRن جRديRد ،فRأخRذت مّ Rلة بRني إسRرائRيل تRتق ّدم يRو ًRمRا فRيو ًRمRا حRتّى
وعRزيRر عRليهما ّR R
Rدب فRRي أحRRوالRRهم وأفRRكارهRRم بRRعد م ّ Rدة قRRليلة ،واتّجهRRت
الح صRRبح الRRعصور األولRRى مRRن جRRديRRد .غRRير أ ّن الRRخالف عRRاد يّ R
السRالم
هRمم عRلماء الRيهود إلRى أهRوائRهم الRنّفس ّية ،وتRب ّدلRت األحRوال مRن اإلصRالحRات ا ّلRRتي جRرت فRي أ ّيRام عRزيRر عRليه ّ R R
Rكرارا
Rرارا وت ً
إلRى الRفساد فRي املسRلك واألخRالق ،وبRلغ بRهم األمRر إلRى أن غRلب عRليهم جRند املRلوك وجRمهوريّRة ال ّRرومRان م ً
وال RRى أن ّ
دك ط RRيطوس ال RRبطل -وك RRان زع RRيم ال Rّ Rروم RRان -وط RRن ب RRني إس RRرائ RRيل د ًRكّ RRا ،وق RRتل ج RRميع ال Rّ Rرج RRال وأس RRر ال Rنّساء
واألوالد وهRدم الRبيوت وقRطع األشRجار وحRرق الRكتب ونهRب األمRوال ،وجRعل بRيت املRقدس تRالًّ مRن ال ّRرمRاد .وتRوارى نجRم
ح RRكوم RRة ب RRني إس RRرائ RRيل ب RRعد ه RRذه امل RRصيبة ال RRكبرى ف RRي م RRغرب ال RRعدم ،وظ ّ Rلت ه RRذه امل ّ Rلة ع RRلى ه RRذا ال Rنّحو إل RRى ال RRيوم
متش R Rتّتة ال ّ R R
Rشمل ف RR Rي أط RR Rراف ال RR Rعال RR Rم »وض 11رب 11ت ع 11ليهم ال1 1ذّ ّل 11ة وامل 11سكنة« .وق RR Rد ذك RR Rرت ه RR Rات RR Rان امل RR Rصيبتان
Rختنصر وط RRيطوس ف RRي ال RRقرآن امل RRجيد ،ح RRيث ق RRال »وق11ضينا إل11ى ب11ني إس11رائ11يل ف11ي
ال RRعظيمتان ،أي م RRصيبة ب R
ّ
ال1كتاب لتفس1د ّ
ن ف1ي األرض مّ 1رت1ني ول1تعل ّن ع1لوًّا ك1بي ًرا .ف1إذا ج1اء وع1د أواله1ما ب1عثنا ع1ليكم ع1بادًا ل1نا
أول11ي ب11أس ش11دي11د .ف11جاس11وا خ11الل ال ّ 1دي11ار وك11ان وع 1دًا م11فعوالً« إل RRى أن ق RRال »ف11إذا ج11اء وع11د اآلخ11رة
ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا املسجد كما دخلوه أ ّول م ّرة وليتب ّروا ما عملوا تتبي ًرا«.
فRاملRقصود مRما شRرح آنRفًا هRو تRبيان كRيف أ ّن الّ RديRن الRحقيقيّ يRصبح سRببًا لRتم ّدن الRطّوائRف الRذّلRيلة األسRيرة الRحقيرة
ال RRجاه RRلة وس RRعادت RRها وع RRل ّو م RRنزل RRتها وزي RRادة م RRعارف RRها وت RRق ّدم RRها وع Rزّت RRها ،وك RRيف أنّ RRه ع RRندم RRا ي RRقع ب RRيد ال RRعلماء الجه RRالء
املتعصبني تتح ّول هذه النّورانيّة العظمى إثر سوء االستعمال إلى الظّلمة ال ّدهماء.
ّ

فRRلما بRRانRRت مRّ Rرة أخRRرى عRRالئRRم تشRتّت طRRائRRفة بRRني إسRRرائRRيل وذ ّلRRتها وانRRعدامRRها وبRRاتRRت مRRقهورة ،فRRاحRRت نRRفحات روح اهلل
ال Rطّيبة ال RRقدس Rيّة ع RRلى ش RRواط´ نه RRر األرد ّن وإق RRليم الج RRليل ،وارت RRفع غ RRمام ال Rّ Rرح RRمة وه RRطلت ع RRلى ه RRذه ال ّ Rدي RRار أم RRطار
ال ّRروحRانّ Rية الRكبرى ،وتRعطّرت ب ّRر ّيRة الRقدس مRن رشRحات البحRر األعRظم وطRفحاتRه بRريRاحRني مRعرفRة اهلل ،وارتRفعت جRوامRع
أل RRحان اإلن RRجيل الج RRليل إل RRى م RRسام RRع أه RRل ص RRوام RRع امل RRلكوت ،وق RRام RRت ال Rنّفوس امل RRيتة م RRن ق RRبر ال RRغفلة وال RRجهال RRة ب RRنفس
RساطRRع مRRن أوج الRRكمال لRRيتن ّقل فRRي صRRحاري فلسRRطني وبRRراري
املRRسيح ،وفRRازوا بRRالRRحياة األبRRديّRRة ،ونRRهض ذلRRك الRنّيّر الّ R
Rصفات
أورشRليم مّ Rدة ثRالث سRنوات ،ويهRدي فRيها الRنّاس جRمي ًعا إلRى صRبح الهRدايRة ،ويRربّRيهم بRاألخRالق ال ّRروحRانRيّة وال ّ
روحRا
املRرضRيّة ،وإذا كRان بRنو إسRرائRيل قRد أقRبلوا عRلى ذلRك الجRمال الRنّورانRيّ وشّ Rدوا إزار الخRدمRة فRي طRاعRته لRنالRوا ً R
Rتحا مRبينًا .ولRكن مRا الجRدوى وقRد أعRرضRوا جRمي ًعا وقRامRوا عRلى إيRذاء مRعدن الRعلم الّ RلدنّRيّ ومهRبط
جRديRدة ،وفRتح لRهم ف ً
RتوجهRني إلRى اهلل مRن املRكان الRفانRي إلRى
Rفرا قRليالً تRق ّدسRوا عRن شRؤون الRعالRم الRظّلمانRيّة وع ّRرجRوا م ّ
الRوحRي اإللRهيّ إالّ ن ً
الالّمكان الباقي.
الشRديRدة عRلى مشRرق األلRطاف اإللRهيّة هRذا مRا جRعل إقRامRته واسRتقراره فRي قRريRة
وخRالصRة الRقول لRقد ورد مRن الRباليRا ّ R R
RأسRس تRم ّدن األخRالق اإلنRسانّ Rية ا ّلRRذي هRو أصRل
مRن الRقرى أم ًRرا مسRتحيالً .ورغRم هRذا ارتRفع عRلم الهRدايRة الRكبرى ،وت ّ R R
م1ا
RسابRعة والRثّالثRني مRن إنRجيل مRتّى حRيث يRقول» :وأ ّ
املRدنRيّة الRجامRعة ،فRهو يRنصح فRي األصRحاح الRخامRس بRاآليRة ال ّ
الش1ر ب1ل م1ن ل1طمك ع1لى خ1دّك األي1من ف1حوّل ل1ه اآلخ1ر أي ً
1ضا« وكRذلRك يRقول فRي
ّ1
أن1ا ف1أق1ول ل1كم ال ت1قاوم1وا
م 11ا أن11ا ف11أق11ول ل11كم أح 1بّوا
1حب ق11ري11بك وت11بغض ع11د ّوك ،وأ ّ
اآلي RRة الR Rثّال RRثة واألرب RRعني» :س11معتم أنّ11ه ق11يل تّ 1
أع1داءك1م ب1ارك1وا الع1نيكم ،أح1سنوا إل1ى م1بغضيكم وصّ 1لوا ألج1ل ا ّل11ذي1ن ي1سيئون إل1يكم وي1طردون1كم،
1صال1حني وي1مطر
1سموات ،ف1إنّ1ه يش1رق ش1مسه ع1لى األش1رار وال ّ
ك1ي ت1كون1وا أب1ناء أب1يكم ا ّل1ذي ف1ي ال ّ
1أي أج 11ر ل 11كم ،أل 11يس ال ّ 1
1عشارون أي ً 1
1ضا
ع 11لى األب 11رار وال1 1ظّامل 11ني ،ألنّ11ه إن أح 11ببتم ا ّل 11ذي 11ن ي 11حبّون 11كم ف ّ 1
يفعلون ذلك؟«
Rصفات امل RRق ّدس RRة ه RRم
وت RRعال RRيم م RRن ه RRذا ال RRقبيل مل RRطلع ال RRحكمة اإلل RRهيّة ه RRذا ك RRثيرة ،وال RRواق RRع أ ّن ا ّلRRذي RRن اتّ RRصفوا به RRذه ال ّ R
أسس ّ
الصرفة
الروحان ّية ّ
جواهر الوجود ومطالع التّم ّدن الحقيقيّ .وخالصة القول إنّه ّ
الشريعة املق ّدسة على ّ
Rاص RRا ي RRعتبر ج RRوه Rً Rرا ل RRحياة ال RRعال RRم ،وب RRال Rّ Rرغ RRم م RRن أ ّن أول RRئك
Rنهجا ومس RRل ًكا خ R R R ً R
واألخ RRالق ال RRحسنة ،وج RRعل ل RRلمؤم RRنني م ً R
امله RRتدي RRن اب RRتلوا ف RRي ال Rظّاه RRر ب RRأش ّ Rد ن RRقمة ال Rنّاق RRمني وظ RRلم ال Rظّامل RRني ،إالّ أنّ RRهم ن RRجوا ف RRي ال RRحقيقة م RRن ظ RRلمات خ RRذالن
السRرمRديّRة ،واضمحRلت تRلك األمRة الRيهوديّRة الRكبيرة وانRعدمRت.
الRيهود والحRوا وأشRرقRوا فRي صRبح الRوجRود بRأنRوار الRعزّة ّ R R
ول RRكن مل ّRRا ك RRان RRت ه RRذه األن RRفس امل RRعدودات ق RRد اس RRتظ ّلوا ف RRي ظ Rّ Rل ّ
الشج RRرة ال RRعيسو ّي RRة امل RRبارك RRة ف RRقد ب ّ Rدل RRوا ه RRيئة ال RRعال RRم
عصب والRRغفلة وحRRميّة الRRجاهRRليّة
بRRصورة عRRا ّمRRة ،وفRRي ذلRRك الRRوقRRت كRRان جRRميع أهRRل أقRRالRRيم الRRعالRRم فRRي مRRنتهى درجRRة ال Rت ّ ّ
والشRRرك ب RRاهلل ،ول RRم ي RRكن م RRن أح RRد ي RRؤم RRن ب RRوح RRدان Rيّة اهلل إالّ ش RRرذم RRة ق RRليلة م RRن ال RRيهود ا ّلRRذي RRنهم ك RRان RRوا أي ً R
Rضا مخ RRذول RRني
ّR
ومRRنكوبRRني ،ولRRقد قRRامRRت هRRذه األنRRفس املRRباركRRة بRRترويRRج أمRRر كRRان مRRختلفًا ومRRناقً R
Rضا آلراء جRRميع الRRهيئة البشRRريّRRة ،وقRRام
Rقارات ال RRعال RRم الخ RRمس ع RRلى اض RRمحالل مّ R Rلة ع RRيسى ب RRأتّ R Rم ع RRزم ،وم RRع ذل RRك ن RRهض
Rقارات األرب RRع م RRن ب RRني ال ّ R
م RRلوك ال ّ R
ال RRكثيرون ب RRال Rّ Rروح وال RRفؤاد إل RRى ت RRروي RRج ال ّ Rدي RRن اإلل RRهيّ آخ RRر األم RRر ،واج RRتمعت أم RRم أورو ّب RRا وك RRثير م RRن ط RRوائ RRف آس RRيا
وأفريقيا وبعض القاطنني في جزائر البحر املحيط في ّ
ظل كلمة التّوحيد.

RاسRRا خRRلقا ً أعRRظم مRRن ال ّ RديRRانRRة؟ وهRRل يRRتص ّور أمRRر مRRحيط عRRلى الRRعالRRم الRRوجRRود
تRRأ ّمRRلوا اآلن ،أتRRرون فRRي الRRوجRRود ك ّ Rله أسR ً R
م RRثل األدي RRان اإلل RRهيّة؟ أم ه RRل ه RRناك أم RRر ي RRكون وس RRيلة امل RRحبّة واألل RRفة واالتّ RRحاد واالئ RRتالف ال Rتّا ّم ك RRاإلي RRمان ب RRال RRعزي RRز
Rسماو ّيRRة؟
RاسRRا لRRتربRRية الRنّاس فRRي جRRميع مRRناهRRج األخRRالق غRRير ا ّلRRذي جRRاء فRRي ّ R
الRRعالّم؟ أم هRRل رأى أحRRد أسR ً R
الشRRرائRRع الّ R
Rصفات ا ّلRRتي كRRان الRRحكماء يRتّصفون بRRها بRRعد فRRوزهRRم بRRمنتهى درجRRات الRRحكمة والRRخصال ا ّلRRتي كRRانRRوا يRRبلغونRRها
إ ّن الّ R

ب RRعد وص RRول RRهم إل RRى أع RRلى درج RRات ال RRكمال ك RRان امل RRؤم RRنون ب RRاهلل ي RRنال RRون ت RRلكم ال ّ R
Rشيم امل RRرض Rيّة اإلن RRسان Rيّة ف RRي ب RRداي RRة
تصديقهم وإيمانهم.
انRRظروا إلRRى ا ّلRRذيRRن ارتRRشفوا سRRلسبيل الهRRدايRRة مRRن يRRد ألRRطاف روح اهلل )املRRسيح( واسRRتظ ّلوا بّ R
Rظل اإلنRRجيل ،أ ّيRRة درجRRة
من األخالق بلغوا حتّى كتب جالينوس الحكيم املشهور في مدح املؤمنني باهلل –رغم أنّه لم يكن من م ّلة
صّا
عRيسى عRليه ّ R R
السRالم– وذلRك فRي شRرحRه لRجوامRع كRتاب أفRالطRون ا ّلRRذي أ ّلRRفه فRي سRياسRة املRدن ،قRال مRا تRرجRمته نً R
وحرفًا:
»إ ّن جRRمهور ال Rنّاس عRRاجRRزون عRRن إدراك سRRياق األقRRوال الRRبرهRRان Rيّة ،فRRهم لهRRذا بRRحاجRRة إلRRى كRRلمات رمRRزيّRRة تRRشير إلRRى
Rسمون
أخRR Rبار ال R Rثّواب والRR Rعقاب فRR Rي دار اآلخRR Rرة .وال ّ R RدلRR Rيل عRR Rلى صّ R R
Rحة هRR Rذا املRR Rطلب هRR Rو أنّRR Rنا الRR Rيوم نRR Rرى ا ّلRR RذيRR Rن يّ R R
بRالRنّصارى يRعتقدون بRثواب اآلخRرة وعRقابRها ويRؤمRنون بRهما ،وتRصدر مRن هRذه الRطّائRفة أفRعال حRسنة كRا ّلRتي تRصدر مRن
الRRفيلسوف الRRحقيقيّ ،كRRما أنّRRنا جRRمي ًعا نRRراهRRم ال يRRخافRRون مRRن املRRوت ،وهRRم لRRكثرة حRRرصRRهم عRRلى الRRعدل وشRRوقRRهم إلRRى
اإلنRصاف يRع ّدون مRن الRفالسRفة الRحقيقيّني« .وكRان مRقام الRفيلسوف فRي ذلRك الRزّمRان وفRي عRقيدة جRالRينوس مRقا ًRمRا ال
ي RRمكن ت RRص ّور م RRقام أع RRظم م RRنه ف RRي ال RRوج RRود .ف RRان RRظروا ك RRيف أ ّن ال RRق ّوة ال Rنّوران ّ Rية ال Rّ Rروح RRان ّ Rية ل RRألدي RRان اإلل RRه ّية ت RRسمو
Rكيما مRثل جRالRينوس إلRى أن يشهRد بهRذه ال ّ
Rشهادة رغRم أنّRه لRم يRكن
بجRمهور املRتديّRنني إلRى درجRات مRن الRكمال تRدفRع ح ً
مRR Rن أفRR Rراد تRR Rلك األ ّمRR Rة .وكRR Rان مRR Rن آثRR Rار هRR Rذه األخRR Rالق الRR Rحسنة أن تRR Rع ّلق أهRR Rل اإلنRR Rجيل فRR Rي تRR Rلك األزمRR Rنة والRR Rعصور
RؤسRRسات الRRخيريّRRة ،كRRما أ ّن أ ّول شRRخص شRيّد فRRي مRRمالRRك
Rصحات واملR ّ R
RصالRRحات وبRRنوا املسRRتشفيات واملّ R
بRRالRRخيرات والّ R
ال ّRرومRان األبRنية الRعا ّمRRة لRعالج املRساكRني والجRرحRى ا ّلRRذيRن ال عRائRل لRهم كRان املRلك قسRطنطني ،وكRان هRذا املRلك الRعظيم
أ ّول مRRلك مRRن مRRلوك الRّ RرومRRان قRRام لRRنصرة ديRRن روح اهلل ،وبRRذل فRRي سRRبيل تRRرويRRج أسRRاس اإلنRRجيل الRRغالRRي والRّ RرخRRيص،
وحّ Rول الRحكم ال ّRرومRانRيّ ا ّلRذي كRان قRائ ًRما عRلى االعRتساف املRحض إلRى مRركRز الRعدل واإلنRصاف ،وصRار اسRمه املRبارك
حRر الّ Rد ّر ّي سRاطً Rعا مRن فجRر كRتب الRتّاريRخ ،وأصRبح صRيت عRظمته فRي عRالRم املRدنRيّة والRجاه مRا تRر ّدده
الس َ R
بRمثابRة نجRم َّ
ألسنة الفرق املسيحيّة جمعاء.
وخRالصRة الRقول مRا أمRنت ذلRك األسRاس ا ّلRذي وضRع لRألخRالق الRحسنة بRبركRة وجRود األنRفس املRق ّدسRة ا ّلRتي قRامRت بRترويRج
RأسRس لRتربRية أوالد
تRعالRيم اإلنRجيل فRي الRعالRم فRي ذلRك الRزّمRان ،وكRم مRن مRكتب ومRدرسRة ومسRتشفى ومعهRد ومRكتبة ت ّ R R
األيتام والفقراء ،وكم من أنفس تركوا منافعهم الذّاتيّة وقضوا
أعمارهم في تعليم النّاس وتربيتهم ابتغاء مرضاة اهلل.
Rمدي الRنّورانRيّ وقRعت زمRام جRمهور املRسيح ّيني فRي أيRدي قRساوسRة جهRلة،
ولRكن عRندمRا دنRا طRلوع صRبح الجRمال األح ّ
Rب الRعنايRة انRقطا ًRعRا كّ Rليًّا وبRاتRت أحRكام اإلنRجيل الجRليل ا ّلRتي كRانRت أسRاس
فRانRقطعت تRلك الRنّسائRم ال ّRرحRمانRيّة مRن مه ّ
Rصرف أولRRئك ا ّلRRذيRRن ازدان ظRRاهRRرهRRم وخRRبث بRRاطRRنهم،
مRRدن Rيّة الRRعالRRم دون جRRدوى ،وذلRRك مRRن جRّ Rراء سRRوء االسRRتعمال وتّ R
RؤرخRRني األوروب Rيّني املRRشهوريRRن فRRي بRRيان أحRRوال الRRقرون الRRقديRRمة والRRوسRRطى والجRRديRRدة وسRRياسRRتها
ح Rتّى أ ّن جRRميع املّ R
وتRم ّدنRها ومRعارفRها وجRميع شRؤونRها ذكRروا أ ّن مRمالRك أورو ّبRا كRانRت فRي غRايRة مRن الRتّوحRش وفRقدان املRدنّ Rية أثRناء الRقرون
السRبب األصRليّ
Rيالدي إلRى نRهايRة الRقرن الRخامRس عشRر ،وكRان ّ R R
Rسادس امل
العشRرة الRوسRطى املRمت ّدة مRن بRدء الRقرن ال ّ
ّ
لRRذلRRك أ ّن الRّ RرهRRبان –أو الRّ RرؤسRRاء ال ّ RديRRنيّني الRّ RروحRRان Rيّني بRRاصRRطالح أهRRل أوروبّRRا– غRRفلوا عRRن الRRعزّة األبRRديّRRة الRRكامRRنة فRRي
RسماويّRة ،واتّRفقوا مRع أركRان الRحكومRة الّ RدنRيويّRة ا ّلRذيRن كRانRوا فRي ذلRك الRزّمRان
اتّRباع أوامRر اإلنRجيل املRق ّدسRة وتRعالRيمه ال ّ
عRلى أكRبر جRانRب مRن الRظّلم والRطّغيان ،غ ّ
Rتموا بRمنافRعهم اآلنRيّة الRفانRية وأغRراضRهم
Rضوا الRطّرف عRن الRعزّة الRباقRية واه ّ

Rثيرا ،ح Rتّى بRRلغ مRRن األمRRر أن أصRRبح األهRRلون جRRمي ًعا أسRRرى فRRي أيRRدي هRRذيRRن الRRفريRRقني ،وكRRانRRت
ال Rنّفسيّة اهRRتما ًمRRا كً R
والسعادة ألهل أوروبّا.
هذه األحوال سببًا لهدم أساس ال ّدين واملدنيّة
ّ
وملRا زالRت روائRح نRفحات روح اهلل الRطّيبة ال ّRروحRانّ Rية مRن آفRاق الRعالRم نRتيجة ألعRمال ال ّRرؤسRاء وأفRكارهRم املنحRطّة ونّ RياتRهم
غRRير ال RالّئRRقة ،وأحRRاطRRت الRRعالRRم ظRRلمة الجهRRل والRRغفلة واألخRRالق غRRير املRRرض ّ Rية انRRبثق فجRRر األمRRل ووافRRى مRRوسRRم الRّ RربRRيع
اإللRRهي ،وارتRRفع غRRمام الRّ RرحRRمة وه Rبّت ال RنّسائRRم املRRحيية لRRألرواح مRRن م ّهRRب الRRعنايRRة اإللRRهيّة ،فRRأشRRرقRRت شRRمس الRRحقيقة
السRRرم RRديّ RRة ع RRلى آف RRاق امل RRوج RRودات،
دي م RRن أف RRق ال RRحجاز وي RRثرب ،وأغ RRدق RRت أن RRوار ال RRعزّة ّ R
ال ّ R
Rساط RRعة ف RRي ال RRوج RRود املح Rّ Rم ّ
فRRتب ّدلRRت أراضRRي االسRRتعدادات وتRRح ّقق مRRعنى »وأش1رق1ت األرض ب1نور ربّ1ها« فRRأصRRبح الRRعالRRم عRRامل ًRا جRRدي ً Rدا وفRRاز
جسRد الRوجRود املّ Rيت بRالRحياة الRخالRدة ،وانهRدم بRنيان الRظّلم والجهRل ،وارتRفع وتRعالRى إيRوان الRعلم والRعدل ال ّRرفRيع ،وهRاج
RتوحRRشة ق RRبل اش RRتعال س RRراج ال Rنّب ّوة ال RRكبرى
بح RRر امل RRدن Rيّة وت RRألألت أن RRوار امل RRعارف ،وك RRان RRت أق RRوام ال RRحجاز وط RRوائ RRفه امل R ّ R
Rوحً R
Rشا ،ول RRقد ذك RRرت س RRيره RRم ال Rذّم RRيمة وع RRوائ RRده RRم
ال RRو ّهRRاج ف RRي زج RRاج RRة ال RRبطحاء م RRن أش ّ Rد ال RRقبائ RRل جه Rالً وال Rطّوائ RRف ت Rّ R
امل RRوح RRشة وح Rبّهم ل RRسفك ال ّ Rدم RRاء وال RRقتل ون RRزاع RRهم وع RRداء ب RRعضهم ل RRبعض ف RRي ك Rّ Rل ك RRتب ال Rتّاري RRخ وص RRحفه ،ح Rتّى أنّ
طRوائRف الRعالRم املRتم ّدنRة فRي ذلRك الRزّمRان لRم تRكن تRع ّد أعRراب يRثرب والRبطحاء مRن نRوع البشRر ،ولRكن بRعد أن طRلع كRوكRب
اآلفRاق فRي تRلك الRبالد والّ RديRار اس ّ
RتوحRش فRي ظ ّRل كRلمة الRوحRدانRيّة فRي مّ Rدة قRليلة ،وبRفضل تRربRية
Rتظل هRذا الجRمهور امل ّ R
الش RRري RRعة امل RRق ّدس RRة اإلل RRهيّة ارت RRقوا ف RRي ج RRميع امل RRرات RRب
ذل RRك امل RRعدن ل RRلكمال ومه RRبط وح RRي ذي ال RRجالل وب RRفيض م RRن ّ R R
اإلنRRسان Rيّة والRRكماالت البشRRريّRRة ارتRRقاء ح Rيّر كRّ Rل أمRRم الRRعالRRم فRRي ذلRRك الRRعصر .فRRأسRRرعRRت إلRRى مRRمالRRك الRRعرب طRRوائRRف
Rنسا ب RRال ف RRصل ،وأق RRبلت
ال RRعال RRم وق RRبائ RRله وم RRلله ا ّل RRذي RRن ك RRان RRوا دائ Rً Rما يتّخ RRذون األع RRراب ه RRز ًوا وسخ RRري RRة وي RRعتبرون RRهم ج ً R
يحRدوهRا ال ّ
Rسياسّ Rية واكRتساب املRعارف واملRدنّ Rية وتRع ّلم والRفنون
Rشوق لRتحصيل الRفضائRل اإلنRسانّ Rية واقRتباس الRعلوم ال ّ
والصنائع.
ّ
Rوح RRشهم وغ RRفلتهم ف RRي
ف RRان RRظروا إل RRى آث RRار ت RRرب RRية امل RRربّ RRي ال RRحقيقيّ ف RRي األم RRور امل RRحسوس RRة ل RRدى ق RRوم ك RRان RRوا لش ّ Rدة ت R ّ R
RسابRRعة ،ويRRع ّدون ذلRRك غRRايRRة الRRغيرة والحRRميّة لRRفرط جRRهالRRتهم ،وهRRو أمRRر تRRنفر
جRRاهRRليتهم يRRئدون بRRناتRRهم إذا بRRلغن س ّ Rن الّ R
Rتبرأ فRضالً عRن اإلنRسان ،انRظروا كRيف اسRتطاع أمRثال هRؤالء الجهRلة بRفضل تRربRية هRذا املRر ّبRي
مRنه طRبيعة الRحيوان وت ّ
والسRRريRRان والّ R
Rشام والRRكلدان والRRعراق وإيRRران ،ويRRديRRروا وحRRدهRRم جRRميع أمRRور أقRRالRRيم
ّR
الRRعظيم أن يRRفتحوا مRRمالRRك مRRصر
ال RRعال RRم األرب RRعة ،وخ RRالص RRة ال RRقول إ ّن ال RRعرب ف RRاق RRوا ك Rّ Rل األم RRم واألق RRوام ف RRي ج RRميع ال RRعلوم وال RRفنون وامل RRعارف وال RRحكمة
Rصنائ RRع وامل RRخترع RRات .وال RRواق RRع أ ّن ب RRلوغ م RRثل ه RRذه ال Rطّائ RRفة امل RRتوح RRشة ال RRحقيرة إل RRى أق RRصى
Rسياس RRة واألخ RRالق وال ّ R
وال ّ R
Rري فRي مّ Rدة يRسيرة ألعRظم بRرهRان عRلى ص ّRحة نRب ّوة سّ Rيد الRكائRنات .وكRانRت جRميع طRوائRف أورو ّبRا
درجRات الRكمال البش ّ
تكتسRب الRفضائRل ومRبادئ املRدنRيّة مRن املسRلمني الRقاطRنني فRي مRمالRك األنRدلRس فRي عRصور اإلسRالم األولRى ،ولRو أمRعن
الRنّظر فRي الRكتب الRتّاريRخيّة التّRضح أ ّن اكRبر جRانRب مRن تRم ّدن أوروبّRا مRقتبس مRن اإلسRالم ،حRيث قRام عRلماؤهRا بجRمع
كRRافRRة كRRتب حRRكماء املسRRلمني وعRRلمائRRهم وفRRضالئRRهم شRRيئ ًا فRRشيئ ًا ،وأخRRذوا يRRطالRRعونRRها فRRي املRRعاهRRد والRRجامRRعات الRRعلميّة
ويRناقRشونRها بRكمال الّ Rد ّقRRة مRطبّقني مRا كRان مRفي ًدا مRنها .وإنّRنا نRرى أ ّن نRس ً
خا مRن كRتب عRلماء املسRلمني املRفقودة اآلن
RساريRة واألصRول املRعمول بRها فRي ك ّRل مRمالRك
مRن املRمالRك اإلسRالمّ Rية مRوجRودة فRي مRكتبات أورو ّبRا ،وأ ّن أكRثر الRقوانRني ال ّ
أوروبّ RRا وربّ RRما ج RRميع م RRسائ RRلها ف RRمقتبسة م RRن ال RRكتب ال RRفقهيّة اإلس RRالم Rيّة وف RRتاوي ع RRلمائ RRها ول RRوال ال RRخوف م RRن اإلط RRال RRة
لحررت املسائل املقتبسة مسألة مسألة.
ّ
Rري أخRذ الRبابRا
ولRقد بRدأ تRم ّدن أوروبّRا فRي الRقرن ال ّ
Rري ،وتRفصيل ذلRك أنّRه فRي أواخRر الRقرن الRخامRس الهج ّ
RسابRع الهج ّ
رئRRيس امل ّ Rلة املRRسيح ّية يRRصرخ ويRRشكو مRRن اسRRتيالء املسRRلمني عRRلى مRRقامRRات ال Rنّصارى املRRق ّدسRRة كRRبيت املRRقدس وبRRيت
لحRRم والRنّاصRRرة ،وارتRRأى أن يحّ R
Rرض جRRمهور مRRلوك أوروبّRRا وأهRRلها ويRRحثّهم عRRلى الRRجهاد والحRRرب الّ RديRRنيّة ،وبRRلغ حRRنينه

Rصليبيون ف RRي ج RRحاف RRلهم الج Rّ Rرارة م RRن خ RRليج
وأن RRينه وص RRري RRخه م RRبلغًا ق RRام RRت ل RRه ك Rّ Rل م RRمال RRك أوروبّ RRا ،و َعR Rبَر امل RRلوك ال ّ R
Rارة آسRRيا .وكRRان الخRRلفاء الRRعلويّRRون يRRحكمون مRRصر وبRRعض بRRالد املRRغرب آنRRذاك ،وكRRان
القسRRطنطينيّة وتRّ R
RوجRRهوا إلRRى قّ R
السRالجRقة الRحاكRمون فRي ب ّRر ّيRة ال ّ
Rشام مRنقاديRن فRي أكRثر األوقRات لRحكمهم .ومجRمل الRقول فRإ ّن مRلوك أورو ّبRا هRاجRموا
ّR R
بRّ Rر ّيRRة الّ R
Rتمرت الحRRرب بRRني مRRلوكRRها ومRRلوك أورو ّبRRا ثRRالث سRRنوات ومRRائRRتي
Rشام ومRRصر بجRRموع ال عّ Rد لRRها وال حRRصر ،واسّ R
Rكرارا
Rرارا وت ً
سRنة ،وكRان املRدد يRأتRي مRن أوروبّRا دائ ًRما ،وكRان مRلوك الRفرنRجة يسRتولRون عRلى ك ّRل قRلعة مRن قRالع سRوريّRا م ً
ثRم يسRتر ّدهRا مRلوك املسRلمني مRن أيRديRهم .وظ ّRل األمRر كRذلRك حRتّى طRرد املRلك الRنّاصRر صRالح الّ RديRن األيRوبRيّ فRي سRنة
س RتّمائRRة وثRRالث وتRRسعني للهجRRرة مRRلوك أوروبّRRا وجRRنودهRRا مRRن مRRمالRRك بRّ RريّRRة الّ R
Rشام وسRRواحRRل مRRصر ،فRRعادوا إلRRى أوروبّRRا
الصليب ّية.
يائسني منكوبني ،ولقد هلك مئات األلوف من النّاس في هذه الحروب املعروفة بالحروب ّ
وخRالصRة الRقول إنّRه مRنذ سRنة تRسعني وأربRعمائRة للهجRرة حRتّى سRنة ثRالث وتRسعني وسRتّمائRة للهجRرة كRان مRلوك أورو ّبRا
وق ّ RوادهRRا ووجRRهاؤهRRا يRRتر ّددون بRRال انRRقطاع عRRلى بRّ RريّRRة الّ R
Rلما عRRادوا جRRمي ًعا نRRهائ Rيًّا نRRقلوا إلRRى أوروبّRRا مRRا
Rشام ومRRصر ،فّ R
RسياسRRة واملRRدن Rيّة واملRRعارف واملRRدارس واملRRكاتRRب وعRRادات املRRمالRRك اإلسRRالم Rيّة
شRRاهRRدوه طRRوال مRRائRRتي سRRنة ون Rيّف مRRن الّ R
املستحسنة ورسومها وكان ذلك بداية تم ّدن أورو ّبا.
ي1ا أه1ل إي1ران! إلRى مRتى هRذا الRتّكاسRل والRتّراخRي؟ كRنتم مRتبوعRي ك ّRل الRعالRم وحRاكRميه ،فRما بRالRكم اآلن قRد سRقطتم
مRRن أوج الRRعزّة إلRRى هRRاويRRة الخRRمول؟ كRRنتم مRRنشأ مRRعارف الRRعاملRRني ومRRبدأ حRRضارتRRهم فRRكيف صRRرتRRم مخRRموديRRن ذابRRلني؟
ك RRنتم س RRبب ن RRور اآلف RRاق ف RRكيف أم RRسيتم اآلن ف RRي ظ RRلمات الكس RRل وال RRغفلة ع RRاج RRزي RRن؟ اف RRتحوا ع RRني ال RRبصيرة وأدرك RRوا
Rهمة وال RRغيرة ،واجته RRدوا ف RRي س RRبيل ت RRحصيل وس RRائ RRل امل RRعارف وامل RRدن ّ Rية،
اح RRتياج RRات RRكم ال RRحال ّ Rية ،ش Rّ Rمروا ع RRن س RRاع RRد ال ّ R
Rوراث
أيجRدر بRالRطّوائRف والRقبائRل األجRنب ّية أن تRقتبس الRفضائRل واملRعارف مRن آثRار أسRالفRكم وأجRدادكRم وتRبقون أنRتم ال ّ
Rسعادة
Rهارا إلRى التّشRبّث بRوسRائRل ال ّRرقRيّ والRعزّة وال ّ
واألخRالف محRرومRني عRنها؟ أم أيRليق أن يRسعى املRجاورون لRيالً ون ً
RمدوحRا ومRقبوالً
ًR
Rتعصبكم الRجاهRليّ تRكونRون مRنهمكني فRي الRنّزاع والRعناد وملتهRني بRأهRواء أنRفسكم؟ وهRل يRكون م
وأنRتم ل ّ
Rفطري واالسRتعداد الRطّبيعيّ والRفطنة املRوهRوبRة وتRصرفRوهRا فRي الكسRل والRبطالRة؟ لRقد بRعدنRا
أن تRضيّعوا هRذا الRذّكRاء ال
ّ
مرة أخرى استطرا ًدا.
عن املقصد ّ
Rصدق
RسالRRفة مRRن أهRRل أوروبّRRا امل Rتّصفني بRRالّ R
إ ّن جRRميع الRRعقالء وامل Rطّلعني عRRلى حRRقائRRق األحRRوال ال RتّاريRRخيّة لRRألزمRRان الّ R
Rقرون وي RRعترف RRون أ ّن أس RRاس ج RRميع م RRدن Rيّتهم م RRقتبسة م RRن اإلس RRالم ،م RRن ذل RRك م RRا ك RRتبه امل RRؤ ّل RRف امل RRح ّقق
واإلن RRصاف ي ّ R
املRRشهور "دري بRRار" الRRفرنRRسيّ ا ّلRRذي يسّ Rلم جRRميع مRRؤ ّلRRفي أوروبّRRا وعRRلمائRRها بRRاطّRالعRRه وبRRراعRRته وعRRلمه ،حRRيث شRRرح فRRي
مبس Rطًا ف RRي ب RRاب اق RRتباس أم RRم أورو ّب RRا ل RRقوان RRني
ّR R
Rرح RRا
ك RRتاب RRه »ت RRر ّقRRي األم RRم« –وه RRو أح RRد ك RRتبه األدب ّ Rية امل RRشهورة– ش R ً R
Rفصال ك ّRل الRتّفصيل فRإ ّن تRرجRمته وإدراجRه فRي هRذه
مRدنRيّتها وقRواعRد رقRيّها وسRعادتRها مRن اإلسRالم ،ومل ّRا كRان بRيانRه م ّ
ال Rّ Rرس RRال RRة ي RRؤ ّدي إل RRى اإلط RRناب ال RRخارج ع Rّ Rما ه RRي ب RRصدده .ف RRإذا ل RRم ي RRقتنع أح RRد ب RRما ق RRيل ف RRليرج RRع إل RRى ذل RRك ال RRكتاب.
وخ RRالص RRة م RRا بR Rيّنه ه RRي أ ّن ج RRميع ت RRم ّدن أوروبّ RRا م RRن ق RRوان RRني ون RRظم وأص RRول وم RRعارف وح RRكم وع RRلوم وع RRادات ورس RRوم
مس RRتحسنة وآداب وص RRنائ RRع ون RRظام وت RRرت RRيب ومس RRلك وأخ RRالق ب RRل وك RRثير م RRن األل RRفاظ املس RRتعملة ف RRي ال ّ Rلغة ال RRفرن RRس ّية
Rصل الRقول فRيها ،وأثRبت ل ّ
Rكل مRسألRة زمRان اقRتباسRها مRن اإلسRالم،
مRقتبس مRن الRعرب ،وذكRر ذلRك كّ Rله مRسألRة مRسألRة وف ّ
أسRRسوا مRRدن Rيّة كRRامRRلة فRRي تRRلك
وكRRذلRRك ذكRRر بRRتفصيل دخRRول الRRعرب بRRالد الRRغرب املRRعروفRRة الRRيوم بRRأسRRبانRRيا ،وكRRيف أنّRRهم ّ R
أسRRسوا
Rأي إح RRكام وان RRتظام ّ R
امل RRمال RRك ب RRم ّدة وج RRيزة ،وإل RRى أيّ RRة درج RRة م RRن ال RRكمال ب RRلغت س RRياس RRة م RRدن RRهم وم RRعارف RRهم ،وب ّ R
أي شRأو بRلغت سRيادتRهم وعRظمتهم فRي عRام املRدنRيّة،
مRدارسRهم ومRكاتRب عRلومRهم وفRنونRهم وحRكمتهم وصRنائRعهم ،وإلRى ّ
وكRيف أقRبل كRثير مRن أطRفال عRظماء مRمالRك أورو ّبRا عRلى مRدارس قRرطRبة وغRرنRاطRة وأشRبيلية وطRليطلة لRيتع ّلموا املRعارف
Rسمى بج RRرب RRرت– رح RRل إل RRى م RRملكة ال RRغرب
وال RRفنون ،ويكتس RRبوا امل RRدن Rيّة ح Rتّى ل RRقد ذك RRر أ ّن أح RRد أه RRل أوروبّ RRا –وه RRو امل ّ R

Rتهارا
ودخRل مRدرسRة قRرطRبة ا ّلRRتي كRانRت مRن مRمالRك الRعرب وح ّ
Rصل املRعارف والRعلوم ،ف ّ
Rلما عRاد إلRى أوروبّRا اشRتهر اش ً
مRكنّه مRن أن يRتب ّوأ سRريRر رئRاسRة الRكاثRولRيك الّ RديRنيّة لRيشغل مRنصب الRبابRا .والRقصد مRن هRذه الRبيانRات هRو أن يRتّضح
RؤسRRس ال RRحقيقيّ ل RRلكماالت امل RRعنو ّي RRة وال ّ R
ظاه RRر ّي RRة ل RRإلن RRسان وأ ّن RRها مش RRرق اق RRتباس م RRدن ّ Rية
ب RRأ ّن األدي RRان اإلل RRه ّية ه RRي امل R ّ R
البشر ومعارفهم النّافعة العا ّمة ومصدرها.
RسياسRيّة تRدخRل فRي مRدلRول هRذه الRكلمات املRباركRات الRقالئRل أال
ولRو أنّRنا نRظرنRا بRعني اإلنRصاف لRرأيRنا جRميع الRقوانRني ال ّ
وه RRي ق RRول RRه ت RRعال RRى» :وي 11أم 11رون ب 11امل 11عروف وي 11نهون ع 11ن امل 11نكر وي 11سارع 11ون ف 11ي ال 11خيرات وأول 11ئك م 11ن
م11ة ي11دع11ون إل11ى ال11خير وي11أم11رون ب11امل11عروف وي11نهون ع11ن امل11نكر
1صال11حني« وق RRول RRه» :ول11تكن م11نكم أ ّ
الّ 1
وأول 11ئك ه 11م امل 11فلحون« وقRR RولRR Rه» :إ ّ
ن اهلل ي 11أم 11ر ب 11ال 11عدل واإلح 11سان وإي 11تاء ذي ال 11قرب 11ى وي 11نهى ع 11ن
ال11فحشاء وامل11نكر وال11بغي ي11عظكم ل11ع ّلكم ت11ذك11رون« وق11ول11ه ف11ي ال 1تّمدّن الخ11لقيّ» :خ11ذ ال11عفو وأم11ر
ب11ال11عرف وأع11رض ع11ن ال11جاه11لني« وق11ول11ه أيً 1
1ضا »ال11كاظ11مني ال11غيظ وال11عاف11ني ع11ن ال 1نّاس واهلل ي11حب
امل11حسنني« وق11ول11ه أيً 1
1ضا» :ل11يس ال11ب ّر أن ت11و ّل11وا وج11وه11كم ق11بل املش11رق وامل11غرب ول11ك ّن ال11ب ّر م11ن آم11ن
ب 11اهلل وال 11يوم اآلخ 11ر وامل 11الئ 11كة وال 11كتاب وال1 1نّبيّني وآت 11ى امل 11ال ع 11لى ح1 1بّه ذوي ال 11قرب 11ى وال 11يتام 11ى
1صالة وآت1ى ال1زّك1اة وامل1وفّ1ون بعه1ده1م إذا
ّ1
وامل1ساك1ني واب1ن
1سائ1لني وف1ي الّ 1رق1اب وأق1ام ال ّ
الس11بيل وال ّ
1صاب1ري1ن ف1ي ال1بأس1اء وال ّ
1ضراء وح1ني ال1بأس أول1ئك ا ّل11ذي1ن ص1دق1وا وأول1ئك ه1م امل1تّقون«
ع1اه1دوا وال ّ
ً
أيضا» :ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة« .
وقوله
الح RRظوا ك RRيف ذك RRرت ف RRي ه RRذه اآلي RRات امل RRبارك RRات ال RRقالئ RRل درائ RRج ح RRقائ RRق امل RRدن ّ Rية ول RRوام RRع ال ّ R
Rشيم اإلن RRسان ّ Rية ال RRجام RRعة
املسRتحسنة ،فRو اهلل ا ّلRذي ال الRه إالّ هRو إ ّن مRا تRك ّونRت مRنها حRضارة الRعالRم مRن أجRزاء ليسRت إالّ نRتيجة ألRطاف أنRبياء
اهلل أي ً
Rحا؟ كRما أنّRه ال
Rحا أو تRلوي ً
أي أمRر نRافRع وجRد فRي الRوجRود دون أن يRذكRر فRي الRكتب اإللRهيّة املRق ّدسRة تRصري ً
Rضاّ ،
السRRالح واآلالت الح RRرب Rيّة ب RRيد ال RRجبان ،ح RRيث ال ي RRؤ ّدي ذل RRك إل RRى ح RRفظ األم RRوال واألرواح ب RRل ي RRكون
ج RRدوى م RRن وج RRود ّ R
Rلسارق فRRي ازديRRاد ق ّ RوتRRه وبRRطشه ،كRRذلRRك أز ّمRRة األمRRور إذا تRRو ّلRRتها أيRRدي الRRعلماء ال RنّاقRRصني يRRكونRRون لRRنوران Rيّة
حRRاف Rزًا لّ R
Rظيما حRائRالً .إ ّن أسRاس الّ RديRن هRو الخRلوص ،بRمعنى أ ّن املRتد ّيRن يRجب أن يتخّ Rلى عRن جRميع أغRراضRه
الّ RديRن حRجا ًبRا ع ً
Rشخصيّة ،وي RRسعى ب ّ R
ال ّ R
Rكل ال RRوج RRوه ف RRي س RRبيل خ RRير الج RRمهور ،وال ي RRتسنّى ل RRلنّاس أن ي RRغمضوا ال Rطّرف ع RRن م RRناف RRعهم
Rحب ال Rذّات ،وال
ال Rذّات Rيّة ويRRفتدوا خRRير ال Rنّاس بRRخير أنRRفسهم إالّ بRRال RتّديّRRن الRRحقيقيّ ،ذلRRك أل ّن طRRينة اإلنRRسان مخRّ Rمرة بّ R
يRRتم ّكن أحRRد أن يتخ ّ Rلى عRRن مRRصالRRحه املRRا ِّديّRRة املRRؤ ّقRRتة إالّ أم Rالً فRRي األجRRر الجRRزيRRل وال Rثّواب الجRRميل ،إالّ أ ّن الّ R
Rشخص
املRؤمRن بRاهلل واملRوقRن بRآيRاتRه عRندمRا يRتي ّقن بRاملRثوبRات الRك ّل ّية األخRرو ّيRة ،ويحسRب الRنّعم الّ RدنRيو ّيRة جRمي ًعا فRانRية زائRلة مRقابRل
Rسعادة األخRRرويّRRة ،فRRإنّRRه يRRترك راحRRته ومRRصالRRحه ابRRتغاء وجRRه اهلل ويRRؤثRRرهRRا فRRي سRRبيل نRRفع الRRعموم مRRن صRRميم
الRRعزّة والّ R
قلبه» .ومن النّاس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة اهلل«.
RصوريّRRة واملRRعنويّRRة،
ويRRظ ّن الRRبعض أ ّن فRRطرة اإلنRRسان تRRمنعه مRRن ارتRRكاب األعRRمال الRRقبيحة ،وتRRضمن لRRه الRRكمال Rيّات الّ R
وذلRك يRعني أ ّن ا ّلRذي اتّRصف بRعقل طRبيعيّ وحRم ّية ذاتّ Rية وشRهامRة فRطر ّيRة يRمتنع ذاتً Rيّا عRن أن يRصيب الRعباد بRال ّ
Rض ّرر،
الشRّ Rري RRرة
ويح RRرص ع RRلى األع RRمال ال RRخير ّي RRة دون أن ي RRأخ RRذ ب RRعني االع RRتبار ال RRعقوب RRات ال RRقاس RRية امل RRترتّ RRبة ع RRلى األع RRمال ّ R
Rبني ل RRنا ب RRوض RRوح ب RRأنّ
وامل RRثوب RRات ال RRعظيمة امل RRمنوح RRة ل RRألف RRعال ال RRحسنة .ل RRو أم RRعنّا ال Rنّظر أ ّوالً ف RRي ال Rتّواري RRخ ال RRعموم Rيّة ت ّ R
ال Rنّام RRوس ال Rطّبيعيّ إنّ RRما ه RRو ف RRيض م RRن ت RRعال RRيم أن RRبياء اهلل ،وك RRذل RRك ن RRالح RRظ أ ّن آث RRار ال Rتّع ّدي وال Rتّجاوز ف RRي األط RRفال
ظRاهRرة مRن صRغر سRنّهم ،وفRي حRال حRرمRان الRطّفل مRن تRربRية املRربّRي يRزداد آنًRا فRآنًRا فRي مRمارسRة سRجايRا غRير مRرضRيّة.
إذًا اتّRRضح بRRأ ّن ظRRهور ال RنّامRRوس ال Rطّبيعيّ أيً R
Rضا مRRن نRRتائRRج ال Rتّعليم .ثRRان ً Rيا لRRو فRRرضRRنا أ ّن الRRعقل ال Rطّبيعيّ وال RنّامRRوس
الشRّ Rر ويهRديRان إلRى الRخير ،مRن الRواضRح جً Rدّا أ ّن وجRود مRثل هRؤالء الRنّفوس كRاإلكRسير األعRظم ،ألنّ
Rفطري يRمنعان ّ R
ال
ّ

م RRثل ه RRذا اال ّدع RRاء )أي ت RRأث RRير ال Rنّام RRوس ال Rطّبيعيّ( ال ي RRثبت ب RRال RRقول ب RRل ي RRتط ّلب ال RRعمل ،إذًا م RRا ه RRو األم RRر ا ّلRRذي ي RRجعل
Rصال RRحة؟ أض RRف إل RRى ذل RRك أ ّن ال ّ R
Rشخص ا ّلRRذي ي RRضرب ب RRه
الج RRمهور م RRضط ًرّا ل RRيلجأ إل RRى ال Rنّيّات ال RRحسنة واألع RRمال ال ّ R
امل RRثل ف RRي ال RRعمل ب RRموج RRب ال Rنّام RRوس ال Rطّبيعيّ ل RRو يتح ّ Rلى ب RRخشية اهلل ال ري RRب أنّ RRه س RRوف ي RRتم ّكن م RRن م RRمارس RRة ن RRواي RRاه
الRRحسنة بRRصورة أفRRضل وأكRRثر رسRRو ً
خRRا .وخRRالصRRة الRRقول إ ّن الRRفوائRRد الRRك ّل ّية ال تRRت ّم إالّ مRRن فRRيض األديRRان اإللRRه ّية ،ذلRRك
Rحقيقيني إلRى صRدق الRطّويّRة وحRسن الRنّيّة والRعفّة والRعصمة الRكبرى وال ّRرأفRة وال ّRرحRمة الRعظمى
ألنّRها تRرشRد املRتديّRنني ال
ّ
Rسخاء والّ R
والRRوفRRاء بRRالعهRRد واملRRيثاق وحRRريّRRة الRRحقوق واإلنRRفاق والRRعدل فRRي جRRميع الّ R
Rسعي
RشجاعRRة والّ R
Rشؤون واملRRروءة والّ R
واإلقRدام عRلى مRنفعة جRمهور عRباد اهلل ،أو قRل بRاخRتصار إنّRها تRد ّلRRه عRلى جRميع ال ّ
Rشيم اإلنRسانRيّة املRرضRيّة ا ّلRRتي هRي
Rصفات امل RRمدوح RRة ف RRإنّ RRه م RRا ف RRاز ق ّ R
ط ب RRقطرة واح RRدة م RRن ي Rمّ
ش RRمع ع RRال RRم امل RRدن ّ Rية امل RRنير ،ف RRإن ل RRم ي Rتّصف إن RRسان به RRذه ال ّ R
Rسماويّ RRة امل RRق ّدس RRة ،وم RRا اس RRتش ّم ن RRفحة م RRن روائ RRح
ال RRفرات ال RRعذب امل RRتم ّوج ف RRي م RRجاري ال RRكلمات ال Rتّعليميّة ل RRلكتب ال ّ R
Rلكل مRقام مسRلك وعRالمRة ،ول ّ
ال ّRريRاض اإللRهيّة الRقدسRيّة حRيث ال يRت ّم فRي عRالRم الRوجRود أمRر بRالRقول وحRده ف ّ
Rكل شRأن دلRيل
وإشارة.
والشRRرائRRع املRRق ّدسRRة الRّ RربRRانّ Rية
ّR
ومجRRمل الRRقول إ ّن الRRقصد مRRن هRRذه الRRبيانRRات هRRو أن يRتّضح ويRRتبرهRRن أ ّن األديRRان اإللRRه ّية
Rسعادة البشRريّRة ،وأنّRه ال يRتسنّى ألهRل الRعالRم الRنّجاح والRفالح الRحقيقيّ بRدون
RسماويّRة هRي أعRظم أسRس ال ّ
والRتّعالRيم ال ّ
ه RRذا ال Rتّري RRاق ال RRفاروق ،ول RRكن بش RRرط أن ي RRكون ه RRذا ال Rتّري RRاق ب RRيد ال Rطّبيب ال RRعال RRم ال RRحاذق ،وأم RRا إذا وق RRعت ك Rّ Rل ه RRذه
رب الRRعاملRRني لRRشفاء آالم بRRني آدم وأسRRقامRRهم فRRي يRRد ال Rطّبيب غRRير الRRحاذق فRRإنّRRها ال
األدويّRRة ال RنّاجRRعة ا ّلRRتي أوجRRدهRRا ّ
Rصحة وال RRعاف RRية ب RRل ت RRكون س RRببًا له RRالك ن RRفوس ال RRبؤس RRاء وأذى ل RRقلوب ال RRعاج RRزي RRن ،وم RRثال ذل RRك أ ّن م RRنبع
ت RRؤ ّدي إل RRى ال ّ R
الRRحكمة اإللRRه ّية ومظهRRر ال Rنّب ّوة الRRك ّل ّية ،فRRي تحRRريRRضه عRRلى اكRRتساب املRRعارف وتRRرغRRيبه فRRي اقRRتباس الRRفنون والRRكماالت
Rصني ،ولRك ّن األطّRباء غRير الRحاذقRني يRمنعون ذلRك بRعنادهRم ويسRتدلRون بـ
أمRر بRقصده ولRو كRان ذلRك فRي أقRصى بRالد ال ّ
الش RRري RRعة اإلل RRهيّة امل RRق ّدس RRة ت RRحثّ
»م RRن تش Rبّه ب RRقوم ف RRهو م RRنهم« .م RRع أنّ RRهم ل RRم ي RRدرك RRوا وج RRه ال Rتّشاب RRه ،وال ي RRعلمون أ ّن ّR R
جRRمهور األ ّمRRة عRRلى تRRمهيد أصRRول اإلصRRالحRRات املRRتتابRRعة ،وتRRرشRRدهRRم إلRRى اقRRتباس الRRفنون واملRRعارف مRRن سRRائRRر األمRRم،
ّ
وكل من يقول بغير ذلك فهو محروم من سلسبيل العلم وهائم في بادية الجهل وراء سراب أغراضه النّفس ّية.
أي هRذه اإلصRالحRات الجRديRدة تRخالRف األوامRر اإللRهيّة فRي حRيّز الRق ّوة كRانRت أم فRي حّ Rيز
انRظروا اآلن بRعني اإلنRصاف ّ
الRRفعل؟ خRRذ أمRRر تRRأسRRيس مRRجالRRس الّ R
Rشورى مRRثالً فRRذلRRك مRRنصوص فRRي اآليRRة املRRباركRRة حRRيث يRRقول»:أم11ره11م ش11ورى
RصوريّRRة-
ب11ينهم« ،وكRRذلRRك يRRخاطRRب اهلل مRRطلع الRRعلم ومRRنبع الRRكمال -وهRRو الRRحائRRز عRRلى الRRفضائRRل الRRك ّليّة املRRعنويّRRة والّ R
ب RRقول RRه» :وش11اوره11م ف11ي األم11ر« ،ف RRإذا ك RRان األم RRر ك RRذل RRك ف RRكيف ي RRكون أم RRر ال ّ R
الش RRري RRعة
Rشورى م RRخالR Rفًا ل RRقوان RRني ّR R
املRRق ّدسRRة؟ نRRاهRRيك أ ّن فRRضيلة املRRشورة ثRRابRRتة ومRRبرهRRنة بRRال ّ RدالئRRل الRRعقليّة ومجRّ RربRRة أيً R
Rضا .فهRRل ثRّ Rمة خRRالف أو تRRبايRRن مRRع
الشRRرائRRع اإللRRهيّة لRRو أنRRيط أمRRر قRRصاص املجRRرمRRني وإعRRدامRRهم بRRالRتّحقيقات الّ RدقRRيقة وتRRصديRRق مRRختلف املRRجالRRس وثRRبوت
ّR
RسابRقة مRوافً Rقا
الRقضيّة شRر ًRعRا ،وتRعليق تRنفيذ الRحكم بRصدور الRفرمRان املRلكيّ؟ وهRل مRا كRان جRاريًRا فRي أيّRام الRحكومRة ال ّ
ألحRRكام الRRقرآن املRRبني؟ لRRقد سRRمع وبRRلغ مRRا بRRلغ إلRRى حRRد الRتّواتRRر أن حRRاكRRم گRRلپايRRگان قRRطع رقRRاب ثRRالثRRة عشRRر رجRالً مRRن
السRRاللRRة ال RطّاهRRرة فRRي سRRاعRRة واحRRدة مRRن دون جRRرم وبRRال شRRفقة وال
عRRمداء قRRرى گRRلپايRRگان املRRساكRRني ا ّلRRذيRRن كRRانRRوا مRRن ّ R
سRRؤال وال جRRواب وال اسRRتئذان ،وكRRان ذلRRك فRRي أيّRRام صRRدارة الRRحاج مRRيرزا آقRRاسRRي .لRRقد كRRان عRRدد سRRكان إيRRران فRRي
زمRن مRن األزمRان يRفوق الخRمسني مRليون نRسمة ،فRأدركRهم الRتّلف بسRبب بRعض الحRروب الّ RداخRليّة وغRالRبًا مRا لRعدم وجRود
الRقوانRني واسRتبداد الRوالة وكRونRهم مRطلقي الRعنان واإلرادة ،وأخRذ عRددهRم يRتناقRص شRيئ ًا فRشيئ ًا بRمرور األيّRام حRتّى لRم
ي RRعد ب RRاق ً Rيا أق Rّ Rل م RRن خ RRمسهم ،ذل RRك أل ّن ال RRح ّكام ك RRان RRوا ي RRنكلون ب RRنار القه RRر وال Rتّعذي RRب ك Rّ Rل ب RRريء ب RRمحض إرادت RRهم ،أو
يRعطفون عRلى قRاتRل أقRدم عRلى قRتل أشRخاص عRديRدة وثRبت جRرمRه شRر ًRعRا وذلRك وفً Rقا ملRصالRحهم الRذّاتRيّة .ولRم يRكن ألحRد
يتصرف كيف يشاء.
قدرة على االعتراض ذلك ألن الحاكم كان
ّ

أيRRمكن الRRقول بRRأ ّن هRRذه األمRRور مRRطابRRقة لRRلعدل واإلنRRصاف أو مRRوافRRقة ألحRRكام شRRريRRعة اهلل؟ أم أ ّن الّ R
Rحض عRRلى تRRع ّلم
ث عRلى االطّالع عRلى حRقائRق الRحكمة الRطّبيعيّة الRنّافRعة ،والRعمل عRلى
الRفنون املRفيدة واكRتساب املRعارف الRعمومRيّة والRح ّ
Rصنائ RRع واالس RRتزادة م RRن م RRواد الR Rتّجارة واالس RRتكثار م RRن وس RRائ RRل ث RRروة األ ّم RRة م RRناف ألص RRول الّ R Rدي RRن
ت RRوس RRيع دائ RRرة ال ّ R
اإللRهيّ؟ أم أ ّن تRنظيم أحRوال املRدن وال ّ
السRبل ومّ Rد خRطوط الRقطارات وتRيسير
RضواحRي والRقرى وتRعمير الRطّرق وتRمهيد ّR R
وسRائRل الRنّقل والحRركRة ،والRعمل عRلى تRرفRيه ك ّRل األهRلني مRضا ّد لRعبوديّRتنا هلل األحRد؟ أم أ ّن اسRتغالل املRعادن املRتروكRة
ا ّلRRتي هRي أعRظم وسRائRل ثRروة الّ RدولRة واأل ّRمRة ،وإنRشاء املRعامRل واملRصانRع ا ّلRRتي هRي مRصدر ال ّRراحRة والRطّمأنRينة ومRبعث
ث ع RRلى ازده RRار ال RRبضائ RRع ال RRوط RRنيّة
Rصناع RRات الج RRدي RRدة وال RRح ّ
ال RRغنى واالق RRتدار ل RRأل ّمRRة ج RRمي ًعا ،وال Rتّرغ RRيب ف RRي إي RRجاد ال ّ R
Rسما بRذات ذي الRجالل املRق ّدسRة إنّRني مRتح ّير كRيف حRجبت األبRصار بRحيث ال تRدرك
رب الRبر ّيRة ونRواهRيه؟ ق ً
يRغايRر أوامRر ّ
ه RRذه األم RRور ال RRبدي RRهيّة له RRذا الح ّ Rد .وم RRا م RRن ش Rّ Rك ف RRي أ ّن م RRثل ه RRذه ال RRبراه RRني واألد ّل RRة امل RRحكمة ،إذا ظه RRرت ووض RRحت
أجRابRوا -ملRا يRبطنون فRي صRدورهRم مRن غRايRات وأغRراض ال عّ Rد لRها وال حRصر -بRأ ّن الRنّاس ال يُRسألRون فRي يRوم الحشRر
الصالحة.
بني يدي اهلل عن معارف اإلنسان ومدنيّته الكاملة بل يُسألون عن األعمال ّ
ف RRإذا س ّ Rلمنا أ ّوالً ب RRأنّ RRهم ال ٌي RRسأل RRون ع RRن امل RRعارف وامل RRدن ّ Rية ،أف RRال ي RRؤاخ RRذون ي RRوم الحش RRر ف RRي امل RRحكمة اإلل RRه ّية ب RRأن :ي RRا
رؤسRاء هRذه األ ّمRة الRعظيمة وكRبراءهRا! ملRاذا صRرتRم سRببًا لRسقوطRها مRن أوج عRزّتRها الRقديRمة ،وحRرمRانRها مRن املRركRز ا ّلRذي
Rتمسكوا ب RRوس RRائ RRل ت RRجعلكم س RRبب ال RRعزّة
ك RRان RRت ح RRائ RRزة ع RRليه ف RRي ح RRضارة ال RRعال RRم؟ رغ RRم أنّ RRكم ك RRنتم ق RRادري RRن ع RRلى أن ت ّ R
املRق ّدسRة لهRذه األ ّRمRة ،فRلم يRقتصر أمRر أعRمالRكم بRذلRك فحسRب بRل تRع ّداه إلRى حRرمRان األ ّRمRة مRن الRفوائRد املRاديّRة ،ألRم يRكن
Rسعادة كRRال Rنّجوم ال RزّاهRRية؟ كRRيف أصRRبحتم بRRاع Rثًا عRRلى أن يRRهووا فRRي هRRذه ال Rظّلمة ال ّ RدهRRماء؟
هRRؤالء الRRقوم فRRي سRRماء الّ R
Rسعي الRحثيث؟ وحRينما أضRاء
كRنتم مRقتدريRن عRلى إيRقاد سRراج عRزّة الّ RدنRيا واآلخRرة فRي هRذه األ ّRمRة ،فRلِ َم لRم تRسعوا ال ّ
Rهمة مRن ال ّRريRاح الRعاصRفة ،وملRاذا نRهضتم إلطRفائRه ب ّ
Rكل مRا
ّR R
السRراج الRنّورانRيّ بRتوفRيق اهلل لَِ Rم لRم تRحافRظوا عRليه بRزجRاج ال ّ
ّ
»وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابًا يلقاه منشو ًرا« .
أوتيتم من ق ّوة؟
وثRانRيًا أيّRة أعRمال صRالRحة أعRظم فRي الRوجRود مRن نRفع الRنّاس جRمي ًعا؟ أتRتص ّور مRوهRبة فRي الRعالRم أعRظم مRن أن يRكون
اإلن RRسان س RRببًا ل RRترب RRية ع RRباد اهلل ورق ّ Rيهم وع Rزّت RRهم وس RRعادت RRهم؟ ال واهلل! إ ّن أك RRبر امل RRثوب RRات أن ي RRأخ RRذ ال Rنّفوس امل RRبارك RRة
Rهمة بRنيّة خRالRصة هلل ،ويRنهضوا لخRدمRة
بRأيRدي املRساكRني وي ّ
Rشمروا عRن سRاعRد ال ّ
RنجوهRم مRن الRذّ ّلRة واملRسكنة والجهRل ،وي ّ
األهRRلني ويRRتركRRوا مRRصالRRحهم ال ّ RدنRRيويّRRة ويRRسعوا فRRي نRRفع ال Rنّاس جRRمي ًعا »ويؤث1رون ع1لى أن1فسهم ول1و ك1ان ب1هم
يضر النّاس«.
وشر النّاس من
خصاصة«» ،خير النّاس من ينفع النّاس
ّ
ّ
Rفسا يسRتمع الRقول بRفراسRة ود ّقRRة ويRدرك قRصد
سRبحان اهلل! مRا هRذه األمRور واألحRوال الRعجيبة الRواقRعة حRيث ال تRرى ن ً
ال RRقائ RRل م RRن ق RRول م RRا وي RRتح ّقق ف RRي م RRا اس RRتتر خ RRلف ذل RRك م RRن أغ RRراض ذاتR Rيّة .ان RRظروا م RRثالً ك RRيف ي RRقوم ش RRخص م RRن
األشRخاص حRائRالً دون سRعادة جRمهور مRن الRنّاس ال لRشيء إالّ ملRنافRعه الRذّاتRيّة الRيسيرة ،وألن يRديRر طRاحRونRته يخ ّRرب
Rطشا ،ويّ R
مRRزارع جRRمع غRRفير ويحRRرق حRRقولRRهم عً R
Rعصب الRRجاهRRليّة املخRّ Rرب لRRبنيان املRRدن Rيّة ألجRRل
Rدل ال Rنّاس دائRً Rما عRRلى تّ R
االحRRتفاظ بRRطاعRRتهم لRRه .فRRإذا رأى هRRذا الRّ RرجRRل -وهRRو ا ّلRRذي ارتRRكب ذلRRك الRRعمل املRRردود لRRدى بRRاب اهلل واملRRبغوض مRRن كRلّ
أنRبياء اهلل وأولRيائRه -رجRالً يغسRل يRديRه بRعد الRطّعام بRصابRون صRنعه عRبد اهلل الRبونRيّ املسRلم ،ولRم يRمسح هRذا املRسكني
الشRريRعة وسRرت آداب مRمالRك الRكفر ،ولRم يRنظر قّ R
ط إلRى سRوء
يRديRه بRذيRله وثRوبRه ولRحيته صRاح مسRتغيثًا :قRد انRهار بRنيان ّR R
عمله ولكنّه حسب ما يؤ ّدي إلى ال ّلطافة والنّظافة جهالً وفس ًقا.

يا أهل إيران!
السRRبب األعRRظم لRRضالل اإلنRRسان
افRRتحوا أبRRصاركRRم ثّ Rم افRRتحوا آذانRRكم مRRنزّهRRني مRRن تRRقليد األنRRفس املRRتو ّهRRمة ا ّلRRتي هRRي ّ R
وضRياعRه وتRدنّRيه وجRهالRته ،أدركRوا حRقيقة األمRور واسRعوا فRي التّشRبّث بRوسRائRل حRياتRكم وسRعادتRكم وعRظمتكم وعRزّتRكم
Rب فRتز ّيRنوا كRأشRجار البسRتان بRالRبراعRم واألزهRار ،وإ ّن أمRطار
بRني أمRم الRعالRم وطRوائRفه ،إ ّن نRسائRم ال ّRربRيع الRحقيقيّ لته ّ
Rصبح قRRد أشRRرق فRRامRRضوا فRRي املسRRلك املسRRتقيم ،وإنّ
الRّ RربRRيع لRRتفيض وتRRنهمر فRRترعRRرعRRوا كRRروضRRة الخRRلد ،وإ ّن نجRRم الّ R
بحRRر الRRعزّة م ّ Rواج فRRأسRRرعRRوا إلRRى شRRاطRRئه مRRقبلني ومRRقدمRRني ،وإ ّن مRRعني الRRحياة ال Rطّيبة لRRيتدفّRRق فRRال تRRبقوا خRRامRRلني فRRي
ب RRادي RRة الR Rظّمأ ،ف RRلتكن ه Rّ Rمتكم ع RRال RRية وأه RRداف RRكم ع RRزي RRزة ،إالم الكس RRل وإالم ال RRغفلة؟ ال ج RRدوى م RRن الR Rتّرف إالّ ال RRيأس
عصب ال RRجاه RRليّ واالس RRتماع إل RRى أق RRوال م RRن ال ع RRقل ل RRهم وال
وان RRعدام األم RRل ف RRي اآلخ RRرة واألول RRى ،ول RRن تج RRدوا م RRن ال Rت ّ ّ
ت RRفكير غ RRير الR Rنّكبة والR Rذّ ّل RRة ،إ ّن الR Rتّوف RRيقات اإلل RRهيّة مسّ R Rددة خ RRطاك RRم والR Rتّأي RRيدات ال Rّ Rرب RRانR Rيّة م RRوفّ RRقة ل RRكم ،ف RRلم ال تهR Rبّوا
بأرواحكم وال تجهدوا بنفوسكم؟
ومRRن بRRني األمRRور املRRفتقرة إلRRى اإلصRRالحRRات الRتّا ّمRRة الRRكامRRلة هRRو مRRنهاج تRRع ّلم الRRعلوم ونRRظام تRRحصيل املRRعارف والRRفنون،
ذلRك أل ّن مRنهاج الRعلوم واملRعارف قRد طRرأ فRيه الخRلل والRتّشويRش نRتيجة النRعدام الRنّظام بRحيث أ ّن الRفنون املRوجRزة ا ّلRتي
ال داعRي إلسRهابRها قRد طRالRت طRوالً يRتحتّم مRعه عRلى املRتع ّلمني أن يRقضوا املّ Rدة املRديRدة مRن أعRمارهRم ،ويRبذلRوا مRن جهRد
Rعم ًقا فRRي أفRRكار وأقRRوال لRRو
أذهRRانRRهم ألمRRور ال وجRRه لRRها مRRن الRثّبوت والRتّح ّقق وهRRي تRRخيّليّة بRRحتة ،حRRيث أ ّن ذلRRك يRRعتبر تّ R
أبRRصرنRRاهRRا بRRالRRبصيرة لRRثبت لRRنا واتّRRضح أنّRRها مRRطالRRب لRRم تRRكن جRRديRRرة بRRاالهRRتمام ح Rتّى وإن وصRRفت بRRأنّRRها واقRRعيّة ،بRRل
هRRي أوهRRام مRRحضة وتRRتابRRع تRRص ّورات ال فRRائRRدة فRRيها وتRRوالRRي مRRالحRRظات ال طRRائRRل تRRحتها .وال شRRبهة فRRي أ ّن االشRRتغال
بRمثل هRذه األوهRام والRتّدقRيق والRبحث املسRتفيض فRي مRثل هRذه األقRوال لRيس سRببًا مRن أسRباب إضRاعRة الRوقRت وإتRالف
الRRعمر فحسRRب بRRل هRRو مRRانRRع لRRإلنRRسان يRRجعله محRRرو ًمRRا مRRن تRRحصيل تRRلك املRRعارف والRRفنون ا ّلRRتي تRRحتاج إلRRيها الRRهيئة
البشRRريّRRة .إذًا فRRال ب ّ Rد لRRإلنRRسان أن يRRنظر فRRي كRّ Rل ف ّ Rن قRRبل تRRحصيله لRRيرى مRRا فRRوائRRد ذلRRك الRRفنّ؟ وأيّRRة ثRRمرة يRRؤتRRيها وأيّRRة
نRتيجة تRتأتّRى مRنه ،فRإذا كRان مRن الRعلوم املRفيدة -أي مRن الRعلوم ا ّلRتي تRتأتّRى فRيها الRفوائRد الRعا ّمRة لRلهيئة البشRريّRة -وجRب
أن ي RRبذل ال Rنّفس وال Rنّفيس ف RRي ت RRحصيله ،أ ّم RRا إذا ك RRان ال ي RRعدو األب RRحاث ا ّل RRتي ال ف RRائ RRدة ف RRيها وال Rتّص ّورات امل RRتواردة
املRتوالRية ا ّلRتي ال نRتيجة لRها سRوى الRنّزاع والجRدال ،فRلماذا يRقضي اإلنRسان حRياتRه فRي املRنازعRات واملRجادالت ا ّلRتي ال
طRRائRRل تRRحتها؟ وملRRا كRRان هRRذا املRRطلب بRRحاجRRة إلRRى كRRثير مRRن الRتّفصيل والRتّمحيص الRRكامRRل لRRكي يRRثبت أن بRRعض الRRعلوم
Rأي وجRRه مRRن الRRوجRRوه،
ا ّلRRتي ال يهRRتمون بRRها الRRيوم لRRهي ذات أهRّ Rميّة قRRصوى ،وكRRذلRRك يRتّضح أ ّن األ ّمRRة لRRم تRRكن بRRحاجRRة ،بّ R
Rصل ذلRك فRي الجRزء الRثّانRي مRن هRذا الRكتاب إن شRاء اهلل .وإنّRني
إلRى دراسRة بRعض الRفنون الRزّائRدة ،فRإنّRي سRوف أف ّ
آلمRل أن تRتأتّRى مRن قRراءة هRذا الجRزء األ ّول الRتّأثRيرات الRكامRلة فRي أفRكار الRهيئة الRعا ّRمRة وأحRوالRها ،ذلRك ألن تRألRيف هRذا
RصادقRة واألقRوال الRكاذبRة
الRكتاب كRان بRدافRع مRن نRيّة خRالRصة لRوجRه اهلل .وبRال ّRرغRم مRن أ ّن ا ّلRذيRن يRميّزون بRني األفRكار ال ّ
في العالم نادرون ندرة الكبريت األحمر ،إالّ أ ّن أملي معقود بألطاف اهلل األحد ا ّلتي ال نهاية لها.
Rروري لRإلصRالحRات
Rصبر والRتّأنّRي ض
نRعود الRى حRديRثنا األصRليّ فRنقول وأ ّRمRا الحRزب ا ّلRRذي يRذهRب إلRى أ ّن التّحّ Rلي بRال ّ
ّ
ال RالّزمRRة ،فRRيا تRRرى مRRا هRRو مRRقصودهRRم مRRن إجRRرائRRها شRRيئ ًا فRRشيئ ًا؟ إذا كRRان مRRرادهRRم مRRن ال RتّأنّRRي ا ّلRRذي هRRو مRRن لRRوازم
ال RRحكمة ف RRي ال RRحكم ،ف RRإ ّن ه RRذا ال Rّ Rرأي م RRقبول ك Rّ Rل ال RRقبول ك RRما أنّ RRه ب RRموق RRعه ،ذل RRك أل ّن م RRها ّم األم RRور ال ي RRمكن أن ت RRتمّ
بRالعجRلة قّ R
RسياسRة اال كRمثل عRالRم االنRسان مRن حRيث أنّRه نRطفة
ط ،بRل إ ّن العجRلة تRصير سRببًا لRلفتور .ومRا مRثل عRالRم ال ّ
Rتدرج ف RRي م RRرات RRب ال RRعلقة وامل RRضغة وال RRعظام واك RRتساء ال ّلح RRم ف RRإن RRشاء خ RRلق آخ RRر ال RRى أن ي RRبلغ م RRرت RRبة
أ ّول األم RRر ،ث RRم ي ّ R
»ف 11تبارك اهلل اح 11سن ال 11خال 11قني« .وك RRما أ ّن ه RRذا م RRن ل RRوازم الخ RRلقة امل RRبن ّية ع RRلى ال RRحكمة ال RRك ّل ّية ،ف RRكذل RRك ع RRال RRم
والسRRداد مRRن حRRضيض الّ R
Rضعف والRRفتور دفRRعة واحRRدة بRRل إ ّن األنRRفس الRRكامRRلة تتشRبّث
ّR
RسياسRRة ال يRRبلغ أوج الRRكمال
الّ R
Rهارا بRالRوسRائRل ا ّلRتي تRؤ ّدي إلRى تRق ّدم الّ RدولRة واأل ّRمRة حRتّى تRرتRقيان وتRنميان فRي جRميع املRراتRب يRو ًRمRا فRيو ًRمRا بRل آنًRا
لRيالً ون ً
فآنًا.

وهRناك أمRور ثRالثRة إذا وجRدت فRي عRالRم الRكون بRالRعنايRة االلRهيّة فRاز هRذا الRعالRم الRتّرابRيّ بRحياة جRديRدة ولRطف وزيRنة ال
ح ّد لهما:
الربيع ّية.
الرياح ال ّلواقح ّ
أ ّما األمر األ ّول فهو ّ
أ ّما األمر الثّاني فهو فيضان سحب نيسان وكرمها.
أ ّما األمر الثّالث فهو حرارة ّ
الشمس النّورانيّة.
Rضرت ب RRإذن اهلل األش RRجار واألغ RRصان
وك RRما أنّ RRه إذًا م RRن ال RRفضل اإلل RRهيّ ا ّل RRذي ال ن RRهاي RRة ل RRه به RRذه األم RRور ال Rثّالث RRة اخ ّ R
السRRلطان الRخالRصة وعRدلRه
الRذّابRلة رويً Rدا رويً Rدا وتRزيّRنت بRأنRواع الRبراعRم واألزهRار واألثRمار ،كRذلRك إذا اجRتمعت نRيّات ّ R
Rسياس ّ Rية إل RRى ه Rّ Rمة األه RRلني وغ RRيرت RRهم تج ّ Rلت ي RRو ًم RRا ف RRيو ًم RRا آث RRار ال Rّ Rرق Rيّ واإلص RRالح RRات
وع RRلم أول RRياء األم RRور وح RRنكتهم ال ّ R
الكاملة وعزّة ال ّدولة وسعادة األ ّمة.
ول RRكن إذا ك RRان امل RRقصد م RRن الR Rتّأنّ RRي أن ينج RRز ف RRي ك Rّ Rل ع RRصر ج RRزء ض RRئيل م RRن ل RRوازم اإلص RRالح ،فه RRذا ه RRو الكس RRل
والتّراخي بعينه ،و بذلك ال تتأتّى أيّة
Rضرة فRRإ ّن الRتّراخRRي
ثRRمرة بRRأ ّيRRة حRRال مRRن األحRRوال ،الّ Rلهم إالّ تRRكرار األقRRوال ا ّلRRتي ال فRRائRRدة مRRنها ،فRRإذا كRRانRRت العجRRلة مّ R
Rسيّئتني« وه RRو الح ّ Rد ب RRني
Rررا أل RRف م Rّ Rرة .ف RRيا ح Rبّذا االع RRتدال ك RRما ق RRيل» .ع RRليكم ب RRال RRحسنة ب RRني ال ّ R
وال Rتّباط RRؤ أش ّ Rد ض ً R
اإلفراط والتّفريط »ال تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وال تبسطها ّ
كل البسط« »وابتغ بني ذلك سبيالً«.
Rلحة هRRو تRRوسRRيع دائRRرة املRRعارف ،ال يRRتص ّور ال Rنّجاح والRRفالح أل ّمRRة مRRن األمRRم بRRدون
إ ّن ألRRزم األمRRور وأبRRدى الRRوسRRائRRل املّ R
Rسفه أعRRظم بRRاعRRث عRRلى انحRRطاط األمRRم واضRRطراب أحRRوالRRها .وإنّRRنا
تRRط ّور هRRذا األمRRر املRRه ّم األقRRوم ،كRRما أ ّن الجهRRل والّ R
ل RRنرى أك RRثر األه RRلني ال اطّ RRالع ل RRهم ع RRلى األم RRور ال RRعاد ّي RRة ،ف RRما ب RRال RRك ب RRوق RRوف RRهم ع RRلى ح RRقائ RRق األم RRور ال RRك ّل ّية ودق RRائ RRق
Rبني مRا تRحتاج
املRتط ّلبات الRعصريّRة ،لهRذا وجRب أن تRصنّف ال ّRرسRائRل والRكتب املRفيدة ا ّلRتي تRتناول بRالRبراهRني الRقاطRعة وت ّ
إلRيه األمRة الRيوم ومRا تRتو ّقRف عRليه سRعادة البشRريّRة وتRق ّدمRها ،وأن تRطبع هRذه ال ّRرسRائRل والRكتب وتنشRر فRي أنRحاء املRملكة
Rواص األمRة وآذانRهم بRعض ال ّ
Rشيء لRكي يجتهRدوا فRي مRا يRؤ ّدي إلRى عRزّتRهم املRق ّدسRة .فRإ ّن نشRر
حRتّى تRتفتّح عRيون خ ّ
األفRكار الRعالRية هRو الRق ّوة املح ّRركRة فRي شRريRان الRوجRود بRل قRل هRو روح الRعالRم ،مRثل األفRكار كRمثل البحRر الّ Rل ّجيّ ومRثل
أحRوال الRوجRود وآثRاره كRمثل تRعيّنات األمRواج وحRدودهRا ،فRإن لRم يتح ّRرك البحRر هRائ ًRجا لRم يRرتRفع املRوج ولRم يRقذف بRآللRيء
الحكمة على ّ
الشاط´
اي برادر تو همه انديشه ئى

ما بقى تو استخوان وريشه ئى

فRRيجب أن ت Rتّجه األفRRكار الRRعا ّمRRة إلRRى مRRا هRRو الئRRق الRRيوم وهRRذا ال يRRتأتّRRى إالّ بRRال Rتّبيان الRRكافRRي وإقRRامRRة ال ّ RدلRRيل الRRواضRRح
الRوافRي ،ذلRك ألن األهRلني الRبؤسRاء ال عRلم لRهم ع ّRما يجRري فRي الRعالRم ،وال شRبهة فRي أنّRهم يRسعون وراء مRا يRسعدهRم
آملني الوصول إليها غير أ ّن حجاب الجهل حائل حاجز.
Rصني الRRيوم أعRRظم طRRوائRRف الRRعالRRم مRRن
أي مRRدى تRRبعث ق ّ Rلة املRRعارف عRRلى ذ ّلRRة األ ّمRRة وحRRقارتRRها ،إ ّن أمRRة الّ R
انRRظروا إلRRى ّ
Rسكان ،وهRم يRبلغون أربRعمائRة مRليون ونّ Rيف ،وعRلى هRذا يRجب أن تRكون دولRتها أرفRع الّ Rدول وأ ّRمRتها أشهRر
حRيث كRثرة ال ّ
أمRRم الRRعالRRم ،ولRRكنّنا نRRرى الRRعكس ،فRRإنّRRها لRRعدم وقRRوفRRها عRRلى مRRعارف ال Rتّم ّدن األدب Rيّ واملRRا ّد ّي تRRعتبر مRRن أضRRعف دول
الRعالRم ال ّ
Rصني
Rضعيفة ومRلله وأوهRنها قّ Rوة ،بRحيث قRبل مّ Rدة وجRيزة قRاتRلتها فRئة قRليلة مRن جRند إنجRلترا وفRرنRسا ،فRغلبت ال ّ

Rصني وأ ّمRRتها عRRالRRية الRRكعب فRRي
Rسماة بRRپكني ،فRRلو كRRانRRت دولRRة الّ R
عRRلى أمRRرهRRا وفRRتحت هRRذه الRRفئة الRRقليلة عRRاصRRمتها املّ R
املعارف العصريّة واسعة الباع في فنون التّم ّدن لعجزت ّ
كل دول العالم إذا هاجمتها وارت ّدت خائبة خاسرة.
Rصني فRRي أ ّول األمRRر وتRRابRRعة لRRها ،قRRد وعRRت مRRنذ بRRضع سRRنني
وأغRRرب مRRن هRRذا أ ّن الRRيابRRان ا ّلRRتي كRRانRRت تRRحت حRRمايRRة الّ R
RصناعRات الRعا ّمRة ،وبRذلRت مRا فRي
فRفتحت عRينيها لتتشRبّث بRوسRائRل ال ّRرقRيّ وأسRالRيب الRتّم ّدن ال
Rعصري ونشRر املRعارف وال ّ
ّ
اسRتطاعRتها وقRدرتRها مRن جهRد وسRعي حRتّى اتّجهRت األفRكار الRعا ّRمRة نRحو اإلصRالحRات إلRى أن وصRلت فRي هRذه األيّRام
Rصني
Rصني رغRRم أ ّن تRRعداد سّ RكانRRها هRRو سRRدس بRRل عشRRر تRRعداد سّ Rكان حRRكومRRة الّ R
مRRرتّRRبة اسRRتطاعRRت أن تتحّ Rدى دولRRة الّ R
Rصني إلRى مRصالRحتها آخRر األمRر ،فRتأ ّRمRلوا كRيف تRكون املRعارف والRتّم ّدن سRبب عRزّة الّ RدولRة وسRعادة
Rطرت دولRة ال ّ
فRاض ّ
وحر ّيتها.
األ ّمة
ّ
Rصغيرة ،وأن ي RRحضّ
وك RRذل RRك ي RRجب أن ت RRفتح دور ال RRكتب امل RRتع ّددة ف RRي ج RRميع ب RRالد إي RRران حR Rتّى ال RRقرى وال RRقصبات ال ّ R
األه RRلون ب ّ R
Rكل وس RRيلة ع RRلى ت RRعليم األط RRفال ال RRقراءة وال RRكتاب RRة ،ب RRل وأن ي RRلزم RRوا ذل RRك إل RRزا ًم RRا إذا اق RRتضى األم RRر .ف RRما ل RRم
تتحRّ Rرك عRRروق األ ّمRRة وأعRRصابRRها كRRانRRت كRّ Rل الRRوسRRائRRل عRRديRRمة الجRRدوى ،ذلRRك أل ّن مRRثل األ ّمRRة كRRمثل الRRجسم ومRRثل الRRغيرة
Rهمة كRمثل ال ّRروح وال يتح ّRرك جRسم بRال روح ،إ ّن هRذه الRق ّوة الRعظمى مRوجRودة فRي طRينة أهRل إيRران بRأعRظم قسRط إالّ
وال ّ
املحرك لها.
أ ّن توسيع دائرة املعارف هو
ّ
وهRRنالRRك حRRزب يRRذهRRب إلRRى االعRRتقاد بRRأن أصRRول الRRحضارة وأسRRاس الRّ Rرق Rيّ إلRRى مRRراتRRب سRRعادة البشRRريّRRة الRRعالRRية فRRي
الRRعوالRRم املRRلكيّة وقRRوانRRني اإلصRRالحRRات الRRكامRRلة واتّRRساع دوائRRر املRRدنRيّة الRتّا ّمRRة ال يRRجب أن تRRقتبس مRRن املRRلل األخRRرى ،وال
Rتعمق لRنفسها لRكي تRضع دعRائRم رقّ Rيها بRذاتRها .أجRل
يRتالءم أخRذهRا مRنها ،بRل يRنبغي لRدولRة إيRران وأ ّمRRتها أن تRتف ّكر وت ّ
لRو اجRتمعت الRعقول املسRتقيمة واملRهارة الRكامRلة لRنخب األ ّRمRة وه ّRمة كRبراء الّ RدولRة وغRيرتRهم وجهRد أربRاب الّ RدرايRة والRكفايRة
RسياسRة وجRاهRدوا وأقRدمRوا عRلى الRتّدبRير فRي جRزئRيّات األمRور وكّ RلياتRها لRكان مRن
املRطّلعني عRلى الRقوانRني الRها ّRمRة لRعالRم ال ّ
Rضطرون فRي أكRثرهRا
RصائRبة إلRى اإلصRالحRات الRك ّليّة لRبعض األمRور ،ولRكنّهم سRوف ي
املRمكن أن يRوفّRقوا بRتدبRيراتRهم ال ّ
ّ
إلRRى االقRRتباس ،ذلRRك أل ّن املRRاليRRني مRRن ال Rنّاس قRRد قRRضوا أعRRمارهRRم الRRكامRRلة طRRوال الRRقرون الRRعديRRدة فRRي التّجRRربRRة ح Rتّى
بRRرزت تRRلك اإلصRRالحRRات إلRRى ح ّ Rيز الRRوجRRود ،فRRإذا ُغّ R
Rض ال Rنّظر الRRيوم عRRن تRRلك األمRRور ح Rتّى تRRته ّيأ األسRRباب فRRي املRRملكة
يتيسRر ال ّRرقRيّ املRطلوب .فRإذا نRظرتRم
ّR R
ذاتRها عRلى نRحو آخRر ويRتّم بRذلRك ال ّRرقRيّ املRأمRول ،انRقضت عRصور كRثيرة دون أن
فس ّ RهRل بRواسRطتها كRثير
مRثالً إلRى املRمالRك األخRرى لRرأيRتم أنّRها سRعت مّ Rدة مRديRدة حRتّى اكRتشفت قّ Rوة الRبخار وعRرفRتهاُ ،
Rسعي
مRن األمRور واألعRمال الRعسيرة ا ّلRRتي كRانRت فRوق طRاقRة اإلنRسان ،فRأ ّRمRا اآلن لRو تRرك اسRتعمال هRذه الRق ّوة وبRذل ال ّ
والجهRد الكRتشاف قّ Rوة مRشابRهة لRها السRتلزم ذلRك قRرونًRا كRثيرة ،فRاألولRى إذًا عRدم الRتّقاعRس فRي اسRتعمال هRذه الRق ّوة،
وفRRي الRRوقRRت نRRفسه االسRRتمرار فRRي الRRبحث عRRسى أن تRRكتشف قّ Rوة أعRRظم مRRن األولRRى .وقRRيسوا عRRلى ذلRRك سRRائRRر الRRفنون
Rرارا خ RRالل ال RRقرون
Rصناع RRات وال RRقضاي RRا ا ّلRRتي ث RRبتت ف RRوائ RRده RRا ف RRي ع RRال RRم ال ّ R
وامل RRعارف وال ّ R
Rسياس RRة ،ت RRلك ا ّلRRتي ج Rّ Rرب RRت م ً R
الRعديRدة ،وتRبرهRنت فRوائRدهRا ومRنافRعها ومRحاسRنها الRتّامRة لRعزّة الّ RدولRة وعRظمتها ورقRيّ األ ّمRة واطRمئنانRها .وأ ّمRا إذا تRركRت
Rبرر وبRذل الجهRد فRي صRدد اإلصRالح عRلى نRحو آخRر فRإنّRه حRتّى تRتح ّقق تRلك اإلصRالحRات
هRذه األمRور بRال سRبب وال م ّ
السنون وتنتهي األعمار ونحن ما زلنا في أ ّول ال ّدرب.
وتثبت فوائدها ومنافعها تنقضي ّ
إنّRما شRرف األخRالف ومRزيّRتهم عRلى األسRالف هRو فRي أن يRقتبس األخRالف مRن األسRالف تRلك األمRور ا ّلRRتي امRتحنتها
التّج RRرب RRة ف RRي الR Rزّم RRن امل RRاض RRي ف RRثبتت ف RRوائ RRده RRا ال RRعظيمة ،وأن ي RRقتدوا ب RRهم ،وف RRضالً ع RRن ذل RRك ي RRقوم RRون ه RRم ب RRدوره RRم
السRRلف وأمRورهRم املج ّRربRة
بRاكRتشاف قRضايRا أخRرى تRض ّم إلRى مجRموعRة تRلك األمRور املRفيدة .اتّRضح إذا ً أ ّن مRعلومRات ّ R
Rختصة بRاألخRالف مRجهولRة لRدى األسRالف ،هRذا كّ Rله عRلى شRرط
حRاضRرة بRني أيRدي الخRلف عRلى حRني أ ّن الRكشف ّيات امل ّ

أن يRRكون الخRRلف مRRن أهRRل الRRكمال ،وإالّ فRRكم مRRن أخRRالف لRRم يRRكن لRRهم نRRصيب مRRقدار قRRطرة واحRRدة مRRن بحRRر مRRعارف
األسالف ال ّل ّجيّ.
RفوسRRا خRRلقت بRRالRRقدرة اإللRRه ّية فRRي األرض ،فRRما مRRن شRّ Rك فRRي أ ّن تRRلك الRنّفوس مRRحتاجRRة إلRRى
تRRأ ّمRRلوا قRRليالً ،لRRنفرض أ ّن نR ً R
مRRشاريRRع كRRثيرة لRRعزّتRRها وسRRعادتRRها واطRRمئنانRRها وراحRRتها ،أمRRن األهRRون أن تRRقتبس تRRلك األمRRور مRRن املخRRلوقRRات األخRRرى
املRوجRودة أم أن يحRدثRوا فRي ك ّRل قRرن أم ًRرا مRن األمRور الRالّزمRة ملRعيشة البشRر دون اقRتباسRهم مRن اآلخRريRن؟ فRإذا قRيل
إ ّن أسRاس ال ّRرقRيّ وقRوانRينه ومRبادئRه فRي مRدارج املRدنRيّة الRكامRلة الRعالRية املRعمول بRها فRي املRمالRك األخRرى لRيس مRالئ ًRما
ألحRوال أهRل إيRران وال ملRقتضياتRهم املRألRوفRة ،لهRذا كRان لRزا ًمRRا أن يRبذل مRدبّRرو األمRور فRي إيRران نRفسها الجهRد الRبليغ
إلجRراء اإلصRالحRات املRالئRمة لRحالRة الRبالد ،وجRب عRليهم بRادئ األمRر أن يRب ّينوا الRجهة ا ّلRRتي يRأتRي ال ّ
Rضرر مRنها ،أتRرى
عRRمران الRRبالد وتRRمهيد ال Rطّرق ،واملRRسالRRك وال Rتّمسك بRRوسRRائRRل تRRقويRRة الّ R
Rضعفاء وإحRRياء الRRفقراء وإعRRداد مس Rبّبات تRRق ّدم
الجRRمهور وإكRRثار مRRواد ثRRروة ال Rنّاس وتRRوسRRيع دائRRرة املRRعارف وتRRنظيم الRRحكومRRة وحRّ RريّRRة الRRحقوق وتRRأمRRني ال Rنّفس واملRRال
RمضرتRRه واضRRحة فRRي كRّ Rل مRRملكة
والشRRرف مRّ Rما يRRخالRRف أحRRوال أهRRل إيRRران؟ أمRRا مRRا عRRدا أمRRثال هRRذه األمRRور فR
ّR
والRRعرض
ّ
تختص بمكان دون مكان.
بحيث ال
ّ
إذًا فجRميع هRذه األوهRام تRصدر عRن عRدم الRعقل واملRعرفRة وقّ Rلة الRتّفكير واملRالحRظة ،بRل إ ّن أكRثر املRعارضRني واملRتهاونRني
يسRRترون فRRي الRRحقيقة أغRRراضRRهم الّ R
Rشخصيّة تRRحت نRRقاب أقRRوال ال طRRائRRل مRRنها ،ويRRش ّوشRRون عRRقول األهRRالRRي الRRبؤسRRاء
فيتظاهرون بكلمات ال تمتّ بصلة إلى ما يضمرونه في قلوبهم.
يا أهل إيران!
ط ّهRRروا الRقلوب ا ّلRRتي هRي الRوديRعة ال ّRربRانّ Rية مRن دنRس األنRانّ Rية وز ّيRنوهRا بRإكّ Rليل الRنّوايRا الRخالRصة حRتّى تRطلع عRزّة هRذه
Rصادق م RRن مش RRرق اإلق RRبال ،ف RRأيّ RRام ال RRحياة
األم RRة ال RRباه RRرة امل RRق ّدس RRة ،وتتج ّ Rلى ع RRظمتها ّ R
Rصبح ال ّ R
السRRرم RRديّ RRة كتج ّ Rلي ال ّ R
ب الRواحRد وعRنايRته
الّ RدنRيويّRة هRذه أيّRام قRليلة ،ع ّRما قRريRب تRزول كRالRظّ ّل الRزّائRل ،فRاجتهRدوا حRتّى تRشملكم ألRطاف اهلل ال ّRر ّ
وذكرا حسنًا على ألسنتهم »واجعل لي لسان صدق في اآلخرين«.
أثرا طيّبًا في قلوب أخالفكم
ً
وتتركوا ً
Rصمدان ّ Rية ربRRحت
طRRوبRRى لRRنفس نRRسيت ذاتRRها وبRRذلRRت هRّ Rمتها فRRي سRRبيل مRRنفعة الجRRمهور وبRRعنايRRة الRRباري وتRRأيRRيداتRRه الّ R
السRRبق كRRاملRRقربRRني لRRلعتبة اإللRRهيّة واسRRتطاعRRت أن تRRبلغ بهRRذه األ ّمRRة الRRعظيمة أوج الRRعزّة الRRقديRRمة ،وأن تRRم ّد هRRذا
قRRصب ّ R
اإلقRRليم الRRخامRRل بRRروح حRRياة ط Rيّبة جRRديRRدة وأن تRRكون كRRالRّ RربRRيع الRّ RروحRRان Rيّ ألشRRجار ال Rنّفوس اإلنRRسان Rيّة يRRزيّRRنها بRRأوراق
السعادة املق ّدسة وأزهارها وأثمارها ويهبها النّضارة والزّهاء.
ّ
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