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  للكتاب املترجم مقدمة
  

      وغرباً شرقاً جيوب غماماً يا
  ُيصيُب فحيث غَيثُه هاطلٌ
        َمالٍم ِمن فما خَريه باذالً
  اخلصيُب اجلديَب سابَق كيفما

  
  أوغلو لطفي عمر عوين :املترجم

  



 ٥ 

  
  

  تقدمي
  
 الكلمات يتعصتس ولنگ اهللا فتح حممد اجلليل للعامل الكتاب ذاه دمأق إذ
 هذاـب إيلّ عهد فعندما .أحاسيسي وكوامن مشاعري هياج عن التعبري عن

 حقا يليق بقول اإليفاء عن العجز خشية والضيق القلق يفّ اضطرم العمل،
 يف والطوف التشتت حتملوا أن أرجوكم لذلك، .املبجل تاذناأس اببكت

 اخلري من شيئاً فيه متوجد فإن .عاطفيت واضطراب عجزي على السطح
  .كلمايت على واألستاذ الكتاب أنوار انعكاس إىل راجع فهو واجلمال

 اجلديد األمل جملة يف منشورة رئيسية مقاالت "الروح صرح نقيم وحنن"
 يف لعظيمةٌ والبشرى السرور وإن .الكتاب هذا يف ومجعت اختريت التركية،

 بصرب -اجمللة قراء من الكثري مثلما- أترقبها كنت اليت املقاالت هذه مجع
 لكن .متفاوتة مدداً واألخرى املقالة بني الزمن فواصل كانت لقد .وهلف
 .وتغذيه وترفده حوله تدور فهي .يتبدل مل وثابت واحد هلا الفكري احملور
 بتخطيط منضودة سلسلة بل دفتني، بني مجعت مبعثرة مقاالت الكتاب فليس
 يف واالنبعاث اإلحياء حدود ترسم دف،ها فكري بتنسيق ومكتوبة متقدم،
  .والدعوة الفكر
 الثبات عقله، وعوامل كولن اهللا فتح الشيخ ارآث متقصي عن يغيب وال
 مع تكاملها يشهد بل .ختالفها أو تناقضها وعدم أفكاره جوهر يف قوالتناس
  .شوط بعد شوطا رئيس، طريق يف وسريها وتساندها بعضها

 ويف مسات على وتكثفت متكاملة، مدرسة فهي آثاره، تكاثرت ولقد
 عامة، المياإلس العامل فيه يعيش الذي والتخريب التزعزع مثل حماور
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 احلقيقي األمنوذج ابوغي رون،ق ثالثة منذ خاصة، الوطن هذا وإنسان
 وحضور اإلسالمي، العامل يف اجلديد واالنبعاث الغياب، بابـوأس الملإلس
 األساسية واخلصال واحملركات أخرى، كّرةً يالعامل املستوى يف الماإلس
 قلم دجبه ما يشبه الزاوية، هذه فمن .احلضور هذا سيحقق الذي للجيل
 .ومنظومة جيةش أصوات ذات متكاملة يمفونيةس مقطوعة الفاضل تاذناأس
 يرفد وحميطاً، ومنظماً حمّدداً للمؤلف، جديداً جمهوداً الكتاب يف أرى وإين

 .حتقيقها يف ويسعى زمن منذ هبا ينادي اليت أفكاره ويعضد اءـاإلحي حركة
 يستغين ال الطلب حتت مرجع بأنه "الروح صرح نقيم وحنن" أصف ولذلك،

  ".األرض ورثة" األستاذ يسميهم من أو واالنبعاث، اإلحياء جيل عنه
 ونطلع لنقرأها اإلسالمي العامل صفحات أوالً لنا يقلب الكتاب هذا
 العبثية من حاالً تعيش املسلمني جغرافية أن القراءة هذه نم فنعلم .عليها

 واخلرافة واجلهل والضعف األزمات هاوية حنو احندار جهة، ففي .والتناقض
 اهللا إىل التوجه يف تسارع جهة، ويف .واألنانية والعزلة واخلسران والظلمات
 به ُدَيِع وحبور اطمئنان إىل الناس وظمأ جديد من الوالدة سبيل يف وجهاد
 ال جرح هي ،"االنقراض أيام" الشيخ فضيلة يسميها اليت األزمة .اإلسالم
  .األخرية القرون يف اإلسالمي العامل أصاب يندمل،
 الدهر، من ردحاً اجلنة أبعاد من ُبعداً الدنيا جعلوا الذين املسلمني إن
 زاملمتا الدقيق التوازن وضّيعوا لدنياهم، - عزهم مصدر وهو- بدينهم ضحوا
 نظماً حمله وأحلوا نة،س ألف لتراث فتنكّروا .واحلياة واإلنسان الكائنات بني

 دعوة أن الثابت من ولكن .اإلنسان فطرة تناسب ال وهزيلة حديثة موضوعة
 والعواصف، واألزمات باالنكسارات الطافحة "االنقراض أيام" يف االنبعاث،

  .آت يوم يف يباًهل تشتعل أن أمل على الظلمات، هذه يف شرارةً بقيت
 من الوالدة وإىل املوت بعد االنبعاث إىل تّواق كله الميـاإلس العامل إن
 .وصحيحة جديدة اةـحي وإقامة احلاضرة االحنرافات حمق أجل من جديد،

 كلهم، البشر أمناط حلاجات ويستجيب كلها، احلياة حيتضن وإحياء انبعاث"
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 هبا محـتس اليت والعاملية عةـبالس كُالً، واملكان انـالزم ابـرح يف
  ".الدين أصالة على احلفاظ مع النصوص، مرونة
 والكائنات واحلياة اإلنسان حنو التوجه إىل يدعو ابـالكت ذاـه
 والفكر املنطق تتناسى اليت املسلمة اجملتمعات أن إىل ويشري إسالمي مبقترب
 والنظر ن،اإلميا مفهوم ةـرعاي إىل والزمة ماسة حباجة" اإلسالمي والتصور

 وطريقة واملنطق، وق،ـوالش والعشق اإلحسان، عورـوش المي،ـاإلس
 اليت واألركان املؤسسات ورعاية الذات، عن التعبري وأسلوب التفكري،
  ".وأصنافها فئاهتا بكل التجدد إىل وإرشادها اخلصال، هذه تكسبها
 ليتحم العاملي، التحول هذا لتحقيق "جديد إنسان أمنوذج" من دـب وال
 ورثة" اجلديد اجليل هذا األستاذ ويسمي .كسعته املطرد وثقله الشاسعة سعته

 ومنسقة، منظمة العلمية حياهتم صاحلون، ادـعب" بأهنم ويصفهم ،"األرض
 تصرعهم فال الشخصية املقومات يف اءـأقوي وسلوكهم، أعماهلم يف ثقات
 احملمدية لروحا ممثلو فهم ،"بقلوهبم عقوهلم امتزجت النفسانية، واءـاأله

  .القرآنية واألخالق
 هنضة .أعتاهبا على نقف اليت اإلصالحية لنهضتنا وتعليل تعريف والكتاب

 الذي شعبنا إن .الروحية جذوره إىل برّمته الشعب عودة سياق يف تتحقق
 الذاتية، النفعية" على بالتغلب جدير مرة، من أكثر الذات لتحقيق هنض

 إىل واللجوء النظر، وقصر الدنيا، وطلب ية،واألنان الشهرة، وحب والكسل،
 االستغناء،" مثل فضائل واكتساب األمراض، هذه يشبه وما "العمياء القوة

 وقابلية والفضيلة، والعلم، الغري، هبموم واالهتمام الذات، وحمو والشجاعة،
  .الفطرية وسجيته القرآين مبحوره الكبري التحول حتقيق مث ومن "العاملي التفكري
 االنبعاث فجُر ينبلج اإلحياء، روُح كله عبـالش أبناء يف يسرى نيفح
 سنني منذ ضّيعها اليت األمانة شعُبنا ويسترد العظمى، النهضة أو املوت، بعد

   .املاضي يف صنع كما جنة زاوية الدنيا من فيصنع طويلة،
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 ومن .اهلمم تستنهض مثالية رؤيا القابل آفاق من ينسج وجهة، من وهو
 وأزماته مبعضالته اإلسالمي العامل حاضر ويعلل ميّحص خرى،أ وجهة

 .الميـاإلس الفكر اءـبن لتجديد املعرقلة والتارخيية االجتماعية والعوائق
 فيه مدخت مل الذي عبـالش هبذا ثقته ذلك خضم يف - فضيلته- يفقد وال

  .روحه هبا تشبعت اليت )١("امللّّية" باآلمال وال .أبدا االنبعاث جذوة
 إىل - وعجزي ضعفي مع- أعّرج الكتاب، على مالحظايت تلخيص بعدو
 اهللا فتح األستاذ اشتهر لقد .كلها كتبه يف الرصني وأسلوبه األستاذ بالغة
 على العميق ووقوفه التارخيية احليوية وحمركاته شعبه إىل بانشداده كولن

 الفنون من وغريها واملوسيقى واهلندسة األدب يف املتنوعة الفنون معطيات
 نشهد وحنن .العظيمة األمة هلذه التاريخ مسرية يف الذرى إىل ارتقت اليت
 وهل .كتبه ما كل يف األساسية وحمركاهتا الروحية األمة جلذور وعشقه َولََهُه
   واحلضارة؟ الثقافة تلك وارث وهو ذلك، غري عليه جيوز

 يوم التركية ةاألم بقوة يذكّر ما ففيهما التركي، لسانه ورصانة بالغته أما
 على احملتوية اجلامعة وكليتها وإحاطتها متهاـحش هلا عظيمة، أمة كانت
 إىل متتد سلسلة يف حلقة أسلوبه ورصانة بالغته فكأن .كثرية وأجواء عناصر
 أصيلة -الذهب كسبيكة- للتركية فصياغته .ورفاهها التركية ثراء زمان
 واإلنسان ياءـاألش تصوير ىعل وقدرته معانيه، وغىن لسانه، بسالسة وغنية،

 يف التركية للثقافة احليوية احملركات من مستمدا مادام عجب وال .والكائنات
 مبؤثرات ومفعم القرآنية القوالب يف مذاب التركية يف فأسلوبه .ارتقائها ذروة
 اءـاألدب سلسلة يف حبلقة ومرتبط الزاهية بألواهنا ومصطبغ اإلسالمية احلياة

                                                 
 امللّة ومشتقاهتا ترد كثرياً يف األدبيات التركية عموماً، كما يف كتابات األستاذ فتح اهللا كـولن، ومعـىن                   )١(

فهي تستوعب معاين أوسع كالشعب ورمبا األمة أو اتباع دين . عارف عليهاالكلمة يف التركية غري معناها املت
فاللفظ يكون مشبعاً يف معناه بالدين والتقاليـد واملوروثـات          " امللّة"نسبة إىل   " امللي"وحني نقول   . وطائفة

دناها كمـا   فنرجو من القارئ الكرمي أن يعذرنا مىت ما أور        . واخلصوصية الذاتية العائدة إىل األمة اإلسالمية     
 )املترجم. (هي حىت نويف باملدلول الشامل أحياناً، وان يفهمها هبذا املعىن
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 يف التصوف تقاليد بآثار املتوشح األسلوب هذا .العظام نعةالص وأهل الترك
 العشرين القرن أوائل إىل املنتقل الرفيع للمستوى ودوام تمراراس األدب،
 كمال، وحيىي عاكف، وحممد ضياء، خالد ممثليه أنامل بني من واملنساب
 هذا أن وأحسب .وأمثاهلم قدري، ويعقوب نوري، ورشاد خالد، ورفيق
 الزمان إىل تنقل ال ثّرة ارةحض بأن الشيخ لفضيلة وعميق دقيق ديقتص حمصلة
 التركية يف لفضيلته وأن .مضامينها انـبي على مقتدر بليغ بلسان إال القابل

 أنا- أزعم اهن ومن .وأمساء أوصاف واشتقاق وتركيبات ه،ب خاصة تصرفات
 وَمن .ستخدمهاي اليت املفردات مبعاين قاموس إىل ماسة احلاجة أن -الضعيف
 ذاتية تصرفات سيجد التركي، باللسان ةدراي عن وتدقيقاً، حبثاً آثاره ميّحص

 املستندات على يدلنا القاموس هذا أن وأزعم .أسلوبه يف ثرية ومفردات
  .الفكري وعامله الثقافية األستاذ خلزينة األساسية والعناصر
 ،)مترمجة( روميال نـالدي جالل اـملوالن بأبيات التقدمي هذا وأختم

  :الكتاب هذا حمور عن معربة أراها
  يوم، كل أرٍض من هتاجر أن أحسن ما
  يوم، كل مقاٍم يف حتط أن أمجل ما
  كدر، وال مجد بال زالالً تنحدر، أن أطيب ما

  أمس، احلبيبة، نفسي رحلت ،أمس
  أمس، إىل يرجع كله فالكالم
  .اآلن جديداً شيئاً نقول أن وينبغي

  جوالق علي
 أسكدار /نبول إسط

  ١٩٩٧ سنة /األول كانون 
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  الوالدة رحم يف دنيا

  
 يف واجَهته أزمة دبأش األخري، القريب عصره يف كله اإلسالمي العامل مير
 والصناعة واملعارف الفكري والنمط القواألخ االعتقاد حيث من تارخيه،

  .واالجتماعية السياسية واألوضاع والتقاليد والعادات
 التصور مدارك عنها تعجز إدارة، أكمل تأسيس يف سلمونامل جنح لقد

 التزاماً الناس وأقوى بالدين، متسكاً األديان أهل أشد زمناً كانوا ملّا اإلنساين،
 أفقهم بسعة الدنيا بقيادة وأجدرهم وتقاليد، أعرافاً وأسلمهم باألخالق،
 غري من نللدي مبعايشتهم ذلك، .الفكرية وُنظُمهم واالجتماعي السياسي
 .عصر كل يف الناس وسبقهم العلمي، وعقلهم أخالقهم، وبكمال خلل،

 والعقل اإلهلام :الثالثة األعمدة ظل يف- إدارهتم سلطة ميدوا أن واستطاعوا
 ومن الصومال، إىل قازان ومن اهلندي، احمليط إىل بريينة جبال من -والتجربة
 هذه يف عهدهتم يف اليت الشعوب وأحيوا ...الصني دس إىل )١(وبواتييه
 من ُبعداً الدنيا جعلوا حىت املثاليات، يف متخيلة بأنظمة الواسعة، املساحة
  .ظلمة العصور بأحلك متر الدنيا كانت زمن يف وذلك اجلنة، أبعاد

 والقيم التارخيية احملركات عن ابتعد وقد العامل هذا أن يؤمل، ما أشد ومن
 واالحنالل اجلهل قيود يف أسرياً وقع ة،طويل قرونا هامته رفعت اليت اإلسالمية
 مهاوي إىل هنا من فاحندر واجلسمانية، البدنية واألهواء واخلرافة األخالقي
 املسبحة كحبات مبعثراً، ...هاوية إىل هاوية من واحندر واخلسران، الظالم

 ...األقدام حتت مهاناً عقُدها، احنل كتاب كصفحات أو خيطُها، انفرط إذا
 تفرق بألف الظهر مقصوم عقيم، وكفاحه هباء كدحه زعزعاً،وم مهزوزاً

                                                 
عاصمة مجهورية تاتارستان ذات احلكم احمللي يف روسـيا،         : وقازان. سلسة جبال بني فرنسا وإسبانيا    :  بريينة )١(

 )املترجم.(اءوبواتييه مدينة يف فرنسا اشتهرت مبعركة بالط الشهد. واملدينة على هنر الفولغا
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 يف أنيناً يتشظى وصدره احلرية أناشيد يغّني إذ البله حىت راًحائ ...ومتزق
 والرسول اهللا على العصيان أعلن .هوية بال أنانياً ...عاراً األسر أنواع أعظم
 نفسه بؤسال من دأش بائساً صار لكنه (!)احملظورة األفكار على متمردا
 هبا املساس مطلِق لب ...األخرى احملظورة األفكار من كثري خمالب تنهشه
  !إمياًء كان وإن

 يف السراق عن رغماً أمداً، تدم مل هذه األخرية القاسية الَشَدِه مدة لكن
 وهم- املسلمون خيوض فاليوم .الداخل يف واحلرام السُّحت وأكلة اخلارج،
 هذا من للخالص ويناضلون أرض، كل يف ثاالنبعا كفاح -البشرية ُخمس
 ملصيبة، صباح كل - خاصة األخرية السنني يف- تعرضهم وإن .اللعني األسر
 وشد اهللا إىل وهروعهم الروحي حبلهم فتل على أعاهنم لنكبة، مساء وكل
  .كفاحهم عزمية

 وزفرياً، شهيقاً )١("عليه علىُي وال يعلو احلق" هواء حنن تنفسنا ولقد
 يف حىت )٢٨:األعراف(ِللُْمتَِّقَني﴾ ﴿َوالَْعاِقبةُ على وأغمضناها يونناع وفتحنا
 اإلنسان طبع مع اإلسالم روح توافق بفضل ذلك ظلمة، املراحل أحلك
 تطال ال ذروة إىل اجلليل ديننا ومسوق واملعنوي، املادي ارتقائه على وإعانته

 .واالنكسار اليأس يف داًـأب نسقط ومل ...والعقىب الدنيا بني املوازنة يف
 ويف فئة، كل من الناس يف المـاإلس إىل التوجه يف مطرد والتسارع فكيف،
 استراليا، إىل االسكندنافية الدول ومن يا،ـآس إىل أمريكا من تتسع، دائرة
  الشاغل؟ الشغل اإلسالم صار حىت

 ومنظماهتم املتنوعة النصارى ملذاهب العقل تذهل اليت املساعي فمع
 .واالهتمام التعلق من اإلسالم هـب حظي ما بُعشر الكنيسة حتظ مل ،الكثرية

                                                 
 رواه الدارقطين والضياء يف املختارة والروياين عن عائد بن عمر واملزين رفعـه،              ".يعلى  يعلو وال  اإلسالم" )١(

آخراً، ) على(واملشهور على األلسنة زيادة     . والطرباين والبيهقي عن معاذ رفعه، وعلقه البخاري يف صحيحه        
 ).١/١٢٧كشف اخلفاء (يعلى عليه  احلق يعلو وال: ةيضاً على األلسنأواملشهور . محدأبل هي رواية 
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 يف القرآن، نور إىل ويلجؤون ديناً اإلسالم نةس كل اآلالف مئات فيختار
  .والفقر باجلوع سيحاَربون بأهنم علم وعن وعي وعلى كلها، القارات

 اهللا مع الوفاء عهد ننقض مل إن-  قريباً نشهد، أن املنتظر الوطيد رجاؤنا
 ترفرف وأن ...أخرى كّرة وهيبتها، بعظمتها النصر ورةس معاين -تعاىل
 مرة اإلسالم، ظل يف واحلبور، فاالطمئنان واألمن، واألمل اإلميان رايات
 فوق جديد عاملي نظام على كلها األرض يف البشرية تتعرف وأن ...أخرى

 من فكره، وأفق فطرته تسع ما بقدر إنسان، كل يستفيد وأن تتخيل، ما
  .املنعشة النسائم تلك
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  األرض وارثو

  
 فهل .األصل فَلَكها إىل تنسحب دارت، وكلما .وتدور تدور، الدنيا
 فخطفه أضاعوه، الذي مرياثهم السترداد جاهزون احلقيقيون األرض وارثو
 .آخر شيء بالتمثيل تلماملس واحلق شيء، األول احلق إن مدة؟ قبل غُريهم
 كل يف تردُيس أن ميكن الذاتية، قَيمه مقاييس حسب ثّلُيَم مل إن فاحلق
 إىل وُيَسلَّم منهم، فُيسَترد ...معني َوَجْمٍع معينة ألمة ابتداًء ُمنح وإن وقت،
 املمثلون ينشأ أن إىل اخلري، يف بياًنس واألفضل بقاألس ونيكون من

  .احلقيقيون
 َبْعِد ِمن الزَُّبوِر ِفي كََتْبَنا ْدَولَقَ﴿ :البيان البديع الفرقان يف تعاىل اهللا يقول
 يتردد أن ينبغي وال )١٠٥:األنبياء(﴾الصَّاِلُحونَ ِعَباِدَي َيِرثَُها األْرَض أَنَّ الذِّكِْر
 هذه تنحصر ولن .املؤكّد اهللا وعد وهو اليوم، هذا جميء توقع يف امرؤ
 حيكم وحيكمها، األرض رثـي َمن بأن ذلك، ...وحدها باألرض ةـالوراث
 كانت وملا .كذلك الكون يف حاكمة هي إذن .أيضاً والسماء الفضاء عمق
 صاحُب يريدها اليت التمثيل خصال فحيازة واخلالفة، بالنيابة احلاكمية هذه

 الرؤيا، تلك بأن القول يصح بل .وضرورية الزمة احلق، واألرض السموات
  .ومعايشتها اخلصال هذه إدراك بقدر يتحقق الرجاء، وذلك

 يف احلقيقية األرض وراثة ادعى عمن اإلرثَ احلقُّ امللك مالُك حّرم ولئن
 بالوراثة الالئق اجلهد يبذلوا مل ألهنم والدخان، بالضباب كثيفة تارخيية مرحلة

 تعاىل إليه اللجوء من يبدأ احلرمان هذا من اخلالص فإن ينبغي، كما السماوية
   .جمدداً

 الروحية ممثلو وهم ...ادهعب من نيللصاحل األرض بإرث اهللا وعد لقد
 ألحوال املدركون واالجتماع، باالحتاد املنشغلون القرآنية، واألخالق احملمدية
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 هو احلاصل، .والعقىب الدنيا مليزان املقيمون والفن، بالعلم املسلحون عصرهم،
 النبوية، السماء جنوم مدار يف  بهيدورون الذي لمعىنلو الروح لعقبان وعد

 َتِجَد َولَْن يالًَتْبِد اِهللا ِلُسنَِّة َتِجَد ﴿فَلَْن ...اهللا سنة إنه .الكرام الصحابة اوسادتن
  .تتغري لن "فطرية وشريعة" ثابتة ةسّن )٤٣:فاطر(يالً﴾َتْحِو اِهللا ِلُسنَِّة

 معايشة مبعىن .ابتداًء الصاحلات يف ادـاجل السعي األرض لوراثة فيلزم
 احتواء مث للحياة، إحياًء اإلسالم وجعل نة،ـلسوا القرآن يف هو كما الدين
 الشريعة" إىل تلتفت ال اليت اجملتمعات أن دائماً ولنتذكر .وفنونه العصر علوم

 اإلهلية القوانني "جمموعة" وإىل ،"اإلرادة"و "القدرة" من املتجلية "الفطرية
 إىل ضتتعر اليت والشعوب األمم وإن الكائنات، يف "الكالم" صفة من الظاهرة
 ظاهرةً كانت مهما غداً، اخلذالن إىل مصريها املعنوية، حياهتا يف داخليا التبدل
 بصوت عاليا يصرخ -املنقرضة لألمم مبقربة أشبهه وما- التاريخ ذا هو .اليوم

 التآكل )١١:الرعد(﴾ِبأَنفُِسِهْم َما ُرواُيَغيِّ َحتَّى ِبقَْوٍم َما ُرُيَغيِّ ال اهللا ِإنَّ﴿ :احلقيقة
 األنعم انقطاع إىل يوصل للمجتمع، الذايت الداخل عامل يف واملعنوي الروحي
 أو واخلذالن، الظهور يف مهمة بقاعدة تذكّرنا الكرمية ةـاآلي هذه .عنه اإلهلية
   .احلاضر العصر مسلمي يف اهلائل الفراغ هذا وحتدد والذل، العز

 بنائهم يف مجيعاً املسلمني أصاب الذي بالتآكل الفراغ هذا نوجز ولعلنا
 العصر عن طويلة مبراحل وختلفهم والروحية، القلبية احلياة حيث من الداخلي

 التآكل هذا يف العلة كانت إن احلاصل يف علينا وسواٌء الداخلي، بنائهم يف
 جهلنا هي أو قرنني، أو قرن منذ املتتالية اخلارجية املوانع هي التخلف أو

 القرون يف الدم فنـزت اإلسالم أمة أن هو الثابت لكن .وعجزنا وضعفنا
 وجعلتها قدميها على انتصبت هبا اليت قوهتا مبصادر مبالية غري وتبدو األخرية،

  .وصدقاً حقاً األرض وارثة عزها يف
 اإلسالم متثيل اّدعوا الذين بأن القول على جنرأ هل .ملياً التفكر أرجوكم

 عميقة وروحية قلبية حياة أصحاب هم شعبنا حياة من تعيسة مرحلة يف
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 توتر يف كانوا املرحلة تلك مسلمي أن نشهد وهل األوائل؟ مبقاييس الغور
 إىل الرغب بله الكرام، للصحابة احلياة منط دميومة أجل من ومحاس وانشداد
 ميوت أن خيتار املرحلة، تلك يف نلقى هبياً وجهاً كم الصحابة؟ كحياة حياة
 يف الدولة إما" :مثالً سار الذي القول يف كما ذليالً يعيش أن على عزيزاً
 أبداً يستسلم مل منوراً روحاً وكم )١("األجساد؟ على انـالِغرب أو األجماد
  دربه؟ استقامة عن مطلقاً حيد ومل ألعدائنا
 يف حرقة يورث املرحلة، تلك يف خاصة، ورجاهلا اإلدارة ضعف وإن
 حتت العيش من اأنفسن إنقاذ عن عجزنا فقد .احللق يف وغصة الفؤاد

 على نتذلل أننا أننكر .الوصاية وطأة حتت احلياة علينا حيرم والقرآن الوصاية،
 أن استطعنا بأننا عمنـز وهل بتحكمهم؟ يسحقوننا الذين الظاملني أعتاب

 الكامل تعدادـباالس القرآن لنداء -األرض بوارثي يليق كما- نستجيب
 قََسم وتذكروا وفكرنا؟ ووطننا الدينن األلداء األعداء ضد احلذر والتأهب
 ،"العاديات سورة" يف القتال ووسائل باخليل الكرمي القرآن يف اجلليل الرب
  .)٦٠:األنفال(﴾اْسَتطَْعُتْم َما لَُهْم َوأَِعدُّوا﴿ أن اجلليل وأمره

 ضحينا :التاريخ يغفره ال ما أعظم من خطأ ارتكبنا أننا هو الصحيح
 على الدنيا يرجح فهما وتبنينا دنيانا، عمارة يف طمعاً الدنيا، سبيل يف بالدين
 الدين وضاع "...املمَتِنعات" شباك يف أسرى مذّاك أنفسنا فوجدنا ...الدين
 رفٌض :التفريغ مرحلة التعيس،-اجمليد العامل ذاـه وعاش ...الدنيا وفّرت
 وتركيب مصطنع، مببدأ الشعب على وتلبيس عام، ألف من مبارك ملرياث
 التاريخ وتعريض ومتهاوية، هشة قاعدة على بنائها وتصميم العظيمة لةالدو

 يف النفس وإلقاء والتزييف، االزدراء إىل املوروثة والثقافة واألرومة والقوم
 طراً األلفاظ بأفحش إحلاداً األفكار أشد دس مث سنة، األلف أعداء أحضان

                                                 
ورمبا لإلصرار على بلـوغ     .  مثل تركي يضرب الفتداء الرجل بنفسه من أجل غاية عزيزة، وغريه يستفيد            )١(

 )املترجم. (املىن باملنايا، فإما املوت أو األرب
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 هذه يزخرف من على واملكافآت اجلوائز اهنمار شهدنا بل الوطن، جسم يف
 واألفكار العواطف يف يوعيةالش إلحياء السعي بل والنثر، بالشعر األفكار

  .واملظلومني والضعفاء املسحوقني عامل يف واألخالق
 والشاكّني العاجزين اإلحلاد، بداء املصابني من نفٌر أحيانا يتدرع وكما

 عن ةممنوع ومفاهيم ورجال سياسية أيديولوجية بدرع أنفسهم، يف حىت
 ملهامجة -وأخزاها األساليب هذه أقبح إىل خاصة اليوم يلجأون وهم-  املس
 التعساء هؤالء أمثال كان زمانا أذكر فإين باملقدسات، التهم وإلصاق الدين
 صوت لكبح املستميت نضال ويناضلون وغيظهم، وكرههم حقدهم يقيئون
 ال نظم على متكئني واالشتراكية، الشيوعية رواج أيام واملسلم، الدين
 صار الذي االستقالل وأمل الوطين النشيد شاعر أبيات أمجل وما .هلا أنساب
 هذه -بالضد- تصويره يف جديد، من الشعب انبعاث تروي أسطورة نشيده
 وُتطفأ ليقتل أثره، ويقتفى واإلسالم املسلم فيه ُيرتقب إذ املظلمة، املرحلة
  :طبائعه وُتفسد شعلته
  والقفار البوادي ملء فالعار سر،واحن احلياء انسلخ قد
  الستار رقيق خلف اختفى نعرفه مل قبيح وجٍه كم
  مدلول بال لفظ واألمانة عدم، والعهد وفاء، فال

  اجملهول يف واحلق حال، كل يف ملتزمة واخليانة رائج، والكذب
  االنقالب هذا رهيب كم :رب يا جزع، مرتعب العقل
  )١(.تراب إلميانوا خراب فالدين واإلميان، الدين ضاع
 التسلط هذا لكن .الشاعر ظهر تقصم وانكسار حبسرة مفعمة أبيات
 متاماً االستحواذ عن عجز السنني، هذه طوال واملزاجي، والكفري القهري
 الُبعد ذات أفكاره، شعلة أبداً يطفئ ومل األصيل، الشعب هذا إرادة على

                                                 
 )املترجم. (ة، وهذه ترمجة من التركي٤٢٠للشاعر حممد عاكف، ص " الصفحات" من ديوان )١(
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 الرماد، حتت رةمج الظروف حسب صارت األفكار هذه إن .واألبدي األزيل
 إلضاءة كافياً للنور مصدراً أو طفيفة، حبركة ناراً وتندلع تقدح شرارة أو

 يف انكمشت املركز، حنو اجلاذبة والتمكني التدبري بعوامل لكنها، .الدنيا
 إىل لتصل العصر حمن أعظم جتتاز أن فاستطاعت وتقلصت، نواة، جوف
  .بالنور كلها األرض تغمر أن انتظار يف العمل، أداء على القادر اجليل
 وجهٍد متجرٍع عذاٍب مبقياس الطويلة التيه سنني نقّيم أن املمكن من
 بفهم احلقيقيون األرض وارثو أننا إثبات يف أخرى مرة فلنسَع ...مبذول
 مث أصله، يف هو كما واملعنوي، املادي النبعاثنا الكايف مصدرنا الم،اإلس

 وحساً وفكراً عاطفة املتينني الساملني :حلنيالصا اهللا عباد مجوع يف باالخنراط
 حياهتم يف املنظَّمني اهللا، كلمة إعالء على القائمني الثابتني وإرادة، وشعوراً
 القادرين شخصياهتم، يف املستقرين العمل، سلوكيات يف املوثوقني ...العلمية
   .والعقل القلب ارتفاق إىل املوفقني النفسانية، نوازعهم دحر على

 اهللا بتوفيق املضّيع، واخلط املفقود التوجه هذا يف املسري نواصل  أننافعلي
   .ومشيئته تعاىل
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  السري خط استكشافنا أثناء

  
 القلب هلا يتفطر معاملة إىل األرض إرث من حرماننا منذ اإلسالم تعرض

 وليس .إنصافهم وعدم خصومه وتعدي إليه املنتسبني ضعف برزخ يف
 ال املسلم ضعف لكن اآلخر، الطرف عارش والغدر لمالظ يكون أن مستغرباً
 من باهللا يستعيذ حني هذا، إىل يشري  اهللا رسول ولعل .يطاق وال حيتمل
  .قيتَّال وعجز الفاجر دَجل

 ومخودمها، وتباطؤمها، املسلم، واملنطق املسلم الفكر اهتزاز أن ينكر ال
 اهلدف ذي املستقيم الصراط عن املسلمني أبعد قد وفسادمها، تكدرمها بل

 وعطل اإلسالم، عاملية عن الشمس ضوء وحَجب ...النبوي والفَلَك القرآين
 هذه، االحنراف واقعة إزالة أن واضحاً ويبدو .بالعامل احمليط الدين وظيفة أداء

 ويف األخرية، القرون مسلمي يف املشهودة الدرجة هبذه واملستقرة املزمنة
 بضع عقد أو مدارس، بضع بافتتاح تحققي لن خاصة، املسلمني املرشدين
  .مسكينة ونصائح مبواعظ وال وندوات، مؤمترات
 بالعلم املَُمّد خلت، عصور إىل جذوره املاّد اهلِرم، االحنراف هذا إزالة إن

 على والعثور جديد، من أنفسنا اكتشاف إىل حباجة عصرنا، يف والتكنولوجيا
 اإلسالمي، واملنطق المي،ساإل الشعور على أخرى كرة وتعّرفنا ذاتنا،
 كاف وزمان أصيلة ومهة طويلة َحِمّية وإىل )١(...العقلية حماكمته لوبوأس
 مل إن هذا، وخبالف .تأٍن بعد وتأٍن صلبة وإرادة حيوي وأمل نافد غري وصرب
 احلفرة من اخلروج سبل عن البحث يف ختبطنا نربح ومل الذايت، أسلوبنا جند

                                                 
 املقصود من احملاكمة أينما وردت هي احملاكمة العقلية املنطقية بتمحيص املسألة وفحص األدلـة وإجـراء                 )١(

 )املترجم. (القياس وإعمال االستنباط الستحصال النتيجة
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 أنفسنا خندع فإننا فيها، وقعنا اليت ليست مواقع من قاانطال فيها سقطنا اليت
 .أخرى مرة االنكسار إىل القابلة األجيال ونعرض

 أجل من اإلسالمي والتصور اإلسالمي الفكر إحياء من مناص ال لذلك،
 مبنطق كلها األشياء وتقييم إسالمي، بسياق واحلوادث الوجود من االقتراب

 واإلنسان بالكائنات فالتعقل، تشعار،السا :أوالً لذلك ويلزم .الميإس
 وغايتها، مبدئها يف احملور ثابتة األمر، لنفس مناسبة سليمة، مبعلومات واحلياة
 مسبوك نغم فكأهنا بينها، فيما األجزاء منفتحة بعض، مع بعضها متساندة

 مركزي نقش أو معني، طابع عن تعبرياً واحد بأسلوب متنوعة أصوات من
 ...املركز إىل تشدها معنوية روابط من هلا بد ال أخرى نقوش هـب حتيط
 عموم يف ومجعية بكلية املناسبات تفهم إىل واحملاكمة العقل يقود أن :وثانياً
 مشحونة وحكم وحمتويات مبعاٍن ملطالعتنا، املعروضة الوقائع وعموم األشياء
 نيمالي يعكس فين كأثر أو ...فائضة حكمة ملنظومة ككتاب الدنيا، ملء

 ثاقبة وبصرية وبرؤية وتأللئه، بربيقه العيون فيغرق اإلهلية للشؤون األلوان
 حبوادث تتعثر أن غري من الكليات، ستار وراء ما اجلزئيات خالل من تبصر
 اجلزئيات جتمعات أبعد إىل منها االمتداد :الكليات ويف منها، ومنفردة جزئية

 لقسم جهدنا من قسم اد،يض أو ُيذوي، أو ينقض، كيال ذلك، .والتفرعات
  .أخرى ملدة زماننا من مدة أو آخر، جلزء فكرنا من جزء أو منه، آخر

 .التفرع أو التخصص إىل ندعو ال أننا الكالم هبذا يظن أن ينبغي وال
 عرش ذروة إىل يرتقي مث الفروع، من فرع يف أمرؤ يتخصص أن يف فاخلري
 العناية مع لكن ...الساحة تلك يف املىن أرقى نيل إىل ويسعى فيه، الكمال
 والبد .وجده سعيه أثناء يف وغايته، مبقصده بل وحاله، وحمتواه الكل مبعىن
 أو واحلس، العلم بسائق أو املشترك، التضامين بالشعور سواء هذا، يتحقق أن

 حاجتنا يف شك وال بهةـش فال .العقلي بالدهاء أو متكامل، منسق بعمل
  .واملوضوعي العمومي والتقييم والشمويل، الكلي النظر هذا إىل املاسة
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 واليوم األمس يتصور موضوعي عقٍل إىل أيامنا يف ماسة احلاجة نعم،
 موهوٍب واحدة، دفعة واحلياة واإلنسان الكائنات يف التمعن على قادٍر معاً،
 بظهور حميٍط وعلله، الوجود أسباب ُبعد على منفتٍح واملقارنة، املقايسة يف

 وعلم االجتماع علم فيه يغلط فيما َحكٍَم واضمحالهلا، اتواجلماع األمم
 واملوت بالوالدة اراتاحلض أحوال حتول على رقيٍب يصيب، أو النفس

 الوجدان لسالمة مالٍك يلة،والوس ةـالغاي بني التمييز يف مقتدٍر والتقهقر،
 صاحب ومراد عالتشري حبكمة خبٍري للمقصد، حمترٍم الفكر، واستقامة
  .اإلهلية للواردات ُمسَتقِْبٍل الدين، ألحكام احملضة باألسس عاٍمل عة،الشري
 نظامنا أمام اآلفاق فتح مثل وظائف يؤدون نـالذي اإلدراك ُجْند إن
 عن املبتعدة املتقادمة العقلية احملاكمة يف تبلّدنا ويشّغلون ...املنغلق الفكري

 املناسبة عن ذلك أثناء لونيغف وال ...القرآين الفَلَك يف بتدويرها ماويةالس
 جيسد للدين أمنوذجا وميثلون ...واحلياة واإلنسان الكائنات بني بالسر املفعمة
 مهما أصالً مراعاهتم جانب إىل بالغ، حبرص وحتقيقها الدينية األوامر إحياء
 آفاق مع التوافق وـوه املسلوكة، بلـالس يف والتمادي الدوام أصول من

 فيضان مسته تكون حىت واملساحمة، واملواءمة يسريالت يف ريعةـالش صاحب
 العلم وةـق بتسليم قرون منذ املزمن العقم وإهناء ...التنفري وترك التبشري
 معبداً، أم ةًمدرس مكان، كل وحتويل ...وتفسريه اإلسالم إلمرة والتفكر

 واحلياة الوجود خلف الكامنة احلقيقة ترصد مراصد إىل مسكناً، أم ارعاًش
 زمان ميتد واليت ة،الالهناي يف املتأملة الرؤية افذمن وتشغيل ...إلنسانوا

 حضور أجندة وتقدمي ...قرون من أبعد ردح إىل لـب قرون، إىل تعطلها
 احلساسية وحتكيم ...كلها احلياة وحدات ويف دوماً النظر مراتب يف اإلسالم

 الرياضي صرفوالت العلّية، بتناس مبدأ حسب والنتيجة السبب قضية يف
 احلضور أركان ويعلّموننا التجدد، يف يعينوننا َمن هم هؤالء، ...والعقالين
  .األبدي الدائم والوجود
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 مباهاهتا إىل املويف باألسباب االهتمام هذا بعضهم ويكره يستنكر وقد
 ينبغي .ما شيئاً والتوجس الذهاب هذا يف أشارك وأنا .أدهبا وسوء بنفسها
 .الربوبية شأن لوازم يف يتدخل وال وواجبه، بوظيفته وميق أن اإلنسان على

 حكم يف مراجعة هو بابـباألس لـوالتوس علينا، تقع مسؤولية الوظيفة
 هذا على املسألة هذه قبول إن .تعاىل احلق وابـأب إىل املرفوعة الدعوات
 لكن .اخلالق وـوه خملوقون وأننا اجلليلة اإلهلية الصفات لوازم من الوجه
 شبيٍه إلينا، يرجع شيٍء بقبول أمر قد تعاىل اهللا أن :هو للمسألة اآلخر هالوج
 بتحقيق ووعد أمهية، هلا وجعل ومشيئته، إرادته إىل كداعية )١(اعتباري، بأمٍر
 الشيء هذا خلق وقد ...وحققها املخطط، هذا على بناء األعمال أعظم

 وقَِبله ومكافأة، عقاباً للجزاء أساساً وجعله والثواب، لإلمث وسيلة االعتباري
 عن ُمَعّبراً ليس االعتباري األمر هذا أن ومع ...والشر اخلري إسناد يف فاعالً
 قَيما -عليه املترتبة النتائج باعتبار- إليه أرجع  لكنه ذاته، يف قيمة أي
 درك إىل اإلنسان وسقط متاماً، احلياة لتوقفت كذلك، يكن مل ولو .قَيم فوق

 إيالء من بد فال .العبث إىل اجنراراً شيء كل وذهب تكليفال وبطل اجلماد،
 رارأس من خفيا ُبعدا ُيظهر تعاىل اهللا فإن .متطلباته ومراعاة به، االهتمام
 مرعية يلةووس والعقىب، الدنيا إعمار يف عاديا رطاًش ذلك جبعل قدرته
 رة،قط يف حبراً فيوجد العوامل، تضيء كهربية لعملية حريس بزر وشبيهة
  .عدم من عدم يف وعاملا ذرة يف ومشساً
 يقّيد وال تعاىل، اهللا على جيري ال آخر شيء أي أو باباألس حكم إن
 .املطلق األحد احلاكم هو اهللا .شيء كل حيكم اهللا .اإلهلية ومشيئته إرادته

 فنؤمن .تعاىل اهللا بأمر إالّ ليس صغرية وسائل العلل َوَعدُّ األسباب ومراعاة
 بُسّنة املعروفة الفطرية الشريعة خالف إن سيعاقَب اإلنسان بأن عتباراال هبذا
  .اآلخرة يف منه وقسُم الدنيا يف معظُمه عقاباً اهللا

                                                 
 )املترجم. (وهو أمر اعتباري ال وجود له خارج العقل.  املقصود هنا هو اإلرادة اجلزئية املوكلة إىل اإلنسان)١(
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 اهللا قدر من نفّر" : اخلطاب بن عمر العادل اخلليفة جواب أحكم وما
 فيها انتشر مدينة دخول عن امتناعه تأليف استشكل حينما )١(،"اهللا قدر إىل
  !للقدر والتسليم بالقضاء الرضا مع ءالوبا

 غاية إىل وحتويلها النتيجة، حسب )٢(ةاحلركيو اجلهود برجمة أن فاألصل
- تعاىل اهللا توقري عن ويبعد وعذاباً، قلقاً يورث عبئها، حتت والوقوع املىن،
 وانتظار واالختيار، اإلرادة تعطيل وإن .معه مساومة عملية وكأهنا -حاشاه
 لألحالم قناع هو باملعتاد يأبه ال عامل يف اخلوارق من ةبسلسل النتيجة

 اُنواكَ َماِب اًءَزـ﴿َج وتكراراً مراراً الكرمي القرآن اـينذرن أال .واملسكنة
 وشر خري من اإلنسان يلقاه ما وأن ُبونَ﴾سَِِيكْ وااُنكَ اَمِب اًء﴿َجَز َملُونَ﴾ْعَي

 والعقل القلب ملوازنة ذجأمنو أعظم ُيعلمنا أال وتصرفه؟ وفعله بعمله هو
 الوثيق باالرتباط ، اماألن يدوس اإلنسانية فخر وصورة والوجدان
 حينما والثمرة والسعي واملعلول والعلة والنتيجة السبب بني اخلفي والتناسب
 يسأل حىت ربه عند من القيامة ومـي آدم ابن قدم تزول ال" :قائال يذكرنا

 اكتسبه أين من وماله ،أباله فيم شبابه وعن ،أفناه فيم عمره عن مخس عن
  )٣(."علم فيما عمل وماذا ،أنفقه وفيم
 وحال للمؤمن، والعقىب الدنيا حياة والسنة بالكتاب ينظم إذ اإلسالم، إن
 خالل من نفسه الوقت يف يهمس وأخالقه، عبادته وكيفية وعمله، اعتقاده
 اإلنسان دنيا أذن يف األبعاد، إىل االمتداد عامل من أخرى ياءـبأش طرـاألس

 أنساماً ذاته أغوار يف مولِّداً واحلسية، والوجدانية والقلبية والعقلية الروحية
 .آخر ُبعٍد يف أخرى مرة آن كل يف ليحييه التلون، الهوتية ومشاعر أخروية
 يف املداخلة الـوح تعاىل، اهللا خالفة موقع يف نفسه اإلنسان ليجد حيييه،

                                                 
 .٩٨؛ مسلم، السالم ٣٠ البخاري، الطب )١(
 ترمجناها حيثما وردت    وقد.  ويعين هبا القضية والدعوة والرسالة والتأثري      )Action( يستعمل املؤلف كلمة     )٢(

 )املترجم. (وأرجو مالحظة اجلمع بني هذه املعاين يف الذهن كلما وردت". ةاحلركي"إىل 
 .١  صفة القيامة الترمذي،)٣(
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 يف ويستشعر يرى مث .اهللا سنة رارـألس واالستقراء الفهم ومقام األشياء،
 من املترشح املبني وبيانه واملشيئة، اإلرادة مصدر من النابع الكائنات كتاب
 وحياته وفكره، تصّوره ويوازن ...لواحد وجهان كأهنما تعاىل، كالمه نبع

  .والسماء األرض يف اليت باملوازنة وأخراه، دنياه ومالحظات وتصرفاته،
 والوجدان العقل على املهمة منسوجاته عناصر طرح اإلسالم إن ،نعم
 الغائر والعقبوي الدنيوي البعد ذا الزاهي القماش ذاك فغزل واجلسد، والروح

 أحياناً، معني مستوى يف غريه على منهم واحد تقدم ولئن .األعماق يف
  .هعن ُيعّبر أو ميثله أو وحده اإلسالم يصور أن منهم أي قدرة يف فليس
 إىل للكل، اخلالق من عطية أعّم هو الذي اإلسالم ينتقل أن املمكن من
 وـوه إحساناته، أوائل من ُيعّد مما آخر إحسان طةـبواس فعالة منظومة
 والروح والوجدان العقل من املتشكل كله، للوجود املعنوي تـالفهرس
  .موضعها يف املسألة هذه نشرح وسوف .واللطائف واجلسد
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  الغد عامل حنو

  
 حول حائمة مفرغة دائرة يف الدوران قرون، منذ اإلسالمي العامل يربح مل

 إىل خطوة تقدمت إنف .وروحها ذاهتا جوهر جتد أن غري من أغالطها
 بل .السبيل سواء عن احنرافات أو الوراء إىل خطوات بتراجع أعقبتها األمام،
 خطاياه طغت الذي اللعني االحنراف أو املشؤوم السري هذا خلف ما كثرياً
 الذاتية اجلهود على حممودة غري آثاراً فوائده، أضراره وأغرقت صوابه على

 الطيبة األعمال فعّرضت الذات، إىل العودة بلـس حتري يف االجتماعية
 قد اخلرز عقد أن على دلـت احلال هذه .األعماق من التزلزل إىل ورجاهلا
  .مصاحلها خالف يدور والشعوب الدول دوالب وأن العامل، يف انفرط

 بكل التجدد إىل مجيعاً اإلسالمي العامل توجيه بضرورة نؤمن لذلك،
 والعشق اإلحسان، عورـوش )١(الم،ـاإلس وتلقيات اإلميان، فهم يف أجزائه

 مبؤسساته نفسه، عن اإلفادة لوبـوأس التفكري، وطريقة واملنطق، والشوق،
  .األحوال هذه تكسبه اليت ونظمه
 ولقد .الدينية والتصورات الديين الفكر على قائم املعنوية اتناحي أساس إن
 منطلقة أيضاً وثباتنا وكانت األساس، هبذا اليوم حىت وجودنا على حافظنا

 إىل نةـس ألف متخلفني أنفسنا جند فسوف منه، أنفسنا جردنا فإن .منه
 اناإلنس على املعىن إضفاء مثل اتـغاي إىل يهدف الذي الدين إن .الوراء

 املمتدة الرغبات وحتقيق والذات، اإلنسانية الروح على واالنفتاح والكائنات،
 على منحصراً ليس ...الوجدان يف األبد حس وإشباع الدَُّنى، وراء ما إىل

 كل يف ويتدخل ...مجيعاً واالجتماعية الفردية احلياة حيتضن هـإن .العبادات
                                                 

. طبيعة فهمه وتداعياته يف اإلنسان ونوع التـصورات بـشأنه         :  املقصود من تلقيات اإلسالم أو متلقياته      )١(
 )املترجم(
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 حسب لنا تصرف كل تهبصبغ ويصبغ ...وقلٍيب وروحٍي عقلٍي :لنا شيء
   .شيء كل بلونه ويسربل نيتنا،

 ذو له جهد وكل العبادة، حمور على قائم احلق للمؤمن تصرف كل نعم،
 حياته يف حمل فال .والرضا بالعقىب متلون له وجهد محلة وكل جهادي، ُبعد

 ومنطقه وعواطفه ...وعقله قلبه بني برزخ وال ...والعقىب الدنيا بني للفصل
 واخلربة التجربة كذا، .إهلاماته مع العقلية حماكمته تتناكر وال ...دواح مزيج
 حبسابات عال برج والعلم بالعقل، يتصل النور من ُسلٌّم فكره عامل يف

 هذا يف العمالقة العشق بأجنحة دوماً الالهناية إىل حيلق نسر فهو .الفراسة
 ال وحيث .ربجال هذا يف بفطنته ندفاً الوجود قطن يندف وحالٌج الُسلّم،
 الفردي اإلنسان إمهال عن كالم فال الفهم، هذا زوايا من زاوية أي يف فراغ
  .املنظومة هذه يف االجتماعي أو

 بؤساء هم العقلية، واحملاكمة العلم وبني الدين بني صداماً خيتلقون والذين
 االجتماعية الفئات بني الصراع مسؤولية إلقاء أما .والعقل الدين روح جهلوا

 بني الصراع ألن .االخنداع يف مريع قوطـس فهو الدين، كاهل على ملتنوعةا
 يؤيد ال والدين .الفئوية واملصاحل الشخصية واملنافع اجلهل من نابع التكتالت

 من قسم بني وصراعاً صداماً الواقع يف ونشهد .واألفكار العواطف هذه مثل
 مل الروحية اجلذوة لنفس احلاملني هؤالء أن إىل يرجع هذا .أيضاً املتدينني
 يندحرون ورمبا ...اإلخالص وحفظ اإلميان صدق يف الالزمة الدرجة يبلغوا
 .البؤس هذا عن الطريق تقطع املؤمنة الفضيلة ألن ...أحيانا عواطفهم أمام

 إحياء هو البؤس هذا يف السقوط من دـالوحي النجاة بيلـس أن والواقع
  .وحلمه تمعاجمل دم وجعلها كلها الدين منظومات
 يف جاد وإصالح ،"املوت بعد ما بعث" إىل حباجة اإلسالمي اجملتمع إن
 إحياء "...اءـإحي" إىل دافئة، وبإفادة والفكرية، والروحية العقلية ملكاته

 زمان كل يف كلها، احلياة وحيتضن كلهم البشر أصناف ملتطلبات يستجيب
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 اجلد ضمن النصوص، ةمرون هبا تعد اليت والعاملية عةـالس بقدر ومكان،
   .الدين أصل صفاء على للحفاظ واجلهد
 اهللا أدام- رؤوسنا فوق بظله شعرنا أن منذ املبارك النظام هذا مسح لقد
 دـالتجدي إىل مراراً هـباب من للولوج بفسحة -دـاألب إىل علينا حفظه

 متثّل األكثر ويف عموماً املذاهب .مراراً االنبعاث اـفشهدن واإلصالح،
 تزّين رئيسة سبالً الصوفية الطرق ارتـوص .واحلقوق الفقه يف جديدالت

 أن ومـي- عموماً واملدارس الكتاتيب وانشغلت .والروح القلب مسالك
 املأمول واالنبعاث التجديد أما .والكائنات للوجود املعىن بإضفاء -لنا كانت

 جممع يف مجعاً وحشدها ذكرناه ما كل بني بالتوفيق فيتحقق احلاضر، يف
 والتوجه الشكلية وترك اللب، إىل القالب من االنسالخ هذا، ويعين .واحد
 اإلميان، يف اليقني إىل التوّجه أيضاً ويعين .مسألة كل يف والروح، اجلوهر إىل
  ...والفكر احلس يف اإلحسان وإىل العمل، يف اإلخالص وإىل

 والكلمات عبادات،ال يف هدفاً "النوعية"و تامة "الكمية" تكون أن ينبغي نعم،
 التصرفات، يف مرشدة والسنة الدعوات، يف أساساً والصدق والروح وسيلة

 ...وقعودا قياماً ليست الصالة ...القصد غاية اهللا :هذه كل ويف .الزما والشعور
 جوعاً الصيام صار ولئن ...ذهابه أين يعلم ال للذمة تربئة مطروحاً ماالً الزكاة وال

 عن اختالفه فما فَلَِكه، يف جير مل إن واحلج اِحلْمية؟ عن اختالفه فما وعطشا،
 تصري قد والعبادات أجنبية؟ عمالٍت بعضهم تكسب وأخرى مدينة بني سياحة
 الروح من اخلاوية األدعية وصيحات ...الكم يف احنصرت إن األطفال كلعب
 ُتحتمل مشقة صارت إن والعمرة واحلج ...احللوق عمل عن الباحث شغل

  ...واملرامي املعاين يف حنرج فسوف احلج، ومناقب "احلاج" لقب حبمل للتسلي
 باكـِش يف هدراً االضمحالل ذاـه من كل من اخلالص بيلـس إن

 وينقذنا ضعفنا يزيل الذي العام النفري وإعالن فراغاتنا، ملء هو السلبيات،
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 ينالذ واملعىن الروح اءـأطب جيهز ينقذنا، وإذ .والبدن اجلسم عبودية من
 على قلوهبم منفتحة اءـأطب ...احلياة مستوى إىل والروح القلب يقودون
 والواردات والعرفان والذكاء العلم احاتـس يف منطلقون واملعىن، الروح

 األخالق، إىل الرياضيات ومن امليتافيزيقا، إىل الفيزياء من كلها، والفيوضات
 ومن الروحانية، إىل الكيمياء ومن التصوف، إىل اجلميلة ونـالفن ومن

 السري إىل ةـالسياس ومن الفقه، إىل احلقوق ومن األنفسية، إىل الفضائيات
 .العقل هذا مثل إىل بل وذاك، هذا إىل حباجة ليس الشعب هذا إن .والسلوك
 األعصاب، عرب البدن يف وقريبة بعيدة جهة كل وحياور العقل يلتقي وكما
 سيكون هذا العقل فريق فإن ها،من ويستلم نقاطه أقصى إىل الرسائل ويرسل

 الوحدات مجيع إىل ويصل وجزيئاته الشعب بدن حجرات مجيع مع تعاط يف
 كل أذن يف ويهمس ...احليوية أجزائه مجيع يف تصرفه يد ويضع اجملتمع، يف

 أشد عمقا ومكتسباً املاضي من مقبالً املعىن، ومن الروح من شيئاً صنف
  .يتاآل إىل وممتداً احلاضر، يف غورا

 كما املدارس، يف واملؤدب امللتزم الطفل حيتضن .اجلميع يسع الفريق هذا
 صدر كل يف وُيفرغ .األزقة يف املنضبطني وغري السائبني الوطن أبناء حيتضن
 ومهاراته، الغد بعلوم مؤهلني دهاة اجملتمع لفائدة وُيِعّدهم روحه، إهلامات
 لوثات من بالتطهر سانيةاإلن الكماالت إىل شرحية وكل إنسان كل ويرفع
 واملدارس الطلبة وبيوت الطالب إقامة وجمّمعات النور مآوي صفاء يف العصر

  ...والتكايا واملعابد واجلامعات
 والتلفزيون وـوالرادي واجملالت الصحف وحشية يؤنس الفريق ذاـه

 وجهة، من وامللّة نـللدي وَنفَساً صوتاً ليجعلها القوية، اإلعالم ووسائل
 واألصوات القامتة واألفكار السوداء األحاسيس أخرى وجهة من هبا دويرش

  .اإلنسانية الصريورة سبيل إىل املدهلمة،
 حتت يوم كل وتوجهاً صورة املتغرية والتعليم التربية ينقذ الفريق هذا
 الدخيلة، األفكار وصاية من الداخلية، واالحنرافات اخلارجية الضغوط وطأة



 ٢٨

 ويرفعها التارخيي، السياق وحسب احلاضر ملتطلبات طّيعة بصورة فينظمها
   .وأسلوهبا وخطتها بربناجمها رسالة ذات مؤسسة لتكون

 الببغائي واحلفظ والفكري، احلسي الفقر من األمة ترتقي ذلك، بفضل
 إىل الفن، باسم الرذائل أنواع تزكية ومن احلق، العلمي الفكر إىل والشكلية،

 الشعور إىل ونسباً، نشأة اجملهول واإلدمان ادةالع ومن احلق، واجلمال الفن
 يف القابعة املتنوعة األفكار أقفال ومن والتاريخ، الدين من النابع األخالقي
  .التوكل الشعور، التسليم، ،اخلدمة واحدية إىل وأهنكتنا، أضنتنا واليت صدورنا
 دةبوال نصّدق ال حنن .العامل يف دةـاجلدي التكوينات بلبلة جانبا لنضع

 تكسرياهتا أو الشيوعية، أحالم أو القدمي، الرأمسايل اهلندام من دـجدي شيء
 .البالية الليربالية خرق أو االجتماعية، الدميقراطية هجني أو تراكية،ـاالش

 فهو جديد، عاملي لنظام األبواب مشّرُع عالٌَم ثَّم كان إن أنه هي احلقيقة
  .حنن هنضتنا عصر أنه على القادم اجليل وسيتناوله .حنن عاملنا

 مفاهيم كذلك وأفكارنا، مشاعرنا عامل سُتكسب اجلديدة، الوالدة هذه
 ظله ويف .اآلن عليها عما عاًاسش اختالفاً خمتلفة أعماقاً ومجالنا، فننا

 ...رومانسيتنا على ونعثر يقانا،موس إىل ونصل البديعة أذواقنا سنكتشف
 أو والفن، العلم يف سواء جهة، لك من ومتني مصان حرز يف شعبنا ويستقر
  .مستقبله فنضمن واألخالق، الفكر

 .واحلقيقة اإلميان قوتنا ومصدر واإلقدام، النفري املضمار هذا يف شعارنا
 من الشفاء أمل على األخرى األبواب على بنا داروا الذين دوماً أخفق لقد

 وبقينا لشرف،ا حنن نلنا ولقد .األخالق ومن اإلميان من باالنفالت األدواء
 إىل وانتمائنا تسليمنا ظل ويف به، قلوبنا ارتبطت الذي اهللا بفضل شرفاء،
 صدرها يف ُوِجدنا اليت وبالدنا دنيوي شيء كل على رجحناها اليت أمتنا

  !احلال بعكس الواقع شرح إىل حاجة يف بأنين أظن وال .حضنها يف ونشأنا
  .ديدج من االنبعاث يف مواضيع آخر فصل يف وسنتابع
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  الذايت عاملنا حنو
  
 وأزمان عهود يف دجدي من البناء دعاوى عن كثرياً الكالم تكرر لقد
 ذهـه صدق ويبقى .خمتلفة وبعناوين األرض من متنوعة وبالد متعددة
 عاملٌ هنالك لكن .وقت كل يف للنقاش ومفتوحاً والرد لألخذ قابالً الدعاوى

 الوجود، ستار خلف رارواألس لوجودا باحتواء ...حقها البناء عملية يويف
 هذا إن .آنفاً املذكورة القيود كل من وطليق حٌر مجعاً، واحلياة واإلنسان
  .ودنيانا عاملنا هو خاصة، الطويل األمد وباعتبار العامل،
 أنف ورغم ديد،ـالش والتزلزل لـالطوي الدوار بعد األرض زالت وما
 بعثاً حتقق لطاقة ومالكة احلاضر، يف التكوين هذا حتقيق على قادرة األشياء،
 الريادة على قادرة جتعلها علمياً تراكماً متتلك أمتنا وإن !املوت بعد جديداً
 آماداً لألمم قيادهتا أن ذلك على وزد .اجلديدة التكوينات من حوهلا فيما

 الشعوب يف عورالش حتت الكامن القبول من مكتسبة فرصاً تركت مديدة
 إهنا بلى، .اليوم تعماهلااس على مقتدرة وهي الغابر، الزمن ذمن هلا املنقادة
 احملركات تستعمل أن عليها لكن والتمثيل، الرمز وجهة من متاماً جاهزة
 سليماً تعماالًاس وحلمه، العريق العظيم املاضي هذا دم ُتعد اليت التارخيية
  .وصحيحاً
 التصوف ويف الدينية،و الطبيعية العلوم يف العصر يسابق زمناً عاملنا كان
 نفشوا بدهاة ومضمار، الجم كل ويف واجلمال، املدن ختطيط ويف واملنطق،
 كأيب احلقوق وأساتذة والزهراوي، سينا وابن والبريوين كاخلوارزمي الوجود
 املقاييس اجتازت واستعدادات واملرغناين، والسرخسي حممد واإلمام حنيفة

 كاإلمام واملنطق القلب بتغليب جدانالو خط يف احلياة توعاش اإلنسانية
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 وأبطال النقشبند، اهوالش الرومي نالدي جالل وموالنا والرازي الغزايل
 وعمالقة والدواين، واجلرجاين والتفتازاين املاتريدي كاإلمام والفطنة احملاكمة
 بعد وميكنه ..أفندي ده وده وعطري سنان واملعمار خريالدين كاملعمار الفن
 فيحقق املنورة، واألدمغة األرواح كل جمدداً حيّرك أن رالعاب العطل زمن

 جديدة صفحة تفتح أن تستطيع الدنيا إن .الثالثة أو الثانية العاملية النهضة
 كل يف واملعىن الروح نقش خالل من احلقيقية اتالبديعي أذواق إدراكب

 خروية،باأل املتصف النقش، هذا يف ةالالهناي عن املتحري والفن مكان،
 ومعناه اإلسالم روح إىل االستماع جتديد يف األبعاد، مع واملتحد واملترقق،

 الغور العميقة الالهوتية التصوف واءـأج ويف جمدداً، الوجود تفسري يف كما
 والتمكني التيقظ يف كما اإلسالمية واملراقبة احملاسبة ويف امليتافيزيقا، يف كما

 ميكّن الذي املدن وختطيط املدن ويف قَيم، فوق قيماً اإلنسان يكسبان اللذين
 اجلمالية مـالقي يف كما يتنفسه الذايت عاملنا وجيعل التنفس من الذايت عاملنا
 لـب اجلديدة، الصفحة هذه تفتح أن الدنيا تستطيع نعم، .للجمهور العائدة

  .يسري غري عمال يبدو أنه من الرغمعلى  عليه قادرة أهنا الصحيح
 املَُتلَقَّيات انتزاع غري من دةـاجلدي الصفحة نفتح أن على نقدر لن إننا

 مثل وسنني، سنني منذ الوطن هذا يف السائبة املنحرفة واألفكار )التصورات(
 .الدينية أجوائنا عمل وتعطيل كبرية، بدرجة وإذوائها الروحية احلياة ءإضنا

 واحنباس متاماً، والعشق الوجد بتنسية القلوب نةـألس على األقفال ووضع
 وإحالل الكثيفة، الوضعية املادية قمقم يف نيـوالدارس املفكرين املثقفني
 طلبها واجلنة، اآلخرة طلب يف وحىت احلق، يف والثبات الصالبة حمل التشدق
  !املعتادة الدنيوية السعادة دوام بنظر

 الالصقة اللوثيات انتزاع عن عاجزون أننا القول هذا من املقصود وليس
 غاية عسري األمان ّرـب بلوغ بأن اإلفادة بل .األخرية القرون يف ابأرواحن
 مثل احلقيقية، واحناللنا اهنيارنا ودواعي أسباب من كأمة نتخلص مل ما العسر
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 الدنيا إىل وامليل واألنانية السلطة وشهوة هرةـالش وطلب والكسل احلرص
 اإلسالم جوهر ُيعّد مبا احلق إىل ونتوجه واملشاعر، األحاسيس من وغريها

 والروحانية اآلخر ِبَهّم واالهتمام واحملوية واجلسارة كاالستغناء وحقيقته،
 يعين ال الشديد العسر لكن .قالبه يف ونصب احلق مبشاعر وُنصفّى والربانية،

 خملصني جعانـش من -خالية ليست وهي- احةـالس ختل مل فما .احملال
 العصر، احتضان على نـقادري التجديد، إلرادة مالكني والذات، للجوهر
 وسجايا قرآنية أبعاد ذو وتغري جتدد ...والتغري التجدد هذا يتحقق أن فالبد
 خشية أنفسهم حبس على يصرون نـالذي ُتعجز بوترية يتحقق ...فطرية

 .التيار صد عن تعجزهم االنغالق، على يصرون أو الفهم هذا على االنفتاح
 سعي مثرة كانت اليوم، حىت هبا وعلمنا هاعرفنا اليت العاملية النهضات فإن
 كانت فقد ...وحركاهتا ةـالبشري الكتل محالت ال الفردي، اءـالده

 املتعاقبة السنوات يف أحيانا االنفجار دـح بلغت اليت والتغيريات التجديدات
 الذكية والعقول الفذة األرواح من ددـع ارـآث من اإلسالم، ظهور بعد

 كما والعباسي، األموي العهد يف مسقت اليت املمتازة واألفكار االستثنائية
 التحرك خلف الرباقة والفطرة املتعمقة والروح العمق الغائرة الفكرة كانت

 لجوقيـوالس اينـخ والقره اإليلخاين العهد يف "املركز عن" والتكون
 عالية مبعنوية ظهروا الذين الرواد هؤالء افتتحه الذي املسلك إن .والعثماين

 تنفخ وتيارات مدارس إىل ومدٍة ألٍي بعد حتول املراحل، من مرحلة كل يف
 أولئك طريق خلفهم سار من فتابع .البشرية الكتل يف جديد من البناء روح

 أثرهم على احلشود واحنشرت أفكارهم، درب وتعقبوا األرواح املرشدين
 وكأهنم احلشود مع العظام املرشدون هؤالء فعاش .ضيائهم إقليم إىل وجلأوا
 َمن وغياب هذه، العظيمة األدمغة أفول مراحل يف أما .منهم والدم القلب
 أصاب التجديد وعقم الفكر وتفحم الذهول فإن بعدهم، من فراغهم يشغل
  .وطبقاته أصنافه بكل اجملتمع
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 ينتعش فجراً، الفجر ويتبع الربيع، إىل األيام تتحول إذ األثناء، هذه ويف
 إقامة يف تعيننا باملشيئة مؤيدة إرادة يهبنا أن تعاىل ربنا عوفند .وانتظارنا أملنا
 أسرار إىل ألبابنا وإيصال اجلنة، كربوع خضراء قلوبنا وجعل روحنا، صرح
 عليه احملمدي السري خط يف التجدد طريق عبناـش ُيلهم وأن األلوهية، حرم
  .التسليم وأمت الصالة أفضل
 وضرورة وواجبنا حقنا هو هـل وانتظارنا األمل هذا لتحقيق سعينا إن
 ماضينا نراجع أن بواجبنا واإليفاء حقنا تعمالـاس أثناء اللوازم ومن .إمياننا
 فعندما .بالعظمة زاخراً أمسنا جعلت اليت قيمنا إىل ونلجأ باستمرار، اجمليد
 املسيحية إىل التجأ احلاضرة، املدنية حنو مسريه يف كهذه هنضة الغرب حقق
 مقبولة األسس ذهـه باهـأش .الرومانية مع وتزاوج مثالً يةاليونان واختذ

 وجذور ماضينا إىل أيضاً حنن سنلجأ إذن .زمان كل يف األخرى للحضارات
 .الزمان بتعاقب صفاؤها يتكدر مل اليت الروحية مثلنا من ونقتبس معانينا

 الذهبية الزمنية رحيتناـش نراها اليت البيضاء عصورنا إبداعات من وسنأخذ
 ويف الصوفية، احلقيقة يف كما الفلسفي الفكر يف األبدي، فخرنا ومصدر
 بغزل يدنـزو األخالقي، بعده يف كما املستقرة نـالدي متلقيات طبيعة
 موالنا يتجاور النقوش هذه يف .املستقبل تسربل مرفلة أردية على النقوش
 قويل، ومخمد مع أْمَرْه يونس ويسجد التفتازاين، مع الرومي نـالدي جالل
 حنيفة، أليب حتية اولوغ األمري ويقف ".عاكف" صدره إىل "فضويل" ويضم
 إبن على وردة عريب إبن ويلقي الغزايل، اإلمام قبالة الدّهاين اخلواجة وجيلس
 ...النورسي الزمان بديع ببشرى السرهندي الرباين اإلمام ويفيض سينا،
 فيهمسون العمالقة، بقاماهتم يمالعظ املارد املاضي هلذا األفكار عماليق يتوحد

  .واالنبعاث اخلالص طالسم آذاننا يف
 كل جتمع اليت والفلسفة واملنهج والفكر عورـالش نكتشف أن املأمول

 النظر نعيد أن أرى ذلك، أجل من .واخلالد السماوي أسلوبنا جند وأن هذه،
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 األسس فمن .إعمارها جندد وأن شيء، كل قبل نسلكها اليت طرقنا يف
 توحي اليت والرصانة واملتانة وَبركتهما، والشوق العشق إهلام لنهضتنا ملهمةا

 وُبعد الذات، إىل والعودة احلرية وإنسانية واستقرار واملنطق، العقل بأمان
 ومن .وفلسفتنا فننا يف الوحي وروح املنطق، وحمور والتجريد، والدقة التعمق

 غاية اهللا رضا جنعل نأ التجدد يف الصحيح النهج على الثبات ضمانات
 اإلنسان وحب بالواجب، الشعور جهود يف للحركية أساساً والروح اآلمال،
 يترك ال املسري يف حيوياً زاداً واألخالقية عنه، يستغىن ال حرصاً الوطن وهذا
 نبشه عن ُيكُف ال باألسرار حمفوفاً كتابا :واحلياة واإلنسان والكائنات أبداً،
 لشخصية مهماً للقوة ومصدراً البلوري، القرآن شورمن حتت فصل بعد فصالً

 إىل املوصل للطريق حموراً نةـوالس والقرآن احلقيقية، البشرية وقيمه اإلنسان
  .وُمقَدَّّسيته والغاية اهلدف حقانية مع متناسباً والغاية، اهلدف
 وطننا جنعل أن :مثل خلالصنا، طبية بوصفة نسميها أن ميكن أموراً وإن
 بالروح أجسادنا وحنيي املعكوس، مصرينا تغيري يف وجنهد مقصودنا وإنساننا
 هي لشعبنا، وجديرة نقية تارخيية صفحة ونفتح جمتمعنا، عجني من املتشكل
 هذه وسنعرض .التجدد ورؤيا الفاضلة املدن تفوق حلضارة األسس من شيء

  .يأيت فصل يف التفصيل من بشيء األسس
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  ...الروح صرح نقيم وحنن

  
 نتفسح أن اآلن ونريد .إمجاالً "األرض ورثة" صفات إىل أشرنا أن سبق

   :تفصيالً أكثر بشيء مالحمها يف
 الكرمي القرآن حيدد .الكامل اإلميان وـه األرض لوارث األول الوصف

 العشق وُبعِد احملبة وروح املعرفة أفق يف اإلنسان خللق ةـغاي "باهللا اإلميان"
 اإلمياين عامله ببناء مكلّف واإلنسان .ةـانيالروح اخلطوط وتلّون والشوق
 بالتقاط اـوحين الوجود، أعماق إىل ذاته من الدروب مبد حيناً والتفكري

 ظهور عينه الوقت يف هذا ويعين .هـذات يف وتقييمها الوجود من رائحـش
 ذاته، يستشعر أن يستطيع ال فاإلنسان .روحه يف الكامنة اإلنسانية احلقيقة

 الكائنات هـكن على ويطلع وغاياته، ودـالوج ومقاصد ذاته، يف واألعماق
 االطالع وبعد ...اإلميان ضياء يف إالّ األشياء، تارـس وراء وما واحلوادث

   .الذاتية أبعاده يف بالوجود فهماً حييط
 بفوضى، الوجود دأـب :الكافر نظر ففي .وخانق منغلق نظام الكفر إن
 ويف .رهيبة هناية إىل متسارعاً لقنـزوي دف،للصُّ املخيفة اجملاهل يف وتطور
 فيه قدم موطئ وال بل ضيق، مكان لنا ليس لق،نـزوامل املتدحرج السري هذا
  .اإلنسانية آمالنا حيتضن أمان نسيم أو الروح، هبا ينشرح رمحانية نفحة
 وإىل أين إىل :وتوجهاته حركته، وخط مبنشئه املستشعر اإلميان إنسان أما
 قدمه ويطأ وضياء، وراًـن شيء كل يرى فإنه ومسؤولياته، فه،ووظائ ماذا،
 ...ثقة ويف خوف الـب إليه املوّجه هدفه حنو ويسري يطأ، أينما قلق غري من
 الوجود، تارـس وراء وما الوجود عن مرة ألف مخسني ُيَنقّب يسري، وإذ

 كل طْرق على ويصر األنبيق، يف مرة ألف مخسني واحلوادث األشياء ويرشح
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 علمه ما يقصر وحني ...شيء كل مع املناسبة ائجـوش عن ويبحث باب،
 اليت التحقيقات وجه يف وعرفها رآها اليت باحلقائق يكتفي ده،ـوج وما

  .املسري يواصل مث احلني، ذلك حىت غريه أو هو استحصلها
 هذه .للقوة مهم ملصدر مكتشفاً اإلميان سائح ُيعد املوازين، هذه إطار يف
 حول ال"بـ هلا واملرموز األخرى، لألبعاد العائدة التعبوية، والذخرية اخلزينة
 غريه مصدر إىل احلاجة حّس يلغي موقعاً األمهية من لتبلغ ،"باهللا إال قوة وال
 هو إال رىـي ال فإنه .النور وهذا للقوة، املصدر هذا على حيوز من عند
 إليه متوجها إال حييا وال هو، إليه إال يفر وال هو، إال يعرف وال بحانه،ـس

 على واعتماده معرفته توغل بقدر الدنيوية القوى كل حتدي فيستطيع هو،
 املواقف أشد يف حىت والسوداوية التشاؤم يف يقع وال شوق، يف ويعيش اهللا،

  .شيء كل يف النجاح على القدرة أمل مع سلبية،
 اآلثار من ضخم تراث إىل حميالً املوضوع هذا عن القدر هبذا هنا وأكتفي

   .النور رسائل كليات مقدمتها ويف تعاجله،
 يف اةـللحي ريـإكس أهم ُيعد الذي العشق هو للوارث الثاين الوصف
 حيس ومبعرفته، باهللا باإلميان قلبه وجيهز ُيَعّمر من إن .دـجدي من االنبعاث
 ...الوجود لكل بل البشر، لكل أصيل وعشق عميقة مبحبة درجته حسب
 واجلذبات واملواجد للعشق واجلزر املد حاالت وسط كله رهعم فيعيش حيس

 كل يف وكما .مجعاً كله الوجود حتتضن اليت الروحانية واألذواق واالجنذابات
 وأن العشق، من القلوب تفيض أن إىل احلاضر يف حباجة حنن زمنية، مرحلة
 من فما .عظيم انبعاث لتحقيق وطري، جديد فهم يف الشوق، من تطفح
 كانت إن وخصوصاً ...العشق غري من نتائجها، باعتبار باقية محلة وأ حركة
 الذي العشق إن .وراءها ما وأبعاد العقىب إىل امتدادات ذات احلملة أو احلركة
 ه،نسبحا اهللا أمام والعالئق املناسبات ثنايا يف موقعنا تعيني إطار يف نقدمه
 باعتبار خملوق وجودنا أن من احلظوظ تشعارواس ...اخلالق املوجود احلاضر
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 والسعي للخلق، غايةً كالمه وَتقَبُّل ...هو ووجوده ضيائه ظل وجودنا
 ال وسرمد بالسر، مكنون للقوة مصدر هو وهن، أو توان بال لتصّيدها
 جياشاً َيْحَيوه وأن املصدر، هذا األرض ورثة يهمل أن ينبغي وال .ينضب
 الفالسفة خلف من املادة تلون دأبعا يف العشق على الغرب تعرف لقد .وفواراً
 والتذبذبات الشبهات وعاش طعمه فذاق الفلسفية، والضباب الدخان وأجواء
 بعدسة الوجود، ومصدر الوجود، إىل فننظر حنن أما .الطريق طول على

 قلوبنا، يف وهليبه جذوته نذكي الذي اخلالق حب وحنقق والسنة، الكتاب
 هو، أجله من كله الوجود مع هبا طنرتب اليت والعالئق واحلمى، والعشق
 بأن ذلك .امليتافيزيقا على االنفتاح مع ن،املصدري موازنة رحاب إىل باللجوء
 فيه، يسري الذي والصراط وجوده، وغاية الكائنات، يف وموقعه اإلنسان، منشأ
 فكر مع عجيباً انسجاماً منسجم املصدرين، هذين يف الصراط هذا وهناية

 اإلعجاب إال -به حنس إذ- دونه منلك فال وتوقعاته، ورهوشع وحسه اإلنسان
 العشق فوارة القلوب ألرباب مها البيضاوان، احملجتان انـهات .واالندهاش
 بصفوة يراجعهما من خالياً يعود فلن .واالجنذاب اجلذب وَمْنَجم والشوق
 يلجأ أن واملفيد .إليهما يلجأ من أبداً ميوت ولن االحتياج، وإذن احلس

 ويل والشاه السرهندي الرباين واإلمام الغزايل اإلمام وإخالص بتعمق الجئونال
 الدين جالل موالنا حبماس يقتربوا وأن النورسي، الزمان وبديع الدهلوي اهللا

 وعقبة خلالد ةحلركيبا يتوجهوا وأن عاكف، وحممد غالب والشيخ الرومي
 أن هي الثانية ناوخطوت نعم، ...سليم وياووز الفاتح وحممد الدين وصالح
 بأصول كلها، واألمكنة باألزمنة املقيد غري الطافح وشوقهم عشقهم منزج

 حيده ال الذي القرآن روح إىل لنصل واحد، بيدر يف ووسائله، وأساليبه عصرنا
  .كونية ميتافيزيقية إىل وبالتايل يبلى، وال زمان

 املنطقو العقل مبيزان العلم إىل التوجه وـه للوارث الثالث الوصف
 انسياق يف وَحْيدِه البشر متايل عن جواباً يشكل الذي التوجه هذا .والشعور
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 باسم مهمة خطوة سيكون معينة، زمنية مرحلة يف سوداء بفرضيات البشرية
 يف تتوجه البشرية أن إىل النورسي الزمان بديع أشار ولقد .اإلنساين اخلالص

 ...العلم من قوهتا كل تستمدف ...والفن العلم إىل طاقتها بكل الزمان آخر
 وقوة والبالغة الفصاحة وتصري ...والقوة احلكم أخرى رةـم العلم وميتلك
 ...اجلميع اهتمام وموضع للعلم، اجلمهور قبول سبيل يف موضوعا اإلفادة
 من يسلخنا هذا، غري سبيالً نرى وال )١(.والبيان العلم إىل احلياة عودة ويعين
 حقيقة إىل بل احلقيقة، إىل ويوصلنا ببيئتنا، احمليط اهباوضب األوهام دخان أجواء
 وإثبات املعرفة، يف اإلشباع حّد وبلوغنا قرون، لفراغ عبورنا فإن .احلقائق
 يف املزمن االنسحاق حس خراب بتعمري أخرى مرة بأنفسنا وثقتنا وجودنا
 ومتثيله اإلسالمي، الفكر منشور يف العلم إمرار من هل دـالب الباطن، شعورنا
 العلمي الفكر يف ملموساً خلالً القريب تارخينا يف شهدنا وقد .عنه واإلفادة
 التوجهات تشتت بسبب تعمريه، يصعب العلم رجال توقري يف وتزلزالً

 .آخر حيناً بالفلسفة والعلم بالعلم، املعلومة اختالط أو حينا، واألهداف
 فافتتحوا مجة، فائدة راغالف هذا من اـبالدن يف املقيمون األجانب واستفاد
 األجنيب باللقاح أجيالنا ولقحوا الوطن، ازواي من زاوية كل يف بنشاط املدارس

 الوطن أبناء خري لتمكني منا شرحية وتطوعت .التعليم أعشاش خالل من
 األيدي بتقبيل حىت بل فيها، الدارسة مقاعد اشغال من وقابلية، استعداداً
 الدين ضاع مدة، بعد مث .للتغريب املطردة السرعة يف ليزيدوا واألرجل،
 الغرة األجيال هذه عند تراب واإلميان خراب فالدين اإلميان، وضاع

 .وحياة وفناً وتصوراً فكراً الذات ابتذال يف كأمة فوقعنا ضاع، .املخدوعة
 الطرية األدمغة سلمناها اليت املدارس هذه دامت ما النتيجة، من نعجب وهل
 تقدمي وقت، كل ويف استثناء غري من اعتبارها يف تضع ،قلق أو توجس بال

 على اإلنكليزية، واألعراف والعادات الفرنسية واألخالق األمريكية الثقافة

                                                 
 .٢٩٢ انظر الكلمات لبديع الزمان سعيد النورسي، ص )١(
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 املاركسية بألعاب التسلي بابناش دأب ولذلك، .العلمي والتفكري العلم
 عن بدالً شىت، معسكرات إىل منقسمني واملاوية، واللينينية والدوركهمية

 بأحالم نفسه واسى من فمنهم .وتقنيتهم وفنهم بعلمهم بالعصر للحاقا
 من ومنهم فرويد، عقدة يف انغرز من ومنهم الربوليتاريا، ودكتاتورية الشيوعية

 ماركوس أسال من ومنهم سارتر، إىل مشدوداً الوجودية يف عقله ضّيع
 هذا عشنا لقد ...كامو هذيان خلف الهثاً عمره أهدر من ومنهم رضابه،
 مرحلة ويف .لذلك احلاضن َدْور العلم مبوائل يسمى ما وتوىل الوطن، يف كله

 وأهل الدين اسم تلطيخ من السواد وأفواه القتام أصوات تن مل هذه، األزمة
 ننسى أن علينا العسري من .األنظار أمام الغريب اجلنون أنواع وتشهري الدين،
 إنساننا إرادة ضد األرضية تلك هيأوا من إن .الرخيصة وُدماها املرحلة تلك

  .تارخيياً جمرمون أهنم على البشري احلشد وجدان يف دائماً سُيذكرون ووطننا،
 مع خلوة يف وداءـالس امـاألي تلك مهندسي ندع أن دـنري واآلن،
 عمال عن ونتحدث قلوبنا، يف وأنني أنفسنا يف غثيان منهم وفينا مساوئهم،

  .قبلنامست بناء يف املشتغلني الفكر
 نشحن الذي العلمي الفكر ظل يف الذايت جتددنا حتقيق من البد نعم،
 قبل ذلك فعلنا كما والفكر، بالعلم كامالً متازجاً وبتمازجهم به، شبابنا
 اـلسرين العام الوجدان يف هـب احملسوس القلق إن .مديدة بقرون الغرب

 ورد نني،وس سنني الوصاية حتت العيش بسبب القلوب وخفقان املنحوس،
 النيب كشهقة شهقة اليوم أورثنا قرونا، استغاللنا على إنساننا لدى الفعل
 لكننا .السالم عليهم أيوب كأنني وأنيناً يونس، النيب كنشيج ونشيجاً آدم،
 خطوات، مسافة إىل الوصول نقطة من واقترابنا املسافة بانكماش اليوم حنس
  .تاريخال جتارب وبإرشاد والعقل، الشعور هذا بدفع

 الكائنات عن مالحظاته يف النظر ادةـإع وـه للوارث الرابع الوصف
 يأيت مبا ونذكّر .دقيق مبيزان فيها اخلطأ من الصحيح ومتييز واحلياة، واإلنسان

  :الشأن هذا يف
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 باستمرار، لرياَجع العيون أمام تعاىل اهللا أشهره كتاب الكائنات إن -١
 شفاف وفهرست الوجود يف األعماق لرصد مؤّهل بلوري منشور واإلنسان

 يف املعاين َوَتَمثُّلُ الفهرست، وهذا الكتاب هذا َتَرشُُّح واحلياة ..مجيعاً للُدىن
 باعتبار واحلياة واإلنسان الكائنات دامت وما .اإلهلي البيان صدى انعكاس
 عن تفريقها فإن -حقاً كذلك وهي- واحدة حلقيقة متنوعة أوجهاً تلوناهتا
 بانسجام إخالل من فيه ملا واإلنسان، للوجود وازدراء ظلم قطيعهاوت بعضها
   .احلقيقة
 وفهمه، اجلليلة، الكالم صفة من بحانهـس احلق اهللا انـبي قراءة إن

 بداللة وإدراكه تعاىل احلق معرفة فكذلك ...واجب هـل واالنقياد وإطاعته،
 بقدرته جدهاوأو بعلمه بحانهـس صورها اليت مجيعاً، واحلوادث األشياء
 فإن .عنه التخلي ميكن ال اسـأس التوفيق، طرق رؤية مث ..تعاىل ومشيئته
 األوحد دُرـواملص كله الوجود روُح هو، كالمه صفة من العظيم الفرقان
 احلقيقة، تلك جسُد وـه الكائنات ابـكت وإن .والعقىب الدنيا لسعادة
 بالوسيلة، العقىب اةحي ويف رة،ـمباش الدنيا حياة يف مؤثرة مهمة وحركية

 كال إلدراك إذن، .عليها واحتوائها املتنوعة العلم لفروع متثيلها ارـباعتب
 مبقتضى كلها احلياة نسج مث العملي، الواقع إىل فهمهما وحتويل الكتابني
 لتفسريمها وحىت عنهما، البصر وغض وإلمهاهلما احلسىن، جزاء :فهمهما
   .السوء جزاء :املعاش الواقع إىل ماحتويله إمهال أو مناسب غري تفسرياً
 يف احلقيقية اإلنسانية األعماق عن بالتحري اإلنسان تقييم ينبغي -٢
 الناس، وعند تعاىل احلق نظر يف تقييمه وكذلك .والشخصية والفكر الشعور
 املشاعر وعمق السامية اإلنسانية اخلصال فإن .اخلصوصيات تلك يف كامن
 .مكان كل ويف دائماً مطلوبة اعتماد طاقةكب الشخصية وسالمته والفكر
 يف والشبهة القلق وُيثري كفرية، وأفكار بأوصاف وإذعانه إميانه يكدر ومن
 وكذلك .وعنايته تعاىل احلق تأييد لتجلي مظهراً يكون لن بشخصيته، حميطه
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 والناس، تعاىل، احلق فإن .به وثقتهم له الناس احترام على حيافظ أن ميكن ال
 .ذلك على ويكافئونه الرفيعة وشخصيته اإلنسانية خبصاله اإلنسان يقّيمون
 حتقق، قد جناح على احلفاظ أو عظيم جناح يتحقق أن يتصور ال عليه، وبناء
 ظهر وإن شخصياهتم، يف وضعفاء اإلنسانية قيمهم يف فقراء أناس يد على
 أناٌس ذريعاً فشال يفشل أن يتصور ال كما .الصاحلني املؤمنني مظاهر عليهم

 مل وإن السامية اإلنسانية وخصاهلم شخصياهتم سالمة يف خطوات يتقدمون
 تنظر ومكافأته تعاىل اهللا تقدير فإن .الصاحلني املسلمني مظاهر عليهم يظهر
   .ما بدرجة عليها يقوم البشر قبول ُحسن وكذلك والصفات، اخلصال إىل

 .وحقاً شرعيةً واحلق، املشروع اهلدف إىل الوسائل تكون أن ينبغي -٣
 يف احلق مشروعية عمل كل يف يتحّرون اإلسالمي اخلط يف السائرين إن

 واجب أيضاً احلق ذلك إىل الوسائل مشروعية والتزام .كلها وغاياهتم آماهلم
 الذايت، والصدق اإلخالص غري من تعاىل احلق رضا حتصيل ميكن فال .عليهم
 بوسائل احلقيقية مراميه إىل املسلمني وتوجيه المـاإلس خدمة ميكن وال

 من لرصيده املستهلك لكن .ذلك إمكانية حيناً نرى ولعلنا .البتة شيطانية
 الناس والتفات تعاىل احلق لرعاية والفاقد الباطل، سبل يف واالحترام االعتبار
  .يقيناً بعيداً أمداً جناحه يدوم لن إليه،

 حلرية وموقِّراً التفكري يف حراً يكون أن وـه للوارث اخلامس الوصف
 وباب اإلنسان إلرادة مهم عمق احلرية حس ذوقـوت التحرر إن .التفكري
 مل َمن باإلنسان نصف أن العسري ومن .الذات رارـأس على ينفتح سحري
 ىلوتن وحنن وسنني سنني ومنذ .الباب ذاك من يلج ومل العمق ذاك يف ينطلق
 وسلطوا علينا ضيقوا ولقد .الرهيب والداخلي اخلارجي رـاألس طوق يف أملاً

 الذي رـاألس طوق يف وحنن وأفكارنا مشاعرنا على وألوانا أنواعاً أثقاهلم
 والتفكري للقراءة دـالتحدي هذا يف والتطور التجدد عنك فدع ...خينقنا

 ومواهبه مبلَكَاته البقاء اإلنسان قدرة يف كان إنْ واسأل واحلياة، واإلحساس
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 هذه يف واخلام البسيط اإلنساين املستوى محاية فإن الوسط؟ هذا يف اإلنسانية
 التجديد بروح الُعلى إىل يسمقون بشر بإنضاج فكيف عسري، األرضية
 ضعاف أناساً إال الوسط هذا يف ننتظر فال الالهنايات؟ إىل البصر وميدون

 تارخينا من ونعرف .مشلولة ومشاعر ضاوية هزيلة وأرواحاً خصيةـالش
 نفخت قد الفنون وأوساط التعليم ومؤسسات والشارع األسرة أن القريب

 كل عقب على اًـرأس فقلبت الفاسدة، واملوازين الشاذة األفكار أرواحنا يف
 املرحلة هذه يف .امليتافيزيقا إىل الفيزياء ومن الروح، إىل املادة من شيء،

 األنانية، حمور على شيء لكل وخنطط نفكر، إذ احنرافا نبدي كنا املذكورة،
 وقناعاتنا، معتقداتنا غري أخرى وقناعات معتقدات لوجود حساباً حنسب وال

 خننق القوة، إىل نلجأ وإذ .الفرص سنحت كلما باستمرار القوة إىل ونلجأ
 أن واملؤمل .اآلخرين صدور على وجنثم احلر والفكر واإلرادة احلق أنفاس
 يقتضي الواقع لكن .لاملستقب يف بانتهائها جنزم وال بعُد، تنته مل األمور هذه

 التارخيية احملركات إىل النظر نعيد أن -أمةً التجديد طريق يف منضي إذ-
 ملائة املختلفة "التحوالت"و "التغيريات" نستجوب وأن مضت، سنة أللف

 يف ُتقَْولَب والقرارات األحكام ألن ضروري، هذا .مضت سنة ومخسني
 الفهم ثقل حتت من نبثقةامل والقرارات .مصطنعة (!)مقدسات حسب احلاضر
 للمرحلة اإلعداد عن بديهةً وعاجزة ...ولودة وغري ...معلولة املعلوم السائد
 املنحشرة احلشود بني للتصارع ُتِعّد فإهنا لشيء، أُعّدت ولئن .املأمولة املضيئة

 بني والعراك األحزاب، بني واخلصام القاتلة، احلرص غرائز باكـِش يف
 مع شرحية تضارب سبب هي اليوم وإهنا .القوات بني والصدام الشعوب،
 !األرض يف املشهودة الوحشية وحىت التخاصم، إىل التنوع وحتول أخرى،
 يكونوا مل البشر أن لو بعيداً، اختالفاً اآلن عليه عما خيتلف العامل كان فرمبا

  .الدرجة هذه إىل وقساة للرغبات ومنساقني أنانيني
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 حنو مسريتنا يف اإلرادة وحرية الفكر ريةح يف أفسح نكون أن إذن علينا
 الذاتية أنانيتنا زاوية من أو اآلخرين، مع سلوكنا يف سواء خمتلفة، عوامل

 احلر بالتفكري حتيط متسعة صدور إىل اليوم ماسة فاحلاجة .برغباتنا ومتسكنا
 اهللا وسنة القرآن بني التوافق وتستشعر العلمي والبحث العلم على وتنفتح
 هذا يف ذلك على يقتدر ولن .اةـاحلي إىل الكائنات من املمتد اخلط على

 األمور هذه كانت الواقع ويف .بالدهاء مشبعة دعوة تتحمل مجاعة إال الزمان
 يف عـتوس اليوم شيء كل لكن .املاضي يف اةـده أفراد يف متثل العظام

 الشخصية فحلت العبء، محل عن دـالفري الفرد يعجز توسعاً التفريعات
 اخلطوة خالصة هو وهذا .الدهاء حمل اجلمعي والشعور والتشاور ملعنويةا

  .األرض لورثة السادسة
 ألن ذلك .القريب تارخينا يف اإلسالمي باجملتمع الفهم هذا إلصاق ميكن وال
 أطلت التقليدية واملدرسة الثابتة، مسلماهتا ترداد على يزد مل التقليدي التعليم
 امليتافيزيقا يف نفسها دفنت )الزاوية( والتكية طرافها،وأ حافاهتا من احلياة على
 اإلجحاف فمن .وحدها بالقوة وزجمرت وحدها بالقوة توترت والثكنة متاماً،
  .احلياة منط مسؤولية املرحلة تلك يف املؤسسات ذهـه حنّمل أن إذن

 على )Scolastique( )١(كوالستيكيالس الفكر هيمن املرحلة، تلك يف
 مشلولة التقليدية املدرسة وعاشت هواءه، إالّ يتنفس ومل قليديالت التعليم
 وَسلَّْت واإلنشاء، اإلبداع قوة من واحلرمان والفكر العلم بوجه أبواهبا لغلق
 واستحكمت والشوق، العشق عن بدالً املناقب بقراءة نفَسها والزاوية التكية
 لظنهم متكررة بصورة بالنفس والتذكري الذات إثبات عقدة القوة ممثلي يف
 عقب، على اًـرأس شيء كل انقلب ذلك، خضم ويف ...أُِمهلوا قد أهنم

 تسكن لن الزالزل هذه أن ويبدو .األرض إىل لتهوي األمة شجرة وانقعلت

                                                 
 املقصود هو التمسك باألصول واألساليب التقليدية واالعتماد على املعاين اللفظية ومـدلوالت الكـالم               )١(

 )املترجم. (املوروثة
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 احلركيات هذه الستخدام دروهبم القدر ميّهد الذين السعداء فيه يتهيأ يوٍم إىل
 اإلهلام ممرات وفتح والعقل قلبال بني االختناقات ولتنفيس أمثل، استخداماً
  .النفسية اإلنسان أعماق يف والتفكر

 آسيا يف األوائل حقق لقد .الرياضي الفكر هو للوارث السابع الوصف
 ولقد .اضيةـالري القوانني بفكر هنضتهم الغربيون، مث املاضي، الزمن يف

 رياضياتال بدنيا واملغلقات اجملاهيل من كثرياً تارخيها يف اإلنسانية كشفت
 لوال هـفإن جانباً، للحروفية املفرط التصرف تركنا فإذا .رارـباألس املفعمة

- فهي ...ياءـاألش بني وال البشر بني باتـاملناس توضحت ملا الرياضيات
 وترينا احلياة، إىل الكائنات من املمتد اخلط يف طريقنا تضيء - نور كمصدر

 وحتمله، فيه التفكري العسري ناإلمكا عامل أعماق بل اإلنسان، قأف بعد ما
  .بغاياتنا واللقاء
 .رياضي هبا العاِلم أن يعين ال بالرياضيات املتعلقة باألشياء العلم لكن
 الطريق يف دائماً ويصاحبها فكرياً، وقوانينها الرياضيات بني جيمع الرياضي
 إىل الفيزياء من دائماً يصاحبها .الوجود أعماق إىل اإلنساين الفكر من املمتد

 إىل الشريعة ومن الروح، إىل اجلسد ومن الطاقة، إىل املادة ومن امليتافيزيقا،
 فهما الوجود لفهم املزدوج لوبـاألس قبول إىل مضطرون إننا .التصوف
 مللء نفسه الغرب أرهق لقد .العلمي والبحث التصويف الفكر وأعين :شامالً
 الروحية إىل بااللتجاء ياًنسب احلاجة سد فحاول أساساً، يعرفه مل جوهر فراغ

)Mysticism.( اللجوء أو أجنيب شي عن التفتيش إىل حباجة فلسنا حنن، أما 
 مصادر إن .الزمان مدى على اإلسالم بروح املتمازج لعاملنا شيء أي إىل

 هذا بفهمنا حنيط أن فاملفيد .واإلميانية الفكرية منظومتنا يف موجودة طاقتنا
 املناسبات من شيئاً عندئٍذ فنشهد ...األول ثرائه يف هو كما والروح املصدر
 تطلع إىل ونبلغ املناسبات، هلذه املنسجمة واحملركات الوجود يف اخلفية
  .شيء كل إىل النظر يف مغاير، ذوٍق وعرفان خمتلف،
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 يف وإسرافاً غامضة تبدو قد الرياضي الفكر عن قصرية خالصة تقدمي بعد
 الوصف إىل أنّوه أن دـأري املستقبل، يف أصدائه بدوي أثق لكين الكالم،
 بقول هنا أكتفي معينة، مالحظات على بناء لكين .الفين فكرنا وهو الثامن
 هذه يف لالخنراط اآلن حىت استعداد على ليست األوساط بعض" :جولفر
  .التنويه هبذا فاختم ،"مبقاييسنا املسرية
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  الشورى

  
 للورثة كانت كما اليوم لربانيي أساسية وقاعدة حيوي وصف الشورى

 خصوصيات وأهم املؤمن اجملتمع عالمات رزـأب القرآن يف فهي .األولني
 صفاً الكرمي القرآن يف الشورى وتوضع .لإلسالم قلبها هتب اليت اجلماعة
 َوأَْمُرُهْم ةَالصَّال َوأَقَاُموا ِلَربِِّهْم اْسَتَجاُبوا َوالَِّذيَن﴿ واإلنفاق الصالة مع واحداً
 أن إىل تعاىل املوىل فينبه )٣٨:الشورى(﴾ُيْنِفقُونَ َرَزقَْناُهْم َوِممَّا َبْيَنُهْم ىُشوَر

 اإلهلي األمر يف احليوية املسألة هذه ويبني العبادة، مع يترادف تعامل الشورى
 والشورى الصالة :ونتيجتها االستجابة ضرورات وذكر تعاىل هللا باالستجابة
  .واإلنفاق
 متكامل جمتمعاً الشورى يهمل الذي اجملتمع ُيعّد ال االعتبار، فبهذا
 .الكامل باملعىن مسلمة مجاعة هب تعمل ال اليت اجلماعة ُتعّد ال كما اإلميان،

 من وللمرؤوسني للرؤساء دالب حيايت أساس اإلسالم دين يف فالشورى
 روأمو والتشريع واإلدارة السياسة يف باالستشارة مكلّفون فالرؤساء .إجرائه
 فيها وفكرهم رأيهم ببيان مكلّفون ونـواملرؤوس باجملتمع، تتعلق كثرية

   .للرؤساء
 أساسي رطـش الشورى .الشورى عن مالحظات إيراد يف فائدة وأجد
 النتائج كثرياً وظهرت .ائلـاملس من مسألة يف الصائب الرأي إقرار إلمكان
 آراءـب ميّحص مل ما اجملتمع أو بالفرد املتعلقة للقرارات واهلزيلة الوخيمة
 مهما غريه، بآراء يعتّد وال رأيه يف ينحصر َمن وإن .جترحياهتم أو اآلخرين

 أخطاء إىل يتعرض اة،ـالده من داهية بل الذكاء، وعايل الفطرة رفيع كان
 آرائه يف ينفتح املواهب طـمتوس آخر رجل هلا يتعرض مما أكثر وزالت
 واستفادة باملشورة، والتزاماً اعتداداً األعظم هو األعقل فاإلنسان .باملشورة
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 أو بأفكاره، وبراجمه عمله يف يكتفي ذيـال ينجو وال .اآلخرين أفكار من
 ذلك على وزد مهمة، حركيٍة قدرٍة فقدان من غريه، على الفرضه يسعى
  .حمالة ال حوله ممن يلقاه واستثقاالً وكرها نفوراً

 عمل كل من حاصل َريخ امرئ الستحصال األول الشرط هي فاملشورة
 وطاقته قدرته عن تزيد قدرة تمدادـالس املهمة الوسيلة هي كذلك يعمله،
  .مضاعفة أضعافاً

 واجلّد األعمال، من عمل مباشرة قبل وحتٍر استشارة أوسع إجراء فينبغي
 مضرة تصرفات يف الوقوع نتجنب حىت والتدابري، بابـباألس األخذ يف

 وال .القريب الوسط اهتام أو القدر جتريح ثلم النتيجة، يف املصيبة تضاعف
 أهل ويستشار األمر عاقبة يف ُيتدبر مل ما اخلاطر وانكسار الندم من مفر

 خاض من فيه خاض عمل من وكم .العمل على العزم قبل واخلربة املعرفة
 يف واالنكفاء االنكسار أورثهم مث خطوات، غري فيه ميضوا فلم روّية، غري من

  .غريهم عند واالعتبار احلظوة وضعف أنفسهم،
 احلركية القدرات أهم من الشورى أن كنظام، المـاإلس يف والقاعدة

 واجملتمع، بالفرد املتعلقة ائلـاملس حل يف العناصر أهم فهي .ودوامه لقيامه
 مل فيما واالجتماعيات، واالقتصاديات واملعارف، والعلم والدولة، والشعب

  .صريح نص فيه يرد
 .وترشدها التنفيذية السلطة على تتقدم اإلسالم يف الدولة ورىش هيئة إن
 وضيقة الوظيفة يف حمدودة ُتعد ومـالي التركية الدولة يف الشورى وهيئة
  .اإلسالم يف بالشورى قياساً ومقيَّدة احلركة يف الساحة
 مؤيداً كان وإن الشورى بأصل ملزم األعظم األمر ويل الدولة رئيس وإن

 .احلاضر إىل املاضي من اـكن هكذا .واإلهلام بالوحي وُمرّبى ماوُمعلَّ اهللا من
 كثرياً اليت واجملتمعات الشعوب فإن هناك، أو هنا الشورى إمهال وقع ولئن
 أي اليوم حىت يفلح مل ولكن .هبا يستهان ال متنوعة وعناوين بأمساء أجرته ما



 ٤٧ 

 وال ستخارا من خاب ما«  سيدنا يقول وحيث .تناساه أو أمهله جمتمع
  .بالشورى مستقبلها وضمان األمة فالح يعلق )١(»استشار من ندم

 كثرية اتـآي ويف بالتصريح، آيتني يف الكرمي القرآن يف الشورى ترد
 بأمره تفسري أو تأويل غري من بالشورى املصرحتان اآليتان هاتان .بالتلميح
 )١٥٩ :اآلية( مرانع آل ورةـس يف ﴾األْمِر ِفي َوَشاِوْرُهْم﴿ :مها السبحاين

 ويف هذا، .)٣٨ :اآلية( املبينة الشورى ورةـس يف ﴾َبْيَنُهْم ُشوَرى َوأَْمُرُهْم﴿و
  .بالغة حكمة االسم هبذا الشورى بيان فيها اليت السورة تسمية

 للمديح، نائلني الكرام للصحابة وصفاً السورة هذه يف الشورى فترد
 االستشارة جعلوا الذين هلؤالء الثناء من ُبعٌد فيه اًتذكري الكرمية اآلية يف فكأن
 الثناء أوصاف من ورىـالش وصف اختيار وإن .وأمورهم أعماهلم حمور

  .للمشورة العظمى األمهية على دليل الكرام األصحاب يف الكثرية واملديح
 السنة كذلك عظيمة، أمهية هلا قاعدة الشورى الكرمي القرآن جيعل وكما
 سيدنا فكان .حشداً النصوص هلا حتشد بل بالغاً، اًاهتمام هبا هتتم السنية
 امرأة، أو رجالً نص، فيها ليس مسألة كل يف واحد كل يستشري  الرسول
 يف بعد نبلغ فلم خمتلفة، نـميادي يف احلاصل التقدم ومع .شيخاً أو شاباً

  .األيام تلك يف بلغوه ما إىل الشورى
 ما ويستطلع أمر، كل يف أصحابه يستشري  اهللا ولـرس كان نعم،
 عمل كل على العام رأيهم موافقة على ويستحصل فيه، ويفكرون يرونه
 كالبنيان وميوله ومشاعره العام الوجدان أحاسيس ويستعمل ه،ـل خيطط

 يهيئ كان فقد .املقاومة حيث من خاصة قوة قراراته لتكتسب املرصوص
 مشاريعه فيحقق ا،هل يربمج اليت األعمال يف وفكراً روحاً اجلميع مشاركة
  .اإلحصائية احلسابات بأمنت

                                                 
 .٦/٣٦٥  األوسطاملعجمالطرباين،  )١(



 ٤٨

  :الشأن هبذا املتعلقة  السنية حياته من مشاهد على لنطلع
 توصيات األصحاب لقن "أُحد" إىل  األنام سيد حضرة خرج حني
 أدىن يستلم أن غري من أنفذها اليت األمور هذه ومن .استراتيجية أموراً ورعى
 وتنظيم ،"أُحد" من مرتفع موضع يف الرماة وضُع :اعتراض أو ملخالفة إشارة
 جمريات إليه آلت مهما مواضعهم ترك من وحتذيرهم لألعداء، قتاهلم حال

 ولكن .أخرى وتوصيات ...الغنائم القتسام ولنـزال عن وهنيه احلرب،
 باعتبار األمر مدة انتهاء يف اجتهادي خطأ يف وقعوا الكرام األصحاب
 .خفية خمالفة وضع يف فصاروا .ودقائقها ةللطاع فهمهم رفعة مع الوقت،
 يف غريه كان فلو ".أُحد" مسرية يف أخرى ضمنية معارضة  سيدنا وواجه
 األضرار هذه أوقعت اليت املتتالية، اتـاملعارض تلك وواجهته موقعه،

 مل لكنه !اهللا عاقبكم ...اذهبوا :وقال كفيه بظهر آراءهم ألزاح واخلسائر،
 املذنب عن البحث يف منهمكون وهم عليهم قرأي كان بل .ذلك يفعل

 دماً يقطر ووجهه للتشاور وجيمعهم ﴾ألْمِراْ يفِِ اِوْرُهْمـَوَش﴿ :والربيء
 وَشَدِه الشهداء، أجساد أشالء وسط أصحابه، سّببه لألعداء اعتداء بأوحش

 احملنة، تلك يف املدينة حنو بعضهم توّجه حىت أنفسهم، يف وحريهتم األصحاب
 بطلب هـل اهللا بأمر يبلغهم بل باستشارهتم، يكتفي وال .حصل مبا باٍلم غري
  .هلم واالستغفار العفو

 يف السنية حياته مضاء مع بالشورى، مأمور بأنه  اهللا رسول ُيظهر وهكذا
 لتقومي املرؤوسني أمام السبيل ويفسح مبسؤولياهتم، الرؤساء فيذكّر الوحي، أنوار

  .االستبداد من هؤالء وحيذر الرؤساء، إعانة إىل ويرشدهم آرائهم،
 :بحاينـالس األمر لنـز ملا هـأن  اهللا ولـرس عن روي دـوق
  ورسوله تعاىل اهللا بأن أفصح أُحد، غزوة عقب ْمِر﴾َألاْ يف ماِوْرُه﴿وَش
 أصاب، استشار من وأن لألمة، رمحة لهـأرس اهللا لكن .املشورة عن غنيان
 تعاىل اهللا أمر من بالشورى اءـالرؤس تزامال أمهية فنفهم .ضل تركه ومن



 ٤٩ 

  .هاـإلي حاجته وانعدام ورىـالش عن تغنائهـاس عـم هبا لنبيه
 بالصدور تشرفت الدنيا، متأل أحاديث جواهر من شيئاً عليكم ونعرض

  : عنه
  )١(. »اقتصد من عال وال استشار من ندم وال استخار من خاب ما«
  )٢(.»برأي استغناءب سعد وما مبشورة، قط عبد شقي ما«
  )٣(.»مؤمتن املستشار إن«
  )٤(.»حبضرهتم ما ألفضل هدوا إال قط قوم استشار ما واهللا«

 اإلسالم أصول من أصل الشورى أن على اإلسالم علماء اتفق لذلك،
 مدى على التنفيذ يف االختالف مع هذا نفذ وقد .به العمل يلزم وحكم
  .خاصة أوضاع مواجهة ويف املتعاقبة العهود يف الزمان

*  *  *  
 نعم، .اإلهلية األوامر بقـتس تشريعياً مصدراً ليست الشورى أن وبدهي
 .احلقيقية التشريعية مبصادره حمدود لكنه ونظم، لقوانني اسـأس الشورى
 .صريح نص فيها ورد اليت املسائل يف اإلنساين بالتدخل يسمح ال فاإلسالم

 .النص عنها يعرب اليت املقاصد فالستشفا الشورى راجعت املسائل هذه ففي
 الشورى يقرره وما .متاماً الشورى جمال يف فهو نص، فيه ورد ما عدا وما
 خمالفة جيوز وال ...النص كإلزام ُملزمة املسائل، هذه يف وقرارات نتائج من
 فإن .معها املتناقضة واألفكار اآلراء سرد أو ذلك، بعد الشورى عن يتقرر ما

  .أيضاً بالشورى اخلطأ فُيزال اجلمهور، اتفاق مع الشورى قرار يف خطأ وجد
 لكنها املعاين، من معىن يف العموم تفيد الشورى نصوص أن وصحيح

                                                 
 .٦/٣٦٥ ،املعجم األوسطالطرباين،  )١(
 .٢/٦ مسند الشهاب، )٢(
 .٥٧؛ األدب ٤٩؛ الترمذي، الزهد ١١٤ أبو داود، األدب )٣(
 .١/١٠٠ ،األدب املفردالبخاري،  )٤(



 ٥٠

  اهللا ولـرس وبعمل معينة، مبواضيع النصوص بتعلق أيضاً ختصصت
 كلية أصوالً تفيد معدودة مواضيع أبانت اإلسالم يف النصوص إن .وتصرفه
 من وبةـاحملس األمور من عداها فيما كثرياً تفصل ومل عمومية، وقواعد

 بتمامها الشورى جمال يف فهي نص، فيها يرد مل اليت املسائل أما .التفرعات
 وردت اليت للمسائل اإلسالم وضع من فانطالقاً .التشاور على ومعروضة

 أحكام فيها ترد مل اليت واملسائل الشورى، حدود خارج صرحية أحكام فيها
 باإلسالم مرتبطاً األحوال من الـح يف يبقى فإنه حدوده، لداخ صرحية
 شبهة وال .اهللا كتاب يف املبينة الغاية لتحقيق وساعياً والسنة بالقرآن وموجهاً

 بني املساواة حتقيق :مثل غايات يستهدف ما أول يستهدف اإلسالم أن يف
 ويةاهل ولـح كلها ائلـاملس ونسج العلم، ونشر اجلهل وحماربة البشر،

 للحفاظ الوطن هذا إنسان وتوجيه ذاته، مع املسلم تضاد ومنع اإلسالمية
 بني االجتماعية العدالة وحتقيق الدولية، املوازنات يف ووقاره لتهنـزم على
 احلب يف أفراده، وجبميع برمته الشعب اعرـمش رـوتطوي واجملتمع، الفرد

 الفيوضات أحاسيس ورهافة والتضحية اآلخر ِبَهّم واالهتمام واالحترام
 بني املوازنة على احلفاظ ومراعاة اآلخرين، أجل من للحياة واملعنوية املادية
 يف التطور ومتابعة واخلارجية، الداخلية ةـالسياس وتنظيم واآلخرة، الدنيا
 درجة إىل النفسية، احلرب فَرق وحىت وحتديثها، القوة مصادر وجتهيز العامل،
 الفكر ورجال الكبار القادة يربح مل .لزم ما ىتم العامل مواجهة على القدرة
 الزمان قدمي منذ اإلنسانية املسائل هذه مثل معاجلة العمالقة والفالسفة العظام
 إطار يف اهلدف هبذا  اجلليل اإلسالم ولـرس اهتم ولقد .اآلن وحىت

 هذا على وأقام السنية، حياته نواتـس يف والتمثيلية التشريعية مسؤوليته
 مع ومناسباهتم وجهودهم ومساعيهم الثقافية وأنشطتهم البشر حياة ساألسا

 وأفكارهم مشاعرهم بني الروابط الوسيلة هبذه فحقق البعض، بعضهم
  .وقلوهبم وأحاسيسهم ومنطقهم وعقوهلم

*    *    *  



 ٥١ 

 النتائج، هذه إىل توصل وقواعد خبصوصياهتا، هبا َتِعُد نتائج للشورى وإن
 بأمهيته والتذكري اجملتمع، يف واملشاركة الفكر توىمس عـرف :مجلتها من

 البديلة، األفكار توليد على وتشجيعه حادثة، كل يف هـرأي إىل بالرجوع
 وحتقيق اإلسالم، مستقبل أجل من وحيويتها الشورى حضور على واحلفاظ
 وإدامة بة،ـمناس كل يف اإلمكان بقدر اإلدارة يف األعظم السواد مشاركة

 تصرف وإعاقة احلاجة، اقتضت ما مىت الرؤساء مبحاسبة ساإلحسا حياة
  .تصرفهم وحتديد االعتباطي الرؤساء
 الكرمية ةـباآلي الكرام الصحابة على أثىن دـق تعاىل اهللا نإ آنفاً قلنا

 بالغة حكمة وإن للشورى، احليوية األمهية على بناًء ﴾األْمِر ِفي َوَشاِوْرُهْم﴿
 ِفي َوَشاِوْرُهْم﴿ :أصحابه تشارةباس  يدنالس تعاىل اهللا أمر يف تنطوي
 ومع شدة، الساعات أثقل ويف هنايتها، على ارفتش واملعركة ﴾األْمِر

  !الشدة هذه سبب كانوا الذين أصحابه
 متوسع أصل اآليتني، هاتني يف يلنـزبالت تشرف الذي الشورى أصل إن
 العامل تغري فمهما .زمانال حلدود ُمَتَخٍط العصور، الحتياجات ُملَبٍّ املرونة،
 فال هناك، مدناً وعّمر الفضاء إىل اإلنسان لـرح إن وحىت الزمان، وتعاقب
 المـاإلس أصول نإ احلقيقة ويف .النصني هذين على شيء ادةـلزي حاجة

 ...عينها الكونية على وتتفتح نفسها باملرونة متتاز كلها األخرى وقواعده
  .كذلك وستبقى الزمان، مّر ىعل وعمليتها بشباهبا احتفظت ولقد

*    *    *  
  :هي الشورى، أسس من بأمور نذكّر أن املفيد ومن
 استعمال يف حٍق رجحان وال وللمرؤوسني، للرؤساء حق الشورى -١
 ُشوَرى ﴿وأْمُرهم :تعاىل أمره ويف .رـاآلخ الطرف على لطرف احلق هذا

 شأن املسلمني مورفأ .ورىـالش يف الطرفني اواةـمس إىل ةـدالل بيَنهم﴾
 احلق هذا لكن .فيها النظر قـح يف مجيعاً يتساوون لذلك كافة، للمسلمني



 ٥٢

 الشورى إجراء صورة يف تغرياً ويستتبع واحلال، واملكان الزمان بتغري يتغري
  .وشكلها
 مبوجب باجملتمع املتعلقة الشؤون يف بالشورى مكلّفاً الرئيس كان ملا -٢
 مل إن املسؤولية طائلة حتت يقع فإذن ْمِر﴾َألاْ يِف ْماِوْرُهَش﴿َو :اإلهلي األمر
 جهة من .الرأي أهل على التشاور نطاق يف الداخلة الشؤون هذه يعرض
 عرضت مىت يبدوها مل إن آرائهم كتم مسؤولية املرؤوسون يتحمل أخرى،
 إن املواطنة حقوق أداء يف مقصرين يعدون بل .للتشاور الشؤون هذه عليهم
  .املطروح بالرأي األخذ على اإلقناع يف جيهدوا ومل الرأي، انببي اكتفوا
 املسلمني مصلحة وحتري تعاىل اهللا رضا طلب :املهمة األسس ومن -٣

 بالرشوة وجهتها عن الشورى أهل آراء حتريف عن واالمتناع الشورى، يف
 فمن "مؤمتن املستشار إن" :فيقول  اهللا رسول يتفضل .والتهديد والضغط
   .لنفسه يشري وكأنه يشري أن فعليه شيء يف استشري
 ألةـمس يف اآلراء تتفق مل فإن .ورىـالش يف إمجاع حيصل ال قد -٤
 جيعل  ريعةـالش صاحب فإن وقناعتهم األكثرين برأي فيعمل إمجاعاً،
 إنّ« :ويقول )١("اجلماعة مع اِهللا يُد" :يقول حيث اإلمجاع حكم يف األكثرية

 أميت جيمع ال أن  اهللا سألت" :أيضا ويقول )٢("لةضال على جتتمع ال أميت
  )٣(."فأعطانيها ضاللة على

 اتباع وبلزوم اإلمجاع، قوة لألكثرية بأن خيطرنا ، هذه بياناته ففي
 يف تشاوره :منها ذلك، على كثرية أمثلة السنية حياته ويف .األعظم السواد
   .وأواخرمها وأُحد بدر أوائل

                                                 
 .٧ الترمذي، الفنت )١(
 .٨، الفنت ه ابن ماج)٢(
 .٦/٣٩٦ لإلمام أمحد،  املسند)٣(



 ٥٣ 

 أو باإلمجاع إقراره بعد هـل بديل اقتراح أو يرأ خمالفة جيوز ال -٥
 ضد الرأي فإظهار .شروطها حسب أجريت قد الشورى دامت ما األكثرية،
 أصل على باملخالفة هامش تثبيت أو املخالف الرأي كصحة حبجج القرار
 خالف على أُحد إىل  اهللا ولرس خرج فقد .وإمث إفساد هو القرار

 مع األكثرية رأي عن بعده من بيانا يبد ومل ثرية،األك لرأي موافقاً اجتهاده،
 إىل الكرمي القرآن إشارة ومع بل اآلخر، يف وال األول يف ال غلطهم، ثبوت
  .ُألحد التجهيز أثناء يف الزلة تلك عن املقربني أولئك ُمساءلة احتمال
 مبقررات ال القائمة، املشكالت حبلّ ينشغل ما أكثر الشورى تنشغل -٦

 النصوص ظل يف مستمرة تبقى اإلسالمية احلياة إن ...حتصل قد حلوادث
 والربامج اخلطط أو معاجلتها خارج حتصل اليت الوقائع أما .وطبعاً بداهة

 يف برنامج أو حادث كل وُيَحلُّ وشروطها، خبصائصها فُتؤَخذُ الضرورية،
  .وجمراه ظروفه
 املشكالت يف فتبت احلاجة، دعت كلما للشورى املشكّلة اهليئة جتتمع -٧

 يف وليس .إكماله حىت العمل عن تنفك وال والربامج، اخلطط وتنجز واملسائل
 إجرائها إىل إشارة وال معينة، زمنية دورات يف الشورى إجراء عن نص أيدينا
 .التشريع مرحلة بعد ةـاجلاري بالتطبيقات ملزمني غري وحنن .ومرتَّب بأجر

 مشاكل معه يستجلب الرواتب ذوي نم مبوظفني الشورى إجراء أن واملشاَهد
   .معروفة

*    *    *  
 كان ملا .بالضرورة املستشارين عن الكالم يتطلب الشورى عن الكالم
 هو امللزمة فالضرورة حماالً، للتشاور واحد صعيد على كلهم الناس اجتماع
 خاصة مبؤهالت هؤالء ميتاز أن ينبغي كذلك، .منهم معينة بزمرة االكتفاء

 بدرجة واخلربة واالختصاص واملمارسة العلم إىل ورىـالش حاجة ىعل بناء
 على العلماء اصطلح من وهم .للتشاور املطروحة املواضيع حسب كبرية،



 ٥٤

 .املشكالت حل على املقتدرين املقدمني الكبار والعقد، احلل بأهل تسميتهم
 فنيةوال العلمية املواضيع يف واالختصاص اخلربة أهل بتواجد حتكم والضرورة
 املعاين توافر على زيادة املسلمني، مصاحل من هي اليت املتعددة واهلندسية
 والعقد، احلل لـأه من املقدمني الكبار يف اإلسالمية، والعلوم والروح

 يف .عاملية مشكلة إىل مشكلة كل وحتول احلياة لتشابك أيامنا، يف وخصوصا
 الشورى، يف ملتنوعةا االختصاصات أهل على االعتماد ميكن املسائل، هذه

 أن وكما .المـاإلس علماء أعالم تدقيق حسب الدين مع التوافق مبراعاة
 واألحوال الزمان بتغري إجرائها شكل فإن والعقد، احلل بأهل مناطة الشورى
 الشورى تنفيذ يف تنوعاً التاريخ أوراق نقرأ حينما فنجد .أيضاً هبم مناط
 دائرة ويف تارة، ضيقة دائرة يف جرىُت فهي .األحوال وتغري العصور مر على
 السيف ألرباب أبواهبا وتفتح مرة، املدنيني دائرة تتجاوز وال تارة، أوسع

 وليس .التاريخ عصور بتقلب متنوعة أوضاع يف أخرى، مرة القلم وأرباب
 اليت والعاملية املرونة بسبب بل التغيري، إىل األصل هذا تعرض بسبب ذلك
  .ومكان عصر كل يف تطبيقلل قابلة الشورى جتعل

 واألحوال، واملكان الزمان حسب الشورى إجراء أشكال تغريت ومهما
 واحلكمة واخلربة والنظر والدراية والعدالة بالعلم املقدمني الكبار اتصاف فإن

 ما وجتنب احملرمات واتقاء الفرائض أداء هي العدالة .يتغري ال ثابت والفراسة
 واإلدارة نـالدي يف واخلربة ةـالدراي هو علموال .اإلنسانية القيم يناقض

 العلم فروع يف متخصصاً نفسه الفرد يكون أن يلزم وال .والفن والسياسة
 على متفتحة الشورى هليئة املعنوية الشخصية تكون أن الالزم لكن املتنوعة،

 علماء غري من الدراية أهل إىل الرجوع يف مندوحة وال .املواضيع هذه كل
 احلكمة حتمل قد وكما .واخلربة النظر على املعتمدة املوضوعات يف اإلسالم

 إىل تصرف كذلك النبوة، ومعىن واحللم العلم على اهاـومعن داللتها يف
 عن الغائبة باألمور والشعور والنظر األشياء تارـس خلف ما على االطالع
 فرديةال املعضالت لـح يف والفطانة والقابلية والقدرة الفراسة، بنور الناس
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 بالتوقري انـزم كل يف وحتظى لـثقي ووزهنا قليل فأهلها .واالجتماعية
   .والقبول

*    *    *  
 كلها السنية حياته يف  النيب سيدنا اهتمام عند ملياً التوقف وينبغي
  فكان .وعقالً ناًـس كان مهما مرئا كل لرأي واالحترام بالشورى،

 عن ويتحرى بنظرهم ويستأنس ...وقت كل يف اآلخرين آراء إىل يرجع
 أهل نظر يستطلع فمرة .صلبة أرض على وبراجمه خططه لتأسيس السبل أقوم
 وهذه .اجلماعي بالشعور الشورى ليسند معاً جيمعهم ومرة فرادى، الرأي
  :املسألة تنري سريته من مناذج
 بنت وزينب وعمر عليا  يدناـس استشار :اإلفك حادث يف -١
 فأشار .أمجعني عليهم تعاىل اهللا رضوان الصحابة من وغريهم وبريرة جحش
 عمر وتوقف . يدناـس كربة عن التفريج إىل فيه يذهب برأي  علي

 طهارة عند عليهم اهللا رضوان املباركة الذوات من وكثري رةـوبري وزينب
  عمر مشورة يف رويت دـوق .عنها اهللا رضي عائشة أّمنا ومسو وزكاة
 أّمنا يف يراه عما  اهللا رسول ألـس فقد .سندها ُتِقدان وإن لطيفة حماورة
 عن سيُدنا سأله فلما .وزكاهتا طهارهتا عمر فأكّد .عنهما اهللا رضي عائشة
 هبم يصلي والسالم الصالة عليه كان بأنه مذكّراً أجاب هذا حكمه مستند
 الصالة أثناء النعل خلع ببـس عن ُسئل فلما .الصالة أثناء نعله فخلع مرة،
 لوثة عن ينبئ اهللا كان فإن .النعل يف جناسة بلوثة أنبأه  جربيل بأن رد

 يلحق شيء عن ينبئ ال أن يعقل فكيف ، اهللا ولـرس نعل يف جناسة
 والتعديل، اجلرح موازين بِشباك هذه الرواية أصل تعلق ولئن ؟ هبزوج
  .تناقش ال فالعربة
 فتكلم .األنصارو املهاجرين  ولـالرس استشار بدر غزوة يف -٢
 بعضه يقرب كالماً األنصار عن معاذ بن وسعد املهاجرين، عن  املقداد
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 واحلماس باإلميان مفعما يراه، فيما  اهللا ولـرس نصرة يف بعض من
 فهناك .وإنفاذها املتخذة القرارات تأييد إىل مجاعتيهما فوجها .له والتسليم

 ويستنصر حيوية راتلقرا أصحاباً اسـالن عموم  اهللا ولـرس جيعل
  .جانبه إىل االجتماعي بالوجدان
 لنـزامل عن واألصحاب منذر بن حباب  استشار أيضاً بدر ويف -٣
 أنفذها قرارات وأقر العدو، يلقى واد أي ويف اإلسالم جيش لهنـزي الذي
 أربعة أو املسلمني أضعاف ثالثة البالغة العدو قوة على فتغلب املسلم، اجليش

  .النصر أناشيد حتدوه املدينة إىل بعدها عاد واحدة، محلة يف أضعافهم
 رأي إىل فمال الكرام، األصحاب  استشار :األحزاب وقعة ويف -٤

 دخول يظن حيث خندق حبفر أمجعني، عنهم اهللا رضي الفارسي لمانـس
   .للشورى يوليها اليت لألمهية أمنوذجاً فكان .املدينة إىل منه األعداء
 رأي فاستطلع بالغاً، اهتماماً بالشورى اهتم :بيةاحلدي صلح يف -٥
 واستراتيجية هنج عن أبان مث سلمة، أم أّمنا تشارـاس وبعده الكثري، اجلمع
 ال هزمية فغّير الذاتية، ميوله استقامة يف سارت اليت واألفكار اآلراء حسب
   .املدينة إىل عودته يف مؤزر نصر إىل منها مفر

 مسألة كل يف الشورى النظر أمام يظهر  يةالسن حياته يف التحري إن
 الوجدان على العرض بعد هبا واألخذ وحي، فيها لنـزي مل معضلة أو

 إال ذلك، بعد املتعددة اإلسالم دول يف الشورى جمالس وليست .االجتماعي
   .األوىل وهيئتها األوىل، للشورى مبسطة صوراً
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  والفكر ةاحلركي

  
 .والفكر ةاحلركي بكلميت األرض ةـكورث كفاحنا خط تلخيص ميكن

 يغريان وفكر ةحركي ...والفكر ةاحلركي عرب مير احلقيقي بوجهه وجودنا وإن
 لـحاص وكأنه وجود كل يبدو أخرى، وجهة ومن .واآلخرين الذات
  .األنظمة وبتلك باحلركة مرتبط وبقاؤه أنظمة، وجمموعة حركة
 الضروري فمن .ةاحلركي هو حياتنا يف ضرورة دهـوأش شيء أهم وإن

 بأنفسنا، ثقلها حتت أنفسنا نضع قاهرة ظروف يف الدوام على نتحرك أن
 ةاحلركي معضالت، أمام صدورنا ونفتح واجبات ظهورنا فوق لنحمل
 حنن، نتحرك مل فإن .السبيل هذا يف ضحينا ومهما املستمر، والفكر ةاملستمر
 اآلخرين هجمات اجألمو والربناجمية الفكرية الدوامات تأثري يف فسندخل
  .حركاهتم فصول متثل إىل ونضطر احلركية، وأعماهلم
 املشاركة وترك حولنا، حيدث فيما التدخل إمهال يعين الدائم السكون إن

 أنفسنا عن رغماً الذايت للذوبان تسالمـواالس بنا، احمليطة التكوينات يف
 هذا يف تيةالذا جزيئاتنا محاية عن وتعاجزنا .املاء يف سقطت جليد كقطعة
 .جوهرنا ويضاد ذاتنا يناقض حادث أو تكوين ألي التسليم يعين الذوبان،
 وميوهلم اهتمـرغب بكل يطلبوه أن الذات لبقاء يربجمون الذين على ينبغي

 توتراً يقتضي الوجود حضور ألن وأفكارهم، وحركاهتم ووجداهنم وقلوهبم
 ذراع الوجود، إدامة مث ية،بدا الوجود يقتضي نعم، .اإلنساين اجلوهر يف تاماً

 ورؤوسنا بقلوبنا اآلن منذ نضّح مل إن وحنن .ورأسه وقلبه وجناحه اإلنسان
 ال وزمان مكان يف بوقاحة اآلخرون منا فسيطلبها الغد، يف وجودنا أجل من
  .قطعاً فيه لنا نفع

 يكون أنْ :هو اإلسالمي والفكر ةاإلسالمي ةاحلركي مميزات أهم إن
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 حركة جمرى جند مث ورغباته، العامل مطالب مطالبنا جنعل وأن ا،ذاَتن وجوُدنا
 عموم جمريات ضمن اخلاص جمرانا يف بذاتنا يلـونس الوجود عموم يف لنا

 ).كلها الكائنات مع نتكامل إذ اخلاص خطنا على احلفاظ ويعين( الكائنات،
 مع بعالقاته حيس وال الوجود، بعموم اخلاص عامله باعتبار يرتبط ال ومن

 احلقائق مواجهة يف واجلزئية الفردية مطالبه روابط يف وينكفئ الكائنات،
 ويسقطها وجيردها، كله، الوجود عن ذاته أواصر يقطع فإنه للعامل، الشاملة

 عن اإلنسان انقطاع على الباعث أن يف شبهة وال .القاتل األنانية حبس يف
 يف الواقعة والصراعات البدنية الشهوات :هو بذاته، وحيداً وبقائه الوجود
 يف يرجع ومهي، ُبعد وذي الفحوى فارغ سلوان وكل اجلسمانية، أطراف
 رجل دنيا إن .اجلسمانية والصراعات البدنية هواتـالش تلك إىل جذوره
 مولـالش عاملية تلونات ذات دنياه، يف وسعادته احلقيقي، والفكر ةاحلركي
 .تصوراتنا تتجاوز أهنا أو هناية، وال هلا بداية ال دنياه فكأن .باألبد مؤطرة
 تسمى وهل ".السعيد اإلنسان" نقول حينما أولئك أمثال نتذكر ولذلك،

  بداية؟ أو هناية هلا سعادة حبق "سعادة"
 كله للوجود اإلنسان احتضان وـه -أفضل مقترب من-  ةاحلركي إن
 يهف اليت املعابر خالل من والسري فيه، والتدقيق القرارات، وأخلص بأصدق

 الطاقة مستخدماً احلقيقية اخللقة غاية فَلَك يف اهـدني إحالل مث الالهناية، إىل
  .الالمتناهي من اكتسبهما اليت والقوة بالسر وإرادته لذكائه الكلية
 من التساؤل هو واهلادف املنظم فالفكر .داخلي حركي عمل الفكر إن

 إىل تماعـواالس لوجود،ا وترية يف جتاهبنا اليت اجملاهيل عن بذاهتا الكائنات
 لسان يف احلقيقة عن الباحث الشعور فعالية :آخر بتصريح أو .عنها جواهبا
  .كله والوجود ذاته بني قرابة بتأسيس مكان، كل ويف شيء كل

 فيتعمق الفكر، ظل ويف بالفكر العامل مع ويتآلف يلتف اإلنسان روح إن
 ليفيض الضيقة املعاش لالعق قوالب وميزق ..نفسه وداخل ذاته يف باستمرار
 فيوائم يتحرر، ..الروح أغوار إىل املنسلة امـاألوه من ويتحرر خارجاً،
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 داخل تفريغ هو الفكر أخرى، وبعبارة .ُتضل وال ُتزيغ ال اليت احلقائق
 داخله أعماق يف امليتافيزيقية للتجارب املكان يتسع أن أجل من اإلنسان
 فهو السلم ذاك يف األخري املدرج ماوأ .الفكر مدارج أول هو هذا .بالذات
  .املتحرك الفكر
 ال حاٍل يف ..الروحية اـحياتن هي والفكرية الدعوية حياتنا حركية إن
 من صراع كل حتقق فقد .الديين اـفكرن عن الروحية حياتنا فصل به ميكن
 ..اإلسالمية والروح املعىن إىل باللجوء شعبنا، خاصة واحلضور، الوجود أجل
 كما الم،ـاإلس إىل توجه كلما ذاته يف خيتزهنا اليت باألعماق رزابا وظهر
 الربعم يتفتح وكما التراب، صدر يف استقر ما مىت السنبلة إىل البذر يتسامق
 يف وتوسعاً تنامياً حيقق الذات، وبلوغ التوجه هذا .النور يستقبل حني

 بالعبادة حققيت وكما .وبقائه لوجوده وضمانا كنهه، يف املكنونة اإلمكانات
 الذايت، الداخلي عامله يف احلياة ملستوى والروح القلب تقاسم والفكر والذكر

 نبضاته، وجيب يف "وـه" إليه تماعهـواس كله، للوجود احتضانه فإن
 وجهد العبادة عورـبش يرتبط لعقله، كلية كل يف "وـه" هـب وإحساسه

 عبادة، احلقيقي للمؤمن تصرف كل أن البديهة فمن .عنده والفكر الذكر
 مشاهدة وكل معرفٍة، وملحمةُ مناجاةٌ له كالم وكل مراقبةٌ، منه فكر وكل
 وإن .رمحانية شفقةٌ وطنه بأهل بةـمناس كل مث وتدقيق، تطلّع للوجود منه

 فاملنطق األحاسيس، على باالنفتاح مرتبط الرمحانية من ارـاملعي هذا بلوغ
 وبإفادة .اإلهلية فالواردات اإلهلام ىلإ واحملاكمة املنطق من مث واحملاكمة،
 مصفاة من التجربة مترر مل ما الذروة هذه إىل االرتقاء العسري من أخرى،
 حال يف املنطق يقع مل وما العظمى للفطنة نفسه العقل ُيسلّم مل وما العقل،
 فبهذا حتقق، فإن اإلهلي، العشق إىل أيضاً احلب ينقلب مل وما عينه، احلب
 يصل نور طيَف والعقلُ ه،ـل وخادماً الدين أبعاد من ُبعداً العلم يكون النظر
 ...الوجود روح يعكس منشوراً التجريبية واملكتسبات يشاء، أينما اإلهلام به

  .الروحاين والذوق واحملبة املعرفة يدـأناش بصوت شيء كل ويصدح
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 بعينه، والفكر اعراملش حيمل - مجاعاته ببعض- ااننإنس كان ولئن
 يتصرف ال مث بعينها، النفسية احلالة -تقاسم وضع يف هو أو-  يتقاسمو

 بل الواسعة، املشتركة املفاصل هذه عن ورغماً ينبغي ما بقدر إجيابياً تصرفاً
 يف السبب عن ينبش أن هو فاجلدير وسلبيات، احنرافات يف أحيانا يقع قد

 دوماً، التلون يةإميان احلق املؤمن فتصرفات .احلقيقي مبعناه اإلميان غياب
 ومهما حيصره، الذي القالب كان مهما أبداً، الفكر فَلَك يف تدور وحركاته
  .إليها يسحب اليت املضادات كانت

 عامل إلقامة خيططون الذين األرض وارثو يستشعر أن ينبغي لذلك،
 يف استعماهلا الالزم اجلواهر ونوع إقامته، يريدون الذي العامل نوَع املستقبل،
 بأيديهم بنوه ما هدم إىل بأنفسهم هم يضطروا ال حىت ..العامل هذا إعمار
 -حنن- حياتنا من نةـس أللف األسس وأصول املعىن جذور إن .قبل من

 استخدام يف جيهدوا أن الضياء مستقبل مهندسي وعلى .ومعروفة معلومة
 احملركات تنصت أن أجل من -احلركية دوافعهم جانب إىل- الفكرية قوهتم
 أخرى، كرة اإلسالم صوت إىل وامللّّية الدينية حياتنا هبا ننشئ اليت رخييةالتا

 من القصوى باالستفادة وجيبه، إىل وتستمع نبضه وجتس نظره زاوية وتلتقط
 على احلفاظ مع احملركات هذه بناء إعالء يف والعاملية العميق واالمتداد املرونة
 العصر مدارك وحسب ،الصاحل السلف اجتهادات وصوايف والسنة الكتاب
 !املوت بعد االنبعاث طريق يف الربزخ حياة يعيشوا ال حىت ذلك، .وأسلوبه
 ودوافعها النفسانية أثقال عن باالبتعاد شيء كل وقبل أوالً يرتبط هذا وكل
 انتظار كصالة هبا والعلم الدنيا إىل والنظر الروحانية، على واالنفتاح كافة،
 إىل عباداتنا يف الكمية بتعميق هذا يتحقق أخرى، وبإفادة األخرى، إىل

 اآلفاق إىل واألذكار األوراد رياضية يف احلاصل النقص وبإطالق النوعية،
 ومناجاتنا دعواتنا يف واليقني واالعتبار وباملعرفة واخللوصية، بالنية الالمتناهية

 الذين إال املعىن هذا يعي وال .أنفسنا من إلينا األقرب اإلهلية الذات إىل وبثنا
 كحافظ الزكاة أداء من ويستلذون املعراج، يف كالطائف الصالة حيسون
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 معضالت لتداول عاملية كندوة احلج ويعيشون التوزيع، موظف أو الوديعة
 والقلب الروح ومهابة نورانية فيها يرصدون أرضية ويف اإلسالمي، العامل

  .األخروية واألبعاد
 ارتباطاً مرتبط احلياة، يف عايشتهافم هبا، واإلحساس هذه بكل الشعور إن
 واخلارجي الداخلي بؤسنا تشخيص على القادرين املعنويات بأطباء وثيقاً

 .انقطاع غري من األخرويات إىل مشدودين صادقني ومبرشدين ومداواته،
 الفيزياء ومن املعىن، إىل املادة من الفكري عاملهم ميتد الذين املرشدون أولئك
 العمران أيام وراء كانوا فهؤالء .التصوف إىل الفلسفة ومن امليتافيزيقا، إىل

 اآلتية واإلحياء اإلعمار حلركات ممثلني هؤالء وسيكون اليوم، حىت املديدة
 مصدري من جديدة حقوقية نظريات باستنباط التمثيل هذا وسيتحقق .غداً

 همأفكار وتزيني املستقبلية، والتوقعات املستحدثات ملعاجلة والسنة الكتاب
 وتركز اإلسالم عاملية تالئم طازجة فنية متلقيات وتطوير اجلديد، العامل بآراء
 ثقافتنا وعجن التجريد، بأحاسيس وترتبط اإلسالم بؤر يف وشعورها امللّة روح
 متثيال فإن .متصلة سنة ألف خزائن من واملوروثة والدنيا للدين املستوعبة الذاتية
 يف األخرى لألمم تصدرنا حتقيق على قصري زمن يف لقادر املستوى هذا يف

 الطريقة على كلها احلياة وحدات وتقومي الدينية، وحياتنا والفن والفلسفة العلم
 أو منهم الدارسني سواء- الشوارع يف املنفلتني املتشردين أبنائنا وجْعِل املثلى،
 األزقة فتتنفس .نـوالف واملعرفة والصنعة الفكر يف الغد الَـرج -األميني

 للعلم، أوكاراً السجون وتصري املدارس، أركان وكأهنا العرفان هواء والشوارع
 يداً العلم مع الدين يسري مكان كل ويف .اجلنة كزوايا البيوَت اخلمائلُ وتزين

 ويزدهي وينبت صوب، كل يف مثاره والعقل اإلميان احتضان وينثر د،ـبي
 خيال يضاهيها ال وأفنان بألوان والعزم واآلمال األماين صدر يف املستقبل

 جو يف واجملالت والصحف والراديوات التلفزيونات وتنشر ،"الفاضلة املدن"
 ربيع يف سائح قلب كل الكوثر ويرتشف والنور، والربكة الفيوضات الفضاء
  .التاريخ من املتخلف كالرميم الذي خال ما هذا اجلنة
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 وثقافتنا تناوحضار التارخيية قيمنا من اجلديد التكون هذا يولدـس
 مستمرة لعصور الروحية احلالة من احلركة هذه وستظهر ...يتناـورومانس

 قلبنا محاسة من أخرى، جهة ومن جهة، من والظلم والقهر الغنب حتت
  .آن كل يف لالنطالق واملستعد دوماً واملتحفز باإلميان املتشبع
 بدبي بتحريك شيء كل قبل مرتبط احليوية الرسالة ذهه حتقيق إن
 منذ الدؤوب اجملهود أن ويبدو .الصدئة األرضية هذه يف الصدئة األرواح
 مع نئن أن فيمكننا .الصعاب زحزحة يف جنح قد سنة ستني أو مخسني
 وبقي الكثري مضى قد فرهاد، يا باملعول اضرب" :يقول إذ املَُعذَّب، الشاعر
 أينما اليوم يناعل السالم يلقي وهو .الروح حترك هو األول التحرك ..."القليل
 السكينة بنعومة النورانية، السماء أكاليل من املقامة الترحيب كأقواس مضينا
 واملغبونني املظلومني لوطن احتضانه موعد اقترب فلقد .الربيع غيمة ودفء

  .زخاً زخاً الرحيم حنينه وابل وصب كله، واملقهورين
 أن بعد له واستسلمت احلق قالب يف انصهرت قد -اليوم- القوة وكأن

 كثرية مسائل حل ميكن فال ...حكمة القوة وجود يف نعم، .معظمها ذاب
 احلق عن املنفصمة القوة يف -ضرر وأميا- ضرر كان ولئن .غريها من

 واجلرأة .بعينه حقاً باحلق املتحدة القوة حنسب فإننا له، معاندة واملنطلقة
 .للحق ناطق ولسان مل،الظا ال للمظلوم حامية باحلق القوة توحد من املنبثقة
  .إياه ةواحلركي الفكر جند ميثل أن ذلك بعد واملهم

   .تعاىل اهللا شاء إن آٍت موضع يف عاملنا يف ةاحلركي جند إىل أعّرج وسوف
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  ةاحلركيو الفكر إنسان

  
 املخطط احلركي واحلملة االنطالقة رجل هو ةواحلركي الفكر إنسان

 إقامة حركة وميثل جمدداً، بالنظام العامل شد خفقان على ويقعد يقوم الذي
 وُيفسر عصور، ومنذ السقوط إىل آل بعدما جديد من واملعىن الروح صرح
 الفكر يف واملنطق اإلرادة مكوك مبهارة ويستخدم أخرى، كرة التارخيية قيمنا

 وجديرة مستظرفة زخارف ومعنانا روحنا قماش على وينقش واحلركة،
  .تناسبنا
 إىل مث الفكر، إىل احلس من فصوهلا مدى على ملمتدا احلياة خط يف فهو
 إنه .أبداً واإلنشاء البناء حبس وينشغل دوماً، النظام يتنفس العملية، احلياة
 وعمال العقل ومهندسي الروح "أركان قادة" ُيِعّد الذي اللدين احلق ويلّ

 بال خوينف اجليوش، ودحر البالد لفتح املادية القوة استخدام عن بدالً الفكر،
 عمران سبل إىل أعوانه ويرشد حوله، فيمن واإلعمار البناء َنفَس كلل

 مع إرادته يوحد أن استطاع والشكر، بالشوق جياش للحق ويلٌّ .اخلرائب
 ال إنه .عينها القدرة إىل وعجزه الغىن، إىل فقره حيول وأن املطلقة، املشيئة
 اإلخالص وحبس يينبغ كما هذه قوته مصادر يستخدم دام ما أبداً يقهر

 فوج رأس على فستجده ُهزم، قد بأنه الظن حني وحىت .لصاحبها والوفاء
  .والظفر للنصر آخر

 ُبعد ذا حركيا إنساناً أو للوطن، باراً بناًا ةواحلركي الفكر إنسان جتد وقد
 أو دولة، رجل أو داهية، مبدعاً فناناً أو العلم، يف متفانيا رجالً أو فكري،
 الفكر رجال من كثري ظهر األخري العصر ويف .فيه هؤالء كل جيمع رجالً

 عمله فكره سبق من فمنهم .الصفات هذه من قسماً ميثلون ةواحلركي
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 حركة رجال ومنهم احلركي، عمله مع فكره تبارى من ومنهم احلركي،
   .وخمزون مكنون فكرهم

 يل، فيليبه حلمي أمحد منهم ضياء، يشعون مديدة استقامة يف رجال
 سعيد الزمان وبديع يازر، محدي وحممد قام، وفريد صربي، طفىومص

 املقام يسع وال .فاضل وجنيب عاكف، وحممد أفندي، وسليمان النورسي،
 لذلك .املباركة األمساء من الكثرة هلذه والوفاة الوالدة تواريخ لذكر حىت هنا
 غراضأ نتجاوز ال حىت أولئك، احلقيقة أبطال من نفٍر بعناوين سراعاً منر

  :املقال
 بدأ .سفرياً أبوه كان .ببلغاريا فيليبة مدينة يف ولد :يل فيليبه حلمي أمحد
 مث ".سراي غالطة سلطانية" يف بالدراسة العصر وعلى املعارف على التعرف

 فتبعه "الفتاة تركيا" بعناصر اتصل اـوهن .بريوت يف وتوظف إزمري يف أقام
 "املشروطية" بعد نبولـتاإس إىل دعي مث ".زانـفي" إىل واإلبعاد النفي

 االسم هبذا جملة وإصدر ،"اإلسالمي االحتاد" فكر راية فرفع ).الدستور(
 والتصدي اليومية "احلكمة" جريدة ذلك وبعد ...اجلمعية هذه أفكار لنشر

 بوظيفة مدة والقيام ...أخرى وجرائد جمالت مث ،"والترقي االحتاد" جلمعية
 على حيسب عمر يف بالسم قتل مث ).اجلامعة( فنونال دار يف الفلسفة أستاذ

  .الغالب بالظن املاسونيني األلداء أعدائه قبل من الشباب
 على ألقينا الذي واحلركة الفكر رجل تركها اليت والكتابات اآلثار إن
  .أكادميية دراساٍت تنتظر زالت ال سريعة، نظرة حياته

 ادرـالن الفريد والبيان والذوق الفكر لرجل الوجيزة السرية :قام فريد
  :يأيت كما الستانبول، العرفانية احلياة على عينه فتح الذي

 مث قصرية، ملدة قلق يف أوقعه الذي الفلسفي واالستطالع الفرنسية، أستاذ
 والفكر احلس يف فاالستقامة اإلهلية، العناية أحضان يف التصوف إىل اللجوء
 بيلـس"و "املستقيم الصراط" جمليت يف أحاسيسه نشر ذلك وبعد .جمدداً
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 ةـمدرس" و "الفنون دار" يف مدرس بوظيفة مدة والقيام ..."ادـالرش
 علماء كبار من هيئة( "اإلسالمية احلكمة دار" إىل واالنتساب "...السليمانية

 وإىل إليها، واإلعادة الوظائف من العزل إىل مرات والتعرض )...المـاإلس
 ذات ألواهنا بزهاء احلياة مسرية يف والدوام واملضايقات، والضراء البأساء
 هذه إن .حركي وعمل فكر برجل يليق وكما ربه لقاء حىت العقبوي الُبعد
 اجلديد اجليل ُيّعرف من ينهض أن فينبغي واحد جملد يسعها لن املبجلة احلياة
 ،"الواردات" يف العميق امتداده جهة من العصر هذا يف املثقفة الشخصية هبذه

  .عنه ُنقل وما كتب ما على عتماداًا وذلك
 "الكفاح إنسان" هو هذا، الطاهر األناضول ابن إنه :بك صربي مصطفى

 الكفاح رجل صربي مصطفى "اإلسالم شيخ" فنجد .الكلمة هذه معاين بكل
 ورئيساً )الربملان يف نائباً( ومبعوثا السراي ملكتبة وأمينا مدرساً ةاحلركيو

 واالئتالف، احلرية )حزب( فرقة يف وعضواً "...قاحل بيان" جملة يف للتحرير
 رجل عمل لقد .املعروفة "العايل الباب مدامهة" بعد الوطن تركه ساعة إىل

 اشتدت ما مىت األخرى املسلمني بالد يف اإلسالم خدمة يف هذا احلركة
 ...الظروف سنحت ما مىت هنا الكفاح ملواصلة وطنه إىل وعاد العواصف،

 احلكمة دار" عضوية فيتقلد فرصة، له سنحت كلما بلده مةخلد صدره فيفتح
 إىل مرة آلخر ١٩٢٢ سنة تركيا يغادر مث ".اإلسالمية املشيخة" و "اإلسالمية
 أمضاها حياة ...١٩٥٤ سنة عمره انقضاء حىت ...مصر مث وإسكجه، رومانيا

 مشحونة للوطن بار ألبن مباركة حياة ...شديدة ومكافحة مرير كفاح يف
 من للعديد موضوعا تصلح ول،نـزوال الصعود بني ومتقلبة ثقيل اببعذ

  .الدكتوراه رساالت
 معارف من هنل .عثماين باشا أبوه .بغداد يف ولد :هاَدَز اناَبَب عيمَن محدأ

 يف والواسع الغين األفق، اإلنسان هذا سرية مراحل من .أقرانه مثل إستانبول
 املُلِْكية ةـمدرس سراي، غالطة "سلطانية" مدرسة :والفكري احلسي عامله
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 ومدير اخلارجية وزارة يف الترمجة قلم يف فالتعيني ،)والسياسة اإلدارة(
 دار يف األدب وتدريس الترمجة دائرة وعضوية املعارف وزارة يف التدريسات

  ...وجيزة ملدة كلية وعمادة الفنون
 وترك ...اًوروح فكراً التركي اجملتمع منه ارتشف مهم نبع نعيم أمحد إن
  .القادمة لألجيال والعرفان العلم من غزيراً مرياثاً خلفه من

 .تعريف أي عن غين الوطن هلذا واملخلص البار االبن :عاكف حممد
 بال ويقال وسيكتب .اخلطباء عنه وحتدث األحباث من اجمللدات عنه كُِتَبت
 .رهوفك وقضيته احلركي وعمله مشاعره وفوران وعشقه إميانه عن انقطاع

 املمالك( ايلي وروم األناضول يف ساحوا الذي الترك املثقفني نوادر من هو
 جميد، لشعب صوتا حل ما حيث وكان .العرب وبالد )أوروبا يف العثمانية

 وتوجساً األنني، ينفث وَنفَساً واهلجران، باحلسرة مليء املآل، منتكس لكن
 هبذا توجهم خط لىع حافظوا الذين الناس قالئل من .هـحول فيما مبثوثا
 ومفتشاً بيطاراً :كلها حياته مراحل يف ووفياً خملصاً كان .العظيم االلتزام
 مث "املستقيم الصراط" فريق يف جهده وباذالً الفنون دار يف لآلداب ومدرساً

  .االستقالل حرب سنوات يف خطاباته مث ،"اإلسالمية احلكمة دار"
 ورحل جليل، صحايب كزهد زاهداً القوي، الصوت ذو الوطن ابن عاش

 بالبحث األكادمييني من بالوفاء عابقة اـامـأي ينتظر وهو .فقرياً العقىب إىل
 الشكر حفظ مع وفنه، احلركي وعمله فكره جوانب عن والتمحيص
  .اآلن حىت الشأن هذا يف املبذولة للجهود
 العلوم على حصل بعدما .للعامل معلومة مرفوعة قامة :رياِز محدي حممد

 العاصمة إىل توجه الصغرية، األناضول نواحي من ،"أملايل" يف بتدائيةاال
 تتلمذ .العلم درجات يف املصطلحات حسب "الُنَسخ إلكمال" نبولإستا
 ،"النواب مدرسة" مث ،"الرؤوس امتحان" مث خاصة، بصورة مشايخ يد على
 مبعوثاً مث ".العام الدرس" إىل ومرتقياً "...الواعظني مدرسة" يف مدرساً مث
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 خلع جييز فتوى على والتوقيع ...املشروطية رـاث على )الربملان يف نائباً(
 احلكمة دار ةـوعضوي ...اجتهادي خطأ يف احلميد دـعب لطانـالس

 يف االستقالل حماكم طغيان حتت والوقوع ...لألوقاف ووزيراً ...اإلسالمية
 احملنة هذه بغض من النجاة بعد لـالطوي واءنـزواال اجلمهوري، العهد
 عريضة خطوط هذه .األشم التفسري ذاك تصنيف مث الشعرة، من أدق بفلتة
  .سريته من منتقاة
 نتوقف أن ينبغي اليت البارزة الشخصيات من ازرـي محدي العالمة إن
  .احلركي وعملنا الفكرية حياتنا باسم مليا عندها
 لكنه .األناضول حواضر من "مرعش" يف عائلته جذور :لفاضِِ جيبَن
 الكلية .وفاته حىت فيها وعاش فيها ولد وآداهبا، إستانبول بتربية مشبع وجيه

 إنباتية قوة ذي التراب من سندانتني ملء كانتا البحرية واملدرسة األمريكية
 اليت املنازل ومن .الذاتية للوثبة صغريتني وكومتني الفذة القابلية هذه حيتضن
 باريس وسوربون .الفنون دار يف فلسفةال قسم :سريعاً عنها رحل مث هلانـز
 فكأنه البنك يف مفتش وظيفة يستسغ ومل .الغرب على لالطالع صغري منفذ
 صدٍر كل يف الفن روح فيها َنفَخ داٍر أول .فغادرها متجول، بائع فيها

 )الدولة موسيقى معهد( الدولة كونسرفاتوار هي موهوب غري أو موهوب
 ،"الكبري الشرق" :الفكرية ةـاملدرس صاحب هإن .اجلميلة الفنون وأكادميية
 أعاد الصدور من منعت كلما مرات، أصدرها اليت الدورية باسم املسماة

 إىل تدفعه قوية بإرادة النشر، عن باملنع أغلقت صدرت وكلما إصدارها،
 وصاحبها ومهندسها بانيها فهو .املنع اءـأثن للصدور التخطيط يف املثابرة
 والنثر الشعر أساتذة أفذاذ أحد وهو ...والضراء لبأساءوا بالعذاب املثقل

 الصويف، الفكر يف غوصه وإن .األخري العصر يف املستقبلي الفكر ومهندسي
 واحترامه املطلقة، للحقيقة كله عمره يف املتني وتوقريه امليتافيزيقا، يف وعمقه
 املمتد رهحب من صغرية قطرات هي ، األنام سيد إزاء املكني وتوقريه الفائق
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 اإلنسان هبذا كله والعامل التركي الشباب جيل تعريف وإن .اآلفاق إىل
 هو إمنا هنا، امنه قطرات بضع إىل أحملنا واليت كلها، وبتوجهاته العمالق
 التوقري أهل من آمل بل .اآلخرين عند العظمة استشعار على قدراتنا مقياس

  .فاضل جنيب لدراسة معهداً يؤسسوا أن
 عاد .شيخ وابن شيخ .سلسترة يف أصيلة عائلة سليل :نديأف سليمان

 غناه أنضج بعدما اخلالص الوفاء بسائق "مدرساً" فيها ولد اليت بلدته إىل
 آماالً عليه تعلق اليت عائلته وتتوسم .استانبول عرفان آفاق يف الروحي
 وإخوانه، أخالئه ووفاء إخالص ويف حوله، املتحلقني طالبه يف خرياً عظيمة
  .بعدهم من هبم يلحق ملن وتبتسم ومستقبله، رسالته فيهم فترى

 عمله يف الكلل يعرف ال ممن مثيله، قل كفاح رجل أفندي سليمان
 السنة أهل فكر عن وثابتاً صادقاً منافحاً كله عمره يف فكان .احلركي
 يف الدفاع، خط يف الكفاح وليس الشامل الكفاح داعية فهو .واجلماعة

 الفكَر الشيخ فنقش ...متكررة هزات إىل الديين والفكر احلس تعرض عصر
 يف واجتهد ...بديعة نقوشاً أرواحنا نسيج يف التارخيي احلس مع الديين
 وبيوت الطلبة ومساكن التعليمية بالدورات وجودنا أصول من قلوبنا إشباع
 حىت ورسالته هذه غايته عن يفتر ومل يِن فلم البالد، أحناء كل يف اإلقامة

  .والروحانيون األرواح يطري حيث إىل حيلهر
 احلركة رجل تعريف على قادرة صفحات أو أسطراً أن أزعم ولست

 الروح إنسان حبق اإليفاء تستطيع الكتب من اجمللدات وال بل ...هذا العظيم
 بالعلم "أردهان" إىل "أدرنة" من البالد أرجاء زان الذي هذا واملعىن،

 ضيقة، وليجة هنا فنفتح .العوائق أنف وراغماً قصرية، مدة ويف والعرفان،
 فيفتحوا باملعاين، املنشرحون واألكادمييون الباحثون يتوسع أن ونأمل

 وعمله الفذة الشخصية هذه رسالة تدقيق يف مصاريعها على األبواب
   .خدمته وفلسفة وفكره احلركي



 ٦٩ 

 أن كنمي هل العشرين، القرن من الثاين النصف ُمَنّوري يف نفكر وعندما
 العشق وإنسان الولود العقل ذا األناضول ابن طوجبي، نورالدين نتذكر ال

 معايرينا مع تنسجم ال اليت مطالعاته بعض عن التحفظ عـم واحلماس
 والفكر املميَّز العقل قوج، قاره زائيـس إىل جيداً نلتفت وال ...األساسية
 املرجان هدوء ادئاهل القُّن، حواضن بصرب البيوض إلفراخ املنتظر العميق،
 الذي العظيم وناثره العصر شاعر املتواصل، سريه يف الدامية جراحه آالم على

 إىل واالمتنان بالشكر نتوجه ال أو ...شغف يف اآلتية األجيال أبناء سيقرؤه
 نتحسس ال أو أفندي، اميـس أمام الوقار نستشعر ال أو ...أفندي أسعد
 وعلي األرواسي، حلضرة اخلدمة مسلك معايل يف ةواحلركي واحلماس العشق
 ،"سردهل" ادشيخ َسْيو ،"ألوار" وإمام قوطقو، زاهد وحممد أفندي، حيدر
 الزمان بديع نذكر ال أن يعقل هل مث "...لنـزم" من أفندي راشد وحممد

 على رأساً واإلحلاد الكفر دنيا خمططات قلب الذي وهو خاصة، النورسي
  املدهش؟ كياحلر وعمله وفكره بإميانه عقب
 من وـوه .عنه يتحدث كله العامل .الكثري الكثري عنه وقيل كتب لقد
 .عديدة وبلغات العامل يف القراء من عدد أكثر على حيوزون نـالذي األوائل
 يف وردت مطالعة بإدراج فنكتفي به، للتعريف ملحة ضرورة جند ال لذلك،
  )١(:له كتاٍب تقدمي
 وتعريفه باعتناء فيه التفكري ينبغي ٌمَعلَ :النورسي سعيد الزمان عـبدي

 العامل إميان أبرز الذي األول العصر رجل فهو مستفيضة، بأحباث لإلنسانية
 وال .ومؤثرة صافية وبصورة الفسيح، الوجداين وعمقه ومعنوياته اإلسالمي
 مقتربات وأفكاره شخصيته لفهم العاطفية املالحظات مقتربات أن حنسب
 املسائل جدية مع تتآلف ال فالعواطف .وآثاره تراثه ةومعرف ملعرفته سليمة
 فقد .وآن زمان كل يف عظيمة بشجاعة وأباهنا أظهرها اليت الزخم العالية

                                                 
 .لبديع الزمان سعيد النورسي" املثنوي العريب النوري" يراجع تقدمي كتاب )١(



 ٧٠

 والسنة، الكتاب ظل يف وعقلية، منطقية حماكمة إنسان كلها حياته عاش
  .العميق واحلماس العشق حال يف واملنطق، التجربة ومبوازين
 الفكر حقيقة عن كثرية خطاباٍت األلسن وأطلقت اً،كتب األقالم دجبت لقد
 ألخالئه، وإخالصه ووفائه، اإلنسانية، وسعته النورسي، الزمان لبديع العايل

 هذه من خصلة كل أن واحلقيقة .واستغنائه وحمويته، وتواضعه، واستعفافه،
 اًكتاب تستحق وتكراراً، مراراً رسائله يف إليها ويتطرق هبا يتصف اليت اخلصال
 الذين الشهود أصدق من كبري عدد هذه أحواله على ويشهد .بذاهتا مستقالً
 شاخصة كتب كأهنم ظهرانينا بني أحياء زالوا وال منه، قريباً بالعيش سعدوا
  .متجولة
 اخلارجي مظهره يف الناس من وعادياً بسيطاً إنساناً الزمان بديع يبدو
 زمن كل يف أو غريه يف وافرتت قلّما راسخة شخصية خيتزن لكنه .وهلة ألول
 بالنسبة عادية تصرفات كانت فقد .احلركي وعمله الفكرية حياته جهة من
 بغضاً وميتلئ لإلنسانية، احليوية املسائل يف مجعاء اإلنسانية حيتضن أن إليه

 كان، أّنى االستبداد وحيارب والضاللة، والظلم الكفر على ونفوراً وتقززا
 مستبشراً وترحيبه ومروءته بوفائه الغاية هلذه ياةباحل االستخفاف درجة إىل

 الكتاب ِبفَلَك ودعوته رسالته يف ملتزماً رحيب، حٍس إنسان عاش .باملوت
 كل يف اتصف لقد .واملنطق العقلية احملاكمة بألوان متلونا يغادره، ال والسنة
 ومثال رحيب، وجدان لـرج كونه صفة :األوىل ظاهرتني، بصفتني وقٍت
 كونه صفة :والثانية .عظيمة ومروءة شهامة وإنسان أصيل، اسومح عشق
 والبصرية، الرأي يف أشواطاً معاصريه على يتقدم التوازن، غاية متوازنا مفكراً

 الزمان بديع إىل فاالقتراب .شاملة وبرامج خططاً ينتج سليم عقل وصاحب
 حنن ذيال عصرنا يف لنا يعنيه ما لفهم مهم مقترب اجلهة، هذه من ودعوته

  .اإلسالم عظماء لسلسلة امتداداً باعتباره فيه
 مفكر بأنه قبوالً الزمان بديع لقي فقد تناسى، أو بعضهم تغاضى ومهما
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 مل لكنه الناس، جلمهور وترمجانا رائداً وصار له، املعاصرين أقرانه بّز وكاتب
 .رالِكْب منه يقرب ومل والرياء، الظهور إىل ميل ومل قطعاً، بالُعُجب يصب
 ".القلب مييت مسموم وعسل الرياء عني الشهرة" :قوله الذهبية بياناته فمن
 الوقت يف كله والعامل اإلسالمي، العامل يف املعامل من واحداً التاريخ دخل لقد

 واملقروءة املشهورين الكُّتاب سلم يف العليا الدرجات يرتقون الذين احلاضر،
   .جدهتم غصن يذبل مل والذين وزمان، وسط كل يف بشغف كتبهم
 توضيح أجل من ودؤوب جاٍد جهد مثرة كلها الزمان بديع مصنفات إن
- فيه صنفت الذي العصر يف والنظر الرأي على معروضة ومشكالت مسائل

 صوت ينبعث طورهاـس بني فمن .-اجلهة هذه من عليها أطللنا إذا
 وشوقاً أمالً اوحين وحنيباً، نشيجاً حيناً المي،ـاإلس العامل مث األناضول،

 البالد، شرقي أصقاع من قصية قرية يف ولد قد النورسي كان ولئن .وطربا
 وأحاسيسنا مشاعرنا وتنفس أبداً، األناضول ابن مبشاعر نفسه يف أحس فإنه

 وزمان، وقت كل يف وكالً مجعاً الوطن واحتضن استانبول، أبناء من كسيد
  .وطري شاخص وخلوص رحيبة بشفقة
 السبل إىل رّجة، بعد تصيبه برّجٍة املترنح إنساننا الزمان عبدي أرشد لقد
 بعد االنبعاث" واءـه البشر مجوع يف ونفخ ،"اخلضر" عـنب إىل املوفية
 الفكرية حياتنا فيه املادي الفكر أوقع شؤم زمان يف وحطّ، رحل أينما"املوت
 وأأس يف العامل وسقط الشيوعية، جنون فيه وجن واملرج، اهلرج تشتت يف
 نفحات منها تفوح اليت مبصنفاته وذلك .واحملن والظلمات الضياع أيام

 مجيعاً، الناس وقبل قبلنا األعظم الداء وشخص استشعر لقد .واألمل اإلميان
 يف نفث لقد .هلا فتصدى واإلحلاد، الكفر من ئةـالناش الفوضى وهو أال

 سبيل يف وكافح ...هذا العصر وباء على التغلب ضرورة حياته طوال إنساننا
 اإلدراك حاالت أوعى يف الزمان بديع كان .البشر طاقة فوق كفاحاً ذلك

 .الوطأة ثقيلة محى يف ينشج عامل جاهبه عندما عاتقه، على امللقاة لواجباته
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 التواضع من حال غاية يف ظهره أحىن ،"قاف" جبل من أثقل محالً محل فلما
 وغناه تعاىل للحق املطلقة بالقدرة قةالث غاية يف ولكن .استحياء ويف واحملوية،
  .الالهنائي
 اناتنـزبالز مجيعاً ذكّرنا -احلاذق كالطبيب وبأدائه- الزمان بديع فإن

 وتقييد الذاتية وجرائمنا أرواحنا، يف احملكوميات وأنواع دواخلنا يف اليت
 ريكبتح متوالية أنفاساً العلويات إىل املشتاقة قلوبنا يف ونفخ بأنفسنا، ذواتنا
 أمام ونشر الوجدانية، وحياتنا الروحي عاملنا من اخلامدة اإلنسانية جوانبنا
 مجيع رؤوسنا فوق وصب باألخرويات، املغزى الوطيدة عالقاتنا األنظار
 إىل فيها البشر سيق سود حنٍس أيام يف ...واملدارس والزوايا التكايا واردات
 "!الدماغ غسيل" إىل عرضواوت والفلسفة، للفنون السيء باالستغالل اإلحلاد

 يف وأشيع وتغريباً، نفياً البالد يف السلبيات هلذه املتصدون وأُبعد بالشيوعية،
 جرى ذلك كل أن للحرية والباعث املخجلة، اخليارات أشد البالد أرجاء
 العصر سحر (Nihilism) "العبثية" غدت حىت ،"والعصرنة" التحضر باسم

  .اهلشيم يف كالنار الساري
 احللول، عن وباحثا مفكراً، حكيماً، طبيباً يـالنورس ارـص قد ،نعم
 كان واهلرج، الفنت لزمن األمراض، هذه دواء واصفاً مث ومشخصاً، وفاحصاً
 عليه وُيَسلَّط االجتماعية، واهلموم الفكري الضعف محى يعيش فيه الشعب

 يمالق امـرك حتت ويئن كافة، الوطن أحناء يف املرعبة احلوادث اتـمئ
 مشدوداً البداية منذ عاش رجل فهو .رأسه فوق هتدمت اليت وامللّّية اإلسالمية
 هذا تلقني يف ساعياً واجملتمع، للدولة البديلة احللول مقدماً مفكراً، دائماً،
 طالعاً، اآلفلة لكن الشاخمة الدولة ذهـوه حظاً، الفقري لكن اجمليد الشعب
 قلقاً املضطربة املسكينة األجيال ةحري يرى إذ والغين، الرحيب ماضيه دروس
 وجهزهتا الطويلة السود السنون أعدهتا اليت املهولة والنكبات املصائب حتت
 اخلالص أرادت وكلما والشك، والضاللة العجز انـودي يف فتتخبط هلا،
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 ويصغي ويستشعرها، حريهتا، يرى ...أعمق أزمات أوحال يف نفسها دفنت
  .رهيستشع وما يراه ما صوت إىل

 العلية ةـالدول عهد منذ البالد من كثرية أرجاء يف الزمان بديع ساح
 أو بالبشر تعج اليت وبنواحيها القاصية، قراها أو الكبرية مبدهنا العثمانية،
 يف وتضورهم الناس يف اجلهل سريان حل حيثما فرأى أنفساً، القليلة مناطقها
 التفرق، بأنواع اًبعض لبعضهم همءوإفنا وهنشهم الضرورة، وحد الفقر

 باعتباره العلم، بروح التعيسة اجلموع تلك يشحن أن فأراد .وذعر فخاف
 .واالقتصاد واحلاجة الفقر معضلة إىل والتفت .العصر بأحوال واعياً مفكراً
 وبال زمان كل يف وحدتنا يتنفس داعية ارـوص التفرق حلول عن وحبث
 .الكأداء العصيبة األيام تلك يف واحدة حلظة وحيداً شعبنا يترك ومل ...توان
 أسقام إىل أمراضنا تؤول سوف" :حل حيثما صوته بأعلى ينادي كان

 عللنا، معاجلة إىل اآلن منذ ادرـنب مل إن يربأ، ال عطب إىل وجراحنا مزمنة،
 عللنا تشخيص من بد فال .حاذقني حكماء أيدي على جراحنا وضماد
 كلها، واملعنوية املادية مشكالتنا دعق وحل واإلدارية، واالجتماعية العلمية
 متضغ اليت الشنيعة املهاوي إىل يوم كل تسحبنا مضايقات يف نقع ال حىت

  ".األساس من كياننا وهتز وجودنا
 اجلهل يف -اليوم كما باألمس- كلها املفاسد مصدر رىـي فالنورسي

 ومقدمة االجتماعية ملآسينا األسباب أول هو اجلهل .والتفرق والفقر
 هو -واليوم أمس- مصائبنا أعظم أن يف شبهة فال السائد بؤسنا إىل لدواعيا

 حمركات عن والتعامي بالدين روابطنا وترك  للنيب وتناسينا باهللا اجلهل
 هذه حماربةعلى  وقفاً حياته الزمان بديع جعل ولقد .واملعنوية املادية تأرخينا
 ُتنوَّر مل ما الشعب الصخ انتظار يف -عنده- جدوى فال .القاتلة اجلراثيم
 وما املنظم، التفكري على اجملتمع يتعود مل وما والعرفان، بالعلم الناس مجوع

 هو اجلهل أليس .واملنحرفة اخلاطئة األفكار تيارات بوجه األبواب توصد مل
 وبفك بالكائنات؟ القرآن وروابط بالقرآن، الكائنات طـرواب فك الذي
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 اجلاهلة املتعصبة، النفوس خيال اناتنـزز يف يتيماً أحدمها جعل روابطهما
 وفوضى عبثاً ثانيهما وجعل واحلوادث، األشياء يف واملنحبسة الوجود ألسرار

 والعمني املادة، يف شيء كل عن الباحثني مكعبا، جهالً اجلاهلني أيدي يف
 حنيباً املباركة األرض هذه أبكى الذي هو اجلهل أليس مث .املعنويات عن متاما
 القدامى، األبواب خدام يستجدي متسوال وجعلها والبؤس الفقر قبضة يف

  الكوثرية؟ وأهنارها الفياضة وسهوهبا املنبتة سهوهلا وهذه
 الديون َشَدِه ويف ومشردين، بؤساء نعيش والفقر اجلهل بسبب أَلسنا مث،

 بثمن تقدر ال اليت معادننا وتلك بطوننا، على وطاوين ظهورنا حمنية الرهيب،
 تصب حتصى، وال تعد ال اليت ثرواتنا ومصادر التراب، حتت سكينة يف ئمةنا
   غرينا؟ خزائن يف

 بال يكد والفالح فالعامل ...طويلة سنني منذ شعبنا يعذب البالء هذا
 جيد فال شيئاً جىن وإن .وكدحه كده مثار جيين ال مث رهقاً، وينسحق كلل
  .وشقاء قهراً فشيئاً شيئاً ويتوارى به، يسعد وال بركة، فيه

 بنا يرتبط الذي العامل يعيش اجلهل، من املنبعث والتفرق اجلهل وبسبب
 البالء وأنواع والذل والتحكم رـواألس القهر من اةـحي كان، وحيثما

 الشرف، على ويداس األعراض فيه وتنتهك الدم، حبار يف ويغرق واألمراض،
 تقلبه يف لفضائحوا الفواجع عجلة وإعطاب الفرقة مجاح كبح عن ويعجز
 املوازنات فقدان ِشباك يف املترنح العامل هذا يف الشمال وذات اليمني ذات

 بعد يوما التدحرج من اإلسالمي العامل خلالص وسيلة جند ال بل ...واملعايري
 حسابنا نصفي وال الوحدة، بروح نتحفز وال وبئيسة، مهولة مهاٍو إىل يوم
  .العصر مع

 تداعى شعبنا، على املتسلطة القاهرة األوجاع فخ يف اآلالم جترعنا إّبان
 بصائرهم فتكدرت واملادي، الصوري الغرب رقي بريق أبصارهم َخلََب قوٌم

 من وحرموهم "امللّّية" السجايا من البشر مجوع فجردوا رؤوسهم، ودارت
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 وشعارات أعمى تقليد وراء هلثاً والفضيلة، األخالق وسلبوهم التاريخ حس
 أدمغتهم إمداد عن بدالً البتة، فيها روح وال هلا جذور ال اتبتصرف خداعة،
 .واملعنوي املادي الغىن إىل بلوغاً الدينية، باحلقائق وقلوِبهم التجريبية، بالعلوم
 الشعب، إنقاذ باسم إليه احنرفوا الذي األول الطريق يف سريهم أن وعندي
  .ليندم ال جرحاً اجملتمع روح يف وفتح األعظم الضرر أوقع

 خانق كابوس يف األليم املكث يطول قد آنفاً املذكور الثاين احلال ففي
 ،"امللّّية" فضيلتنا صرح واهنار هوى األول احلال باختيار ولكن .وسنني سنني

  .العاملي االحتواء ذي احلركي وعملنا الروحية، وجنابتنا
 للتعقيدات وتصدى احلالني كال يف املعاجلات الزمان بديع واجه لقد

 من قرن أورام مببضعه وشق املعاجلات، هذه أخطاء خلفتها اليت االجتماعية
 ابن فأعاد .قيحها احتقان من النامجة الفواجع وشخص وَشّرح الزمان،
 بال أدوائنا على ومحل ثابتاً، وكالماً قوالً فتور بال وكرر هذا، البار الوطن
 الوطن إنقاذ لأج من ناجعة، أدوية هلا ووصف تضعف، ال دائمة محلة كلل

 من حياته طوال ذلك عن يتوان فلم .والضياع السقوط من إنساننا وخالص
 قليب، وإخالص بصدق ،"أورفة" يف اجلليل مواله لقاء وقت إىل بدايتها

 عمل اجملتمع عقل يف جديدة أفكار غرس إن .متني وقول جهوري وبصوت
 بنفعها املاضي من املوروثة والتقاليد العادات انتزاع بقدر وعسري اقـش

 املاضي يف دائم ميل البشر مجوع ويف .الراسخة واملتلقيات واملفاهيم وضرها
 أو منها النافعة سواء- التركات هذه أمثال مؤثرات يف الوقوع إىل واحلاضر
 وتشمئز املؤثرات، هذه بصبغة واالجتماعية الفردية احلياة فتصطبغ -الضارة

 حسهم خيدش مما فينفرون العام، احلس يداعب وال املعتاد مع ينسجم ال مما
 فإن .أحياناً القبول أو الشعور أو احلس هذا خيطئ وقد .عنه ويبتعدون
 وقبوالً رضا وجدت قد الصحيحة غري والقناعات األفكار هذه مثل كانت
 ومدت املعايشة، بطول اجملتمع ومتثلها البشرية، واجلموع اجلمهور عند

 لتقدم فالالزم واستقوت، احلياة منابت يف وفروعاً أغصاناً وتنامت جذورها
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 هذه زالـُت وأن اخلاطئة، القناعات هذه ُتهدم أن املستقبل حنو عبـالش
 العامة األفكار بتمرير املتعفنة القناعات ُتنظّف وأن االجتماعية، االحنرافات
 األحسن، إىل احلََسن من والتحلية، التخلية مرشحات من البشر ووجدان

  .صاحل كل من والتزود فاسد كل من ةالتصفي مبعىن
 .وأفكاره مشاعره يف الشباب أيام منذ النورسي الزمان بديع كان وهكذا

 ذراعيه وفتح وإنسانه، وطنه حبق غدراً الباب هذا يف حقيقة أدىن إخفاء فَعّد
 مهاوي إىل بالشعب املودية اخلاطئة والقرارات األفكار أمام حاجزا بطوهلما
 كانت !مقطوع الطريق هذا ...قفوا :صارخاً صوته أعلىب ونادى النكبات،
 .الدينية القيم يناقض ما كل أو خطأ كل ضد كامالً احنيازاً متحيزة فطرته
 أمة فناء عن الطرِف فغضُّ .العزائم أهل من مهة وذا مديد أفق صاحب وكان
 اإلنسان هذا طبائع ويضاد يناقض بذلك، والالمباالة واضمحالهلا، عظيمة
 تسليط بعد نفسها حماسبة إىل األمة فأرشد .أسد قلب على صدره ويالطا

 .ونكباتنا مصائبنا وأسباب ومعايبنا قصورنا نقاط وأخفى أدق على الضوء
 وأبان اخلالص، سبل هلا ووصف انقراضها بأسباب ملل غري من فذكرها
 تالقناعا على ِبَخْيله وَحَمل ...تلكؤ غري من إيالماً احلقائق أشد جهاراً
 حياته وطوال هوادة بال وكافح ...واإلحلاد والكفر املتعفنة واألفكار اخلاطئة
  .مجيعاً احلقيقة أنوار انتشار عوائق مقاوماً
 احلقائق ذكر عن الناس أحجم إذ العصور، أحلك يف النورسي انربى لقد
 الغفلة، هلم أرادوا ملا باليقظة البشر مجوع فشحن وخيفة، توجساً الدينية
 اليت األوهام أنواع أركان وزعزع والتفرق، والفقر اجلهل على احلرب وأعلن
 وليس وعرضها البالد طول على كفاحا ومارس اجملتمع، صدر على جثمت

 الباطل خنق وكذلك، األلوهية، وإنكار اإلحلاد ضد فقط الدفاع خط يف
 األلباب سلبت مدنية جرأة دوماً وأبدى .املنغلقة إشكاالهتا يف واخلرافات
 الدواء آخر" أن اُْشُتهر لقد .معاجلتها وسبل املزمنة مهومنا إشهار يف إعجاباً
 أو قرن منذ املستفحل والكرب الظهور وحب للرياء جمالدته يف فكأنه ".الكي
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 يف صدى َوَجد وندي ثٍر بقول فخاطب بالساقور، وكواها وَسَمَها قرنني
 شرق يف ةعشري ورئيس السراي رجل ذلك يف يستوي إنسان، كل روح
 أنظار إليه شّد خاطبهم فلما .العسكرية وأركان اإلسالمية واملشيخة تركيا،
 طبائع فإن النفور، أشد ذلك من تنفر ِجبلّته أن ومع .صنف كل من الناس
  .االلتفات ذلك استدعت وأموره شؤونه
 اـألفكارن رةـاآلس األغالل كسر ضرورة إىل فئة كل النورسي نّبه

 وأرشد ...اجلهاد دوام أردنا إن األغماد، من السيوف سل قبل وأرواحنا،
 بعد االنبعاث" بشرى يف اإلسالمي الفكر إىل املوفية السبل إىل الفتية األجيال
 ومتزقها الوطن جغرافية انقسام من فزعاً ويرتعش خيشى فكان ".املوت

 مثل السلبيات تلك إىل تؤدي أمور من فزعاً أشد كان لكنه وانكماشها،
  .والشكلية الغرب وتقليد األرواح وبؤس لتفكريا ضيق
 من يكلّ ومل والعمل، والتفكري القراءة على اإلصرار من النورسي ميلّ مل
 وشعب مثايل جمتمع وبناء املتبادلة الفردية من الشعب أفراد إنقاذ ألجل السعي
 على بالضرورة فيحث ".والتعليم التربية" و "املعارف" على يلح فكان .عامر
 عنده فينبغي ...يلةـوس وبكل مكان كل يف والتعليم والتربية املعارف نشر

 حىت بل هات،نـزواملت والدروب واملعسكرات واملدارس اجدـاملس اخنراط
 العقلية الوحدة تتحقق وحدها فباملعارف .العام التعليم نفري يف السجون،
 يعجزون ك،ذل على ينصهرون وال بعقل، عقالً يتوحدون ال فالذين .واملنطقية

 تساندهم حيفظون وال طويالً، زمناً معني قـطري يف معاً السري عن حمالة ال
 .واأليدي القلوب تتوحد حىت .أوالً الوجدان يتوحد أن فينبغي .وتعاضدهم
 املتعلقة األمور وتفسري الدين بضوابط احلياة ضبط هو كهذه وحدة ووسيلة
 الصافية واالجتهادات والسنة بالكتاب التقيد مع العصر مدارك حسب بالزمان
  .الصاحل للسلف
 ومعانيه العصر وبواردات العصر، هبذا إنساننا يتعرف أن من بد ال نعم،
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 داخل احنسارنا يف مقتلنا فإن .معها ويتواءم ذلك يف ينجح وأن وتفسرياته،
 ميسك أن فالبد .الزمام سابلة تسري والدنيا واء،نـزاال يف واستغراقنا قشورنا
 بني ما والتعاون والوئام االنسجام حببل حاضرهم حييوا أن ريدوني الذين

 ال ذلك، وخبالف .وجهدهم وسعيهم الذاتية إرادهتم وبني احلياة، شالالت
  .الكائنات يف العام التيار مقاومة حال يف االضمحالل من مفر

 يسعى كان عندما وأعانوه، الزمان بديع املثقفني من مئات عدة تفهم ولو
 فرمبا رسالته، عارضاً البالد، أرجاء من ناحية كل يف ركضاً ويلهث حثيثاً
 ورمبا األمم، بني احلضارة يف شوطاً وأسبق دولة، كل من أغين اليوم كنا
 فكنا الحقاً، طريقنا يف وضعت اليت العراقيل الجتياز تؤهلنا كانت قوة بلغنا

 القرن بداية منذ -اآلن فيه اخنرطنا كأننا يبدو الذي-  النور طريق يف اخنرطنا
 ال هذا، كل مع .اليوم تواجهنا احلالية مشاكلنا من الكثري يكن ومل العشرين،

 نضبت قد لشعبنا املعاين منابع أن يزعمون الذين بأن أجزم وأنا متفائلني زلنا
 ...أخرى شعوب سقطت مثلما سقطنا قد نعم، .وذهول غفلة يف هم متاماً
 واستعادة هامتنا رفع على قدرتنا لكن .ىختف أن ميكن ال ظاهرة حقيقة هذه
 حمل حتل يقظة ملعان بوارق احلاضر يف ونرى .فيها شك ال حقيقة أيضاً وعينا

 الطازج واالنبعاث الندية للحيوية حرارة فثم .الراحة إىل القدمي الركون
 هذه يعقب أن والبد .واخلمول الراحة أحضان يف الغارقة أرواحنا يف تسري

 فيفرشون يسيحون الـرج انتظار يف لكننا .األيام زاهر ربيع التطورات
 وجل بال السهوب يف األشرعة ويفتحون كاِخلْضر، جاداتـبالس الوديان
  .الطريق هذا يف مهمة عالمة الزمان وبديع .كإلياس
 وال هذا أعملُ يقول ال الداهية أن واملعىن ".َيختار ال العبقري إن" يقال
 فطرة صاحب ألنه .ضار وذاك مفيد العمل اهذ بأن حيكم أو ذاك، أعملُ
 إهلية مبوهبة كثرية أموراً أكتافها فوق تتحمل قوى روحه يف جيمع خارقة
 والباطنية الظاهرية حميطه حاجات هبا فيحتضن لدين، ائقـوش وبسائق
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 ميحص ومن .حدودها عـوأوس أغوارها بأعمق واالجتماعية والروحية
 رفعة صان أنه فريى .الدهاء لعناصر جامعاً سيجده ومصنفاته النورسي
 امـأي من ابتداء زمن، كل يف بدهاء وتكلم دائماً الدرجات فوق درجته
 مصنفاته إىل حوله، فيمن بثها دهائه، أنفاس أول من ُتعّد اليت كتبه يف شبابه
 باحملاكم مرت معذبة حياة عرب النضوج عمر يف وتكاملت انكشفت اليت

  .واملنايف والسجون
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  عاملنا حنو

  
 وقائع يف ببعضهما ةواحلركي الفكر تداخل املتبصر نظر على خيفى ال
 جهة، من بالفكر احلركي العمل فيه ويتربمج يترىب تداخل .العظيمة التاريخ
 جهة من جديدة وبرامج ألفكار أرضية احلركي واجلهد احلركة فيه وهتيئ
 فضاء أو كي،احلر للعمل ومطر مساء -املعىن هبذا- الفكر فكأَنّ .أخرى
 .فيه اإلنبات وقوة تراب أو للفكر، وسندانة أرض ةاحلركي وكأنّ له، وهواء
 هو حركي جهد كل بأن ذلك .غلطاً بينهما املتقابل األداء هذا أحسب فال
 احلقيقية أطره على للعثور ووترية بداية هو فكر وكل وبرنامج، فكر حتقق
 هو لإلرادة األوىل املرحلة إن .هـب امللتزمة التحركات ثنايا يف مراميه وبلوغ
 هذه يف والفكر .بالعمل واهلّم والقرار العزم هو النهائي َوَحدُّها داخلي، ميل

 احلسية واألعمال باملنتهي، لتتعلق إاملبتد من تلقى لفائف كخيوط الوترية
 يف تؤدي برنامج أو فكر غري من التصرفات وإن .اللفائف هذه تزين كنقوش
 تعيق حركة، غري من اجلامدة األفكار وإن والفوضى، شلالف إىل األكثر
  .اإلرادة روح وُتَصدِّع للفكر، النهائي البعد ُيعّد الذي األمنوذج تشكل
 زوايا إضاءة عن الفكر أنوار ُحجبت احلاضر، عصرنا إىل تقدمنا إّبان
 حوذُب التأثري عن "التمثيل" وُمنع ...كامالً تعطيالً اإلرادة وُعطلت اجملتمع،
 اجملموعات املشؤومة اريخـالت أحداث ودفعت .الفوضى دـي على ةاحلركي
 األنانية النفوس وجّرت .تشتت إىل تشتت ومن مأزق، إىل مأزق من البشرية
 .منها لالنتفاع الدوام على واسُتِغلّت .ويسرة مينة اإلنسانية الكتل والنفعية

 :القول من عاصرامل إنساننا يف السلبيات هذه إزاء منجى وال مفر فال
 .والعقلية القلبية قواه لتحريك الكايف النضج حني إىل ،"قليالً ومهالً ..رويداً"
 يف الضعف إزالة حني إىل "قليالً ومهالً ..رويداً" :نقول أن من مناص ال
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 مقاييسها حسب معتقداتنا وتربية بالقوة، إرادتنا وإشباع الفردية، سجايانا
 أجل من شيء، كل وقبل .نفوسنا من واعهبأن اليأس وانتزاع الالزمة،
   ".بالغرب االنشداه" من االنسالخ
 الصناعية النهضة من الغرب، يف املتتاليات احلادثات هذه أوقعتنا قد نعم،

 كما بالشلل، فأصابتنا َشَدٍه، بعد َشَدٍه يف املعاصر، التكنولوجي التقدم إىل
 واخلفة "العلمية" لدعوى اطئةاخل املَُتلَقَّيات أبصارنا وكدرت رؤوسنا دّوخت
 ورمبا .أخرى مدة واالهتزاز الضعف هذا يدوم ورمبا ".للعصرنة" الفارغة
 سنني، وحنتمل نصرب أن فيلزم النوم، يف والتكلم السبات يف املشي يستمر
 تطول قد سنني إىل احلاجة ونستشعر نعي ألننا سنصرب، نعم، .اهللا عند علمها
 يف واملنظمة املؤثرة احلركة ومن املرجانية، اقاألعم يف احلي االنتظار من

 ليقتدر قوته ويستجمع املتضعضع، البدن سائر يتعاىف حىت البيوض، حضانة
   .العصر مع حسابه تصفية على

 بأيدينا وحيقق سيحيينا ةواحلركي االنتظار هذا بأن صادقاً إميانا أؤمن وإين
 والظروف الزمان إىل جةاحلا يف شك ال لكن .آٍت يوم يف العامل وجه تغيري

 عظيمة إرادات فتنبغ احلياة، عروق يف الوترية هذه دم ليسري واإلمكانات
 وربانية الغزايل اإلمام ورحاب الكيالين القادر عبد الشيخ بعمق تّتِسم وقوية
 موالنا ومحاس وعشق السرهندي الفاروقي أمحد اإلمام الثاين األلف جمدد
 لتهيء ...النورسي سعيد الزمان بديع سوخور وجامعية الرومي الدين جالل
 أمواج فتصد يومنا، إنسان يف جديدة روح ببث وطرية ندية حياتية بيئة

 فتنفخ وفراسته، وفكره إنساننا إحساس عصور منذ حتطم اليت األزمات ُحّمى
 بأنفسنا، أنفسنا بالد نفتح أن ألجل كذلك، ".اجلودي" أنسام روحه يف

 واحلسي القليب اـعاملن ونعّمر د،ـجدي من اأرواحن اتـحركي وُنشكّل
 الطريق، يف شوطاً نقطع أن نستطيع لن ذلك، من الضد وعلى .والفكري

 إىل بأيدينا يأخذون ورـن من فرساناً جنّهز مل ما اآلن، حىت نستطع مل مثلما
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 تائهني عشنا وطاملا الذاتية، وقيمنا ذاتنا عن منعزلني دمنا وما ،"اِخلْضر" منابع
 يف اـعدون عن البحث إىل يدعونا سبب من وما .الروحية منظوماتنا جخار

 فوق ساقيه إحدى واضع قصره، يف جالٌس ...داخلنا يف عدونا ألن .اخلارج
  .مكتوماً ضحكا ويضحك ضياعنا، على الشباك من يتطلع األخرى،
 على يبىن أن فينبغي اجلهاد، استراتيجية بناء بالضرورة الزما كان فإن
 وال أمان ال قلوبنا، يف نصبوها عروش فوق متربعني أعداء وطرح انتزاع
 منذ عاملنا حياصرون الذين هم غريهم، وال هؤالء، أن والواقع .عندهم إميان
 يفلح ومل القاتل، احلصار هذا من شعبنا ينج ومل طويلة سنون ومرت .قرون
 يف ينجح ملو للتشرذم مثاالً فصار .ذاته على يقم ومل الذات، إىل العودة يف
 شىت، وعادات وأعراف جمتمعات لرماية مستهدف غرض وكأنه شتاته، ملّ
 ويعبد متنوعة، ومفاهيم كثرية وقبائل أقوام به مير عقله يف منكوب كأنه أو

 واحد، وقت يف كثرية موهومة آهلة أمام وجيثو واحد آن يف كثرية أصناماً
 ...وقع ما هذا !واحد ميو يف عديدة مزيفة ملعبودات والوالء العهد وجيدد
 الفترة تلك يف األفكار من فكر أي وسالمة بصحة متاماً يصدق مل ألنه

 لكنه واحد، وقت يف متعددة فكرية مبحاور مرتبطاً عاش ولذلك، .املشؤومة
  .كاملة معايشة منها واحداً تياراً يعايش مل

 يف احلياة، يشهد فلم برزخ، يف حبيساً بقي عظيٍم فكر كم يعلم ومن
 مصطدماً حتطم جاٍد منهٍج وكم والضباب، بالدخان املثقل العامل هذا

 يعون وال أمهية يولون ال فهؤالء !النظر بقصر للمصابني الكدرة باألفكار
 بني للمناسبات وال واحلوادث، األشياء بني تربط اليت للمعاين وال للعلم معىن

   .والكائنات اإلنسان
 سوف أننا باعتبار نفهمه ال ما ونترك ،نفهمه ما نفهم أن عندهم فاملسألة

 ثوابتهم، حسب شيء كل ونشكل ونفصل نقطع وأن !الحقاً فهمه ندرك
 معتقداهتم وصاية حتت واألحباث العلم حىت نسّير أن مبهارة نستطيع وأننا



 ٨٣ 

 كأوهام، الشمس من طعـأس حقائق بإظهار النقاش، على احملرمة ومبادئهم
 قاطع، بأسلوب والتفيهق وبالتشدق !احلاجة دعت ما مىت كحقائق واألوهام
 وأطوار الوجود على شهود وكأهنم !فرضيات على بناء واحلزم واحلسم
   !البداية منذ الوجود
 ولئن هبا، اإلميان تستحق حقيقة كل من خالية الكائنات كانت ولئن
 !الفوضى عني إذن فالوجود والقبول، باإلميان جديرة غري فكرة كل كانت
 غري الفرضية املسائل يف حىت النسبية من اجملتمع حنمي أن يعنستط وكيف
 الذين البشر مجوع حيسب أولن كهذا؟ فهم العامل يف حتكّم ما إذا احملتملة،
 مضاداهتا؟ صحة بقدر صحيحة احلقائق أصدق النسبية لتيار استسلموا
 للتلقّي شيء كل خيضع أن وبدهي مضاداهتا؟ كذب بقدر األباطيل وأكذب
 أو والشر، اخلري فهم يف سواٌء التفكري، هذا مثل شيوع حال يف اهلائم، النسيب

 احلاجة، أمّس شعبنا إليها حيتاج اليت الشخصية إن ...والالأخالقي األخالقي
 الشعور حيركه الذي واملتوازن، املتحمس املخلص اإلنسان شخصية هي

 القادمة األيام يف التفكري وأعماله تصرفاته على ويهيمن واملسؤولية، واإلدراك
 مهندس شخصية .احلاضر ضرورات يف التفكري بقدر وبراجمه خططه يف

 املقتدر العلم، بشعور عقله العامر بقلبه، الوجود على املنفتح والروح، الفكر
 واملصلح وقت، كل يف للنظام املتتبع آن، كل يف أخرى كرة ذاته جتديد على

  ...حلظة كل يف آخر لتخريب
 الدـالب لتخريب ليس ولكن نصر، إىل نصر من رولهت الشخصية تلك
 اإلنسانية، واملَلَكات املشاعر لتحريك بل خرائبها، فوق العروش وإقامة
 مجيعاً، واألشياء كلهم الناس حتتضن اليت واملروءة والرعاية باحلب وتقويتنا
 ودم حياة إىل لتتحول امليتة، األوصال يف احلياة ونفخ املنهدمة، األرجاء وإعمار
 .الوجود لغاية الرحيبة باألذواق مجيعاً عارناـوإش الوجود، عروق يف يسري

 بةـمناس يف وـوه ...ذاته وبكل أحواله كل يف رباين بطبعه اإلنسان ذاـه
 فال ...مراقَبة كلها وأفعاله وحركاته .اهللا خليفة ارهـباعتب الوجود مع دائمة
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 الذي مسعه اهللا يكون حىت ...التفتيش على يعرضه من حبس إالّ بعمل يقوم
 تأثري من حاـمترش أسلوبه ويكون ...هـب يبصر الذي وبصره به، يسمع
 إحساسه وإن ".الغسال يد يف كامليت" تعاىل إرادته حتت ويكون ...هـبيان

 من يفتر وال يين فال ...والغىن للقوة مصدر أعظم هو تعاىل أمامه وفقره بعجزه
  .تنفد وال تنضب ال اليت اخلزينة ذهه معني من وجه بأحسن االستمداد

 واجلمال والشر، اخلري .الرحيب واملراقبة احملاسبة انـإنس هو كذلك،
 فيها، املالئم موقعه شيء ولكل بعضهما عن منفصالن روحه مرآة يف والقبح

 وقلبه إرادته بكل اٍع،ـس إنه .والظالم والضياء والنهار، الليل كاختالف
 واللطائف الوجدان، حركية من املترتبة املقاصد أعظم اصطياد إىل وشعوره،

 إال امللك عطايا حيمل ال" بأنه اإلدراك حال يف وهو .الوجدان توجد اليت
 بني وباملناسبة مبعرفته، خطوات املالئكة على متقدماً القرب يتنفس ،"مطاياه
 واطالعه هـوبتماس والعشق، القلب بني ما وبالعالقة واملسؤولية، اإلرادة
 وباحلقيقة الوجود، ستار وراء ما وأسرار الوجود أسرار على الواعي اعرالش

  .حسه يف "كيف وال كم بال" املطلقة
 ويباري يسابق املثايل اإلنسان آفاق يبلغ أن الشخصية حياته يف قاصد هو
 أربعني الشعرة فيه وَيشقُّ اإلهلية، والنواهي باألوامر متثله يف واألصفياء األولياء
 اإلسالم حييا أن يف شجاعته يف خيال كل فوق هو .ومتحيصاً قاًتدقي شقاً

 إزاء ومقاومته وصموده تعاىل، احلق يبغضه ما كل ضد تصرفه ويف احلقيقي،
 مع معامالته مساحة عن التعبري ويعجز .به يؤمن ما إحياء سبيل يف يصيبه ما

 وبالوجود اهللا، بعظمة وإحساسه اجلم، وتواضعه اهللا، معرفة يف وعمقه الناس،
  .واالهتمام والتعلق والشوق وبالعشق تعاىل، هـب عالقته حيث من

 والواجب اللُدنية املعرفة إنسان هو شيء، كل وبعد شيء، كل قبل إنه
  ".اللُدين الواجب إنسان" مفهوم عند خاصة وقفة نقف أن وينبغي .اللُدين
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  ...الربانيون الروح مهندسو

  
 واألعماق األخالقية القيم ذكرت ما إذا استخفافاً شفتيه بعضهم ميط قد
 السبيل أن شبهة ال لكن .والروحية القلبية احلياة وأمهية لإلنسان الداخلية
 منا، نفر ظنون كانت فمهما .القيم هذه هو احلقيقية اإلنسانية إىل املوصل
 َحَدباته على ومحل ظهره انطوى الذي املعاصر، إنساننا أمام اليوم فليس
 إالّ والثقافية، والسياسية واالقتصادية االجتماعية األزمات من لفةخمت أثقاالً
 تلك إىل احلياة عودة وهو املتوالية؛ والشدائد الضيق من ينقذه واحد سبيل

 على إالّ يكون لن احليوية الرسالة هذه حتقق وإن .آنفاً املذكورة احلركيات
 فال شخاصهم،بأ اهتموا ولئن ألشخاصهم، أمهية يولون ال ربانيني أيدي
  .اآلخرين خالص يف إالّ خالصهم يرون

 تعاىل اهللا أمام املسؤولية من اخلالص -اإلسالم حقيقة يف هو كما- وعندنا
 سالمة نرى حنن .اخلالص هذا طرق نـع البحث يف واهلمة باجلهد مرتبط

 يف النور ضخ ويف األخرى، لألرواح ملجأً نكون أن يف والقريب البعيد مستقبلنا
 إىل دائماً ونرغب ...الذرى إىل األخرى القلوب إعالء ويف األخرى، داتاإلرا

 الذاتية للمنافع ويولّون بصدروهم احلرائق يتلقون الذين بني مكان إشغال
 هبذا موصول وحتركاتنا، سلوكياتنا يف األخالقي الطبع أن وبدهي .أدبارهم
  .أرواحنا يف عقيدةً عروقُها ةـاملغروس باملسؤولية الشعور من النمط

 وإرادة العالية اهلمة وعزمية باملسؤولية عورـالش من النمط هذا إن نعم،
 أشد تشكل واليت دائماً، فرديتنا حدود تتعدى اليت ادية،ـاإلرش القيادة
 مصدر مـأه فتصري ومجعاً، كالً للعامل احملتضن النظام يف حيوية النويات
 ولسان مؤثر صوت هي اكم خلالصنا، الفريد األساس هي الكوين، لألمان
  .مجعاء اإلنسانية إليهما حتتاج اللذين واملعىن بالروح يهمس بليغ
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 كله للوجود ظهورهم يديرون الذين أولئك البتة، اخلالص يدرك ولن
 عنك ودع .األنانية متاهات ظلمات يف أعمارهم فيهدرون العام، وللنظام
 الظن أحسنوا نالذي هالك يف حىت هؤالء تسبب فكم ...اخلالص إدراكهم

 تصاحلها مراحل هي فيها اإلنسانية تقدمت اليت املراحل أن املشاهد بل .هبم
 ملسرية يربجمون الذين يترك أن أيضاً احلاضر يف وينبغي .الوجود مع وتعارفها
 شيء وكل إنسان كل أيادي يف أيديهم ويضعوا جانباً، األنانية املستقبل
 نواهلا بقدر احلقيقي تقوميها األفكارو اإلرادات وستجد .واللزوم بالضرورة
 .املعاين أمت يف املتضامنة واملشاعر املتوحدة والعزائم املتكاملة اهليئات ملساندة
 وبلوغ حبر، إىل قطرة ومن اجلماعة، إىل الفردية من للتحول الوحيد فالطريق
 هبم واالندماج اآلخرين، يف بالذوبان الفناء هو يلة،ـالوس هبذه اخللود
  .معهم واحلياة إحيائهم أجل من فيهم، نصهارباال

 جيعله الذي املعىن وفق "إنسانا" اإلنسان يكون أن آخر، مقترب ومن
 بدنه عن رغماً روحه، إىل واستماعه قلبه ألوامر خبضوعه مرتبط حقا، إنسانا

 شيء كل إىل ينظر أن اإلنسان فعلى .الدنيوي معاشه وعقل وجسمانيته
 والتقدير، لالعتبار املتأهلة القلب مبوازين يقّيمهمو القلب، بعني أحد وكل
 ال الذي أن ننسى أن ينبغي وال .حوله وما نفسه على جيداً يتعرف لكي
 كنقاء وطهره نقاءه يقي وال أوان، كل يف روحه وصفوة قلبه طراوة حيفظ
 لن وقت، كل يف واحلسي والفكري الذهين هـثرائ برفقة األطفال وطهر
 مهما قطعاً، واإلقناع التصديق على حيوز ولن حوله من إىل بالثقة يوحي
 مجوع يثق وال يطمئن ال ولذلك .واخلربة واألدب العلم رحاب يف توسع
 املنطق أمام واجلربوت القوة يسوقون وآخرين السياسيني من بنفر الناس

 .واستسالماً خوفاً التصديق يظهرون الذين عدا ما والقلب العقلية واحملاكمة
 يهنـزال الفكر دائماً اتبعت قد افيةـالص والقلوب الطاهرة رواحاأل إن

 صفوته على احملافظ الطاهر القلب نعم، .القلب من النابعني السوي والسلوك
 معلوماً تعاىل للحق بيتاً - مبارك لقول إمياءة يف كما- احتسب قد الفطرية
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 الالهوت ةحبقيق والشعور اإلحساس ميكن البيت هذا يف .واملكنوز باملكنون
 إن وبالطبع ومساويتها، األخروية أبعادها طهارة بدرجة كيٍف وال كٍم بال
 الصافية األرواح فهذه ...املعىن هبذا بالرؤية القول أرادوا "رأيت" قال من

 يدخلها أن حقيق، أو حيتمل، الذي- الفردوس بلغت الزمان، عن املطلقة
 داخل "اجلنة طوىب" نواة يف لدنيا،ا يف تزل ملا وهي َبلََغته -األخرى يف اجلميع
 من أبعد نقطة إىل واصلة ُتَعّد بل الذرة، يف الكائنات على واطلعت قلوهبا،
   .الرؤية أفق إىل ذلك،

 احلقيقة أهل فهو القلب، رجل لنا يبني حني القرآن وصاحب القرآن وإن
 وقيامه كافة، قلبه بكليات ويتصرف ويفكر يرى الذي القلب وإنسان
 خيال غاية إن .ولطافة رقة كلها وأحواله وئام، وكالمه وقوله رمحة، وقعوده
 التواجد إىل كلها باألرواح االنتقال مثل ومهمة رحيبة مواضيع :كهذا رباين

 العامل ويف ذاته، أعماق يف واملثول اجلميع، إىل اخللود إكسري وتقدمي األبدي،
 عن مطلقاً جترداً رداًمتج ربه، حضور ويف قلبه، دنيا يف وبالطبع اآلفاقي،
 الغري، هبموم مهتم نبوي قلٍب حامل إنه .مستقبله ومهوم ذاته ومنافع نفسه
 ويرسم حوله، البشر لسعادة فيخطط واجلسماين، البدين بؤسه على يترفع
 ويعتريه إليه، ينتسب الذي اجملتمع وحبور أمان أجل من نقوشاً الربامج
  .خاصة وأمته سها،وبؤ اإلنسانية لعذاب خفقان بعد خفقان

 وإنساننا كله، العامل ختنق اليت الشرور خياصم نبوية عزمية بطل هوف ولذلك
 الشرور، تلك لدفع إجنازها ينبغي اليت الربامج آالم مع ويقعد يقوم خاصة،
 جيداً تصويراً األباطيل تصوير" أن مفاده مغلق ذهاب إىل الركون عن بدالً

 غصة، بعد غصة العثرات حلول ابتالع من لّمي وال ،"الصافية لألذهان إضاللٌ
 على وحرص للواجب جاد حب يف طافحاً املعضالت مدامهة من يكل وال

 ويتوتر وفقره، عجزه جبناحي حيلق عزمية بطل .باإلحسان وشعور املسؤولية
 .واحلقيقة العام االنسجام إحياء مسؤولية حتت أنينا ويئن والشكر، بالشوق
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 وإرادته الفرد إدراك إطار يف تدخل مسألة أّي تترك ال عظيمة ملسؤولية وإهنا
 ...واجملتمع الطبيعة إزاء مسؤولية ...واحلوادث الوجود إزاء مسؤولية .الشاعرة
 واألمي، القارئ والشباب، الشيب واألموات، األحياء واملستقبل، املاضي
 ساإلحسا وبالطبع ...شيء وكل إنسان كل إزاء مسؤولية ...واألمن اإلدارة

 الروح يف نفسها عن وإشعارها القلب، يف املسؤوليات هذه وآالم باضطراب
 ليحوز يتبارى اليومية، أعماله جدول من جزء هو خفقاٍن؛ بعد جمنونا خفقانا
 اإلنسان يرفع الذي النبوي العزم هو هذا أن وأظن .السبق يف األول املوقع على

 العزم وهبذا ب،الر من القرب وُيكسب اهللا، عند درجات فوق درجات
  .يالروح املعراج إىل ُيتوصل
 استمرارها مع باملسؤولية، الشعور من الصادر واألمل االضطراب وإن
 أشد ونغم البديلة، للربامج وافر ومنبع مردود، غري دعاٌء هلو خاصة، ودوامها
 روحاين انـإنس كل إن .طهارته على احملافظ املخلص الوجدان يف تأثرياً
 مجاعته طاقة لتجاوز بل الذاتية، طاقته لتجاوز -اضطرابه سعة بقدر- مرشح
 األجيال وةـوق لطاقة حموري مركز إىل يتحول دـوق ...إليها ينتسب اليت

 َيْحَيون الذين بني التمييز ضرورة إىل أخرى مرة هنا وأنّبه .واآلتية املاضية
 قضوني نـالذي أن :وتكراراً مراراً كررنا دـوق ).غريهم( ُيحيون والذين

 من أنفسهم إمهال درجة إىل باآلخرين واهتمام ووفاء إخالص يف أعمارهم
 نودع الذين التارخيية، للحقائق احلقيقيون الوارثون هم الغري، إحياء أجل

 تتبعهم أن يطلبون ال نـالذي أولئك .عندهم ةـمأمون وديعة اـأرواحن
 فأينما !اءند وأي جهوري، نداء وجودهم ولكن يطلبونه، ال ...اجلماهري
 وقد ...جذب مركز وكأهنم الربانيني أولئك إىل اجلميع يهرع كانوا،

  .ريادهتم وراء بسعادة املوت يستقبلون
 برؤى املهمة الرسالة هلذه املمثلني للربانيني رائعاً أثراً املستقبل وسيكون
 املتصلة والشعوب( شعبنا وجود إن .فيه النجاح مبشاهد وكذلك املسؤولية،
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 الرحيبة واحلركية وندية، جديرة حلضارة الواردات وجمموع اءه،وبق )به
 راياٍت وتعلو الربانيني، أولئك بأنفاس ستتنفس ثرية، لثقافة للحياة الباعثة
 "ُتنقل" وأقول ...اآليت الزمان إىل املتينة كواهلهم على وُتنقل أكتافهم، على
  .التارخيي الثرائن ووارثون العالية للحقائق ُمستودعون أمناء ألهنم

 واجملهول املعروف املاضي، ركام كل وراثة هو التاريخ وراثة ومعىن
 نقل مث منه، جديدة مركبات واستحداث الركام هذا وإمناء والكبري، والصغري
 الوارث هذا يوِف مل فإن .احلقيقيني أصحابه القادمة، األجيال إىل كله ذلك
 حيسب فسوف ،ماالهتما نم حقها والغد باليوم املتعلقة التاريخ الةـرس

 - معني بقياس- جتعله مسؤولية وهي .الغد وضياع اليوم خراب عن مسؤوالً
 ما إذا املستقبل، وبني بيننا اجلسور وهدم والتاريخ القضية خيانة موضع يف
 بل األداء، إليه حييل عمن للبحث توقف أو وتقاعس، غفلة يف الوارث وقع
 الضرورات فمن .إليها رغباً فذهل ةاجلذاب اآلخرة حماسن هبرته إن وحىت
 إليه وننظر وبقاؤنا، وجودنا حيث من لنا املستقبل بأن نوقن أن حقاً الالزمة
 أولويات رأس يف ذلك جنعل أن حركتنا لتنشيط املهم فمن .العني هبذه

 آن لقد .لألمة وخيانة حتقٌري هذا وخالف .وبراجمنا وأفكارنا مشاعرنا
 الدين مثل جمال كل يف مؤسساتنا أعباء حنمل كيل يفوت، يكاد بل األوان،
 احلقيقية مواقعها إىل هبا ونسمو والعائلة، واالقتصاد واألخالق والفن والعلم

 هذه حيملون وجهد وإرادة عزم رجال ونترقب ننتظر أمة فنحن .تارخينا يف
  .املسؤولية
 أو اخلارج من تستجدى فكرية ونظم حسنات إىل حباجة لسنا فنحن

 شعبنا يف حيفزون الذين والفكر الروح أطباء إىل هي املاسة حاجتنا بل ل،الداخ
 والفكر الروح حكماء ...واالضطراب القلق وشعور املسؤولية حس كله
 الزوال، إىل املتقلبة السعادة وعود عن بدالً أرواحنا يف التعمق ُيَمكّنون الذين

  .وسوية معاً ملنتهىوا املبدأ هبا رىـن مراتب إىل واحدة حبملة ويرفعوننا
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 فيها يتخلون درجة إىل والقضية املسؤولية يعشقون رجاالً ننتظر نعم،
 رجال ...دخلوها إن ألجلها منها اخلروج وحىت اجلنة، دخول عن حىت

 أترك أن على يساري يف والقمر مييين يف الشمس وضعوا لو واهللا" :يقولون
 بأنوار جييش عقالً وإن .نبوي أفق هذا )١("دونه أهِلك أو تركته ما األمر هذا
 وال اجلنة يف رغب قليب يف ليس" :استوجب مىت يقول األفق، هذا من تسيل
 أن أرضى فإنين سالم و خري يف أمتنا إميان رأيت وإن ...جهنم من رهب
 ذراعيه ميد أو ...خبشوع نفسه على منطوياً خير مث )٢("جهنم هليب يف أحرق
 !"لغريي مكان فيها يبقى فال جهنم، به متأل حىت بدين كّرب إهلي،" :داعياً

  .وبكائه بعويله السموات فترتعش
 آثام أجل من الباكني العمق أهل إىل احلاجة أمس اليوم حيتاج إنساننا إن
 على والواقفني ...أنفسهم مغفرة على البشرية وعفو مغفرة املقدمني شعبهم،

 يف وسعة جيدون فال دخلوها فإن اجلنة، أهل حبظوظ متلذذين "األعراف"
  .الذاتية حبظوظهم التلذذ

                                                 
 .١/٢٨٥ السرية النبوية البن هشام، )١(
 .٤٥٧ سرية ذاتية لبديع الزمان النورسي، ص )٢(
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  باملسؤولية الشعور

  
 رديف اسم السكون .والتواجد للصريورة عمق أهم للحملة والنهوض احلركة
 وال .هلا األول اإلنساين الُبعد فهو باملسؤولية احلركة ارتباط أما .واملوت لالحنالل
  .باملسؤولية طهاضب غري من حلملة هنوض أو حركة يف الكمال ادعاء ميكن

 انتظار اهلراء ومن .خمتلفة وغايات مقاصد إىل حثيثا يسعون الناس أكثر
 املنافع، طالب عمل فإذا .باملسؤوليات ضبطهما بغري وهلاث سعي من خري

 وخطب وكلل، توان غري من وحرصا، طمعاً كالرحى أعينهم الدائرة
 واحلوار األخبار برامج يف اإلعالم وَهّرج سحرية، خطباً األرجاء يف السياسيون
 وهرول كلها، السنة أيام االبتذال هواَء جهاٌت وتنفست األخرى، واملنوعات

 سوق واستيقظت فتور، بال التمتع حق حنو الدين أردية يكتسون رجال
 دوائر بعض وبذلت التوقعات، مع وباتت التوقعات على والصرف األوراق
 يف اهتمام غري من الدراية هلأ وتطلع األيديولوجيات، لبعض الفرص الدولة
 يغنم، يسحق من أن ذلك ومعىن األمور، عظائم من يقع ما كل على ذهول
 ومستسلماً !"الطبيعي باالنتخاب" احلال مربراً بيلهـس يف ميضى ينسحق ومن

 تعّسر قد يومئٍذ عمله يلزم ما فإن طبيعيا، باعتباره شيء لكل وراضخاً
 احلركات هذه (!)ألبطال فقال رجل ضهن إذا حىت ...وثقل واشتد وصعب،

 :املرعبة الدواليب هذه أسنان بني املسحوقني للبؤساء أو املشؤومة، والتكونات
  ماضون؟ أنتم أين إىل ...قفوا

  منعدُم فيه واحلُس جمتمٌع حييا قد قيل إن ِكذب حمُض
   )١(سِلموا بعدها هم مث معنوياُتها، ماتت أمة أروين

                                                 
 )املترجم. (٢٧٢، ص "الصفحات" ترمجة بيت حملمد عاكف، ديوان )١(
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 يتخذوه أو غليظ بكالم فسيعزروه وجهه، يف وايبصق ومل يصفعوه مل فإن
 الربان" :اهتمام عدم يف قالوا أو "برجليها تناط شاة كل" :قالوا ورمبا .هزواً
 رمبا بل .باملسؤولية شعوره من مستهزئني )١("سفينته ينقذ الذي هو املاهر
 سنة ألف تعيش أن مهين ما" :مباٍل غري منفلٍت إنسان عن يُنّم هذياناً نفثوا
 فكره يصدم مبا يدري ومن .مضطرباً النبيه وجدانه فيخفق !".تلدغين ال حيةٌ
  !وأشجان شؤون من القفر هذا يف الربيئة ومشاعره النقي

 يليق ال ولكن .حساٍس أو مؤمٍن قلٍب على خيطر مما هذا من شيء ليس
 ال ...سبيلنا يف منضي مث ...وهذيان سفسطة :نقول أن باملسؤولية بشعورنا

 بالعداوات -شعباً- حماصرون ألننا معها، يأتلف وال مبسؤوليتنا يليق
 احلس يف ذاتنا حنقق أن ميكن فال احلصار، هذا أسر يف دمنا وما .وباألعداء
 وعفتنا اإلسالمية كرامتنا حنمي وأن احلر، والتصرف والفن واالعتقاد والفكر

 كما وحنيا اخلاص عاملنا ونبين األمان، بر إىل ونوصلها سفينتنا وننقذ ،"امللّّية"
 فنرى عيوننا نفتح أن فينبغي .اهللا إىل ونصل األرض ورثة ونكون نريد،

 اليوم، إىل أمس من إلينا املنتقلة خواصنا فنصون ببصريتنا ونعمل احلقيقة،
 نرى فسوف نفعل، مل وإن .دواخلنا من وشخصيتنا وجودنا ميضغ ما ونطرد
  .احلاضر الناح على حىت احلفاظ عن فيه نعجز يوماً

 يف أعداؤنا هم ذلك، يشبه وما والتعصب والتفرق والفقر اجلهل كان
 واخلالعة والسفاهة والتسلط اخلداع عليهم زيد واليوم .ماض زمن

 قلق جنباهتم يف حيملون الذين املرة هذه وليعذرين .اهلوية وضياع والالمباالة
 أجيال بأن أقول إذ ،"ةامللّّي" واحلماسة الفكرية والصفوة الدينية اهةنـزال

 طويلة مدة منذ يَضلَّلون الشيب من ريرةـالس أنقياء من وقسما الشباب
- الصدوق الشخصية وعذاب درـغ ويعيشون النقي، الربيء باحلماس
 .املنمقة الكلمات إال فيها ما منحرفة بأيديولوجيات وُيغرَّرون املنخدعة،

                                                 
واملثـل  . لنهي عن التدخل يف شؤون اآلخرين أو مسؤولية كل إنسان عن عمله بنفسه             املثل األول يقال ل    )١(

 )املترجم. (الثاين ملن ينصرف إىل النجاة بذاته غري مبال بغريه
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 االحنراف هذا فإن ب،الشع من معينة شرائح يف الظاهرة احنصرت ومهما
 املبارك الوطن هذا احتالل يعين الشخصية يف القنـزواال والتحول الفكري

 يف خداونديكار مراد ويطعن الفاتح، حممد ّمـيس احتاللٌ .أخرى تارة
 )١(.األسد بكّف سليم ياووز ويقهر مهّاً، بايزيد يلدرم ويقتل خبنجر، أحشائه
 كفاح من بالنصر ظافرة خرجت اليت "امللّة" روح يقتل فاضح احتالل

   .اجلمهور وإمهال املثقفني وغفلة العصر بسيئات لتذبح االستقالل،
 مشبعٍة دنيانا، يف جديدة روح بث مسؤولية عاتقنا على محلنا وحنن
 لشجرة املعنوية اجلذور لترسيخ البيئة وجتهيز واحلرية، اإلنسان وحب باإلميان
 بامتداد جديدة حقوالً وتزهو ملعطيات،ا هبذه أفناهنا وتزدهر تنمو مباركة
 وثيقاً ارتبطاً مرتبط املسؤولية هذه متليه ما إجناز أن شك وال .اجلذور تلك

 وتقاليده وأعرافه ودينه إنساننا تاريخ وحيمون الوطن مصري يصونون بأبطال
 اإلعمار إىل ُمْنَشّدين العلم، حبب طافحني أبطاٍل ...كلها اتهـومقدس

 على أبداً ومرابطني للشعب، حمبني اخلُلَّص، من أخلص يننيمتد واإلنشاء،
 أفكارنا، ستهيمن وجبهودهم فبهؤالء .ؤوليةـاملس بشعور واجباهتم أداء

 إنسان كل يف ويعلو ...شعبنا اةـحي على واألفكار، املفاهيم هذه وحمصلة
 الواجبات تقاسم مفهوم جديد من وينتعش اجملتمع، خلدمة النفس نذر حس
 بأوجهه الواحد الشيء ظهور خصلة أخرى كّرة وتربز املتبادل، اونوالتع

 واملوظف بالزارع، األرض وصاحب بالعامل، العمل رب عالقة يف الكثرية
 واملوكل الفن، مبحب والفنان باملستأجر، البيت وصاحب الشارع، برجل

 حنن .عصور منذ ننتظر اـكن ما كل ويتحقق بالطالب، واملعلم بالوكيل،
 العصر مسؤويل أن ونؤمن مثالية، أفكار يف رؤانا فيه نسبك زمن يف نعيش

   .ساعتها َتأزف حني جيد بتوقيت سيحققوهنا
                                                 

 إشارة إىل دس السم حملمد الفاتح، وطعن الصريب الغادر للسلطان مراد خبنجر يف ميدان املعركة بعد نيـل                   )١(
زيد مهاًّ بعد وقوعه يف أسر تيمورلنك وإذالله، ووفاة ياووز سليم بوَرَم سرطاين             األمان، وموت السلطان باي   

 )املترجم". (كف األسد"، والكلمة فارسية معناها "شريبنجه"متقيح يف كتفه يسمى 
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 وأخالق باملسؤولية والشعور .عصور منذ وخيالنا رؤيانا أُس هو هذا
 واجلمود السكون كان وملا .وخيالنا رؤيانا لتحقيق وسيلة أول هو املسؤولية

 ضبط من مفر فال ولغطاً، فوضى احلركة يف سؤوليةوالالم واحنالالً، موتاً
 احلق، طريق طريقنا .باملسؤولية لنا جهد كل شد فينبغي .باملسؤولية تصرفاتنا
 هذه أن واألصل .عني رفّة كل يف اهللا رضاء حتري وغايتنا احلق، محل وقضيتنا
 إىل مضطرين أنفسنا حنسب حنن .اإلرادة وجود وحكمة اإلنسان كينونة َصَدقة
 والوعي أرواحنا، يف العشق إىل والتوصل ا،ـحياتن يف احلياة غاية عن التحري
 وأصوله أساسه نظام منبع على املستيقظني وإرشاد وجداننا، يف املسؤولية بشعور
 ...واحلكمة واألخالق والفن العلم ونوره العشق، قوته ومصدر اإلميان،

 بداية وستكون .منها عتاقان ال عبودية الرسالة هلذه عبيداً أنفسنا فنحتسب
 استقامة يف وتطورها انتشارها نرجو اليت اجلهود هذه ثانية، عاملية لنهضة

  .اليوم إىل البداية منذ واملقربني واألبرار واألصفياء األولياء مجيع وروحانية
 يف باإلسالم دـجدي من اإلنسانية فولدت .كرامة عصر لكل كان لقد
 أخرى كرة احلياة إىل ركـالت أقوام من كثري وعاد امليالدي، السادس القرن

 يف فراشة عن شرنقة باالستحالة وانشقت امليالدي، العاشر القرن يف باإلسالم
 احلادي القرن كرامة أن وأظن .امليالدي عشر الرابع القرن يف )١("وكودـس"

 املوازنات يف الالئق مكانه به املرتبطة والشعوب شعبنا مبلء ستظهر والعشرين
 يف ومسريته، العامل تاريخ وجهة يغري الذي اجلديد التكون هذا وسيدور .وليةالد

 املعنوي اجلهاد هبذا أننا نؤمن نعم، .والفضيلة والعشق واألخالق الروح أفالك
 شعث سنلم أيضاً، والعدل واحلق واألخالق العلم بكفاح تسميته ميكن الذي
 املختلفة، األرض أرجاء يف دةواملشر البئيسة املمزعة املباركة "أمتنا" أشالء
 فتعيش الفكر، ظل يف اليوم حىت غاية وال راٍع بال ظلت اليت األجيال لتجتمع

   ".احلمد لواء" بـ الوصل نشوة يف جديد من "املوت بعد االنبعاث"
                                                 

، وهي من أحناء األناضول التركيـة حاليـاً،         "سوكود" إشارة إىل انبثاق براعم الدولة العثمانية يف قصبة          )١(
 )املترجم. ( نفسها اسم لشجرة فاجلملة تتزين ُحبسن اجلناسوالكلمة
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  ١ - النظام إىل الفوضى من

  
 األخالق حيث من وأنكاثا أنقاضاً يرى جمتمعنا إىل والناظر عصور منذ
 يف بديل وفكر نظام عن يبحث اجملتمع زال فما .والفكر والعلم يلةوالفض
 وأدمغة فوالذية إرادات إىل حباجة أننا هو والصحيح .واألخالق والفن التربية
 واألخروية، الدنيوية برحابه واإلنسان مجيعاً، بأعماقه الوجود حتتضن أصيلة

  .األرض يف اهللا خالفة بعنوان األشياء يف وتتدخل بل وتفسرمها،
 من كثري عن القناع العامل، يف األخرية والتحول التغري حركات عتنـز
 حد إىل عيوننا عن الغشاوة أزاحت كذلك، .حقيقتها على وأظهرهتا الوجوه

 أن فاستطعنا .فشيئاً شيئاً واألشياء األشخاص كنه حقيقة فتوضحت ...ما
 ...وأمنت أسلم نتائج احلوادث من ونستنبط أوضح، بصورة حصل ما نرى

 منذ البلد هذا يف والنسيان والترك اإلبعاد شؤم إىل تعرض ما أن نفهم وصرنا
 وِحّسنا "امللّّية" ثقافتنا بل حصراً، احلياة وفلسفة والفكر الزي ليس قرنني،
 املعنوية وجذورنا الفين وتصورنا للفضيلة وفهمنا األخالقي ونظامنا التارخيي
 اـأواصرن فاهتزت .التآكل إىل -عظمأ ضرر مع ورمبا- تعرضت قد أيضاً

  .وماضينا حاضرنا بني اهلوة وتعمقت فضيلتنا، منابع وجفّت الروحية
 أفواه وُصكّت املثقفون، سكت فيها عجيبة، أطواراً املبارك عاملنا شهد نعم،
 ول،ـاألص عن واالنفالت الضاللةَ والقدرة وةـالق أصحاُب وظاَهَر الفكر،

 احلرية مههمات يف واملظلمة واآليسة اهلامدة حاسيساأل مع األجيال وتعارفت
  .جنائز وكأهنا

 اليأس حياصره أمحر زمن يف حيلة وال حول بال دموعاً تنفست عٍني وكم
 يف َنفٍْس بأحاديث القلوب مشاعر وصرخت جهة، كل من سوداء أدخنةً
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 حيارى من الرجاء ما" :أنينها يف وقالت اخلجل، ما يعرفون ال أناس وجه
 شيء، ولكل واحد لكل يصفقون ُبلٍّه ومن اإلحلاد، لريح أشرعتهم وافتح
 شرف ومن القوة، أمام رؤوسهم طأطأة على املعتادين الوجدان منكويب ومن
 ومل انقطع، ذهب وما خرب، اهندم وما تزعزع، اهتز ما لكن ملوثة؟ وعزة
 لبفانق شيء، مقامه يقم ومل حتطم ما أزيل قد نعم، !جديد شيء حمله حيل

 األمان وضياع القلق بشهادة ذلك .قيمه باعتبار عقب على رأساً اجملتمع
 العقالنيني حىت مجيعاً، قلوبنا أغوار يف -خاصة احلاضر عصرنا يف-  احملسوس
  .اليومية مآرهبم حتقيق إال هلم هم ال الذين (!)الواقعيني

 واملعضالت األخالقي الفقر نـم وـننج َمب ...تتفكروا أن أرجوكم
 تطاق؟ ال وحرية ثقيالً محالً احلياة جعلت حىت ومـي بعد يوماً ابكةـتشامل

 وكيف واالجتماعية؟ والعائلية الفردية أمراضنا نوبات من نتخلص وكيف
   واطمئنان؟ ثقة يف املستقبل إىل نسري

 اليت العصر بعقلية أم وهنالك؟ هنا من وخيالية حاملة أفكاراً نستورد هل
 من األثقل احلملَ هذا حيمل لن !كال ...كال شيء؟ كل عليها نبين أن حناول
  !كهذه النسب جمهولة وأفكاٌر املنطق كهذا منطٌق "قاف" جبل

 فقصرت .الصورة يف التغيَري التجديد محالت تتجاوز مل مديدة سنني منذ
 الذين وظن .املعلنة غاياهتا أدىن وعن واخليال، اآلمال مقاصد إدراك عن

 البدن جروح وتلطيخ بالفرشاة اكـاإلمس أن القمم يف الزمام على قبضوا
 ...وانقالبا ثورة ظنوه بل واحلنكة، املعرفة هو باألصباغ "امللي"و االجتماعي

 يف الباطن، فنـزال ومضاعفات الباطن، فنـزال كلياً عنهم وغاب
 تارخينا يف حصل ما هذا .روحه شرايني ويف للمجتمع، احليوية األعضاء
 املستمد االستقالل كفاح ألبطال اخلاص والتمثيل املظهر باستثناء القريب،

 والصفوة للقوة حىت إجهاضنا مع هذا، .والعزم واألمل اإلميان من هـقوت
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 وحدة تتحقق أن فعسري .منطلقاهتا باعتبار املباركة احلملة هذه يف املكنونة
  .حصلت كاليت وحيوية هنضة أو حتققت كاليت

 يف بينها اهلوة وتوسعت بعضها عن انفصلت اليت الناس جماميع أن فاحلاصل
 وجوهرها، وروحها الفكرية حياهتا يف مدقع فقر يف تقع مل إن األخرية، السنني
 فالبياض .كالذئاب بينها فيما واالحتراب بعضها عن االغتراب يف وقعت فقد
 والبديل غريهم، خيالفه بعضهم إليه يدعو وما غريهم، عند سواد بعضهم عند

 عند تعصب بعضهم وصالبة غريهم، عند هزمية داعية بعضهم من املقترح
 العميان، عراك قل أو االحتراب، هذا مدى ختيل السلبيات، هذه ومع .غريهم
  .وأقرب احلق إىل أدىن أيهم ملعرفة اجلميع يرتضيه قسطاس وال

 احلقيقة إىل يوصلنا طريق إىل احلاجة أمس يف اليوم حنن ولذلك،
 الوجدان أن والواقع .تضلنا ال وموازين خيدعنا، ال كريتف ومنهج والفضيلة،

 أيامنا يف لكن .املعضالت من كثري حلل تكفي نور مصادر األخالقية والقيم
 من أجُتّزا قد احملركان فهذان .شتات األخالقية والقيم جريح الوجدان هذه،
  .ينابيعهما وُجففت اجلذور
  الوجدان وال بالعرفان األخالق ترتقي ال

  اإلنسان يف اهللا خشية من الفضيلِة حسُن
  واحنسر غاب قد القلوب يف اهللا من اخلوف أن فهب
   )١(أثر من ذرة والوجدان للعرفان إذن جتد فلن
 ووحشية العقلية احملاكمة وضمور اإلرادة ةـهشاش ذلك على وزد

  .نعيشه الذي الكابوس هول لتعلم كالتنني، للدم وتعطشها البشرية األحاسيس
 حماكمتنا عناصر يف النظر ادةـبإع العمل نبدأ أن إذن ضرورةال فمن

 جيل وإعداد اإلرادة، قـح وإيفاء املنطقي، الفكري اخلط ومتييز األساسية،
                                                 

 )املترجم. (٢٧١، ص "الصفحات" ترمجة بيتني حملمد عاكف، ديوان )١(
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 .هبا حماط عامل يف نعيش ألننا األسباب، مبراعاة أوالً فلنقر .أجيال بل عزوم
 .حلاصلبا وضاللة ،"جربية" حمض فإمهاهلا .بابـاألس عامل يف نعيش حنن

 والنتيجة السبب بني باملناسبة العناية بل وحدها، األسباب مراعاة وليست
   .التكليف لوازم أهم من )العلية تناسب قاعدة(

 مسؤولية مبشاعر املفسدة، والتيارات املضرة األفكار أسس نعني مل فإن
 للبؤس خمتلفة أبعاداً املستقبل يف نرى فسوف اليوم، منذ لنقاومها جادة
  .األخرى واالحنرافات االجتماعية والنكبة قياألخال

 بل عيانا، النتائج تظهر ما بعد والبؤس النكبة إىل ينتبه من احلنيك وليس
 االدعاء العسري ومن .الوقوع قبل من وسياق سبب وبأي سيقع مبا جيزم من
 حق أوفينا بأننا عمنـز أن أما .القريب تارخينا يف كهذه فراسة أبدينا بأننا
 إرادته يف حىت يشك ظلمةً املدهلمة املدة هذه يف إنساننا بل !فكالّ ةاإلراد
 لتدير ومدهشة سامية إرادات عن يبحث يفتأ ما بل ...وعزمه وفكره الذاتية
 املشاعر أصحاب يف العزائم وأسر الشخصية توهني واألَمّر واألدهى .شؤونه
 والدولة عالن لعاملوا فالن، املفكر قبل من بإحياءات الطاهر والوجدان النقية

 وسلوكنا، تفكرينا يف وعالناً فالناً حنكّم صرنا الزمان، مبرور مث !الفالنية
 املالحظة واحنراف احملاكمة وازورار الرأس دوار من واعـبأن فأصابونا

 خاصة، االستسالم متام املستسلمة األرواح فأصيبت .الشخصية القنـزوا
 نرضى أو نؤمن ال أن األصل نوكا .إصالحها احملال من رهيبة بأعطاب
  .اإلهلية اإلرادة عدا ما حمّصناها، وال فيها حققنا ما بإرادٍة

 أن ينبغي كان أما ".باحلرية يتمتع مل ما للفكر قيمة ال" :ديكارت يقول
 التفكري نظم من اـأرواحن لتخليص ديكارت مثل لـاألق على نفكر

  !هيهات ولكن .بهاجوان معظم يف واملتعفنة البالية السكوالستيكية
 معامل ستعني اليت األخروية،/الدنيوية آفاقها املنورة األجيال على جيب
 أن القادمة، نواتـالس يف العامل يف حدوثها من فكاك ال أن يبدو تكّوناٍت
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 أو اخلارج من إلينا الواردة واألنظمة، واملعادالت األفكار يف النظر تعيد
 جبذور وشّده )١(التغريب، "لوثيات" من معاجملت وتطهري الداخل، يف املُشكّلة
 وشخصيته، جوهره على احلفاظ تطيعـيس حىت وذلك ...الذاتية معانيه
 وحىت ...العامل مع احلميم التعايش أثناء الذايت خطه على مستقبله إىل ويتقدم
 املاضي عن بوجهه يشيح فال يتقدم، إذ باحلاضر املاضي التفاف على يطلع
 إن .دـجدي ألنه بصرية غري من طرياً يظنه ما كل على بليق وال قدمي، ألنه
 أن ويفهم والغد، اليوم بشؤون علماً حييط أن هذا، الضياء جيل خصال أبرز
 احلقيقة استيعاب يف وجيهد حنن، نعرفه مبا منحصراً ليس يعلمه أن ينبغي ما

 إىل اإلهلام، أنسام دفء يف واحملاكمة واملنطق العقل مصفاة من بترشيحها
  .املخترب مكتشفات جانب

 حنقق لكي التاريخ، وأبطال القريب، تأرخينا جيداً نعرف أن املهم ومن
 تارخينا تكوين يف املؤثرة والشخصيات األسباب فنعرف .كهذا وتغرياً تطوراً

 هذه صدر يف ُمجدَّداً والتكّون التواجد ومحاَس عشَق أثار وَمن احلاضر،
 أننا فأظّن أنشدها؟ الوطن أبناء وِمْن ،"امللّّية" وحالر نشيد حلّن وَمْن ...امللّة

 واضحة برامج نضع أن ونستطيع مبادَئ، نتخذه أن ينبغي ما جيداً سندرك
 درب يف بالسري نسعد مث ...دقيقاً فهما ذكرناه ما نفهم أن بعدما للغد،

 والعشق والقضية الفكر حبيوية صدورهم يف حيتفظون الذين الشجعان
   .محالتسا وأخالق

  

                                                 
. هنا منسوباً إىل الغرب حصراً    " التغريب" املقصود مما تلطخ باجملتمع من آثار االغتراب عن الذات، وليس            )١(

 )املترجم(
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  ٢ - النظام إىل الفوضى من

  
 بني والنظام واضطراري، جربي واحلوادث ياءـاألش بني االنسجام إن
 لألمان جامع اسم والنظام .ومهابته اهللا خمافة هو األعظم ومصدره إرادي، البشر

 األمان ُينتظر فال .الزاهر املستقبل ورجاء االجتماعي واالنسجام واالطمئنان
  .بالنابل احلابل اختالط من والعطاء املستقبل وال فوضى،ال من واالنسجام
 .اجملرد والعقل البديهة اإلرادة آثار من أثر النظام أن وهلة ألول يبدو وقد
 الشر، إىل االلتفات جذوَر جيتث ومل الروح، طاعة يف َيْدُخل مل عقالً لكن
  .الفوضى إىل ينحرف ما كثرياً السماء، عنان إىل فيه اخلري ميول ُيْعِل ومل

 .الكائنات من اإلنسان داـع فيما العامل خلق ومنذ دائماً ودـيس النظام
 والتوازن والتآلف الزهور، وجوه يف والرونق الذرات، حركة يف االنسجام

 الفائضة السماء صفحة يف النجوم وغمزات احلية، وغري احلية املوجودات بني
 األغصان على ائلمخ املنسوجة واملعاين وعواطف، عراًـش قلوبنا يف

 كل يف يتحكم فتان نظام ...احلياة يف الروح وأنفاس واألزهار، واألوراق
  .شيء وكل مكان

 يف لشهد فأْبَصر، الوجود كتاب يف واحدة حلظةً الوجدانُ تأّملَ إن نعم،
 وال .مدهشاً واملعاين اجلمال يف وغًىن فّواحاً، واالنسجام النظاَم مكاٍن كل
 املشاعر من بشيء املشحون فالقلب الرهافة، شديد سسحت إىل احلاجة متس
 يف الالهناية، بألوان متلوناً ونغماً شعراً وَنفَس وصوت وصورة لون كل حيس
 األزهار وجوه ويف العصافري، وزقزقة الطيور تغريد يف كما املهيب الرعد
 الذين يشهده ما يدري ومن .الساحرة السماء صفحة أضواء يف كما الفاتنة
   .وفضائياته وحياتياته وكيميائه الوجود فيزياء يف األمام إىل خطوة مونيتقد
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 باملعاين ينادي شيء وكل ...االنسجام ...النظام :يقول شيء فكل
 خوف إىل البحر مههمات من :األشياء كل .الوجود روح يف الرحيبة
 للتالل الوقور السكون ومن أحاسيسنا، أوتار على املوحشة القفار ضربات

 الالهناية مخائل نعومة إىل الدائم البحار دوي ومن اجلبال، ذرى شواهق إىل
  .السماء أعماق يف املرفرفة

 والنظام األرض، على -الفوضى نسميه الذي- الالنظام طرأ فكيف
 ومن الفوضى، األرض عرفت لقد شيء؟ كل ويف مكان كل يف ينبجس
 ومل هللا، عقوهلم عطو يسلموا مل نـالذي البشر بين مع الالأخالقية، خلفها
 .اخلري حنو مشاعرهم فيض يغنوا ومل الشر، حنو إراداهتم مجاح يكبحوا
 حي يف مبا تقارن ال واسعة وثغراُته مفتوحة، رغباتِه أنواُع خملوٌق، اإلنسان
 والكره واحلقد كاحلرص ثغراته، من ثغرة كل يف أن املعلوم فمن .آخر

 التخريب عاتنـز من القوة فخمتل موجي ُبعٌد والشهوة، والعنف والغضب
 غري نتائج براثن يف قوطهـس من مفر وال .الفوضى ودوامات العبث وميول
 فيسمو حسنة، بتربية هذه يئةـالس هـرغبات وُيقّيد يضبط مل ما مرضية
 يف املكنون الضمين االجتماعي للعقد ويستجيب اإلنسانية، يسهـبأحاس
 مع واحلرية، قـواحل زن،ـحلوا والفرح والطلب، الرغبة خبواطر وجدانه
  .اآلخرين وجود احتساب
 إىل )١("بالقوة" إنسان درجة من به تسمو اليت التربية تكون أن بد وال
 ثقافتنا تغذى أن فينبغي .وهيب وحموٍر الهويت أفٍق ذات ،"بالفعل" إنسان
 من ترفض لكيال وأرواحنا، معانينا جذور وعصارات حدائقنا بورود الذاتية
 العقد يتحقق أن وينبغي ...التارخيي والشعور العام االجتماعي وجدانال ِقَبل

 احلقوق مالحظات إطار يف العصر ظروف حسب درجة أرفع يف االجتماعي

                                                 
 اإلمكان والكمون، فإذا حترك من اإلمكان أو الكمون أو املكنون إىل احلدوث              املقصود من القوة هنا حال     )١(

 )املترجم. (أو الظهور فقد حتول من القوة إىل الفعل
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 التعارض ِشباك يف وقيمتها، وتوقريها وشدهتا، قوهتا تفقد لكيال واحلريات،
 الفاسدة الدائرة يف أو االجتماعية، القطاعات خمتلف تعيشه الذي والتساقط
 إجتماعيا سنداً هنا العقد من املقصود وليس .التناقض من الناجم للتحييد
 املتيقظ الوجدان تعاقد املقصود بل .أسفله يف املتقابل الرضاء بتواقيع خمتوماً
 واحلرية احلق مفاهيم باحترام وحمّدد مرتبط عقد على اإلنسانية القيم إزاء

  .احلقيقة وحب
 جزء إىل ومعتقداته إميانه وحتول للفرد، الروحية حابةوالر القليب البناء وإن

 العقد يكون هـالوج وهبذا .وإطاره العقد هذا حدود ُيعّين طبيعته، من
 حدود جتاوزوا قد أفراده الذي واجملتمع .اإلنساين ملستواه معادالً الوجداين

 اهذ .للنظام أمنوذج جمتمع هو والروحية، القلبية حياهتم وعاشوا جسمانيتهم
 من ُبعٌد ألنه املستقبل، يف واألمل بالدميومة يتصف اإلنسان عامل يف النظام

  .كله بالوجود احمليط الكوين االنسجام
 احليوية املراكز أهم يف القيادة على مهيمن سفينة كرّبان عاملنا يف الدولة

 كهذا قبطان وواجب .والفضائل األخالق هبذه توحي أجزاء من املتكون للكل
 إىل يوصلهم وأن وجه، بأحسن تصرفه حتت اليت العناصر ويقّيم تفيديس أن هو

 نظام وبني بينهم بالتأليف وذلك احلوادث، بدواليب اصطدام غري من اهلدف
 الفضيلة ُحرموا أفراد من راقية ودولة سليم جمتمع يتصور وال .الكائنات
 ركام من املستقبل يف األمل وكذلك، .الالأخالقية إغواء حتت ومجوع

 ومهما .اخنداعاً إال ليس جانب كل من عديدة بأمراض املعتلني الفوضويني
 اإلدارة باسم شيء على احلصول يف األمل فإن واألشكال، األمساء كانت
 األسود، حظه أمام السالح عن املعزول البشري الركام هذا خضم يف واألمن

 فهو منه والسلطة الدولة انتظار وأما .خيال حمض يكون أن على يزيد ال
 إال والسلطة الدولة تتحقق أن ميكن فال .سند على يقوم ال كاذب سلوان
 شيء كل وبربجمة ويغذيهما، اجملتمع، يف احلياة مينحهما ساٍم فكر إىل بالقصد
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 "األحد الواحد" احتساب وتلخيصاً، .حوله املغزل كخيوط وااللتفاف مبوجبه
  .جهد كل ويف محلة، كل يف

 مقصود حسب حياتية وحدة وكل فرد كل ويربمج جيهز أن ينبغي نعم،
 املنعقدة الضئيلة واملنافع احلسابات تفسد ال حىت ...الذرى إىل األمة رفع
 البشرية اجلموع تتموج ال وحىت العام، االنسجام وئاَم األشخاص على

 حتددت ولقد .وتتبعثر ببعضها فترتطم البحر كأمواج ذاهتا عن رغماً املتنوعة
 اإلسالم روح هيمنة بفضل سابق زمن يف رائعة بصورة ملأمولةا الغاية هذه
 وذلك احلياة، يف طبيعي فعل وكأنه الذرى إىل املسُري فَتحقََّق .احلياة على
  .للنظام ومستنداٍت أركاناً للمجتمع املكونة والوحدات األفراد جبعل
 هي إرادتنا بأن اإلميان وجتديد النظام، عن تصوراتنا يف النظر إعادة إن
 التوازن وسحب اإلنسانية، عامل إىل الوجود يف اإلهلي االنسجام ستحمل اليت

 عوامل إىل املعاصرة األجيال تقدمها هدية أََجلّ هو الفَلَك، هذا إىل الدويل
 ّحمصنا ما إذا املهمة، الرسالة هلذه يكفينا ما لدينا أن وأظن .اآليت املستقبل
 ورصَّّنا ،"امللّّية" غاياتنا وعيَّّنا اهللا، دعن مقامنا وفحصنا أخرى، كّرة إرادتنا

  .أيدينا يف موفورة حركيات وشغَّلْنا مكينة، وسياسات استراتيجيات
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  لشعبنا الكربى القضية

  
 أن على اجلميع يتفق األيام، هذه يف الربيع حنو كله العامل تزحزح إّبان
 .ارخييالت الوضع بسبب معوقاٍت من الرغم على خرياً سيكون املستقبل
 العاملي "التكوين" هذا على يضغطون الذين حال على نطلع أن بنا وجدير
 يفكر أن مثقف كل واجب من أن يف شك وال .عالية وقدرة وإرادة بعزم
 حيسون اجلميع كان إن فيما الشك لكن .وشعبنا وطننا مستقبل يف ملياً

 الوطن اهذ يف قليالً نفراً أن هو عندي الثابت .ال أم هذه مبسؤوليتهم
 أمٍل على ومضطربني، باملستقبل حاملني مديدة سنوات منذ ويقعدون يقومون

  .آت يوم يف املمهدة إىل ستوصل الوعرة الطرق بأن
 النفوس ماليني بدماء زمان منذ رويت اليت األرض، وهذه الوطن، هذا
 إىل املاضي من العبور محاس األوفياء أبنائها من كثري مع اليوم تعيش املضحية،

 .بشعبهم االرتقاء ّمحى بقشعريرة وممسوسني واألمل بالرجاء طافحني ...اآليت
 يف منشغلة وأخراها اليومي، بالعمل منشغلة ورجليهم يديهم إحدى فترى
 ومشاعرهم أحاسيسهم وهبوا قد جتدهم بل للمستقبل، والربامج اخلطط جتهيز
 والشعب اجمليد، يدالتل التاريخ بأن نقول أن بأس وال .ودعواهم فكرهم إلمرة

 فطّورها عام، ألف منذ الكربى قضيته وحفظ محي الذي الذكي، احملظوظ
 بوازع أخرى كرة األرواح يف جذوهتا بالتهاب حيس وشكال، ُحسناً وصّورها
 هذه رموز وكأهنم يبدون اجلديد اجليل من كثرة فإن .احلاد املزمن احلنني

 على والعزم والتضامن، لوحدةا مشاعر بفيض الرسالة، هذه وممثلو القضية،
 سرادقاً يكون أن إىل املستقبل مآل وكأنّ .العصر شعوب فوق بشعبهم الرقي
  .تذر وال تبقي ال مضادة عاصفة هتب مل ما هلؤالء، أبدياً

 األوائل، اإلسالم أعاظم يد على الوارفة أجنحتها بسطت القضية هذه



 ١٠٥ 

 السالجقة، مع خمتلفة بةومرت قيمة اكتسبت مث والعباسيون، األمويون فكان
 مريرة بنكبة أصيبت مث وسامقة، عظيمة مسألة العثمانيني مع أخرياً وصارت

 القرية إىل جديد من احلياة عودة سياق نشهد اليوم لكن .معلومة مرحلة يف
 والعمل والعلم، والفن واملدرسة، والشارع والدولة، والعائلة واملدينة،

 بوفاء اآلن منذ وناحية صوب كل يف ضيةالق مخائل رفرفة ونرى واألخالق،
 اخلارطة حفّزوا الذين وبفضل عائق، كل مرغمة وعلى الفجر، كوفاء
 جاز ولئن .بدموعهم وسقوها ولّونوها قلوهبم، خبفقات للوطن الروحية
 شروق على الشهود أصدق شهادة فإن الكاذب، الفجر خداع من العديد
  .نفسه األفق يف الصادق الفجر هو قريباً الشمس
 إىل والرغب واملنصب، املقام وحب املادة، على احلرص من الضد وعلى

 من يشبه وما الدنيا، فوات من واخلشية الشهرة، أمام والضعف حياة،
 تقديس من النقيض وعلى والفكرية، الروحية قضيتنا حمل حلت اليت العوامل

 ما بكل وإشغاله مكاهنا عن زحزحتها بداية اليوم حنس ومنبوذ، متروك كل
 من كلها املاضي قيم لورثة واضحاً ظهوراً فنرى .واملعىن الروح حموره
 هذا ملثل املرشحني أو والفضيلة، واألخالق والفن للعلم السامقني املمثلني
 الوطن إنقاذ بدعاوى األمس صخايب حمل حضوراً فنجدهم التمثيل،
 بأفكارهم ملالع يف االهنماك ومرائي الغرب، مستوى إىل بالبالد والصعود

   .اجلعجعة إال شيء وال احلاملة وختيالهتم الغرة
 وممرات للمصاحل، وساحات للسياسة، ميادين يف دائرة املعارك زالت وما
 الشعب ويوقعون والرغبات لألطماع نصيباً مينحون قوم زال وما ...للمنافع

 ...بالوطن واالرتقاء الشعب وتثقيف الوطن إنقاذ بادعاء بيص حيص يف
 زمن على تدلوين أن أرجوكم لكن .أمثاهلا من أخرى زائفة بشعارات هلذروا
 غداً وسنجدهم .زمان كل يف موجودون فهم !هؤالء يشبه من فيه يكن مل

 وينصبون ويفترسون يتشامتون الذين تاريخ هو فالتاريخ !اليوم جندهم كما
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 وهل .والطيبني الصاحلني تاريخ هو كما الكذب، ويفترون وخيونون الفخاخ
 لنمتلئ القريب ماضينا على نطلع أن يكفينا إذ اإلسهاب، إىل حاجة من

 اجتماعية شرائح من وكم !الدميقراطية بشعار اغتيلت روح من فكم رعبا؟
 باحلقد قلوبنا سقيت مرة من وكم !بعض ذئاب بعضها فصارت بينها أوقع

   !والكدر والبغض
 أو اليوم وطبيعتها وعهابن اجملتمع من شرائح أعمال ختتلف أن نأمل فال
 مظلمة، أرواح من طريقةً وأمثله جمتمع هنـزأ خيلو ولن .أمسها عن غداً

 ستر يف تنجح املضللة ألقنعتها وُمَبدلٍة تسحق، ومستغلٍة تفرق، خادعٍة
 وافر َبَشٍر بوجود اليوم يبشر الواقع لكن .املاضي يف كانت وكما ...أنفسها
  .ياالدن ملء طيبا يفوح زاخر وجهٍد

 اجلهد وهذا املتنوعة، وعناوينه بأمسائه التربوي النفري ذاـه واليوم،
 شعث مللمة سبيل يف مهمة ِهّمة واحلوار، والتسامح احلب إىل املنصرف
 اجلاحنة الشعب سفينة بإنقاذ تفي مهة ...املعنوية قوته مصادر وحتريك اجملتمع

 إن .الغييب يتافيزيقيبامل األوتار مشدودة مؤمنة أجيال أيدي على بالساحل،
 مضى، زمن يف واسعة مساحٍة فوق أكبادها فلذات فقدت اليت العوائل تلك
 آسيا، سهوب إىل العرب صحارى ومن البلقان، إىل اليمن من ممتدٍة

 آمالُها فََشّبت واالستقرار، االستقالل كفاح بفضل فقدت ما استدركت
 وشخصية روحاً هترأت اليت اليوم أجيال لكن .جديدة ُدنيا بناء على بالقرار
 وفنا وفكراً وفضيلة أخالقاً اإلنسانية قيمها جمموع من الكثري الشيء وانُتِقص
 الروحي االستقالل ظل يف "املوت بعد االنبعاث" ستشهد متشابكة، بصورة

  .الفكري واالستقرار
 نتحسس ومل .وتراجعنا تفككنا عصر والعشرين عشر التاسع القرن كان

 :شئت إن قل أو والتراجع، التفكك هلذا احلقيقية األسباب طويالً زمناً
 من هائلة مظاهر شهدنا ولذلك ...وعمداً قصداً الشأن هبذا األفكار ُحّرفت
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 يف املتنافسة التيارات بعض نإ حىت واإلبداع، والفن والعلم الدين يف الرجعية
 حالمهاأ تأثري حتت واإلنكار لإلحلاد تيار إىل حتولت قد الفكري، اإلطار

 والسفسطة بالعلم التشدق "موضة" ظهرت بل .وشدهها وحريهتا املوهومة
 والتشويه الثقافة، عن بدالً والتضليل والتمويه العلمي، الدهاء عن بدالً

 هوادة ال نضاال مهارة احليلة حيسبون قوم وناضل .الكفاح عن بدالً والتلطيخ
   .والكذب تزويروال باالفتراء التارخيية احلقائق هدم أجل من فيه

 وجذور التارخيية احملركات تلك إن إذ القدر، جلوة أروع ما انظروا مث
 وولوا سقطوا والذين ومتانتها، قدميها على قائمة زالت ال املعنوية الشعب
  !أولئك هم األدبار
 ، النيب خط استقامة على أخرى مرة يستيقظ الذي الشعب هذا فإن
 كالزنابق الغض، الربيع أنسام مع اجلديد دوالتواج الصريورة بأنشودة يترمن
 .فناحية ناحية األرجاء على استولت وإذا فرقعة، رقعة األرض من انبثقت إذا
 قراراً، وأرصن عزماً أمضى - معني حٍد إىل كان وإن- أنفسنا نرى اليوم حنن
 .عليها والعثور الذات إىل بالعودة احلاصل واالنشراح الرجاء من نستمد إذ

 من كان كما اآلن بعد دمع، قطرة وكل ومهة، جهد كل يكون نأ ورجائي
 الذي للمستقبل وضياًء الدواء، على مستعصية بدت اليت جلروحنا شفاًء قبل،
   .منا البعض عيون يف مظلما بدا

 بالدنا مستقبل فإن والعشرين، احلادي القرن عتبات إىل ندخل وإذ
 الذين الضياء أجنحة ذات لنورا جيش بُعقبان منوط بشؤوننا املرتبطة والبالد
 نذر والذين أيامنا، يف واألخالق والفضيلة للعلم سامقني ممثلني ُيَعّدون
 إن- الرائدة املباركة األجيال هذه وستكون .والتعليم للتربية نفسه أكثرهم

 مع شعبنا حساب تصفي الضياء من وأفكاراً النور من أصواتاً -تعاىل اهللا شاء
  .جمدداً التارخيية قيمنا اكتساب يف يادهتار على زيادة العصر،
 القوة مع تالمس وال هلا متاس ال والتواجد الصريورة يف وغايتنا قضيتنا إن
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 لنا للحق، املستسلمة القوة وجود حلكمة مبالحظتنا فنحن .مطلقاً العمياء
 اَألنفس الفنية ومتلقياتنا الرحب، الذايت فكرنا مع يتفق احلق إلحقاق مفهوم
 إىل هذا .شطرا أربعني الشعرة يشطر الذي األدق وتدقيقنا نفيس،ال من

 وعاجليتها، الصناعة وألزمية والتكنولوجيا، التكنيك لضرورة احترامنا جانب
 ذلك، بكل وطننا لتغذية املطلقة باألمهية وإمياننا القيم، فوق العلم قيمة وعلو

 أمس يف اليوم نحن ولذلك .الصعبة املهمة هذه يف وإعانته حتفيزه وبضرورة
 يقيمون واسعة، وآفاق رحيبة وأفكار متأهلة أدمغة ذوي مرشدين إىل احلاجة
 إىل ويقودوننا الفكر، ذرى إىل بشعبنا ويرتقون إلنساننا، املوازنات هذه

  .الالهناية حنو املعايل إىل املشتاقة أرواحنا ويطلقون الذاتية، معنوياتنا جذور
 واألخالق العلم حواريي من شجعان أبطال إىل حباجة الوطن هذا إن

 املنسلخني واحلماس، بالعشق الطافحني واألمل، باإلميان احملصنني والفضيلة
 إىل حاجته من أكثر واألخروية، والدنيوية واملعنوية املادية األغراض من

 أن أظن هلم، واستسالمنا هبم التقائنا حني وإىل .احلزيب والتعصب األحزاب
 الرمحن أدعو .نسيب بشكل كان وإن سيستمران، تمازجنيامل وأسرنا غربتنا
 ،"اِخلْضر" منابع من الناهلني اخلالدين بأولئك يغيثنا أن لرمحته هناية ال الذي

 بأَماراهتم السلوان وجدنا والذين أيديهم، يف لنا احلياة كؤوس احلاملني
  .سنني منذ نترقبها وحنن اآلفاق، يف البادية وعالماهتم
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  ملثاليةا األجيال

  
 العيد، أنفاس فجرها يستنشق إذ احلبور، أيام على املطلة األيام هذه يف
 العلل وإن .احلل على مستعصية تبدو ومعضالت مرض نوبات الواقع يف جند

 األزمات هذه يشبه وما الطبيعية، واآلفات "امللّّية" واألمراض االجتماعية،
 فإن .الباع قصرية يومية ريبتداب تعاجل ال اجملتمعات، جسد يف تستشري اليت

 واحلكمة والعلم البصرية بشيوع منوط كهذه، اآلثار واسعة أزمات معاجلة
 اليومية املناورة بسياسات مبعاجلتها االشتغال :ذلك نقيض وعلى .اجملتمع يف
 ويومنا أمسنا من ونعلم .للزمن هدراً إال ليس فيها، أفق وال هلا غاية ال اليت
 واألزمات املعضالت أعصى ُعقَد حلّوا قد والبصرية ىنواملع الروح رجال أن

 قسم وبتحريك مهمهم، وعلو آفاقهم بسعة وذلك خيالنا، يستوعبه ال بيسٍر
 فوق الفذة تدابريهم حسبنا ما وكثرياً .املستقبل حلساب اليوم قوة مصادر من
 يقوم ما هو به قاموا ما أن والواقع .منها والَشَده الدهش وأصابنا البشر قدرة
 اليت والقدرات الطاقات كل استنفاد وهو أال ...الرجال من موفق كل به

   .مفيد وجه وبأحسن تعاىل احلق هلم وهبها
 ويستعملون وقعوداً، قياماً اليوم مع الغد حبساب ينشغلون أولئك نعم،

 الغد، إىل املوصلة اجلسور إلنشاء أحجاراً احلاضرة واحلركيات اإلمكانات
 ...القابلة امـاألي إىل احلاضرة امـاألي َنقْل غصص رهمحناج يف وجيدون
 مرتبط املعضلة عقدة حل ألن غصة، بعد غصة النقل هذا حسابات يبتلعون
 إىل النظر درجة إىل ...الزمان قيود من بالتحرر بل احلاضر، الزمن بتجاوز
 .سهنف والنقاء بالصفاء وتقوميه، حتليله على والقدرة والقابل، واحلاضر املاضي
 املستقبل حمتوى وفهم اآلن، منذ الغد احتضان يعين الذي الرحيب الفكر هذا

 تتسع ال من يتغلب أن ُيتصور ال لكن ".مثالية" شئت إن َسّمه ومعىن، روحاً
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 ذي بشيء َيِعدنا أن وال كهذه، ومشاكل معضالت على االتساع هذا آفاقه
 ومنرود لفرعون صاخبةال واحلياة والعظمة الفخامة إن .املستقبل باسم بال

 أعماهلم كربت مهما-  املستقبل باسم شيئاً تقدم مل وأمثاهلم، وقيصر ونابليون
 احلق وضعوا ألهنم ذلك، حمال بل -متحيص بال الظن حيسنون قوم عيون يف

 أعمارهم وقضوا املنافع، حول االجتماعية الروابط وشدوا القوة، إمرة حتت
   .عتقا يترتض ال عبودية للنفسانية عبيداً

 الراشدين، اخللفاء من وابتداًء وطناً، األناضول جعلوا الذين أن واحلال
 العصور، وتتحدى العقىب إىل لتصل الدَُّنى نتائجها باعتبار جتتاز آثاراً خلفوا

 هؤالء عاش نعم، .املؤقت والكسوف باخلسوف ينخدعون ال الذين نظر يف
 بذكرى فيها حييون اليت صدورال يغادروا لن ولكن رحلوا، مث زاخراً عمراً

 أرسالن آلب ومعاين بروح تعبق بالدنا أرجاء زالت وما .اجلميلة مآثرهم
 غايات من والبشرى اآلمال وتسيل والفاتح، عثمان والغازي شاه وملك
  .أرواحنا إىل وأملهم خياهلم
 نابليون وحبس ورغبته، هواه أجل من "روما عقيدة" القيصر سحق لقد
 الكربى أملانيا أحالم هتلر وافترس فقتلها، أطماعه، ِشباك يف كربىال فرنسا آمال

 الدميومة على املتفتَح "امللّة" هذه فكر لكن .باملوت عليها فقضى مبغامراته،
 كل من مصاناً بقي واالستمرارية، بالتكامل ُبطوالُته واملّتِصفَةَ والتمادي،
 الفاتح .االنقهار أو نتصاراال يف سواء باألرواح، تفدى كراية ومعززاً إسفاف،
 .أنيناً وأنّ ...الغرب آفاق يف صرخة وَدّوى الراية تلك حتت استانبول اجتاح

 على الوارف اللواء ذلك خفقات من عينيه مالئاً "األبعاد" إىل رحل والقانوين
 "بدر" ملحمة مثل ملحمة بدمائهم كتبوا "قلعة جناق" وأبطال .الغرب سفوح
 قحط بألف حماصر وهو له، األخري الوفاء َدْين ناضولاأل ابن ووفّى بامسه،

   )١( !.."املدة أبدية" :اجمليد التاريخ قلب زئري أخرى كرة فََزأََر وقحط،
                                                 

ـ   )١( ولعلنا نفيد يف إيـضاح     . إىل معان ثرة مكنونة أو ظاهرة، ذات أبعاد عديدة        " أبدية املدة " يومئ املؤلف ب
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 سحراً ويصري املقامات، فوق مقاماً الفكر لـرج يد على الفكُر َيْبلُغُ
 أهالً الفكر ممثلو يكن مل إنـف .النجاح بعد وللنجاح الظفر، بعد للظفر
 حوله جيمع صغرياً رمزاً ويغدو ة،ـراي يكون أن الفكر ذلك فَيْبُعد مله،حل

 حوهلا جتمع قد كهذه صغرية رموزاً إن .الدنيئة املطامع صيحاِت سفساَف
 غليل ترِوي لن لكنها .لَُعب من وغايات أهداف إىل وتقودهم األزقة أوالد

   .شعبنا أعماق يف املشاعر
 كحب حباً اهللا حيب فهو .شيء كل قبل للحب بطل الفكر رجل إن
 .الكائنات مع تربطه وثيقة بوشائج هذا احلب أجنحة ظل يف فيحس جمنون،
 الوطن إنسان صدره إىل ويضم ...شيء وكل إنسان، كل بشفقة فيحضن
 ...للمستقبل كرباعم األطفال ويشم ويداعب ...العشق دـح يبلغ حبب

 املقاصد بلوغ يف يباريهم إذ مثايل، إنسان إىل االستحالة الشباب يف وينفث
 سبيالً ويفتح ...واالحترام التوقري بأخلص يبـالش وُيشّرف ...السامية
 مبتكرٍة جسوٍر مبّد املختلفة اجملتمع شرائح بني ويقارب ...اجلميع مع للحوار
 التامة املالءمة أجل من حراً ويضطرم بينها، الفاصلة السحيقة املهاوي فوق
   .نسبياً ةاملتوافق الشرائح بني

 وجهٍة من فهو .أيضاً احلكمة أهل من وـه احلقيقي، الفكر ورجل
 :أخرى وجهة ومن ومستطلعا، سائحاً احمليطة عقله بدنيا شيء كل يستوعب

 مقاييس عرب وميررها التقدير، حق املقدِّرة القلب مبوازين شيء كل يزن
 كل يف ويقارن ويصورها، احملاكمة، معجنة يف ويعجنها واملراقبة، احملاسبة
  .املضمار يف رهان كفرسي القلب ونور العقل ضياء بني وقت

                                                                                                
اإلسالم العظمى يف التاريخ كالدولة العباسية نعتت بدوام العز والسعد          ُبعد من األبعاد إن نبهنا إىل أن دول         

فهنا إشارة إىل هذا الُبعد، زيادة      ". الَعِلّية األبدية املدة  "وكانت الدولة العثمانية تنعت بالدولة      . إىل يوم القيامة  
داء لن ينقطع، ولعـل     على إمياءات أخرى مثل أن األمل يف النهضة مل ينفَد، وأن الدين خالد، وأن طبع الف               

موضع شهد هذه املعركة الشهرية يف التاريخ، سطر فيها اجليش          " وجناق قلعة . "النهوض يبدأ من هذه البالد    
 مـارس   ١٨العثماين مالحم فذة ورد جيش احللفاء على أعقابه يف احلرب العاملية األوىل، وذلك كـان يف                 

 )املترجم. (١٩١٥
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 ما بكل يضحي .جمتمعه إزاء باملسؤولية للشعور أمنوذج الفكر ورجل
 كسب أهدافه وأول أهدافه سبيل يف وتذبذب، تلكؤ غري ومن اهللا، وهبه
 ...وحده هللا إال قلبه يهب وال شيء، من خيشى وال خياف وال ...اهللا رضاء

 للمعىن أسطوري بطل ألنه .شقاء من بقلق وال السعادة، إىل برغب يبايل الو
 سامقاً ووطنه فكره دام ما جهنم، نار يف باالحتراق فيها يأبه ال درجة إىل

  .وعاليا
 استشعاراً قلبه هلا وهب اليت للقيم التوقري يستشعر الراقي الفكر ورجل

 رجل دائماً ويعيش العبادة، وةكنش بنشوة وميارسه املراقبة، كعمق عميقاً
 بالنفس فكره سبيل يف يضحي كيف ويعلم .يفتران ال ومحاس عشق

 البصر كلمح آن يف والغد، واليوم والعيال، واألهل واجلاه، واملال واحلبيب،
 واحلقيقة احلق مراعاة مع السامي فكره وجهة دائماً ويرجح توان، غري ومن

 بيد وحمكوم نفسه، على حاكم وهو .شطراً أربعني الشعرة يشطر بتدقيٍق
 أعماق يف مستمر كفاح يف وخائض واملنصب، باملقام مباٍل وغري احلقيقة،

 الراحة، إىل والرغب النفس وحب والطمع الشهرة احتسابه بلطافة قلبه
 وجيعل الظفر، ميادين يف أبداً يفوز ولذلك .قاتالً مساً األمور، هذه وأمثال
  .والنجاح للفوز فين يبتدر ساحات اهلزمية مواقع

 ...احلق حبسابات وثيقاً شداً مشدود السامقني، طريق سلوكه يف وهو
 توجه وإذا احلق، حب فيه واشتد استقوى الرغبات عواصف صدمته إذا حىت
 وكم ...والشفقة احلب فوارات روحه يف أطفح والبغض، احلقد طوفان إليه
 نقمٍة وكم سبيله، يف ماضياً عنها هو يتجاوز البشر، عامة إليها يهفو نعمٍة

 يطوف العقول، تذهل اليت احلقيقية بآفاقه نتخيله وإذ .بصدره هلا يتصدى
 فوق بشر صور أحاسيسنا على وتنهمر النبوية، العزائم أطياف عيوننا أمام
 خيالنا بيت ويفعم اُت،ـالتداعي ُتفَرِّجها اليت األبواب َولَجات من البشر

 نافع بن عقبة وإخالص بوفاء فريتعش ويفيض، يطفح ...التارخيية بالبطوالت
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 خيلف الذي زياد بن طارق ومحاس لشجاعة ويذهل أفريقيا، صحارى يف
 حممد وإقدام عزم إىل دهشاً ويتطلع عني، بعد أثراً )١("هرقل برج" وراءه
 - تعظيماً- ويسلم ،"َبلَونة" يف االستسالم أىب الذي السيف وُيقَّبل الفاتح،
 فوق والقنابل املدافع انفالق استقبلوا نـالذي "قلعة جناق" ودـأُس على

  .والسرور بالضحك رؤوسهم
 األفق رجال من هؤالء أمثال إىل لـب وذاك، هذا إىل اليوم حباجة ولسنا
 قيام القابلة السنوات يف وسيتحقق .السامقة بالشخصية املثاليني الرحيب
 واملعىن، الروح أهل من هؤالء يد على أخرى، وكرة جديد من شعبنا

 اإلميان هو وجودهم مخرية الذين الشجعان هؤالء .السامق الفكر ورجال
 الداخلية اهلجمات زخم أمام أبداً ينحنوا مل والبصرية، واحلكمة والعشق

 رمبا .يتزعزعوا ومل األخرية، العشرة أو التسعة القرون مر على واخلارجية
 فتماسك البنية، صالبة سبوااكت لكنهم ضاقوا، أو قليالً شيئاً انكمشوا
 جاهزون اليوم وهم .املستقبل مع احلساب لتصفية كافية درجة إىل قوامهم
 بأبصارهم العصر إىل يتطلعون للعادة، اخلارقة الروح بقوة "النوبة" الستالم

  .نشط ترقب يف
 وحس والبصرية واحلكمة العشق هدـش األخرية، القرون يف نعم،
 مكان يف لتقعد الطفيفة اليومية املسائل وجاءت ا،وانكماش ضموراً املسؤولية

 .املرحلة هذه يف "جتديد" حبصول -بداهة- االدعاء ميكن فال ".امللّة" فكر
 التقليد يتجاوز ال املرحلة هذه يف "التجديد" مـباس الساحة يف طرح وما

 نصفها أن ميكن اليت الشكلية اهليكلية هذه .الغري بلسان والتكلم الوضيع
 مما أكثر أضرت قد ،"امللّة" روح وختريب الفسق بلبوس "امللي" الفكر بتلبس
 يف الواقع واهلدم التخريب بسبب دماً فنـزي الشعب كان وبينما .نفعت
 وأصابت املداواة، طرق ُتكتشف ومل احلقيقي، الداء ُيعرف مل اجملتمع، بدن

                                                 
 )املترجم. ( املقصود جبل طارق)١(
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 ملرض حلّمىا نوبات آثار زالت وال .بالشلل الناس مجوع اخلاطئة املعاجلات
  ".املركز عن" الدافع فورانه الستمرار العلة، بدوام تشعرنا األخرية القرون

 وسنصاب دواء، عن نبحث وحنن خطأ بعد خطأ يف سنقع لذلك،
 الفاسدة، األزمات دائرة من االنفالت عن وسنعجز أشد، ُبحراٍن بنوبات
 ومل للمعضالت، ةاحلقيقي األسباب يف نتبّصر مل ما أمسنا، يف كما أيضاً اليوم
 من خنرج ومل احلكيم، حبذاقة واالجتماعية والعائلية الفردية عللنا نعاجل

   .عصور منذ فيه نضطرب الذي "اللوثيات" مستنقع
 فنحن قرون، عدة الدائم عنادهم على بالعنان ميسكون الذين أَصّر ولئن
 وفكرهم همحبس املستقبل حنو املتوجهني املثالية الفكر أجيال بأن يقينا نؤمن

 العشق، بدرجة وإنساهنم ووطنهم لرسالتهم احملبني احلركي، وعملهم
 ستجتاز باملسؤولية، والشعور اخلدمة إىل انشدادهم يف القوس كوتر املتوترين
 يف الذي العشق يسري أن بد فال .جديدة تكوينات وتنشئ كلها العقبات
 أينما براعم فتشب كلها، جمتمعهم شرائح إىل للخدمة وحبهم جنباهتم،
 جانباً، ويطرحه القائم، واجلسماين املادي الواقَع الفكر هذا يلغي وإذ .سرى
 إىل اخلاصة رؤيته حسب الذايت، روحه ديباج أخرى كرة ينقش أن بد ال

   .الذايت حركته وبربنامج العامل،
  



 ١١٥ 

  
  ما حد إىل "يةعينامل"

  
 األرواح حواصل من حاصل وسعادهتا، وقوامها الغد أجيال متاسك إن

 ركام من ومنظم متكامل مستقبل انتظار وإن .اليوم هذا املضحية واألنفاس
 وهم حمض إال ليس والرخاوة، الراحة يف ادرـالس الشريد الضجر البشر

 برضاع ويربو اليوم، رحم يف براعم إىل يتطور املستقبل .كاذب وسلوان
 خبريها ا،أمسن مسات اليوم وجودنا حيمل وكما .قوامه ليتماسك اليوم،

 واملوسعة املطورة بصورهتا اليوم من خةـنس الغد يكون كذلك وشرها،
 وأحواهلا بألواهنا "امللّّية" حياتنا وإن .االجتماعية إىل الفردية من واملتحولة
 وأريافه، وسهوله ووديانه، املاضي جبال من متسرباً يسيل هنراً تشبه اخلاصة،
 معه حيمل األيام، قابل حنو ينحدر وإذ .اخلاصة بتلوناته املستقبل إىل فينحدر

 الذي الشالل يف النظر أمعنا إن وسنرى .منها مير اليت األرجاء خصوصيات
 ونتاجات أرواحهم، وخلجات أجدادنا، أقدام آثار معه، أيضاً حنن ننحدر
 منابع أهنم جرم فال .قلوهبم وخفقات وأفكارهم، وعضالهتم، أدمغتهم
  .القادمة األجيال وجود عصارة تارخينا، ركياتوحب بأنفسنا وأننا حياتنا،
 حتافظ األمة روح أن نعلم التوارث، يف اللطيفة النكتة هذه فهمنا فإذا
 وتبدل الدنيا، أحوال هرمت مهما ،"املدة أبد" إىل وتبقى وشباهبا جدهتا على

 من بعدهم اآلتون وأعقب جاء، من وراح العصور، وتغريت كالً، الزمان
 عبد بن عمر إىل بكر أبو انقلب إذا هذا، والتحول التبدل طخ ففي .راحوا
 ومتثل ،"َبطّال" للغازي روحاً علّي وصار الفاتح، إىل عمر وحتول العزيز،
 "قوصوة"و "مالزكرد" يف ومعناهم حمتواهم بعمق أخرى كرة بدر أبطال
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 هذا أن وعندي .باألبد شيء كل انشداد يعين ذلك فإن )١(،"قلعة جناق"و
 غداً زوالنا جنعل أن والواجب .الشباب على واحلفاظ التجدد سحر هو

 وفرٍح سعادة يف قبلتفنس ،"ملةً" وبقائنا لوجودنا وعصارة أساساً فرادى،
 إن .واألخروية الدنيوية بأبعاده األبد نضمن حىت رعباً، املوت أنواع أشد

 اضلة،الف املدن تصورات عنهم تقصر والذين غدنا، جيهزون الذين األبطال
 يوم من العمر، فصول كل من وجه أمت على يستفيدون الذين أولئك هم

 ومن ألوانا، املزدهر املتوثب الشباب عوامل إىل للدنيا الوردية األلوان إدراك
 املكني الشيخوخة زمن إىل واإلرادة، والقوة بالصالبة املتميز النضوج مرحلة

 مليء عمراً وحييون خطواهتم، من خطوة كل يوازنون فتراهم واملستقر،
 وميوتون احلياة، منعطفات من منعطف كل يف للموت ويستعدون ام،ـاألي
 أولئك هم .العشق يف وغرقى األبعاد ِقَبلَ بوجوههم ملتفتني ميوتون إذ

 األمام إىل يسبقون قدمني، على املتحركة الروح وصروح اجملهولون األبطال
 لطيفة ذكرى يترك من ياةح يعيشون دائماً، اخللف يف ويظهرون أبداً،

 مات :يقال أن مبالحظة املوت لقاء حتقيق يف َيِجّدون ولكنهم ألجيال،
  !ههنا مسكني
 فرصة منحهم عن أو كهؤالء، أبطال إعداد عن هذا زماننا يف عجزنا فإن
 مبغزل املختلفة العمر فصول حياكة عن أو آنفاً، املذكورة احلركيات متثيل

 وال املستقبل، باسم بشيء َنِعَد أن نستطيع فلن ،واملعىن الروح هذا حركيات
 أساٌس فيها حنن اليت املرحلة بأن اقتنعنا فإذا .املقبلة األيام يف وجودنا ندمي أن

 هذا من استفادة أقصى نستفيد أن فينبغي املقبل، الزمن من الذهيب للجزء
 فاظباحل للمستقبل وجتهيزه والصرب، واإلدراك والشعور بالبصرية األساس

                                                 
من اجملاهدين يف جيش الدولة العثمانية، أبلى بالًء حسناً يف          " بطال غازي " الغازي يف التركية مبعىن اجملاهد و      )١(

ومالزكرد، وقوصوه، وجناق قلعـة     . احلروب وأصبح بطال أسطوريا يضرب به املثل يف الشجاعة واإلقدام         
 )املترجم. (وقائع مشهورة
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 قادراً جتعله خبزائن للتفسري املفتوحة جوانبه إشباع مع واجلوهر، الروح على
 ما إذا آنفاً املذكورة احملذورات تلك من حميص وال .املستقبل احتضان على
 الشريعة" وقواعد نـالدي روح يف يصح فال .الالزمة املتطلبات أمهلنا

 أعين باألسباب، املتعلقة النتائج حصول توقع مث األسباب، إمهال )١("الفطرية
 )٢("ُمَعيَِّنية" من الوجود صدر يف دائماً نشهده وما .بداهة العلية جهة من
)Determination( أحداث يف جارية بظروفها، متعلقة وشروط معلوم بقدر 

 تارخياً، صارت واليت املاضي يف السالفة واحلوادث البشر إن .أيضاً التاريخ
 يف بالبيوض أو اللقاح، حضائن يف املودعة املنوية تباحليوانا شبيهة اليوم هي

 على الصورة إلضفاء مصدراً وُتَعّد ...احلياة عقدة حتت أو التفقيس بيوت
 سفوح على كالبذور -الِعلّية جهة من- اليوم املنثورة األسباب وإن .احلاضر
 الةالعد وصبغة احلكمة بُبْعد املتسمة الغد نتائج ُتَعّين عوامل هي التاريخ،
  .االستقامة ومعادلة االستقرار وسلوكية
 شهدناها اليت السوداء األيام أليست اآلن؟ وحىت دائماً هذا يتكرر أَولَْم

 الطوفان تنور يفر أمل سبقتها؟ اليت املرحلة "لوثيات" وليدة معينة، مرحلة يف
 أليست ؟ نوح للنيب املعاندون املخبولون عليها يدوس اليت األرض يف

 دنستها اليت األرض تطهري أجل من تدمرياً "األحقاف" يف الثائرة األعاصري
 أمل للسماء؟ األرض فدية إالّ )٣("عاموراء"و "سدوم" أضحية وهل ؟"عاد"

 بسبب القريب املاضي يف ننيـس االنكليزية األحذية حتت "اهلند" تنسحق
 خلاطئا التفسري يكن أمل ؟"منبوذين" منهم آلخرين اهلند أهل من قسم اعتبار

                                                 
فهي هبذا املعىن   .  السنن اإلهلية اليت فطر الكائنات عليها وأجراها فيها         املقصود من الشريعة الفطرية جمموع     )١(

 )املترجم. (شريعة فطرية وقوانني إهلية واجبة الطاعة واملراعاة
الشيء عن املعينية بأهنـا حتـدد       " وضعية"، وختتلف   )عند هيجل (اخلصلة اليت حتقق ذاتية الشيء      :  املعينية )٢(

ويف املعينية تكون عائدية اخلصال والـصفات إىل الـشيء بذاتـه            .  األخرى العالقة بني الشيء مع األشياء    
 ).املترجم. (وعالقاهتا فيما بينها ذاتيا ويف نفس األمر

 مدينتان كنعانيتان يف جنويب البحر امليـت أبادمهـا اهللا           -حسب املعلومات التارخيية  -سدوم وعاموراء مها     ")٣(
 )املترجم. (وال زالت بعض آثارمها شاخصة. بل امليالدلشيوع الفساد حوايل القرن التاسع عشر ق
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 العهود يف لبعض بعضها اآلسيوية األقوام لنهش سبباً واجلهل والتفرق للكون
 اءـالبأس يف واكتوائهم وأمثاهلما؟ وهوالكو انـخ جنكيز يد على القدمية
 وما والرأمسالية؟ واالشتراكية الشيوعية يد على اجلديدة العهود يف والضراء

 كانت عالية، بدولٍة غدروا الذين إىل انظروا ...البعيدة األجواء يف حنوم لنا
 العشرين القرن أوائل حىت عليها امتدت اليت املباركة املنطقة يف موازنة عنصر
 يصبهم أمل جميدة، وأمة آسيا، من أجزاء إىل ومنها البلقان إىل أفريقيا من
 مث اآليس، "قرطاجة" صراخ عمل وماذا مضاعفة؟ أضعافاً صنعوا ما وبال
 اإلمرباطورية يف مجيعاً املظلومني وأنني املفزع، لـئاألوا النصارى عويل

 وهتلر وستالني لنني وانتزاع صفصفاً؟ قاعاً تسقط أمل الشاهقة؟ الرومانية
 وعواطفهم بتماثيلهم خبيث، كورم انيةـاإلنس دنـب من وليينـوموس

 طغيان فاق الذي طغياهنم بسبب اليوم باللعنات ذكرهم أليس وأفكارهم،
  التاريخ؟ جبابرة أعىت

 حبر يف أعداءهم أغرقوا قد واملغبونني، املظلومني األوائل، املسلمني إن
 فكانت .بعدالتهم األرض أرجاء يف األلوية ونشروا بينهم، فيما ختاصمهم

 عنوان "أُحد" وكانت والعدل، احلق حاكمية عنوان "مكة فتح" و "درـب"
 كنف يف يفـالس مدا اـم تترى االنتصارات وظلت .واملغبون املظلوم ظفر

 املرحلة تلك يف حتولت اهلزمية بسيماء الظاهرة املواقع وحىت ...القلب
 إىل املوفية الطرق على "نصر أقواس" وازدانت وفوز، ظفر إىل املباركة
 ألسن وُوثّقت القوة، كف إىل السيف انتقل إذا ذلك، ونقيض .املستقبل
 بلبوس متلبسٍة مادية، حاكميٍة كل - ذاك إذ- ختلف أمل .باألغالل القلب

 ميادين إىل والفوز الظفر وترية فحولت األرواح؟ يف وهزمية فشالً النجاح،
  واهلجران؟ احلسرة فيها تصول

 مظامل إىل ينقلب والظلم شراً، يلد فالشر والعنوان، االسم كان فمهما
 أو أمس الفتنة، يزرعون والذين .فاسدة ودائرة مفرغة حلقة حول تدور
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 .والربكة اخلري مثار جينون اخلري فسائل يزرعون والذين الشر، ونحيصد اليوم،
 لكنها مؤقت، إمهال إىل والشر اخلري مساعي نتائج تعرضت رمبا الواقع، ويف

 وصارت حسرهتم، يف اآلالم الظاملني فأذاقت أينعت، حينما وبرزت ظهرت
 بني عصور أو سنوات تنقضي وقد .وإسعادهم املظلومني إلنقاذ وسيلة

 باألثر، واإلحساس ،"املرهون الوقت" حلول حني ولكن .والنتيجة لسببا
  .والظاملني للعصاة اجلحيم وعني لألبرياء، اجلنة عني النتيجة تغدو

 -والنتيجة السبب بني بالتناسب أو- باملَُعّينية كله ذلك نفسر أن وميكن
 وفاقاً حهنشر أن :واألصوب األصح أو املعاين، من مبعىن التاريخ روح يف اليت

 أن ومع .التاريخ تكرر يف سبباً نتقبله أو الفطرية، الشريعة يف العدالة لروح
 املطلق القدير لكن حتصى، ال كثرية التاريخ حوادث خلف القابعة األسباب
 ذو إهلي لطف فهذا .هبا دنيانا وأحاط وقضائه، ملشيئته ستاراً األسباب جعل
 وزينة لنا وسيلة وهو .لإلنسان عاىلت اهللا وهبه -اإلرادة يف هو كما- حكمة
   .علينا اليت التكاليف لتنفيذ به نتزين الزمة
 بعد كبري لكيان بدايةً صغٍري حترٍك دبيب يكون قد :الوجهة هذه من
 خاطئة قناعة من العصور تزلزل وخيمة نتائج حتصل وقد وسنوات، سنوات

  .سقيم تصرف أو
 حيظى السعيد الغد بألوان مباركاً نسيجاً نترقب أن لنا حيق ولذلك،

 أفكار مبغازل تغزهلا اليت الصغرية النقوش هذه من مجعاء، اإلنسانية باهتمام
   .احلاضر الزمن يف حمظوظةٌ أجيالٌ اخلري
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  ...عندنا احلياة فلسفة

  
 يفكر، منهم آخر وقسم .للفكر ممارسة غري من البشر من قسم يعيش

 يعيش أن فهو ينبغي ما أما .قط احلياة واقع على فكره يعكس ال ولكن
 على فيتفتح يعيش، إذ جديدة فكرية أمناطاً يبتكر وأن يفكر، وهو اإلنسان
 ُتمثّل ُدمى ُهم فكر غري من يعيشون والذين .خمتلفة فكرية ُمركّبات آفاق
 ميلّون وال شكل، إىل شكل من للتغري يلهثون هؤالء .لآلخرين حياة فلسفة
 والفكر، الشعور بني االحنراف يف عاشوا ما ويضطربون قوالبهم، تبديل
 يتقامسون وقد .والسرية الصورة بني والتمّسح الشخصية، يف القنـزواال
 األمور جمرى توافق من حيناً ويستفيدون اجملتمع، عليها حصل حظوظاً حيناً

 يرحيوا لن لكنهم - وإرادهتم وحسهم تفكريهم حسب تترتب وكأهنا-
 ولن العلى، إىل هبا َيشّبوا ولن اإلرادية، فضائلوال باحملاسن البتة أرواحهم
 الَبَركة من واحملرومة العقيمة املاء برك يشبهون هؤالء .الالهناية إىل يوجهوها
 جممع إىل الزمان مبرور يتحولوا أن يبعد فال .اُألسون إىل واملعرضة واخلامدة

  .احليوية باسم بشيء يفيدوا أن َبلْه للمكروبات، ومأوى للفريوسات
 كل يقلدون أطفال كأهنم درجة إىل رأياً وسطحيون فكراً ضحالٌ وهم

 ساحنة جيدون وال وهناك، هنا الطغام وراء وينجرون ويسمعون، يرون ما
 بل ...الذاتية قيمهم ومتحيص دواخلهم إىل واإلنصات بأنفسهم لإلحساس

 ألحاسيسهم كعبيد فيحيون .بأنفسهم ختصهم قيم بوجود البتة يشعرون ال
 حصلوا شيء كل وُيَسخِّرون .منها انعتاق ال عبودية والبدنية جلسمانيةا

 أعظم ويغّيرون الضيق، إطارها يف اجلسمانية خلدمة وحيصلون، عليه،
 إىل والشعور، واحلس واإلرادة كالقلب لإلنسان، اهللا وهبها اليت األلطاف
 قامامل .بوهيمية يف أعمارهم ويقضون البدنية، مللذاهتم رخيصة وسائل
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 ُتعّين اليت العوامل أهم من احلياة، على واحلرص واملنفعة والشهرة واملنصب
 يف يوم كل يقعون فهم يعرفوا، مل أم أعرفوا وسواء .وفعالياهتم هؤالء حركة
 بسكني مرات أرواحهم ويذحبون القاتلة، الفخاخ هذه من أكثر أو واحد
   .املوت أنواع أرذل

 عمر قول يرددون داموا ما تقبل،مس وال ماٍض هؤالء ألمثال وليس
 ِمن واغنم/األوان قبلَ العيش يتبآ وال/الزمان مباضي الَبال َتشغل ال " :اخليام
 احليوانية، غرائزهم ويتبعون ،"األمان اللَّيايل طبِع يف فليَس/لذّاتِه احلاضِر
 وَملَكاهتم مشاعرهم أنف راغمني وحييون ومرعى، عشبا الدنيا ويرون

  ".اللوثيات"و املستنقع يف املضطرب التقلب من ينفكون فال .اإلنسانية
 كل - درجاهتم حسب- وجيعلون مفكرين، حياهتم يعيشون الذين أما
 املبتكرة، لألفكار طريقاً أو مرسى أو ميناًء حياهتم من ساعة، كل أو يوم،

 ومفاجآته الزمان، فوق ما العيش خوارق يف أعمارهم ميضون فهؤالء
 يف رائحٍة نفحةَ ويتنفسونه مبارك، نبع كماء املاضي ونفيتجرع وسحره،
 وحيضنون ...الُعدة هبذه املستقبل إىل ويسريون ككتاب، ويطالعونه رئاهتم،
 ...وإرادهتم بعزمهم ويصورونه بآماهلم، ويلونونه قلوهبم، حبرارة اآليت الزمن

 ومصنعاً ية،املثال أفكارهم لتنفيذ استراتيجياً مركزاً احلاضر الزمن وحيتسبون
 إىل النظري من للعبور وجسراً السبيل، هذا يف الضرورية التقنيات إلنتاج
  .املكان وفوق الزمان فوق يكونوا كي دوما َوَيجّدون ...العملي
 وجهة ومن املستوى، هذا يف والزمان الوجود يطالعون وجهة من فُهم
 ملعا رحاب يف وينفسحون اجلسمانية احلياة ضيق من ينسلخون أخرى
 إىل ممتدة سفوح على -املوقوتة الفانية احلياة هذه يف وهم-  ويسيحون الفكر

 الالهناية عربون ويدفعون يسيحون ...أبدي ُبْعٍد ذي آخر عامل يف الالهناية
 ويتطلعون الالهناية، مشاعر مع ويتعايشون وآماهلم، وأحاسيسهم بأفكارهم

 مغاوص يف حفروها اليت للَُدّنيةا الرحاب أغوار يف اإلنسانية الكينونة ثراء إىل
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 قلوهبم يف نشروها اليت بالِشباك الفجاءات أنواع اصطياد يف وجيّدون قلوهبم،
 .اإلنسان خيال يتصوره وال اآلذان إليه تستمع وال األعني تبصره ال مما

 هو ما إىل املستويات، فوق العالية ومكتسباهتم ومعارفهم علومهم فترشدهم
 فهؤالء .مساوياً ُعقاباً يكون أن منهم كلّ ويؤّمل ايل،املع أعلى بل أعلى،
 َسّموهم الفكر، ألشجار مزارع أعمارهم وجيعلون كهذه، حياة حييون الذين
 كما وعّرفوهم اهلدى، ذوي الفلسفة أبطال أو احلكمة، أهل شئتم إن

 وظرافة برقة التاريخ حييكون الذين النور رجال بأن اعلموا لكن تشاءون،
 الزمان مر على العالية، األرواح هذه بني من دائماً ظهروا قد رير،احل نسيج
 والبوذية الربامهية أنظمة وحىت .احلاضر عصرنا إىل القدمية العوامل من املمتد

 األديان، وليس الفلسفية النظم تشبه اليت والزرادشتية، والطاوية والكونفوشية
  .اإلنسانية إىل الروح أبطال هدايا هي

 املديد الفكر تيار خرير يف دوماً تسمع هؤالء، الفكر صروح أحلان فإن
 وأحواض املتنوعة احلياة وأمناط احلياة إىل املختلفة الرؤى إن .املاضي إىل

 واجلديد، القدمي العامل من األربع اجلهات يف الثقايف والثراء العاملية احلضارات
 التبديل هذا لك فمع .األبطال هلؤالء الفكر بيادر نتاج من دائماً كانت

 إن تام باطمئنان نقول أن ميكننا أصابه، الذي األصل عن واإلبعاد والتحريف
 واملعىن احملتوى ذلك آثار يتبعون زالوا ال األرض يف البشر من األعظم القسم
 -القول هذا وبني املعاصرة احلياة بني التأليف تعسر مهما- القدمي والروح
 -طبيعية كحالة- األخطاء استمرارية نتقبل لكي قائمة الضرورة أن وأظن
 األموَر األبطال "املمثلون" جيد أن إىل وذلك التأويل، وحسن الظن حبسن
  .املرجعيات تلك من والتبديل التحريف إىل تتعرض مل اليت

 مرتبطني للتجديد نستعد وحنن- اليوم علينا جيب ما ذلك، على وبناًء
 جييدون الذين األبطال جنّهز أن هو - الذاتية معانينا جبذور الروابط بأوثق
 األبطال ...أرواحهم ذات من املستخرجة الوقاية بأمصال أنفسهم تلقيح
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 تعثر غري من ماضينا ألناشيد الكلمات أداء على اليوم القادرون املُْنِشدون
 مرة كل املتجددة قلوبنا يف احلماس توقد استشعار وعلى بعائق، أو بشيء
  .آخر بتلون

 أغراٍر، أجانب صناٍع أيدي على عظيم خراب يطالنا سوف أننا والواقع
 مجعاء اإلنسانية ستشتغل ذلك، وإّبان .األبطال هلؤالء وجتهيزنا إعدادنا حلني
 عنها تبحث اليت الكونية األزلية القيم فراغ مللء القدمية أساطريها بصب أيضاً

 دوار إىل الطمأنينة فقدان من فتتقلب ...بعقلها عليها تعثر فال بوجداهنا
  .جديدة ختريبات إىل األزمة دوار ومن األزمة،
 ذاتية، حياة وفلسفة ذاتية، فكرية منظومة قرون منذ واقعنا عن غابت لقد
 ،"امللّّية" لثقافتنا املعىن جذور تشكل اليت اإلسالمية احلركيات على تعتمد
 نيب منيز أن الضروري ومن .بنا مرتبط كبري وعامل حنن مذر، شذر فتشتتنا
 احلوض يف املتجمعة اليونانية الفلسفة نظام ملترمجي والفكري الفلسفي النسق

 معني حد وإىل رشد، وابن والفارايب الكندي أمثال من ألرسطو، الفكري
 اجلذور املوصولة احلياة، يف وفلسفتنا الفكري نسقنا وبني سينا، ابن

 ذاهتا، اجلدة نم جدة األكثر بل اجلديدة، لكن كاألزل، القدمية بالسموات،
 احلكمة من واملنضودة العصور، كل استيعاب على القدرة درجة إىل

 الالهوت من لنـزت ذي تفسري على قائم الفكري نسقنا فموضوع .واِحلكَم
 حقيقة على ومعتمٍد ومنّوٍر، املنشأ ومعلوم والناسوت، وامللكوت واجلربوت

 نكون الذاتية، بنكاته لوالتأوي التفسري هذا نتفهم أن استطعنا فإذا .اخللق
 طرق افتتاح نفسه الوقت يف يعين وهذا .الفكري نظامنا إبراز على قادرين
  .كله العامل مستوى على جاد جتديد إىل تؤدي واسعة
 عهد منذ كثرية مرات كهذا فكري نظام سبيل يف اجلهود بذلت لقد
 .منها جوةاملر الغايات تبلغ مل لكنها -اجلنة مثواه اهللا جعل- الفاتح حممد
 احلال لكن جوانبها، بعض من املناقشة إىل تتعرض أن ميكن املالحظة هذه
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 والترقب البحث هذا ملثل يستجيبوا أن يف الكثريون َجّد لقد .عموماً هذا هو
 مصطفى أو زيرك، واملال زاده خوجه كأمثال العام، االجتماعي الوجدان يف

 كثريين إىل ومنهم ،)وريالدست احلكم( "املشروطية" ومهندسي باشا رشيد
 لكن .اخلالصة وغري نياهتم اخلالصة احلديثة، املرحلة يف الفكر عمال من

 غرق وبعضهم الغزايل، واإلمام رشد ابن "هتافت" عند وتوقف تعثر بعضهم
 وانشغل تلهى وبعضهم كومت، واوغوست الفرنسية الثورة دوامات يف

 العصر حساب حيسبوا مل كنل أبداً، احلركة تكلّ ومل ...دركهامي هبذيان
 آهلة والرغبات األهواء اختذت أو وحدها، األحالم وراء تراكضوا أو حيناً،
 ويا ".امللّّية" القيم من سنة ألف مرياث والضياع احلرية يف فتبدد اهللا دون من
 ندعي فلسنا !هيهات هيهات ...السلبيات هذه نتجاوز أن اآلن استطعنا ليتنا
 نتجاوز أن أمتىن فكم .واقعنا من اجلانب هذا إىل االرض بعني ننظر أننا

 مصادرنا من تتغذى "ِملّية" وفلسفة فكرياً نظاماً نطور وأن كلها، السلبيات
   !الذاتية

 بعضنا وسينهش باستمرار بعضها مع ستتناقض آراءنا أن إىل هنا وأشري
 الشعور زوايا يف االختالف بسبب ،"والتساقط التعارض" فخ يف بعضاً
 فكرية قاعدة على نبنيه ما ُنِقم مل ما وتفسريها، بالكائنات إلحساسوا

 عائدية حتقيق فيجب .كهذا فلسفياً نظاما منتلك مل وما كهذه، راسخة
 أسلوب وبفيض النظام، وهبذا األصول، هبذه حاضرنا، مثلما إلينا، مستقبلنا
 ومنط ناوفكر مشاعرنا يف الوحدة تتحقق مل فإذا .مجيعاً األجيال تتقامسه
 فاملنطلق .محاسية أُمنية "اِمللّي" والتضامن "امللّّية" الوحدة فستظل حياتنا،

 بالغة أمور الروح، وواردات ،"امللّّية" واحملاكمة ،"امللي" والفكر "امللي"
 حيقق أن يستطيع فكري نظام أي فإن .األنظمة من نظام أي يف األمهية
 لشعب معاً التعايش وسهولة ة،احملاكم ووحدة املنطق، ووحدة احلس، وحدة
 وعامل ووجدانه الشعب عقل من يستمد الذي والقدر باملقياس الشعوب، من

 ريـوالتفاس واألفكار اعرـاملش تصادمت إذا الضد وعلى ...أحاسيسه
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 ال األحوال، هذه يف احلركة تزاحم فإن احملاكمات، وتناقضت واألساليب،
 إىل املصري يؤول ما فكثرياً ،الربكة عنك ودع .البتة الربكة كثرة يعين

 يعاين الذي اجملتمع يف وجهد محلة كل إن .األوضاع هذه يف االضمحالل
 تتكاسر إذ ببعضها، املرتطمة البحر أمواج يشبه والتفسري الفهم يف فوضى من
 والتسلسل الدور فراغ يف وتدور وتلف عطالتها حوض إىل وتنصّب دوماً

 مع باالرتطام البحر أمواج تكاسر يف مةًحك بالتمحيص جند ولعلنا .الفاسد
 واالحنالل التعفن إال خيلف ال اجملتمع يف املصادمات هذه أمثال لكن بعضها،
 اآلخر، يفترس ذئباً فرد كل يكون اجملتمع، هذا مثل ففي .النفس وإهدار
 العامل، هذا مثل على رمحة متطر السماء أن ومع .للموت برناجماً فكر وكل
 التارخيية القيم تبقى وكذلك .ُعثّتها هتديد حتت تبقى جتماعيةاال اهليئة لكن
 حمل وال .بالتبدد مهددة املقدسات وتبقى والتمزق، االخنراق إىل معرضة فيها

 عند للفتوة مكان وال اجملتمع، هلذا البشري الركام يف الكهول عند للوفاء
 كسارية ستقبلبامل تسمو أن منها املأمول واحلركية الفتية فالقوى .شباهبم
 وحتسب جهة، من املاضي وتشتم الراية حتتقر اليت هي هاماهتا، على العلم

 الكهول أما ...أخرى جهة من رذائلها إلجراء جنون ساحة املستقبل
 كمشجعني فيتصرفون املفزعة، لالمباالة أنفسهم سلموا الذين واملثقفون

 النار ماء ويصّبون احاألرو يف البوهيمية يثريون فتراهم "...اللوثيات" لفكر
  .اإلعالم وسائل يف وبراجمهم ورسومهم وكتاباهتم بأقواهلم البصائر، على

 يف العلم وفكر العلم عشق العلم مآوي حتفز ال املرحلة، هذه مثل ويف
 وكأهنم القوة ميثلون بالذين معينة أيديولوجيات أصحاب ويلعب ...األرواح
 املسري على واإلهلام واحملاكمة طقاملن ويضطر ...بعضاً بعضهم يفترس دمى،
 تكون بذاهتا احلياة أن وبدهي ...واإلشارات للرموز الضيقة املمرات يف

 للرغبات مقّدٍم واملخالفات، بالنقائض عامٍر كهذا، جمتمع يف للحياة تعذيباً
  .الفكر على واألهواء
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 ود،الوج عوامل تتناول رحيبة، عندنا احلياة وفلسفة الفكر نظام أن واحلال
 كلية، يف األشياء عدا وما األشياء فتقّيم الوجود، قبل وما الوجود، عدا وما

 الكونية العدالة حيقق نظام فهو .وإحاطة تكامل يف احلياة منط معامل وتعّين
 يف السيولة حال إىل األخالقي السلوك بتحويل كلها األرض يف املرتقبة
 يف اجملتمع فيصل إلنسانية،ا للمتطلبات ويستجيب األفراد، وأجزائه اجملتمع
 واألخالق الروح على بالتربية ذاتيا نفسه جتديد على القدرة إىل ذلك ظل

 يف رائجة كسلعة الثقايف وغنانا احلضاري فكرنا يكون مث .والتفكر والفضيلة
 فكرنا هبات ارتياح يف تقدم اليت املعطاء اليد فنغدو األرض، أقطار كل

 هذا وبفضل .للعدالة ومتلقياتنا للفضيلة وفهمنا األخالقية وفلسفتنا اإلنساين
 االجتماعية واألصول اإلدارية احلركيات تنبجس أيضاً، واملستوى الوضع

 لألمة، الذاتية الروح من األخرى، مصادرها يف كما الدولة، يف واالقتصادية
 على املضروبة الضمنية "التقّيدات" إن .كلها "املقيِّدات" أنواع من فتتحرر
 ومهما علينا، مديونيات أو فينا ضعف نقاط بسبب كالنري، اآلن حىت نارقاب

 االقتصادية وأنظمتنا اإلداري، نظامنا َعّرض جلية، غري خفية كانت
 أرومتنا أبناء إن .بالشلل وأصاهبا والفشل، العطل إىل والعدلية والسياسية
 أو نسجوا قد عمرانا األرض بالد أرقى األناضول جعلوا الذين الذهبية
 الروح مبستلزمات العدلية، وتشكيالهتم والسياسية اإلدارية أنظمتهم أنشأوا
 هذه أبواب من جيتاز أن لََتلقٍّ أو ملؤسسة أو لفكر يسمحوا فلم .الذاتية

 واملعايري باملقوِّمات ُيقَّيم مل ما لألمة، "احلرم بيوت" ُتَعّد اليت املؤسسات
 انسحاهبم حني حىت ييأسوا مل فهم بذلك، يأذنوا أن عنك ودع .الذاتية
 العامل مع ضروس حرب بعد مدة، إىل مغلوبني اجلراح أثخنتهم وقد جانباً
 إلقاء عن يتوانوا فلم .اإلميان مع ولكن مهزومني األمل، بريق مع ولكن كله،
 الشعور حول وتراكموا الذاتية، حياهتم أصل حلماية التهلكة إىل أيديهم

 على -النبوي احلديث إفادة حسب-  واجذبالن  عليهوعضوا التارخيي،
 وَتلَقّياهتم عالية، نواصيهم فكانت ...هلا بوجودهم يدينون اليت احلركيات



 ١٢٧ 

  ...جديد "إحياء" حنو ماضني حرى، وأنفاسهم موزونة، والعقىب الدنيا عن
 يتبع فجراً نترقب وحنن عليهم، نتقدم وقد مثلهم، نكون أن نستطيع وقد
 وجهة من صحيحاً تقييماً فيها نعيش اليت الدنيا قّيمنا إذا الزمن، هذا يف فجراً
 وشّخصنا صحيحاً، تفسرياً واحلوادث األشياء ففسرنا الذاتية، احلكمة أفق

 واحلضور التواجد بفكرة وانشددنا الداخلي، إنساننا لبناء األساسية املتطلبات
 دامت ما الصفوف، تقدم عن البصرية األجيال يعيق الذي وما .األبد إىل

 وحامية واحد، صعيد على واملستقبل واحلاضر املاضي تقييم على قادرة
 التاريخ تكرر تفسري يف وماهرة تارخيه، وحركيات وتقاليده اجملتمع ألعراف
  الذات؟ جتديد باجتاه

 إشعار هي اليوم األساسية مسؤوليتنا بأن أخرى مرة نذكر أن املفيد ومن
 اإلميانية والعقائد مديدة، عصور منذ ذولاملب الكدح مبؤثرات األجيال وجدان
 ذاهتا، يف أعماقها قدر على اجلذور، املتأصلة والثقافات النفوس، يف املتشربة
 بال على خيطر فلن هذا، يف جنحنا فإذا .األمة يف التاريخ حس بتطوير وذلك
 يستعري مث البالد، هذه تراب فوق يعيش أن أجيال ثالثة أو جيلني بعد أحد

  .ومعنانا روحنا حركيات عن أجنبية مصادر املتنوعة الشعب ملؤسسات
 يف نعجنها أن استطعنا فإن .ماضينا من الغد حياة عناصر جنلب حنن نعم،
  .أبديتنا مخرية جهزنا قد نكون العلم، وضوء الدين بنور الذاتية ثقافتنا معاجن
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  ١ - األمل أجيال

  
 واألخالق واإلميان العلم لوممث هم احلاضر الزمن باعتبار األمل أجيال إن
 تكوينات هؤالء وسيشكّل .بعدنا يأتون ملن الروح وـمهندس وهم والفن،
 املتغذية لقلوهبم اإلهلام حرارة بتفريغ اجتماعية شرحية كل يف جديدة

 األجيال من كثري حظ اعـضي وإن .إليها احملتاجة الصدور إىل باألخرويات
 بدرجة كان واهلذيان، اجلنون يف طهمسقو بل وهدرهم، القريب، تارخينا يف

  .األمل اجليل هذا مبثل التقائهم لعدم كبرية
 يف حىت متتالية هزائم األخريين، القرنني أو األخري، القرن يف عشنا لقد
 كنا اليت املرحلة تلك ففي !النصر سياق يف خسرنا ما وكثرياً !النجاح وسط
 احلقد إرث بعدنا من تيةاآل لألجيال خلفنا كالذئاب، البعض بعضنا نفترس
 يف خاضوا الذين َيْخلُ مل املرحلة تلك ففي .السياسي والتعصب والبغض
 احتساب من إما السواء، على خارجها من فيها شاركوا الذين أو السياسة

 أن توهم من وإما مشروعة، وسيلةً وكوادرهم فريقهم لتصّدر وسيلة كل
 الطرفان يفهم ومل .الوطن ينقذ أو األمور من كثرياً يغري للحكم استالمهم

 الدوران يعتمد بانقالب إالّ يتحقق لن املرجوة املقاصد إىل الوصول بأن يقيناً
 ذلك، يدركوا مل وألهنم .والفضيلة والفكر واألخالق والعلم اإلميان فَلَك يف

 اجلوفاء التغيريات هذه هو فيه، املرغوب الكبري واالنعطاف التغري أن ظنوا
 تغيري بأذيال متعلقني وتشبثوا والشكلية، ة،ـوالصوري املعىن، نم واخلاوية
 على وزد .الكبرية التارخيية الترميم عملية يف واأللوان واألصباغ املكياج
 وكأنه خبسة ياءـبأش الراقية "امللّّية" فكرة للشيطان باع بعضهم أن ذلك،
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 من هؤالء َيملّ ملو .احلقيقية "امللّّية" قيمنا عن غريب ألنه غرٌّ )١("فاوست"
 واملطامح املنافع حيث من الـاحل متطلبات حسب تمرـاملس االضطراب

 صورة وعلى يوماً، معينة صورة على للملّة شكل صياغة أجل من املتقلبة،
 الشاذة الصور هبذه "امللّة" إظهار على األصح لـب ...آخر يوماً أخرى
 الشعب،" مبقوالت مرة ومههموا مرة، "الطورانية" هواء فتنفسوا .العجيبة
 :قالوا مث أخرى، مرة "تقراطيةـاألرس" مع وقتاً وقضوا ".القروي الفالح،

 على اهلَْيِم من ينجوا مل لكنهم ... ،"يوعيةـللش" وغمزوا ،"الدميقراطية"
 بانكلترة، واإلعجاب فرنسا، حلم خاصة، مثقفونا فاختذ !داًـأب وجوههم
 احلياة لتفسري حركياٍت إليها، والشوق أمريكا وعشق ا،ـأملاني يف والرغبة
 والفاقد املختلط بَنهِمهم املستقبل، إىل املبحرة السفائن وـلرس وموانئ
  .الزمان تقلب وحسب للمعايري،
 وأعين كشعب، بيننا املشتركة الفكرةُ ُترسَّخ أن يقتضي احلال وكان

 كل فوق موـست اليت والرصينة املتينة القواعد على امللّّية، والعاطفة الدين
 اإلميان على وتعتمد املنفردة، األرواح حقائق وتتجاوز واملتخيالت األحالم
 من املتمكنة والفضيلة املستقرة، واألخالق املتأصل، والفكر املتني، السليم
 باخلالص القادمة األجيال َتِعد أن تطيعـتس احلركة هذه فمثل .األرواح
 يف والتغيري االمتداد على منفتحة التوجه، ثابتة أخالقية حركة ...املأمول
 ،"اهللا رضا" حمور عن متزحزحة غري الذايت، واملعنوي الروحي ثرائها فَلَك

 عن سنعجز احلال، وبعكس .واملطامح املنافع وجه يف متاماً األبواب موصدة
 وإيصال باحلماية، وإحاطته ذاتياً، "ِبملّتنا" اخلاص واملعىن الروح احتضان
 على انتقال يف دمنا ما األمناء، خصال بأكمل القادمة جيالاأل إىل األمانة

                                                 
اختذه بعـض الـشعراء بطـالً       . ساحر أملاين قيل إنه باع نفسه للشيطان لقاء اخلريات األرضية         :  فاوست )١(

 )املترجم. (ملؤلفاهتم، ومنهم غوته يف مأساة شهرية
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 يف اليقني يبلغ مل الذي املختلط اإلميان غبش ويف باستمرار، املنحرفة اخلطوط
  .عقولنا يف املتنوعة احلضارية والَتلَقيات املختلفة التوجهات ومفاهيم قلوبنا
 من ضيعناه وما فقدناه، ما املضطربة املراحل هبذه العارفني عن يغيب ال 
 أسلوب بابتكار التفكري عن إّباهنا نكّف ومل .القريب املاضي يف الذاتية قيمنا
 بّيناً، اختالفا املختلفة املفاهيم عنا ُتبعد جديدة، حياة وفلسفة جديد

 .كلياً تناقضاً املتناقضة واألفكار شاسعاً، بعداً بعضها عن البعيدة والَتلَقِّيات
 أن خبيال نسلو زلنا وما هدراً، انقضى عمٍر فكم .هيهات هيهات، لكن
 حياة وفلسفة جديداً أسلوباً جند أن عسرياً يل ويبدو !جديدة أشياء نبتكر
 إىل نصل أن ميكن ال ألننا ذلك، .السابق يف جند مل كما اليوم، بعد جديدة
 احتضاٍن دون من الذات عن التعبري يف مبتكر وأسلوب جديد فكري مركّب
 جديد فكري نظام بلوغ يف فشلنا لقد .الذاتية حياتنا يف واملعىن الروح جلذور

 واضطراباً غثياناً باستمرار عشنا أننا ذلك، على زد بل ...مبتكر وأسلوب
 بأشياء اإلحساس إىل مضطرون وكأننا األشواك، كثري ُمناٍخ تأثري حتت
 حتسن فرٌص هناك أو هنا عبثاً أُهِدرت ذلك، وإّبان !واحد وقت يف عديدة
  .واملنعة للقوة كامنة وطاقات لنا،

 أثراً ُنِقم مل فإننا قرنني، أو قرن منذ شيئاً نعمل وكأننا علينا بدا ومهما
 ومنط تأرخينا أعماق من إلينا املنساب إمياننا جيسد عليه، ُنغَبط أو إليه نطمئن
 معينة مراحل يف أجريت ولئن .واقتصادنا وفننا وثقافتنا وأخالقنا فكرنا
 إال نسمع مل لكن الشباب، ألهواء أو لألحالم تأجيجاً جراحية التمداخ
 العصر تفسري مثل احلقيقية حاجاتنا عن اخلادعة األمنيات من كثرياً مجاً

 يقصم الذي الفقر على والتغلب واالتفاق الوفاق حكمة وتفهم العلم وتقييم
 حواسنا يف حيبسنا الذي الذهاب هذا من جناتنا إن .طويل زمان منذ ظهرنا
 والبصرية اإلدراك أبطال يد على سيتحقق اهلزيلة، األفكار ومن فيلهينا،

 للعلم، اشتياقهم بُشبوب للحقيقة والعاشقني للعصر الفامهني واللدنيات
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 املتصور والقلق احلاضرة احلقيقية املعضالت ثقل حتت ظهورهم واملُْحَدوَدبة
 هواء واملتنفسني صرفاهتم،وت سلوكهم على دواخلهم واملنعكسة املستقبل، يف

 يئنون الذين اللدنيات أبطال ...اآلفاق خلف ما إىل دائماً واملتطلعني قلوهبم،
 مستقبلها وحيولون معينة، درجة إىل هبا للنهوض يسعون إذ األجيال بآالم
 معها ويتقامسون ، أيوب نواح فينوحون أرواحهم يف دموع إىل الكِدر
 أنعما لذائذها باحتساب بالشكر العلى إىل نوَيُشّبو وغدهم، يومهم أوجاع

 باأللوان، املزدهر احلي تارخينا من يستلهمون الذين هؤالء .تعاىل احلق من
 ،"امللّة" صريورة روح فينفخون منها، ويستقوون السنوات، مئات إىل املمتد

 واألمل اإلميان بفكر الشباب ويئزون باحليوية، ومتدفقة حقيقية "ِملّة"
 منذ املستكني "اِمللّي" فكرنا حوض من جديدة تيارات ويفتحون واحلركة،

 هذه يف سنهرع كأمة وحنن .الرهيب للخمود القاتلة الِشباك يف طويل زمن
 ونعود الوصال، بدموع فنجهش قلوبنا، يف فقدناها اليت معابدنا إىل التيارات

 اليت ناناجل بانعكاسات فنلتقي اجلنة، كزوايا الدافئة ومساكننا مآوينا إىل
 البحث قواعد على القائمة مدارسنا جمدداً ونكتشف بعيد، أمد منذ ضيعناها

 منافذه خالل من أخرى كرة الوجود على فنتعرف العلم، وعشق احلقيقة عن
 شيء، كل اقتسام ونتعلم للجميع، حباً دادنـزو ...الكائنات على املفتوحة
 اضطراب يف العيش قبأخال لقلوبنا الزمردية السفوح على اجلميع وحنتضن
 يف ونفكر الوجود، إزاء والصنعة الفن مبشاعر ونطفح ...دـمتزاي وقلق

   .أنفسنا عن فنعّبر احلرى، والدموع واخلفقات باألّنات البشرية املناسبات
  



 ١٣٢

  
  ٢ - األمل أجيال

  
 وثيقاً ارتباطاً مرتبط أخرى، مرة "املوت بعد باالنبعاث" اـإحياءن نإ
 العلم، آفاق اجتيازهم بعد احلقيقة أنوار البالغني بطال،األ من عديدة بأطقم

 الضرورات، إطار ضمن البدنية واملتطلبات الرغبات ضبط يف واملتحكمني
 تعاىل عنه املعربين اهللا، إىل تناديهم املاورائية أناشيد دوماً بوجداهنم والسامعني

 أنفاس نياملتنفس ونشيجهم، هيجاهنم يف صوت وال لفظ وال حرف بال ببيان
  .وزفرياً شهيقاً أنسه

 يأىب رّق يف للحقيقة عبيداً البداية منذ أنفسهم أعدوا األبطال هؤالء وألن
 بل بتاتاً، اجملتمع يف املشتتة للمطالب وخدماً أسارى يكونون ال فهم االنعتاق،
 مبالحظة ويقعدون فيقومون أعناقهم، يف تعاىل للحق العبودية بنري دائماً حيسون
 توسيع يف ويلحون اإلهلام، زّخات حتت أعمارهم ويقضون باستمرار، ايةالالهن
 أجل من جهد ويف أخرى، واردات أجل من جديد إهلام كل مع الباب وليجة
 أذواق فيتجرعون اآلخرين، عن امتيازهم حبظوة اآلالف إىل اآلحاد إبالغ
  .مرة كل ويف حلظة، كل يف الفناء، يف البقاء وحظوظ ولذائذ
 واحملبة والعرفان اإلميان إطار يف باستمرار يتجدد األبطال هؤالء ةحيا سري
 يف ساحبة كاآلفاق الواسع فكرهم أجنحة وختفق الروحاين، والذوق والعشق
 ومنهلهم واإلميان، العلم ماهلم رأس .والالهنائي الفانني بني زةّياملم الرحاب
 من وراح جاء نم كل لكهـس الذي األعظم السبيل وطريقهم املطلق، القدير
 القاهرة، نـالدي بقوة واثقني د،ـاألب إىل ماضون .تعاىل احلق عباد صلحاء

 مرحلة ختتنق وهكذا ... ومرشدهم فجاءة، املتجلية تعاىل اهللا وبعنايات
 للطبع الذاتية خمالفتها مهاوي يف وتتهاوى ،"الفَْترة" ومدة اإلحلاد من أخرى
  .والفطرة
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 مدنية تقم ومل وإميان، علم غري من لتاريخا مدى على اإلنسان يعش مل
 وقتاماً ظالماً اُفْقَه اإلنسان جعل فترات مرت دـوق .ومعبود معبد غري من

 قوط،ـس كل بعد لكن .واإلميان العلم من احلرمان مهاوي يف باحنداره
 احلال فوق حال إىل فيتوجه أعمق، نقطة من وجدانه يف باهللا تعلّقه يستشعر
 باعتبار فراغ يف وعيشها املدنية فبقاء .وجذباً وسرعة ومعًىن متاسكاً السابق
 موقوت حال واإلميان، العلم باعتبار خالء يف اإلنسانية أو واملعبود، املعبد
 واملعبود املعبد فكر ُينتزع فلن .املستقبل ويف املاضي يف حمالة، ال قصرية مبدة
 تطوى أن إىل متاماً، ىلتعا اهللا من البشر عرى تنفصم ولن اإلنسانية، قلب من

 .القيامة وتقوم ...دكاً دكاً األرض وتدك للكتب السجل كطي السموات
 وقتامها اآلفاق ظلمة فإن تعاىل، اهللا على باألصل منفتح الوجدان وألن

 الظلمات ويعقب ...الكسوف أو كاخلسوف راعاًـس متر أحيانا الطارئ
 الزمان، يف ومن الزمان، فيه يقر يوم ويأيت ...الشروق والغروب الضياء،
 يف املعينة باملناهج القاهرة اهللا وبأحكام تعاىل، اهللا هـب أمر الذي الفَلَك على

  .سلفاً املبيُّنة واملقررات األخرويات،
 وجداهنا، وعامل ذاهتا، عن مكان كل يف تبحث احلاضرة الـاألجي إن
 للعثور يكفيها ه،وحد االعتبار هبذا منها توجهاً وإن .أضاعتها اليت واجلنان
 فَلَك يف قَّر دـوق الوجدان ترى أَولَْسَت .احلق خط وبلوغها بطلها على

يف  واللون والصورة الوجود أنفاس يف به ُيْسَتْشَعُر اهللا وأن وفطرته؟ طبيعته
  واألحاسيس؟ والعيون اآلذان مداخل من نفوسنا إىل يسيل شيء كل

 باالحنالل بدأ بل أخرى، عدب مرة يندحر اإلحلاد بدأ ذلك، على وزيادة
 الروح األشياء من انتزع أو لـس بعدما الذايت، وخوائه بتهافته واالهنيار،
 األرواح دخلت ذلك وإّبان ...واألحالم والرغبة اهلوى يف ليستغلها واملعىن
 هذه يف- بد فال .أخرى مرة الذات اكتشاف سياق إىل حقيقتها عن الباحثة
 املرجعية تتعّين وأن رويداً، املعتادة األشياء إزاء تعلقاتنا تفتر أن -احلال



 ١٣٤

 وضعفنا، بعجزنا القلوب يف إحساسنا عنوان هي اليت الفطرة بوصلة خبوارق
 أعماق يف "االستمداد مركز" و "تنادـاالس مركز" تشعارـاس وبفضل
 متطلبات إىل وتتوجه عليها، ُيضّيق عما إراداتنا تنسلخ مث ومن ...وجداننا
  .وأمانيها الالهناية
 معنوية حركية أهم ومها- والعزم اإلميان ُيكِسب أيضاً، السياق هذا ويف
 اآلمال الروحية القوة هذه فتؤجج اللدنية، روحه قوةَ واحد كل -للنجاح

 املتصلة اجلسور هبم وتعرب وهتافتهم، ؤمهمـش وتبعثر فتبدد واإلرادات،
  .تعاىل اهللا إىل ليصلوا الذاتية بالصريورة
 طريق هو احلقيقة إىل اإلنسان يوصل طريق وأسلم وأقصر سرعأ فإن
 وأعجبه النصر أعظم دائماً الروح كسب لقد .والعرفان بالعلم اجملهز اإلميان
 القوة احتلت العرفان، بغذاء املتغذي غري اإلميان افُتِقد فحيثما .الطريق هبذا

 مواجهة من لاألحوا هذه مثل يف مفر وال ...واحلقوق احلقيقة حمل العمياء
 إال ُيسمع وال فيطاع، املال ويأمر السالح، إىل اللجوء فيكثر ...القوة عنف
 هذه يف احملال فمن .بضاعته وتروج اءـالري إىل وُيرغّب املعربد، صوت
   .الوجود وراء ما إىل والتطلع الوجود، روح إىل الوصول األحوال

 هذا والستشعار .هنايةالال بروح وثيقاً اتصاالً موصولة حقيقتنا أن واحلال
 تضحيات نبذل أن علينا جيب العالئق، هذه به َتعِد مبا واإلحساس االتصال
 الدنيوية واحلظوظ الفردية السعادة عن نتخلَّ مل إن أننا للعيان وجلي .كثرية
 عن للكالم حمل فال املعنوية، فيوضاتنا مشاعر عن حىت بل واملنصب، واملقام
 وهذا العالقة ذهـه حتققت ما ومىت .االتصال وهذا العالقة، ذهـه مثل

 الرؤوس، فوق تاجاً فيها "احلق" يكون اليت الغد دنيا فستولد االتصال،
  .وشيناً عيباً املطامح ومالحقة بالقوة التفكري وُيعّد التوقري، احلقيقة وتلقى
 سنوات ومنذ كهذا، مضيء عامل قاصدي السبيل، يف أنفسنا حنسب حنن
 غري ومن ا،ـحولن الفجر أمارات عن البحث تكهنات دون ومن .طويلة
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 شيء كل بتقييم نقوم الرياضيات، دنيا ألسرار السحرية باألحباث االنشغال
 اإلهلية، الثوابت إرشاد حسب وسالمتها صحتها إىل أرواحنا بوصلة تشري
 املشيئة، تلك به تعدنا مبا التقائنا ونقاط اإلهلية املشيئة استكشاف يف فَنِجّد

 هذا يف سعياً نتقدم مث احلق، مبشيئة تعلٍق وسيلة أعظم هي اليت بإرادتنا ذلكو
 منط إحياء أجل من وذلك كله ووجودهم حبياهتم راهنوا كأبطال السبيل
  .املبارك حياتنا

 يوم اليوم" :جادة فردية مبسؤولية لنفسه يقول أن واحد كل على وينبغي
 ليندفع فرسه يكز مث "أيضاً يغري ينهض فلن للعمل، أهنض مل فإن .الفعال
 غرية، أو منافسة يف يقع أن غري من ...الراية لرفع الصفوف مقدمة إىل

 حلمل تقدمه أثناء والسعي احلركة يف ويساره ميينه يف ملن السبيل فاسحاً
 بقسم أرواحنا عيون يف النار ماء وصب قلوبنا أطفأ قد منا الكثري إن .الراية
 ينتفض مل املظلمة، املرحلة هذه يف .علم بغري أو بعلم سواء أعماله، من

 احلركيات إىل يتوصل ومل جوهره، يف احلقيقة أنوار ليحفز شعبنا أكثرية
 نستطيع وإننا .واخلصب واهلواء كاملاء إحيائنا حيويات من تعد اليت املعنوية

 الكامنة، قوتنا على واعتماداً تعاىل اهللا على باالتكال نسري أن حاضرنا يف
 الروح، بعني كلها األشياء إىل نظَرنا وإنّ .كافة باألخرويات روابطنا ىوعل

 منفتحة مبحاكمة إياها وتقومينا بأيديه، هبا وامساكنا بأذنه، إليها واستماعنا
 والروابط الكامنة القوة ذهـه يف النظر ادةـبإع مرهون اإلهلام، على

 عن تبحث ال" :املصري لنيازي مبقترب املوضوع ونلخص .باألخرويات
 جبيدك التفت .خارجك يف الصريورة إىل ينقالنك اللذين واملعىن الروح
 باستعمال الصريورة حنو السياحة يف نفسك من وابدأ وجدانك، إىل واستمع
  ".ماهيتك عدسة
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  نفسناأ شطر وجوهنا نويل وحنن

   
 وهنالك .زال وال ونعيشها، تواجهنا معضالت عصر العصر هذا صار
 واملعاجلة للدواء ومقاومتها لعمقها املعضالت بقية عن لهيت منها معضلة

 هي العمالقة املعضلة هذه .إمهاهلا ميكن ال درجة إىل وعاجليتها واستعصائها
 فوات قبل تعاجل مل إن فإهنا .الذاتية لقَيمنا خاصة، وشبابنا شعبنا، إمهال
 غري تمعوقا تواجهناـفس كفوءة، ماهرة وبأيٍد عمقها يكفي ومبا األوان
 حبوادث اـمصرين ويَسوّد النجاح، مضمار يف هزائم تقع دـوق متوقعة،
  .منتظرة غري مفاجآت يف هبا نصاب مستجدة
 والالمباالة والغفلة اإلمهال ورـص يف أمس ظهرت اليت الدمامل إن
 جوانبنا يف انتشرت مث أوراماً، ارتـص التغري، وأحالم الكفاءة وضعف

 خريفاً استناخت حىت ...واملتالحقة السريعة هتامبضاعفا لنفسها، وأخضعتنا
 مرة فكم .األصيلة ألواهنا منها وسلبت اجملتمع، شرائح من شرحية كل على

 حسبناها مرة وكم علينا؟ بتغلبها الطالع سوء وعشنا األمراض هبذه تزعزعنا
 مناسبة غري كلمات صرفنا مرة وكم وضنينا؟ وضوينا احملتوم األسود حظنا
 مل إذ غضباً وقعدنا قمنا أو ،-ألسلوبنا مناقضتها مع- لغضبنا ساًتنفي ضدها
 ويف ؟"باهللا إال قوة وال حول ال" على دنـز فلم عنها، مناسباً قوالً جند

 واكتفى هذه، القاتلة األحاسيس دوامة يف بعضنا اكتوى التالطم، هذا خضم
   ".اللوثيات" يف اخلائضني أخطاء بفضح بعضنا

 األفق، يف وندية جديدة اةـحي بعرض أولئك تضنحن أن ينبغي وكان
 امتصاص أجل من املعاذير، ببعض هذياهنم مع والتساهل محاسهم واحترام
 إلجياد األمور بعض يف باملداراة وجماملتهم بل فينا، والغضب الشدة حرارة
 سريهم طـخ اهتام عن بدالً ...أصالً املشتركة األمور يف للتفاهم مناخ
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 وفلسفة وفهم فكر من أكثر مبناه يف يتحمل جمتمعنا أن اقعوالو .وختطئتهم
 لفرنسا، موضعية آثاراً اخلاصة، "امللّّية" مغامرتنا طريق يف نرى لذلك، .معاً

 واليوم أحياناً، اإلنكليزي الفكر لنمط وجماراة األملانية، املتلَقّيات عند وتوقفاً
 السواتر على طنضغ األحوال كل ويف األمريكية، احلرية مع نشوة جند

  .الرئيسي لطريقنا اجلانبية
 ".امللّّية" ثقافتنا يف لبياـس تأثرياً تؤثر والفلسفات والتلَقِّيات املفاهيم هذه
 عندي املهم .والثراء بالغىن األحوال كل يف التنوع هذا مثل تقييم ميكن لكن
 الباعث لكن .الذايت الفَلَك يف ودورانه الذاتية قَيمه على الشعب حيافظ أن هو

 عن عجزوا قد الثقايف، التنوع هلذا املفيد التقومي على املقتدرين أن لألسى
 بديل لطرح عنصراً منها كل ُيّعد الذي الوقت يف تفادة،ـواالس التقومي

 أغرار منجم أصحاب نشبه فصرنا .اآلخرين الطرحني تضاد من مستخلص
 إما مسريهم يف نفيحارو والتراب احلجر عرب الذهب منجم إىل الطريق يرون

 األصل عن الذهول حرمان يف الوقوع أو والتراب باحلجر والتعلق بااللتهاء
 حصلنا مرة وكم .بنفسه الذهب منجم فيها جيولون اليت املنجم ساحة بظن
 منها واللهب النار على استحوذنا بل للتنوير، منها نستفد مل للنور مصادر على

  .التنوير نريد حيث حرائق وسببنا
 أو باآلخرين، استخف قطرتني مقدار علم إذا من فينا أن العجائب ومن
 وضع القوةَ مثّلَ من وإن !فيلسوفا نفسه ظن قطرة مقدار يفكر أن استطاع
 القوة وصاية حتت طريقه يف وانطلق واالحتياط احلرز يف واملنطق العقل

 ب،باألحزا شيء كل ورهنوا التحزب غايتهم جعلوا السياسيني وإن العمياء،
 والثقافية والسياسية االقتصادية فعالياتنا وعجزت للتحزب، شيء كل فافتدوا
 بسبب "والتساقط التعارض" لدور الفاسدة الدائرة ِشباك من االنفالت عن

 أظفارهم نعومة منذ تضاربوا الفتيان وحىت باآلخرين، والَبَرم والتنافس احلسد
 وكأهنا الريش، من املصنوعة مةالناع بالدمى أو حيملوهنا اليت الزيتون بأغصان
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 ضد جمريات إىل أرواحهم يف احلركية اندفاع بابـالش وصرف عصي،
 املهزوز اـاعتبارن تعمري عن بدالً "امللّة" روح وخربوا فهدموا ،"ملّتهم"

  .املنكسرة وكرامتنا
 نقيم ال ملاذا نتحاّب؟ أن إمكاننا ويف نتحاّب ال ملاذا هذا؟ كل فلماذا

 هل واحلزن؟ والسرور والترح، الفرح نتقاسم ال ملاذا دائمة؟ وصداقة خلّة
 احلرب؟ ميادين يف الكفاح من علينا أشد القلوب فتح على والغرية اجملاهدة

 احلب بوجه وابـاألب موصد القلب، وهو اإلنسان، يف مضغة أمثن أن أم
 والغلظة واحلقد للبغض ومفتوحة والتقاسم، والتقبل واالحتضان والتسامح

 عمق أمثن إن القلب خالق باهللا قسماً !كال...كال الفكر؟ واحنصار لربموا
 القدر، هبذا الفضيلة بوجه مغلقاً يبقى أن ميكن ال اإلنسان، يف جانب وأغىن
  !الدرجة هبذه اللوثيات على مفتوحاً وال

 وأعين للفتح، وقفة أول من عمل، كل بدأوا الدنيا، يف الفاحتني أعظم إن
 فلوال .جهات أربع يف األرض أصقاع إىل امليناء هذا من رواانتش مث .القلب
 "...مالزكرت" يف الظفر حتقق ملا األناضول، يف اإلنسان قلب دخلوا أن

 احملاصرين الشجعان الفتيان دورـص خفقان يف باألمل اإلحساس ولوال
 إهنا نعم، .بيزنطة نار السور خلف من املدّوية املدافع أمخدت ملا الستانبول،

 تسري مث تعلٍّق، أو كحسٍّ املؤمنني قلوب يف تظهر اليت واحملبة الشفقة بكةش
 إليها الناس هرع أرضاً، خيوطها بلغت إذا حىت ومتلؤها، كلها الصدور يف

 تضمهم ملن تروي بدالل، نفسها وتستجمع بدالل، إليهم فتتقدم بقلوهبم،
  .احملبة أساطري صدرها إىل

 من بريئا تارخينا دام ما والربم، والعداء ضوالبغ احلقد فينا نفذ أين فمن
 ونفترس لبعضنا، الفخاخ وننصب بعضاً، بعضنا يبغض ملاذا األمراض؟ هذه
 منذ أننا مع بعض؟ على بعضنا احلياة حنرم ملاذا لـب الذئب؟ افتراس بعضنا
 وأخرياً وأمريكا، وإنكلترة وأملانيا لفرنسا عميقاً وحباً إعجابا نكّن قرنني
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 بلسان نقول ملاذا وإالّ، ؟"الشخصية" يف مبرض مصابون أننا أم !؟لليابان
 التارخيية القيم فنطرح !"األجنبية األرواح إىل فلنلجأ !فينا خري ال" احلال
  والتخيالت؟ لألحالم ضحية القُمامة، كطرح الِقمة يف سنة أللف

 إبان ولكن ...والفراغ العدم من عبثية معضالت ابتكار يف حنن فلنستمر
 بال وبدهي وفكر، وعرفان وفَلَك مستند بال عديدة أجيال نشأت ذلك،
 فاقدةً !األحالم وخياالت اتـوالرغب األهواء ظل يف ُرّبان، وال ِمقْوٍد

 يف ُعمراً هائمةً ،"امللّّية" وشخصيتها صورهتا عن غائبةً امليتافيزيقية، مالحظاهتا
 سبع من اسَتْجدهتا اليت االمسال يف "أنا من" :سؤال عن جواباً جتد أن وهم
 وال لسان بال وعاشت وَجْزِرها، املادة َمدِّ أْسر يف مضطربة فبقيت !عوامل
 يمـمراس يف األخالقية وفدت باألساطري، نـالدي أحيانا وخلطت قلب،

 الشعر وحولت الشهوة، بلون الفن تلَقِّيات وصبغت باإلباحية، الترحيب
 وسط يف نفسها وجدت مث ...اءةالبذ فم من يسيل رضاب إىل واملوسيقى
 أال وبدهي !األغالط هذه من نوعاً مخسون فيها يتصارع اليت القاتلة الساحة
  !كهذه إال النتيجة تكون
 ويستخف والشمال، اليمني على اجليل هذا يعتدي أن ذلك بعد غرو فال
 إميانه، تضييع على زيادة هـب اآلخرين وثقة بنفسه ثقته ويضيع مباضيه،
 ويعهد بل .اإلنسانية مشاعره على زيادة احلب على احلسرة آالم ويتجرع
 يف كأطفال فكره وَيُشّب املرحلة، هذه يف األجنبية األيدي إىل األبناء بتربية

 فهم األغيار، من القريبون والقرب، البعد منكوبو هم ...األجنبية املدارس
 لكنهم خلهم،لتدا بعضهم حبرارة حيسون الذين وهم أنفسهم، من إليهم أدىن

 بألف إمياُنهم اخنرق الذين هم هؤالء .بينهم التواصل برد يف جلودهم تقشّعر
 كواٍد قلوهبم ومذر، شذر آماهلم األساس، مهزوزة ثقتهم وتذبذب، شبهة
 والعداوة، والبغض احلقد عهدة يف اإلنسانية مشاعرهم ...جماريها ماء نضب
 األهداف لغياب سلمونمست ...املخاوف جوالن ساحة اخلاوية وقلوهبم
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 آفاقهم وطوالً، قصراً غياهبا ملسافات ومدحورون وَجْزراً، َمّداً والغايات
 اللب مسلوبو !اهلبوط يف حىت الصعاب صعود يعانون واد،ـالس مدهلمة

 كل يف مقزٍِّز حال يف صاروا ...وحدها بقشورهم قائمون كأهنم والعصارة
  !شيء

 قد اجليل هذا مثل ألن .عسري احلية نازةاجل هذه يف احلياة نفخ أن والواقع
 فيه، ما كل ومع .الذاتية لقيمه وخمالفاً حياتنا، نوع من حياة عن غريباً صار
 على سينتفض بأنه نؤمن وحنن .عواتقنا على ملقًى به النهوض واجب فإن

 عندما أخرى، كّرة وجوده إقبال ِبجّد ويهتف الصور، نفخة كسامع قدميه
 الفجوات ملء يسرياً عمالً يكون نـل نعم، .إرادتنا هليةاإل املشيئة حتيي

 من قرون بعد وعطب فسد ما وإصالح اجملتمع بناء يف املنفرجة واخلالل
 املظلومني وإدبار ارهـإدب غّير لفكٍر األرض ورثة لكن .الوبيل اإلمهال

 هذه حمنة يجتازونـس عديدة، مرات اإلقبال إىل وصايته يف الذين واملغبونني
 .دنياهم جدب يف لغريهم عامرة جنات فيقيمون ...املهولة عوارضال

 برحاب فيه احلياة بنفخ اُُمروا الذي اجملتمع يف واخلالل الفجوات وسيمألون
 تصّغر اليت املصغِّرة بالعدسة اآلخرين قصور إىل وسينظرون التسامح،
 يعترف الذي وجداهنم بتحكيم اآلخرين أخطاء وإىل أنفسهم، خطاياهم

 مبهارة األخطاء من غريهم لتخليص كثرية بدائل إىل وسريِشدون خطائه،بأ
 إيقاعهم أو ألرواحهم تأنيب غري ومن مبرضهم، مرضاه ُيشعر ال ماهر حكيم
  .بأخطائهم اإلشعار ظلم حتت

 قرنني منذ يتعرض جمتمع يف شيء كل يتغري أن بداهة املتصور غري ومن
 من واحدة حبملة واملثبطات لعوائقا على والتعويد القيم يف االنقالب إىل

 حمل واالنضباط اإلحلاد، حمل اإلميان حيل أن يسرياً فليس !الكرامات خوارق
 اإلهلي والعشق الالاخالقية حمل واألخالق الفوضى، حمل والنظام االنفالت،

 اإلحلاد وانتزاع السنني آثار إزالة يسرياً ليس نعم، .الشهوة حمل "امللّة" وحب
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 القيم قلبت اليت والالمباالة اإلميان، رادقـس طـوس رشاًع نصب الذي
 مبنحه شهيته وحشية أثريت الذي والالمفيد عقب، على رأساً األخالقية
 تعاىل اهللا يريدها اليت القيم إحالل مث املنضبطة، احلياة حساب على مكاسب
 من جتعل اليت املعايري هتشمت ننيـس فمنذ .حملها  رسوله هبا ويوصي

 معه، وحنن كله العامل يف بشر، ركام إىل اجملتمع حتول بل حبق، جمتمعاً تمعاجمل
 ...والعصيان التمرد وهذيان العبثية، والَتلَقِّيات املنحرفة، باأليديولوجيات

 بأحاسيس احليوية القوى قيتـوُس القلوب من املسؤولية حس فانُتِزع
 وأحالٌم خياالٌت افيه جرجرت اليت املشؤومة املرحلة هذه يف .البوهيمية
 جمهولة تيارات يف نفسه ألقى من ألقى خلفها، البشرية الكتلَ يوم كل تتبدل

 وقالت !"اليدين مكتوف وأنا نةـس كم" :منفلتة أرواح فقالت العواقب،
 وقفت ما ليتين !باحلياء جديرة غري أمور من استحييُت كم" :هوائية ِجِبالّت

 فنجوت وعصيُت متردُت" :احملاكمة ميوعد نفر وقال !"هلا معىن ال حدود يف
  !"احلرية فوجدُت واحلالل احلرام حدود اجتزُت" أو "وختلصت
 للوطن، حمب كل كواهل وعلى كاهلنا، على يقع أخرى كرة ..واآلن

 .فكرنا آفاق حسب فينا اهلامد النشاط قدرة وحتريك التبعثر هذا إزالة ِحملُ
 حق ونستعمل "امللّّية" الروح حرم إىل أخرى مرة ننسحب أن ينبغي نعم،
 واملسلمني كاحلواريني أخرى مرة املسري يف وننطلق نقطة، آخر إىل إرادتنا

 إىل هجرة من عمراً سائحني الطويلة، والغنب الظلم سنني َسنَّْته بعزم األوائل،
 حيثما والعرفان واإلذعان اإلميان وجود بضرورة الشعور عمق يدفعنا هجرة،
 الفكر نسيج على نقوشاً حياتنا من بقي ما حياكة على فنعمل إنسان، وجد
  .تعاىل اهللا رضا كسبوا الذين احلقيقة ألهل ةاحلركيو

 قلوب أيادي بامتنان َسُيقَّبلون األرض سطح على اجلميع بأن نؤمن حنن
 الناضجة اإلرادات استطاعت فإن .إليهم امتدت إذا واالعتدال القوام هبذا

 تسيح أن ورسالتنا، ووطننا ولساننا ديننا رايات محل على القادرة واملستقرة،
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 فباباً، باباً يطرقوهنا اليت األبواب يف فسُيستقَْبلون بلد، بعد بلدا األرض يف
 نعم، .احلياة كِإكسري يقدموهنا اليت األفكار فُترَتَشُف ،"اِخلْضر" كاستقبال
 ويبنون ا،حلو أينما واخلضر موسى صداقة يف الالهناية إىل هؤالء سينطلق

 املغارات يف ويننـزامل ويرشدون القرنني، ذا يترقبون الذين حلماية سداً
 يقدحون ولعلهم ".املوت بعد لالنبعاث" املوفية املعابر إىل قرون منذ أعماراً

 هنضة وأوسع أمشل هي كربى هنضة لفكر األوىل الشرارات -خطروا أينما-
  ...قرون منذ األعناق إليها هتفو
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