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مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة
الكتاب  :وحي القلم  -اجمللد الثاين
وحي القلم
اإلشراق اإلهلي وفلسفة اإلسالم

بسم هللا الرمحن الرحيم

اإلشراق اإلهلي وفلسفة اإلسالم:
كما تطلع الشمس أبنوارها فتفجر ينبوع الضوء املسمى النهار ،يولد النيب فيوجد يف اإلنسانية ينبوع النور
املسمى ابلدين .وليس النهار إال يقظة احلياة حتقق أعماهلا ،وليس الدين إال يقظة النفس حتقق فضائلها.

والشمس خلقها هللا حاملة طابعه اإلهلي ،يف عملها للمادة حتول به وتغري ،والنيب يرسله هللا حامال مثل

ذلك الطابع يف عمله ترتقى فيه وتسمو.

ورعشات الضوء من الشمس هي قصة اهلداية للكون يف كالم من النور ،وأشعة الوحي يف النيب هي قصة

اهلداية إلنسان الكون نور من الكالم.

والعامل اإلهلي العظيم يعمل يف نظام النفس واألرض أبداتني متشاهبتني :أجرام النور من الشموس
والكواكب ،وأجرام العقل من الرسل واألنبياء.

فليس النيب إنساان من العظماء يقرأ اترخيه ابلفكر معه املنطق ،ومع املنطق الشك ،مث يدرس بكل ذلك

على أصول الطبيعة البشرية العامة ،ولكنه إنسان جنمي يقرأ مبثل "التلسكوب" يف الدقة ،معه العلم ،ومع

العلم اإلميان ،مث يدرس بكل ذلك على أصول طبيعته النورانية وحدها.

واحلياة تنشئ علم التاريخ ،ولكن هذه الطريقة يف درس األنبياء -صلوات هللا عليهم -جتعل التاريخ هو
ينشئ علم احلياة ،فإمنا النيب إشراق إهلي على اإلنسانية ،يقومها يف فلكها األخالقي ،وجيذهبا إىل الكمال

يف نظام هو بعينه صورة لقانون اجلاذبية يف الكواكب.

أثرا ،وأيسر فهما ،وأبدع
وجييء النيب فتجيء احلقيقة اإلهلية معه يف مثل بالغه الفن البياين ،لتكون أقوى ً

إنساان واح ًدا فن الناس مجعيًا ،كما
ً
متثيال ،وليس عليها خالف من احلس .وهذا هو األسلوب الذي جيعل ً

تكون البالغة فن لغة أبكملها ،وهو الشخص املفسر إذا تعسفت الناس احلياة ال يدرون أين يؤمون منها،
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وال كيف يتهدون فيها ،فتضطرب املاليني من البشرية اضطراهبا فيما تنقبض عنه وتتهالك فيه من أطماع

الدنيا ،مث خيلق رجل واحد ليكون هو التفسري ملا مضى وما أييت ،فتظهر به حقائق اآلداب العالية يف قالب
من اإلنسان العامل املرئي ،أبلغ مما تظهر يف قصة متكلمة مروية.

وما الشهادة للنبوة إال أن تكون يف نفس النيب أبلغ نفوس قومه ،حىت هلو يف طباعه ومشائله طبيعة قائمة

وحدها ،كأهنا الوضع النفساين الدقيق الذي ينصب لتصحيح الوضع املغلوط للبشرية يف عامل املادة وتنازع
البقاء .وكأن احلقيقة السامية يف هذا النيب تنادي الناس :أن قابلوا على هذا األصل وصححوا ما اعرتى

أنفسكم من غلط احلياة وحتريف اإلنسانية.
ومن مث فنيب البشرية كلها من بعث ابلدين أعماال مفصلة على النفس أدق تفصيل وأوفاه مبصلحتها ،فهو
يعطي احلياة يف كل عصر عقلها العملي الثابت املتجدد املتغري تنظم به أحوال الطبيعة على قصد وهدى،
وهذه هي حقيقة اإلسالم يف أخص معانيه ،ال يغين عنه يف ذلك دين آخر ،وال يؤدي أتديته يف هذه

احلاجة أدب وال علم وال فلسفة ،كأمنا هو نبع يف األرض ملعاين النور ،إبزاء الشمس نبع النور يف السماء.
وكل ذلك تراه يف نفس حممد صلى هللا عليه وسلم ،فهي يف جمموعها أبلغ األنفس قاطبة ،ال ميكن أن

تعرف األرض أكمل منها ،ولو اجتمعت فضائل احلكماء والفالسفة واملتأهلني وجعلت يف نصاب واحد -
ما بلغت أن جييء منها مثل نفسه صلى هللا عليه وسلم .ولكأمنا خرجت هذه النفس من صيغة كصيغة
الدرة يف حمارهتا ،أو تركيب كرتكيب املاس يف منجمه ،أو صفة كصفة الذهب يف عرقه ،وهي النفس

االجتماعية الكربى ،من أين تدبرهتا رأيتها على اإلنسانية كالشمس يف األفق األعلى تنبسط وتضحى.
وتلك هي الشهادة له صلى هللا عليه وسلم أبنه خامت األنبياء ،وأن دينه هو دين اإلنسانية األخري ،فهذا

الدين يف جمموعه إن هو إال صورة تلك النفس العظيمة يف جمموعها :صالبته مبقدار احلق اإلنساين الثابت،
جبال صل ًدا يشمخ ،وعند سبب آخر ماء عذاب جيري.
ال مبقدار اإلنسان املتغري الذي يكون عند سبب ً

وهو دين يعلوا ابلقوة ويدعو إليها ،ويريد إخضاع الدنيا وحكم العامل ،ويستفرغ مهه يف ذلك ،ال إلعزاز

األقوى وإذالل األضعف ،ولكن لالرتفاع
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ابألضعف إىل األقوى ،وفرق ما بني شريعته وشرائع القوة ،أن هذه إمنا هي قوة سيادة الطبيعة وحتكمها،

أما هو فقوة سيادة الفضيلة وتغلبها ،وتلك تعمل للتفريق ،وهو يعمل للمساواة ،وسيادة الطبيعة ،وعملها
للتفريق مها أساس العبودية ،وغلبة الفضيلة وعملها للمساواة مها أعظم وسائل احلرية.
ومن هنا كان طبيعيا يف اإلسالم ما جاء به من أنه ال فضيلة إال وهو يطبع عليها صورة اجلنة بنعيمها

اخلالد ،وال رذيلة إال وهو يضع عليها صورة النار األبدية وقودها الناس واحلجارة ،فال تنظر العني املسلمة
إىل أسباب احلياة نظرة الفكر املنازع :حيرص على ما يكون له ويشره إىل ما ليس له ،وميكر احليلة ،ويبدع

وسائل اخلداع ،ويزيد بكل ذلك يف تعقيد الدنيا ،بل نظرة القلب املسامل :خيلع الدنيا ويسخو بكل مضنون
فيها ،فيعف عن كثري ،ويعرف اإلنسانية ويطمع يف غاايهتا العليا ،فيعفو عن كثري ،ويدرك أن احلالل وإن

حل فوراءه حسابه ،وأن احلرام وإن غر ليس إال تعلل ساعة ذاهبة مث من ورائه عقاب األبد.

وخيرج من ذلك أن يكون أكرب أغراض اإلسالم هو أن جيعل من خشية هللا -تعاىل -قانون وجود اإلنسان
على األرض ،فمن أي عطفيه التفت هذا اإلنسان وجد على مينته ويسرته ملكني من مالئكة هللا يكتبان
أعماله خبريها وشرها ،فهو كاملتهم املسرتاب به يف سياسة النفس :ال ميشي خطوة إال بني جاسوسني

حيصيان عليه حىت أسباب النية ،وجيمعان منه حىت نزوات الكبد ،ويرتمجان عنه حىت معاين النظر.

وإذا قامت هذه احملكمة املالئكية وتقررت يف اعتبار النفس ،قام منها على النفس شرع انفذ هو قانون
اإلرادة املميزة ،تريد احلسنات وتعمل هلا ،وختشى السيئات وتنفر منها ،فإذا معاين اجلسد حيكم بعضها
بعضا ،ال لتحقيق احلكومة والسلطة ،ولكن لتحقيق اخلري واملصلحة ،وإذا نواميس الطبيعة اجملنونة يف هذا

احليوان ،قد هنضت إىل جانبها نواميس اإلرادة احلكيمة يف اإلنسان ،وإذا كل صغرية وكبرية يف النفس هي
من صاحبها مادة هتمة عند قاضيها يف حمكمتها ،وإذا كل ما يف اإلنسان وما حول اإلنسان ال يراد منه إال

سالم النفس يف عاقبتها ،وإذا معىن السالم هو املعىن الغالب املتصرف ابإلنسانية يف دنياها.

وكل أعمال اإلسالم وأخالقه وآدابه ،فتلك هي غايتها ،وهذه هي فلسفتها ،ال يقررها لإلنسانية حسب،
وعمال ،فتمكن لسالم النفس بني
بل يغرسها يف الوراثة غرسا ابالعتياد واملران الدائم ،لتكون علما ً
األسلحة املسددة إليها من ضرورات احلياة ،يف أيدي األعداء املتألبة عليها من شهوات الغريزة.
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فليس يعم السالم إال إذا عم هذا الدين أبخالقه فشمل األرض أو أكثرها؛ فإن قانون العامل حينئذ يصبح

منتزعا من طبيعة الرتاحم ،فإما انتسخ به قانون التنازع الطبيعي ،وإما كسر من شرته؛ ويولد املولود يومئذ
وتولد معه األخالق اإلنسانية.

تقرير معىن الدواء لكل أعمال النفس حىت مثقال الذرة من اخلري والشر ،وضبط ذلك برايضة عملية دائمة

مجيعا -هذا هو أساس العقيدة اإلسالمية؛ وال صالح لإلنسانية بغريه يردها إىل سبيل
مفروضة على الناس ً
قصدها ،فإن من ذلك تكون الصفة العقلية اليت تغلب على اجملتمع ،وجتانس بني أفراده ،فتوجه اإلنسانية

كلها حنو املمكن من كماهلا ،وال تزال توجهها حنو ما هو أعلى ،وحتكم فاسدها بصاحلها ،وأتخذ عاصيها

مبطيعها ،وجتعل الشرف اإلنساين غرضها األول ،ألن هللا احلق غرضها األخري؛ فيصبح املرء -وهذا دينه-
كلما تقدم به العمر كمل فيه اثنان :اإلنسان ،والشريعة .وال يعود طالب السعادة النفسية يف الدنيا

كاجملنون جيري وراء ظله ليمسكه؛ فال يدرك يف اآلخرة شيئا غري معرفته أنه كان يف عمل ابطل وسعي
ضائع.

واإلسالم حيرص أشد احلرص وأبلغه على تقرير ذلك املعىن اإلهلي العظيم ،ال ابملنطق ،ولكن ابلعمل؛ مث يف
النفس وعواطفها ،ال يف العقل وآرائه؛ مث على وجه التعميم ،دون االستثناء واخلصوص؛ وذلك هو سر

مشقته على النفس مبا يفرضه عليها؛ فإن فلسفته أن هذه النفس هي أساس العامل ،وأن النظام اخللقي هو

أساس النفس ،وأن العمل الدائم هو أساس النظام ،وأن روح العمل الدائم تكون فيما يشق بعض املشقة
وال يبلغ العسر واحلرج ،كما تكون فيما يسهل بعض السهولة وال يبلغ الكسل واإلمهال.

وللنفس وجهان :ما تعلن ،وما تسر؛ وال صدق إلعالهنا حىت يصدق ضمريها ،وال صالح جلهرها حىت
يصلح السر فيها ،وال يكون اإلنسان االجتماعي فاضال مبشهده حىت يكون كذلك بغيبه.

وللعامل كذلك وجهان :حاضره الذي مير فيه ،وآتيه الذي ميتد له؛ وال يفلح حاضر منقطع ال يورث ما
بعده كما ورث ما قبله ،وما حاضر اإلنسانية إال جزء من عمل الناس يف استمرار فضائلهم ابقية انمية.
أيضا وجهان :نظام الرغبة على الطاعة واالطمئنان هلا ،ونظام الرغبة
وللنظام ً
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على اخلشية والنفرة منها .وال يستقيم شأن ليس أساسه الطاعة يف النفس ،وال يستمر نظام عليه خالف

من فكر العامل به.

وللعمل الدائم طريقتان :إحدامها طريقة اجلاد يعمل للعاقبة يستيقنها ،فال جيد مما يشق عليه إال لذة املغالبة
للنصر :كل مرارة من قبله هي حالوة فيه من بعد ،وال يعرف للمحنة يبتلى هبا إال معناها احلقيقي وهو
إيقاظ نفسه ،فيصبح الصرب عنده كصرب احملب على أشياء ممن حتبه؛ صرب فيه من السحر ما يكسو
احلرمان يف بعض األحيان خيال االستمتاع ،ويذيق النفس يف العجز عن بعض أغراضها ،لذة كلذة إدراكه.

تلك هي فلسفة اإلسالم؛ ال قوام لألمر فيها وال مساك له إال بتقرير معىن الدوام لكل أعمال النفس،

ووضع طابع اجلنة على أعمال اجلنة ،وطابع النار على أعمال النار -وحياطة كل فرد من الناس حياطة

رايضية عملية بني الساعة والساعة ،بل بني الدقيقة والدقيقة ،مبا يكلف من أعمال جسمه وحواسه ،مث

أعمال قلبه ونيته-وتعظيم الشخصية الروحية دون الشخصية املادية ،فال حياول كل إنسان أن جيعل بطنه
يف حجم مملكة أو مدينة أو قرية ،مبا ينتقص من حقوق غريه؛ بل تتسع ذاتية كل فرد مبا جيب له على

اجملتمع من الواجبات اإلنسانية؛ وهبذا ال بغريه تعني مقاييس األخالق يف األرض ابملصلحة ال ابللذة؛ فال
يقع اخلطأ وال التزوير ،وتنحل املشكلة االجتماعية ما دامت احلياة ال جتد من أهلها كل ساعة عق ًدا فيها.
واالستيالء بذلك املعىن على العقل والعاطفة هو وحده الطريقة إلنشاء طبيعة اخلري يف الناس على نسقها

الطبيعي ،كما أنه هو وحده الطريقة لتطهري التاريخ اإلنساين من أوابئه االقتصادية ،اليت جعلته كأمنا هو
اتريخ األسنان واألضراس ،وتركت الناس يهدم بعضهم بعضا ،كما يهدم اجلار حائط جاره ليوسع بيته.

وأساس العمل يف اإلسالم إخضاع احلياة للعقيدة ،فتجعلها العقيدة أقوى من احلاجة ،فيكون الفقري معدما
قادرا وحيجم ،وكما
ويتعفف ،ويكون الغين موسرا ويتصدق ،ويكون الشره طامعا وميسك ،ويكون القوي ً
قال العريب يف حتقيق انموس األنفة واحلمية وغلبته على الناموس االقتصادي" :جتوع احلرة وال أتكل

بثدييها".
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امتدادا غري امتدادها التجاري يف األرض ،وحتتاج إىل معىن يقود إنساهنا غري احليوان الذي
تريد اإلنسانية
ً
قوما فإمنا هو -كما قال شاعران-
فيه؛ وإذا قاد الغراب ً

مير هبم على جيف الكالب ...واإلنسانية اليوم يف مثل ليل حوشي مظلم اختلط بعضه يف بعض ،وليست

معاين اإلسالم إال اإلشراق اإلهلي على هذه الكثافة املادية املرتاكمة ،وإذا رفع املصباح مل جتد الظالم إال
وراء احلدود اليت تنتهي إليها أشعته.

وقد علمنا من طبيعة النفس أن إنسانية الفرد ال تعظم وتسمو وتتخيل وتفرح فرحها الصادق وحتزن حزهنا

السامي ،إال أن تعيش يف حمبوب؛ فإنسانية العامل ال تكون مثل ذلك إال إذا عاشت يف نبيها الطبيعي ،نيب

أخالقها الصحيحة وآداهبا العالية ونظامها الدقيق؛ وأين جتد هذا احملبوب األعظم إال يف حممد ودين حممد؟
وعجيب أن جيهل املسلمون حكمة ذكر النيب العظيم مخس مرات يف األذان كل يوم ،ينادى ابمسه الشريف

ملء اجلو؛ مث حكمة ذكره يف كل صالة من الفريضة والسنة والنافلة ،يهمس ابمسه الكرمي ملء النفس!

جزءا
وهل احلكمة من ذلك إال الفرض عليهم أال ينقطعوا عن نبيهم وال يوما واح ًدا من التاريخ ،وال ً
واحدا من اليوم؛ فيمتد الزمن مهما امتد واإلسالم كأنه على أوله ،وكأنه يف يومه ال يف دهر بعيد؛ واملسلم
كأنه مع نبيه بني يديه تبعثه روح الرسالة ،ويسطع يف نفسه إشراق النبوة ،فيكون دائما يف أمره كاملسلم

األول الذي غري وجه األرض؛ ويظهر هذا املسلم األول أبخالقه وفضائله ومحيته يف كل بقعة من الدنيا

مكان إنسان هذه البقعة ،ال كما نرى اليوم؛ فإن كل أرض إسالمية يكاد ال يظهر فيها إال إنساهنا التارخيي
جبهله وخرافاته وما ورث من القدم؛ فهنا املسلم الفرعوين ،ويف انحية املسلم الوثين ،ويف بلد املسلم

اجملوسي ،ويف جهة املسلم املعطل ...وما يريد اإلسالم إال نفس املسلم اإلنساين.
أيها املسلم!

ال تنقطع عن نبيك العظيم ،وعش فيه أب ًدا ،واجعله مثلك األعلى؛ وحني تذكره يف كل وقت فكن كأنك
بيد يديه؛ كن دائما كاملسلم األول؛ كن دئما ابن املعجزة.
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وحي القلم

حقيقة املسلم
حقيقة املسلم*:
رجال أفرغ هللا وجوده يف الوجود اإلنساين كله؛ كما
ال يعرف التاريخ غري حممد صلى هللا عليه وسلم ً

تنصب املادة يف املادة ،لتمتزج هبا فتحوهلا ،فتحدث منها اجلديد ،فإذا اإلنسانية تتحول به وتنمو ،وإذا

هو صلى هللا عليه وسلم وجود سار فيها فما تربح هذه اإلنسانية تنمو به وتتحول.

كان املعىن اآلدمي يف هذه اإلنسانية كأمنا وهن من طول الدهر عليه ،يتحيفه وميحوه ويتعاوره ابلشر
واملنكر؛ فابتعث هللا اتريخ العقل آبدم جديد بدأت به الدنيا يف تطورها األعلى من حيث يرتفع اإلنسان

على ذاته ،كما بدأت من حيث يوجد اإلنسان يف ذاته؛ فكانت اإلنسانية دهرها بني اثنني :أحدمها فتح
هلا طريق اجمليء من اجلنة ،والثاين فتح هلا طريق العودة إليها ،كان يف آدم سر وجود اإلنسانية ،وكان يف

حممد سر كماهلا.

وهلذا مسي الدين "ابإلسالم"؛ ألنه إسالم النفس إىل واجبها ،أي إىل احلقيقة من احلياة االجتماعية؛ كأن

املسلم ينكر ذاته فيسلمها إىل اإلنسانية تصرفها وتعتملها يف كماهلا ومعاليها؛ فال حظ له هو من نفسه
ميسكها على شهواته ومنافعه ،ولكن لإلنسانية هبا احلظ.

وما اإلسالم يف مجلته إال هذا املبدأ ،مبدأ إنكار الذات و"إسالمها" طائعة على املنشط واملكره لفروضها

وواجباهتا؛ وكلما نكصت إىل منزعها احليواين ،أسلمها صاحبها إىل وازعها اإلهلي؛ وهو أب ًدا يروضها على
هذه احلركة ما دام حيا؛ فينتزعها كل يوم من أوهام دنياها ،ليضعها ما بني يدي حقيقتها اإلهلية ،يروضها

على ذلك كل يوم وليلة مخس مرات مسماة يف اللغة مخس صلوات ،ال

ـــــــــــــــــــــــــ

* كتبها جلماعة الكشاف املسلم يف بريوت يف ذكرى املولد النبوي الشريف .وانظر "فرتة مجام" و"عود
على بدء" من كتاب حياة الرافعي.
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وحي القلم
حقيقة املسلم
إسالما بغريها؛ فال غرو كانت الصالة هبذا املعىن كما وصفها النيب صلى هللا عليه وسلم
يكون اإلسالم
ً

وهي عماد الدين.

بني ساعات وساعات يف كل مطلع مشس من حياة املسلم صالة ،أي إسالم النفس إىل اإلرادة االجتماعية

الشاملة 1القائمة على الطاعة للفرض اإلهلي ،وإنكار ملعانيها الذاتية الفانية اليت هي مادة الشر يف

األرض ،وإقرارها حلظات يف حيز اخلري احملض البعيد عن الدنيا وشهواهتا وآاثمها ومنكراهتا ،ومعىن ذلك
كله حتقيق املسلم لوجود روحه؛ إذا كانت أعمال الدنيا يف مجلتها طرقا تتشتت فيها األرواح وتتبعثر ،حىت

تضل روح األخ عن روح أخيه فتنكرها وال تعرفها!

وهذا الوجود الروحي هو مبعث احلالة العقلية اليت جاء اإلسالم ليهدي اإلنسانية إليها ،حالة السالم

الروحاين الذي جيعل حرب الدنيا املهلكة حراب يف خارج النفس ال يف داخلها ،وجيعل ثروة اإلنسان مقدرة

مبا يعامل هللا واإلنسانية عليه؛ فال يكون ذهبه وفضته ما كتبت عليه الدول" :ضرب يف مملكة كذا" ،ولكن

ما يراه هو قد كتب عليه "صنع يف مملكة نفسي"؛ ومن مث ال يكون وجوده االجتماعي لألخذ حسب ،بل

للعطاء أيضا ،فإن قانون املال هو اجلمع ،أما قانون العمل فهو البذل.

ابالنصراف إىل الصالة ومجع النية عليها ،يستشعر املسلم أنه قد حطم احلدود األرضية احمليطة بنفسه من

الزمان واملكان ،وخرج منها إىل روحانية ال حيد فيها إال ابهلل وحده.

وابلقيام يف الصالة ،حيقق املسلم لذاته معىن إفراغ الفكر السامي على اجلسم كله ،ليمتزج جبالل الكون
ووقاره ،كأنه كائن منتصب مع الكائنات يسبح حبمده.

وابلتويل شطر القبلة يف مستها الذي ال يتغري على اختالف أوضاع األرض ،يعرف املسلم حقيقة الرمز
للمركز الثابت يف روحانية احلياة؛ فيحمل قلبه معىن االطمئنان واالستقرار على جاذبية الدنيا وقلقها.
وابلركوع والسجود بني يدي هللا ،يشعر املسلم نفسه معىن السمو والرفعة على كل ما عدا اخلالق من

وجود الكون.

ـــــــــــــــــــــــــ

 1هذه هي حكمة صالة اجلماعة واحلث عليها وكوهنا أفضل من غريها وأن الثواب األكرب فيها وحدها.
اجمللد الثاين اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 327 | 10

()8/1

وحي القلم

حقيقة املسلم

جالسا فوق الدنيا حيمد هللا ويسلم على نبيه
وابجللسة يف الصالة وقراءة التحيات الطيبات ،يكون املسلم ً
ومالئكته ويشهد ويدعو.

وابلتسليم الذي خيرج به من الصالة ،يقبل املسلم على الدنيا وأهلها إقباال جدي ًدا من جهيت السالم

والرمحة.

هي حلظات من احلياة كل يوم يف غري أشياء هذه الدنيا؛ جلمع الشهوات وتقييدها بني وقت وآخر
بسالسلها وأغالهلا من حركات الصالة ،ولتمزيق الفناء مخس مرات كل يوم عن النفس؛ فريى املسلم من

ورائه حقيقة اخللود ،فتشعر الروح أهنا تنمو وتتسع.

هي مخس صلوات ،وهي كذلك مخس مرات يفرغ فيها القلب مما امتأل به من الدنيا ،فما أدق وأبدع

وأصدق قوله صلى هللا عليه وسلم" :جعلت قرة عيين يف الصالة".1

مل يكن اإلسالم يف حقيقته إال إبداعا للصيغة العلمية اليت تنتظم اإلنسانية فيها؛ وهلذا كانت آدابه كلها

عمال إصالحيًا وقع به التطور يف
خراسا على القلب املؤمن ،كأهنا مالئكة من املعاين؛ وكان اإلسالم هبا ً

عامل الغريزة ،فنقله إىل عامل اخللق ،مث ارتقى ابخللق إىل احلق ،مث مسا ابحلق إىل اخلري العام؛ فهو مسو فوق
احلياة بثالثة طبقات ،وتدرج إىل الكمال يف ثالث منازل ،وابتعاد عن األوهام مبسافة ثالث حقائق.

وبتلك األعمال واآلداب كانت الدنيا املسلمة اليت أسسها النيب صلى هللا عليه وسلم دنيا أسلمت

طبيعتها ،فأصبحت على ما أراد املسلمون ال ما أرادت هي؛ وكأهنا قائمة بنواميس من أهليها ،ال على

أهليها؛ وكان الظاهر أن اإلسالم يغزو األمم ابلعرب ويفتتحها ،ولكن احلقيقة أن إقليما من الدنيا كان
حيارب سائر أقاليم األرض ابلطبيعة األخالقية اجلديدة هلذا الدين.

وكأن هللا -تعاىل -ألقى يف رمال اجلزيرة روح البحر ،وبعثها بعثة اإلهلي ألمره ،فكان النيب صلى هللا عليه
وسلم هو نقطة املد اليت يفور البحر منها ،وكان املسلمون أمواجه اليت غسلت هبا الدنيا.

ـــــــــــــــــــــــــ

 1كان حممد صلى هللا عليه وسلم يستبطئ الصالة وقد جاء وقتها ،من شدة شوقه إليها فيقول" :أرحنا هبا
اي بالل" ،وال أفصح وال أدق يف تصوير نفسيته صلى هللا عليه وسلم وأشواق روحه العالية من قوله:

"أرحنا هبا" .فهذا كمال االتصال بينه وبني خالقه.
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وحي القلم

حقيقة املسلم
هلذا مسع املسلمون األولون كالم هللا -تعاىل -يف كتابه ،وكالم رسوله صلى هللا عليه وسلم ،ال كما
يسمعون القول ،ولكن كما يتلقون احلكم النافذ املقضي؛ ومل جيدوا فيه البالغة وحدها ،بل روعة أمر

السماء يف بالغة؛ واتصلوا بنبيهم ،مث بعضهم ببعض ،ال كما يتصل إنسان إبنسان ،بل كما تتصل األمواج

بقوة املد ،مث كما ميد بعضها بعضا يف قوة واحدة.

وحققوا يف كماله صلى هللا عليه وسلم وجودهم النفسي؛ فكانوا من زخارف احلياة وابطلها يف موضع

احلقيقة الذي يرى فيه الشيء ال شيء.
ورأوا يف أرادته صلى هللا عليه وسلم النقطة الثابتة فيما يتضارب من خياالت النفس؛ فكانوا أكرب علماء

األخالق على األرض ،ال من كتب وال علم وال فلسفة ،بل من قلب نبيهم وحده.

وعرفوا به صلى هللا عليه وسلم متام الرجولة؛ ومىت متت هذه الرجولة متامها يف إنسان رجعت له الطفولة يف
روحه ،وامتلك تلك الطبيعة اليت ال ميلكها إال أعظم الفالسفة واحلكماء فأصبح كأمنا ميشي يف احلياة إىل

اجلنة خبطوات مسددة ال تزيغ وال تنحرف ،فال شر وال رذيلة؛ ودنياه هي الدنيا كلها بشمسها وقمرها،

ميلكها وإن مل ميلك منها شيئا ،ما دامت يف قلبه طبيعة السرور ،فال فقر وال غىن مما يشعر الناس مبعانيه،

بل كل ما أمكن فهو غىن كامل ،إذ مل تعد القوة يف املادة تزيد بزايدهتا وتنقص بنقصها ،بل القوة يف الروح
اليت تتصرف بطبيعة الوجود ،وتدفع قوى اجلسم مبثل دوافع الطفولة النامية املتغلبة ،حىت لتجعل من النور

واهلواء ما يؤتدم به مع اخلبز القفار ،كما يؤتدم ابللحم وأطايب األطعمة.1

وبذلك ال تتسلط ضرورة على اجلسم -كاجلوع والفقر واألمل وحنوها -إال كان تسلطها كأنه أمر من قوة
يف الوجود إىل قوة يف هذا اجلسم ،أن تظهر لتعمل عملها املعجز يف إبطال هذه الضرورة .وهذا اجلنس من

الناس كاألزهار على
ـــــــــــــــــــــــــ

جائعا،
 1عن ابن عباس قال :دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم فتح مكة على "أم هانئ" وكان ً

فقال هلا" :أعندك طعام آكله؟" فقالت" :إن عندي لكسرا ايبسة ،وإين ألستحيي أن أقدمها إليك" فقال:
"هلميها!" ،فكسرها يف ماء ،وجاءته مبلح ،فقال" :ما من إدام؟" فقالت" :ما عندي إال شيء من خل".
فقال "هلميه!" فلما جاءت به صبه على طعامه فأكل منه ،مث محد هللا وأثىن عليه ،مث قال" :نعم اإلدام

اخلل اي أم هانئ ،ال يقفر بيت فيه خل" اهـ.
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وحي القلم
حقيقة املسلم
أغصاهنا اخلضر؛ لو قالت شيئا لقالت :إن ثرويت يف احلياة هي احلياة نفسها ،فليس يل فقر وال غىن ،بل

طبيعة أو ال طبيعة.

ولقد كان املسلم يضرب ابلسيف يف سبيل هللا ،فتقع ضرابت السيوف على جسمه فتمزقه؛ فما حيسها إال

كأهنا قبل أصدقاء من املالئكة يلقونه ويعانقونه!

وكان يبتلى يف نفسه وماله ،فال يشعر يف ذلك أنه املرزأ املبتلى يعرف فيه احلزن واالنكسار ،بل تظهر فيه
اإلنسانية املنتصرة كما يظهر التاريخ الظافر يف بطله العظيم أصيب يف كل موضع من جسمه جبراح ،فهي

جراح وتشويه وأمل ،وهي شهادة النصر!

أثقاال على نفسه ،بل كانت له أسباب قوة ومسو؛ كالنسر املخلوق لطبقات
ومل تكن أثقال املسلم من دنياه ً
اجلو العليا ،وحيمل دائما من أجل هذه الطبقات ثقل جناحيه العظيمني.

وكانت احلقيقة -اليت جعلها النيب صلى هللا عليه وسلم مثلهم األعلى ،وأقرها يف أنفسهم جبميع أخالقه

وأعماله -أن الفضائل كلها واجبة على كل مسلم لنفسه ،إذ إهنا واجبة بكل مسلم على غريه ،فال تكون
يف األمة إال إرادة واحدة متعاونة ،جتعل املسلم وما هو روح أمته تعمل به أعماهلا هي ال أعماله وحدها.

املسلم إنسان ممتد مبنافعه يف معناه االجتماعي حول أمته كلها ،ال إنسان ضيق جمتمع حول نفسه هبذه

املنافع؛ وهو من غريه يف صدق املعاملة االجتماعية كالتاجر من التاجر؛ تقول األمانة لكليهما :ال قيمة

مليزانك إال أن يصدقه ميزان أخيك.
ولن يكون اإلسالم صحيحا متاما حىت جيعل حامله مثال من نبيه يف أخالق هللا؛ فما هو بشخص يضبط

طبيعته؛ يقهرها مرة وتقهره مر ًارا؛ ولكن طبيعة تضبط شخصها فهي قانون وجوده.
ال يضطرب من شيء ،وكيف يضطرب ومعه االستقرار؟

ال خياف من شيء ،وكيف خياف ومعه الطمأنينة؟
ال خيشى خملوقا ،وكيف خيشى ومعه هللا؟

أيها األسد! هل أنت جبملتك إال يف طبيعة خمالبك وأنيابك؟
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وحي اهلجرة

وحي اهلجرة*:
إن التاريخ ليتكلم بلغة أوسع من ألفاظه إذا قرأه من يقرؤه على أنه بعض نواميس الوجود ،صورت فيها
النفس اإلنسانية كيف اعتورت أغرضها ،وكيف مدت يف نسقها ،وكيف تغلغلت يف مسالكها ،وما أتيت هلا

فجرت به جمراها ،وما دفعها فاحندرت منه إىل مقارها ،فهو ليس بكالم تستقبله تقرأ فيه ،ولكنه أحوال من

الوجود تعرتضها فتغري عليك حسك إبهلامها وأحالمها ،وتتناوهلا من انحية فتتناولك من األخرى؛ فإذا

الكلمة من ورائها معىن ،من ورائه طبيعة ،من ورائها سبب وحكمة؛ وإذا كل حادثة فيها إنسانيتها وإهليتها
معا ،وإذا الوجود يف ذهنك كالساعة ترسم لك حد الثانية خبطرتني ،وحد الدقيقة من عدد حمدود من
الثواين ،وحد الساعة إىل حد اليوم؛ وإذا البيان يف نفسك من كل هذه احلواشي ،وإذا التاريخ فيا تقرؤه

مفنن يف ظاهره وابطنه يفيء عليك من ألفاظه ومعانيه بظالل هي صلتك أنت أيها احلي املوجود أبسرار ما

موجودا من قبل.
كان
ً

كذلك قرأت ابألمس اتريخ اهلجرة النبوية يف كتاب أيب جعفر الطربي ألكتب عنه هذه الكلمة ،فلم أكن

-علم هللا -يف كتاب وال يف حكاية ،بل يف عامل انبثق يف نفسي خملوقا أتما أبهله ،وحوادث أهله ،وأسرار

مجيعا ،كما يرى احملب حبيبه ،ال يكون اجلميل يف حمل إال امتأل مكانه بعاشقه ،فهو مكان من النفس،
أهله ً
ال من الدنيا وحدها ،وفيه احلياة كما هي يف الوجود مبظهر املادة ،وكما هي يف احلب مبظهر الروح.

وتلك حالة من القراءة ابلروح والكتابة ابلروح ،مىت أنت مسوت إليها رأيت فيها غري املعىن خيرج معىن،
ومن ال شيء ختلق األشياء ،ألنك منها اتصلت أبسرار نفسك ،ومن نفسك اتصلت أبسرار فوقها؛

فيصبح التاريخ معك فن الوجود اإلنساين على الوجه الذي أفضت به احلكمة إىل احلياة لتستمر ابلنفس
اإلنسانية،

ـــــــــــــــــــــــــ
* أوىل مقاالته يف الرسالة ،أنشأها للعدد السنوي اخلاص ابهلجرة.
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وحي القلم
وحي اهلجرة
ال فن علم الناس على الوجه الذي أفضت به احلوادث مما بني احلياة واملوت.

نشأ النيب صلى هللا عليه وسلم يف مكة ،واستنبئ على رأس األربعني من سنه ،وغرب ثالث عشرة سنة يدعو

هللا من قبل أن يهاجر إىل املدينة ،فلم يكن يف اإلسالم أول بدأته إىل رجل وامرأة وغالم :أما الرجل فهو

هو صلى هللا عليه وسلم ،وأما املرأة فزوجه خدجية ،وأما الغالم فعلي ابن عمه أيب طالب.

مث كان أول النمو يف اإلسالم حبر وعبد :أما احلر فأبو بكر ،وأما العبد فبالل ،مث اتسق النمو قليال قليال
ببطء اهلموم يف سريها ،وصرب احلر يف جتلده؛ وكأن التاريخ واقف ال يتزحزح ،ضيق ال يتسع ،جامد ال

ينمو؛ وكأن النيب صلى هللا عليه وسلم أخو الشمس ،يطلع كالمها وحده كل يوم .حىت إذا كانت اهلجرة
من بعد ،فانتقل الرسول إىل املدينة ،بدأت الدنيا تتقلقل ،كأمنا مر بقدمه على مركزها فحركها؛ وكانت

خطواته يف هجرته ختط يف األرض ،ومعانيها ختط يف التاريخ؛ وكانت املسافة بني مكة واملدينة ،ومعناها بني
املشرق واملغرب.
وشعاعا مث ال
لقد كان يف مكة يعرض اإلسالم على العرب كما يعرض الذهب على املتوحشني ،يرونه بريقا
ً
قيمة له ،وما هبم حاجة إليه ،وهو حاجة بين آدم إال املتوحشني ،وكانوا يف احملادة واملخالفة احلمقاء،

والبلوغ بدعوته مبلغ األوهام واألساطري ،كما يكون املريض بذات صدره مع الذي يدعوه يف ليلة قارة إىل
صخرا جغرافيا يتحطم وال يلني ،وكأن الشيطان نفسه
مداواة جسمه أبشعة الكواكب؛ وكانت مكة هذه ً
وضع هذا الصخر يف جمرى الزمن ليصد به التاريخ اإلسالمي عن الدنيا وأهلها.

وأوذي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وكذب وأهني ،ورجف به الوادي خيطو فيه على زالزل تتقلب،

وانبذه قومه وتذامروا فيه ،وحض بعضهم بعضا عليه ،وانصفق عنه عامة الناس وتركوه إال من حفظ هللا

صغريا ابليتم من أبويه.
منهم؛ فأصيب كبريا ابليتم من قومه ،كما أصيب ً

وكان ال يسمع بقادمه من العرب له اسم وشرف ،إال تصدى له فدعاه إىل هللا وعرض نفسه عليه؛ ومع
ذلك بقيت الدعوة تلوح وختتفي كما يشق الربق منسحابة على السماء ،ليس إال أن يرى مث ال شيء بعد
أن يرى!
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وحي القلم
وحي اهلجرة

فهذا اتريخ ما قبل اهلجرة يف مجلة معناه ،غري أين مل أقرأه اترخيا ،بل قرأت فيه فصال رائعا من حكمة إهلية،

وضعه هللا كاملقدمة لتاريخ اإلسالم يف األرض؛ مقدمة من احلوادث واألايم حتيا ومتر يف نسق الرواية اإلهلية
املنطوية على رموزها وأسرارها ،وتظهر فيها رمحة هللا تعمل بقسوة ،وحكمة هللا تتجلى يف غموض؛ فلو
أنت حققت النظر لرأيت اتريخ اإلسالم يتأله يف هذه احلقبة ،حبيث ال تقرؤه النفس املؤمنة إال خاشعة

كأهنا تصلي ،وال تتدبره إال خاضعة كأهنا تتعبد.

بدأ اإلسالم يف رجل وامرأة وغالم ،مث زاد حرا وعبدا؛ أليست هذه اخلمس هي كل أطوار البشرية يف
وجودها ،خملوقة يف اإلنسانية والطبيعة ،ومصنوعة يف السياسة واالجتماع؛ فها هنا مطلع القصيدة ،وأول

الرمز يف شعر التاريخ.

ولبث النيب صلى هللا عليه وسلم ثالث عشرة سنة ال يبغيه قومه إال شرا ،على أنه دائب يطلب مث ال جيد،

يعرض مث ال يقبل منه ،وخيفق مث ال يعرتيه اليأس ،وجيهد مث ال يتخونه امللل ،ويستمر ماضيا ال يتحرف،

ومعتزما ال يتحول؛ أليست هذه هي أمسى معاين الرتبية اإلنسانية أظهرها هللا كلها يف نبيه ،فعمل هبا وثبت

عليها ،وكانت ثالث عشرة سنة يف هذا املعىن كعمر طفل ولد ونشأ وأحكم هتذيبه ابحلوادث ،حىت تسلمته
الرجولة الكاملة مبعانيها من الطفولة الكاملة بوسائلها؟

أفليس هذا فصال فلسفيا دقيقا يعلم املسلمني كيف جيب أن ينشأ املسلم ،غناه يف قلبه ،وقوته يف إميانه،

وموضعه يف احلياة موضع النافع قبل املنتفع ،واملصلح قبل املقلد؛ ويف نفسه من قوة احلياة ما ميوت به يف

هذه النفس أكثر ما يف األرض والناس من شهوات ومطامع؟

مث أليست تلك العوامل األخالقية هي هي اليت ألقيت يف منبع التاريخ اإلسالمي ليعب منها تياره؛ فتدفعه

يف جمراه بني األمم ،وجتعل من أخص اخلصائص اإلسالمية يف هذه الدنيا ،الثبات على اخلطوة املتقدمة وإن

مل تتقدم ،وعلى احلق وإن مل يتحقق؛ والتربؤ من األثرة وإن شحت عليها النفس ،واحتقار الضعف وإن

حكم وتسلط ،ومقاومة الباطل وإن ساد وغلب ،ومحل الناس على حمض اخلري وإن ردوا ابلشر ،والعمل

للعمل وإن مل أيت بشيء ،والواجب للواجب وإن مل يكن فيه كبري فائدة ،وبقاء الرجل رجال وإن حطمه
كل ما حوله؟
مث هي هي الربهاانت القائمة للدهر قيام املنارة يف الساحل على نبوة حممد صلى هللا عليه وسلم تثبت

بربهان الفلسفة وعلوم النفس أنه روح وغاايهتا احملتومة ابلقدر،
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وحي القلم

وحي اهلجرة
ال جسم ووسائله املتغلبة ابلطبيعة؛ ولو كان رجال ابتعثته نفسه ،لتمحل احليل لسياسته ،وألحدث طمعا
من كل مطمع ،ولركد مع احلوادث وهب ،وملا استمر طوال هذه املدة ال يتجه وهو فرد إال اجتاه اإلنسانية

كلها كأمنا هو هي.

ولو هو كان رجل امللك أو رجل السياسة ،الستقام والتوى ،وألدرك ما يبتغي يف سنوات قليلة ،وألوجد
موجودا منه يتعلق به ،وملا انتزع نفسه من حمله يف قومه وكان
احلوادث يتعلق عليها ،وملا أفلت ما كان
ً
واسطة فيهم ،وال ترك عوامل الزمن تبعده وهي كانت تدنيه.

قالوا :إن عمه أاب طالب بعث إليه حني كلمته قريش فقال له :ايبن أخي ،إن قومك قد جاءوين فقالوا يل:
كذا وكذا ،فأبق علي وعلى نفسك ،وال حتملين من األمر ما ال أطيق .فظن رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم أنه قد بدا لعمه فيه بداء ،1وأنه خاذله ومسلمه ،وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه ،فقال" :اي

عماه ،لو وضعوا الشمس يف مييين والقمر يف يساري على أن أترك هذا األمر حىت يظهره هللا أو أهلك فيه
ما تركته" .مث استعرب صلى هللا عليه وسلم فبكى.
اي دموع النبوة! لقد أثبت أن النفس العظيمة لن تتعزى عن شيء منها بشيء من غريها كائنا ما كان ،ال

من ذهب األرض وفضتها ،وال من ذهب السماء وفضتها إذا وضعت الشمس يف يد والقمر يف األخرى.
وكل حوادث املدة قبل اهلجرة على طوهلا لست إال دليل ذلك الزمن على أنه زمن نيب ،ال زمن ملك أو

سياسي أو زعيم؛ ودليل احلقيقة على أن هذا اليقني الثابت ليس يقني اإلنسان االجتماعي من جهة قوته،

بل يقني اإلنسان اإلهلي من جهة قلبه؛ ودليل احلكمة على أن هذا الدين ليس من العقائد املوضوعة اليت

تنشرها عدوى النفس للنفس؛ فها هو ذا ال يبلغ أهله يف ثالث عشرة سنة أكثر مما تبلغ أسرة تتوالد يف

هذه احلقبة؛ ودليل اإلنسانية على أنه وحي هللا إبجياد اإلخاء العاملي والوحدة اإلنسانية .أفلم يكن خروجه
عن موطنه هو حتققه يف العامل؟

دليال تثبت أن النيب صلى هللا عليه وسلم ليس رجل ملك ،وال
ثالث عشرة سنة ،كانت ثالثة عشر ً

سياسة ،وال زعامة؛ ولو كان واحدا من هؤالء ألدرك يف قليل؛ وليس مبتدع شريعة من نفسه ،وإال ملا غرب

يف قومه وكأنه مل جيدهم وهم حوله؛ وليس
ـــــــــــــــــــــــــ

 1أي نشأ له رأي جديد فيه ،وهذا كما يقولون :رجع عن رأيه.
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وحي اهلجرة
صاحب فكرة تعمل أساليب النفس يف انتشارها؛ ولو كان حلملهم على حمضها وممزوجها؛ وليس رجال

متعلقا ابملصادفات االجتماعية ،ولو هو كان جلعل إميان يوم كفر يوم؛ وليس مصلح عشرية يهذب منها

على قدر ما تقبل منه سياسة وخمادعة ،وال رجل وطنه تكون غايته أن يشمخ يف أرضه مشوخ جبل فيها،

دون أن حياول ما بلغ إليه من إطالله على الدنيا إطالل السماء على األرض ،وال رجل حاضره إذا كان

واثقا دائما أن معه الغد وآتيه ،وإن أدبر عنه اليوم وذاهبه؛ وال رجل طبيعته البشرية يلتمس هلا ما يلتمس
اجلائع لبطنه ،وال رجل شخصيته يستهوي هبا ويسحر ،وال رجل بطشه يغلب به ويتسلط ،وال رجل األرض

يف األرض ،ولكن رجل السماء يف األرض.

هذه هي حكمة هللا يف تدبريه لنبيه قبل اهلجرة ،قبض عنه أطراف الزمن ،وحصره من ثالث عشرة سنة يف

مثل سنة واحدة ،وال تصدر به األمور مصادرها كي تثبت أهنا ال تصدر به ،وال تستحق به احلقيقة لتدل
على أهنا ليست من قوته وعمله.

وكان صلى هللا عليه وسلم على ذلك -وهو يف حدود نفسه وضيق مكانه -يتسع يف الزمن من حيث ال

يرى ذلك أحد وال يعلمه ،وكأمنا كانت مشس اليوم الذي سينتصر فيهن -قبل أن تشرق على الدنيا بثالث

عشرة سنة -مشرقة يف قلبه صلى هللا عليه وسلم.

والفصل من السنة ال يقدمه الناس وال يؤخرونه ،ألنه من سري الكون كله؛ والسحابة ال يشعلون برقها
وه ْم َح ىىت ال
{وقَاتِلُ ُ
ابملصابيح ،ومع النيب من مثل ذلك برهان هللا على رسالته ،إىل أن نزل قوله تعاىلَ :

الدين ُكلُّه ِىِ
ّلِل} [البقرة ]193 :فحل الفصل ،وانطلقت الصاعقة ،وكانت اهلجرة.
تَ ُكو َن فِ ْتـنَةٌ َويَ ُكو َن ِ ُ ُ

تلك هي املقدمة اإلهلية للتاريخ ،وكان طبيعيا أن يطرد التاريخ بعدها ،حىت قال الرشيد للسحابة وقد مرت
به :أمطري حيث شئت فسيأتيين خراجك!
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فلسفة القصة
فلسفة قصة*:

ماتت خدجية زوج النيب صلى هللا عليه وسلم ومات عمه أبو طالب يف عام واحد ،يف السنة العاشرة من
النبوة ،فعظمت املصيبة فيهما عليه ،إذ كان عمه هذا مينعه من أذى قريش ،ويقوم دونه فال خيلصون إليه

مبكروه؛ وكان أبو طالب من قريش كالعقيدة السياسية ،هي بطبيعتها قوة انفذة على قوة القبيلة؛ فمن مث
كان هو وحده املشكلة النفسية املعقدة اليت تعمل قريش جاهدة يف حلها ،وقامت املعركة اإلسالمية
األوىل بني إرادهتم وإرادته ،وهم أمة حتكمهم الكلمة االجتماعية اليت تسري عنهم يف القبائل؛ واترخيهم ما

يقال يف األلسنة من معاين املدح والذم ،فيخشون املقالة أكثر مما خيشون الغارة ،وقد ال يبالون ابلقتلى
واجلرحى منهم ،ولكنهم يبالون ابلكلمات اجملروحة.

فكان من لطيف صنع هللا لإلسالم ،وعجيب تدبريه يف محاية نبيه صلى هللا عليه وسلم ،وضع هذه القوة

النفسية يف أول اتريخ النبوة ،تشتغل هبا سخافات قريش ،وتكون عمال لفراغهم الروحي ،وتثري فيهم
اإلشكال السياسي الذي يعطل قانوهنم الوحشي إىل أن يتم عمل األسباب اخلفية اليت تكسر هذا القانون،

فإن املصنع اإلهلي ال خيرج أعماله التامة العظيمة إال من أجزاء دقيقة.

أما خدجية زوج النيب صلى هللا عليه وسلم فكانت يف هذه احملنة قلبا مع قلبه العظيم ،وكانت لنفسه كقوله

"نعم" للكلمة الصادقة اليت يقول هلا كل الناس "ال"؛ وما زالت املرأة الكاملة احملبوبة هي اليت تعطي الرجل
ما نقص من معاين احلياة ،وتلد له املسرات من عواطفها كما تلد من أحشائها فالوجود يعمل هبا عملني
عظيمني :أحدمها زايدة احلياة يف األجسام ،واآلخر إمتام نقصها يف املعاين.

وميوت أيب طالب وخدجية ،أفرد النيب صلى هللا عليه وسلم جبسمه وقلبه ،ليتجرد من احلالة اليت يغلب فيها

احلس ،إىل احلالة اليت تغلب فيها اإلرادة ،مث ليخرج من أايم

ـــــــــــــــــــــــــ

* أنشأها لعدد اهلجرة سنة 1355هـ.
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فلسفة القصة
االستقرار يف أرضه ،إىل األايم املتحركة به يف هجرته ،مث لينتهي بذلك إىل غاية قوميته الصغرية احملدودة،

فيتصل من ذلك أبول عامليته الكربى.

وأراد هللا -تعاىل -أن يبدأ هذا اجلليل العظيم من أمسى خالل اجلالل والعظمة ،ليكون أول أمره شهادة
بكماله ،فكانت احلسنة فيه بشهادة السيئة من قومه ،فحلمه بشهادة رعونتهم ،وأانته بدليل طيشهم،

وحكمته بربهان سفاهتهم؛ وبذلك ظهر الروحاين روحانيا يف املادة.

قالوا :فنالت منه قريش ،ووصلوا من أذاه إىل ما مل يكونوا يصلون إليه يف حياة عمه ،حىت نثر بعضهم

الرتاب على رأسه ،كأمنا يعلمونه أنه أهون عليهم من أن يكون حرا ،فضال عن أن يكون عز ًيزا ،فضال عن
أن يكون نبيا؛ قالوا :فدخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيته والرتاب على رأسه ،فقامت إليه إحدى

بناته تغسل عنه الرتاب وهي تبكي!

كانت تبكي إذ ال تعلم أن هذا الرتاب على رأس النيب العظيم هو شذوذ احلياة األرضية الدنيئة ،يف مقابلة
إنساهنا الشاذ املنفرد ،هذه القبضة من الرتاب األرضي قبضة سفيه ،حتاول رد املمالك اإلسالمية العظيمة

أن تنشأ نشأهتا وتعمل عملها يف التاريخ ،فهي يف مقدارها وسخافتها وحماولتها ،كعقل قريش حينئذ يف
مقداره وسخافته وحماولته.

أما النيب صلى هللا عليه وسلم فقال لبنته" :اي بنية ال تبكي ،فإن هللا مانع أابك" .حسبت ذلك هواان

وضيعة ،فأعلمها أن قبضة من الرتاب ال تطمر النجم ،وأن هذه احلثوة الرتابية ال تسمى معركة أاثرهتا

اخليل فجاءت بنتيجة ،وأن ساعة من احلزن يف يوم ،ال حيكم هبا على الزمن كله ،وأن هذه النزوة اليت

حتركت اآلن هي محق الغباوة :قوهتا هنايتها.
"اي بنية ال تبكي فإن هللا مانع أابك" .أي ليس للنيب كربايء يناهلا الناس أو يغضون عنها فيأيت الدمع مرتمجا

عن املعىن اإلنساين الناقص مثبتا أنه انقص ،إمنا هي النبوةك قانوهنا غري ما اعتادت النفس من أفراح

وأحزان ،وهي النبوة :جتعل املختار هلا غري حمدود جبسده الضعيف ،بل حدوده احلقائق اليت فيها قوهتا،

فهو يف منعة الواقع الذي ال بد أن يقع ،فلو أمكن أن حيذف يوم من الزمن أو يؤخر عن وقته ،أمكن أن

يؤخر النيب أو حيذف.

"اي بنية ال تبكي إن هللا مانع أابك" ال -وهللا -ما يقول هذه الكلمة إال نيب
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وحي القلم
فلسفة القصة
وسع التاريخ يف نفسه الكبرية قبل أن يوجد هذا التاريخ يف الدنيا ،فكلمته هي اإلميان والثقة إذ يتكلم عن

موجود.

تراب ينثره سفيه على رأس النيب! وحيك اي حقارة املادة؛ إن ارتفاعك لعنة ،إن ارتفاعك لعنة.

قالوا :وخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحده إىل الطائف ،يلتمس من ثقيف النصر واملنعة له من

قومه ،فلما انتهى إىل الطائف عمد إىل نفر من ثقيف هم يومئذ سادهتم وأشرافهم ،فجلس إليهم فدعاهم
إىل هللا وكلمهم مبا جاءهم له من نصرته والقيام معه يف اإلسالم على من خالفه من قومه ،فلم يفعلوا

وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به ،حىت اجتمع عليه الناس وأجلئوه إىل حائط 1لعتبة بن
ربيعة وشيبة بن ربيعة ومها فيه ،ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه ،فعمد صلى هللا عليه وسلم إىل

ظل حبلة من عنب فجلس فيه ،وابنا ربيعة ينظران إليه ويراين ما لقي من السفهاء.

فلما اطمأن صلى هللا عليه وسلم يف جملسه قال" :اللهم إليك أشكو ضعف قويت ،وقلة حيليت ،وهواين

على الناس؛ اي أرحم الرامحني ،أنت رب املستضعفني وأنت ريب ،إىل من تكلين ،إىل بعيد يتجهمين ،أو إىل
عدو ملكته أمري ،إن مل يكن بك علي غضب فال أابيل ،ولكن عافيتك هي أوسع يل .أعوذ بنور وجهك
الذي أشرقت له الظلمات ،وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة ،من أن ينزل يب غضبك ،أو حيل علي

سخطك ،لك العتىب حىت ترضى ،ال حول وال قوة إال بك".

أال ما أكمل هذه اإلنسانية اليت تثبت أن قوة اخللق هي درجة أرفع من اخللق نفسه ،فهذا فن الصرب ال

الصرب فقط ،وفن احللم وال احللم وحده.

قوة اخللق هي اليت جتعل الرجل العظيم اثبتا يف مركز اترخيه ال متقلقال يف تواريخ الناس ،حمدودا بعظائم
شخصيته اخلالدة ال مبصاحل شخصه الفاين ،انظرا يف احلياة إىل الوضع الثابت للحقيقة ال إىل الوضع املتغري

للمنفعة.

وما كان أولئك األشراف وسفهاؤهم وعبيدهم إال معاين الظلم ،والشر،

ـــــــــــــــــــــــــ

 1احلائط :البستان ،ومجعه حوائط.
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وحي القلم
فلسفة القصة
والضعف ،تقول للنيب العظيم الذي جاء ميحوها ويديل منها :إننا أشياء اثبتة يف البشرية.

مل يكن منهم األشراف والسفهاء والعبيد ،بل كان منهم العسف ،والرق ،والطيش ،تسخر ثالثتها من نيب
العدل ،واحلرية ،والعقل ،فما تسخر إال من نفسها.

صغائر احلياة قد أحاطت مبجد احلياة ،لتثبت الصغائر أهنا الصغائر ،وليثبت اجملد أنه اجملد.

كان الفريقان مها الفكرتني املتعاديتني أبدا على األرض :إحدامها عش لتأكل وتستمتع وإن أهلكت،

واألخرى عش لتعمل وتنفع الناس وإن هلكت.

كانت األقدار تبادي هذا الروح الواسع بذلك الروح الضيق ،لينطلق الواسع من مكانه ويستقبل الدنيا
اليت عليه أن ينشئها .فأولئك األشراف والسفهاء والعبيد إن هم إال الضيق ،والركود ،وذل العيش ،حول

السعة الروحية ،والسمو ،وطهارة احلياة.

وقف املعىن السماوي بني معاين األرض ،ولكن نور الشمس ينبسط على الرتاب فال يعفره الرتاب ،وما هو
بنور يضيء أكثر مما هو قوة تعمل ابلعناصر اليت من طبيعتها أن حتول ،يف العناصر اليت من شأهنا أن

تتحول.
وكان بني النيب صلى هللا عليه وسلم وبني أولئك املستهزئني قوة أخرى ،هي القدرة اليت تعمل هبذا النيب
للعامل كله ،وهبذه القدرة مل ينظر النيب إىل قريش وصولتهم عليه إال كما ينظر إىل شيء انقضى ،فكان

الوجود الذي حييط به غري موجود ،وكانت حقيقة الزمن اآليت جتعل الزمن احلاضر بال حقيقة.

وإىل هذه القدرة توجه النيب صلى هللا عليه وسلم بذلك الدعاء البليغ اخلالد ،يشكو أنه إنسان فيه
الضعف وقلة احليلة ،فينطق اإلنساين فيه ابلشطر األول من الدعاء يذكر انفراده وآاثر انفراده ،ويتوجع ملا
بينه وبني إنسانية قومه ،مث ينطق الروحاين فيه بعد ذلك إىل آخر الدعاء متوجها إىل مصدره اإلهلي قائال

أول ما يقول" :إن مل يكن بك علي غضب فال أابيل".

ولعمري لو نطقت الشمس تدعو هللا ملا خرجت عن هذا املعىن وال زادت على قوله" :أعوذ بنور وجهك"

تلتمس من مصدر النور األزيل حياطة وجودها الكامل.

ولق هزئوا من قبل ابملسيح "عليه السالم" فقال للساخرين منه :ليس نيب بال كرامة إال يف وطنه ويف بيته.

وهبذا رد عليهم رد من انسلخ منهم ،وقال هلم قول
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وحي القلم
فلسفة القصة
من ليس له حكم فيهم ،وأخذهم ابلشريعة األدبية ال العملية؛ إذ كان "عليه السالم" كاحلكمة الطائفة

ليست لكل قلب وال لكل عقل ،ولكنها ملن أعد هلا؛ وشريعته أكثرها يف التعبري وأقلها يف العمل ،ومل جتئ

ابلقوة العاملة فلم يكن بد من أن تضع املوعظة يف مكان السيف ،وأن تكون قائمة على النهي أكثر مما

هي قائمة على األمر ،وأن تكون كشمس الشتاء اجلميلة :ال تغلي هبا األرض ،وإمنا عملها أن متهد هذه
األرض لفصل آخر.

أما نبينا صلى هللا عليه وسلم فلم جيب املستهزئني ،إذ كانت القوة الكامنة يف بالد العرب كلها كامنة فيه،

وكان صدره العظيم حيمل للدنيا كلمة جديدة ال تقبل الدنيا أن تعامله عليها إال بطريقتها احلربية؛ فلم يرد
رد الشاعر الذي يريد من الكلمة معناها البليغ ،ولكنه سكت سكوت املشرتع الذي ال يريد من الكلمة

إال عملها حني يتكلم؛ وكان يف سكوته كالم كثري يف فلسفة اإلرادة واحلرية والتطور ،وأن ال بد أن يتحول

القوم ،وأن ال بد أن يتفطر هذا الشجر األجرد عن ورق جديد أخضر ينمو ابحلياة.

مل يتسخط ومل يقل شيئا ،وكان كالصانع الذي ال يرد على خطأ اآللة بسخط وال أيس ،بل إبرسال يده يف

إصالحها.
قالوا :ورأى ابنا ربيعة ،عتبة وشيبة ما لقي النيب صلى هللا عليه وسلم من السفهاء ،فتحركت له رمحهما،

فدعوا غالما هلما نصرانيا يقال له عداس ،فقاال له :خذ قطفا من هذا العنب وضعه يف ذلك الطبق ،مث

اذهب به إىل ذلك الرجل فقل له أيكل منه ،ففعل عداس مث أقبل به حىت وضعه بني يدي رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم فلما وضع يده قال" :بسم هللا" مث أكل؛ فنظر عداس إىل وجهه مث قال- :وهللا -إن هذا

لكالم ما يقوله أهل هذه البلدة.
فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :ومن أي البالد أنت اي عداس وما دينك؟".

قال :أان نصراين وأان رجل من أهل نينوى .فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :من قرية الرجل

الصاحل يونس بن مىت؟" .قال :وما يدريك ما يونس بن مىت؟ قال صلى هللا عليه وسلم "ذاك أخي ،كان

نبيا وأان نيب".

فأكب عداس على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبل رأسه ويديه ورجليه.

اي عجبا لرموز القدر يف هذه القصة!
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وحي القلم
فلسفة القصة
لقد أسرع اخلري والكرامة واإلجالل فأقبلت تعتذر عن الشر والسفاهة والطيش ،وجاءت القبالت بعد

كلمات العداوة.

وكان ابنا ربيعة من ألد أعداء اإلسالم ،وممن مشوا إىل أيب طالب عم النيب صلى هللا عليه وسلم من أشراف

قريش يسألونه أن يكفه عنهم أو خيلي بينهم وبينه ،أو ينازلوه وإايه حىت يهلك أحد الفريقني ،فانقلبت
الغريزة الوحشية إىل معناها اإلنساين الذي جاء به الدين ،ألن املستقبل الديين للفكر ال للغريزة.

وجاءت النصرانية تعانق اإلسالم وتعزه ،إذ الدين الصحيح من الدين الصحيح ،كاألخ من أخيه ،غري أن
نسب اإلخوة الدم ونسب األداين العقل.
مملوءا حالوة؛ فباسم هللا كان قطف العنب
مث أمت القدر رمزه يف هذه القصة ،بقطف العنب سائغا عذاب ً
رمزا هلذا العنقود اإلسالمي العظيم الذي امتأل حبا كل حبة فيه مملكة.
ً
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وحي القلم
فوق اآلدمية اإلسراء واملعراج

فوق اآلدمية* اإلسراء واملعراج:
من أعجب ما اتفق يل أين فرغت من تسويد هذا املقال مث أردت نقله ،فتعسر علي وصرفت عنه أبمل

شديد اعرتاين ،وانلين منه ثقلة يف الدماغ؛ مث كشفه هللا بعد يوم فراجعت الكتابة ،فإذا قلمي ينبعث هبذه
الكلمات:
كيف يستوطئ املسلمون العجز ،ويف أول دينهم تسخري الطبيعة؟

كيف يستمهدون الراحة ،ويف صدر اترخيهم عمل املعجزة الكربى؟
كيف يركنون إىل اجلهل ،وأول أمرهم آخر غاايت العلم؟

كيف ال حيملون النور للعامل ونبيهم هو الكائن النوارين األعظم؟

قصة اإلسراء واملعراج هي من خصائص نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم هذا النجم اإلنساين العظيم؛ وهو
النور املتجسد هلداية العامل يف حرية ظلماته النفسية؛ فإن مساء اإلنسان تظلم وتضيء من داخله أبغراضه

ومعانيه .وهللا -تعاىل -قد خلق للعامل األرضي مشسا واحدة تنريه وحتييه وتتقلب عليه بليله وهناره ،بيد أنه
ترك لكل إنسان أن يصنع لنفسه مشس قلبه وغمامها وسحائبها وما تسفر به وما تظلم فيه .وهلذا مسي
ني أَيْ ِدي ِه ْم َو ِأب َْميَاهنِِ ْم} [احلديد:
ورُه ْم بَ ْ َ
القرآن نورا لعمل آدابه يف النفس ،ووصف املؤمنون أبهنم {يَ ْس َعى نُ ُ

نورا يشمون به.
 ،]12وكان أثر اإلميان والتقوى يف تعبري القرآن الكرمي أن جيعل هللا للمؤمنني ً
ِ
َس َرى
{س ْب َحا َن الىذي أ ْ
وقد حار املفسرون يف حكمة ذكر "الليل" يف آية "اإلسراء" من قوله -تعاىلُ :-
ِ ِ
ِِ ِ
ىِ
ِِ
ِِ
آايتِنَا} [اإلسراء.]1 :
بِ َع ْبده لَْي ًال م َن ال َْم ْسجد ا ْحلََر ِام إِ َىل ال َْم ْسجد ْاألَق َ
ْصى الذي َاب َرْكنَا َح ْولَهُ لنُ ِريَهُ م ْن َ
ليال.
فإن السرى يف لغة العرب ال يكون إال ً
ـــــــــــــــــــــــــ

* أنشأها برأي صديقه األستاذ حممود أبو ريه.
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وحي القلم

فوق اآلدمية اإلسراء واملعراج
واحلكمة هي اإلشارة إىل أن القصة قصة "النجم" اإلنساين العظيم الذي حتول من إنسانيته إىل نوره
السماوي يف هذه املعجزة ،ويتمم هذه العجيبة أن آايت "املعراج" مل جتئ إال يف سورة" :والنجم".

وعلى أتويل أن ذكر "الليل" إشارة إىل قصة النجم ،تكون اآلية برهان نفسها ،وتكون يف نسقها قد جاءت
معجزة من املعجزات البيانية؛ فإذا قيل :إن جنما دار يف السماء ،أو قطع ما تقطعه النجوم من املسافات

اليت تعجز احلساب ،فهل يف ذلك من عجيب؟ وهل فيه شك أو نظر أو تردد؟ وهل هو إال من بعض ما
يسبح هللا بذكره؟ وهل يكون إال آية اتصلت ابآلايت اليت نراها اتصال الوجود بعضه ببعض؟
ِ ِ
آايتِنَا} [اإلسراء .]1 :مع أن األلفاظ كما ترى
وأان ما يكاد ينقضي عجيب من قوله تعاىل{ :لنُ ِريَهُ م ْن َ
مكشوفة واضحة ،وخييل إليك أن ليس وراءها شيء ،ووراءها السر األكرب؛ فإهنا هبذه العبارة نص على
إشراف النيب صلى هللا عليه وسلم فوق الزمان واملكان يرى بغري حجاب احلواس مما مرجعه إىل قدرة هللا ال
قدرة نفسه؛ خبالف ما لو كانت العبارة" :لريى من آايتنا" فإن هذا جيعله لنفسه يف حدود قوهتا وحواسها

وزماهنا ومكاهنا ،فيضطرب الكالم ،ويتطرق إليه االعرتاض وال تكون مث معجزة.

وحتويل فعل "الرؤية" من صيغة إىل صيغة كما رأيت ،هو بعينه إشارة إىل حتويل الرائي من شكل إىل شكل
كما ستعرفه ،وهذه معجزة أخرى يسجد هلا العقل؛ فتبارك هللا منزل هذا الكالم!

جنما إنسانيًا يف نوره ،فلن أييت هذا إال من غلبة روحانيته على مادته؛ وإذا
وإذا كان صلى هللا عليه وسلم ً

غلبت روحانيته كانت قواه النفسية مهيأة يف الدنيا ملثل حالتها يف األخرى؛ فهو يف هذه املعجزة أشبه
ابهلواء املتحرك .فقل اآلن :أيعرتض على اهلواء إذا ارتفع أبنه مل يرتفع يف طيارة؟

ومن مث كان اإلنسان إذا مسا درجة واحدة يف ثبات قواه الروحية ،مسا هبا درجات فوق الدنيا وما فيها،

وسخرت له املعاين اليت تسخر غريه من الناس ،ونشأت له نواميس أخالقية غري النواميس اليت تتسلط هبا
األهواء .ومىت وجد الشيء من األشياء كانت طبائع وجوده هي نواميسه؛ فالنار مثال إذا هي تضرمت

أوجدت اإلحراق فيما حيرتق ،فإن وضع فيها ما ال حيرتق أبطل نواميسها وغلب عليها.
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وكل معجزة حتدث فهذا هو سبيلها يف إجياد النواميس اخلاصة هبا وإبطال النواميس املألوفة ،وهبذا يقال:

إهنا خرقت العادة .ومن النور نور ال يشف له غري اهلواء ،ومنه أشعة "رونتجن" اليت تشف هلا اجلدران

واحلجب؛ فهذه معجزة يف ذاك.

والنيب ال يكون نبيا حىت يكون يف إنسانه إنسان آخر بنواميس جتعله أقرب إىل املالئكة يف روحانيتها ،وما
ينزل إنسانه الظاهر من اإلنسان الباطن فيه إال منزلة من يتلقي ممن يعطي؛ فذاك الباطن هو للحقائق اليت
ال حتملها الدنيا ،وهذا الظاهر ملا ميكن أن يبلغ إليه الكمال يف املثل اإلنسان األعلى ،ولوال ذلك الباطن

ما استطاع نيب من األنبياء أن حيمل مهوم أمة كاملة ال تضنيه وال تغريه وال تعجزه.

فحقيقة النبوة أهنا قوة من الوجود يف إنسان خمتار جاءت تصلح الوجود اإلنساين به لتقر يف هذه احليوانية
املهذبة مثلها األعلى ،بداللتها على طريقها النفسي مع طريقها الطبيعي ،فيكون مع االحنطاط الرقي ،ومع
النقص الكمال ،ومع حكم الغريزة التحكم يف الغريزة ،ومع الظلمة املادية اإلشراق الروحاين.

وما املعجزات إال شأن تلك القوة الباطنة ال شأن إنساهنا الظاهر ،ومن الذي ينكر أن قوى الوجود هي يف
نفسها إعجاز للعقل البشري؟ وهل ينكر اليوم أحد شأن هذه القوة يف "الراديو" حني مسته فجعلت

الكلمة اليت ترسل بني الشرق والغرب ،كالكلمة بني اثنني يتحداثن يف جملس واحد؟

وحنن نرى معجزات التنومي املغناطيسي وما يبصره النائم وما يسمعه ،وما ينكشف له مما وراء الزمان

واملكان؛ وليس التنومي شيئا إال تسليط الذات الباطنة بقواها الروحية العجيبة ،على الذات الظاهرة املقيدة

حبواسها احملدودة ،فتطغى عليها ،فتصبح احلواس مطلقة شائعة يف الوجود مبقدار ما فيها من قواه ال مبقدار

ما فيها من قوة شخصها.

وعلى حنو من ذلك يتصل الرجل الروحاين بذاته الباطنة ،فيوقع شخصه الظاهر يف االستهواء ،فينكشف
له الوجود ،ويبصر ما يقع على البعد ،ويرى ما هو آت قبل أن أييت؛ وما الكون يف هذه احلالة إال

نورا تنظر به مجايل.
كاملعشوق يقول لعاشقه الذي وقع يف قلبه احلب :قد آتيتك ً
ويف علماء عصران من يفكر يف الصعود إىل القمر ،وفيهم من يعمل
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للمخاطبة مع األفالك ،وفيهم من تقع له العجائب يف استحضار األرواح وتسخريها؛ وكل ذلك أول
الربهان الكوين الذي سيلزم العلم فيضطره يف يوم ما إىل اإلقرار بصحة اإلسراء واملعراج.

وحنن قبل أن نبدي رأينا يف القصة نلم هبا إملامة موجزة؛ فقد اختلفت فيها األحاديث ووقع فيها ختليط

كثري ،فجاءت فنوان وأنواعا من طرق شىت ،حىت مجعها بعضهم يف جزأين ،1وما حتتمل كل ذلك وال
بعضه ،ولكن روح الرواية يف ذلك الزمن كانت كروح الصحافة يف هذا العصر :مىت فارت فورها

استحدثت من كل عبارة عبارة أخرى ،وعلى هذه الطريقة خترج من العبارتني عبارة اثلثة ،فيكون األصل
معىن واحد وإذا هو ميد من ميينه ويساره.

ضوءا يف نور املعىن ،وما
وال يرون بذلك أبسا؛ فإهنم يشدون به الرأي ،ويضاعفون منه اليقني ،ويزيدون ً

داموا قد أثبتوا األصل واستيقنوه ،فال حرج أن يؤيد القول بعضه بعضا ،ابجتهاد يف عبارة ،واستنباط من

أخرى ،وزايدة يف الثالثة مما هو بسبيل منها ،على حنو ما نرى من فن الرواية القصصية؛ إذ تتعدد

األساليب والعبارات خمتلفة متنوعة ،وليس حتتها إال حقيقة واحدة ال ختتلف ،والقصص الديين يف هذه
اللغة العربية فن كامل قائم بنفسه ،وال يبدع العقل واخليال والعاطفة أقوى منه وال أعجب وال أغرب.

مناما؟
هذا يف منت القصة ،أما يف واقعتها فقد اختلفوا اختالفًا آخر :هل كان اإلسراء واملعراج يقظة أو ً

وابلروح وحدها ،أو ابلروح واجلسم معا؟ وإمنا ذكران هذا اخلالف ألنه الدليل القاطع على أن النيب صلى

هللا عليه وسلم مل خيرب بشيء من ذلك ،فلم يعني هلم وجها من هذه األوجه ،واحلكمة يف ذلك أن عقوهلم مل

تكن حتتمل اإلدراك العلمي الذي أساسه ما عرف اليوم من أمر الكهرابء واألثري.

مضطجعا ،فأاته جربيل ،فأخرجه من
واخلالصة اليت تتأدى من القصة :أنه صلى هللا عليه وسلم كان
ً
املسجد ،فأركبه الرباق ،فأتى بيت املقدس ،مث دخل املسجد فصلى فيه ،مث عرج به إىل السموات،

فاستفتحها جربيل واحدة واحدة ،فرأى فيها من آايت ربه ،واجتمع ابألنبياء -صلوات هللا عليهم-

وصعد يف مساء بعد مساء إىل سدرة املنتهى ،فغشيها من أمر هللا ما غشيها ،فرأى صلى هللا عليه وسلم

مظهر اجلمال األزيل ،مث زج به يف النور فأوحى هللا إليه ما أوحى.
ـــــــــــــــــــــــــ

 1قال الذهيب :إن احلافظ عبد الغين مجع أحاديث اإلسراء يف جزأين.
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أما وشي القصة وطرازها فباب عجيب من الرموز الفلسفية اإلنسانية اليت يرمز هبا إىل جتسيد األعمال يف
هذه احلياة :تكون تعبا وتقع فائدة ،أو تلتمس منفعة وشهوة وتقع مضرة ومحاقة ،مث تفىن من هذه وتلك

الصورة الزمنية اليت تومهها أصحاهبا ،وختلد الصور األبدية اليت جاءت هبا حقائقها.

ومن هذه الرموز البديعة قوله" :فجاءين جربيل إبانء من مخر وإانء من لنب ،فأخذت اللنب ،فقال جربيل:

أخذت الفطرة" .وأنه مر على قوم يزرعون وحيصدون يف كل يوم ،كلما حصدوا عاد كما كان؛ فسأل" :ما

هذا؟" ،قال جربيل :هؤالء اجملاهدون يف سبيل هللا ،تضاعف هلم احلسنة سبعمائة ضعف .مث أتى على قوم
ترضخ رؤوسهم ابلصخر ،كلما رضخت عادت كما كانت وال يفرت عنهم من ذلك شيء؛ فقال" :ما

هذا؟" ،قال جربيل :هؤالء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصالة .مث أتى على قوم بني أيديهم حلم نضيج يف
قدر ،وحلم آخر نيئ يف قدر خبيث ،فجعلوا أيكلون من النيئ اخلبيث ويدعون النضيج؛ فقال" :ما

هؤالء؟"،قال جربيل :هذا الرجل تكون عنده املرأة احلالل الطيب فيأيت امرأة خبيثة ،واملرأة تقوم من عند
زوجها حالال طيبا فتأيت رجال خبيثا .مث أتى على رجل قد مجع حزمة عظيمة ال يستطيع محلها وهو يزيد
عليها ،فقال" :ما هذا اي جربيل؟" ،قال :هذا الرجل تكون عليه أماانت الناس ال يقدر على أدائها وهو

يريد أن حيمل عليها .مث رأى نساء معلقات بثديهن؛ فسأل ،فقال جربيل :هؤالء الاليت أدخلن على
الرجال من ليس من أوالدهم.

وحنن على الرأي الذي عليه مجهور العلماء :من أن اإلسراء واملعراج كاان ابجلسم والروح معا على التأويل
شى ِ
ص ُر
شىَ ،ما َزا َ
الس ْد َرةَ َما يَـغْ َ
الذي سنبينه؛ ويثبت ذلك قوله -تعاىل -يف سورة "والنجم"{ :إِ ْذ يَـغْ َ
غ الْبَ َ

َوَما طَغَى} [النجم .]17 :فال يكون البصر يزيغ ويطغى إال يف اجلسم ،وال ينتفي عنه ذلك إال وهو يف

{وَما طَغَى} [النجم]17 :؛ فذلك
اجلسم .ومل يتنبه أحد من املفسرين إىل املعىن املعجز العجيب يف قولهَ :
نص على أنه كان يرى جبسم قد حتول عن الطبيعة اآلدمية احملدودة فليس فيه منها شيء؛ إذ ال يكون
طغيان البصر إىل من تسلط اخليال عليه أبهواء اجلسم اليت ال يستقيم هبا حكم على حقيقته ،فما زاغ

البصر بكونه مقيد احلاسة ،وال طغى بكونه مطلق اخليال ،بل كان كما يريه هللا من آايته ،أي كان حقيقة
كونية يف غري حالتها األرضية الناقصة.
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والذين قالوا :إن اإلسراء واملعراج كاان رؤاي رآها النيب صلى هللا عليه وسلم احتجوا لذلك بقوله تعاىل:
اك إِىال فِ ْتـنَةً لِلن ِ
ىاس} [اإلسراء .]60 :وقد خلط املفسرون يف هذا أيضا ،وإمنا
الرْؤاي الىِيت أ ََريْـنَ َ
{وَما َج َعلْنَا ُّ
َ
مناما -لنفي أتثري احلواس على الرائي ،وإثبات أن الطبيعة
كان التعبري بلفظ "الرؤاي" -وهي اليت تكون ً
اآلدمية جبملتها كانت فيه كالنائمة عن حياهتا األرضية حبقائقها وأخيلتها معا ،فليس انئما كالنائم ،وال

مستيقظا كاملستيقظ.

ويف أساس القصة جربيل والرباق ،ومها القوة املالئكية والقوة الطبيعية ،أو الروح املالئكي ،والروح

رمزا ،إذ ال أييت للعرب أن يفهموا ما يراد منه؛ وعندان أنه مسي
الطبيعي ،ومل يوصف الرباق أبنه دابة إال ً

الرباق من الربق ،وما الربق إال الكهرابئية ،وهذا هو املراد منه؛ فتلك قوة كهرابئية مىت نبضت مجعت أول

العامل آبخره؛ وهذه هي احلكمة يف أن آية اإلسراء مل تذكر أنه كان حمموال على شيء ،إذ مل يكن حمموال إال
على روح األثري.

وما دامت القوة املالئكية والقوة الطبيعية قد سخرات له صلى هللا عليه وسلم فال معىن ألن يكون ذلك
للروح دون اجلسم ،بل اجتماعهما معا يف القصة دليل على أن سر املعجزة إمنا كان يف تيسري مالءمة

جسمه الشريف هلاتني احلالتني؛ فيتحول يف صورة كونية مالئكية بني سر امللك وسر الطبيعة ،وحينئذ ال

جتري عليه أحكام احلواس وال أحكام املادة.

ومن املمكن أن تتحول األجسام إىل حالتها األثريية يف بعض األحوال اخلارقة ،وهبذا يعلل طي األرض

لبعض الروحانيني ،وتعلل خوارق كثرية مما حيدث يف استحضار األرواح هلذا العهد ،ومما أيتيه فقراء اهلند،
ومما كان يصنعه "هوديين" األمريكي :إذ كانوا يغللونه ابلسالسل والقيود مث يرونه طليقا؛ وحيسبونه يف

السجون احملصنة يقوم عليها احلراس ومتسكه فيها األبواب واجلدران مث جيدونه يف بعض الفنادق.

وليس للعقل أن ينكر شيئا من هذه وحنوه ،فإن تركيب الطبيعة رد عليه ،ونقصه هو رد على نفسه،
واملستحيل على األعمى هو أيسر املمكنات على املبصر.

فأنت ترى أن ذكر الرباق وامللك يف أساس قصة اإلسراء واملعراج هو صلة القصة ابملعجزة ،وهو عينه

صلتها ابلربهان؛ ولو مل يكوان فيها ملا كان هلا تفسري.
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والقصة بعد ذلك تثبت أن هذا الوجود يرق وينكشف ويستضيء كلما مسا اإلنسان بروحه ،ويغلظ

ويتكاثف ويتحجب كلما نزل هبا ،وهي من انحية النيب صلى هللا عليه وسلم قصة تصفه مبظهره الكوين يف
عظمته اخلالدة كما رأى ذاته الكاملة يف ملكوت هللا ،ومن انحية كل مسلم من أتباعه هي كالدرس يف أن
يكون لقلب املؤمن معراج مساوي فوق هذه الدنيا ،ليشهد ببصريته أنوار احلق ،ومجال اخلري ،وجتسد

األعمال اإلنسانية يف صورها اخلالدة؛ فيكون بتدبره القصة كأمنا يصعد إىل السماء وينزل؛ فيسرتيح إىل
احلقائق األساسية هلذه احلياة ،فيدفع عن نفسه بذلك تعقد األخيلة الذي هو أساس البالء على الروح.

ومىت استنار القلب كان حيا يف صاحبه ،وكان حيا يف الوجود كله .ومىت سلمت احلياة من تعقيد اخليال

الفاسد مل يكن بني اإلنسان وبني هللا إال حياة هي احلق واخلري ،ومل يكن بينه بني الناس إال حياة هي الرمحة
واحلب.
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اإلنسانية العليا
اإلنسانية العليا*:

من أوصاف النيب صلى هللا عليه وسلم إنه كان متواصل األحزان ،دائم الفكرة ،ليست له راحة ،طويل
السكت ،ال يتكلم يف غري حاجة ،ليس ابجلايف وال املهني ،يعظم النعمة وإن دقت ال يذم منها شيئا ،وال

تغضبه الدنيا وال ما كان هلا ،فإذا تعدى احلق مل يقم لغضبه شيء حىت ينتصر له ،وال يغضب لنفسه وال

ينتصر هلا؛ وكان خافض الطرف ،نظره إىل األرض أطول من نظره إىل السماء ،من رآه بديهة هابه ،ومن
خالطه معرفة أحبه وال حيسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه ،وال يطوي عن أحد من الناس بشره ،قد

وسع الناس بسطه وخلقه ،فصار هلم أاب ،وصاروا عنده يف احلق سواء؛ حيسن احلسن ويقويه ،ويقبح القبيح
ويوهيه ،معتدل األمر غري خمتلف؛ وكان أشد الناس حياء ،ال يثبت بصره يف وجه أحد ،له نور يعلوه كأن
الشمس جتري يف وجهه ،ال يؤيس راجيه ،وال خييب عافيه ،ومن سأله حاجة مل يرده إال هبا أو مبيسور من

القول؛ أجود الناس ابخلري.1

صلى هللا وسلم على صاحب هذه الصفات اليت ال جيد الكمال اإلنساين مذهبا عنها وال عن شيء منها،
وال جيد النقص البشري مساغا إليها وال إىل شيء منها؛ ففيها املعىن التام لإلنسانية ،كما أن فيها املعىن

التام للحق ،ومن اجتماع هذين يكون فيها املعىن التام لإلميان.

هي صفات إنساهنا العظيم ،وقد اجتمعت له لتأخذ عنه احلياة إنسانيتها العالية؛ فهي بذلك من برهاانت

نبوته ورسالته.
ولو مجعت كل أوصافه صلى هللا عليه وسلم ونظمتها بعضها إىل بعض ،واعتربهتا أبسرارها العلمية لرأيت

منها كوان معنواي دقيقا قائما هبذا اإلنسان األعظم ،كما يقوم هذا
ـــــــــــــــــــــــــ

* انظر صفحة  241من حياة الرافعي.
 1مجعنا هذه األوصاف من رواايت خمتلفة ،وجعلناها كاحلديث الواحد.
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اإلنسانية العليا
الكون الكبري بسننه وأصول احلكمة فيه ،وأليقنت أن هذا النيب الكرمي إن هو إال معجم نفسي حي ألفته
احلكمة اإلهلية بعلم من علمها ،وقوة من قوهتا ،لتتخرج به األمة اليت تبدع العامل إبداعا جدي ًدا ،وتنشئه
النشأة احملفوظة له يف أطوار كماله.

ولن ترى يف اإلنسانية أمسى من اجتماع هذه الصفات بعضها إىل بعض وإين ألكاد كلما أتملتها أحسب

وقدرا إبنسان على اإلنسانية كلها .وهي دليل على أنه اإلنسان الذي خلق للدنيا ال
هذا السمو قضاء ً

لنفسه؛ فهو ال ينمو مبا يكون على الناس من احلق ،ولكن مبا يكون للناس عليه من الواجبات ،كأمنا هو

حقيقة كونية تعيش عيشها ،فما تكون يف الوجود إال لتقرر وجودها هي ،وال تنتهي حني تنتهي بذاهتا إال
لتبدأ معانيها يف غريها ،فهو صلى هللا عليه وسلم إنسان غرس يف التاريخ غرسا ليكون حدا لزمن وأوال

لزمن بعده ،وما كانت حياته تلك إال طريقة غرسه ،وهو أب ًدا قائم يف مكانه االجتماعي ،إذ كان الزمن

كلما تقدم زاد يف إثباته ،وقد أصبح يف الدنيا كأنه جهة من اجلهات ال إنسان من الناس ،فلن يتغري أو

ميحى إال إذا تغري أو حمي املشرق واملغرب.
وحنن حني نقرأ تلك الصفات وما فاضت به كتب الشمائل من أمثاهلا ،ال نقرؤها أوصافا وال حلية ،بل

نراها صفحة إهلية مصنفة أبدع تصنيف وأدقه ،ومن وراء أتليفها تفسري طويل ال يهتدي الفكر البشري
ألحسن منه وال أصح وال أكمل؛ فقد اجتمعت تلك الصفات يف إنساهنا اجتماع األجزاء يف املسألة

الرايضية ،ال ينبغي أن تزيد أو تنقص ،إذ كان يف جمموعها ما وجد له جمموعها.

ويكاد االرتباط بني أجزاء املسألة يكون هو بعينه صورة لالرتباط بني أجزاء تلك الصفات الشريفة؛ فإن

كل جزء منها موضوع وضعا ال يتم الكل إال به ،حىت ال موضع فيها لقلة أو كثرة؛ وهذا معىن قوله صلى

هللا عليه وسلم" :أدبين ريب فأحسن أتدييب" ،وأنت إذا دققت يف هذا احلديث أدركت من معناته أن هناك
طبيعة أخالقية مفردة جترى على قانوهنا الذي وضعه هللا هلا وأحكمها به.

دليال بينا على أنه خملوق خلقة متميزة
وأعجب ما يدهشنا من جمموع صفاته صلى هللا عليه وسلم أن فيها ً
بنفسها ،كخلقة القلب اإلنساين :نظامه حياته وحياته نظامه ،وكأمنا اعرتته حالة نفسية كاليت تعرتي القلب

يف استشعار اخلطر فتخرجه من طبيعته إىل أقوى منها ،فال يزال ميد أعضاء اجلسم مبدد ال ينفد من القوة

والصرب ،جيعل احلياة فيها على أضعافها كأهنا حياة كانت خمبوءة وظهرت بغتة؛ ويف هذه احلالة تتجه غرائز
النفس كلها إىل جهة واحدة كأهنا مقدرة مبيزان ،مضبوطة بقياس؛
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فرتجع على تناقضها واختالفها متعاونة يؤازر بعضها بعضا ،وكان قانوهنا الطبيعي أن تتجاذب وتتساقط

وتفسر الواحدة منها عمل األخرى ،فيجيء هبا الشيء وضده معا :كالصدق والكذب ،والطمع والقناعة،
والشهوات الثائرة واخلمود الساكن ،إىل آخر ما تعد من هذه الغرائز؛ ولكنها يف استعشار اخلطر تكون

كاألشباه ال كاألضداد ،فيشد بعضها بعضا ،ويتم النقيض منها نقيضه ،وجتري كلها يف قانون واحد :هو
الدفاع أبجزائها عن جمموعها؛ فرتى النازع منها وإنه ملستقر يف أشد من القيد ،وكأن فيه غري طبيعته.

وهل ينبئك جمموع صفاته صلى هللا عليه وسلم إال أنه يعيش معيشة القلب إذا اختلف ما حوله وفجأته
بغتات الوجود فتجاوز أن يكون منبعا للحياة إىل أن يكون حافظا للحياة يف منبعها؟

وتلك احلالة -كما مر بك -جتعل وجود اإلنسان هو وجود إرادته وعقله ،ال وجود شهواته وغرائزه؛

وكذلك عاش نبينا صلى هللا عليه وسلم فهو مدة حياته يف وجود إرادته ال غريها ،حىت ليس عليه سبيل
لغميزة أو الئمة ،كأنه خلق تشده نية مستيقظة قد نبهها ما ينبه النفس من الغرر واخلطر ،ولعل هذا
الشعور يف نفسه صلى هللا عليه وسلم هو التفسري لقوله" :نية املؤمن خري من عمله" .إىل أحاديث كثرية مما

جيري يف معىن هذه الكلمة اجلامعة؛ يريد هبا :أن نية املؤمن ال تنطوي إال على اخلري الكامل ،فهو -ما

دامت نيته على صالحها وسره على إخالصه -ال يعد اليسري من الشر يسريا ،وال يرى الكثري من اخلري

كثريا؛ فاألصل القائم يف تلك النية املؤمنة أال يبدأ الشر كي ال يوجد ،وأال ينتهي اخلري كي ال يفىن؛
ً

فاملؤمن من ذلك على اخلري والكمال أب ًدا ،يف حني أن عمله بطبيعته اإلنسانية يتناول اخلري والشر مجيعا،
مث ال يكون إال عمال إنسانيا على نقص واضطراب والتواء.

وقد ال يستطيع املؤمن أن أييت اخلري يف بعض أحواله ،ولكنه يستطيع دائما أن ينويه ويرغب فيه ويعزم
عليه ،ليحقق ضمريه يف كل ما يهم به؛ وحيصر أفكاره يف قانون نيته املؤمنة .وهذا هو األساس يف علم

األخالق ،ال أساس من دونه.

والنية من بعد هي حارس العمل؛ فكل إنسان يستطيع أن يذعن وأن أيىب ،ومن مث تكون هذه النية ردا

ومدافعة من انحية ،واستجابة ومطاوعة من الناحية األخرى؛ فهي على احلقيقة مىت صلحت كانت

استقالال اتما لإلرادة ،وكانت مع ذلك ضبطا هلذه اإلرادة على حال واحدة هي اليت ينتظم هبا قانون املبدأ
السامي.
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اإلنسانية العليا
مث إنه ال ضابط لصحة العمل واستقامته إال النية الصحيحة املستقيمة؛ فالتزوير والتلبيس كالمها سهل

ميسور يف األعمال ،ولكنهما مستحيالن يف النية إذا خلصت.

وهي كذلك ضابط للفضائل توجه القلوب على اختالفها وتفاوهتا اجتاها واح ًدا ال خيتلف؛ فيكون طريق ما
بني اإلنسان واإلنسان ،من انحية الطريق ما بني اإلنسان وبني هللا.

وأشواق الروح بطبيعتها ال تنتهي ،فيعارضها اجلسم جبعل حاجاته غري منتهية؛ حياول أن يطمس هبذه على

تلك ،وأن يغلب احليوانية على الروحانية ،فإذا كانت النية مستيقظة كفته وأماتت أكثر نزعاته ،ووضعت

لكل حاجة حدا وهناية؛ وبذلك جترع النية إىل أن تكون قوة يف النفس خيرج هبا اإلنسان عن كثري مما حيده
من جسمه ،ليخرج بذلك عن كثري مما حيده من معاين األرض.

وهي بعد هذا كله حتمل اإلنسان أن ينظر إىل واجبه كأنه رقيب حي يف قلبه ،ال يرائيه وال جيامله ،وال خيدع

من أتويل ،وال يغر بفلسفة وال تزيني ،وال يسكته ما تسول النفس ،وال يزال دائما يقول لإلنسان يف قلبه:
إن اخلطأ أكرب اخلطأ أن تنظم احلياة من حولك وترتك الفوضى يف قلبك.

ومجلة القول يف معاين النية أهنا قوة جتعل ابطن اجلسم متساوقا مع ظاهره ،فتتعاون الغرائز املختلفة يف

النفس تعاوان سهال طبيعيا مطردا ،كما تتعاون أعضاء اجلسم على اختالفها يف اطراد وسهولة وطبيعة.

وكل صفات النيب صلى هللا عليه وسلم -مما ذكرانه وما مل نذكره -مىت اعتربت بذلك األصل الذي بيناه
متاما على بعض يف نسق رايضي عجيب ،وظهرت حكمة كل منهما واضحة
انتظمها مجيعا ،فجاء بعضها ً

مكشوفة ،ورأيتها يف جمموعها تصف لك عمرا هندسيا دقيقا قد بلغ الغاية من الكمال والروعة والدقة ،ال

جزءا ،بل كله أجزاؤه ،وأجزاؤه كله؛ كالوضع اهلندسي :إما أن يكون بكله ،وإما أال تكون
يعد جزء منه ً
فيه اهلندسة كلها.

موجودا من ذات نفسه،
وليس جمموع تلك الصفات يف معناه إال صنعة اإلنسان صنعة جديدة خترجه
ً

وتكسرت القالب األرضي الذي صب فيه وتفرغه يف مثل قالب الكون ،فإذا هو غري هذا اإلنسان الضيق

املنحصر يف جسمه ودواعي
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جسمه ،فال ختضعه املادة ،وال يؤتى من سوء نظره لنفسه ،وال تغره الدنيا ،وال ميسكه الزمان؛ إذ كانت
هذه هي صفات املستعبد أبهوائه ال احلر فيها ،واخلاضع بنفسه ال املستقبل هبا ،واملقبور يف إنسانيته ال

احلي فوق إنسانيته ،ومثل هذا املستعبد اخلاضع املقبور ال وجود له إال يف حكم حواسه ،فعمله ما يعيش

مبتورا ينتهي يف هوى من أهواء احليوان الذي فيه.
به ال ما يعيش من أجله ،ويتصل بكل شيء اتصاال ً

ومن املقابلة العجيبة أن يكون يف اإلنسان االجتماعي حيوان ،تقابله احلكمة يف احليوان األليف إبنسان،

وحكمها واحد ومنطقهما ال خيتلف .فلو أنك سألت حيوان األعصاب عن صاحبه اإلنسان لقال لك :هو
غليت ومزرعيت .ولو سألت كلبا عن حبه صاحبه ومبلغ هذا احلب يف نفسه ملا زاد يف جوابه على أنه حيبه

حب اللقمة والعظمة.

ومىت كان اإلنسان يف حكم حواسه مل تعد األشياء عنده كما هي يف نفسها مبعانيها الطبيعية احملدودة،
وانقلبت كما هي يف ومهه مبعان متفاوتة مضطربة ،فال يشعر املرء ابئتالف الوجود وتعاونه ،ولكن ابختالفه
وتناقضه ،فمن مث ال تكون أسباب اللذة إال من أسباب اإلمث ،ويدخل يف كل حب بغض ،ويف كل رغبة

طمع ،ويف كل خري شر ،ويف كل صريح خيبء ،وهلم جرا ،إذ ال بد من هذا كله مىت غلب الفاين على
الباقي ،وال بد من كل هذا يف متثيل رواية احلواس اخلادعة اليت أساسها التغري والتقلب ،حىت لكأن النفس

غنما تعيش هبا يف ظاهر من احلياة ال يف احلياة نفسها.

وهذا اخلداع جاعل كل شيء من أشياء النفس ال يبدأ إال لينتهي ،مث ال ينتهي إال ليبدأ؛ فما تزال هذه

النفس طامعة فيما ال تناله ،وال يزال من ذلك مصدر آلالمها احلسية؛ مث إذا هي انلت منالتها سئمت ،فال

يزال من ذلك مصدر آخر آلالمها املعنوية ،ولن جييء الصحيح من غري الصحيح ،فالكون كله ليس إال

كذاب يف النفس الكاذبة حبواسها.

ولذا كان أخص أوصافه صلى هللا عليه وسلم راجعا إىل خروجه من سلطان نفسه ،فال يغضب هلا ،وال
يطلقها من الدنيا فيما تذمه أو متدحه ،وال حيب فيها ،وال يبغض من أجلها ،وال يهاوهنا ،وال يستلني هلا يف

مأكل وملبس ،وال أيخذها إال من انحية اإلميان ابهلل واإلميان ابإلنسانية؛ فأفراحها أحزاهنا ،وآماهلا
أشواقها ،وأمالكها
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أعماهلا ،وحساهبا يف طبيعتها ،وحوادثها من العقل ال من احلواس ،وعظمتها إثبات ذاهتا يف غريها ،ال

إثبات غريها يف ذاهتا ،وغايتها يف الباقي ال الزائل ،ويف اخلالد ال الفاين ،وما دام احلاضر متحركا فهو طارئ
زواال ،والعمل له على مقداره يف قلة لبثه وهوان أمره ،واالهتمام أب ًدا مبا وراءه ال
عابر أوشك أمور الدنيا ً

به.

فأول النفس النية العاملة آلخرهتا ،وآخر النفس ما تؤدي إليه أعمال هذه النية؛ فليس يف إنسان الدنيا إال

إنسان العامل اآلخر ،وهبذا يقدر صمته وكالمه ،وحركته وسكونه ،وما أييت وما يدع ،وما حيب وما يكره ،إذ

كل شيء منه على ذلك االعتبار إمنا هو صورة احلقيقة العاملة فيه.

ومجاع األمر أال يكون مستقبل اإلنسان عالمة استهزاء جبانب ماضيه ،وال عالمة استفهام ،وال عالمة

إنكار.

وتدل صفات النيب صلى هللا عليه وسلم ابجتماعها وتساوقها على حقيقة عظمى مل يتنبه إليها أحد؛ وهي

أن مجيع خصائصه النفسية مرهفة متيقظة ،وهذا مما يندر وقوعه وإمكانه؛ فإن الرجل من الناس ليكون

حيا ابحلياة ،ولكن جوانب كثرية من نفسه قد طاح هبا املوت ،أو هي مريضة وذلك أول املوت؛ أو غافلة
وذلك شبه املوت؛ أما احلي العظيم فهو الذي حييا أبكثر خصائص نفسه ،وأما احلي األعظم فهو الذي
حييا جبميع خصائصها ،متلؤه احلياة فيمأل احلياة ،ويتمدد السر فيه لرييه حقائق األشياء ويهديه ويدله،

فيكون بنفسه رؤية للناس وهداية وداللة؛ ومثل هذا يعظم مث يعظم حىت لريى الفرق بينه وبني غريه كالفرق
بني نور لبس اللحم والدم ،وبني تراب لبس الدم واللحم.

وذلك ال يكاد يتفق إال يف مراتب أعالها االمتياز يف النبوة ،مث تدنو إىل النبوة؛ مث تنزل إىل االمتياز يف

احلكمة؛ مث هتبط إىل عبقرية الشعر .فأكرب الشعراء قاطبة كالنيب يف معناه إال أنه نيب صغري ،وإال أنه يف

حدود قلبه.

وهذه القوى الثالث هي اليت أبدعتها احلكمة اإلهلية لتحويل احلياة والسمو هبا؛ فالشاعر يستوحي اجلمال
إذا أتله اجلمال يف قلبه ،واحلكيم يستوحي احلقيقة إذا أتهلت يف نفسه ،والنيب يستوحي األلوهية نفسها.

"كان صلى هللا عليه وسلم متواصل األحزان" ولكنها أحزان النبوة تكسو احلياة فرح النفس الكبرية؛ وهو

فرح كله حزن وأتمل ،وفكرة وخشوع ،وطهر وفضيلة؛ وما فرح
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اإلنسانية العليا
أعظم الشعراء بطرب الوجود ومجال املوجودات إال شيء قليل من حزن النيب.

"وكان دائم الفكرة ليست له راحة" إذ هو مكلف أن يصنع اإلنسان اجلديد وينفخ اآلدمية فيه .وفكرة
النيب هي معيشته بنفسه مع احلقائق العليا ،إذ ال يرى أكثرها تعيش يف الناس ،وهي الفردية واستقالهلا

ومسوها؛ ألهنا إطاقة النفس الكبرية لوحدهتا ،خبالف األنفس الضعيفة اليت ال تطيقها ،فدأهبا أب ًدا أن تبحث
عما تستعبد له ،أو تنسى ذاهتا فيه ،أو تسرتيح إليه من ذاهتا .ومىت كانت النفس فارغة كان تفكريها

مضاعفة لفراغها ،فهي تفر منه إىل ما يلهيها عنه؛ ولكن العظيم يعيش يف امتالء نفسه؛ وعامله الداخلي

تسميه اللغة أحياان :الفكرة؛ وتسميه أحياان :الصمت.

"وكان صلى هللا عليه وسلم طويل السكت ال يتكلم يف غري حاجة" ومن الصمت أنواع :فنوع يكون طريقة

من طرق الفهم بني املرء وبني أسرار ما حييط به؛ ونوع يغشى اإلنسان العظيم ليكون عالمة على رهبة
السر الذي يف نفسه العظيمة؛ ونوع اثلث يكون يف صاحبه طريقة من طرق احلكم على صمت الناس

وكالمهم؛ ونوع رابع هو كالفصل بني أعمال اجلسد وبني الروح يف ساعة أعماهلا؛ ونوع خامس يكون صمتا

نوما ساكنًا على أحالم مجيلة تتحرك.
على دوي حتته يشبه ً

على هذا النمط جيب أن تفسر كل أوصافه صلى هللا عليه وسلم ،فهي مبجموعها طابع إهلي على حياته

الشريفة ،يثبت للدنيا بكل برهاانت العلم والفلسفة أنه اإلنسان األفضل ،وأنه األقدر ،وأنه األقوى.
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مسو الفقر* يف املصلح االجتماعي األعظم ""1
كان النيب صلى هللا عليه وسلم على ما يصف التاريخ من الفقر والقلة ،ولكنه كان بطبيعته فوق
االستغناء ،فهو فقري ال جيوز أن يوصف ابلفقر ،وال تناله املعاين النفسية اليت تعلو بعرض من الدنيا وتنزل

بعرض ،فما كانت به خلة حتدث هدما يف احلياة فريممها املال ،وال كان يتحرك يف سعي ينفق فيه من نفسه

الكبرية ليجمع من الدنيا ،وال كان يتقلب بني البعيد والقريب من طمع أدرك أو طمع أخفق ،وال نظر

لنفسه يف احلسبة والتدبري ليتدبر معيشته فيختلبها ذهبًا أو فضة ،وال استقر يف قلبه العظيم ما جيعل

للدينار معىن الدينار وال للدرهم معىن الدرهم؛ فإن املعىن احلي هلذا املال هو إظهار النفس رابية متجسمة
يف صورة تكرب يف قدر من السعة والغىن؛ واملعىن احلي للفقر من املال هو إبراز النفس ضئيلة منزوية يف

صورة تصغر على قدر من الضيق والعسرة.

إن فقره صلى هللا عليه وسلم كان من أنه يتسع يف الكون ال يف املال ،فهو فقر يعد من معجزاته الكربى
اليت مل يتنبه إليها أحد إىل اآلن ،وهو خاص به ومن أين تدبرته رأيته يف حقيقة معجزة تواضعت وغريت

امسها ،معجزة فيها احلقائق النفسية واالجتماعية الكربى ،وقد سبقت زمنها أبربعة عشر قران ،وهي اليوم
تثبت ابلربهان معىن قوله صلى هللا عليه وسلم يف صفة نفسه" :إمنا أان رمحة مهداة".

حنن يف عصر تكاد الفضيلة اإلنسانية فيه تلحق ابأللفاظ التارخيية اليت تدل على ما كان قدميًا ،بل عادت
كلمة من كلمات الشعر تراد لتحريك النسيم اللغوي الراكد يف اخليال ،كما تقول :السحاب األزرق،

والفجر األبيض ،والشفق
ـــــــــــــــــــــــــ

* انظر صفحيت  241 ،235من حياة الرافعي.
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األمحر ،والتطاريف الوردية على ذيل الشمس .وأصبح الناس ينظر أكثرهم إىل أكثرهم أبعني فيها معىن

وحشي لو ملس لضرب أو طعن أو ذبح.

وعملت املدنية أعماهلا فلم تزد على أن أخرجت الشكل الشعري إلنساهنا الفين متهافتا ترفا ،ونعمة،

وافتتاان بني ذلك من أيسر احلالل إىل الفظيع املتفاحش يف اإلابحة؛ فكأمنا وضعت املدنية عقال يف وحش،
فجاء وقد زاغت فيه الطبيعة من انحيتني؛ مث قابلته ابلشكل الوحشي إلنساهنا الفقري ،فكأمنا نزعت عقال

من إنسان ،فجاء وقد ضلت فيه الطبيعة من انحيتني؛ وكان مع األول سرف اهلوى ابلطبيعة ،وكان مع
الثاين ابلطبيعة سرف احلماقة.
فقريا وهو يعلم أن صناعته يف املدنية عمل الغين
وقد أصبح من هتكم احلياة أبهلها أن يكون الفقري ً
لألغنياء ...وأن يكون الغين غنيا وهو يعلم أن عمله يف املدنية هو صنعة الفقر لضمريه!

وخرجت من هذا وذاك مسائل جديدة يف فلسفة املعايشة اإلنسانية اليت يسموهنا "االجتماع"؛ إىل أسئلة
كثرية لو ذهبنا نعدها ونصفها لطال بنا القول ،وكلها عاملة على نزع الشعور العقلي من احلياة لتظهر
أسخف مما هي ،وأقبح ممن كانت؛ حىت أصبحت الشمس تطلع متحو ليال عن املادة وتلقى ليال على
النفس ،يف حني أن الدين واإلنسانية ال يعمالن غري بث هذا النور العقلي يف األشياء واملعاين لتظهر احلياة
مضيئة ملتمعة ،فتصبح أوضح مما هي يف نفسه ،وأمجل مما هي يف الطبيعة.

يف مثل هذه النزعات املتقاتلة اليت صعدت ابلفلسفة ونزلت ،وجعلت من العلم يف صدر اإلنسانية ملء

مساء من الغيوم بسوادها ورعدها وصواعقها ،وتركت العامل يضج ضجيجه املزعج يف قلب كل حي حىت
لتذاع اهلموم إىل قلوب الناس إذاعة األصوات إىل أمساعهم يف "الراديو" ...يف مثل هذا البالء املاحق

تتلفت اإلنسانية إىل التاريخ تسأله درسا من الكمال اإلنساين القدمي تطب منه هلذه احلماقات اجلديدة،
ولو علمت لعلمت أن درس هذا العصر يف عالج مشاكله اإلنسانية هو "حممد" صلى هللا عليه وسلم،

الذي لن يبلغ أحد يف وصفه االجتماعي ما بلغ هو يف قوله" :إمنا أان رمحة مهداة".

هذا املصلح االجتماعي األعظم يلقى فقره اليوم درسا على الدنيا العلمية الفلسفية ،ال من كتاب وال
فكر ،ولكن أبخالقه وعمله وسريته؛ إذ ليس املصلح من فكر وكتب ،ووعظ وخطب ،ولكنه احلي العظيم

الذي تلتمسه الفكرة العظيمة
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لتحيا فيه ،وجتعل له عمرا ذهنيا يكون مصرفا على حكمها ،فيكون اترخيه ووصفه هو وصف هذه الفكرة

واترخيها.

وما كان حممد صلى هللا عليه وسلم إال عمرا ذهنيا حمضا ،متر فيه املعاين اإلهلية لتظهر للناس إهلية مفسرة،

وكل حياته صلى هللا عليه وسلم دروس مفننة خمتلفة املعاين ،ولكنها يف مجلتها ختاطب اإلنسان على الدهر
هبذه اجلملة :أيها احلي ،إذا كانت احلياة هنا فال تكن أنت هناك؛ أي إذا كانت احلياة يف احلقيقة فال تكن

أنت يف الكذب ،وإذا كانت احلياة يف الرجولة البصرية فال تكن أنت يف الطفولة النزقة ،فإن الرجل يعرف
ويدرك ،فهو بذلك وراء احلقيقي؛ ولكن الطفل جيهل وال يعرف الدنيا إال بعينه ،فهو وراء الوهم ،ومن مث
طيشه ونزقه ،وإيثاره كل عاجل وإن قل ،وعمله أن تكون حياته النفسية الضئيلة يف مثل توثب أعضاء

جسمه ،حىت كأنه يلعب بظاهره وابطنه معا.

أيها احلي ،إذا كانت احلياة هنا فال تكن أنت هناك؛ أي احلياة يف ذاتك الداخلية وقانون كماهلا ،فإذا

استطعت أن خترج لألرض معىن مساواي من ذاتك فهذا هو اجلديد دائما يف اإلنسانية ،وأنت بذلك عائش
يف القريب القريب من الروح ،وأنت به شيء إهلي؛ وإذا مل تستطع وعشت يف دمك وأعصابك فهذا هو

القدمي دائما يف احليوانية ،وأنت بذلك عائش يف البعيد البعيد من النفس ،وأنت به شيء أرضى كاحلجر

والرتاب.

هنا :أي يف اإلرادة اليت فيك وحدك .وال هناك :أي يف اخليال الذي هو يف كل شيء ،وهنا ،يف أخالقك

وفضائلك اليت ال تدفعك إىل طريق من طرق احلياة إال إذا كان هو بعينه طريقا من طرق اهلداية واحلكمة؛
وليس هناك ،يف أموالك ومعايشك اليت جتعلك كاللص مندفعا إىل كل طريق مىت كان هو بعينه طريقا إىل
هنبة أو سرقة .هنا ،يف الروح ،إذ تشعر الروح أهنا موجودة ،مث تعمل لتثبت أهنا شاعرة بوجودها ،ماضية إىل

مصريها ،منتهية جبسدها إىل املوت اإلنساين على سنة النفس اخلالدة ،وليس هناك يف احلس ،إذ يتعلق

احلس مبا يتقلب على اجلسم ،فهو مهتاج لشعوره بوشك فنائه فال حيدث إال األمل إن انل أو مل ينل ،وهو

منته جبسمه إىل املوت احليواين بني آكل ومأكول على سنة الطبيعة الفانية.
أيها احلي ،إذا كانت احلياة هنا فال تكن أنت هناك.

إن احلكيم الذي ينظر إىل ما وراء األشياء فيتعرف أسرارها ،ال تكون له حياة الذي يتعلق بظاهرها وال
أخالقه وال نظرته؛ هذا األخري هو يف نفسه شيء من
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األشياء له مظهر املادة وخداعها عن احلقيقة؛ وذلك األول هو نفسه سر من األسرار له روعة السر

وكشفه عن احلقيقة ،وهلذا كان يف حياة األنبياء واحلكماء ما ال يطبقه الناس وال يضبطونه إذا تكلفوه ،بل

ينخرق عليهم فيكون منه العجز والغلط ،وحيدث من الغلط الزلل.

ونظرة نبينا صلى هللا عليه وسلم إىل هذا الوجود نظرة شاملة مدركة حلقيقة الالهناية ،فريى بداية كل شيء
مادي هي هنايته يف التو واللحظة ،فال وجود له إال عارضا مارا ،فهو يف اعتباره موجود غري موجود،

مبتدئ منته معا؛ وبذلك تبطل عنده األشياء املادية وأتثريها ،فال تتصل بنفسه العالية إال من أضعف
جهاهتا ،وجيد هلا الناس يف حياهتم الشجرة والفرع والثمرة ،وما هلا عنده هو جذر وال فرع؛ وهبذا مل يفتنه

شيء ومل يتعلق به شيء.

وكانت الدنيا تطول الناس وتتقاصر عنه ،وكانت منقطعة النماء وهو ذاهب يف منوه الروحي ،وكأمنا هو

صورة أخرى من آدم "عليه السالم"؛ فكالمها ملس بنفسه احلياة جديدة خالية مما مجع فيها الزمن وأهله
من طمع وشره ،وجاء آدم ليعطي األرض انسها من صلبه ،وجاء حممد ليعطي الناس قوانينهم يف فضائله؛
فآدم بشخصه هو دنيا بعثت لتتسع ،وحممد بشخصه هو دنيا بعثت لتنتظم.

وماذا يفهم من الفلسفة األخالقية النبوية العظيمة؟ يفهم منها أن الشهوات خلقت مع اإلنسان تتحكم
إنساان يتحكم فيها؛ وأن اإلنسان الصحيح الذي مل تزوره الدنيا جيب أن يكون ذا روح
فيه ،لينقلب هبا ً

ميتد فيفيض عن غاايت جسمه إىل ما هو أعلى فأعلى حىت يصبح يف حكم النور وانطالقه وحريته ،وال

ينكمش فيحصره جسمه يف غاايته وضروراته فريتد إىل ما هو أسفل أسفل حىت يعود يف حكم الرتاب
وأسره وعبوديته .فالفقر وما إليه ،والزهد وما هو بسبيل منه ،واالنصراف عن الشهوات والرذائل كل ذلك

إن هو إال تراجع النفس العالية إىل ذاهتا النورانية حاال بعد حال ،وشيئا بعد شيء ،لتضيء على املادة

وزان .فبينما الناس يرون األموال والشهوات مادة حياة
فتكشف حقائقها الصرحية فال تباليها وال تقيم هلا ً
وعمل وشعور ،تراها هي مادة حبث ومعرفة واعتبار ليس غري؛ وهبذا تكون النفس العظيمة يف الدنيا

كأستاذ املعمل ،تدخل املادة إىل معمله وهي مادة وفكرة ،وخترج منه وهي حقيقة ومعرفة ،وعلى أي

أحواهلا فهي إمنا حتس يف ذلك املعمل أبصابع علمية دقيقة ليس فيها اجلمع وال احلرص ،ولكن فيها الذهن

والفكر؛ وليس هلا طبيعة الرغبة والغفلة ،ولكن طبيعة االنتباه
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والتحرز ،وليست يف أسر املادة ،ولكن املادة يف أسرها ما شاءت.
وال يسمى فقره صلى هللا عليه وسلم زهدا كما يظن الضعفاء ممن يتعلقون على ظاهر التاريخ وال حيققون

أصوله النفسية؛ وأكثرهم يقرأ التاريخ النبوي أبرواح مظلمة تريهم ما ترى العني إذا ما اختلط الظالم ولبس
األشياء فرتاءت جمملة ال تفصيل هلا ،مفرغة ال تبيني فيها؛ وما هبا من ذلك شيء ،غري أهنا ترتاءى يف بقية

من البصر وال تغمرها.

وهل الزهد إال أن تطرد اجلسم عنك وهو معك ،وتنصرف عنه وهو بك متعلق؟ فتلك سخرية ومثلة ،ويف
رأيي تشويه للجسم بروحه ،وقد تنعكس فتكون من تشويه الروح جبسمها؛ فليس يعلم إال هللا وحده ،أذاك

تفسري إلنسانية الزاهد ابلنور ،أم هو تفسري ابلرتاب.

ولقد كان صلى هللا عليه وسلم ميلك املال وجيده ،وكان أجود به من الريح املرسلة ،ولكنه ال يدعه يتناسل

عنده ،وال يرتكه ينبت يف عمله ،وإمنا كان عمله ترمجة إلحساسه الروحي ،فهو رسول تعليمي ،قلبه العظيم
يف القوانني الكثرية من واجباته ،وهو يريد إثبات وحدة اإلنسانية ،وأن هذا اإلنسان مع املادة الصامتة
العمياء مادة مفكرة مميزة ،وإن الدين قوة روحية يلقى هبا املؤمن أحوال احلياة فال يثبت إبزائها شيء على

شيئيته ،إذ الروح خلود وبقاء ،واملادة فناء وحتول ،ومن مث ختضع احلوادث للروح املؤمنة وتتغري معها ،فإن
مل ختضع مل ختضعها ،وإن مل تتغري الروح هبا؛ وأساس اإلميان أن ما ينتهي ال ينبغي أن يتصرف مبا ال ينتهي.

ما قيمة العقيدة إال بصدقها يف احلياة ،وأكثر ما يصنع هذا املال :إما الكذب الصراح يف احلياة ،وإما

شبهة الكذب ،وهلذا تنزه النيب صلى هللا عليه وسلم عن التعلق به ،وزاده بعدا منه أنه نيب اإلنسانية ومثلها
إجيادا حلل مسائل الفرد وتعقيدا ملسائل غريه ،وال
األعلى ،فحياته الشريفة ليست كما نرى يف الناسً :
توسعا من انحية وتضييقا من الناحية األخرى ،وال مجعا من هنا ومنعا من هناك؛ بل كانت حياته بعد

الرسالة منصرفة إىل إقرار التوازن يف اإلنسانية ،وتعليم اجلميع على تفاوهتم واختالف مراتبهم كيف يكون

هلم عقل واحد من الكون؛ وهبذا العقل الكوين السليم ترى املؤمن إذا عرض له الشيء من الدنيا يفتنه أو
يصرفه عن واجبه اإلنساين أبت نفسه العظيمة إال أن ترتفع بطبيعتها ،فإذا هو يف قانون السمو ،وإذا

املادة يف قانون الثقل؛ فريتفع وتتهاوى ويصبح الذهب -وإنه ذهب -وليس فيه عند املؤمن إال روح

الرتاب.
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قالت عائشة "رضي هللا عنه" :مل ميتلئ جوف النيب صلى هللا عليه وسلم شبعا قط ،وإنه كان يف أهله ال

يسأهلم طعاما وال يتشهاه؛ إن أطعموه أكل ،وما أطعموه قبل ،وما سقوه شرب.

وقالت :ما شبع آل حممد من خبز الشعري يومني متتابعني مىت قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

شهرا ما نستوقد بنار ،إن هو إال التمر واملاء.
وعنها :كنا آل حممد منكث ً

وقالت :ما رفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قط غداء لعشاء ،وال عشاء لغداء وال اختذ من شيء
زوجني؛ ال قميصني ،وال ردائني ،وال إزارين ،وال زوجني من النعال.

ويروى عنها ،قالت :تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وليس عندي شيء أيكله ذو كبد ،إال شطر

شعري يف رف يل.

وقالت :تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي يف ثالثني صاعا من شعري.
وعن ابن عباس :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يبيت الليايل املتتابعة وأهله طاواي ال جيدون عشاء،

وإمنا كان خبزهم الشعري.

وعن احلسن ،قال :خطب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال" :وهللا ما أمسى يف آل حممد صاع من

طعام ،وإهنا لتسعة أبيات!" وهللا ما قاهلا استقالال ،ولكن أراد أن تتأسى به أمته.

يوما ،فعمد إىل حجر فوضعه على بطنه ،مث
وعن ابن جمري قال :أصاب النيب صلى هللا عليه وسلم جوع ً

قال" :أال رب نفس طاعمة انعمة يف الدنيا ،جائعة عارية يوم القيامة؛ أال رب مكرم نفسه وهو مهني هلا؛

أال رب مهني نفسه ،وهو مكرم هلا".
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يوما فأدعوك ،وأشبع
وخري صلى هللا عليه وسلم أن يكون له مثل "أحد" ذهبًا فقال" :ال اي رب؛ أجوع ً

يوما فأمحدك".

وكان يقول يف دعائه ويكثر منه" :اللهم أحيين مسكينا ،وأمتين مسكينا ،واحشرين يف زمرة املساكني".
هذا هو سيد األمة ،ميسكه يف احلياة نبيا عظيما ما خيرج غريه منها ذليال حمتقرا ،وكأمنا أشرق صفاء نفسه

على تراب األرض فرده أشعة نور ،على حني يلقى الناس على هذا الرتاب من ظالم أنفسهم فال يبقى ترااب
ظالما ،فكأهنم إذ ميشون عليه يطئون اجملهول خبوفه وروعته؛ مث ال يستقر ظالما بل يرجع آالما،
بل يرجع ً

فكأهنم ينبتون على املرض ال على احلياة؛ مث ال يثبت آالما بل يتحول فورة وتوثبا تكون منه نزوات احلمق

واجلنون يف النفس.

هؤالء الذين تعيش أنفسهم يف الرتاب ،ويتمرغون أبخالقهم فيه ،ينقلبون على احلياة من صنع الرتاب انسا
دودا كطبع الدود ال يقع يف شيء إال أفسده أو قذره؛ أو قوما سوسا كطبع السوس ال ينال شيئا إال خنره
ً

أو عابه ،فهم يوقعون اخللل يف نظام أنفسهم ،فإذا هي طائشة ختيل هلم كأمنا اختلت نواميس الدنيا ،وكأن

هللا قبضهم وبسط غريهم ،وشغلهم وفرغ من عداهم ،وابتالهم على مسكة الرزق 1ابلشهوة املسعورة اليت
ال تتحقق ،فضرهبم ابجملاهدة اليت ال تنقطع؛ وأنعم على غريهم يف بسطة الرزق ابلشجرة املسحورة اليت ال

تقطع منها مثرة إال نبت غريها يف مكاهنا.

إن ما وصفناه من فقر النيب صلى هللا عليه وسلم ،وأنه مل يكن له عتيد حاضر ،وأنه مل جيعل نفسه يف هم
هادًئ ال مضطراب ،كل
املال ،وال جعلته نفسه يف هم الفقر ،وأنه لقي احلياة حامال ال ً
حمموال ،واستقر فيها ً

درسا عمليا يف حل املشكالت االجتماعية ،يعلم
ذلك إمنا يثبت للدنيا أنه خلق وبعث وعاش ليكون ً

الناس أهنا ال تتعقد بطبيعتها ،ولكن بطبائعهم فيها ،وال تستمر بقوهتا ،ولكن إبمداد قواهم هلا؛ وال تغلب
بصولتها ،ولكن جبزعهم منها؛ وال تعضل من ذات نفسها ،ولكن من سوء أثرهم عليها وسوء نظرهم

ألنفسهم وهلا.
ـــــــــــــــــــــــــ

 1مسكة الرزق :ضد بسطة الرزق ،أي الضيق والسعة.
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فإذا قرأت األحاديث اليت أسلفناها فال تقرأها زه ًدا وتقلال ،وال فقرا وجوعا ،وال اختالال وحاجة ،كما
ترتمجها نفسك أو حتسها ضرورتك؛ بل انظر فيها واعتربها بنفسه هو صلى هللا عليه وسلم ،مث اقرأها

شريعة اجتماعية مفصلة على طبيعة النفس ،قائمة على أن أتخذ نفس اإلنسان من قوى الدنيا عناصرها
احليوية ،لتعطي احلياة من ذلك قوة عناصرها.

واحلياة العاملة غري احلياة الوادعة ،مها ذكر وأنثى؛ فأما األوىل فهي ما وصفنا وحكينا ،وأما الثانية فهي
تغلل النعمة ،وإطالق قانون التناسل يف املال ينمي بعضه بعضا ،وينبت بعضه على بعض ،مث إقامة احلياة

على الزينة ومقوماهتا ،وقيام الزينة على اخلداع وطباعه ،فيقبل املرء من دنياه على ما هو جدير أن يصرفه
عنها ،وحيب منها ما كان ينبغي أن يباغضه فيها ،وكل ما رأيت وعلمت يف رجل ،قوته القوة فهو هناك؛

وكل ما علمت ورأيت يف أنثى ،قوهتا الضعف فهو هنا.

فالسواد الذي تراه يف فقره صلى هللا عليه وسلم هوالسواد احلي؛ سواد الليل حول الروح النجمية
الساطعة؛ وذلك الرتاب هو الرتاب احلي؛ تراب الزرع حتت النضرة واخلضرة؛ وتلك احلاجة اجلسمية هي

احلاجة احلية الدافعة إىل حرية النفس؛ وذلك اإلقالل من فهم اللذاة هو اإلقالل احلي الذي يزيد قوة فهم

اجلمال يف السماء واألرض وما بينهما ،وذلك الضيق يف حيز املتاع للحاسة هو الضيق احلي الذي يوسع

حيز املتاع للروح .وابجلملة فذلك النقص من املادة مل يكن إال لنفي النقص عن الفضيلة ،وذلك االحتقار

للعرض الفاين الزائل هو املعىن اآلخر لتقديس اخلالد الباقي.
فليس هناك خبز الشعري ،وال اجلوع ،وال رهن الدرع عند اليهودي ،كال ،كال ،بل هناك حقيقة نفسية

عقلية ،اثبتة متزنة ،قائمة بعناصرها السامية :من اليقني والعقل واحلكمة ،إىل الرفق واحللم والتواضع .خترب
هذه الدنيا العلمية الفلسفية املفكرة أن ذلك النيب العظيم هو الرجل االجتماعي التام أبخالقه وفضائله،

وهو الذي بعث لتنقيح غريزة تنازع البقاء ،وكسر هذه احليوانية ،وقمع نزواهتا ،وإماتة دواعيها ،والسمو
خبواطرها؛ فهو بنفسه صورة الكمال الذي بعث لتحقيقه وإثبات أنه املمكن ال املمتنع ،واحلقيقي ال
اخليايل.

صاعا ،وال الفقر وال خبز الشعري ،كال ،كال ،بل هناك تقرير أن النصر يف
ليس هناك درع مرهونة يف ثالثني ً
معركة احلياة ال أييت من املال والثراء واملتاع،
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ولكن من املعاانة والشدة والصرب؛ وأن التقدم اإلنساين ال يباع بيعا ،وال يؤخذ هوان؛ بل هو انتزاع من

احلوادث ابألخالق اليت تتغلب على األزمات وال تتغلب األزمات عليها ،وأن هذا املال وهذه الشهوات

يف حقائق احلياة ومصائرها -ككنوز األحالم ،ال تكون كنوزا إال يف مواضعها من أرض الغفلة والنوم ،فاللذة منها إال مبقدار خفيف من هذه الغفلة .وليس إال األمحق أو املخذول أو الضائع هو الذي يقطع

العمر انئما أب ًدا ليظل مالكا أبدا هلذه الكنوز ،وهو يعلم أنه ال بد مستيقظ ،وأنه مىت انتبه يف آخرته مل جيد

منها شيئًا "ووجد هللا عنده فوفاه حسابه".

كال ،كال ،ليس هناك فقر وال جوع وما إليهما ،بل هناك وضع هذه احلقيقة؛ ينبغي أن جتد نفسك،
وموضع نفسك ،وإميان نفسك ،وعزة نفسك .فإذا أدركت ذلك ورفعت نفسك إىل موضعها احلق،

وأقررهتا فيه ،وحبستها عليه ،وحددهتا ابإلنسانية من انحية وابهلل من الناحية املقابلة ،رأيت إذن أن قيمتك

الصحيحة يف أن تكون وسيلة تعطي وتعمل لتعطي ،ال غاية أتخذ وتعمل لتأخذ ،ومهما ضيق عليك فإمنا
أنت كالشجرة الطيبة أتخذ ترااب وتصنع حالوة.

وما قط نبتت شجرة يف مكاهنا لتأكل وتشرب وختتزن السماد والرتاب وحتصنهما ومتنعهما عن غريها ،ولو
قد فعلت ذلك شجرة لكان هالكها فيما تفعل ،إذ حتاول أن تضاعف فائدهتا من قانون العامل ،فيكون

طمعها سر ًيعا يف إفساد الصلة بينهما ،فال جيد القانون فيها نظامه ،ومن مث ال جتد يف القانون نظامها،

فيهلكها الذي كان حيييها ،وتستعبد حلظ نفسها ،فيفقدها ذلك حرية احلياة اليت كانت هلا يف نفسها.

يقول نبينا صلى هللا عليه وسلم" :إن املؤمن بكل خري على كل حال ،إن نفسه تنزع من بني جنبيه وهو

حيمد هللا عز وجل" .فهذا هو أمسى قانون اجتماعي ميكن أن تظفر به اإلنسانية ،وما أييت هلا ذلك إال إذا

شعورا اجتماعيا عاما مقررا يف النفس ،قائما فيها على إميان راسخ
أصبحت تلك املعاين اليت أومأان إليها ً

أبن الفرد هو صورة اجملتمع ال صورة نفسه وحدها ،وأن الناس كحب القمح يف السنبلة ،ليس جلميعه إال
قانون واحد ،فموضع كل حبة من السنبلة هو ثروهتا ،علت أو سفلت ،وكثر ما أتخذه أو قل؛ وإذا كان
أساس احلياة يف احلبة منها أن جتد قوامها وكفايتها من مادة األرض ،فتمام احلياة فيها أن يغمرها النور من

حوهلا ،وأن يستمر النور من حوهلا يغمرها.
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فاحلبة من السنبلة بكل خري على كل حال ،إهنا لتنزع وما هبا أهنا نزعت ،ولكنها أدت ما تؤدي ،وانقطعت

من قانون لتتصل بقانون غريه ،وما اغتنت وال افتقرت ،وال أكثرت وال أخفت بل حققت موضعها ،فإهنا

ما نبتت لتبقى ،وما منت إال لينقطع مناؤها ،وكذلك املؤمن الصحيح اإلميان الصادق النظر يف احلياة ،هو
أب ًدا يف قانون آخرته ،فهو أب ًدا يف عمل ضمريه.

والناس يف هذه احلياة كحشد عظيم يتدفق من مضيق بني جبلني ينفذ إىل الفضاء؛ فإذا هم أدركوا مجيعا
أهنم مفضون إىل هذه النهاية مروا آمنني وكان يف يقينهم السالمة ،ويف صربهم الوقاية ،ويف نظامهم

التوفيق ،ويف تعاوهنم احلياة؛ فهم بكل خري على كل حال ،ما دام هذا قانون مجيعهم؛ فأميا رجل شذ منهم
فاضطرب فطاش ،هلك وأهلك من حوله ،ومن عكس منهم موضعه ونكص على عقبيه ،أهلك من حوله

حاضرا فقط ،والضجر منه،
وهلك ،واملوت أشقى املوت هنا يف هذا املضيق بني اجلبلني ،اعتبار احلاضر
ً
وجعل كل إنسان نفسه غاية ،واحلياة أهنأ احلياة ،اعتبار احلاضر مبا رواءه ،والصرب على شدته ،وجعل

اإلنسان نفسه وسيلة.

فذلك معىن خبز الشعري ،والقلة والضيق ،ورهن الدرع عند يهودي من سيد اخللق وأكملهم ،ومن لو شاء
ملشى على أرض من الذهب ،فهو صلى هللا عليه وسلم يعلم اإلنسانية أن الرجل العظيم النفس ال يكون

انزال على نفسه.
يف احلياة إال ضيفا ً

ومن معاين ذلك الفقر العظيم أن خبز الشعري هو رمز من رموز احلياة على التحلل من خلق األثرة،

والرباءة من هوى الرتف؛ ورهن الدرع رمز آخر على التخلص من الكربايء والطمع؛ والعسرة رمز اثلث

على جماهدة امللل احلي الذي يفسد احلياة كما يفسد بعض النبات النبات .وجمموع هذه الرموز رمز حباله
على وجوب اإليقاظ النفسي لألمة العزيزة اليت تقود أنفسها مبقاساة الشدائد وجماهدة الطباع ،لتكون يف

كل فرد مادة اجليش ،وليصلح هذا اجليش قائ ًدا لإلنسانية.

على أنه صلى هللا عليه وسلم حث على طلب اليسار ،والتغلل من األعمال الشريفة ابلغلة واملال ،فقال:

"إنك إن تدع عيالك أغنياء خري من أن تدعهم عالة يتكففون الناس" .ورأى عاب ًدا قد انقطع للعبادة حىت
أكلت نفسه جسمه ،ووصفوا له من زهده وعبادته ،فقال :صلى هللا عليه وسلم" :من يعوله؟" قالوا :كلنا

نعوله .فقال" :كلكم خري
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وحي القلم
مسو الفقر يف املصلح االجتماعي األعظم ""2
منه" .إىل أحاديث كثرية مروية ،هي متام القانون األديب االجتماعي يف الدنيا ،تثبت أن احلي إن هو إال

عمل احلي.

فقريا ،عامال جماه ًدا ،يكدح لعيشه ،وجيوع يوما
ولكن حني يكون سيد األمة وصاحب شريعتها رجال ً

ويشبع يوما ،فلم يقلب يده يف تالد من املال يرثه ،ومل جيمعهما على طريف منه يورثه ،فذلك هو ما بيناه

وشرحناه ،وذلك كاألمر انفذا ال رخصة فيه ،على أال يتخذ الغين من الفقري عبدا اجتماعيا لفقر هذا وملال

ذاك؛ بل هي املساواة النفسية ال غريها وإن اختلفت طبقات االجتماع ،واألكرم هو األتقى هلل مبعىن
التقوى ،واألقوم ابلواجب على معىن الواجب ،واألكفأ لإلنسانية يف معاين اإلنسانية.

فقرا ،بل هو كما رأيت ،ضبط السلطة الكائنة يف طبيعة التملك ،لقيام
فقر ذلك السيد األعظم ليس ً

التعاون اإلنساين على أساسه العملي؛ هو احملاجزة العادلة بني املصاحل االقتصادية الطاغية ،مينع أن أتكل
مصلحة مصلحة فتهلك هبا ،ويوجب أن تلد املصلحة مصلحة لتحيا هبا.
والنيب الفقري العظيم هو يف التاريخ من وراء كل هذه املعاين ،كالقاضي اجلالس وراء مواد القانون .صلى هللا

عليه وسلم.
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وحي القلم
درس من النبوة

درس من النبوة:
قالوا :إنه ملا نصر هللا -تعاىل -رسوله ورد عنه األحزاب وفتح عليه قريظة والنضري ،1ظن أزواجه صلى
هللا عليه وسلم أنه اختص بنفائس اليهود وذخائرهم؛ وكن تسع نسوة :عائشة ،وحفصة ،وأم حبيبة،

وسودة ،وأم سلمة ،وصفية ،وميمونة ،وزينب ،وجويرية؛ فقعدن حوله وقلن :اي رسول هللا ،بنات كسرى
وقيصر يف احللي واحللل ،واإلماء واخلول ،وحنن ما تراه من الفاقة والضيق ...وآملن قلبه مبطالبتهن له

بتوسعة احلال ،وأن يعاملهن مبا تعامل به امللوك وأبناء الدنيا أزواجهم؛ فأمره هللا -تعاىل -أن يتلو عليهن
ىيب قُل ِألَ ْزو ِ
نت تُ ِر ْد َن
ك إِ ْن ُك ْن ُ ى
اج َ
{اي أَيُّـ َها النِ ُّ ْ َ
ما نزل يف أمرهن من ختيريهن يف فراقه ،وذلك قوله -تعاىلَ :-
ني أُمتِ ْع ُك ىن وأُس ِر ْح ُك ىن سراحا َِ
ا ْحلَيَاةَ ُّ
نت تُ ِر ْد َن ى
مج ًيالَ ،2وإِ ْن ُك ْن ُ ى
ىار ْاآل ِخ َرةَ
ََ ً
َ َ
الدنْـيَا َوِزينَـتَـ َها فَـتَـ َعالَ ْ َ َ
اّلِلَ َوَر ُسولَهُ َوالد َ
اّلِل أَع ىد لِلْمح ِسن ِ ِ
ِ
يما} [األحزاب.]29 ،28 :
فَِإ ىن ىَ َ ُ ْ َ
ات م ْن ُك ىن أ ْ
َج ًرا َعظ ً

قالوا :وبدأ صلى هللا عليه وسلم بعائشة -وهي أحبهن إليه -فقال هلا" :إين ذاكر لك أمرا ما أحب أن

تعجلي فيه حىت تستأمري أبويك" .قالت :ما هو؟ فتال عليها اآلية ،قالت :أفيك استأمر أبوي؟ بل أختار

هللا -تعاىل -ورسوله.

مث تتابعن كلهن على ذلك ،فسماهن هللا "أمهات املؤمنني" ،تعظيما حلقهن ،وأتكي ًدا حلرمتهن ،وتفضيال
هلن على سائر النساء.

هذه هي القصة كما تقرأ يف التاريخ وكما ظهرت يف الزمان واملكان ،فلنقرأها حنن كما هي يف معاين

غورا بعي ًدا ،ونعرف فيها داللة سامية ،ونتبني حتقيقا
احلكمة ،وكما ظهرت يف اإلنسانية العالية؛ فسنجد هلا ً
فلسفيا دقيقا لألوهام واحلقائق.

ـــــــــــــــــــــــــ

 1مها حيان من أحياء اليهود ابملدينة ،وكان ذلك يف آواخر سنة مخس للهجرة.

 2السراح :الطالق ،ومتعة الطالق :ما تعطاه املطلقة وهو خيتلف حسب السعة واإلقتار.
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وحي القلم
درس من النبوة

وهي قبل كل هذا ومع كل هذا تنطوي على حكمة رائعة مل يتنبه هلا أحد ،ومن أجلها ذكرت يف القرآن

الكرمي ،لتكون نصا اترخييا قاطعا يدافع به التاريخ عن هذا النيب العظيم يف أمر من أمر العقل والغريزة،
فإن جهلة املبشرين يف زمننا هذا ،وكثريا من أهل الزيغ واإلحلاد ،وطائفة من قصار النظر يف التحقيق

يزعمون أن حمم ًدا صلى هللا عليه وسلم إمنا استكثر من النساء ألهواء نفسية حمضة وشهوات كالشهوات؛
ويتطرقون من هذا الزعم إىل الشبهة ،ومن الشبهة إىل سوء الظن ،ومن سوء الظن إىل قبح الرأي؛ وكلهم

غيب جاهل؛ فلو كان األمر على ذلك أو على قريب منه أو حنو من قريبه ،ملا كانت هذه القصة اليت

أساسها نفي الزينة وجتريد نسائه مجيعا منها ،وتصحيح النية بينه وبينهن على حياة ال حتيا فيها معاين املرأة،
وحتت جو ال يكون أب ًدا جو الزهر ...وأمره من قبل ربه أن خيريهن مجيعا بني سراحهن فيكن كالنساء

وجيدن ما شئن من دنيا املرأة ،وبني إمساكهن فال يكن معه إال يف طبيعة أخرى تبدأ من حيث تنتهي الدنيا
وزينتها.

فالقصة نفسها رد على زعم الشهوات ،إذ ليست هذه لغة الشهوة ،وال سياسة معانيها ،وال أسلوب

غضبها أو رضاها ،وما ههنا متليق ،وال إطراء ،وال نعومة ،وال حرص على لذة ،وال تعبري بلغة احلاسة؛

والقصة بعد مكشوفة صرحية ليس فيها معىن وال شبه معىن من حرارة القلب ،وال أثر وال بقية أثر من ميل
النفس ،وال حرف أو صوت حرف من لغة الدم .وهي على منطق آخر غري املنطق الذي تستمال به

املرأة ،فلم تقتصر على نفي الدنيا وزينة الدنيا عنهن ،بل نفت األمل يف ذلك أيضا إىل آخر الدهر،

وأماتت معناه يف نفوسهن ،بقصر اإلرادة منهن على هذه الثالثة :هللا يف أمره وهنيه ،والرسول يف شدائده

ومكابدته ،والدار اآلخرة يف تكاليفها ومكارهها ،فليس هنا ظرف ،وال رقة ،وال عاطفة ،وال سياسة لطبيعة
املرأة ،وال اعتبار ملزاجها ،وال زلفى ألنوثتها ،مث هو ختيري صريح بني ضدين ال تتلون بينهما حالة تكون
منهما معا ،مث هو عام جلميع زوجاته ال يستثىن منهن واحدة وال أكثر.

واحلريص على املرأة واالستمتاع هبا ال أييت بشيء من هذا ،بل خياطب يف املرأة خياهلا أول ما خياطب،

وأمال ،ويقرب له الزمن البعيد ،حىت لو كان يف أول الليل وكان
ويشبعه مبالغة وأتكي ًدا ،ويوسعه رجاء ً
اخلالف على الوقت ،حلقق له أن الظهر بعد ساعة.

اجمللد الثاين اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 327 | 51

()49/1

وحي القلم
درس من النبوة
وبرهان آخر؛ وهو أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يتزوج نساءه ملتاع مما ميتع اخليال به ،فلو كان وضع

األمر على ذلك ملا استقام ذلك إال ابلزينة وابلفن الناعم يف الثوب واحللية والتشكل كما نرى يف الطبيعة

الفنية ،فإن املمثلة ال متثل الرواية إال يف املسرح املهيأ مبناظره وجوه ...وقد كانت نساؤه صلى هللا عليه
وسلم أعرف به؛ وها هو ذا ينفي الزينة عنهن وخيريهن الطالق إذا أصررن عليها .فهل ترى يف هذا صورة
فكر من أفكار الشهوة؟ وهل ترى إال الكمال احملض؟ وهل كانت متابعة الزوجات التسع إال تسعة

برهاانت على هذا الكمال؟

وكأن النيب صلى هللا عليه وسلم يلقي هبذه القصة درسا مستفيضا يف فلسفة اخليال وسوء أثره ،على املرأة
يف أنوثتها ،وعلى الرجل يف رجولته؛ وأن ذلك تعقيد يف الشهوات يقابله تعقيد يف الطبع ،وكذب يف
احلقيقة ينشأ عنه كذب يف اخللق ،وأنه صرف للمرأة إىل حياة األحالم واألماين والطيش والبطر والفراغ،

وتعويدها عادات تفسد عاطفتها ،وتضيف إليها التصنع فتضعف قوهتا النفسية القائمة على إبداع اجلمال
من حقيقتها ال من مظهرها ،وحتقيق الفائدة من عملها ال من شكلها.

وكل حماسن املرأة هي خيال متخيل وال حقيقة لشيء منها يف الطبيعة ،وإمنا حقيقتها يف العني الناظرة إليها

فال تكون امرأة فاتنة إال للمفتون هبا ليس غري .ولو ردت الطبيعة على من يشبب ابمرأة مجيلة فيقول هلا:

هذه حماسنك وهذه فتنتك وهذا سحرك وهذا وهذا؛ لقالت له الطبيعة :بل هذه كلها شهواتك أنت.1

وهبذا خيتلف اجلمال عند فقد النظر؛ فال يفنت األعمى مجال الصورة وال سحر الشكل وال فراهة املنظر،
وإمنا يفتنه صوت املرأة وجمستها ورائحتها.

فال حقيقة يف املرأة إال املرأة نفسها؛ ولو أخذت كل أنثى على حقيقتها هذه ملا فسد رجل وال شقيت

امرأة ،وال انتظمت حياة كل زوجني أبسباهبا اليت فيها .وذلك هو املثل املضروب يف القصة.
يريد النيب صلى هللا عليه وسلم ليعلم أمته أن حيف الغريزة على العقل إفساد هلذا العقل ،وأنه مىت أخذت
املرأة حلظ الغريزة واختيارها ،كانت حياهتا استجابة جلنون الرجل ،ومألهتا معاين التزيد والتصنع؛ فيوشك

أن ينقلها هذا عن طبيعتها السامية اليت
ـــــــــــــــــــــــــ

 1بسطنا هذا املعىن يف كثري مما كتبناه ،وخاصة يف كتاب" :السحاب األمحر".
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وحي القلم
درس من النبوة
أكثرها يف احلرمان واإليثار والصرب واالحتمال ،ويردها إىل أضداد هذه الصفات ،فيقوم أمرها بعد على

األثرة واملصلحة والتفادي والضجر والتربم واإلحلاح واإلزعاج ،ويضعف معىن السلب الراسخ يف نفسها
من أصل الفطرة؛ فيتبدل حياؤها ،ويف احلياء ردها عن أشياء؛ ويقل إخالصها ،ويف اإلخالص رد هلا عن
أشياء أخرى؛ ويكثر طمعها ،ويف قناعتها حماجزة بينها وبني الشر.

وهبذا وحنوه يفسد ما بني الرجل واملرأة املتصنعة؛ فإذا كثر املتصنعات ال يكون من النساء مشاكل فقطن
بل تكون من حلول املشاكل معهن مشاكل أخرى.

ولباب هذه القصة أن النيب صلى هللا عليه وسلم جيعل نفسه يف الزواج املثل الشعيب األكمل كما هو دأبه

مجيعا كنساء فقراء املسلمني ،ليكون منهن املثل األعلى
يف كل صفاته الشريفة ،فهو يريد أن تكون زوجاته ً
للمرأة املؤمنة العاملة الشريفة اليت تربع الرباعة كلها يف الصرب واجملاهدة واإلخالص والعفة والصراحة

والقناعة ،فال تكون املرأة زينة تطلب زينة لتتم هبا يف اخليال ،ولكن إنسانية تطلب كماهلا اإلنساين لتتم به

يف الواقع.

وهذه الزينة اليت تتصنع هبا املرأة تكاد تكون صورة املكر واخلداع ،والتعقد ،وكلما أسرفت يف هذه أسرفت
يف تلك ،بل الزنية لوجه املرأة وجسمها سالح من أسلحة املعاين :كاألظافر واملخالب واألنياب ،غري أن

هذه لوحشية الطبيعة احلية املفرتسة ،وتلك الوحشية الغريزة احلية اليت تريد أن تفرتس .وال تنكر املرأة

نفسها أن الزينة على جسمها ثرثرة طويلة تقول وتقول وتقول.

وإمنا يكون أساس الكمال اإلنساين ،يف اإلنسان العامل اجملاهد :ال حيصر نفسه يف شيء يسمى متاعا أو

زينة ،وال يقدر نفسه مبا جيمع هلا أو مبا جيمع حوهلا ،وال يعتد ما يكون من ذلك إال كالتعبري من عمل

الشهوات عن الشهوات .ونبينا صلى هللا عليه وسلم هو الغاية يف هذا .دخل عليه مرة عمر بن اخلطاب،
فإذا هو على حصري وعليه إزاره وليس عليه غريه ،وإذا احلصري قد أثر يف جنبه .قال عمر :وإذا أان بقبضة

من شعري حنو الصاع ،وإذا إهاب معلق ،1فابتدرت عيناي ،فقال" :ما
ـــــــــــــــــــــــــ

 1كيس من جلد كان يتخذه العرب وعاء.
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وحي القلم
درس من النبوة

يبكيك ايبن اخلطاب؟" ،قال عمر :اي نيب هللا ،وما يل ال أبكي وهذا احلصري قد أثر يف جنبك ،وهذه
خزائنك ال أرى فيها ما أرى ،وذاك كسرى وقيصر يف الثمار واألهنار وأنت نيب هللا وصفوته وهذه

خزائنك1؟

وجاء مرة من سفر فدخل على ابنته فاطمة "رضي هللا عنها" فرأى على ابهبا سرتا ويف يديها قلبني من
فضة ،2فرجع؛ فدخل عليها أبو رافع وهي تبكي ،فأخربته برجوع أبيها ،فسأله يف ذلك فقال صلى هللا
عليه وسلم" :من أجل السرت والسوارين".

فلما أخربها أبو رافع هتكت السرت 3ونزعت السوارين فأرسلت هبما بالال إىل النيب صلى هللا عليه وسلم
وقالت :قد تصدقت به ،فضعه حيث ترى .فقال لبالل" :اذهب فبعه وادفعه إىل أهل الصفة" .4فباع

القلبني بدرمهني ونصف "حنو ثالثة عشر قرشا" .وتصدق به عليهم.
أيضا ال يرضى لك أبوك حلية بدرمهني ونصف وإن يف املسلمني فقراء ال
اي بنت النيب العظيم! وأنت ً
ميلكون مثلها.

أي رجل شعيب على األرض كمحمد صلى هللا عليه وسلم ،فيه لألمة كلها غريزة األب ،وفيه على كل

أحواله اليقني الذي ال يتحول ،وفيه الطبيعة التامة اليت يكون هبا احلقيقي هو احلقيقي.

اي بنت النيب العظيم! إن زينة بدرمهني ونصف ،ال تكون زينة يف رأي احلق إذا أمكن أن تكون صدقة

بدرمهني ونصف؛ إن فيها حينئذ معىن غريه معناها؛ فيها حق النفس غالبا على حق اجلماعة ،وفيها اإلميان

حاكما على اإلميان ابخلري؛ وفيها ما ليس بضروري قد جار على ما هو الضروري؛ وفيها خطأ من
ابملنفعة ً
الكمال إن صح يف حساب احلالل واحلرام مل يصح يف حساب الثواب والرمحة.

تعالوا أيها االشرتاكيون فاعرفوا نبيكم األعظم؛ إن مذهبكم ما مل حتيه فضائل اإلسالم وشرائعه ،إن
مذهبكم لكالشجرة الذابلة تعلقون عليها األمثار تشدوهنا ابخليط ...كل يوم حتلون ،وكل يوم تربطون ،وال

مثرة يف الطبيعة.
ـــــــــــــــــــــــــ

 1الرواايت من مثل هذا كثرية عنه صلى هللا عليه وسلم ،وقد بسطنا فلسفة هذه املعاين يف مقال" مسو

الفقر".

 2القلب "ابلضم" :سوار من الفضة غري ملوي ،هو الذي يقال له اليوم "الغويشة" وهو خفيف.

سرتا على ابب عائشة رضي هللا عنها فهتكه ،وقال" :كلما رأيته ذكرت
 3أي مزقته؛ وكذلك رأى مرة ً
الدنيا ،أرسلي به إىل آل فالن".

 4الصفة :الغرفة ،وأهل الصفة :هم فقراء املهاجرين ومن مل يكن له منهم منزل يسكنه؛ فكانوا أيوون إىل
موضع مظلل يف مسجد املدينة يسكنونه.
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وحي القلم
درس من النبوة

ليست قصة التخيري هذه مسألة من مسائل الغىن والفقر يف معاين املادة ،ولكنها مسألة من مسائل
الكمال والنقص يف معاين الروح؛ فهي صرحية يف أن النيب صلى هللا عليه وسلم أستاذ اإلنسانية كلها؛

واجبه أن يكون فضيلة حية يف كل حياة ،وأن يكون عزاء يف كل فقر ،وأن يكون هتذيبا يف كل غىن ،ومن

مث فهو يف شخصه وسريته القانون األديب للجميع.
وكأنه صلى هللا عليه وسلم يريد ليعلم األمة هبذه القصة أن اجلماعات ال تصلح ابلقوانني والشرائع واألمر
والنهي ،ولكن بعمل عظمائها ،يف األمر والنهي؛ وأن احلاكم على الناس ال ينبغي أن حيكم إال إذا كان يف

نفسه وطبيعته حيس فتنة الدنيا إحساس املتسلط ال اخلاضع ،ليكون أول استقالله استقالل داخله.

فقرا وال زهدا كما ترى يف ظاهر القصة ،ولكنها جرأة النفس العظمى يف تقرير حقائقها
فليس ذلك ً

العملية.

وتنتهي القصة يف عبارة القرآن الكرمي بتسمية زوجاته صلى هللا عليه وسلم" :أمهات املؤمنني" بعد أن

اخرتن هللا ورسوله والدار اآلخرة؛ وعلماء التفسري يقولون :إن هللا تعاىل كافأهن هبذه التسمية؛ وليس ذلك
بشيء وال فيه كبري معىن ،وإمنا تشعر هذه التسمية مبعىن دقيق هو آية من آايت اإلعجاز؛ فإن الزوجة

الكاملة ال تكمل يف احلياة وال تكمل احلياة هبا إال إذا كان وصفها مع رجلها كوصف األم ،ترى ابنها

ابلقلب ومعانيه ،ال ابلغريزة وحظوظها؛ فكل حياة حينئذ ممكنة السعادة هلذه الزوجة ،وكل شقاء حمتمل
بصرب ،وكل جهد فيه لذته الطبيعية ،إذ يقوم البيت على احلب الذي هو احلب اخلالص ال املنفعة ،وتكون

زينة احلياة وجود احلي نفسه ال وجود املادة ،وتبىن النفس على الوفاء الطبيعي كوفاء األم ،وذلك خلق ال
يعسر عليه يف سبيل حقيقته أن يتغلب على الدنيا وزينتها.

وآخر ما نستخرج من القصة يف درس النبوة هذه احلكمة:

حبسب املؤمن إذا دخل داره أن جيد حقيقة نفسه الطيبة ،وإن مل جيد حقيقة كسرى وال قيصر.
اجمللد الثاين اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 327 | 55

()53/1

وحي القلم
شهر للثورة فلسفة الصيام
شهر للثورة* فلسفة الصيام:

مل أقرأ ألحد قوال شافيا يف فلسفة الصوم وحكمته ،أما منفعته للجسم ،وأنه نوع من الطب له ،وابب من

السياسة يف تدبريه؛ فقد فرغ األطباء من حتقيق القول يف ذلك؛ وكأن أايم هذا الشهر املبارك إن هي إال
ثالثون حبة تؤخذ يف كل سنة مرة لتقوية املعدة وتصفية الدم وحياطة أنسجة اجلسم؛ ولكنا اآلن لسنا

بصدد من هذا ،وإمنا نستوحي تلك احلقيقة اإلسالمية الكربى اليت شرعت هذا الشرع لسياسة احلقائق
األرضية الصغرية ،عاملة على استمرار لفكرة اإلنسانية فيها ،كي ال تتبدل النفس على تغري احلوادث
وتبدهلا ،ولكيال جتهل الدنيا معاين الرتقيع إذا أتت على هذه الدنيا معاين التمزيق.

من معجزات القرآن الكرمي أنه يدخر يف األلفاظ املعروفة يف كل زمن ،حقائق غري معروفة لكل زمن،
فيجليها لوقتها حني يضج الزمان العلمي يف متاهته وحريته ،فيشغب على التاريخ وأهله مستخفا ابألداين،

ويذهب يتتبع احلقائق ،ويستقصي يف فنون املعرفة ،ليستخلص من بني كفر وإميان دينا طبيعيا سائغًا،
يتناول احلياة أول ما يتناول فيضبطها أبسرار العلم ،ويوجهها ابلعلم إىل غايتها الصحيحة ،ويضاعف قواها
أبساليبه الطبيعية ،ليحقق يف إنسانية العامل هذه الشيئية اجملهولة اليت تتومهها املذاهب االجتماعية ومل يهتد

إليها مذهب منها وال قارهبا؛ فما برحت سعادة االجتماع كالتجربة العلمية بني يدي علمائها؛ مل حيققوها

ومل ييأسوا منها ،وبقيت تلك املذاهب كعقارب الساعة يف دورهتا؛ تبدأ من حيث تبدأ مث ال تنتهي إال إىل

حيث تبدأ.

ويضطرب االشرتاكيون يف أوراب وقد عجزوا عجز من حياول تغيري اإلنسان بزايدة ونقص يف أعصابه؛ وال

يزال مذهبهم يف الدنيا مذهب كتب ورسائل؛ ولو
ـــــــــــــــــــــــــ

* كتبها يف شهر رمضان سنة 1353هـ وانظر "عود على بدء" من كتاب حياة الرافعي.
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شهر للثورة فلسفة الصيام

أهنم تدبروا حكمة الصوم يف اإلسالم ،لرأوا هذا الشهر نظاما عمليا من أقوى وأبدع األنظمة االشرتاكية
الصحيحة؛ فهذا الصوم فقر إجباري تفرضه الشريعة على الناس فرضا ليتساوى اجلميع يف بواطنهم ،سواء
منهم من ملك املليون من الداننري ،ومن ملك القرش الواحد ،ومن مل ميلك شيئا؛ كما يتساوى الناس مجيعا

يف ذهاب كربايئهم اإلنسانية ابلصالة اليت يفرضها اإلسالم على كل مسلم؛ ويف ذهاب تفاوهتم االجتماعي
ابحلج الذي يفرضه على من استطاع.

فقر إجباري يراد به إشعار النفس اإلنسانية بطريقة عملية واضحة كل الوضوح ،أن احلياة الصحيحة وراء

احلياة ال فيها ،وأهنا إمنا تكون على أمتها حني يتساوى الناس يف الشعور ال حني خيتلفون ،وحني يتعاطفون
إبحساس األمل الواحد ال حني يتنازعون إبحساس األهواء املتعددة.

ولو حققت لرأيت الناس ال خيتلفون يف اإلنسانية بعقوهلم ،وال أبنساهبم ،وال مبراتبهم ،وال مبا ملكوا؛ وإمنا

خيتلفون ببطوهنم وأحكام هذه البطون على العقل والعاطفة ،فمن البطن نكبة اإلنسانية ،وهو العقل

العملي على األرض؛ وإذا اختلف البطن والدماغ يف ضرورة ،مد البطن مده من قوى اهلضم فلم يبق ومل

يذر.
ومن ههنا يتناوله الصوم ابلتهذيب والتأديب والتدريب ،وجيعل الناس فيه سواء؛ ليس جلميعهم إال شعور

واحد وحس واحد وطبيعة واحدة؛ وحيكم األمر فيحول بني هذا البطن وبني املادة ،ويبالغ يف إحكامه
فيمسك حواشيه العصبية يف اجلسم كله مينعها تغذيتها ولذهتا حىت نفثة من دخينة.1

وهبذا يضع اإلنسانية كلها يف حالة نفسية واحدة تتلبس هبا النفس يف مشارق األرض ومغارهبا ،ويطلق يف
هذه اإلنسانية كلها صوت الروح يعلم الرمحة ويدعو إليها ،فيشبع فيها هبذا اجلوع فكرة معينة هي كل ما

يف مذهب االشرتاكية من احلق ،وهي تلك الفكرة اليت يكون عنها مساواة الغين للفقري من طبيعته،

واطمئنان الفقري إىل الغين بطبيعته؛ ومن هذين" :االطمئنان واملساواة" ،يكون هدوء احلياة هبدوء النفسني
اللتني مها السلب واإلجياب يف هذا االجتماع اإلنساين؛ وإذا أنت نزعت هذه الفكرة من االشرتاكية بقي
هذا املذهب كله عبثا من العبث يف حماولة جعل التاريخ اإلنساين اترخيا ال طبيعة له.

ـــــــــــــــــــــــــ
 1الدخينة كلمة وضعناها للسيجارة ،ومجعها دخائن.
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شهر للثورة فلسفة الصيام

من قواعد النفس أن الرمحة تنشأ من األمل ،وهذا بعض السر االجتماعي العظيم يف الصوم ،إذ يبالغ أشد

املبالغة ،ويدقق كل التدقيق ،يف منع الغذاء شبه الغذاء عن البطن وحواشيه مدة آخرها آخر الطاقة؛ فهذه
طريقة عملية لرتبية الرمحة يف النفس ،وال طريقة غريها إال النكبات والكوارث؛ فهما طريقتان كما ترى:

مبصرة وعمياء وخاصة وعامة ،وعلى نظام وعلى فجأة.

ومىت حتققت رمحة اجلائع الغين للجائع الفقري ،أصبح للكلمة اإلنسانية الداخلية سلطاهنا النافذ ،وحكم

الوازع النفسي على املادة؛ فيسمع الغين يف ضمريه صوت الفقري يقول" :أعطين" مثال يسمع منه طلبا من

الرجاء ،بل طلبا من األمر ال مفر من تلبيته واالستجابة ملعانيه ،كما يواسي املبتلى من كان يف مثل بالئه.
أية معجزة إصالحية أعجب من هذه املعجزة اإلسالمية اليت تقضي أن حيذف من اإلنسانية كلها اتريخ
البطن ثالثني يوما يف كل سنة ،ليحل يف حمله اتريخ النفس1؟ وأان مستيقن أن هناك نسبة رايضية هي

شهرا ،وأن هذه النسبة متحققة يف أعمال
شهرا ً
كامال من كل اثين عشر ً
احلكمة يف جعل هذا الصوم ً

النفس للجسم ،وأعمال اجلسم للنفس؛ كأنه الشهر الصحي الذي يفرضه الطب يف كل سنة للراحة

واالستجمام وتغيري املعيشة ،إلحداث الرتميم العصيب يف اجلسم ،ولعل ذلك آت من العالقة بني دورة
هالال إىل أن يدخل يف احملاق؛ إذ تنتفخ العروق وتربو يف
الدم يف اجلسم اإلنساين وبني القمر منذ يكون ً

النصف األول من الشهر ،كأهنا يف "مد" من نور القمر ما دام هذا النور إىل زايدة ،مث يراجعها "اجلزر" يف
النصف الثاين حىت كأن للدم إضاءة وظالما ،وإذا ثبت أن للقمر أثرا يف األمراض العصبية ،ويف مد الدم

شهرا قمراي دون غريه.
وجزره ،2فهذا من أعجب احلكمة يف أن يكون الصيام ً

ويف ترائي اهلالل ووجوب الصوم لرؤيته معىن دقيق آخر ،وهو -مع إثبات رؤية اهلالل وإعالهنا -إثبات

اإلرادة وإعالهنا ،كأمنا انبعث أول الشعاع السماوي يف التنبيه اإلنساين العام لفروض الرمحة واإلنسانية

والرب.

ـــــــــــــــــــــــــ

 1أفسد ضعف النفوس هذا املعىن ،فما حيقق الناس "اتريخ البطن" كما حيققونه يف شهر رمضان ،وهم
يعرضون البطن يف الليل ما منعوه يف النهار ،حىت جعلوا الصوم تغيريا ملواعيد األكل ...ولكن الصوم على
ذلك مل حيرمهم فوائده.

بدرا ،أثر بني يف زايدة الدماء واألدمغة ومجيع
 2قال اجلاحظ يف "احليوان"" :ولزايدة القمر حىت يصري ً

الرطوابت".
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شهر للثورة فلسفة الصيام
وهنا حكمة كبرية من حكم الصوم ،وهي عمله يف تربية اإلرادة وتقويتها هبذا األسلوب العملي ،الذي

يدرب الصائم على أن مينع ابختياره من شهواته ولذة حيوانيته ،مصرا على االمتناع ،متهيئا له بعزميته،

صابرا عليه أبخالق الصرب ،مزاوال يف كل ذلك أفضل طريقة نفسية الكتساب الفكرة الثابتة ترسخ ال تتغري
ً
وال تتحول ،وال تعدو عليها عوادي الغريزة.

وإدراك هذه القوة من اإلرادة العملية منزلة اجتماعية سامية ،هي يف اإلنسانية فوق منزلة الذكاء والعلم،
ففي هذين تعرض الفكرة مارة مرورها ،ولكنها يف اإلرادة تعرض لتستقر وتتحقق .فانظر يف أي قانون من

القوانني ،ويف أية أمة من األمم ،جتد ثالثني يوما من كل سنة قد فرضت فرضا لرتبية إرادة الشعب ومزاولته

خياال مير
فكرة نفسية واحدة خبصائصها ومالبساهتا حىت تستقر وترسخ وتعود جزءا من عمل اإلنسان ،ال ً

برأسه مرا.

أليست هذه هي إاتحة الفرصة العملية اليت جعلوها أساسا يف تكوين اإلرادة؟ وهل تبلغ اإلرادة فيما تبلغ،
أعلى من منزلتها حني جتعل شهوات املرء مزعنة لفكره ،منقادة للوازع النفسي فيه ،مصرفة ابحلس الديين

املسيطر على النفس ومشاعرها.

أما -وهللا -لو عم هذا الصوم اإلسالمي أهل األرض مجيعا ،آلل معناه أن يكون إمجاعا من اإلنسانية

شهرا كامال يف السنة ،لتطهري العامل من رذائله وفساده ،وحمق األثرة والبخل فيه،
كلها على إعالن الثورة ً
وطرح املسألة النفسية ليتدارسها أهل األرض دراسة عملية مدة هذا الشهر بطوله ،فيهبط كل رجل وكل

امرأة إىل أعماق نفسه ومكامنها ،ليخترب يف مصنع فكره معىن احلاجة ومعىن الفقر ،وليفهم يف طبيعة

جسمه -ال يف الكتب -معاين الصرب والثبات واإلرادة ،وليبلغ من ذلك وذلك درجات اإلنسانية
واملواساة واإلحسان ،فيحقق هبذه وتلك معاين اإلخاء واحلرية واملساواة.

شهر هو أايم قلبية يف الزمن؛ مىت أشرفت على الدنيا قال الزمن ألهله :هذه أايم من أنفسكم ال من

أايمي ،ومن طبيعتكم ال من طبيعيت ،فيقبل العامل كله على حالة نفسية ابلغة السمو ،يتعهد فيها النفس
برايضتها على معايل األمور ومكارم األخالق ،ويفهم احلياة على وجه آخر غري وجهها الكاحل ،ويراها كأمنا

أجيعت من طعامها اليومي كما جاع هو ،وكأمنا أفرغت من خسائسها وشهواهتا كما فرغ هو ،وكأمنا ألزمت

معاين التقوى كما ألزمها هو ،وما أمجل وأبدع أن تظهر احلياة
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شهرا من كل سنة؟
يف العامل كله -لو يوما واح ًدا -حاملة يف يدها السبحة! فكيف هبا على ذلك ً

إهنا -وهللا -طريقة عملية لرسوخ فكرة اخلري واحلق يف النفس؛ وتطهري االجتماع من خسائس العقل
املادي؛ ورد هذه الطبيعة احليوانية احملكومة يف ظاهرها ابلقوانني ،واحملررة من القوانني يف ابطنها إىل قانون

من ابطنها نفسه يطهر مشاعرها ،ويسمو إبحساسها ،ويصرفها إىل معاين إنسانيتها ،ويهذب من زايداهتا،
وحيذف كثريا من فضوهلا ،حىت يرجع هبا إىل حنو من براءة الطفولة ،فيجعلها صافية مشرقة مبا جيتذب إليها
من معاين اخلري والصفاء واإلشراق؛ إذ كان من عمل الفكرة الثابتة يف النفس أن تدعو إليها ما يالئمها

ويتصل بطبيعتها من الفكر األخرى .والنفس يف هذا الشهر حمتبسة يف فكرة اخلري وحدها ،فهي تبين
بناءها من ذلك ما استطاعت.

شهرا من األشهر ،بل هو فصل نفساين كفصول الطبيعة يف دوراهنا؛ وهلو -وهللا-
هذا على احلقيقة ليس ً

أشبه بفصل الشتاء يف حلوله على الدنيا ابجلو الذي من طبيعته السحب والغيث ،ومن عمله إمداد احلياة

بوسائل هلا من بعدها إىل آخر السنة ،ومن رايضته أن يكسبها الصالبة واالنكماش واخلفة ،ومن غايته
إعداد الطبيعة للتفتح عن مجال ابطنها يف الربيع الذي يتلوه.

وعجيب جدا أن هذا الشهر الذي يدخر يف اجلسم من قواه املعنوية فيودعها مصرف روحانيته ،ليجد منها

عند الشدائد مدد الصرب والثبات والعزم واجللد واخلشونة ،عجيب جدا أن هذا الشهر االقتصادي هو من
أايم السنة كفائدة  8.30يف املائة؛ فكأنه يسجل يف أعصاب املؤمن حساب قوته ورحبه فله يف كل سنة

زايدة  8.30من قوته املعنوية الروحانية.

وسحر العظائم يف هذه الدنيا إمنا يكون يف األمة اليت تعرف كيف تدخر هذه القوة وتوفرها لتستمدها عند
احلاجة ،وذلك هو سر أسالفنا األولني الذين كانوا جيدون على الفقر يف دمائهم وأعصاهبم ما جتد اجليوش

العظمى اليوم يف خمازن العتاد واألسلحة والذخرية.

ِ
ب َعلَْي ُك ُم
كل ما ذكرته يف هذا املقال من فلسفة الصوم؛ فإمنا استخرجته من هذه اآلية الكرميةُ { :كت َ
ىِ
ِ
ِ
ين ِم ْن قَـ ْبلِ ُك ْم لَ َعلى ُك ْم تَـتىـ ُقو َن}
الصيَ ُ
ب َعلَى الذ َ
ام َك َما ُكت َ
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[البقرة .]183 :وقد فهمها العلماء مجيعا على أهنا معىن "التقوى" أما أان فأولتها من "االتقاء" ؛ فبالصوم
يتقى املرء على نفسه أن يكون كاحليوان الذي شريعته معدته ،وأال يعامل الدنيا إال مبواد هذه الشريعة؛
ويتقي اجملتمع على إنسانيته وطبيعته مثل ذلك ،فال يكون إنسان مع إنسان كحمار مع إنسان ،يبيعه القوة

كلها ابلقليل من العلف.

وابلصوم يتقي هذا وهذا ما بني يديه وما خلفه ،فإن ما بني يديه هو احلاضر من طباعه وأخالقه ،وما خلفه
هو اجليل الذي سريث من هذه الطباع واألخالق ،فيعمل بنفسه يف احلاضر ،ويعمل ابحلاضر يف اآليت.1

وكل ما شرحناه فهو اتقاء ضرر جللب منفعة ،واتقاء رذيلة جللب فضيلة ،وهبذا التأويل تتوجه اآلية الكرمية
جهة فلسفية عالية ،ال يتأتى البيان وال العلم وال الفلسفة أبوجز وال أكمل من لفظها؛ ويتوجه الصيام على

أنه شريعة اجتماعية إنسانية عامة؛ يتقي هبا االجتماع شرور نفسه؛ ولن يتهذب العامل إال إذا كان له مع
القوانني النافذة هذا القانون العام الذي امسه الصوم ،ومعناه "قانون البطن".

يوما".
أال ما أعظمك اي شهر رمضان! لو عرفك العامل حق معرفتك لسماك" :مدرسة الثالثني ً
ـــــــــــــــــــــــــ

بعضا ،ومن معجزاته يف هذا التأويل الذي استخرجناه أن يؤيده ابآلية الكرمية يف
 1يفسر القرآن بعضه ً
سورة "يس"ِ ِ :
ني أَيْ ِدي ُك ْم َوَما َخ ْل َف ُك ْم لَ َعلى ُك ْم تُـ ْر َمحُو َن} ويشري إىل هذا التأويل قول
يل َهلُُم اتىـ ُقوا َما بَ ْ َ
َ
{وإ َذا ق َ
النيب صلى هللا عليه وسلم" :إمنا الصوم جنة -بضم اجليم -فإذا كان أحدكم صائما فال يرفث وال جيهل،
وإن امرؤ قاتله أو شامته فليقل :إين صائم ،إين صائم".

اجلنة :الوقاية يتقي هبا اإلنسان ،واملراد أن يعتقد الصائم أنه قد صام ليتقي شر حيوانيته وحواسه ،فقوله:

"إين صائم ،إين صائم"؛ أي إنين غائب عن الفحش واجلهل والشر؛ إين يف نفسي ولست يف حيوانييت.
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ثبات األخالق:

لو أنين سئلت أن أمجل فلسفة الدين اإلسالمي كلها يف لفظني ،لقلت :إهنا ثبات األخالق ،ولو سئل أكرب
فالسفة الدنيا أن يوجز عالج اإلنسانية كله يف حرفني ،ملا زاد على القول :إنه ثبات األخالق ،ولو اجتمع

كل علماء أورواب ليدرسوا املدينة األوربية وحيصروا ما يعوزها يف كلمتني لقالوا :ثبات األخالق.

فليس ينتظر العامل أنبياء وال فالسفة وال مصلحني وال علماء يبدعون له بدعا جدي ًدا؛ وإمنا هو يرتقب من
يستطيع أن يفسر له اإلسالم هذا التفسري ،ويثبت للدنيا أن كل العبادات اإلسالمية هي وسائل عملية

متنع األخالق اإلنسانية أن تتبدل يف احلي فيخلع منها ويلبس ،إذا تبدلت أحوال احلياة فصعدت إبنساهنا
أو نزلت؛ وإن اإلسالم أيىب على كل مسلم أن يكون إنسان حالته اليت هو فيها من الثروة أو العلوم ،ومن

االرتفاع أو الضعة ،ومن مخول املنزلة أو نباهتها؛ ويوجب على كل مسلم أن يكون إنسان الدرجة اليت

انتهى إليها الكون يف مسوه وكماله ،ويف تقلبه على منازله بعد أن صفي يف شريعة بعد شريعة ،وجتربة بعد

جتربة ،وعلم بعد علم.

انتهت املدنية إىل تبدل األخالق بتبدل أحوال احلياة ،فمن كان تقيا على الفقر واألمالق وحرمه اإلعسار
فنون اللذة ،مث أيسر من بعد؛ جاز له أن يكون فاجرا على الغىن وأن يتسمح لفجوره على مد ما يتطوح به

املال ،وإن أصبح يف كل دينار من ماله شقاء نفس إنسانية أو فسادها.

ومن ولد يف بطن كوخ ،أو على ظهر الطريق ،وجب أن يبقى أرضا إنسانية؛ كأن هللا -سبحانه -مل ينب من
عظامه وحلمه وأعصابه إال خربة آدمية من غري هندسة وال نظام وال فن ،مث يقابله من ولد يف القصر أو

شبه القصر فله حكم آخر ،كأن هللا -سبحانه -قد ركب من عظمه ودمه وتكوينه آية هندسية وأعجوبة
فن ،وطرفة تدبري ،وشيئا مع شيء ،وطبقة على طبقة.

ولكن اإلسالم يقرر ثبات اخللق ويوجبه وينشئ النفس عليه ،وجيعله يف حياطة اجملتمع وحراسته ،ألن هناك
حدودا يف اإلنسانية تتميز حبدود يف احلياة،
ً
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وال بد من الضبط يف هذه وهذه ،حىت ال يكون وضع إال وراءه تقدير ،وال تقدير إال معه حكمة ،وال
حكمة إال فيها مصلحة؛ وحىت ال تعلو احلياة وال تنزل إال مبثل ما ترى من كفيت ميزان شدات يف عالقة
جتمعهما وحتركهما معا ،فهي بذاهتا هي اليت تنزل ابلنازل لتدل عليه ،وتشيل ابلعايل لتبني عنه؛ فاإلسالم يف

املدنية وهو مدنية هذه املدنية.

إهنا لن تتغري مادة العظم واللحم والدم يف اإلنسان فهي اثبتة مقدرة عليه ،ولن تتبدل السنن اإلهلية اليت
توجدها وتفنيها فهي مصرفة هلا قاضية عليها ،وبني عمل هذه املادة وعمل قانوهنا ،فيها تكون أسرار

التكوين ،ويف هذه األسرار جتد اتريخ اإلنسانية كله ساحبا يف الدم.
هي الغرائز تعمل يف اإلنسانية عملها اإلهلي ،وهي حمددة حمكمة على ما يكون من تعاديها واختالف

بينها ،وكأهنا خلقت مبجموعها جملموعها؛ ومن مث يكون اخللق الصحيح يف معناه قانوان إليها على قوة كقوة

الكون وضبط كضبطه.

وهبذه القوة وهذا الضبط يستطيع اخللق أن حيول املادة اليت تعارضه إذا هو اشتد وصلب ،ولكنه يتحول
معها إذا هو الن أو ضعف ،فهو قدر إال أنه يف طاعتك ،إذ هو قوة الفصل بني إنسانيتك وحيوانيتك،

كما أنه قوة املزد بينهما ،كما أنه قوة التعديل فيهما ،وقد سوغ القدرة على هذه األحوال مجيعا ،ولوال أنه
هبذه املثابة لعاش اإلنسان طول التاريخ قبل التاريخ ،إذ لن يكون له حينئذ كون تؤرخ فضائله أو رذائله
مبدح أو ذم.

فال عربة مبظهر احلياة يف الفرد ،إذ الفرد مقيد يف ذات نفسه مبجموع هو للمجموع وليس له وحده ،فإنك

ترى الغرائز دائبة يف إجياد هذا الفرد لنوعه بسنن من أعماهلا ،ودائبة كذلك يف إهالكه يف النوع نفسه
بسنن أخرى؛ فليس قانون الفرد إال أمرا عارضا كما ترى؛ وهبذا ميكن أن يتحول الفرد على أسباب

خمتلفة ،مث تبقى األخالق اليت بينه وبني اجملموع اثبتة على صورهتا.
فاألخالق على أهنا يف األفراد ،هي يف حقيقتها حكم اجملتمع على أفراده؛ فقوامها ابالعتبار االجتماعي ال

غري.

وحني يقع الفساد يف اجملمع عليه من آداب الناس ،ويلتوي ما كان
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مستقيما ،وتشتبه العالية والسافلة ،وتطرح املباالة ابلضمري االجتماعي ،ويقوم وزن احلكم يف اجتماعهم
على القبيح واملنكر ،وجتري العربة فيما يعتربونه ابلرذائل واحملرمات ،وال يعجب الناس إال ما يفسدهم،

ويقع ذلك منهم مبوقع القانون وحيل يف حمل العادة؛ فهناك ال مساك للخلق السليم على فرد ،وال بد من
حتول الفرد يف حقيقته؛ إذ كان ال جييء أب ًدا إال متصدعا يف كل مظاهره االجتماعية ،فأينما وقع من أعمال
مكسورا أو مثلوما ،وكأنه منتقل من عامل إىل عامل اثن بغري نواميس األول.
الناس جاء
ً

وما شذ من هذه القاعدة إال األنبياء وأفراد من احلكماء؛ فأما أولئك فهم قوة التحويل يف اتريخ

اإلنسانية؛ ال يبعث أحدهم إال ليهيج به اهليج يف التاريخ ،ويتطرق به الناس إىل سبل جديدة كأمنا تطردهم

إليها العواصف والزالزل والرباكني ،ال شريعته ومبادئه وآدابه ،وأما احلكماء الناضجون فهم دائما يف هذه

اإلنسانية أمكنة بشرية حمصنة حلفظ كنوزها وإحرازها يف أنفسهم ،فلهم يف ذات أنفسهم عصمة ومنعة
كاجلبال يف ذات األرض.

األخالق يف رأيي هي الطريقة لتنظيم الشخصية الفردة على مقتضى الواجبات العامة ،فاإلصالح فيها إمنا
يكون من عمل هذه الواجبات ،أي من انحية اجملتمع والقائمني على حكمه .وعندي أن للشعب ظاهرا

وابطنًا ،فباطنه هو الدين الذي حيكم الفرد ،وظاهره هو القانون الذي حيكم اجلميع ،ولن يصلح للباطن
املتصل ابلغيب إال ذلك احلكم الديين املتصل ابلغيب مثله؛ ومن هنا تتبني مواضع االختالل يف املدنية

األوربية اجلديدة؛ فهي يف ظاهر الشعب دون ابطنه ،والفرد فاسد هبا يف ذات نفسه إذا هو حتلل من
الدين ،ولكنه مع ذلك يبدو صاحلا منتظما يف ظاهره االجتماعي ابلقوانني وابآلداب العامة اليت تفرضها

القوانني ،فال يربح هازًئ من األخالق ساخرا هبا؛ ألهنا غري اثبتة فيه ،مث ال تكون عنده أخالقًا يعتد هبا إال

إذا درت هبا منافعه ،وإال فهي ضارة إذا كانت منها مضرة ،وهي مؤملة إذا حالت دون اللذات .وال ينفك
هذا الفرد يتحول ألنه مطلق يف ابطنه غي مقيد إال أبهوائه ونزعاته ،وكلمتا الفضيلة والرذيلة معدومتان يف

لغة األهواء والنزعات؛ إذ الغاية املتاع واللذة والنجاح ،وليكن السبب ما هو كائن.
وهبذا فلن تقوم القوانني يف أوراب إذا فين املؤمنون ابألداين فيها أو كاثرهم امللحدون ،وهم اليوم يبصرون
أبعينهم ما فعلت عقلية احلرب العظمى يف طوائف
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منهم قد خربت أنفسهم من إمياهنم فتحولوا ذلك التحول الذي أومأان إليه ،فإذا أعصاهبم بعد احلرب ما
تزال حماربة مقاتلة ترمي يف كل شيء بروح الدم واألشالء والقبور والتعفن والبلى ...وانتهت احلرب بني

أمم وأمم ،ولكنها بدأت بني أخالق وأخالق.
وقدميا حارب املسلمون ،وفتحوا العامل ،ودوخوا األمم؛ فأثبتوا يف كل أرض هدي دينهم وقوة أخالقهم

الثابتة ،وكان وراء أنفسهم يف احلرب ما هو من ورائها يف السلم ،وذلك بثبات ابطنهم الذي ال يتحول،

وال تستخفه احلياة بنزقها ،وال تتسفه املدنيات فتحمله على الطيش.

ولو كانوا هم أهل هذه احلرب األخرية بكل ما قذفت به الدنيا ،لبقيت هلم العقلية املؤمنة القوية ،ألن كل
مسلم فإمنا هو وعقليته يف سلطان ابطنه الثابت القار على حدود بينة حمصلة مقسومة ،حتوطها ومتسكها

أعمال اإلميان اليت أحكمها اإلسالم أشد إحكام بفرضها على النفوس منوعة مكررة :كالصالة والصوم
والزكاة ،ليمنع هبا تغريا وحيدث هبا تغريا آخر ،وجيعلها كاحلارسة لإلرادة ما تزال متر هبا وتتعهدها بني
الساعة والساعة.1

مشدودا
هادًئ
إمنا الظاهر والباطن كاملوج والساحل؛ فإذا جن املوج فلن يضريه ما بقي الساحل ركينا ً
ً

أبعضاده يف طبقات األرض .أما إذا ماج الساحل ...فذلك أسلوب آخر غري أسلوب البحار واألعاصري؛

وال جرم أال يكون إال خسفا ابألرض واملاء وما يتصل هبما.

يف الكون أصل ال يتغري وال يتبدل ،هو قانون ضبط القوة وتصريفها وتوجيهها على مقتضى احلكمة.
ويقابله يف اإلنسان قانون مثله ال بد منه لضبط معاين اإلنسان وتصريفها وتوجيهها على مقتضى الكمال.

وكل فروض الدين اإلسالمي وواجباته وآدابه ،إن هي إال حركة هذا القانون يف عمله؛ فما تلك إال طرق
اثبتة خللق احلس األديب ،وتثبيته ابلتكرار ،وإدخاله يف انموس طبيعي إبجرائه يف األنفس جمرى العادة،

وجعله بكل ذلك قوة يف ابطنها ،فتسمى الواجبات واآلداب فروضا دينية؛ وما هي يف الواقع إال عناصر

تكوين النفس العالية ،وتكون أوامر وهي حقائق.2
ـــــــــــــــــــــــــ

 1فصلنا هذا املعىن يف كثري من مقاالتنا :كمقالة "حقيقة املسلم" ،و"فلسفة الصوم" وغريها.
 2هذا هو الذي ضل عنه مصطفى كمال ومن شايعوه ،ومن قلدوه ،ومن اخندعوا فيه ولو فهمه حق

الفهم جلدد تركيا وجدد العامل اإلسالمي كله ،ولكن الرجل غريب عن هذه املعاين قصري النظر ،فما زاد

على أن جدد ثواب وقبعة.
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ومن ذلك أراان حنن الشرقيون منتاز على األوربيني أبننا أقرب منهم إىل قوانني الكون؛ ففي أنفسنا ضوابط
قوية متينة إذا حنن أقرران مدنيتهم فيها ،وهي بطبيعتها ال تقبل إال حماسن هذه املدنية ،سبقناهم وتركنا غبار
أقدامنا يف وجوههم ،وكنا الطبقة املصفاة اليت ينشدوهنا يف إنسانيتهم الراهنة وال جيدوهنا ،ومنتاز عنهم من
جهة أخرى أبننا مل ننشئ هذه املدنية ومل تنشئنا ،فليس حقا علينا أن أنخذ سيئاهتا يف حسناهتا ،ومحاقتها

يف حكمتها ،وتزويرها يف حقيقتها؛ وأن نسيغ منها احللوة واملرة ،والناضجة والفجة؛ وإمنا حنن حنصلها

ونقتبسها ونرجتع منها الرجعة احلسنة؛ فال أنخذ إال الشيء الصاحل مكان الشيء قد كان دونه عندان وندع
ما سوى ذلك؛ مث ال أنخذ وال ندع إال على األصول الضابطة احملكمة يف أدايننا وآدابنا؛ ولسنا مثلهم
متصلني من حاضر مدنيتهم مبثل ماضيهم ،بيد أن العجب الذي ما يفرغ عجيب منه ،أن املوسومني منا

ابلتجديد ال حياولون أول وهلة وآخرها إال هدم تلك الضوابط اليت هي كل ما منتاز به ،واليت هي كذلك
كل ما حتتاج إليه أورواب لضبط مدنيتها ،ويسمون ذلك جتدي ًدا ،وهلو أبن يسمى محاقة وجهال أوىل وأحق.
أقول وال أابيل :إننا ابتلينا يف هنضتنا هذه بقوم من املرتمجني قد احرتفوا النقل من لغات أورواب ،وال عقل

إال عقل ما ينقلونه :فصنعتهم الرتمجة من حيث يدرون أو ال يدرون صنعة تقليد حمض ومتابعة مستعبدة،

وأصبح عقلهم -حبكم العادة والطبيعة -إذا فكر اجنذب إىل ذلك األصل ال خيرج عليه وال يتحول عنه.
وإذا صح أن أعمالنا هي اليت تعملنا -كما يقول بعض احلكماء -فهم بذلك خطر أي خطر على الشعب
وقوميته وذاتيته وخصائصه ،ويوشك إذا هو أطاعهم إىل كل ما يدعون إليه أن ...أن يرتمجوه إىل شعب

آخر.

إن أورواب ومدنيتها ال تساوي عندان شيئا إال مبقدار ما حتقق فينا من اتساع الذاتية بعلومها وفنوهنا ،فإمنا

الذاتية وحدها هي أساس قوتنا يف النزاع العاملي بكل مظاهره أيها كان؛ وهلا وحدها ،وابعتبار منها دون

سواها ،أنخذ ما أنخذه من مدنية أورواب وهنمل ما هنمل؛ وال جيوز أن نرتك الثبت يف هذا وال أن نتسامح
يف دقة احملاسبة عليه.
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فاحملافظة على الضوابط اإلنسانية القوية اليت هي مظاهر األداين فينا ،مث إدخال الواجبات االجتماعية

احلديثة يف هذه الضوابط لربطها ابلعصر وحضارته ،مث تنسيق مظهر األمة على مقتضى هذه الواجبات

والضوابط ،مث العمل على احتاد املشاعر ومتازجها لتقومي هذا املظهر الشعيب يف مجلته بتقومي أجزائه ،هذه
هي األركان األربعة اليت ال يقوم على غريها بناء الشرق.

واإلحلاد والنزعات السافلة وختانيث املدنية األوروبية اليت ال عمل هلا إال أن تظهر اخلطر يف أمجل
أشكاله ...مث اجلهل بعلوم القوة احلديثة وأبصول التدبري وحياطة االجتماع وما جرى هذا اجملرى ،مث

التدليس على األمة آبراء املقلدين والزائفني واملستعمرين حملق األخالق الشعبية القوية وما اتصل بذلك ،مث

التخاذل والشقاق وتدابر الطوائف وما كان بسبيلها ،تلك هي املعاول األربعة اليت ال يهدم غريها بناء

الشرق.

فليكن دائما شعاران -حنن الشرقيني -هذه الكلمة :أخالقنا قبل مدنيتهم.
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قلت لنفسي وقالت يل:1...

قلت لنفسي :وحيك اي نفس! ما يل أحتامل عليك؛ فإذا وفيت مبا يف وسعك أردت منك ما فوقه وكلفتك
أن تسعي؛ فال أزال أعنتك من بعد كمال فيما هو أكمل منه ،وبعد احلسن فيما هو األحسن؛ وما أنفك

أجهدك كلما راجعك النشاط ،وأضنيك كلما اثبت القوة؛ فإن تكن لك مهوم فأان أكربها ،وإذا ساورتك

األحزان فأكثرها مما أجلب عليك.

أنت اي نفس سائرة على النهج ،وأان أعتسف بك أريد الطريان ال السري ،وأبتغي عمل األعمار يف عمر،

وأستحثك من كل هجعة راحة بفجر تعب جديد ،وكأين لك زمن مياد بعضه بعضا ،فما يربح ينبثق عليك
من ظالم بنور ومن نور بظالم؛ ليهيئ لك القوة اليت متتد بك يف التاريخ ،من بعد ،فتذهبني حني تذهبني

ويعيش قلبك يف العامل ساراي بكلمات أفراحه وأحزانه.

وقالت يل النفس :أما أان فإين معك دأاب كاحلبيبة الوفية ملن حتبه؛ ترى خضوعها أحياان هو أحسن املقاومة؛

وأما أنت فإذا مل تكن تتعب وال تزال تتعب فكيف تريين أنك تتقدم وال تزال تتقدم؟

ليست دنياك اي صاحيب ما جتده من غريك ،بل ما توجده بنفسك؛ فإن مل تزد شيئا على الدنيا كنت أنت
زائ ًدا على الدنيا؛ وإن مل تدعها أحسن مما وجدهتا فقد وجدهتا وما وجدتك؛ ويف نفسك أول حدود دنياك

صغريا ،ودنيا اآلخر كالقرية امللملمة ،2ودنيا بعضهم
وآخر حدودها .وقد تكون دنيا بعض الناس
ً
حانوات ً

كاملدينة

ـــــــــــــــــــــــــ

 1كتبت يف ساعة ضجر ،من هذه الساعات الطارئة على الروح ،خييل للمرء فيها أنه هو وحده العامل كله
وحده؛ ذاك يف وجود نفسه خاصة ،واآلخر يف وجود الطبيعة كلها.
 2أي الصغرية تقوم ابلدور القليلة اجملتمعة.
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الكبرية؛ أما دنيا العظيم فقارة أبكملها ،وإذا انفرد امتد يف الدنيا فكان هو الدنيا.

والقوة اي صاحيب تغتذي ابلتعب واملعاانة؛ فما عانيته اليوم حركة من جسمك ،ألفيته غ ًدا يف جسمك قوة
من قوى اللحم والدم .وساعة الراحة بعد أايم من التعب ،هي يف لذهتا كأايم من الراحة بعد تعب ساعة.

وما أشبه احلي يف هذه الدنيا ووشك وانقطاعه منها ،مبن خلق ليعيش ثالثة أايم معدودة عليه ساعتها

ودقائقها وثوانيها؛ أفرتاه يغفل فيقدرها ثالثة أعوام ،ويذهب يسرف فيها ضرواب من هلوه ولعبه وجمونه ،إال

إذا كان أمحق أمحق إىل هناية احلمق؟

اتعب تعبك اي صاحيب ،ففي الناس تعب خملوق من عمله ،فهو لني هني مسوى تسوية؛ وفيهم تعب خالق
عمله ،فهو جبار متمرد له القهر والغلبة ،وأنت إمنا تكد لتسمو بروحك إىل مهوم احلقيقة العالية ،وتسمو

جبسمك إىل مشقات الروح العظيمة؛ فذلك اي صاحيب ليس تعبا يف حفر األرض ،ولكنه تعب يف حفر
الكنز.

اتعب اي صاحيب تعبك؛ فإن عناء الروح هو عمرها؛ فأعمالك عمرك الروحاين ،كعمر اجلسم للجسم؛

وأحد هذين عمر ما يعيش ،واآلخر عمر ما سيعيش.
قلت لنفسي :فقد مللت أشياء وتربمت أبشياء .وإن عمل التغيري يف الدنيا هلو هدم هلا كلما بنيت ،مث

بناؤها كلما هدمت؛ فما من شيء إال هو قائم يف الساعة الواحدة بصورتني معا؛ وكم من صديق خلطته

إنساان خياليا
ابلنفس يذهب فيها ذهاب املاء يف املاء ،حىت إذا مر يوم ،أو عهد كاليوم ،رأيت يف مكانه ً

كمسألة من مسائل النحاة فيها قوالن !...فهو حيتمل يف وقت واحد أتويل ما أظن به من خري ،وما أتوقع
به من شر! وكم من اسم مجيل إذا هجس يف خاطري قلت :آه ،هذا الذي كان!...

اما -وهللا -إن ثياب الناس لتجعلهم أكثر تشاهبا يف رأي النفس ،مما جتعلهم وجوههم اليت ال ختتلف يف

رأي العني ،وإين ألرى العامل أحياان كالقطار السريع منطلقا بركبه وليس يف من يقوده ،وأرى الغفلة املفرطة
قد بلغت من هذا الناس مبلغ من يظن أنه حي يف احلياة كاملوظف حتت التجربة ،فإذا قضى املدة قيل له:

ابدأ من اآلن .كأنه إذا عاش يتعلم اخلري والشر ،ويدرك ما يصلح وما ال يصلح ،وانتهى من عمره إىل
النهاية احملدودة رجع من بعدها يعيش منتظما على استواء واستقامة ،ويف إدراك ومتييز .مع أن اخلرافة
نفسها مل تقبل قط أن يعد منها
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يف أوهام احلياة أن رجال بلغ الثمانني أو التسعني وحان أجله فأصبحوا مل جيدوه ميتا يف فراشه؛ بل وجدوه
مولودا يف فراشه!...
ً

وقالت يل النفس :وأنت ما شأنك ابلناس والعامل؟ اي هذا ليس ملصباح الطريق أن يقول" :إن الطريق

مظلم" إمنا قوله إذا أراد كالما أن يقول" :ها أنذا مضيء".

واحلكيم ال يضجر وال يضيق وال يتململ ،كما أنه ال يسخف وال يطيش وال يسرتسل يف كذب الوهم؛ فإن
هذا كله أثر احلياة البهيمية يف هذه البهيمة اإلنسانية ،ال أثر الروح القوية يف إنساهنا ،واحليوان هو الذي

جيوع ويشبع ال النفس ،وبني كل شيئني مما يعتور احليوانية -كاخللو واالمتالء ،واللذة واألمل -تعمل قوى
احليوان أشياءها الكثرية اليت تتسلط هبا على النفس ،لتحطها من مرتبة إىل أن جتعلها كنفوس احليوان؛

وهلذا كان أول احلكمة ضبط األدوات احليوانية يف اجلسم ،كما توضع اليد العاملة على مفاتيح القطار
املنطلق يتسعر مرجله ويغلي.

اعمل اي صاحيب عملك؛ فإذا رأيت يف العاملني من يضجر فال تضجر مثله ،بل خذ اطمئنانه إىل
اطمئنانك ،ودعه خيلو وتضاعف أنت.
إنه ليوشك أن يكون يف الناس "كالبنوك"؛ هذه مستودعات للمال حتفظه وخترج منه وتثمره ،وتلك

مستودعات للفضائل حتفظها وخترج منها وتزيدها ،إفالس رجل من أهل املال ،هو إطالق النكبة مسدسها
على رجل تقتله؛ ولكن إفالس "بنك" هو إطالق النكبة مدفعها الكبري على مدينة تدمرها.

قلت لنفسي :فما أشد األمل يف حتويل هذا اجلسد إىل شبه روح مع الروح! تلك هي املعجزة اليت ال توجد

يف غري األنبياء ،ولكن العمل هلا جيعلها كأهنا موجودة .واألسد احملبوس حمبوسة فيه قوته وطباعه؛ فإن زال

الوجود احلديدي من حوله أو وهنت انحية منه ،انطلق الوحش ،والرجل الفاضل فاضل ما دام يف قفصه

الفكري ،وهو ما دام يف هذا القفص فعليه أن يكون دائما منوذجا معروضا للتنقيح املمكن يف النفس

اإلنسانية؛ تصيبه السيئة من الناس لتخترب فيه احلسنة ،وتبلوه اخليانة لتجد الوفاء ،ويكرثه البغض ليقابله
ابحلنب وأتتيه اللعنة لتجد املغفرة؛ وله قلب ال يتعب فيبلغ منزلة إال التعب ليبلغ منزلة أعلى منها ،وله

فكر كلما جهد فأدرك حقيقة كانت احلقيقة أن جيهد فيدرك غريها.
وقالت يل النفس :إن من فاق الناس بنفسه الكبرية كانت عظمته يف أن يفوق
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نفسه الكبرية؛ إن الشيء النهائي ال يوجد إال يف الصغائر والشر ،أما اخلري والكمال وعظائم النفس

واجلمال األسىن ،فهذه حقائق أزلية وجدت لنفسها؛ كاهلواء يتنفسه كل األحياء على هذه األرض وال
ينتهي ،وال يعرف أين ينتهي؛ وكما ينبعث النور من الشمس والكواكب إىل هذه األرض يشبه أن تكون

تلك الصفات منبعثة إىل النفوس من أنوار املالئكة ،وهبذا كان أكرب الناس حظا منهم هم األنبياء املتصلني

بتلك األنوار.

صغريا جيمع فكرة اخلري والكمال وعظائم النفس
ومن رمحة هللا أن جعل يف كل النفوس اإلنسانية أصال ً

واجلمال األسىن ،وقد تعظم فيه هذه الصفات كلها أو بعضها ،وقد تصغر فيه بعضها أو كلها :أال وهو

احلب.

ال بد أن متر كل حياة إنسانية يف نوع من أنواع احلب ،من رقة النفس ورمحته ،إىل هوى النفس وعشقها.
وإذا بلغ احلب أن يكون عشقا ،وضع يده على املفاتيح العصبية للنفس ،وفتح للعظائم واملعجزات

أبواهبا؛ حىت أنه ليجعل اخلرافة الفارغة معجزة دقيقة وميأل احلياة مبعان مل تكن فيها من قبل ،ويصبح سر
هذا احلب ال ينتهي؛ إذ هو سر ال يدرك وال يعرف.
اجهد جهدك اي صاحيب ،فما هو قفصك الفكري ذلك الشعاع الذي حيبسك ،ولكنه صقل النفس لتتلقى

األنوار ،وال بد للمرآة من ظاهر غري ظاهر احلجر لتكون به مرآة.

قلت لنفسي :فما أشده مضضا أعانيه! إن أمري ليذهب فرطًا .1أكلما ابتغيت من احلياة مرحا أطرب له
وأهتز ،جاءتين احلياة بفكرة أستكد فيها وأدأب؟ أهذا السرور الذي ال يزال يقع بني الناس هو الذي ال

يكاد يقع يل؟ وهل أان شجرة يف مغرسها :تنمو صاعدة بفروعها ،وانزلة جبذورها ،غري أهنا ال تربح مكاهنا؟

أو أن متثال على قاعدته :ال يتزحزح عنها إال ساعة ال يكون متثاال ،وال يدعها حىت تدعه معاين العظمة

اليت نصب هلا؟

قالت يل النفس :وحيك! ال تطلب يف كونك الصغري ما ليس فيه؛ إن الناس لو ارتفعوا إىل السماء وتقلبوا

فيها كما يسيح أهل قارة من األرض يف قارة غريها،
ـــــــــــــــــــــــــ
جماوزا فيه عن احلد.
 1أي ً
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صغريا إىل األرض ،لوجدوا أصغر ما هنالك أكرب من األرض كلها؛
وابتغوا أن حيملوا معهم مما هناك ً
تذكارا ً

فأنت سائح يف مساوات.

أنت كالنائم :له أن يرى وليس له أن أيخذ شيئا مما يرى إال وصفة ،وحكمته ،والسرور مبا التذ منه ،واألمل

مبا توجع له.

لن تكون يف األرض شجرة برجلني تذهب هنا وهناك ،ولكن الشجرة ترسل أمثارها يتناقلها الناس ،وهي

تبدع الثمار إبداع املؤلف العبقري ما يؤلفه أبشد الكد وأعظم اجلهد ،مطلقة ضمريها يف الفكرة الصغرية،
تعقدها شيئا شيئا ،مث تعود عليها ابلزايدة ،وال تزال كل وقت تعود عليها حىت تستفرغ أقصى القوة؛ مث
يكون سرورها يف أن هتب فائدهتا ،ألهنا لذلك وجدت.

إن يف الشجرة طبيعية صادقة ال شهوة مكذوبة؛ فاحلياة فيها على حقيقتها ،وأكثر ما تكون احلياة يف
اإلنسان على جمازها؛ وشرط اجملاز اخليال واملبالغة والتلوين؛ ولكن مىت اختار هللا رجال فأقر فيه سرا من

أسرار الطبيعة الصادقة ،ووهب له العاطفة القادرة اليت تصنع مثارها -فقد غرسه شجرة يف منبتها ال مفر
وال مندوحة ،وقد خييل له ضعف طبيعته البشرية أحياان أن نضرة اجملد اليت تعلوه وتتألق كشعاع الكوكب،
هي تعبه وضجره ،أو أثر اخنذاله وأمله ومسكنته؛ وهذا من شقاء العقل؛ فإنه دائما يضيف شيئا إىل شيء،
وخيلط معىن مبعىن ،وال يرتك حقيقة على ما هي؛ كأن فيه ما يف الطفل من غريزة التقليد؛ والعقل ال يرى

أمامه إال اإلهلية ،فهو يقلدها يف مداخلة األشياء بعضها يف بعض ،إلجياد األسرار بعضها من بعض.

ومن مث كانت احلقيقة الصرحية الثابتة مدعاة للملل العقلي يف اإلنسان ،ال يكاد يقيم عليها أو يتقيد هبا،
فما انل شيئا إال ليطمع يف غريه ،وما فاز بلذة إال ليزهد فيها ،وأجل ما أحبه اإلنسان أن يناله ،فإذا انله

وقع فيه معىن موته ،وبدأ يف النفس عمرا آخر من حالة أخرى ،أو مات مل يبدأ؛ فال بد هلذا اإلنسان مع

كل صواب من جزء من اخلطأ ،فإن هو مل جيد خطأ يف شيء ائتفك لنفسه 1اخلطأ املضحك يف شبه رواية
خيالية.

مفكرا يف صيد مسكة
إنه لشعر سخيف ابلغ السخافة أن يتخيل الغريق ً
ـــــــــــــــــــــــــ

 1كذب واخرتع ،ومنه حديث اإلفك.
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رآها ...ولكن هذا من أبلغ البالغة عند العقل الذي يبحث عن وهم يضيفه إىل هذه احلقيقة ليضحك
منها ،كما يبحث لنفسه أحياان يف أمجل حقائق اللذة عن أمل يتأمل به ليعبس فيه!
قلت لنفسي :فهل ينبغي يل أن أحرق دمي ألين أفكر ،وهل أظل دائما هبذا التفكري كالذي ينظر يف وجه

حسناء مبنظار مكرب؛ ال يريه ذلك الوجه املعشوق إال ثقواب وخترميا كأنه خشبة نزعت منها مسامري

غليظة !...فال جيد املسكني هذه احلقيقة إال ليفقد ذلك جلمال؟ وهل بد من الشبه بني بعض الناس وبني

ما ارتصد له من عمل حييا به؛ فال يكون احلوذي حوذاي إال لشبه بني نفسه وبني اخليل والبغال واحلمري؟

وقالت يل النفس :إن فأس احلطاب ال تكون من أداة الطبيب؛ فخذ لكل شيء أداته ،وكن جاهال أحياان،
ولكن مثل اجلهل الذي يصنع لوجه الطفل بشاشته الدائمة ،فهذا اجلهل هو أكرب علم الشعور الدقيق

املرهف ،ولواله هللك األنبياء واحلكماء والشعراء غما وكمدا ،ولكانوا يف هذا الوجود ،على هذه األرض،

بني هذه احلقائق ،كالذي قيد وحبس يف رهج تثريه القدم واخلف واحلافر ،ال يتنفس إال الغبار يثار من
حوله إىل أن يقضى عليه.

اجهل جهلك اي صاحيب يف هذه الشهوات اخلسيسة؛ فإهنا العلم اخلبيث الذي يفسد الروح ،واعرف كيف
تقول لروحك الطفلة يف مالئكيتها حني تساورك الشهوات ،هذا ليس يل؛ هذا ال ينبغي يل.

إن الروح الكبرية هي يف حقيقتها الطفل املالئكي.

وعلم خسائس احلياة جيعل لإلنسان يف كل خسيسة نفسا تتعلق هبا ،فيكون املسكني بني نفسني وثالث

وأربع ،إىل ثالثني وأربعني كلهن يتنازعنه ،فيضيع هبذه الكثرة ،ويصبح بعضه بالء على بعض ،وتشغله

الفضول ،فيعود هلا كاملزبلة ملا ألقي فيها ،وميحق يف نفسه الطبيعية حس الفرح جبمال الطبيعة ،كما ميحق

يف املزبلة معىن النظافة ومعىن احلس هبا.

هذه األنفس اخليالية يف هذا اإلنسان املنكود ،هي األرواح اليت ينفخها يف مصائبه ،فتجعلها مصائب حية

تعيش يف وجوده وتعمل فيه أعماهلا ،ولوالها ملاتت يف نفسه مطامع كثرية ،فماتت له مصائب كثرية.
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انظر ابلروح الشاعرة ،تر الكون كله يف مسائه وأرضه انسجاما واحدا ليس فيه إال اجلمال والسحر وفتنة

الطرب ،وانظر ابلعقل العامل ،فلن ترى يف الكون كله إال مواد علم الطبيعة والكيمياء.

ومدى الروح مجال الكون كله؛ ومدى العقل قطعة من حجر ،أو عظمة من حيوان ،أو نسيجة من نبات،

أو فلذة من معدن ،وما أشبهها.

اجهل جهلك اي صاحيب؛ ففي كل حسن غزل بشرط أال تكون العاشق الطامع ،وإال أصبت يف كل حسن
مها ومشغلة!

قلت لنفسي :إىل اآلن مل أقل لك ذلك املعىن الذي كتمته عنك.

وقالت يل النفس :وإىل اآلن مل أقل لك إال جواب ذلك الذي كتمته عين.
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يوما يف مسجد الكوفة ،ومعي سعيد بن عثمان ،وجماهد،
حدث املسيب بن رافع الكويف قال :بينا أان ً

وداود األزدي ومجاعة ،أقبل فىت فجلس قريبا منا ،وكان تلقاء وجهي ،ال أمد نظري إىل انطلق يف مسته

ووقف عليه ،وكنا نتحدث فرأيته يتسمع إىل حديثنا؛ فلما تكلم سعيد -وكان خافت الصوت من علة به،

وكنا نسميه النملة الصخابة -رأيت الفىت يتزحف قليال قليال حىت صار حبيث يقع يف مساعه حسيس منلتنا.
وكان سعيد يقول :اجتزت أان والشعيب 1أمس بعمران اخلياط ،فمازحه الشيخ فقال له :عندان حب2

مكسور ،ختيطه؟ قال :نعم ،إن كان عندك خيط من ريح! فقلت أان :فاذهب فجئنا ابملغزل الذي يغزل

اهلواء لنصنع لك اخليط.

قال جماهد ":هذا ليس بشيء يف تنادر شيخنا وما يتفق له؛ أخربين أن رجال جاءه يف مسألة ،فدخل عليه

البيت وهو جالس مع امرأته ،فقال الرجل :أيكما الشعيب؟ فأومأ الشيخ إىل امرأته وقال :هذه!

قال املسيب :وضحكنا مجيعا ،وأخذ نظري الغالم فإذا هو انكس حزان ومها ،وكأنه ال يتسمع إليها
ليسمع ،بل ليشغل نفسه عن شيء فيها ،فتتوزع خواطره ،فيتبدد اجتماعها على مهه بصوت من هنا

وصوت من هنا ،كما يفعل
ـــــــــــــــــــــــــ

* انظر سبب إنشائه هذه املقاالت الست يف "عود على بدء" من كتاب "حياة الرافعي".
 1هو اإلمام العظيم "عامر بن شراحيل الشعيب" تويف سنة  103للهجرة أو حوهلا .عن بعض ومثانني سنة،
وكان يف عصره أحد العلماء األربعة يف اإلسالم :سعيد بن املسيب يف املدينة "ذكرانه يف قصة زواج"،

احلسن البصري يف البصرة "ذكرانه يف قصة بنته الصغرية" ،ومكحول يف الشام ،والشعيب هذا يف الكوفة،
وكان يشبه يف زمانه ابن عباس يف زمانه.

 2احلب "بكسر احلاء" :هو الزبر ،يستقطر املاء من أسفله فيخرج صافيا ،ويقال لرشحه :قطر حب.
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احملزون يف مغالبة احلزن ومدافعته ،يشغل عنه بصره وقلبه ومسعه مجيعا ،فيكون احلزن فيه وكأنه بعيد منه.
فقلت يف نفسي :أمر أمات الضحك يف هذا الفىت وكسر حدته وشبابه ،مث حتولت إليه وقلت :رأيتك اي

مجيعا؟
بين مقبال علينا كاملنصرف عنا؛ فما ابلك مل تضحك وقد ضحكنا ً

قال :إليك عين اي هذا؛ فأين من الضحك وأان على شفري القرب ،وروح الرتاب مالئ عيين يف كل ما أرى،

وكأن حفريت ابتلعت الدنيا اليت أان فيها لتأخذين فيها ،وأان الساعة ميت حي؛ رجل يف الدنيا ورجل يف

اآلخرة!

قلت :فأعلمين ما بك اي بين ،فلقد احتسبت ولدا يل كان يف مثل سنك وشبابك ومل أرزق غريه ،فقليب
بعده مريض به ،يتومسه مفرقا يف لداته ،متومها أن وجوههم جتمعه مبالحمه؛ فأان من ذلك أحبهم مجيعا

وأطيل النظر إليهم والتأمل يف وجوههم ،ولست أدرى أحدا منهم إال كان له ولقليب حديث! فإن رأيته

حزينا مثلك تقطعت له من إشفاق ورمحة ،وطالعين فتاي يف مثل مهه وحزنه وإنكساره؛ فيعود قليب كالعني
اليت غشاها الدمع ،حتمل أثر احلزن ومعناه وسره؛ فبثين ما جتد اي بين ،فلعل يل سببا إىل كشف ضرك أو

إسعافك حباجتك؛ ولعلك تكون قد حزنت من أمر قريب املتناول هني احملاولة ،مل جيعله عندك كبريا أنه

كبري ،ولكن أنك أنت صغري.

قال الفىت :مهال اي عم ،فإن ما نزل بنا مما تنقطع عنده احليلة وال تنقاد فيه الوسائل ،وال عالج منه إال
ابملوت أيخذان وأيخذه.

قلت :اي بين ،هذه كلمة ما أحسب أح ًدا يقوهلا إال من أخذ للقتل جبنايته ومل يعف أهل الدم ،فهل جنيت

أو جىن أبوك على أحد؟

جممعا على إزهاق نفسه ،وقد أغلق عليه الدار
قال :إن األمر قريب من قريب ،فإين تركت أيب الساعة ً

واستوثق من الباب!

قال املسيب :فكأمنا لدغتين حية هبذه الكلمة ،وأكربت أن يكون رجل مسلم يقتل نفسهن فتناهضت،

ولكن الغالم أمسك يب وقال :إنه ال يزال حيا ،وسيقتل نفسه مىت أظلم الليل وهدأت الرجل.
قلت :احلمد هلل ،إن يف النور عقال ،ولكن ما الذي صار به إىل ما قلت ،وكيف تركته لقدره وجئت؟

قال الفىت :إنه قال يل :اي ولدي ،ليس لك أب بعدي ،فإن أردت
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اللحاق يب فارجع مع الليل لنسلم أنفسنا ،وإن آثرت احلياة فارجع مع الصبح لتسلمين إىل غاسلي!

قلت :أفآمن أنت أال يكون أبوك قد أخرجك عنه ألن عينك متسك يديه وترده عما يهم به ،حىت إذا خال

وجهه منك أزهق نفسه؟

قال :مل أدعه حىت أقسم أن حييا إىل الليل ،وحىت أقسمت أن أرجع ألموت معه؛ فإن مل متسكه ميينه
أمسكه انتظاري ،وقد فرغت احلياة منا فلم يبق إال أن نفرغ منها؛ ومن كان فيما كنا يف مث احندر إىل ما

احندران إليه ،مل ير الناس من نفسه ضعة وال استكانة ،وإمنا خرجت ألسأل هذا اإلمام "الشعيب" وجها من
الرأي فيمن يقتل نفسه إذا ضاقت عليه الدنيا ،ونزلت به النازالت ،وتعذر القوت ،واشتد الضر ،وتدلت

به املسكنة إىل حضيضها ،وأجلئ إىل أحوال دقته دق الرحى ملا تدور عليه ،ومل يعد له إال رأي واحد يف
معىن الدنيا ،هو أنه مكذوب مزور على الدنيا.

قلت :اي بين ،فإين أراك أديبا ،فمن أبوك؟

قال :هو فالن التاجر ،ظهر ظهور القمر وحمق حماقه ،وهو اليوم يف أحلك الليايل وأشدها انطماسا؛ جهده

الفقر ،واي ليته كان الفقر وحده ،بل انتهكته العلل ،وليتها مل تكن إال العلل مع الفقر ،بل أخذ املوت

امرأته فماتت مها به ويب ،ومل يكن له غريي وغريها ،وكان كل من ثالثتنا حييا لالثنني اآلخرين ،فهذا ما كان
جيعل كال منا ال يفرغ إال امتأل ،وملا ذهبت األم ذهبت احلقيقة اليت كنا نقاتل األايم عنها ،وكانت هي
وحدها ترينا احلياة مبعناها إن جاءتنا احلياة فارغة من املعىن ،وكنا من أجلها نفهم األايم على أهنا جماهدة

البقاء؛ أما اآلن فاحلياة عندان قتل احلياة!

قلت :اي بين ،فإنك -وهللا -مع أدبك حلكيم ،وإين ألنفس بك على املوت ،فكيف ردتك حياة أمك عن
قتل نفسك وال تردك حياة أبيك؟

قال :لو بقى أيب حيا لبقيت ،ولكن الدهر قد انتزع منه آخر ما كان ميلك من أسباب القوة ،حني أخذ

القلب الشفيق الذي كان جيعله يرتعد إذا فكر يف املوت ،فهو اآلن كالذي حيارب عن نفسه تلقاء عدو ال
يرمحه؛ إن عجز عن عدوه فالرأي قتل نفسه ليسرتيح من تنكيل العدو به.
قال املسيب بن رافع :وأدركت أن الفىت يريد من سؤال الشيخ حتلة يطمئن
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إليها أن ميوت مسلما إذا قتل نفسه كاملضطر أو املكره ،فأشفقت أن أكسر نفسه إذا أان حدثته أو أفتيته؛

وقلت :هذا مريض حيتاج العالج ال الفتيا؛ وكان إمامنا "الشعيب" حكيما حلنا فطنا ،سفر ين أمري املؤمنني
"عبد امللك" وعاهل الروم ،فحسدان العاهل أن يكون فينا مثله .وقلت :لعل هللا حيدث به أمرا .فأخذت
بيد الفىت إليه ،ومشيت أكلمه وأرفه عن نفسه .وقلت له :أما تدري أنك حني فرغت من سرور احلياة

فرغت من غرروها أيضا ،وأان الزاهد املنقطع يف عرعرة اجلبل ينظر من صومعته إىل الدنيا ،ليس أبحكم وال
أبصر ممن ينظر من آالمه إىل الدنيا؟

اي بين :إن الزاهد حيسب أنه قد فر من الرذائل إىل فضائله ،ولكن فراره من جماهدة الرذيلة هو يف نفسه

رذيلة لكل فضائله .وماذا تكون العفة واألمانة والصدق والوفاء والرب واإلحسان وغريها ،إذا كان فيمن

انقطع يف صحراء أو على رأس جبل؟ أيزعم أحد أن الصدق فضيلة يف إنسان ليس حوله إال عشرة
مجيعا.
مجيعا ،هلو اخلايل من الفضائل ً
أحجار؟ وامي هللا إن اخلايل من جماهدة الرذائل ً

اي بين :إن من الناس من خيتارهم هللا فيكونون قمح هذه اإلنسانية؛ ينبتون وحيصدون ويطحنون ويعجنون

وخيبزون ،ليكونوا غذاء اإلنسانية يف بعض فضائله .وما أرك أنت وأابك إال من املختارين ،كأن يف أعراقكم
دم نيب يقتل أو يصلب!

قال املسيب :وانتهينا إىل دار الشعيب ،فطرقت الباب ،وجاء الشيخ ففتح لنا ،وسلمنا وسلم ،مث بدرت

فقلت :اي أاب عمرو ،إن أاب هذا كان من حاله كيت وكيت ،فرتادفت عليه املصائب ،وتوالت النكبات،
وتواترت األسقام ...مث اقتصصت ما قال ابنه حرفا حرفا ،مث قلت؛ وإنه اآلن موشك أن يزهق نفسه

وسيتبعه ابنه هذا؛ وقد "هداه هللا إليك فجاء يسلك ،أميوت مسلما من أجلئ وأكره واضطر واستضاق
واختل ،فتحسى مسا فهلك ،أو توجأ حبديدة فقضى ،أو ذبح نفسه بنصل فخفت ،أو حز يف يده بسكني
فما رقأ دمه حىت مات ،أو اختنق يف حبل ففاضت نفسه ،أو تردى من شاهق فطاح!

وأدرك الشيح معىن قويل" :هداه هللا إليك" ومعىن ما أكثرت من األلفاظ املرادفة على القتل وما

استقصيت من وجوهه؛ فعلم أن مل أسأله الفتيا والنص ،ولكين سألته احلكمة والسياسة؛ فقال :هذا -
وهللا -رجل كرمي ،أخذته األنفة وعزة النفس ،وما أان الساعة مبعزل عن مهه ،فنذهب نكلمه وهللا
املستعان.

ومشينا ثالثتنا ،فلما شارفنا الدار قال الفىت :إنه ال يفتح يل إذا رآكما ،ورمبا
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استفز بنفسه فأزهقها ،وسأتسور احلائط وأتدىل مث أفتح لكما فتدخالن وأان عنده.
ودخلنا ،فإذا رجل كاملريض من غري مرض ،خوار مسلوب القوة ،انزعج قلبه إىل املوت وما به جرأة ،وإىل

احلياة وما به قوة؛ وصغر إليه نفسه أهنا أصبحت يف معاملة الناس كالدرهم الزائف ال يقبله أحد ،واثبر

عليه داء احلزن فأضناه وتركه روحا تتقعقع يف جلدها ،فهي هتم يف حلظة أن تثب وتندلق.
وسلم الشيخ وأقبل بوجهه على الرجل ،مث قال" :بسم هللا الرمحن الرحيم{ ،وال ى ِ
ْس ِاء َوال ى
ض ىر ِاء
ين ِيف الْبَأ َ
َ
صاب ِر َ
ِ
ْس أُولَئِ َ ى ِ
ني الْبَأ ِ
ك ُه ُم ال ُْمتىـ ُقو َن} [البقرة."]177 :
ص َدقُوا َوأُولَئِ َ
َوح َ
ين َ
ك الذ َ
فقطع عليه الرجل وقال كاحملنق :أيها الشيخ ،قد صربان حىت جاء ما ال صرب عليه؛ وقد خلوان من معاين
الكالم كله؛ فما نقدر عليها إال لفظة واحدة منلك معناها ،هي أن ننتهي!

ومد الشيخ عينه فرأى كوة مسدودة يف اجلدار ،فقال يل :افتح هذه ودع اهلواء يتكلم معنا كالمه .فقمت

إليها فعاجلتها حىت فتحتها ،ونفذ منها روح الدنيا ،وقال الشيح للرجل :أصغ إيل ،فإذا أان فرغت من

الكالم فشأنك بنفسك.

أعلمت أن رجال من املسلمني قد مرض ،فأعضل مرضه فأثبته على سريره ثالثني سنة ال يتحرك ،وطوى
فيه الرجل الذي كان حيا ونشر منه الرجل الذي سيكون ميتا ،فبقي ال حيا وال ميتا ثالثني سنة؟

قال الرجل :ويف الدنيا من يعيش على هذا احلال ثالثني سنة؟
قال الشيح :صحيح الكالم واسأل .أيصرب على هذه احلال ثالثني سنة وال يقول" :جاء ما ال صرب عليه"
وأي شيء ال صرب عليه عند الرجل املؤمن الذي يعلم أن البالء مال غري أنه ال يوضع يف الكيس بل يف

اجلسم؟

أفتدري من كان الصابر ثالثني سنة على بالء احلياة واملوت جمتمعني يف عظام ممدودة على سريرها؟ إنه

إمامنا "عمران بن حصني اخلزاعي" 1الذي أرسله عمر بن اخلطاب يفقه أهل البصرة ،وتوىل قضاءها ،وكان
احلسن البصري حيلف ابهلل ما قدمها خري هلم من عمران بن حصني .ولقد دخلت عليه أان وأخوه

"العالء" ،فرأيناه مثبتا على سرير اجلريد كأمنا شد ابحلبال وما شد إال ابنتهاك
ـــــــــــــــــــــــــ

 1تويف سنة  53من اهلجرة.
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عصبه وذوابن حلمه ووهن عظامه ،فبكى أخوه ،فقال :مل تبكي؟ قال :ألين أراك على هذه احلال العظيمة؟

قال :ال تبك ،فإن أحبه إىل هللا تعاىل أحبه إيل .مث قال :إن هذه األرض حتمل اجلبال فال يشعر موضع

منها ابجلبل القائم عليه ،إذ كان متاسك األرض كلها قد جعل لكل موضع منها قوة اجلميع ،ولوال هذا

لدك اجلبل موضعه وغار به؛ وكذلك حيمل املؤمن مثل اجلبال من البالء على أعضائه ال ينكسر هلا وال
يتهدم؛ إذ كانت قوة روحه قوة يف كل موضع ،فالبالء حممول على مهة الروح ال على اجلسم ،وهذا معىن
اخلرب" :إن املؤمن بكل خري على كل حال ،إن روحه لتنزع من بيه جنبيه وهو حيمد هللا عز وجل".

مث قال :ولكن ذاك هو املؤمن ،فمن آمن ابهلل فكأمنا قال له" :امتحين!" وكيف تراك إذا كنت بطال من
األبطال مع قائد اجليش ،أما تفرض عليك شجاعتك أن تقول للقائد" :امتحين وارم يب حيث شئت!"

وإذا رمى بك فرجعت مثخنا ابجلراح وانلك البرت والتشويه ،أتراها أوصافا ملصائبك ،أم ثناء على

شجاعتك؟

مث قال :إذا مل يكن اإلميان ابهلل اطمئناان يف النفس على زالزهلا وكوارثها ،مل يكن إمياان ،بل هو دعوى
ابلفكر أو اللسان ال يعدومها ،كدعوى اجلبان أنه بطل ،حىت إذا فجأه الروع أحدث يف ثيابه من اخلوف.
ومن مث كان قتل املؤمن نفسه لبالء أو مرض أو غريمها كفرا ابهلل وتكذيبا إلميانه ،وكان عمله هذا صورة

أخرى من طيش اجلبان الذي أحدث يف ثيابه!
واإلميان الصحيح هو بشاشة الروح ،وإعطاء هللا الرضى من القلب ،ثقة بوعده ورجاة ملا عنده ،ومن هذين
يكون االطمئنان ،وابلبشاشة والرضى والثقة والرجاء ،يصبح اإلميان عقال اثنيا مع العقل ،فإذا ابتلي

املؤمن مبا يذهب معه الصرب ويطيش له العقل ،وصار من أمره يف مثل اجلنون ،برز يف هذه احلالة عقله

الروحاين وتوىل سياسة جسمه حىت يفيق العقل األول .وجييء اخلوف من عذاب هللا ونقمته يف اآلخرة،
فيغمر به خوف النفس من الفقر أو املرض أوغريمها فيقتل أقوامها األضعف ،وخيرج األعز منهما األذل.

فاالطمئنان ابإلميان هو قتل اخلوف الدنيوي ابلتسليم والرضى ،أو حتويله عن معناه جبعل البالء ثوااب

وحسنات ،أو جتريده من أوهامه ابعتبار احلياة سائرة بكل ما فيها إىل املوت؛ وهو هبذا عقل روحاين له
شأن عظيم يف تصريف الدنيا ،يرتك النفس راضية مرضية ،تقول ملصائبها وهي مطمئنة :نعم .وتقول

لشهواهتا وهي مطمئنة :ال.
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وما اإلنسان يف هذا الكون؟ وما خريه وشره؟ وما سخطه ورضاه؟ إن كل ذلك إال كما ترى قبضة من

الرتاب تتكرب وقد نسيت أنه سيأيت من يكنسها!

قال الشيخ :وانظر ،أما تبتلى الشجرة اخلضراء يف بعض أوقاهتا مبثل ما يبتلى به اإلنسان؟ غري أن هلا عقال
روحانيا مستقرا يف داخلها ميسك احلياة عليها ويرتبص حاال غري احلال؛ ومهما يكن من أمر ظاهرها وبالئه
فالسعادة كلها يف داخلها ،وهلا دائما ربيع على قدرها حىت يف قر الشتاء.

فالعقل الروحاين اآليت من اإلميان ،ال عمل له إال أن ينشئ للنفس غريزة متصرفة يف كل غرائزها ،تكمل
شيئا وتنقص من شيء ،وتوجه إىل انحية وتصرف عن انحية؛ وهبذه الغريزة تسمو الروح فتكون أكرب من

مصائبها وأكرب من لذاهتا مجيعا.

وتلك الغريزة هي نفسها معىن الرضى ابلقدر خريه وشره ،وهي أتيت ابلتأويل لكل مهوم الدنيا ،فتضع يف

النكبات معاين شريفة تنزع منها شرها وأذاها للنفس؛ وليست املصيبة شيئا لوال أتذي النفس هبا ،وإذا

وقع التأويل يف معاين النكبات أصبحت تعمل عمل الفضائل ،وتغريت طبيعتها فيعود الفقر اباب من الزهد،
واملرض نوعا من اجلهاد ،واخليبة طريقا من الصرب ،واحلزن وجها من الرجاء ،وهلم جرا.

والنفس وحدها كنز عظيم ،وفيها وحدها الفرح واالبتهاج ال يف غريها ،وما لذات الدنيا إال وسائل إلاثرة
هذا الفرح وهذا االبتهاج ،فإن وجدا مع الفقر بطلت عزة املال وأصبح حجرا من احلجر؛ والبلبل يتغرد

حبنجرته الصغرية ما ال تغين فيه آالت التطريب كلها .ويف النفس حياة ما حوهلا ،فإذا قويت هذه النفس
أذلت الدنيا ،وإذا ضعفت أذلتها الدنيا!.

قال املسيب :مث سكت الشيخ قليال ،وكنت أرى الرجل كأمنا يغتسل بكالمه ،وقد أشرق وجهه وتنضر

وانقلب على روحه اليت كان منصرفا عنها ،فعادت مصائبه تضغط روحا لينة كما تضغط اليد على املاء،
وأيقن أن النكبة كلها هي أن ينظر اإلنسان إىل احلياة بعني شهواته ،فينكب أول ما ينكب يف صربه ويقينه.

مث قال الشيخ :ولقد رأيت بعيين رأسي معجزة "العقل الروحاين" وكيف يصنع؛ رأيت عروة بن الزبري 1وهو
شيخ كبري ،عند الوليد بن عبد امللك ،وقد
ـــــــــــــــــــــــــ

 1تويف سنة  93للهجرة.
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وقعت يف رجله األكلة :فأشاروا عليه بقطعها ال تفسد جسده كله ،فدعي له من يقطعها فلما جاء قال له:
نسقيك اخلمر حىت ال جتد هلا أملا ،فقال عروة :ال أستعني حبرام هللا على ما أرجو من عافية! قال :فنسقيك

املرقد .فقال عروة :ما أحب أن أسلب عضوا من أعضائي وأان ال أجد أمل ذلك فأحتسبه!

مث دخل رجال أنكرهم عروة ،فقال :ما هؤالء؟ قالوا :ميسكونك ،فإن األمل رمبا عزب معه الصرب ،قال:
أرجو أن أكفيكم ذلك من نفسي!

قال الشيخ :فانظر أيها الضعيف الذي يريد قتل نفسه كيف صنع عروة ،وكيف استقبل البالء ،وكيف

صرب وكيف احتمل ،إنه انصرف حبسه إىل النفس فانبسطت روحه عليه ،وأخذ يكرب ويهلل ليبقى مع روحه

وحدها ،وخرج من دنيا ظاهره إىل دنيا ابطنه ،وغمرت حواسه وأعصابه ابلنور اإلهلي من معىن التكبري

والتهليل ،فقطع القاطع كعبه ابلسكني وهو ال يلتفت ،حىت إذا بلغ العظم وضع عليها املنشار ونشرها

وعروة يف التكبري والتهليل ،مث جيء ابلزيت مغليا يف مغارف احلديد فحسم به مكان القطع ،فغشي على

عروة ساعة مث أفاق وهو ميسح العرق عن وجهه ،ومل يسمع منه يف كل هذه اآلالم املاحقة أنة وال آهة ،ومل
يقل قبلها وال بعدها وال بني ذلك" :جاء ما ال صرب عليه!".

قال املسيب :وأرهف أبس الرجل الضعيف وقوي جأشه ،وانبعث فيه الروح إىل عمر جديد ،ونشأ له

اليقني من عقله الروحاين ،وعرف أن ما ال ميكن أن يدرك ،ميكن أن يرتك.
وجاء هذا العقل الروحاين فمر ابملنشار على اليأس الذي كان يف نفسه فقطعه ،فما راعنا إال أن وثب

الرجل قائما يقول :هللا أكرب من الدنيا ،هللا أكرب من الدنيا.

مث أكب على يد الشيخ وهو يقول :صدقت؛ "إن كل ذلك إال كما ترى قبضة الرتاب تتكرب ،وقد نسيت

أنه سيأيت من يكنسها!".

ماذا يصنع اإلنسان إذا غلط يف مسألة من مسائل الدنيا إال أن يتحرى الصواب ،وجيتهد يف الرجوع إليه،

ويصرب على ما يناله يف ذلك؟ وماذا يصنع اإلنسان إذا غلطت يف مسألة؟
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قال املسيب بن رافع :وقام الشعيب إىل الرجل فاعتنقه فرحا مبا آل أمره إليه ،بعد إذ رأى النور جيري على
لونه ويرتقرق يف ديباجته ،كأمنا وقع الصلح بني وجهه وبني احلياة .مث قال له :نعم أخو اإلسالم أنت،

فاستعذ ابهلل من خذالنه ،فإنه ما خذلك إال وضعك نفسك إبزاء هللا تعارضه أو جتاريه يف قدرته ،فيكلك

إىل هذه النفس ،فتنتهي بك إىل العجز ،وينتهي العجز بك إىل السخط ،ومىت كنت عاجزا ساخطًا،
حمصورا يف نفسك موكوال إىل قدرتك ،كنت كاألسد اجلائع يف الفقر ،إذا ظن أن قوته تتناول خلق
الفريسة؛ فيدعو ذلك إىل نفسك اليأس واالنزعاج والكآبة؛ وأمثاهلا من هذه املهلكات تقدح يف قلبك
الشك يف هللا ،وتثبت يف روعك شر احلياة ،وهتدي إىل خاطرك محاقات العقل ،وتقرر عندك عجز اإلرادة؛

فتنتهي من كل ذلك ميتا قد أزهقتك نفسك قبل أن تزهقها!

ولو كنت بدل إميانك بنفسك قد آمنت ابهلل حق اإلميان ،لسلطك هللا على نفسك ومل يسلطها عليك؛
فإذا رمتك املطامع ابحلاجة اليت ال تقدر عليها ،رميتها من نفسك ابالستغناء الذي تقدر عليه؛ وإذا

جاءتك الشهوات من انحية الرغبة املقبلة ،جئتها من انحية الزهد املنصرف ،وإذا ساورتك كربايء الدنيا

أذللتها بكربايء اآلخرة.

وهبذا تنقلب األحزان واآلالم ضرواب من فرح الفوز واالنتصار على النفس وشهواهتا ،وكانت فنوان من
اخلذالن واهلم ،وتعود موضع فخر ومباهاة ،وكانت أسباب خزي وانكسار" ،وعزمية اإلميان إذا هي قويت

حصرت البالء يف مقداره ،فإذا حصرته مل تزل تنقص من معانيه شيئا شيئا ،فإذا ضعفت هذه العزمية جاء
غامرا متفشيا جياوز مقداره مبا يصحبه من اخلوف والروع ،فال تزال معانيه تزيد شيئا فشيئا مبا فيه
البالء ً

ومبا ليس فيه.

ولإلميان ضوء يف النفس ينري ما حوهلا فرتاه على حقيقته الفانية وشيكا أن
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يزول؛ فإذا انطفأ هذا الضوء انطمست األشياء ،فتتومهها النفس أوهاما متباينة على أحواهلا املختلفة؛ كما
يرى األعمى بومهه ،ال عينه مع األشياء تكون يف طبيعتها ،وال أشياؤه عند عينه تكون يف حقيقتها.
قال املسيب :وكان الشمس قد طفلت للمغيب؛ فقال اإلمام للرجل :قم فتوضأ وأسبغ الوضوء،

وسأعلمك أمرا تنتفع به يف دينك ودنياك :فإذا قمت إىل وضوئك فأيقن يف نفسك واعزم يف خاطرك على

أن يف هذا املاء سرا روحانيا من أسرار الغيب واحلياة ،وأنه رمز للسماء عندك ،وأنك إمنا تتطهر به من
ظلمات نفسك اليت امتدت على أطرافك؛ مث سم هللا تعاىل مفيضا امسه القادر الكرمي على املاء وعلى

نفسك معا ،مث متثل أنك غسلت يديك مما فيهما ومما تتعاطاه هبما من أعمال الدنيا ،وأنك آخذ فيهما من

السماء لوجهك وأعضائك؛ وقرر عند نفسك أن الوضوء ليس شيئا إال مسحة مساوية تسبغها على كل
أطرافك ،ليشعر هبا جسمك وعقلك؛ وأنك هبذه املسحة السماوية تستقبل هللا يف صالتك مساواي ال

أرضيا.

فإذا أنت استشعرت هذا وعملت عليه وصار عادة لك ،فإن الوضوء حينئذ ينزل من النفس منزلة الدواء،
كلما اغتممت أو تسخطت أو غشيك حزن أو عرض لك وسواس ،فما تتوضأ على تلك النية إال

غسلت احلياة وغسلت الساعة اليت أنت فيها من احلياة .1وترى املاء حتسبه هدوءا لينا لني الرضى ،وإذا

هو ينساب يف شعورك ويف أحوالك مجيعا.

قال املسيب :وقمت أان فجددت وضوئي على هذه الصفة بتلك النية ،فإذا أان عند نفسي مستضيء
بروح جنمية هلا إشراق وسناء ،وإذا الوضوء يف أضعف معانيه هو ما علمنا من أنه الطهارة والنظافة ،أما يف

أقوى معانيه فهو إفاضة من السماء فيها التقديس والتزكية وغسل الوقت اإلنساين مما خيالطه كلما مرت

مطوال مرتطبا ابملاء.
ساعات ،وابتدؤه للروح كالنبات األخضر انضرا ً

مث صلى بنا الشيخ ،وأمرين ابملبيت مع الرجل ،كأمنا خشي البدوات أن تبدو له فتنقص عزمه ،أو هو زادين

عليه ألغري شخصه وأبدل وحدته اليت كان فيها ،أو كأن الشيخ مل أيمن على الرجل أن يكون إنسانه
الروحي قد تنبه أبكمله فوضعين كالتنبيه له.
ـــــــــــــــــــــــــ

 1هذه يف رأينا حكمة تكرار الوضوء وتلك هي أسراره عندان.
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جاءان العشاء من دار الشيخ فطعمنا ،مث قام الرجل فتوضأ وصلينا العتمة وجلسنا نتحدث ،فاستنابه نبأه،
فقال :مهال .مث هنض فتوضأ الثالثة وقال :اتهلل ما أعرف الوضوء بعد اليوم إال مالمسة بني السماء

والنفس ،وما أعرف وقته من الروح إال كساعة الفجر على النبات األخضر.

قال املسيب :وأصبحنا فغدوان على اإلمام ،مث لزمين الرجل يف بعض أموري ،مث وافينا املسجد صالة
العصر حلضور درس الشيخ؛ وكان الناس كاحلب املرتاصف على العنقود ،ال أدري من ساقهم

ومجعهم،كأمنا علمت الكوفة أن رجال مسلما كفر ابهلل كفرة صلعاء وأنه سيحضر درس الشيخ ،وسيحضر
الشيخ من أجله ،فهبت الرايح األربع تسوق أهلها إىل املسجد من أقطارها.

وجلس الشيخ جملس احلديث فقال:

روينا أن رجال كانت به جراحة ،فأتى قران له فأخذ مشقصا 1فذبح به نفسه ،فلم يصل عليه النيب صلى
هللا عليه وسلم ،وترك جنازته مطرودة تقتحم متلفة اآلخرة كما اقتحمت متلفة الدنيا.

روينا يف احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :الذي خينق نفسه خينقها يف النار ،والذي يطعن
نفسه يطعن نفسه يف النار ،والذي يقتحم يقتحم يف النار".

روينا عنه صلى هللا عليه وسلم" :من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة".
روينا عنه صلى هللا عليه وسلم" :كان رجل به جراح فقتل نفسه ،فقال هللا :بدرين عبدي بنفسه فحرمت

عليه اجلنة".

قال الشعيب :يقول هللا" :بدرين عبدي بنفسه "...أي بدرين وأتله فجعل نفسه إله نفسه ،فقبضها وتوفاها،

فكان ظاملًا.
مغرورا أمحق!
بدرين وأتله يف آخر أنفاسه حلظة ينقلب إيل ،فكان مع ظلمه ً

عاجزا مع ظلمه
بدرين وأتله حني ضاق ،فهور نفسه يف املوت من عجزه أن ميسكها يف احلياة ،فكان ً

وغروره ومحقه!

بدرين وأتله على جهله بسر احلياة وحكمتها ،فلم يستح هذا املخلوق الظامل املغرور يف محقه وعجزه
وجهله ،ومل يستح أن جييئين يف صورة إله.
ـــــــــــــــــــــــــ

 1القرن "بفتحتني" :جعبة النشاب .واملشقص :سهم فيه نصل عريض.
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بدرين وأتله ،فطبع نفسه طابعها األبدي من غي ومترد وسفاهة ،وأرسلها إىل مقتولة يردها علي.

بدرين وأتله كأمنا يقول :إن له نصف األمر ويل النصف :أان أحييت وهو أمات!

بدرين عبدي بنفسه فحرمت عليه اجلنة! قال الشعيب :وإمنا حترم اجلنة على من يقتل نفسه ،إذ ينقلب إىل

هللا وعلى روحه جناية يده ما تفارقها إىل األبد ،فهو هناك جيفة من اجليف مسمومة أب ًدا ،أو خمنوقة أب ًدا،

أو مذبوحة أب ًدا ،أو مهشمة أب ًدا يقول هللا له :أنت بدرتين بنفسك ،وجريت معي يف القدر جمرى واح ًدا،
فستخلد نفسك يف الصورة اليت هي من عملك ،وما قتلت إال حسناتك.

قال الشعيب :ولو عرف قاتل نفسه أنه سيصنع من نفسه جيفة أبدية ،فمن ذا الذي يعرف أنه إذا فعل

محارا ،فريضى أن يتحول ويسرع ليتحول؟
محارا وبقي ً
كذا وكذا حتول ً

من ذلك نظر النيب صلى هللا عليه وسلم إىل جنازة ذلك الرجل الذي قتل نفسه ،كما ينظر إىل ذاببة

توجهت ابلسب إىل الشمس والكواكب واألفالك كلها ،مث جاءته تقول له :اشهد يل.
قال الشيخ :ومم يقتل اإلنسان نفسه؟ أما أن املوت آت ال ريب فيه وال مقصر حلي عنه ،وهو اخليبة

الكربى تلقى على هذه احلياة؛ فما ضرر اخليبة الصغرية يف أمر من أمور احلياة؟

إن املرء ال يقتل نفسه من جناح بل من خيبة ،فإن كانت اخليبة من مال فهي الفقر أو احلاجة ،وإن كانت

من عافية فهي املرض أو االختالل ،وإن كانت من عزة فهي الذل أو البؤس ،وإن كانت مما سوى ذلك -
كالنساء وغريهن -فهي العجز عن الشهوة أو التخيل الفاسد ،وليس خييب اإلنسان إال خيبة عقل أو

إرادة ،وإال فالفقر واحلاجة واملرض واالختالل والذل والبؤس ،والعجز عن الشهوة وفساد التخيل ،كل

ذلك موجود يف الناس ،حيمله أهله راضني به صابرين عليه ،وهو الغبار النفسي هلذه األرض على نفوس
وابتساما وعبثًا وسخرية ،أفرتيدون أن
أهلها .واي عجبا! إن العميان هم ابلطبيعة أكثر الناس ضحكا
ً
ختاطبكم احلياة أبفصح من ذلك؟
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ليست اخليبة هي الشر ،بل الشر كله يف العقل إذا تبلد فجمد على حالة واحدة من الطمع اخلائب ،أو
يف اإلرادة إذا وهنت فبقيت متعلقة مبا مل يوجد .أفال ترون أنه حني ال يبايل العقل وال اإلرادة ال يبقى

للخيبة معىن وال أثر يف النفس ،وال خييب اإلنسان حينئذ ،بل ختيب اخليبة نفسها؟

هلذا أيىب اإلسالم على أهله الرتف العقلي والتخيل الفاسد ،ويشتد كل الشدة يف أمر اإلرادة ،فال يرتخص
يف شيء يتعلق هبا ،وال يزال ينميها أبعمال يومية تشد منها لتكون رقيبة على العقل حارسة له ،فإن للعقل

ياان؛ فكانت اإلرادة عقال للعقل؛ هي لينه
أمر ً
اضا كثرية يقيس فيها درجات من الطيش حىت يبلغ اجلنون أح ً
إذ تصلب ،وهي حركته إذا تبلد ،وهي حلمه إذ طاش ،وهي رضاه إذا سخط.

اإلرادة شيء بني الروح والعقل فهي بني وجودين؛ وهلذا يكون هبا اإلنسان بني وجودين أيضا ،فيستطيع أن
يعيش وهو يف الدنيا كاملنفصل عنها ،إذ يكون يف وجوده األقوى وجود روحه ،وأكرب مهه جناحه يف هذا
الوجود.

وهذا النجاح ال أييت من املال ،وال حتققه العافية ،وال تيسره الشهوات ،وال يسنيه التخيل الفاسد؛ وال

يكون من متاع الغرور ،وال مما عمره مخسون سنة أو مائة سنة ،بل أييت مما عمره اخللود ومما هو ابق أب ًدا

يف معانيه من اخلري واحلق والصالح؛ فههنا يعني املرض ابلصرب عليه مما ال تعني الصحة ،ويفيد الفقر

حبقائقه ما ال تفيد الثروة؛ وهنا يكون العقل اإلنساين عامال أكثر مما هو متخيل ،وقانعا أكثر مما هو طامع؛
ههنا ال موضع لغلبة الشهوة ،وال كربايء النفس ،وال حب الذات؛ وهذه الثالث هي جالبة الشقاء على

اإلنسان حىت يف أحوال السعادة ،وبدوهنا يكون اإلنسان هانئا حىت يف أحوال الشقاء.

ابإلرادة املؤمنة القوية ينصرف ذكاء املؤمن إىل حقائق العامل وصالح النفس هبا ،وبغري هذه اإلرادة ينصرف

الذكاء إىل خيال اإلنسان وفساد اإلنسان.

وإذا انصرف الذكاء إىل حقائق الدنيا كان العقل سهال مران مطواعا ،واستحال عليه أن يفهم فكرة قتل

النفس أو يقرها ،فإن هذه الفكرة اخلبيثة ال تستطرق إىل العقل إال إذا حتجر واحنصر يف غرض واحد قد

خاب وخابت فيه اإلرادة ففرغت الدنيا عنده.

ولو أن امرأ مت عزمه على قتل نفسه مث صابر الدنيا أاي ًما ،النفسح عزمه أو رك؛ إذ يلني العقل يف هذه
املدة نوعا ما ،وجيعل الصرب بينه وبني املصيبة مسافة

اجمللد الثاين اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 327 | 87

()85/1

وحي القلم
االنتحار ""2

ما ،فتتغري حالة النفس هوان ما؛ فالصرب كالرتوح ابهلواء على العقل الذي يكاد خيتنق من احتباسه يف معىن
واحد مقفل من جوانبه "ومثل العقل يف هذه احلال مثل القائم يف إعصار لفه ابلرتاب لفا وسد عليه منافذ
اهلواء ،وحبسه يف هذا الرتاب امللتف حبس احلشرة يف جوف القصبة؛ فهو على اليقني أهنا حالة ساعة

طارئة من الزمن ال حالة الزمن؛ وأن اهلواء الذي جاء هبذا اهلم هو الذي يذهب هبذا اهلم.
وكما أن األرض هي شيء غري هذا اإلعصار الثائر منها ،فاحلياة كذلك هي أمر آخر غري شقائها.

قال اإلمام :ويف كتاب هللا آيتان تدالن على أنه كتاب الدنيا كلها ،إذ وضع هلذه الدنيا مثالني :أحدمها

املثال الروحي للفرد الكامل ،واآلخر املثال الروحي للجماعة الكاملة.
ول ىِ
أما اآلية األوىل فهي قوله تعاىل{ :لََق ْد َكا َن لَ ُكم ِيف ر ُس ِ
سنَةٌ لِ َم ْن َكا َن يَـ ْر ُجو ى
اّلِلَ َوالْيَـ ْوَم
اّلِل أ ْ
ْ َ
ُس َوةٌ َح َ
ْاآل ِخ َر} [األحزاب.]21 :
{حمَ ىم ٌد رس ُ ِ
اّلِل والى ِذين معهُ أ ِ
َشدىاءُ َعلَى الْ ُك ىفا ِر ُر َمحَاءُ بَـ ْيـنَـ ُه ْم} [الفتح:
ول ى َ َ َ َ
وأما الثانية فهي قوله تعاىلُ َ ُ :
.]29
ففي رجاء هللا واليوم اآلخر يتسامى اإلنسان فوق هذه احلياة الفانية ،فتمر مهومها حوله وال تصدمه ،إذ

هي يف احلقيقة جتري من حتته فكأن ال سلطان هلا عليه ،وهذه اهلموم جتد يف مثل هذه النفس قوى ابلغة

تصرفها كيف شاءت ،فال جييء اهلم قوة تستحق ضعفا ،بل قوة متتحن قوة أخرى أو تثريها لتكون عمال
ظاهرا يقلده الناس وينتفعون منه ابألسوة احلسنة ،واألسوة وحدها هي علم احلياة.

وقد ترى الفقري من الناس حتسبه مسكينا ،وهو يف حقيقته أستاذ من أكرب األساتيذ يلقي على الناس

دروس نفسه القوية.

ويف رجاء هللا واليوم اآلخر يبطل أكرب أسباب الشر يف الناس ،وهو نظر اإلنسان ملن هو أحظى منه بفتنة
الدنيا نظرا ال يبعث إال احلقد والسخط ،فينظر املؤمن حينئذ إىل ما يف الناس من اخلرب والصالح واإلميان

واحلق والفضيلة ،وهذه بطبيعتها ال تبعث إال السرور والغبطة ،ومن جعلها يف تفكريه أبطل أكثر الدنيا من
تفكريه ،وهبا تسقط الفروق بني الناس عاليهم وانزهلم ،كالرجل الفقري
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العامل إذا قدم على الغين العامل؛ مجع بينهما االتفاق العقلي وسقط ما عداه.
ويف رجاء هللا واليوم اآلخر يعيش اإلنسان عمره الطويل أو القصري كأنه يف يوم يصبح منه غاداي على

احلشر واحلساب؛ فهو متصل ابخللود غري معين إال أبسبابه ،وهبذا تكون أمراضه وآالمه ،ومصائبه ليست

مكاره من الدنيا ،بل هي تلك املكاره اليت حفت اجلنة هبا؛ وال يضره احلرمان ألنه قريب الزوال ،وال يغره

املتاع ألنه قريب الزوال أيضا.

ويف رجاء هللا واليوم اآلخر يسود اإلنسان على نفسه ،ومن كان سيد نفسه كان سيد ما حوهلا يصرفه
حبكمه ،ومن كان عبد نفسه صرفه حبكمه كل ما حوله.

قال الشعيب :وأما املثال الروحي للجماعة الكاملة ،فهو يف وصف املؤمنني أبهنم "رمحاء بينهم"؛ فهذا هذا،
ما أحسبه حيتاج إىل بسط وبيان.

إن أكثر ما يضيق به اإلنسان يكون من قبل من حوله ممن يعايشهم ويتصل هبم ال من قبل نفسه ،فإذا قام

اجتماع أمة على أهنم "رمحاء بينهم" تقررت العظمة النفسية للجميع على السواء؛ ومن كانوا كذلك مل
حيقروا الفقري بفقره ،ومل يعظموا الغين لغناه ،وإمنا حيقرون ويعظمون لصفات سامية أو حقرية .وبني هؤالء

يكون الفقري الصابر أعظم قدرا من الغين الشاكر ،وإعظام الناس لفضيلة الفقري هو الذي جيعل فقره عند

نفسه شيئا ذا قيمة يف اإلنسانية.

ومىت تصححت آراء اجلماعة يف هذه املعاين املؤملة للناس بطل أملها واستحالت معانيها ،وصار ال يبلى

معىن من معاين احلياة يف إنسان إال وضع إميانه معىن جدي ًدا يف مكانه ،وتصبح الفضيلة وحدها غاية النفس
يف اجلميع ،وبذلك يصرب الفرد على مصائبه ،ال بقوته وحده ،ولكن جبميع القوى اليت حوله .أفال ترون أن
إعجاب الناس ابلشجاعة وتعظيمهم صاحبها يضع يف أمل السالح لذة حيسها حلم الشجاع البطل؟

قال املسيب بن رافع :فقام رجل من اجمللس ،فقال :أيها الشيخ ،وإذا فسد الناس وغلظت قلوهبم،

وتقطعت بينهم األسباب ،ومل يعودوا "رمحاء بينهم" ،ومشتوا ابلفقري ،وهتزءوا ابملبتلى وطرحوه يف ألسنتهم
كما يطرح الشاعر يف لسانه رجال يهجوه ال يكف عنه -فما عسى أن يصنع املسكني حينئذ وكل شيء

يدفعه إىل قتل نفسه؟
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وقال الشعيب :ههنا الرجاء يف هللا واليوم اآلخر ،وهو شعور ال يشرتى مبال ،وال يلتمس من أحد ،وال

يعسر على من أراده ،والفقري واملبتلى وغريمها إمنا يصنع كل منهم مثاله السامي؛ فالصرب على هذا العنت

هو صرب على إمتام املثال ،وإذا وقع ما يسوءك أو حيزنك فاحبث فيه عن فكرته السامية ،فقلما خيلو منها،

بل قلما جييء إال هبا.1

قال املسيب :فقام آخر فقال :وكيف يصنع امرؤ آلت أحوال الدنيا إىل ما خييفه ،أو بلغ اهلم مبلغه من

قلبه فهم أن يقتل نفسه؟

قال الشعيب :فليجعل اخلوف خوفني :أحدمها خوفه عذاب هللا خال ًدا خمل ًدا فيه أب ًدا؛ فيذهب األقوى
ابألضعف ،وإذا ابتلي فليضم إىل نفسه من هو أشد بالء منه؛ ليكون مهه أحد مهني ،فيذهب األثقل

ابألخف.

متمردا ليؤدبه وحيكم تربيته وتقوميه
إن اإلنسان ونفسه يف هذه احلياة كالذي أعطي طفال نزقا طياشا عارما
ً
فيثبت بذلك أنه أستاذ ،فيعطي أجر صربه وعمله ،مث يضيق األستاذ ابلطفل ساعة فيقتله ،أكذلك

التأديب والرتبية؟
ـــــــــــــــــــــــــ

 1يف كتابنا "املساكني" كالم كثري يف هذه املعاين.
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قال املسيب بن رافع :وكان اإلمام قد شغل خاطره هبذه القصة فأخذت متد مدها يف نفسه ،ومكنت له

من معانيها مبقدار ما مكن هلا يف مهه ،وتفتق هبا ذهنه عن أساليب عجيبة يتهيأ بعضها من بعض كما يلد

املعىن العىن .فلما قال الرجالن مقاهلما آنفا وأجاهبما بتلك احلكمة واملوعظة احلسنة ،انقدح له من
كالمهما وكالمه رأي فقال:

يوما فأراد إزهاقها إال كشف ألهل
اي أهل الكوفة :أنشدكم هللا واإلسالم أميا رجل منكم ضاق بروحه ً

عااب ،فإمنا النكبة مذهب من مذاهب القدر يف
اجمللس نفسه وصدقنا عن أمره؛ وال جيدن يف ذلك ثلبا وال ً

التعليم ،وقد يكون ابتداء املصيبة يف رجل هو ابتداء احلكمة فيه لنفسه أو لغريه؛ وما من حزين إال وهو
يشعر يف بعض ساعات حزنه أنه قد غيبت فيه أسرار مل تكن فيه ،وهذا من إابنة احلقيقة عن نفسها

وموضعها كما ألأل يف سيف بريقه.

وعقل اهلم عقل عظيم ،فلو قد أريد استخراج علم يعلمه الناس من اللذات والنعم؛ لكان من شرح هذا
العلم من احلمري والبغال والدواب ما ال يكون مثله وال قرابه يف العقالء ،وال تبلغه القوى اآلدمية يف

أهلها؛ يبد أنه لو أريد علم من البؤس واألمل واحلاجة ملا وجد شرحه إال يف الناس ،مث ال يكون اخلاص منه
إال يف اخلاصة منهم.
وما ابن أهل النعمة وال غمروا املساكني يف تطاوهلم أبعناقهم إال من أهنم يعلون أكتاف الشياطني؛

فالشيطان دابة الغين الذي جيهل احلق عليه يف غناه وحيسب نفسه خملى لشهواته ونعيمه؛ كما هو دابة

العامل الذي جيهل احلق عليه يف علمه ،ويزعم نفسه خملى لعقله أو رأيه ،وما طال الطويل بذلك وال عن

ذلك قصر القصري ،وهل يصح يف الرأي أن يقال هذا أطول من هذا ألن األول فوق السلم واآلخر فوق

رجليه؟
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قال املسيب :فقام شيخ من أقصى اجمللس وأقبل يتخطى الرقاب والناس ينفرجون له حىت وقف إبزاء
اإلمام؛ وتفرسته وجعلت عيين تعجمه ،فإذا شيخ تبدو طالقة وجهه شبااب على وجهه ،أبلج الغرة متهلل

عليه بشاشة اإلميان ويف أساريره أثر من تقطيب قدمي ،ينطق هذا وذاك أن الرجل فيما أتى عليه من الدهر

قد كان أطفأ املصباح الذي يف قلبه مرة مث أضاءه .وعجبت أن يكون مثل هذا الشيخ قد هم بقتل نفسه
يوما ،وأان أرى بعيين نفسه هذه منبثقة يف احلياة انبثاق النخلة السحوق.

وتكلم هذا الرجل فقال:

أما إذ انشدتنا هللا واإلسالم وميثاق العلم ووحي األقدار يف حكمتها ،فإين حمدثك خبربي على وصفه

ورصفه :أملقت منذ ثالثني سنة ووقف يب من الدهر ما كان جيري ،وأصبحت يف مزاولة الدنيا كعاصر
احلجر يريد أن يشرب منه ،وعجزت يدي حىت لظفر دجاجة يف نبشها الرتاب عن احلبة واحلشرة أقدر

عظاما ،فما كان يقف علي
مين؛ وطرقتين النوائب كأمنا هي تساكنين يف داري ،وأكلين الدهر حلما ورماين ً
إال كالب الطريق؛ ويل يومئذ امرأة أعقبت منها طفال ،ويلزمين حقهما وأستطيعه ،وكان بيننا حب فوق

املعاشرة واأللفة قد تركين من امرأيت هذه كالشاعر الغزل من صاحبته ،غري أن الشعر يف دمي ال يف لساين.

فلما هنكتين املصائب وتناولتين من قريب ومن بعيد ،قلت للمرأة ذات يوم وقد شحبت وانكسر وجهها
وتقبض من هزاله :وامي هللا اي فالنة لو جاز أن يؤكل حلم اآلدمي لذحبت نفسي لتأكلي وتدري على

الصيب ،ولقد مهمت أن أركب رأسي وأذهب على وجهي لتفقداين فتفقدا شؤمي عليكما؛ ولكن ردين
قليب ،وهو حبسين يف هذه الدنيا الصغرية اليت بينكما ،فليس يل من األرض مشرق وال مغرب إال أنت

وهذا الصيب .ولست أدري -وهللا -ما نصنع ابحلياة وقد كنا من نباهتا األخضر فرجعنا من حطبها

اليابس؛ وعادت الشمس ال تغذوها بل متتص منها ما بقي ،وال تستضيء هلا ،ولكن تستوقد عليها.
خريا عظيما إذا قتل نفسه فخلص من الشر
إن من فقد اخلري ووقع يف الشر ،حري أن يكون قد أصاب ً
واخلري مجيعا ،ال يكدي وال ينجح ،وال أيمل وال يلذ؛ وكما أنكرته الدنيا فلينكرها .أما إنه إن كان القرب

فالقرب ولكن يف بطن األرض ال على ظهرها كحالنا؛ وإن كان املوت فاملوت ولكن مبرة واحدة ويف شيء

أنواعا ،قد ماتت أايمنا ،وتركنا نعيش كاملوتى ال أايم
أنواعا ً
واحد ال كهذا الذي حنن فيه ً
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هلم ،وزاد علينا املوتى يف النعمة والراحة أهنم ال يتطفلون على أايم غريهم فيطردوا عن يوم هذا ويوم ذاك.
قال :فاستعربت املرأة ابكية ،وملا فرغت من كالم دموعها قالت :كأنك تريد أن تفجعنا فيك؟ قلت :ما

عدوت ما يف نفسي؛ ولكن هل بقي يف من تفجعني فيه؟ أما ذهب مين ذاك الذي كان لك زوجا وكاسبا،

وجاء الذي هو مهك وهم هذا الصيب من رجل كاحلفرة ال تنتقل من مكاهنا وأتخذ وال تعطي؟

أم وهللا لكأين خلقت إنساان خطأ ،حىت إذا تبني الغلط أريد إرجاعي إىل احليوان فلم أيت ال هذا وال ذاك،

وبقيت بينهما؛ مير الناس يب فيقولون :إنسان مسكني .وأحسب لو نطقت الكالب لقالت عين :كلب
مسكني .اي عجبا! عجبا ال ينتهي! أصبحت الدنيا يف يدان من العجز واليأس كأمنا هي بعرة جنهد يف

حتويلها ايقوتة أو لؤلؤة.

فقالت املرأة :وهللا لئن حييت على هذا إن هذا لكفر قبيح ،ولئن مت عليه إنه ألقبح وأشد.

فقلت هلا :وحيك وماذا تنظر العني املبصرة يف الظالم احلالك إال ما تنظر العمياء؟

قالت :ومل ال تنظر كما ينظر املؤمن بنور هللا؟

دينارا؟
قلت :فانظري أنت وخربيين ماذا ترين .أترين رغي ًفا؟ أترين ً
إداما؟ أترين ً
قالت :وهللا إين ألرى كل ذلك وأكثر من ذلك .أرى قمرا سيكشف هذه السدفة املظلمة إن مل يطلع

فكأن قد.

قال :فغاظتين املرأة ورأيتها حينئذ أشد علي بقلة ذات عقلها من قلة ذات يدي؛ ولوال حيب إايها ورمحيت

هلا ألوقعت هبا .واستحكم يف ضمريي أن أزهق نفسي وأدعها ملا كتب هلا.

وقلت :إن جنب املرأة هو نصف إمياهنا حني ال يكون نصف عقلها ،وللقدر يد ضعيفة على النساء

تصفعهن ومتسح دموعهن ،وله يد أخرى على الرجال ثقيلة تصفع الرجل وأتخذ حبلقه فتعصره.
قال :وكنت قد مسعت قول اجلاهلية يف هذه اخلليقة؛ أرحام تدفع ،وأرض
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تبلع .فحضرين هذا القول تلك الساعة وشبه يل ،واعتقدت أن هذا اإلنسان شيء حقري يف الغاية من
اهلوان والضعة :محلته أمه كرها ،وأثقلت به كرها ،ووضعته كرها؛ وهو من شؤمه عليها إذا دان هلا أن تضع
مل خيرج منها حىت يضرهبا املخاض فتتقلب وتصيح وتتمزق وتنصدع؛ ورمبا نشب فيها فقتلها ،ورمبا التوى

فيبقر بطنها عنه .وإذا هي ولدته على أي حاليها من عسر وتطريق مبثل املطارق احملطمة ،أو سراح ورواح

كما يتيسر؛ فإمنا تلده يف مشيمة ودماء وقذر من األخالط كأمنا هو خارج من جرح ،مث تتناوله الدنيا

فتضعه من معانيها يف أقبح وأقذر من ذلك كله .مث يستويف مدته فيأخذه القرب فيكون شرا عليه يف متزيقه
وتعفينه وإحالته.

قال :وحضرين مع كلمة اجلاهلية قول ذلك اجلاهل الزنديق الذي يعرف "ابلبقلي" إذ كان يزعم أن
اإلنسان كالبقلة ،فإذا مات مل يرجع ،وقلت لنفسي :إمنا أنت بقلة محقاء ذواية يف أرض نشاشة ،1فقتلها

ملح أرضها أكثر مما أحياها.

قال :وثرت إىل املدية أريد أن أتوجأ هبا ،فتبادرين املرأة وحتول بيين وبينها ،وأكاد أبطش هبا من الغيظ،

وكانت روح اجلحيم تزفر من حويل لو مسعوا مسعوا هلا شهيقا وهي تفور؛ فما أدري أي ملك هبط بوحي

اجلنة يف لسان امرأيت.

قلت هلا :إهنا عزمة مين أن أقتل نفسي.

قالت :وما أريد أن أنقضها ولست أردك عنها وستمضيها.
قلت :فخلي بني نفسي وبني املدية.
قالت :كلنا نفس واحدة أان وأنت والصيب فلنقض معا؛ وما بنفسي عن نفسك رغبة وال تدع الصيب يتيما

يصفعه من يطعمه ،ويضربه ابن هذا وابن ذاك إذ ال يستطيع أن يقول يف أوالد الناس أان ابن ذلك وال ابن
هذا.

قلت :هذا هو الرأي.

قالت :فتعال اذبح الطفل.

قال املسيب بن رافع :وما بلغ الرجل يف قصته إىل ذبح صغريه حىت ضج الناس ضجة منكرة؛ وتوهم كل
أب منهم أن طفله الصغري ممدد للذبح وهو ينادي أابه ويشق حلقه ابلصراخ :اي أيب اي أيب؛ أدركين اي أيب.
ـــــــــــــــــــــــــ

 1األرض النشاشة :هي السبخة اليت فيها امللح واملاء.
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أما اإلمام فدمعت عيناه وكنت بني يديه فسمعته يقول :إان هلل ،كيف تصنع جهنم حطبها؟

كافرا وال فاس ًقا فاعتربت أعماله إال كان كل
وأان فما قط نسيت هذه الكلمة ،وما قط رأيت من بعدها ً
ذلك شيئًا واح ًدا هو طريقة صنعته حطبًا ...كأن الشيطان لعنه هللا يقول ألتباعه :جففوه.
وكانت هنيهات ،مث فاء الناس ورجعوا إىل أنفسهم وصاحوا ابملتكلم :مث ماذا؟

معا ورمقت الطفل املسكني الذي ال ميلك إال يديه الضعيفتني؛ ونظرت
قال الرجل :ففتحت عيين وقليب ً
إىل جمرى السكني من حلقه وإىل حمزها يف رقبته اللينة؛ ورأيته كأمنا تفرق بصره من الفزع على كل جهة،

ورأيته يتضرع يل بعينيه الباكيتني أال أذحبه ،ورأيته يتوسل بيديه الصغريتني كأنه عرف أنه مين أمام قاتله ،مث

خيل إيل أنه يتلوى وينتفض ويصرخ من أمل الذبح حتت يد أبيه؛ حتت يد أبيه التعس.

اي ويلتاه! لقد أخذين ما كان أيخذين لو هتدمت السماء على األرض ،وحسبت الكون كله قد انفجر

اخا من أجل الطفل الضعيف الذي ليس له إال ربه أمام القاتل.
صر ً

مسرعا وتركت الدار واملرأة والصيب وأان أقول اي أرحم الرامحني .اي من خلق الطفل عامله أمه وأبوه
فهرولت
ً

وسرورا وفرحا ،كل ذلك يف
وحدمها وابقي العامل هباء عنده .اي من دبر الرضيع فوهبه ملكا ومملكة وغىن
ً
ثدي أمه وصدرها ال غري اي إهلي! أنسين مثل هذا النسيان ،وارزقين مثل هذا الرزق ،واكفلين مبثل هذا

التدبري فإين منقطع إال من رمحتك انقطاع الرضيع إال من أمه.
مغرورا كاجليفة الراكدة حتسب أهنا هي تفور حني فارت حشراهتا .ولقد كنت أحقر
قال الرجل :ولقد كنت
ً
من الذابب الذي ال جيد حقائقه ،وال يلتمسها إال يف أقذر القذر.

وما كدت أمضي كما تسوقين رجالي حىت مسعت صوات نداي مطلوال يرجع ترجيع الورقاء يف حتناهنا وهو

يرتل هذه اآلية:
اك ع ْنـهم تُ ِري ُد ِزينةَ ا ْحلياةِ
ِ ِ
ىِ
{و ْ ِ
سَ
َ ََ
ين يَ ْدعُو َن َرىهبُ ْم ِابلْغَ َداة َوال َْعش ِي يُ ِري ُدو َن َو ْج َههُ َوال تَـ ْع ُد َع ْيـنَ َ َ ُ ْ
َ
ك َم َع الذ َ
اص ْرب نَـ ْف َ
ُّ
الدنْـيَا َوال تُ ِط ْع َم ْن أَ ْغ َفلْنَا قَـلْبَهُ َع ْن ِذ ْك ِرَان َواتىـبَ َع َه َواهُ َوَكا َن أ َْم ُرهُ فُـ ُرطًا} [الكهف.]28 :
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قال :فوقفت أمسع وماذا كنت أمسع؟ هذه شعل ال كلمات ،أحرقت كل ما كان حويل وملست مصباح

روحي املنطفئ فإذا هو يتوهج ،وإذا الدنيا كلها تتوهج يف نوره ،وارتفعت نفسي عن اجلدب الذي كنت
فيه وكأمنا لفتين سحابة من السحب ،ففي روحي نسيم املاء البارد ورائحة املاء العذب.

لعن هللا هذا االضطراب الذي يبتلى اخلائف به .إننا حنسبه اضطرااب وما هو إال اختالط احلقائق على

النفس وذهاب بعضها يف بعض ،وتضرب الشر يف اخلري واخلري يف الشر حىت ال يبني جنس من جنس ،وال

يعرف حد من حد ،وال متتاز حقيقة من حقيقة .وهبذا يكون الزمن على املبتلى كاملاء الذي مجد ال يتحرك

وال يتساير .فيلوح الشر وكأنه دائما ال يزال يف أوله ينذر ابألهوال ،وقد يكون هوله انتهى أو يوشك.
قال الرجل :وكنت أرى أيسي قد اعرتى كل شيء ،فامتد إىل آخر الكون وإىل آخر الزمن؛ فلما سكن ما
يب إذا هو قد كان أيس يوم أو أايم يف مكان من األمكنة؛ أما ما وراء هذه األايم وما خلف هذا املكان،

فذلك حكمة حكم الشمس اليت تطلع وتغيب على الدنيا إلحيائها ،وحكم املاء الذي هتمي السماء به

ليسقي األرض وما عليها ،وحكم استمرار هذه األجرام السماوية يف مدارها وال متسكها وال تزهنا إال قوة

خالقها.

أين أثر اإلنسان الدينء احلقري يف كل ذلك؟ وهل احلياة إال بكل ذلك؟

وما الذي يف يد اإلنسان العاجز من هذا النظام كله فيسوغ له أن يقول يف حادثة من حوادثه إن اخلري ال
يبتدئ وإن الشر ال ينتهي؟

تعرتي املصائب هذا اإلنسان لتمحو من نفسه اخلسة والدانءة ،وتكسر الشر والكربايء ،وتفثأ احلدة

وشرا ،ودانءة وخسة ،فهذه هي مصيبة
والطيش؛ فال يكون من محقه إال أن يزيد هبا طيشا وحدة ،وكربايء ً

اإلنسان ال تلك.

املصيبة هي ما ينشأ يف اإلنسان من املصيبة.
قال :ورددت اآلية الكرمية يف نفسي ال أشبع منها ،وجعلت أرتلها أحسن ترتيل وأطربه وأشجاه؛ فكانت
نفسي هتتز وترج كأمنا هي تبدأ تنظيم ما فيها إلقرار كل حقيقة يف موضعها بعد ذلك االختالط

واالضطراب.

صرب النفس مع الذين ميثلون روحانيتها متثيال دائما ابلغداة والعشي ،وعلى نور احلياة وظالمها ،يريدون
وجه هللا الذي سبيله احلب ال غريه من مال أو متاع.
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وتقييد العينني هبذا املثل األعلى كما يكون األمر يف اجلمال واحلب؛ والربط على اإلرادة كيال تتفلت
فتسف إىل حقائر الدنيا املسماة هزءا وهتكما زينة الدنيا ،تلك اليت تشبه حقائق الذابب العالية ...فتكون

قذرة جنسة ،ولكنها مع ذلك زينة احلياة هلذا اخللق الذابيب.

تلك -وهللا -هي أسباب السعادة والقوة .أما املصائب كلها ،فهي يف إغفال القلب اإلنساين عن ذكر

هللا.

قال :وملا صحت توبيت ،وقوي اليقني يف نفسي ،كربت روحي واتسعت ،وانبعثت هلا بواعث من غري
حقائق الذابب ،وأشرق فيها اجلمال اإلهلي ساطعا من كل شيء ،وكان الصبح يطلع علي كأنه والدة

جديدة ،فأان دائما يف عمر طفل ،وجاءين اخلري من حيث أحتسب وال أحتسب ،وكأمنا منت فانتبهت غنيا
وعمل القلب احلي يف الزمن احلي.

ولقد أفدت من اآلية طبيعة مل تكن يف ،وال يثبت معها الشر أب ًدا ،فأصبح من خصايل أن أرى احلاضر كله
مجيعا ،وأستشعر حركته مثلما ترى عيناي من قطار اإلبل يهتز حتت
متحركا مير مبا فيه من خريه وشره ً

رحاله وهو يغذ السري.

مل أبعد قليال وأان أمشي مطمئنا اتئبا متوكال حىت دعاين رجل ذو نعمة ومروءة وجاه ،وكأمنا كلمه قلبه أو

كلمه وجهي يف قلبه فاستنبأين ،وبثثته حايل واقتصصت قصيت .فقال :سيحييك هللا ابلطفل الذي كدت

تقتله فارجع إىل دارك .مث وجه إيل داننري وقال :اجتر هبذه على اسم هللا وبركته فسينمو فيها طفل من املال
يبلغ أشده .وقد صدق إميانه وإمياين ،فبارك يل هللا ومنا طفل املال وبلغ وجاوز إىل شبابه.
قال املسيب :وجلس الرجل وكان كاخلطيب على املنرب ،فقال اإلمام :ما أشبه النكبة ابلبيضة حتسب

سجنا ملا فيها وهي حتوطه وتربيه وتعينه على متامه ،وليس عليه إال الصرب إىل مدة ،والرضى إىل غاية ،مث

تنقف البيضة فيخرج خلقا آخر.

وما املؤمن يف دنياه إال كالفرخ يف بيضته ،عمله أن يتكون فيها ،ومتامه أن ينبثق شخصه الكامل فيخرج

إىل عامله الكامل.
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قال املسيب بن رافع :ومد اإلمام عينه وقد رفع له شخص من اجمللس؛ مث جلى بنظره كأمنا يتطلع إىل

عجيبة كاحلق إذا بطل ،والصدق إذا كذب ،مث رد بصره علي كأنه يعجبين من عجبه؛ مث سجا طرفه كأمنا
أنكر رأي عينيه فهو يلتمس رأي قلبه .وتبينت يف وجهه انقباضا خيل إيل أن الشيطان جاءه هبذا الرجل
يفحمه به يريه كيف جيعل أحد املؤمنني الصاحلني يتحمس يف دينه لريجع بعد ذلك أصال ال غىن عنه يف

إنشاء قصة كفر!

هذا هو ضيفنا "أبو حممد البصري"* يتخوض الناس ليجيء فيحدثنا حديثه يف قتل نفسه واإلمث بربه؛ فلو

أوحاال
قيل يل :إن قوس السماء أبمحره وأصفره وأزرقه وأخضره ،قد وقع إىل األرض واصطبغ من ألوانه ً
وأقذارا؛ لكان هذا كهذا يف تعاظمه وإنكاره والعجب منه؛ فأبو حممد من الرجال احلمس 1الذين لو كفر
ً

أحدهم مث قيل" :إنه كفر" ،لقصر اللفظ أن يبلغ احلقيقة أو يصف شنعتها ،كما يقصر لفظ اجلنون عن

وصف حكيم أتىل أن يعمل عمال خيرج به من الكون ،فال يبقى يف أرض وال مساء وال تناله يد هللا! إن يف

لفظ الكفر مع ذاك ،ويف لفظ اجلنون مع هذا ،شيئا من نفاق العقل وأتدبه يف أداء املعىن األخرق الذي ال
يشبهه جنون وال كفر.

ونعوذ ابهلل من خذالنه؛ فلقد يكون الرجل املؤمن يف تشدده وإيغاله يف الدين كالذي يصنع حبال يفتله

فتال شدي ًدا فيمره على طاق بعد طاق ،ليكون أشد له وأقوى ،مث جياذبه الشيطان حبله ،فإذا هو كان يف

الوهن مثل العنكبوت اختذت

ـــــــــــــــــــــــــ

* يعين املؤلف أبن حممد البصري هذا صديقنا األستاذ "م" ومن أجله أنشأ هذه املقاالت وقد سبقت
إشادتنا إىل حادثته وخربه وما فعل بنفسه .فانظر كل ذلك يف موضعه من كتابنا "حياة الرافعي" ،وأكثر ما

قليال من قليل.
أييت يف هذا الفصل على لسان "أيب حممد البصري" فهو من قوله حبروفه إال ً

 1أي املتحمسني يف دينهم.

اجمللد الثاين اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 327 | 98

()96/1

وحي القلم
االنتحار ""4
بيتا يف سقف حداد؛ فرأته يصب احلديد املصهور جيعله سلسلة حلقة يف حلقة ،فذهبت حتكيه وترسل من

لعاهبا خيطا يف خيط تزعمه سلسلة.

إن مع كل مؤمن شيطانه يرتبص به ،فلهذا ينبغي للمؤمن أن يكون يف كل ساعة كالذي يشعر أنه مل يؤمن

إال منذ ساعة ،فهو أب ًدا حمرتس متهيئ متجدد احلواس مرهفها يستقبل هبا الدنيا جديدة على نفسه بني
الفرتة والفرتة ،ومن هذا حكمة أن يؤذن املؤذن ،وأن تقام الصالة مر ًارا يف اليوم ،فكلما بدأ وقت قال
املؤمن :اآلن أبدأ إمياين أطهر ما كان وأقوى.

وقال اإلمام :هيه اي أاب حممد! فقال البصري وقد رأى الكراهة يف وجه اإلمام :ال يفزعنك أيها الشيخ؛ فإن

هللا -تعاىل -قد جيعل ما حيبه هو فيما نكره حنن؛ وليس لألقدار لغة فتجري على ألفاظنا؛ وقد نسمي
خسارا وهي ربح ،أو نقول مصيبة جاءت لتبديل احلياة ،وال تكون إال طريقة تيسرت
النازلة تنزل بنا
ً

لتبديل الفك .إمنا لغة القدر يف شيء هي حقيقة هذا الشيء حني تظهر احلقيقة؛ وكأين من حادثة ال

تصيب امرأ يف نفسه إال لتقع هبا احلرب بني هذه النفس وبني غرائزها ،فتكون أعمال الطبيعة املعادية

أسبااب يف أعمال العقل املنتصر.

وكثري من هذا البالء الذي يقضي على اإلنسان ،ال يكون إال وسائل من القدر يرد هبا اإلنسان إىل عامل

فكره اخلاص به؛ فإن هذه الدنيا عامل واحد لكل من فيها ،ولكن دائرة الفكر والنفس هي لصاحبها عامله
وحده .والسعيد من قر يف عامله هذا واستطاع أن حيكم فيه كامللك يف مملكته ،انفذ األمر يف صغريهتا

وكبريهتا؛ والشقي من ال يزال ضائعا بني عوامل الناس ،ينظر إىل هذا الغين ،وإىل ذاك اجملدود وإىل ذلك

املوفق؛ وهو يف كل هذا كاألجنيب يف غري بلده وغري قومه وغري أهله ،إذا كل شيء يصبح أجنبيا عن
اإلنسان ما دام هو أجنبيا عن نفسه.

لقد كنت ضاال عن نفسي وعاملها ،فكنت يف هذه الدنيا أستشعر شعور اللص ،أشياؤه هي أشياء الناس

مجيعا؛ واللص ينظر إىل أموال الناس بعيين شاعر متحبب كلف ،وهي تنظر إليه بعيين مقاتل مرتبص حذر.
ً
كنت وهللا إن ضقت ابلناس أو وسعتهم؛ رأيت يف ذلك معىن من ضيق اللص وسعته؛ هو على أي حاليه
ال ينظر يف أعماق نفسه إال شخصا متواراي حتت الظالم يتسلل يف خشية وحذر.
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وكنت نزقا حديد الطبع سريع البادرة؛ ومن فقد عامل نفسه وكان يف مثل اللص الذي ذكرت؛ فإن هذه
الطباع تكون هي أسلحته يدفع هبا أو يعتدي .وما قط متكن إنسان من نفسه وأحاط هبا ونفذ فيها

تصرفه؛ إال كان راضيا عن كل شيء إذ يتصل من كل شيء جبهته السامية ال غريها ،حىت يف اتصاله
أبعدائه من الناس وأعدائه من األشياء؛ فما يرى هؤالء وال هؤالء إال امتحاان لفضائله وإثباهتا هلا .وقد

يكن عدوك يف بعض األمور عينا لك يف رؤية نفسك؛ ففيه بركة هذه احلاسة ونعمتها.

ولو حنن كنا مسلمني إسالم نبينا صلى هللا عليه وسلم ،وإسالم املقتدين به من أصحابه ،ألدركنا سر
الكمال اإلنساين ،وهو أن يقر اإلنسان يف عامل نفسه وجيعل ابطنه كباطن كل شيء إهلي ،ليس فيه إال

قانونه الواحد املستمر به إىل جهة الكمال ،املرتفع به من أجل كماله عن دوافع غريه؛ فنظر اإلنسان إىل

نقص غريه هو أول نقصه .واملؤمن كالغصن؛ إن أمثر فتلك مثار نفسه ،وإن عطل مل يشحذ ومل حيسد

واستمر يعمل بقانونه.

ولقد نشأت يف مغرس كرمي ،على صورة من احلياة تشبه صورة الثمرة احللوة ،اجتمع هلا من طبيعة مغرسها
ومرتبتها ما تتعني به من حالوة ونكهة ومذاق ،فلما عقلت وعرفت الناس بعد فجاريتهم وخالطتهم ،رأيتين
منهم كالتفاحة ملقاة يف البصل ،وكانت التفاحة محقاء فزادت محقا ،وكانت جديدة فزادت جدة ،وظنت

أن احلكمة قد مسخت يف الدنيا وبدلت إذ خلقت البصلة بعد أن خلقت التفاحة ،وما علمت اخلرقاء أن

الكمال يف هذه احلياة جمموع نقائص ،وأن للجمال وجهني :أحدمها الذي امسه القبح؛ ال يعرف هذا إال
من هذا؛ وأن البصلة لو أدركت ما يريد الناس من معناها ومعىن التفاحة لسمت نفسها هي التفاحة،

وقالت عن هذه أهنا هي البصلة!

وملا رأت تفاحيت أهنا عاجزة أن جتعل الشجر كله يف مثل مرتبتها ومغرسها ،قالت :إن األمر أكرب من

طبيعيت ،وما دام سر الكون مغلقا فال تعريف له إال أنه سر مغلق ،وليبق كل شيء يف طبيعة نفسه ،فعلى
هذا يصلح كل شيء ولو يف نفسه وحدها.

قال أبو حممد :ولكن بقيت وحشة الدنيا وجفوهتا ،إذا مل أكن اهتديت إىل عاملي ،وال أتكدت عقيديت
بنفسي؛ فكان كل ما حويل منبجسا يف روحي بشره ،وكانت الدنيا هبذا كاملتطابقة يف رأيي على معىن

واحد ،وزادين أين كنت رجال
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عزاب متعففا؛ وما أشبه فراغ الرجولة من املرأة بفراغ العقل من الذكاء؛ هذا هو العقل البليد ،وتلك هي
ً

الرجولة البليدة!

واملرأة تضاعف معىن احلياة يف النفس ،فال جرم كان اخلالء منها مضاعفة ملعىن املوت؛ علم هذا من علم
وجهله من جهل ،فكنت أعيش من الكون يف فراغ ميت ،وكنت أحس يف كل ما حويل وحشة عقلية

تشعرين أن الدنيا غري اتمة؛ وكيف تتم يف عيين دنيا أراها غري الدنيا اليت يف قليب؟

وعرفت أن كل يوم ميضي على الرجل العزب املتعفف ال ميضي حىت يهيئ فيه مرض يوم آخر ،ومن هذه
األايم املريضة املتهالكة ،تعد احلياة انتقامها من هذا احلي الذي نقض آيتها وافتأت عليها ،وجعل نفسه

كاإلله ال زوجة له وال صاحبة!

وامي هللا إن الشيطان ال يفرح ابلرجل الزاين وابملرأة الزانية ما يفرح ابلرجل العزب وابملرأة العزابء ،ألنه يف

ذينك رذيلة يف أسلوهبا ،أما يف هذين فالشيطان رذيلة يف أسلوب فضيلة! هناك يلم الشيطان وميضي ،وهنا

أييت الشيطان ويقيم!
جاهال مغلقا عقله ،وكان قليب مفتوحا ألفراح
وقد عشت ما عشت بقلب مغلق وعقل مفتوح؛ وليتين كنت ً

هذا الكون العظيم!

بعضا حىت انتهت منتهاها ،وجاء اليوم املدنف
ومضت أايمي يضرب بعضها يف بعض ،وميرض بعضها ً
اهلالك الذي سيموت.

أصبحت فقلت لنفسي :كم تعيشني وحيك يف أحكام جسد خمتل ال تصدق أحكامه ،وما أنت معه يف

طبيعتك وال هو معك يف طبيعته؛ ففيم اجتماعكما إال على بالئي ونكدي؟

مل تصطلحا قط على واجب وال لذة ،وال حالل وال حرام؛ فأنتما عدوان ال هم لكليهما إال إفساد املسرة

اليت تعرض لآلخر .وما أدري مبن يسخر الشيطان منكما؟ فالعابد الذي يوسوس ابللذات يتمىن اقرتافها،

كالفاجر الذي يواقعها ويقتحمها!

وحيك اي نفس! إين رأيت هذه الدنيا اخلرقاء مل تقدم يل إال رغيفا وقالت :امأل هبذا بطنك وعقلك وعينيك
وأذنيك ومشاعرك .آه ،آه! ممكن واحد معه أربع مستحيالت1؛ إن هذا ال يلبثين أن يذهب مين ابألربعة

اليت متسكين على احلياة :األمل والعقل واإلميان والصرب.
ـــــــــــــــــــــــــ

 1الرغيف ميأل البطن فهذا هو املمكن ولكن عمله يف الباقيات مستحيل.
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لقد استوى يف هذه الكآبة صغري مهي وكبريه ،وما أراين إال قد أشرفت على اهللكة اليت ال ابقية هلا ،فإن
وجهي املتكلح املتقبض يدل مين على أعصاب متحضرة هنكتها أمراضها ووساوسها ،وإمنا وجه اإلنسان

يف قطوبه أو هتلله هو وجهه ووجه دنياه تعبس أو تبتسم.

واتهلل لقد عجزت عن كفاح الدنيا هبذه األعصاب املريضة الواهنة؛ فإن حبالة الصيد -صيد الوحش -ال
تكون من خيط اإلبرة! وأراين أصبحت كإنسان حجري ليس يف طبيعته االلتواء إىل ميني احلياة ويسارها؛

وخييل إيل من صالبيت أين األسد ،ولكين أسد من حجر ،ال تفرض قوته الفرار منه على أحد!

قال أبو حممد :ورأيت نفسي يف هذا احلوار كامليتة ،ال جتيب وال تعرتض وال تنكر ،وكنت أظنها تراودين

على احلياة أو تردين عن غواييت؛ فمألين سكوهنا جزعا ،وأيقنت أن الشيطان بيين وبينها ،وأنه أخذ

مبنافذها ،فأردت الصالة فثقلت عنها ورأيتين ال أصلح هلا ،بل خيل إيل أين إذا قمت إىل الصالة فإمنا
قمت ألهتزأ ابلصالة!

وجعل الشيطان أيخذين عن عقلي ويردين إليه ،مث أيخذين ويردين ،حىت تومهت أين جننت وكأمنا كان يريد
اللعني بقية إمياين جياذبين فيها وأجاذبه ،فلم ألبث أن مسين خبال وألقيت هذه البقية يف يديه!

مث أفقت إفاقة سريعة ،فرأيت "املصحف" يرقبين قريب ،فعذت به وعطفت عليه وقلت له :امنع الضربة
عن قليب .بيد أين أحسست أنه خصمي يف موقفي ال ظهريي؛ كأين جعلته مصحفا عند زنديق ،فكان كل

إمياين الذي بقي يل يف تلك اللحظة أين ضعفت عن محل املصحف كما ثقلت عن الصالة ،فبقي الطاهر

طاهرا والنجس جنسا.
ً

ومل تكن نفسي يف وال كنت فيها؛ وفرأيت الدنيا على وجه ال أدري ما هو ،غري أنه هو ما ميكن أن يكون
معقوال من ختاليط جمنون تركه عقله من ساعة :بقااي شعور ضعيف ،وبقااي فهم مريض ،تتصاغر فيهما

الدنيا ،ويتحاقر هبما العقل.
منتربا ،ففار الدم
فمال انتهيت إىل هذا مل أعقل ما عملت وكانت املوسى قد أصابت من يدي عرقا ً
انشزا ً

وانفجرت منه مثل الينبوع ضرب عنه الصخر فانشق فانبثق.
وحتققت حينئذ أنه املوت فنظرت فرأيت...
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قال املسيب راوي القصة :وجتهم وجه الرجل فأطرق وسكت ،وكان على وجهه شفق حممر فأظلم بغتة

عندما قال" :فنظرت فرأيت".

وارتج املسجد بصيحة واحدة :فرأيت ماذا؟ رأيت ماذا؟

وبعثت الصحية أاب حممد فقال :رأيت ثالثة وجوه أشرفت من املصحف تنظر إيل كالعاتبة ،وكان أوسطها

وجها لكانته يف نضرته وبشاشته ،وغمغمت الوجوه الثالثة
كالقمر الطالع ،لو متثلت آايت اجلنة كلها ً

بكلمات مل أمسع منها شيئا ،ولكن نظرها إيل كان يؤدي يل معانيها ،وكأهنا تقول" :أكذلك املؤمن...؟".

مث غابت وختلت عين وبرزت ثالثة وجوه أخرى ،كأهنا نقائض تلك ،وأعوذ ابهلل من أوسطها ،لو متثلت

آايت اجلحيم كلها وجها لكانته يف نكره وهوله ،وخيل إيل أن الوجه األصغر منها وجه سورة من سور
ت يَ َدا أَِيب َهلَ ٍ
ب} [املسد.]1 :
ب َوتَ ى
املصحف ،ففكرت ،فوقع يل مما قام يف نفسي من اللعنة أهنا{ :تَـبى ْ
وطمس الظالم هذه الرؤاي وتغيمت الدنيا ،فأيقنت أن آاثمي قد أقبلت علي ظلمة بعد ظلمة ،والتمع

شيء أمحر ،فنظرت فإذا الدم يتخايل يف عيين كأنه شعل تتلوى ،فجزعت أشد اجلزع ،وحسبتها طرائق
ممتدة لروحي تذهب هبا إىل اجلحيم.

وماتت كل خواطري بعد ذلك إال فكرة واحدة بقيت حية أتكل يف قليب أكل النار ،وهي" :كيف جترأت

فوضعت بيين وبني هللا محقي؟".

ويقولون :إن أخيت قد رأتين أتشحط يف دمي فصاحت ،وجاء الناس على صوهتا ،وكان فيهم طبيب ،فبعد

ألي ما ،استطاع حبس الدم ،واحتال حيلته حىت أسف اجلرح دواء وضمده؛ فجعلت أثوب نفسا بعد

قليال.
قليال ً
نفس ،وراجعت ً

مث طافت احلياة على عيين ففتحتها ،فإذا األشياء تبدو يل وليس فيها حقائق وال معان ،كأهنا تتخلق

جديدة حتت بصري ،وكأهنا خارجة لساعتها من يد هللا!

ومتاثلت شيئا بعد ساعات ،فأحسست أن نفسي قد رجعت إيل ساخرة مين تقول :كيف رأيت عمل العقل
أيها العاقل؟

وبدأت احلياة تتجدد ،فأقسمت بيين وبني نفسي أن أجدد إمياين ابهلل ،ومل أكد أفعل حىت أحسست أن

قوة الوجود كلها مستقرة يف روحي ،وخيل إيل أين أان وحدي القوي على هذه األرض قوة جباهلا

وصخورها ،على حني كان جسمي ممددا كامليت ال يتماسك من الضعف!
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فأيقنت حينئذ ما أعرفه قط من الدنيا ومل أشعر به قط يف احلياة ومل أيتين به علم وال فكر؛ أيقنت أهنا
معجزة اإلميان اجلديد الغض ،املتصل ابهلل لتوه كإميان األنبياء دون أن تلمسه شهوة ،أو تعرتضه خاطرة،

أو تكدره ذرة واحدة من فكر أرضي دنس.

قال املسيب :مث جلس املتحدث ،وكان الناس يف آخر كالمه كأمنا غادروا الدنيا ساعة ،ورجعوا إليها على
مثل حالته ومثل إميانه ،فسكت اإلمام ومل يتكلم ،ليدع كل نفس تكلم صاحبها.
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قال املسيب بن رافع :وأطرق الناس قليال بعد خرب "أيب حممد البصري" ،إذ كان كل منهم قد مجع ابله ملا
مسع ،وأخذ حيدس ،يف نفسه ويراجعها الرأي ،وكان اجمللس قد امتد بنا منذ العصر وما يكاد النهار يشعران

إبدابره ،حىت اعرتضت يف مشسه الغربة اليت تعرتيها إذا دنت أن تغرب ،وكان إىل يساري فىت راين الشباب،

حسن الصورة ،وضيء مشرق ،له هيئة ومست ،أقبل على األايم ،وأقبلت األايم عليه.

وشاعرا يف قلبه؛ فقلت له :إنه مل
شاعرا يف كالمه
ً
فسمعين أطن على أذن "جماهد األزدي"؛ وكنت أعرفه ً

يبق من النهار اي جماهد إال مثل صرب احملب دان له املوعد؛ ومل يبق من الشمس إال مثل ما تتلفف صاحبته،

أتخذ عليها ثوهبا وغالئلها ،ولكن بعد أن تسقطها من هنا ومن هنا ،لرتى مجال جسمها هنا وهنا!
فاهتز الفىت هلذه الكلمات ،وسالت الرقة يف أعطافه ،وقال :اي عم ،أما ترى ما بقي من النهار كأنه وجه

ابك مسح دموعه وليس حوله إال كآبة الزمن؟

قلت :كأن لك خربا اي فىت ،فإن كان شأنك مما حنن فيه فقصه علينا وعللنا به سائر الوقت إىل أن جتب

الشمس ،ولعلك طائر بنا طرية فوق الدنيا.
قال :فمه؟

وبياان.
قلت :تقوم فتتكلم ،فإين أرى لك لساان ً

قال :أوحيسن أن أتكلم يف املسجد عن صرعة احلب وصريعه ،وعاشقة وعاشق؟

فبادر جماهد فقال :وحيك اي فىت! لقد حتجرت واس ًعا؛ إن املؤمن ليصلي بني يدي هللا وكتاب سيئاته يف

عنقه منشور مقروء .وهل أوقات الصالة إال ساعات قلبية لكل يوم من الزمن ،أتيت الساعة مما قبلها كما
أتيت توبة القلب مما عمل اجلسم؟ إمنا يتلقي املسجد من يدخله لساعته اليت يدخله فيها ،ولو أنه حاسبه

عن

اجمللد الثاين اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 327 | 105

()103/1

وحي القلم
االنتحار ""5

أمس وأول منه وما خال من قبل ،لطرده من العتبة! إن املسجد اي بين إمنا يقول لداخله :ادخل يف زمين

ودع زمنك ،وتعال إيل أيها اإلنسان األرضي ،لتتحقق أن فيك حاسة من السماء ،وجئين بقلبك وفكرك،
ليشعرا ساعة أهنما يف ال فيك.1

ولسنا اآلن اي بين يف متحدث كندي القوم يتطارحون فيه أخبارهم ،بل حنن يف جملس عامل تكلمت فيه رقبة

هذا ورقبة هذا مبا مسعت؛ فقم أنت فاذكر علم قلبك وقص علينا خرب طيش احلب والشباب الذي يشبه

الكالم فيه أن يكون كالما عن الصعود إىل القمر والقبض من هناك على الربق!

قال املسيب :فانتهض الفىت ،ورأيت جماه ًدا يتنهد كأمنا انصدعت كبده ،فقلت :ما ابلك؟ قال :إن شبايب

قد مر علي الساعة فنسمت منه يف بردة هذا الفىت ،مث فقدته فقدا اثنيا فهرمت هرما اثنيًا ،وجاءين احلزن
من إحساسي أبين شيخ ،حزن من هم أن يدخل ابب حبيب مث رد!

وحتدث الفىت ،فإذا هو يدير بني فكيه لسان شاعر عظيم ،يتكلم كالمه بنفسني :إحدامها بشرية تصنع

املعىن واللفظ ،واألخرى علوية فيها النار والنور.

قال :إن يل قصة أيها الشيخ ،مل يبق منها إال الكالم الذي دفنت فيه معانيها؛ وقد أتيت القصة من أخبار
القلب مفعمة ابآلالم واألحزان ،وال يراد آبالمها وأحزاهنا إال إجياد أخالق للقلب يعيش هبا ويتبدل .والذي
قدر عليه احلب ال يكون قد أحب غريه أكثر مما يكون قد تعلم كيف ينسى نفسه يف غريه ،وهذه كما هي

أعلى درجات احلب؛ فهي أعلى مراتب اإلحسان.

ومىت صدق املرء يف حبه كانت فكرته فكرتني :إحدمها فكرة ،واألخرى عقيدة جتعل هذه الفكرة اثبتة ال
تتغري؛ وهذه كما هي طبيعة احلب فهي طبيعة الدين.

وال شيء يف الدنيا غري احلب يستطيع أن ينقل إىل الدنيا انرا صغرية وجنة صغرية ،بقدر ما يكفي عذاب

نفس واحدة أو نعيمها ،وهذه حالة فوق البشرية.
والفضائل عامتها تعمل يف نقل اإلنسان من حيوانيته ،وقد ال تنقل إال أقله ويبقى يف احليوانية أكثره:

ولكن احلب الصادق يقتلع اإلنسان من حيوانيته مبرة واحدة ،بيد أنه ال يكون كذلك إال إذا قتله آبالمه؛
فهو كأعلى النسك والعبادة.

ـــــــــــــــــــــــــ

 1ستأيت فلسفة املسجد يف مقاالت أخرى مما جيمع هذا الكتاب ،وانظر مقالة "هللا أكرب".
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كان خربي أين دعيت يوما إىل ما يدعى ملثله الشباب يف جملس غناء وشراب ،اي له من جملس! وقد قال
تعاىل{ :إِ ىن ى
وضةً فَ َما فَـ ْوقَـ َها} [البقرة ،]26 :والبعوضة يف قصيت أان
اّلِلَ ال يَ ْستَ ْحيِي أَ ْن يَ ْ
ب َمثَ ًال َما بَـ ُع َ
ض ِر َ
كانت امرأة نصرانية؛ قينة فالن املغنية احلاذقة احملسنة املتأدبة ،حتفظ اخلرب وتروي الشعر ،وتتكلم أبلفاظ

فيها حالوة وجهها ،وختلق النكتة إذا شاءت خلق الزهرة املتفتحة عليها ،سقيط الندى ،وجتد ابحلديث ما

شاءت وهتزل ،فتجعل للكالم عقال وشهوة تضاعف هبما من حتدثه يف شهواته وعقله!

وستجري يف قصتها ألفاظ القصة نفسها ،ال أأتمث من ذلك وال أتذمم؛ فقد ذكر هللا اخلمر ومل يقل" :املاء

الذي فيه السكر" ،ووصف الشيطان ومل يقل" :امللك الذي عمل عمل املرأة احلسناء يف تكربها" ،وذكر

األصنام أبهنا األصنام ،ومل يسمها" :حاملة السماء اليت يصنعها اإلنسان بيديه" وحكاية ما بني الرجل
واملرأة هي كالم يقبل بعضه بعضا ويلتزم ويتعانق!

قال املسيب :فتبسم إمامنا ونظرت عيناه تسأالن سؤاال .أما جماهد األزدي فكان من هزة الطرب كأنه
على قتب بعري ،وقال :هلل دره فىت ،إن هذا لبيان كحيل العني.
مث قال الفىت :وذهبت إىل اجمللس وقد جعلته هذه املغنية من حواشيه وأطرافه كأنه تفسري هلا هي .أما هي

فجعلت نفسها تفسريا لكلمة واحدة هي" :اللذة".

قال املسيب :وطرب جماهد طراب شدي ًدا ،ومسعته خيافت بصوته يقول" :هلل درها امرأة؛ هذه ،هذه عدوة

احلور العني!".

مث قال الفىت :وتطرب مجاعة أهل اجمللس إىل الشرب ،وما ذقت مخرا قط ،ولن أتذوقها ولو شرهبا الناس

مخرا؛ فإين مذ كنت ايفعا رأيت أيب يشرهبا،
مجعيا ،ولن أذوقها ولو انقطع الغيث ومل متطر السماء إال ً

وكانت أمي تلومه فيها وتشتد يف تعنيفه وحتتدم ،وكاان يتشاحنان فيناهلا ابألذي ويندرئ عليها ابلسب

وفحش القول .وسكر مرة وغلبه السكر حىت اثرت أحشاؤه ،فذرعه القيء فتومهين وعاء ،وجاء إيل وأان

جالس فأمسك بن وقاء يف حجري ،حىت أفرغ جوفه؛ واثرت أمي لتنتزعه وأنشأت تعاجله عين فتصارع

جنونه وعقلها حىت كفأته على وجهه كاإلانء؛ فالتوى كاحلية بطنا لظهر ،واستجمع كالقنفذ يف شوكه ،مث
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لكزها برجله أسفل بطنها فانقلبت ،وأصاب رأسها إجانة 1العجني فتثلم تثليم اإلانء كأمنا شدخ ضراب
حبجر ،دماغها على األرض أمام عيين ،ورأيتها مل تزد على أن دفعت إبحدى يديها يف اهلواء ،وضمت

ابألخرى إىل صدرها ،تتوهم أهنا حتميين وتدفعه عين؛ مث سكنت ،ولو مل متت من الشجة يف رأسها ملاتت
من الضربة يف بطنها.

قال املسيب :وأطرق الفىت هنيهة وأطرق الناس معه؛ فرفع جماهد صوته وقال :رمحها هللا! فقال الناس

مجيعا :رمحها هللا.

مث قال الفىت :وكان عامة من يف اجمللس يعرفون ذلك مين ،ويعرفون أنه لو ساغ إلنسان أن يشرب دم أمه

ما شربت أان اخلمر ،فقالوا للمغنية :إن هذا ال يدخل يف ديواننا 2فنظرت إيل ،وهربت أان من نظرهتا

إبطراقة؛ مث قالت :تشرب على وجهي؟ فقلت هلا :إن وجهك يقول يل :ال تشرب ،فتضاحكت وقالت:

أهو يقول لك غري ما يقول هلؤالء؟ فهربت من كالمها إبطراقة أخرى ،ووصلت اإلطراقتان ما بيين وبني
قليب؛ وتنبه فيها مثل حنو األم على طفلها إذا آذته بلساهنا فأطرق ساكتا يشكوها إىل قلبها!

والتفتت ملن حضر وقالت هلم :لست أطيب لكم وال تنتفعون يب إال أن تشربوا يل وله وألنفسكم ،واحنط
عليهم الساقي ،فشربوا أرطاال وأرطاال ،وهي بني ذلك تغنيهم وقد أقبلت عليهم وخال وجهها هلم من
دوين ختالسين النظرة بعد النظرة.

فوسوس يل شيطاين أن تشدد مع هذه مبثل عزمتك مع اخلمر فإمنا مها شيء واحد ،ولكين كنت أحد

النظر إليها ،فمرة أوامقها نظرة احملب للحبيب ،ومرة أغضي عنها بنظرة ال تنظر؛ وكأين بذلك كنت آخذها

وأدعها ،وأصلها وأهجرها .فقالت يل كاملنكرة علي :ما ابلك تنظر إيل هكذا؟ ولكن هيئة وجهها جعلت
املعىن :ال تنظر إيل إال هكذا!

وأسرع الشراب يف القوم وأفرط عليهم السكر؛ فبقيت يل وحدي وبقيت هلا وحدها؛ مث تناولت عودها

وضمته إليها ضما شديدا أكثر من الضم ،وأملسته
ـــــــــــــــــــــــــ

 1هي ما يعجن فيه العجني وتغسل فيه الثياب ،وقد يوضع فيها املاء ليتوضأ منه ،وتتخذ من حجر أو
خزف أو غريمها.

 2تعبري قدمي كانوا يريدون به الشرب كأنه ديوان ملك.
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صدرها ،وهنديها ،مث رنت إيل مبعىن ،فما شككت أهنا ضمت يل أان والعود ،مث غنت هذا الصوت :أال

قاتل هللا احلمامة عدوةعلى الغصن ماذا هيجت حني غنت
فما سكتت حىت أويت لصوهتاوقلت ترى هذه احلمامة جنت

وما وجد أعرابية قذفت هبا صروف النوى من حيث مل تك ظنت
إذا ذكرت ماء العضاه وطيبهوبرد احلمى من بطن خبت أرنت
أبكثر مين لوعة غري أننيأمججم أحشائي على ما أجنت

وغنته غناء من قلب يئن ،وصدر يتنهد ،وأحشاء ال ختفي ما أجنت؛ وكانت ترتفع ابلصوت مث كأمنا يهمي

الدمع على صوهتا ،فريتعش ويتنزل قليال قليال ،حىت يئن أنني الباكية ،مث يعتلج يف صدرها مع احلب،
فيرتدد عاليا وانزال ،مث يرفض الكالم يف آخره دموعا جتري.

قال املسيب :فنظر إيل جماهد وقال :عدوة اجلنة -وهللا -هذه اي أاب حممد ،ال تقبل اجلنة من يكون معها،

تقول له :كنت مع عدويت!

مث قال الفىت :وكان القوم قد انتشوا ،فاعرتاهم نصف النوم وبقي نصف اليقظة يف حواسهم ،فكل ما رأوه
ونعاسا ،ووثبت املغنية فجاءت إىل جنيب
منا رأوه كأحالم ال وجود هلا خلف أجفاهنم املثقلة سكرا ً

والتصقت يب ،وأسرع الشيطان فوسوس يل :أن احذر فإنك رجل صدق ،وإذا صدقت يف اخلمر فال

تكذبن يف هذه ،ولئن مسستها إهنا لضياعك آخر الدهر!

فعجبت أشد العجب أن يكون شيطاين أسلم وأعنت عليه كما أعني األنبياء على شياطينهم .ولكن اللعني

مضى يصدين عن املرأة دون معانيها ،وكان مين كالذي يدين املاء من عيين القتيل املتلهب جوفه مث جيعله

دائما فوت فمه ،ولقد كنت من الفحولة حبيث يبدو يل من شدة الفورة يف دمي وشبايب أن أمجع يف
جسمي رجال عدة ،ولكن ضربين الشيطان ابخلجل فلم أستطع أن أكون رجال مع هذه املرأة.

وعجبت هي لذلك وما أسرع أن نطق الشيطان على لساهنا ابملوعظة احلسنة! فقالت أحببتك ما مل أحب

أح ًدا ،وأحببت خجلك أكثر منك ،فما يسرين
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أن أتمث يف فتدخل النار حبيب ،ولو أنك ابتعتين من موالي؟ فقلت :بكم اشرتاك؟ قالت :أبلف دينار!

قلت :وأين هي مين وأان لو بعت نفسي ما حصلت يل؟

فتمم الشيطان موعظته ،وقالت وأشارت إىل قلبها :إن قليب هذا قبلك غنيا كنت أو فقريا ،وأحس بك
وحدك حب العذارء أول ما حتب ،وأان -كما تراين -أعيش يف السيئات كاملكرهة عليها ،فسأعمل على
أن تكون أنت حسنيت عند هللا ،أذهب إليه حاملة يف قليب حيب إايك وعفيت عنك ،ولئن كانت عفة من ال

بكرا ،وال أزال
يشتهي وال جيد تعد فضيلة كاملة ،إن عفة من جيد ويشتهي لتعد دينا حباله ،وال يزال حيب ً
يف ذلك عذراء القلب ،وهؤالء قد نزعوا احلياء عين من أجل أنفسهم ،فألبسنيه أنت من أجلك خاصة؛
وإن قوة حيب كالذي سيتأمل بك ويتعذب منك لطول ما يصرب عنك ،ستكون هي بعينها قوة لفضيليت

وطهاريت.

مث تناولت عودها وسوته وغنت :فلو أان على حجر ذحبناجرى الدميان ابخلرب اليقني1

وجعلت تتأوه يف غنائها كأهنا تذبح ذحبا ،مث وضعت العود جانبا وقالت :ما أشقاين! إذا اتفقت يل ساعة
زواجي يف غري وقتها فجاءت كاحللم أييت خبيال الزمن فال يكون فيه من األشياء إال خيال األشياء.

مث سألتين :ما ابلك مل تشرب اخلمر ومل تدخل يف الديوان؟ فبدر شيطاين املؤمن وساق يف لساين خرب أمي
وأيب ،فانتضحت عيناها ابكية ومت هلا رأي يف كرأيي أان يف املسكر؛ وكان شيطاهنا بعد ذلك شيطاان خبيثا
مع أصحاهبا ،وبطريقا زاهدا معي أان وحدي!

ورأيتها ال جتالسين إال متزايلة كالعذراء اخلفرة إذا انقبضت وغطت وجهها ،وصارت ختافين ألهنا حتبين،
وهيبين الشيطان إليها فعادت ال ترى يف الرجل الذي هو حتت عينيها الثيبتني ،ولكن القديس الذي حتت

قلبها البكر.

ومل يعد مجايل هو الذي يعجبها ويصبيها ،بل كان يعجبها مين أين صنعة فضيلتها اليت مل تصنع شيئا غريي.

وانطلق الشيطان بعد ذلك يف وفيها بدهائه وحنكته وبكل ما جرب يف النساء
ـــــــــــــــــــــــــ

 1كانت العرب تزعم أنه إذا قتل اثنان فجرى دميامها طريق واحد مث التقيا ،حكم عليهما أهنما كاان
متحابني ،فإن مل يلتقيا حكم عليهما أهنما كاان متشانئني .وما أمجلها خرافة وأشعرها.
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والرجال من لدن آدم وحواء إىل يومي ويومها! فكان جيذبين إليها أشد اجلذب ،ويدفعها عين أقوى الدفع،
مث يغريين بكل رذائلها وال يغريها هي إال بفضائلي ،وألقى منها يف دمي فكرة شهوة جمنونة متقلبة ،وألقى

مين يف دمها فكرة حكمة رزينة مستقرة .وكنت ألقاها كل يوم وأمسع غناءها؛ فما هو ابلغناء ولكنه صوت
كل ما فيها لكل ما يف ،حىت لو التصق جسمها جبسمي وسار البدن البدن ،ومهس الدم للدم ،لكان هو
هذا الغناء الذي تغنيه.

وأصبحت كلما استقمت حلبها تلوث علي؛ إذ لست عندها إال األمل يف املغفرة والثواب ،وكأمنا مسخت
حبال طوله من هنا إىل اجلنة لتتعلق به .وعاد امتناعها مين جنوان دينيا ما يفارقها ،فابتالين هذا مبثل اجلنون

يف حبها من كلف وشغف.

واحنصرت نفسي فيها ،فرجعت معها أشد غباوة من اجلاهل ينظر إىل مد بصره من األفق فيحكم أن ههنا

هناية العامل ،وما ههنا إال آخر بصره وأول جهله .وانفلت مين زمام روحي ،وانكسر ميزان إراديت ،واختل

استواء فكري ،فأصبحت إنساان من النقائض املتعادية أمجع اليقني والشك فيه ،واحلب والبغض له،
واألمل واخليبة منه ،والرغبة والعزوف عنها ،ويف أقل من هذا خيطف العقل ،ويتدله من يتدله.

مث ابتليت مع هذا اللمم جبنون الغيظ من ابتذاهلا ألصحاهبا وعفتها معي ،فكنت أتطاير قطعا بني السماء
واألرض ،وأجد عليها وأتنكر هلا ،وهي يف كل ذلك ال تزيدين على حالة واحدة من الرهبانية؛ فكان يطري
انرا مشتعلة ،مث إذا أان رمته استحال ثلجا ،وقرحت الغرية قليب وفتتت كبدي من
بعقلي أن أرى جسمها ً
عابدة الشيطان مع اجلميع ،الراهبة مع رجل واحد فقط!

ورجعت خواطري فيها مما يعقل وما ال يعقل؛ فكنت أرى بعضها كأنه راجع من سفر طويل عن حبيب يف
آخر الدنيا ،وبعضها كأنه خارج من دار حبيب يف جواري ،وبعضها كأنه ذاهب يب إىل املارستان!

ورأيتنا كأننا يف عاملني ال صلة بينهما ،وحنن معا قلبا إىل قلب ،فذهب هذا ابلبقية اليت بقيت من عقلي ،ومل

أر يل منجاة إال يف قتل نفسي ألزهق هذا الوحش الذي فيها.

وذهبت فابتعت شعريات من السم الوحي الذي يعجل ابلقتل ،وأخذهتا يف كفي ومهمت أن أقمحها
وأبتلعها ،فذكرت أمي ،فظهرت خليايل مشدوخة الرأس يف هيئة موهتا ،وإىل جانبها هذه املرأة يف هيئة

مجاهلا ،وثبتت على عيين هذه
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الرؤاي ،وأدمنت النظر فيها طويال فإذا أان رجل آخر غري األول ،وإذا املرأة غري تلك ،وطغت عربة املوت
على شهوة احلياة فمحتها ،وصح عندي من يومئذ أن ال عالج من هذا احلب إال أن تقرن يف النفس

صورة امرأة ميتة إىل صورة املرأة احلية ،وكلما ذكرت هذه جيء هلا بتلك ،فإذا استمر ذلك فإن امليتة متيتها
يف النفس ومتيت الشهوة إليها ،ما من ذلك بد ،فليجربه من شك فيه.
وانفتح يل رأي عجيب ،فجعلت أأتمل كيف آمن شيطاين مث كفر بعد ،على أن شيطاهنا هي كفر يف األول

مث آمن يف اآلخر؟ فوهللا ما كنت إال غبيا خامد الفطنة ،إذ مل يسنح يل الصواب حىت كدت أزهق نفسي

وأخسر الدنيا واآلخرة؛ فإن الشيطان -لعنه هللا -إمنا ردين عن الفاحشة وهي ذنب واحد ،لريميين بعدها
يف الذنوب كلها ابملوت على الكفر!

ورد إيل هذا اخلاطر ما عزب من عقلي .ومن ابتلي ببالء شديد يزلزل يقينه مث أبصر اليقني ،جاء منه

شخص كأمنا خلق لساعته؛ فلعنت شيطاين واستعذت ابهلل من مكره ،وألقيت السم يف الرتاب وغيبته فيه،

وقلت لنفسي :وحيك اي نفس! إن احلياة تعمل عمال ابحلي ،أفرتضني أن تعمل احلياة أببطاهلا ورجاهلا ما
عرفت وما علمت ،مث يكون عملها بك أنت القعود انحية والبكاء على امرأة؟

أيتها النفس ،ما الفرق بني سرقة حلم من دكان قصاب ،وبني سرقة حلم امرأة من دار أبيها ،أو زوجها ،أو

موالها؟
أيتها النفس ،إن إميان أسالفنا معنا؛ إن اإلسالم يف املسلم.

قال املسيب :وهنا طاش جماهد واستخفه الطرب ،فصاح صيحة النصر :هللا أكرب! وجاوبه أهل املسجد يف
صيحة واحدة :هللا أكرب! ومل يكد يهتف هبا الناس حىت ارتفعت صيحة املؤذن لصالة املغرب .هللا أكرب.
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قال املسيب بن رافع :وانفض جملس الشيخ ،ودرجت بعده أعوام يف عدة الشهور من محل املرأة ،بلغت
فيها أمور الناس مبلغها من خري الدنيا وشرها ،مما أعرف وما ال أعرف؛ ودخلت البصرة أان وجماهد

األزدي ،نسمع احلسن 1وأنخذ عنه؛ فإان لسائران يوما يف سكة بين مسرة ،إذ وافقنا الفىت صاحب

النصرانية مقبال علينا ،وكنا فقدانه تلك املدة ،فأسرع إليه جماهد فالتزمه وقال :مرحبا بذي نسب إىل
القلب .وسلمت بعده وعانقته ،مث أقبلنا نسأله ،فقلت له :ما كان آخر أولك؟ قال جماهد :بل ما كان

آخر أوهلا هي؟

ممدودا
فضحك الرجل وقال :النصرانية تعين؟ قال :آخرها من أوهلا كهذا مين؛ وأومأ إىل ظله يف األرض ً
مشبوحا خمتلطا غري متميز؛ كأنه ثوب منشور ليس فيه البسه ،وكنا يف الساعة اليت يصري فيها ظل كل

شيء مثليه فهو مزج املسخ ابملسخ.
قال جماهد :ما أفظ جوابك وأثقله اي رجل! كأنك وهللا اتجر ال صلة له ابألشياء إال من أمثاهنا؛ فنظره إىل

فراهة الدابة من الدواب وإىل فراهة اجلارية من الرقيق سواء.

قال الرجل :فأان وهللا اتجر ،وأان الساعة على طريق اإليوان 2الذي يلتقي فيه جتار العراق والشام

وخراسان ،وقد ضربت يف هذه التجارات وحسنت هبا حايل وأتثلت منها ،غري أن قلب التاجر غري

التاجر ،فليس يزن وال يقبض ،وال يبيع وال يشرتي .أما "تلك" فأصبحت نسياان ذهب لسبيله يف الزمن!

ـــــــــــــــــــــــــ

 1احلسن البصري :اإلمام العظيم.
 2هذه الكلمة خري ما يعرب هبا عن "البورصة" ،وكذلك كانوا يستعملوهنا.
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قال جماهد :فكيف كنت تراها وكيف عدت تنظر إليها؟

قال :كنت أنظر إليها بعيين وأفكاري وشهوايت ،فكانت بذلك أكثر من نفسها ومن النساء ،وكانت ألواان

ما تنقضي ،فلما دخل بيين وبينها الزمن والعقل ،أبعدها هذا عن قليب وأبعدها ذاك عن خيايل؛ فنظرت

إليها بعيين وحدمها ،فرجعت امرأة ككل امرأة ،وبنزوهلا من نفسي هذه املنزلة ،رجعت أقل من نفسها ومن
النساء ،وهذه القلة فيما عرفت ال تصيب امرأة عند حمبها إال فعلت جبماهلا مثل ما تفعله الشيخوخة

جبسمها ،فأدبرت به مث أدبرت واستمرت تدبر!

وأنت فإذا أبصرت امرأة شيخة قد ذهبت اليت كانت فيها .وأخطرت يف ذهنك نية مما بني الرجال

والنساء ،فهل تراك واج ًدا الشهوة وامليل إال النفرة واملعصية؟ إن هذا الذي كان احلب واهلوى والعشق،
هو بعينه الذي صار اإلمث والذنب والضاللة؟

قال جماهد :كأنك ملا ذهبت تقتل نفسك من حبها قتلتها هي يف نفسك؟
قال :اي رمحة قد رمحت هبا نفسي يومئذ! أما -وهللا -إن الذي يقتل نفسه من حب امرأة لغيب .وحيه!

فليتخلص من هذا اجلزء من احلياة ال من احلياة نفسها .وقد جعل هللا للحب طرفني :أحدمها يف اللذة،

واآلخر يف احلماقة؛ ما منهما بد ،فهذا احلب يلقي صاحبه يف األحالم ويغشي هبا على بصره ،مث إن هو

اجته بطرفه السعيد إىل حظه املقبل واتفقت اللذة للمحب ،أيقظته اللذة من أحالمه؛ وإن اجته احلب بطرفه

الشقي إىل حظه املدبر ،وقعت احلماقات فنوان شىت بني احلبيبني وفعلت آخرا فعل اللذة ،فأيقظت العاشق
من أحالمه أيضا .وهذا تدبري من الرمحة يف تلك القوة املدمرة املسماة احلب ،أفال يدل ذلك على أن

اللذة وهم من األوهام ما دام حتققها هو فناءها؟

خذ عين اي جماهد هذه الكلمة" :ليس الكمال من الدنيا وال يف طبيعتها ،وال هو شيء يدرك ،ولكن من

عظمة الكمال أن استمرار العمل له هو إدراكه".

قال جماهد :لقد علمت بعدان علما ،فمن أين لك هذا وعمن أخذت؟

قال :عن السماء!

قال :ويلك! أين عقلك؟ فهل نزل عليك الوحي؟

قال الرجل :ال ،ولكن تعاليا معي إىل الدار فأحدثكما.
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قال املسيب :وذهبنا معه؛ فأتينا بطعام نظيف فأكلنا ،وأشعرتنا الدار أن رهبا قد وقع فيما شاء من دنياه

وتواصلت عليه النعمة؛ فلما غسلنا أيدينا قال جماهد :هيه اي أاب ...اي أاب من؟ قال :أبو عبيد .قال :هيه اي

أاب عبيد.

فأفكر الرجل ساعة مث قال :عهدكما يب منذ تسع يف جملس اإلمام الشعيب ابلكوفة؛ وقد كنت يف بقية من
النعمة أجتمل هبا ،وكانت متسكين على موضعي يف أعني الناس؛ فما زالت تلك البقية تدق وتنفض حىت
نكد عيشي ووقعت يف األايم املقعدة اليت ال متشي بصاحبها ،وانقلب الزمن كالعدو املغري جاء ليصطلم

وخيرب ويفسد ،فأثر يف أقبح آاثره ،فبعت ما بقي يل وحتملت عن الكوفة إىل البصرة ،وقلت :إن مل تتغري
حايل تغريت نفسي ،وال أكون يف البصرة قد انتهيت إىل الفقر ،بل أكون قد بدأت من الفقر كما يبدأ

غريي ،وأدع املاضي يف مكانه وأمضي إىل ما يستقبلين.

رجال ،فلما كنا الطريق ،سلبنا اللصوص وحازوا القافلة وما حتويه ،وجنوت
فالتمست رفقة فالتأمنا عشرين ً

أان راكبا فرسي وعمري ،وأدركت حينئذ أن احلياة وحدها ملك عظيم ،وأهنا هي األداة اإلهلية ،والباقي كله

هو من أنفسنا ألنفسنا واألمر فيه هني واخلطب يسري.

وقلت :لو أن اللصوص قد مروا بنا كما مير الناس ابلناس ملا نكبوان ،ولكنهم عرضوا لنا عروض اللص

للمال واملتاع ال للناس ،فوضعوا فينا األيدي الناهبة؛ ومن هذا أدركت أن ليس الشر إال حالة يتلبس هبا

من يستطيع أن يتخلص منها .فإذا كان ذلك فأصل السعادة يف اإلنسان أال يعبأ هبذه احلاالت مىت
عرضت له ،وهو ال يستطيع ذلك إال إذا ،متثل الشر كما يراه واقعا يف غريه؛ فاملرأة العفيفة إذا عرضت هلا
حالة من الفجور ،ونظرت إىل نفسها وحظ نفسها ،فقد تعمى وتزل؛ ولكنها إذا نظرت إىل ذلك يف غريها

وإىل أثره على الفاجرة ،كانت كأمنا زادت على نفسها نفسا أخرى تريها األشياء جمردة كما هي يف

حقائقها.

قال :ومضيت على وجهي تتقاذفين البقاع واألمكنة ،وأان أعاين األرض والسماء ،وأخشى الليل والنهار،

وأكابد األمل واجلوع ،حىت دخلت البصرة دخول البعري الرازح ،قطع الصحراء أتكل منه وال أيكل منها،

فأنضاه السفر وحسره الكالل وحتته الثقل الذي حيمله ،فجاء ببنية غري اليت كان قد خرج هبا .وكانت
أايمي هذه عمرا كامال من الشقاء ،جعلتين أوقن أن هؤالء الناس يف احلياة إن هم إال
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كالدواب حتت أمحاهلا؛ ال ختتار الدابة ما حتمل وال من حتمل ،وال يرتك هلا مع هذا أن ختتار الطريق وال

مدة السري؛ وليس للدابة إال شيئان :صربها وقوهتا ،إن فقدهتما هلكت ،وإن وهنا فيها كان ضعفها حبسب

ذلك.

إن هناك أوقاات من الشقاء والبؤس تقذف ابإلنسان وراء إنسانيته وإنسانية البشر مجيعا ،ال تبايل كيف وقع
ويف أي واد هلك ،فال ينفع اإلنسان حينئذ إال أن يعتصم أبخالق احليوان يف مثل رضاه الذي هو أحكم
احلكمة يف تلك احلال ،وصربه الذي هو أقوى القوة ،وقناعته اليت هي أغىن الغىن ،وجهله الذي هو أعلم

العلم ،وتوكله الذي هو إميان فطرته بفطرته ،ال يبايل احليوان ماال وال نعيما ،وال متاعا وال منزلة ،وال حظا
وال جاها ،ولن جتد محار امللك يعرف من امللك أكثر مما يعرف محار السقاء من السقاء ،ولعلك لو

سألتهما وأطاقا اجلواب لقال لك األول :إن الذي فوق ظهري ثقيل مقيت بغيض؛ ولقال لك الثاين :إن
الذي يركبه خفيف سهل مسح!
ولكن بالء اإلنسان إنه حني يطوحه البؤس والشقاء وراء اإلنسانية ،ال ينظر لغري الناس ،فيزيده ذلك بؤسا
وحسرة ،وميحق يف نفسه ما بقي من الصرب ،ويقلب رضاه غيظا ،وقناعته سخطا ،ويبتليه كل ذلك ابلفكرة

املهلكة أعجزها أن هتلك أح ًدا فال جتد من تدمره غري صاحبها؛ فإذا هي وجدت مساغا إىل الناس
فأهلكت وعاثت وأفسدت ،فجعلت صاحبها إما لصا أو قاتال أو جمرما ،أي ذلك تيسر!

قال :وكنت أعرف يف البصرة فالان التاجر من سراهتا ووجوه أهلها ،فاستطرقته؛ فإذا هو قد حتول إىل
خراسان ،وليس يعرفين أحد يف البصرة وال أعرف أح ًدا غريه ،فكأمنا نكبت مرة اثنية بغارة شر من تلك،
غري أهنا قطعت علي يف هذه املرة طريق أايمي ،وسلبتين آخر ما بقي لنفسي ،وهو األمل!

ورأيت أنه ما من نزويل إىل األرض بد ،فأكون فيها إنساان كالدابة أو احلشرة :حياهتا ما اتفق ال ما تريد أن

يتفق؛ وأنه ال رأي إال أن أسخر من الشهوات فأزهد فيها وأان القوي الكرمي ،قبل أن تسخر هي مين إذ
جئتها وأان الطامع العاجز!

ويف األرض كفاية كل ما عليها ومن عليها ،ولكن بطريقتها هي ال بطريقة الناس؛ وما دامت هذه الدنيا

قائمة على التغيري والتبديل وحتول شيء إىل شيء،
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فهذا الظيب الذي أيكله األسد ال تعرف األرض أنه قد أكل وال أنه افرتس ومزق ،بل هو عندها قد حتول
قوة يف شيء آخر ومضى؛ أما عند الناس فذلك خطب طويل يف حكاية أوهام من اخلوف والوجل ،كما لو

اخرتعت قصة خرافية حتكيها عن أسد قد زرع حلما ،فتعهده فأنبته فحصده فأكله ،فذهب الزرع حيتج

على آكله ،وجعل يشكو ويقول :ليس هلذا زرعتين أنت ،وليس هلذا خرجت أان حتت الشمس ،وليس من

أجل هذا طلعت الشمس علي وعليك!

واإلنسان يرى بعينيه هذا التغيري واقعا يف اإلنسانية عامتها ويف األشياء مجيعها؛ فإذا وقع فيه هو ضج
وسخط ،كأن له حقا ليس ألحد غريه ،وهذا هو العجيب يف قصة بين آدم ،فال يزال فيها على األرض

كلمات من اجلنة ال تقال هنا وال تفهم هنا؛ بل حمل االعرتاض هبا حني يكون اإلنسان خال ًدا ال يقع فيه
التغيري والتبدليل .ومن هذا كان خيال اللذة يف األرض هو دائما ابعث احلماقة اإلنسانية.

قال أبو عبيد :وذهبت أعتمل بيدي وجسمي على آالم من الفاقة والضر ،ومن اخليبة واإلخفاق ،ومن
إجلاء املسكنة ،وإحواج اخلصاصة؛ فلقد رأيتين وإن يدي كيد العبد ،وظهري كظهر الدابة ،ورجلي كرجل

األسري ،وعنقي كعنق املغلول ،ويطلع قرص الشمس على الدنيا ويغيب عنها وما أعتمل إال بقرص من
اخلبز ،ولقد رأيتين أبذل يف صيانة كل قطرة من ماء وجهي سحابة من العرق حىت ال أسأل الناس ،واي

بؤسا يل إن سألت وإن مل أسأل!

وما كان ميسكين على هذه احلياة املرمقة ،أتيت رمقا بعد رمق يف يوم يوم -إال كالم الشعيب -الذي مسعته

يف مسجد الكوفة ،وقوله فيمن قتل نفسه؛ فكان كالمه نورا يف صدري يشرق منه كل يوم مع الصبح
صبح إلمياين .ولكن بقيت أايم نعميت األوىل وهلا يف نفسي ضرابن من الوجع كالذي جيده اجملروح يف جرحه
إذا ضرب عليه ،فكان الشيطان ال جيد منفذا إيل إال منها .وفقدت الصديق وعونه ،فما كان يقبل على

صديق إال يف أحالمي من وراء الزمن األول!

قال جماهد :واحلبيب؟

فتبسم الرجل وقال :إذا فرغت احلياة من الذي هو أقل من املمكن ،فكيف يكون فيها الذي هو أكثر من

املمكن؟ إن جوع يوم واحد جيعل هذه احلياة حقيقة جافية ال شعر فيها ،ويرتك الزمن وما فيه ساعة واحدة

معطرة ،والبؤس يقظة مؤملة يف القلب اإلنساين حترم عليه األحالم ،وما احلب من أوله إىل آخره إال أحالم
القلوب بعضها ببعض!
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قال أبو عبيد :وتضعضعت هلذه احلياة املخزية وأبرمتين أايمها ،ومحلت يف امليت واحلي ،ورأيت الشيطان

-لعنه هللا -كأمنا اختذين وعاء مطرحا على طريقه يلقي فيه القمامة ،وظهر يل قليب يف وساوسه كاملدينة

اخلربة ضرهبا الوابء ،فأعمر ما فيها مقربهتا؛ وعاد البؤس وقاح الوجه ال يستحيي ،فال أراه إال يف أرذل

أشكاله وأبردها ،ولقد يكون البؤس لبعض الناس على شيء من احلياء فيأيت يف أسلوب معتذر كاملرأة
الدميمة يف نقاهبا.

وقلت لنفسي :ما هو -وهللا -إال القتل ،فهذا عمر أراه كاألسري أقيم على النطع وسل عليه السيف ،فما
ينتقم منه املنتقم أبفظع من أتخري الضربة ،وما يرمحه الراحم أبحسن من تعجيلها!

وبت أؤامر هذه النفس يف قتلها وأحدثها حديث املوت ،فسددت رأيي فيه وقالت :ما تصنع جبسم

كاملتعفن أصبح كاملقبور ال أايم له إال أايم انقراضه وتفتيته؟ بيد أين ذكرت كالم "الشعيب" يف ذلك اجمللس

وأان أحفظه كله ،فجعلت أهذه 1ما أترك منه حرفا ،واختذته متكلما مع نفسي ال كالما ،كنت كلما غلبين
الضعف رفعت به صويت وأصغيت كما أصغي إىل إنسان يكلمين فرأيت الشيطان بعد ذلك كاللص إذا

طمع يف رجل ضعيف منفرد ،مث ملا جاءه وجد معه رجال اثنيا قواي فهرب!

قال أبو عبيد :وانلين روح من االطمئنان وجدت له السكينة يف قليب فنمت ،فإذا الفزع األكرب الذي ال

ينساه من مسع به ،فكيف الذي رآه بعينيه؟

رأيتين ميتا يف يد غاسله يقلبه ويغسله كأنه حرقة؛ مث محلت على النعش كأن احلاملني قد رفعوين يقولون:
انظروا أيها الناس كيف يصري الناس؛ مث صلى علي اإلمام الشعيب يف مسجد الكوفة ،مث دليت يف قعر

مظلمة وهيل الرتاب علي ،وتركت وحي ًدا وانصرفوا!

وما أدري كم بقيت على ذلك مث رأيت كأمنا نفخ يف الصور وبعثرت األموات مجيعا ،فطران يف الفضاء،

غبارا حولنا كرتاب العاصفة يف العاصفة ،وإذا حنن يف عرصات القيامة ويف هول املوقف!
وكانت النجوم ً
وتوجهت بكل شعرة يف جسمي إىل الرجاء يف رمحة هللا؛ ورأيت أعمايل

ـــــــــــــــــــــــــ

 1اهلذ :اإلسراع يف القراءة.
اجمللد الثاين اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 327 | 118

()116/1

وحي القلم
االنتحار ""6

رؤية أحزنتين ،فهي كمدينة عظيمة كل أهلها صعاليك إال قليال من املستورين ،أرى منهم الواحد بعد

الواحد يف الساعة بعد الساعة ندروا وتبعثروا وضاعوا كأعمايل الصاحلة!

وذكرت أين كدت أقتل نفسي فر ًارا هبا من العمر املؤمل؛ فنظرت فإذا الزمن قد ظهر يف أبديته ،ورجع
املاضي حاضرا بكل ما حوى كأنه مل ميض ،وإذا عمري كله ال يكاد يبلغ طرفة عني من دهر طويل،
فحمدت هللا أن مل أفتد أمل اللحظة القصرية القصرية ،بعذاب األبد اخلالد اخلالد اخلالد.

وجيء على أعني اخللق أبنعم أهل الدنيا وأكثرهم لذات يف اتريخ الدنيا كله ،فصاح صائح :هذا أنعم من
كان على األرض منذ خلقها هللا إىل أن طواها.

مث غمس هذ املنعم يف النار غمسة خفيفة كنبضة الربق ،وأخرج إىل احملشر ،وقيل له والناس مجيعا

يسمعون :هل ذقت نعيما قط؟ قال :ال وهللا.

مث جيء أبتعس أهل األرض وأشدهم بؤسا منذ خلقت األرض ،فغمس يف اجلنة غمسة أسرع من النسيم

حترك ومر ،مث أخرج إىل احملشر وقيل له :هل ذقت بؤسا قط؟ قال :ال وهللا.
ومسعنا شهيق جهنم وهي تفور تكاد متيز من الغيظ؛ فأيقنت أن هلا نفسا خلقت من غضب هللا ،وخرج

منها عنق عظيم هائل ،لو تضرمت السماء كلها انرا ألشبهته ،فجعل يلتقط صنفا صنفا من اخللق ،وبدأ

ابمللوك اجلبابرة فالتقطهم مرة واحدة كاملغناطيس لرتاب احلديد؛ وقذف هبم إىل النار ،مث انبعث فالتقط

األغنياء املفسدين فأطارهم إليها؛ مث جعل أيخذ قوما قوما ،وقد أجلمين العرق من الفزع؛ مث طرت أان فيه،

ونظرت ،فإذا أان حمتبس يف مظلمة انرية كاهلاوية ،ليس حويل فيها إال قاتلو أنفسهم .ولو أن حبار األرض
جعل فيها البحر فوق البحر فوق البحر ،إىل أن جتتمع كلها فيكون العمق كبعد ما بني األرض والسماء،
مث تسجر انر تلظى ،لكانت هي اهلاوية اليت حنن يف أعماقها؛ وكنت مسعت من إمامنا الشعيب :أن عصاة

املؤمنني املوحدين إذا ماتوا على إمياهنم كانوا يف النار أحياء وجوارحهم موتى ،ألن هذه اجلوارح قد أطاعت
هللا وسبحته فكرمت بذلك حىت على جنهم ،مث يعذبون عذااب فيه الرمحة ،مث خيرجون وينتظرهم إمياهنم على

ابب النار ،فكان إىل جانيب رجل قتل نفسه ،فسمع قائال من بعيد يقول ملؤمن :اخرج فإن إميانك ينتظرك.

فصاح الذي إىل جانيب :وأان ،أفال ينتظرين إمياين؟ فقيل له :وهل جئت به؟
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ورأيت رجال ذبح نفسه يريد أن يصرخ يسأل هللا الرمحة ،فال خيرج الصوت من حلقه ،إذ كان قد فراه

وبقي مفراي! وأبصرت آخر قد طعن يف قلبه مبدية ،فهو هناك تسلخ الزابنية قلبه تبحث هل فيه نية
صاحلة ،فال تزال تسلخ وال تزال تبحث!

ورأيت آخر كان حتسى من السم فمات ظمآن يتلظى جوفه ،فال تزال تنشأ له يف النار سحابة رؤية تربق

ابملاء ،فإذا دنت منه ورجاها ،انفجرت عليه ابلصواعق مث عادت تنشأ وتنفجر!

عاجزا فأزهقت نفسي .فنودي :أوما علمت أن هللا حياسبك على أنك
وقال رجل :إمنا كنت جمنوان ضعيفا ً

عاقل ال جمنون ،وقوي ال ضعيف ،وقادر ال عاجز؟ كنت تعقل ابألقل أنك ستموت ،وكنت تقوى على أن

تصرب ،وكنت تقدر أن ترتك الشر.

وقال رجل عامل قد حز يف يده بسكني فمات" :مل يكن الكمال من الدنيا وال يف طبيعتها وال هو شيء
يدرك" ،فصرخ فيه صوت رهيب" :ولكن من عظمة الكمال أن استمرار العمل له هو إدراكه!".

قال أبو عبيد :مث انتصب إبزائي شيطان مارد أمحر ،يلتمع التماع الزجاج فيه اخلمر ،فقام يف وجهي وقال:
مباذا جئت إىل هنا اي عدو اخلمر؟ فما كان إال أن مسعت النداء :شفعت فيك اخلمر اليت مل تشرهبا ،اخرج،
إن إميانك ينتظرك.

فصحت :احلمد هلل! وحترك هبا لساين ،فانتبهت.
لقد علمت أن الصرب على املصائب نعمة كربى ال ينعم هللا هبا إال يف املصائب.
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وحي القبور*:

ذهبت يف صبح يوم عيد الفطر أمحل نفسي بنفسي إىل املقربة ،وقد مات يل من اخلواطر مويت ال ميت

خاطرا ،ومعىن يبكي ،ومعىن
فكرا ،وخاطر يتبع ً
واحد؛ فكنت أمشي ويف جنازة مبشيعيها؛ من فكر حيمل ً

يكىب عليه.

وكذلك دأيب كلما احندرت يف هذه الطريق إىل ذلك املكان الذي أيتيه العيون بدموعها ،ومتشي إليه
النفوس أبحزاهنا ،وجتيء فيه القلوب إىل بقاايها .تلك املقابر اليت ال ينادى أهلها من أهليهم ابألمساء وال
ابأللقاب ،ولكن هبذا النداء :اي أحبابنا ،اي أحزاننا!

ذهبت أزور أموايت األعزاء وأتصل منهم أبطراف نفسي ،ألحيا معهم يف املوت ساعة أعرض فيها أمر
الدنيا على أمر اآلخرة ،فأنسى وأذكر ،مث أنظر وأعترب ،مث أتعرف وأتوسم ،مث أستبطن مما يف بطن األرض،

وأستظهر مما على ظهرها.

وجلست هناك أشرف من دهر على دهر ،ومن دنيا على دنيا ،وأخرجت الذاكرة أفراحها القدمية لتجعلها

كامال خلق حبوادثه وأايمه،
دهرا ً
مادة جديدة ألحزاهنا؛ وانفتح يل الزمن املاضي فرأيت رجعة األمس ،وكأن ً

ورفع لعيين كطما ترفع الصورة املعلقة يف إطارها.

أعرف أهنم ماتوا ،ولكين مل أشعر قط إال أهنم غابوا؛ واحلبيب الغائب ال يتغري عليه الزمان وال املكان يف

القلب الذي حيبه مهما تراخت به األايم؛ وهذه هي البقية الروح إذا امتزجت ابحلب يف روح أخرى :ترتك
فيها ما ال ميحى ألهنا هي خالدة ال متحى.

ذهب األموات ذهاهبم ومل يقيموا يف الدنيا ،ومعىن ذلك أهنم مروا ابلدنيا ليس غري ،فهذه هي احلياة حني

تعرب عنها النفس بلساهنا ال بلسان حاجتها وحرصها.
ـــــــــــــــــــــــــ

* أنشأها يف صبيحة يوم العيد وانظر "عود على بدء" من كتاب حياة الرافعي.
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احلياة مدة عمل ،وكأن هذه الدنيا بكل ما فيها من املتناقضات ،إن هي إال مصنع يسوغ كل إنسان جانبا
منه ،مث يقال له :هذه األداة فاصنع ما شئت ،فضيلتك أو رذيلتك.

جلست يف املقربة ،وأطرقت أفكر يف هذا املوت .اي عجبا للناس! كيف ال يستشعرونه وهو يهدم من كل

حي أجزاء حتيط به قبل أن يهدمه هو جبملته؛ وما زال كل بنيان من الناس به كاحلائط املسلط عليه خرابه،

يتأكل من هنا ويتناثر من هناك!

اي عجبا للناس عجبا ال ينتهي! كيف جيعلون احلياة مدة نزاع وهي مدة عمل ،وكيف ال تربح تنزو النوازي

هبم يف اخلالف والباطل ،وهم كلما تدافعوا بينهم قضية من النزاع فضربوا خصما خبصم وردوا كيدا بكيد،

جاء حكم املوت تكذيبا قاطعا لكل من يقول لشيء :هذا يل؟

أما -وهللا -إنه ليس أعجب من السخرية هبذه الدنيا من أن يعطى الناس ما ميلكونه فيها إلثبات أن أح ًدا
منهم ال ميلك منها شيئًا ،إذا أييت اآليت إليها حلما وعظما ،وال يرجع عنها الراجع إال حلما وعظما ،وبينهما
سفاهة العظم واللحم حىت على السكني القاطعة.

أتيت األايم وهي يف احلقيقة تفر فرارها؛ فمن جاء من عمره عشرون سنة فإمنا مضت هذه العشرون من

عمره .ولقد كان ينبغي أن تصحح أعمال احلياة يف الناس على هذا األصل البني ،لوال الطباع املدخولة
والنفوس الغافلة ،والعقول الضعيفة ،والشهوات العارمة؛ فإنه ما دام العمر مقبال مدبرا يف اعتبار واحد،

فليس لإلنسان أن يتناول من الدنيا إال ما يرضيه حمسواب له وحمسواب عليه يف وقت معا؛ وتكون احلياة يف

حقيقتها ليست شيئا إال أن يكون الضمري اإلنساين هو احلي يف احلي.
وما هي هذه القبور؟ لقد رجعت عند أكثر الناس مع املوتى أبنية ميتة؛ فما قد رأوها موجودة إال لينسوا
أهنا موجودة؛ ولوال ذلك من أمرهم لكان للقرب معناه احلي املتغلغل يف احلياة إىل بعيد؛ فما القرب إال بناء

قائم لفكرة النهاية واالنقطاع؛ وهو يف الطرف اآلخر رد على البيت الذي هو بناء قائم لفكرة البدء

واالستمرار؛ وبني الطرفني املعبد وهو بناء لفكرة الضمري الذي حييا يف البيت ويف القرب ،فهو على احلياة

واملوت كالقاضي بني خصمني يصلح بينهما صلحا أو يقضي.
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القرب كلمة الصدق مبنية متجسمة ،فكل ما حوهلا يتكذب ويتأول ،وليس فيها هي إال معناها ال يدخله
كذب وال يعرتيه أتويل .وإذا ماتت يف األحياء كلمة املوت من غرور أو ابطل أو غفلة أو أثرة ،بقي القرب

مذكرا ابلكلمة شارحا هلا أبظهر معانيها ،داعيا إىل االعتبار مبدلوهلا ،مبينا مبا ينطوي عليه أن األمر كله
للنهاية.

القرب كلمة األرض ملن ينخدع فريى العمر املاضي كأنه غري ماضي ،فيعمل يف إفراغ حياته من احلياة 1مبا
ميلؤها من رذائله وخسائسه ،فال يزال دائبا يف معاين األرض واستجماعها .واالستمتاع هبا ،يتلو يف ذلك

تلو احليوان ويقتاس به ،فشريعته جوفه وأعضاؤه ،وترجع بذلك حيوانيته مع نفسه الروحانية ،كاحلمار مع
الذي ميلكه ويعلفه ،ولو سئل احلمار عن صاحبه من هو؟ لقال :هو محاري.

القرب على األرض كلمة مكتوبة يف األرض إىل آخر الدنيا ،معناها أن اإلنسان حي يف قانون هنايته ،فلينظر

كيف ينتهي.

إذا كان األمر كله للنهاية ،وكان االعتبار هبا واجلزاء عليها ،فاحلياة هي احلياة على طريقة السالمة ال
غريها ،طريقة إكراه احليوان اإلنساين على ممارسة األخالقية االجتماعية ،وجعلها أصال يف طباعه ،ووزن

أعماله بنتائجها اليت تنتهي هبا ،إذ كانت روحانيته يف النهاايت ال يف بداايهتا.

يف احلياة الدنيا يكون اإلنسان ذاات تعمل أعماهلا؛ فإذا انتهت احلياة انقلبت أعمال اإلنسان ذاات خيلد هو

فيها؛ فهو من اخلري خالد يف اخلري ،ومن الشر هو خالد يف الشر؛ فكأن املوت إن هو إال ميالد للروح من

أعماهلا؛ تولد مرتني :آتية وراجعة.

وإذا كان األمر للنهاية فقد وجب أن تبطل من احلياة هناايت كثرية ،فال يرتك الشر ميضي إىل هنايته بل
حيسم يف بدئه ويقتل يف أول أنفاسه ،وكذلك الشأن يف كل ما ال حيسن أن يبدأ ،فإنه ال جيوز أن ميتد:

كالعداوة والبغضاء ،والبخل واألثرة ،والكربايء والغرور ،واخلداع والكذب؛ وما شابه هذه أو شاهبها ،فإهنا
كلها انبعاث من الوجود احليواين وانفجار من طبيعته؛ وجيب أن يكون لكل منها يف اإلرادة قرب كي تسلم

للنفس إنسانيتها إىل النهاية.
ـــــــــــــــــــــــــ

 1أي من إنسانية احلياة.
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اي من هلم يف القبو أموات!
إن رؤية القرب زايدة يف الشعور بقيمة احلياة ،فيجب أن يكن معىن القرب من معاين السالم العقلي يف هذه

الدنيا.

القرب فم ينادي :أسرعوا أسرعوا ،فهي مدة لو صرفت كلها يف اخلري ما وفت به؛ فكيف يضيع منها ضياع
يف الشر أو اإلمث؟ لو ولد اإلنسان ومشى وأيفع وشب واكتهل وهرم يف يوم واحد ،فما عساه كان يضيع
من هذا اليوم الواحد؟ إن أطول األعمار ال يراه صاحبه يف ساعة موته إال أقصر من يوم.

ينادي القرب :أصلحوا عيوبكم ،وعليكم وقت إلصالحها؛ فإهنا إن جاءت إىل هنا كما هي ،بقيت كما هي

إىل األبد ،وتركها الوقت وهرب.

أيضا؛ فليس ينظر يف هذا عاقل إال كان نظره كأنه حكم حمكمة على
هنا قرب ،وهناك قرب ،وهنالك القرب ً
هذه احلياة كيف تنبغي وكيف تكون.

يف القرب معىن إلغاء الزمان ،فمن يفهم هذا استطاع أن ينتصر على أايمه ،وأن يسقط منها أوقات الشر
واإلمث ،وأن مييت يف نفسه خواطر السوء؛ فمن معاين القرب ينشأ لإلرادة عقلها القوي الثابت؛ وكل األايم

مكاان يف زمن هذا العقل ،كما ال جيد الليل حمال يف ساعات الشمس.
املكروهة ال جتد هلا ً
ثالثة أرواح ال تصلح روح اإلنسان يف األرض إال هبا:

روح الطبيعة يف مجاهلا ،وروح املعبد يف طهارته ،وروح القرب يف موعظته.
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عروس تزف إىل قربها* ":"1
أايما.
كان عمرها طاقة أزهار تسمى ً

كان عمرها طاقة أزهار ينتسق فيه اليوم بعد اليوم كما تنبت الورقة الناعمة يف الزهرة إىل ورقة انعمة
مثلها.
أايم الصبا املرحة حىت يف أحزاهنا ومهومها؛ إذ كان جميئها من الزمن الذي خص بشباب القلب ،تبدو

األشياء يف جماري أحكامها كاملسحورة؛ فإن كانت مفرحة جاءت حاملة فرحني ،وإن كانت حمزنة جاءت
بنصف احلزن.

تلك األايم اليت تعمل فيها الطبيعة لشباب اجلسم بقوي خمتلفة :منها الشمس واهلواء واحلركة ،ومنها الفرح

والنسيان واألحالم!
وشبت العذراء وأفرغت يف قالب األنوثة الشمسي القمري ،واكتسى وجهها ديباجة من الزهر الغض،

وأودعتها الطبيعة سرها النسائي الذي جيعل العذراء فن مجال ألهنا فن حياة ،وجعلتها متثاال للظرف ،وما
أعجب سحر الطبيعة عندما جتمل العذراء بظرف كظرف األطفال الذين ستلدهم من بعد! وأسبغت عليها
معاين الرقة واحلنان ومجال النفس؛ وما أكرم يد الطبيعة عندما متهر العذراء من هذه الصفات مهرها

اإلنساين!

وخطبت العذراء لزوجها ،وعقد له عليها يف اليوم الثالث من شهر مارس يف الساعة اخلامسة بعد الظهر.

وماتت عذراء بعد ثالث سنني ،وأنزلت إىل قربها يف اليوم الثالث من شهر مارس يف الساعة اخلامسة بعد

الظهر!

ـــــــــــــــــــــــــ
* هي زوج ولده سامي .وانظر خربه وخربها يف "عود على بدء" من كتاب "حياة الرافعي".
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وكانت السنوات الثالث عمر قلب يقطعه املرض ،يتنظرون به العرس ،وينتظر بنفسه الرمس!

اي عجائب القدر! أذاك حلن موسيقي ألنني استمر ثالث سنوات ،فجاء آخره موزوان أبوله يف ضبط ودقة؟

عظيما سيغري الدنيا ،فردت الدنيا عليها يوم التهنئة واالبتسام والزينة ،فإذا
سرا ً
أكانت تلك العذراء حتمل ً
هو يوم الولولة والدموع والكفن؟

 -2واها لك أيها الزمن! من الذي يفهمك وأنت مدة أقدار؟
واليوم الواحد على الدنيا هو أايم خمتلفة بعدد أهل الدنيا مجيعا ،وهبذا يعود لكل خملوق سر يومه ،كما أن

لكل خملوق سر روحه ،وليس إليه ال هذا وال هذا.

ويف اليوم الزمين الواحد أربعمائة مليون يوم إنساين على األرض! ومع ذلك حيصيه عقل اإلنسان أربعا
وعشرين ساعة؛ اي للغباوة!

وكل إنسان ال يتعلق من احلياة إال ابلشعاع الذي يضيء املكان املظلم يف قبله ،والشمس مبا طلعت عليه

ال تستطيع أن تنري القلب الذي ال يضيئه إال وجه حمبوب.

ويف احلياة أشياء مكذوبة تكرب الدنيا وتصغر النفس ،ويف احلياة أشياء حقيقية تعظم ابلنفس وتصغر
ابلدنيا؛ وذهب األرض كله فقر مدقع حني تكون املعاملة مع القلب.
أيتها الدنيا؛ هذا حتقريك اإلهلي إذا أكربك اإلنسان!

واي عجبا ألهل السوء املغرتين حبياة ال بد أن تنتهي! فماذا يرتقبون إال أن ننتهي؟ حياة عجيبة غامضة؛

وهل أعجب وأغمض من أن يكون انتهاء اإلنسان إىل آخرها هو أول فكره يف حقيقتها؟

فعندما حتني الدقائق املعدودة اليت ال ترقمها الساعة ولكن يرقمها صدر احملتضر ...عندما يكون ملْك
امللوك مجيعا كالرتاب ال يشرتي شيئا ألبتة.

ماذا يكون أيها اجملرم بعدما تقرتف اجلناية ،ويقوم عليك الدليل ،وترى حولك اجلند والقضاة ،وتقف أمام

الشريعة والعدل؟
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أعمالنا يف احلياة هي وحدها احلياة ،ال أعماران ،وال حظوظنا ،وال قيمة للمال ،أو اجلاه ،أو العافية ،أو هي

معا إذا سلب صاحبها األمن والقرار! واآلمن يف الدنيا من مل تكن وراءه جرمية ال تزال جتري وراءه،

والسعيد يف اآلخرة من مل تكن له جرمية تطارده وهو يف السماوات.

كيف ميكن أن ختدع اآللة صاحبها وفيها "العداد"؛ ما تتحرك من حركة إال أشعرته فعدها؟ وكيف ميكن أن

يكذب اإلنسان ربه وفيه القلب؛ ما يعمل من عمل إال أشعره فعده؟
 -3ورأيت العروس قبل موهتا أبايم.

أفرأيت أنت الغىن عندما يدبر عن إنسان ليرتك له احلسرة والذكرى األليمة؟ أرأيت احلقائق اجلميلة تذهب

عن أهلها فال ترتك هلم إال األحالم هبا؟ ما أتعب اإلنسان حني تتحول احلياة عن جسمه إىل اإلقامة يف
فكره!

وما هي اهلموم واألمراض؟ هي القرب يستبطئ صاحبه أحياان فينفض يف بعض أايمه شيئا من ترابه!
رأيت العروس قبل موهتا أبايم ،فياهلل من أسرار املوت ورهبتها! فرغ جسمها كما فرغت عندها األشياء من

معانيها! وختلى هذا اجلسم عن مكانه للروح تظهر ألهلها وتقف بينهم وقفة الوداع!

وحتول الزمن إىل فكر املريضة؛ فلم تعد تعيش يف هنار وليل ،بل يف فكر مضيء أو فكر مظلم!
اي إهلي! ما هذا اجلسم املتهدم املقبل على اآلخرة؛ هو متثال بطل تعبريه ،أم متثال بدأ تعبريه؟

لقد وثقت أنه املوت ،فكان فكرها اإلهلي هو الذي يتكلم؛ وكان وجهها كوجه العابد عليه طيف الصالة
ونورها .والروح اإلنسانية مىت عربت ال تعرب إال ابلوجه.
وهلا ابتسامة غريبة اجلمال؛ إذ هي ابتسامة آالم أيقنت أهنا موشكة أن تنتهي! ابتسامة روح هلا مثل فرح

السجني قد رأى سبحانه واقفا يف يده الساعة يرقب الدقيقة والثانية ليقول له :انطلق!
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ودخلت أعودها فرأت كأنين آت من الدنيا ،وتنسمت مين هواء احلياة ،كأنين حديقة ال شخص!

ومن غري املريض املدنف ،يعرف أن الدنيا كلمة ليس هلا معىن أب ًدا إال العافية ،من غري املريض املشفي

على املوت ،يعيش بقلوب الناس الذين حوله ال بقلبه؟

تلك حالة ال تنفع فيها الشمس وال اهلواء وال الطبيعة اجلميلة ،ويقوم مقام مجيعها للمريض أهله وأحباؤه!

وكان ذووها من رهبة القدر الداين كأهنم أسرى حرب أجلسوا حتت جدار يريد أن ينقض! وكانت قلوهبم
من فزعها تنبض نبضا مثل ضرابت املعاول.

وابقرتاب احلبيب احملتضر من اجملهول ،يصبح من حيبه يف جمهول آخر ،فتختلط عليه احلياة ابملوت ،ويعود

يف مثل حرية اجملنون حني ميسك بيده الظل املتحرك ليمنعه أن يذهب وتعروه يف ساعة واحدة كآبة عمر

كامل ،هتيئ له جالل احلس الذي يشهد به جالل املوت!

وحانت ساعة ما ال يفهم ،ساعة كل شيء ،وهي ساعة الالشيء يف العقل اإلنساين! فالتفتت العروس
ألبيها تقول" :ال حتزن اي أيب" ،وألمها تقول" :ال حتزين اي أمي".

وتبسمت للدموع كأمنا حتاول أن تكلمها هي أيضا ،تقول هلا" :ال تبكي!" وأشفقت على أحيائها وهي
متوت ،فاستجمعت روحها ليبقى وجهها حيا من أجلهم بضع دقائق! وقالت" :سأغادركم مبتسمة فعيشوا

مبتسمني ،سأترك تذكاري بينكم تذكار عروس".

مث ذكرت هللا وذكرهتم به ،وقالت "أشهد أن ال إله إال هللا" .وكررهتا عشرا! ومتألت روحها ابلكلمة اليت
فيها نور السماوات واألرض ،ونطقت من حقيقة قلبها ابالسم األعظم الذي جيعل النفس منرية تتألأل حىت

وهي يف أحزاهنا.

مث استقبلت خالق الرمحة يف اآلابء واألمهات ويف مثل إشارة وداع من مسافر انبعث به القطار ،ألقت

إليهم حتية من ابتسامتها وأسلمت الروح!

 -4اي لعجائب القدر! مشينا يف جنازة العروس اليت تزف إىل قربها طاهرة
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كالطفلة ومل يبارك هلا أحد! فما جاوزان الدار إال قليال حىت أبصرت على حائط يف الطريق إعالان قدميا

ابخلط الكبري الذي يصيح لألعني ،إعالان قدميا عن "رواية" هذا هو امسها" :مربوك".

واخرتقنا املدينة وأان أنظر وأتقصى ،فلم أر هذا اإلعالن مرة أخرى! واخرتقنا املدينة كلها ،فلما انقطع
العمران وأشرفنا على املقربة ،إذا آخر حائط عليه اإلعالن" :مربوك".
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رجعت من اجلنازة بعد أن غربت قدمي ساعة يف الطريق اليت تراهبا تراب وأشعة ،وكانت يف النعش لؤلؤة

آدمية حمطمة ،هي زوجة صديق طحطحتها األمراض ففرقتها بني علل املوت ،وكان قلبها حيييها فأخذ

يهلكها ،حىت إذا دان أن يقضي عليها رمحها هللا فقضى فيها قضاءه ،ومن ذا الذي مات له مريض ابلقلب

ومل يره من قلبه يف علته كالعصفورة اليت هتتلك حتت عيين ثعبان سلط عليها مسوم عينيه!
كانت املسكينة يف اخلامسة والعشرين من سنها ،أما قلبها ففي الثمانني أو فوق ذلك؛ هي يف سن

الشباب وهو متهدم يف سن املوت.

وكانت فاضلة تقية صاحلة ،مل تتعلم ولكن علمها التقوى والفضيلة ،وأكمل النساء عندي ليست هي اليت
مألت عينيها من الكتب فهي تنظر إىل احلياة نظرات حتل مشاكل وختلق مشاكل ولكنها تلك اليت تنظر

إىل الدنيا بعني متأللئة بنور اإلميان تقر يف كل شيء معناه السماوي ،فتؤمن أبحزاهنا وأفراحها معا ،وأتخذ
ما تعطى من يد خالقها رمحة معروفة أو رمحة جمهولة ،هذه عندي تسمى امرأة ،ومعناها املعبد القدسي،

وتكون الزوجة ،ومعناها القوة املسعدة ،وتصري األم ،ومعناها التكملة اإلهلية لصغارها وزوجها ونفسها.
ومهما تبلغ املرأة من العلم فالرجل أعظم منها أبنه رجل ،ولكن املرأة حق املرأة هي تلك اليت خلقت

وإهلاما وعزاء وقوة ،أي زايدة يف سروره
لتكون للرجل مادة الفضيلة والصرب واإلميان ،فتكون له وحيا ً

ونقصا من آالمه.

ولن تكون املرأة يف احلياة أعظم من الرجل إال بشيء واحد ،هو صفاهتا اليت جتعل رجلها أعظم منها.
ـــــــــــــــــــــــــ

* هي زوج صديقنا األستاذ حسنني خملوف .وانظر "عمله يف الرسالة" من كتاب "حياة الرافعي".
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ومشيت من البيت الذي ألبسته امليتة معىن القرب ،إىل القرب الذي ألبس امليتة معىن البيت وأان منذ مشيت

يف جنازة أمي "رمحها هللا" ال أسري يف هذه الطريق مع األحياء ،ولكن مع املوتى ،فأتبع من امليت صديقا
ليس رجال وال امرأة ،ألنه من غري هذه الدنيا؛ وأمشي يف ساعة ليست ستني دقيقة ،ألهنا خرجت من

الزمن؛ وال أرى الطريق من طرق احلياة ،ألنين يف صحبة ميت؛ وتصبح لألرض يف رأيي جغرافية أخرى

عمي الناس عنها لشدة وضوحها ،كاأللوهية خفيت من شدة ما ظهرت.

يقولون :إن ثالثة أرابع األرض يغمرها البحر ،أما أان فأرى يف تلك الساعة أن ثالثة أرابع األرض ال
يغمرها البحر الذي وصفوا ،ولكن خضم آخر زخار متضرب ،هو ذلك البحر الرتايب العظيم املسمى

"املقربة".

يقولون :إن احلياة هي ...هي ماذا -وحيكم -أيها املغرورون؛ أفال ترون هذه الصلة الدائمة بني بطن األم

وبطن األرض؟

لعمري كيف جتعل هذه احلياة للناس قلواب مع قلوهبم فيحس املرء بقلب ،ويعمل بقلب آخر؛ يعتقد ضرر
الكذب ويكذب ،ويعرف معرفة اإلمث وأيمث ،ويوقن بعاقبة اخليانة مث خيون؛ وميضي يف العمر منتهيا إىل ربه،

ما يف ذلك شك ،ولكنه يف الطريق ال يعمل إال عمل من قد فر من ربه.

هبت الريح يف السحر على روضة غناء فطابت هلا ،فعقدت عقدهتا أن تتخذ هلا بيتا يف ذلك املكان
الطيب لتقيم فيه .اي هلا حكمة من التدبري! تزعم الريح اإلقامة على حني كل وجودها هو حلظة مرورها،

وحتلم ابلقرار يف البيت وهي ال متلك بطبيعتها أن تقف.

اي هلا حكمة سامية ،ال يسكنها من املعىن إال أسخف ما يف احلمق!

مهد احلي وانطفأت عيناه ،ولكنه حترك يف اترخيه مما ضيق على نفسه أو وسع ،وأصبح ينظر بعني من عمله

إما مبصرة أو كالعمياء؛ فلو تكلم يصف احلياة الدنيا لقال :إن هذه النجوم على األرض مصابيح مأمت
أقيم بليل .وما أعجب أن جيلس أهل املأمت يف املأمت ليضحكوا ويلعبوا!

ولو نطق املوتى لقالوا :أيها األحياء ،إن هذا احلاضر الذي مير فيكون ماضيكم يف الدنيا ،هو بعينه الذي

يكون مستقبلكم يف اآلخرة ،ال تزيدون فيه وال
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تنقصون .وإن الدنيا تبدأ عندكم من األعلى إىل األدىن ،من العظماء إىل الفقراء؛ ولكنها تنقلب يف اآلخرة
فتبدأ من الفقراء إىل العظماء؛ وأنتم ترمسوهنا خبطوط املطامع واحلظوظ ،ويرمسها هللا خبطوط احلرمان

واجملاهدة؛ إن التام على األرض من مت مبتاعها ولذاهتا ،ولكن التام يف السماء من مت بنفسه وحدها.
اي أسفا! لن يقول امليت للحي شيئا ،ومن يدري؟ لعلنا وحنن نلحد للموتى وننزهلم يف قبورهم ،يرون

أبرواحهم اخلالدة أننا حنن مواتهم املساكني ،وأننا مدفونون يف القرب الذي يسمونه "الكرة األرضية" وهل

الكرة األرضية من الالهناية إال حفرة برجل منلة لتدفن فيها منلة.

احلياة ...أتريد أن تعرفها على حقيقتها؟ هي املبهمات الكثرية اليت ليس هلا يف اآلخر إال تفسري واحد،

حالل أو حرام.

ورجعنا مع الصديق إىل بيته ،وله مخسة أطفال صغار لو أهنم هم الذين انتزعوا من أمهم لرتك كل واحد

على قلبها مثل املكواة احملمى عليها يف النار إىل أن حتمر؛ ولكن أمهم هي اليت نزعت منهم ،فكان بقاؤهم
يف احلياة ختفيفا لسكرة املوت عليها .وغشيتها الغشية فماتت وهي تضحك ،إذ تراهم انئمني حتت جناح

الرمحة اإلهلية املمدود ،وقالت :إهنا تسمع أحالمهم .وكانوا هم عقلها يف ساعة املوت!
تبارك الذي جعل يف قلب األم دنيا من خلقه هو ،ودنيا من خلق أوالدها!

تبارك الذي أاثب األم ثواب ما تعاين ،فجعل فرحها صورة كبرية من فرح صغارها!
وجاء أكرب األطفال اخلمسة ،وكأنه مثانية أرطال من احلياة ال مثانية أعوام من العمر؛ جاء إلينا كما جييء

الفزع لقلوب مطمئنة ،إذ كان يف عينيه الباكيتني معىن فقد األم!

وطغت عليه الدموع فتناول منديله ومسحها بيده الصغرية ،ولكن روحه اليتيمة أتىب إال أن ترسم هبذه

الدموع على وجهه معاين يتمها!

وظهر االنكسار يف وجهه يعرب ببالغة أنه قد أحس حقيقة ضعفه وطفولته إبزاء املصيبة اليت نزلت به،

وجلس مستسلما ترتجم هيئته معاين هذه الكلمة" :رفقا يب!".
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موت أم
مث تطري من عينيه نظرات يف اهلواء ،كأمنا حيس أن أمه حوله يف اجلو ولكنه ال يراها!

مث يرخي عينيه يف إغماضة خفيفة ،كأمنا يرجو أن يرى أمه يف طويته!

وال يصدق أهنا ماتت ،فإن صوهتا حي يف أذنيه ال يزال يسمعه من أمس!
مث يعود إىل وجهه االنكسار واالستسالم ،ويتململ يف جملسه ،فينطق جسمه كله هبذه الكلمة" اي أمي!".

أحس -وال ريب -أنه قد ضاع يف الوجود ،ألن الوجود كان أمه.

وملس خشونة الدنيا منذ الساعة ،بعد أن فقد الصدر الذي فيه وحده لني احلياة ،ألن فيه قلب أمه
وروحها.

وشعر ابلذل ينساب إىل قلبه الصغري؛ ألن تلك اليت كان ميلك فيها حق الرمحة قد أخذت منه وتركته بال

حق يف أحد؛ وليس ألحد أمان!

ولبسته املسكنة ،ألن له شيئا عز ًيزا أصبح وراء الزمان فلن يصل إليه!
ولبسته املسكنة ،ألنه صار وحده يف املكان كما هو وحده يف الزمان!

وارتسم على وجهه التعجب ،كأنه يسأل نفسه ":إذا مل تكن أمي هنا ،فلماذا أان هنا؟".

مث تغرغرت عيناه فيخرج منديله وميسح دمعه بيده الصغرية ،ولكن روحه اليتيمة أتىب إال أن ترسم هبذه
الدموع على وجهه معاين يتمها!

وهنض الصغري ومل ينطق بذات شفة؛ هنض حيمل رجولته اليت بدأت منذ الساعة!

انتهت -أيها الطفل املسكني -أايمك من األم؛ فهذه األايم السعيدة اليت كنت تعرف الغد فيها قبل أن
أييت معرفتك أمس الذي مضى؛ إذ أييت الغد ومعك أمك!

وبدأت -أيها الطفل املسكني -أايمك من الزمن ،وسيأيت كل غد حمجبا مرهواب؛ إذ أييت لك وحدك ،وأييت
وأنت وحدك!

األم ...اي إهلي! أي صغري على األرض جيد كفايته من الروح إال يف األم؟

اجمللد الثاين اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 327 | 133

()131/1

وحي القلم
قصة أب

قصة أب*:
حدثين املسكني فيما حدث وهو يصف ما نزل به قال:

رأيت الناس قد أنعم هللا عليهم أن يكونوا آابء فنسأ ابلولد يف آاثرهم .ومد ابلنسل يف وجودهم ،وزاد منه

أرواحا ،وضم به إىل قلوهبم قلواب ،ومأل أعينهم من ذلك مبا تقر به قرة عني كانت مل جتد مث
يف أرواحهم ً

وجدت ،فهم هبؤالء األطفال ميلكون القوة اليت ترجعهم أطفاال مثلهم يف كل ما يسرهم ،فيكرب الفرح يف
صغريا ،ويعظم األمل يف أشيائهم وإن كان هو عن شيء حقري ال
أنفسهم وإن كان يف ذات نفسه ضئيال ً

يؤبه له.

وتلك حقيقة من حقائق السعادة ال أمسى وال أعظم منها إال احلقيقة األخرى ،وهي القوة اليت يتحول هبا
الكون يف قلب الوالدين إىل كنز من احلب والرمحة ومجال العاطفة ،وبسحر من ابتسامة طفل أو طفلة ،أو
بكلمة منهما أو حركة ،على حني ال يتحول مثل ذلك وال قريبا منه مبال الدنيا ،وال مبلك الدنيا.

رأيت الناس قد أنعم هللا عليهم أن يكونوا آابء ،ولكنه ابتالين أبن أكون أاب ،وأخرج يل من أفراح قليب
دارا يستمتع هبا ،فتمىن أن يشرع 1يف جانب منها غرفة يزخرفها،
أحزان قليب! ولقد كنت كرجل ملك ً
فلما مت له ذلك وبلغ املقرتح ،اهندمت الدار وبقيت الغرفة قائمة!.

عمرك هللا ،أيشعر هذا الرجل يف نكبته ابلغرفة أم ابلدار؟ وهل تراه زاد أو نقص؟ واي ليتهما بيت وغرفة

من بيت؛ فإن احلجارة حتيا ابلبناء إذا ماتت ابهلدم ،ولكن من ذا حييي الزوجة ماتت بعد أو ضعت بكرها

األول واآلخر!
إهنا طفلة ولدت وكأمنا أخرجت من حتت الردم ،إذ ولدت حتت ماض من

ـــــــــــــــــــــــــ

* هو الصديق األديب عبد هللا عمار .وانظر "عمله يف الرسالة" من كتاب "حياة الرافعي".

 1أي يفتح غرفة إىل الشارع.
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احلياة منهدم ،وهل فرق بيني هذا وبني أن تكون أمها قد ولدهتا يف الصحراء مث أكرهت أن تدعها وحدها
يف ذلك القفر تصرخ وتبكي! فاملسكينة على احلالني منقطعة أول ما انقطعت من حنان األم ورمحتها.

طفلة ولدت صارخة ،ال صرخة احلياة ،ولكن صرخة النوح والندب على أمها.

صرخة حزينة معناها :ضعوين مع أمي ولو يف القرب!

صرخة ترتعد ،كأن املسكينة شعرت أن الدنيا خالية من الصدر الذي يدفئها!

صرخة ترتدد يف ضراعة ،كأهنا مجلة مركبة من هذه الكلمات" :اي رب ارمحين من حياة بال أم!".

قال املسكني وهو يبكي امرأته:

وملا ضرهبا املخاض ،ضاعفت قوهتا من شعورها أهنا ستكون بعد قليل مضاعفة مبولودها ،وستكون روحني

ال روحا واحدة ،وتلد يل احلياة واحلب اإلهلي معا ،وأتيت لقليب مبثل طفولته األوىل اليت يستحيل أن أتيت
الرجل إال من زوجه .كل ذلك ضاعف قواها ساعة وشد منها؛ ولكن ما أسرع ما تبينت أنه املوت ،إذ

عضلت وعسر خروج مولودها.

وجاءها اجلراحى مببضعه ،وكأهنا رأته ذاحبا ال طبيبا ،فجعلت تعرب بعينيها ،إذ مل متلك يف آالمها القاتلة غري
لغة هاتني العينني.

كانت بنظرة تبكي علي وعلى بؤسي ،وأبخرى تبكي على بؤس مولودها وشقائه؛ وبنظرة تودعين ،وأبخرى
تدعو هللا يل جزاء ما أحسنت إليها؛ وبنظرة تتوجع لنفسها ،وأبخرى تتأمل من أهنا تراين أكاد أجن.

نظرات نظرات...

موات
اي إهلي! لقد خيل إيل أن ملك املوت واقف بني عشرين مرآة حتيط به ،فأان أراه موات متعددا ال ً
واح ًدا ،وكل نظرة من عيين زوجيت إيل كانت منها هي نظرة ،وكانت عندي أان مرآة الروح للروح.

ولكنها مل تنس أهنا متوت لوضع مولودها ،وأن هذه اآلالم الدموية الذاحبة هي الوسيلة ألن ترتك يل بقية
حية منها؛ فيا للرمحة واحلنان واحلب! لقد ابتسمت يل وهي متوت؛ وهي تلد؛ وهي تذبح!
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ليست رمحة املرأة احملبة خياال إال إذا كانت حرارة الشمس اليت حتيي الدنيا خياال أيضا؛ إن هذا القلب

النسوي املستقر فوق أحشاء حتمل اجلنني صابرة راضية فرحة آبالمها ،وتغذوه وتقامسه حياة نفسها ،هذا

فرحا آبالمه ،ويغذوه ويقامسه حياة نفسه.
صابرا ً
القلب حيمل احلب أيضا ً

وللرمحة اإلهلية أدلة كثرية تدل اإلنسان عليها دالالت خمتلفة؛ فالشمس تدل عليها ابلضوء الذي تطعمه
احلياة ،واهلواء يدل عليها ابلضوء الذي تتنفسه احلياة ،واملاء يدل عليها ابلضوء الذي تشربه احلياة،
وهكذا إىل أن أييت يف اآلخر قلب املرأة فيدل على رمحة هللا ابحلب الذي تقوم به احلياة.

ابتسامة احلب غالبت زفرات املوت اليت تعتلج من حتتها حىت غلبتها ،وأعادت احلياة حلظة إىل وجه زوجيت
ألراها آخر ما أراها يف صورة احملبة يل ،فكان كل مجال نفسها منتشرا على ذلك الوجه ،وظهرت فيه

روحها وعواطفها تودعين وداعا حزينا متبسما يتكلم؛ يتكلم بعجزه عن الكالم.

ابتسامة ال ريب أن فيها أشياء ليست من مجال هذه الدنيا وال من حقائقها؛ فكأمنا التمعت أبشعة من

اخللد ترف رفيفها على وجه احلبيب ليظهر ساعة املوت أن حبه أقوى من املوت.

قال املسكني :ونثر الطبيب ذا بطنها فكانت طفلة ،وما كانت زوجيت تقرتح أن يكون اجلنني غريها ،بل

كان مستيقنة أهنا تضعها أنثى ،وصنعت هلا ثياهبا ،ووشتها بزينة األنوثة ،وعرضت أمساء البنات فاختارت

امسها أيضا ،وكنت أكره ذلك منها وأريد ول ًدا ال بنتًا ،فكانت تغايظين بعملها وإصرارها غيظ دعابة ال

غيظ جفاء.

ومضت ال تذكر إال بنتها مدة احلمل ،وال تتكلم إال عن بنتها وقد كنت أعجب لذلك؛ فلما قضى هللا
فيها قضاءه ،علمت أن ذلك أمر من أمر الروح ،فكان اإلهلام فيه أهنا على ابب قربها ،وأهنا لن ترى

طفلتها ،ولن تعيش هلا ،فعاشت أايم احلمل مع ذكراها ،تضم ثياهبا إىل صدرها وحتملها على يدها،

وتناغيها وتقبلها ،وأتخذها من الوهم وتردها إليه؛ وكذلك نعمت املسكينة ابملسكينة!
لك هللا اي معجزة الرمحة ،اي نفس األم!
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وملا قيل :ماتت .جعل يكلمين املتكلم وال أعقل؛ فإن الكلمة اليت أتيت ابملصيبة املتوقعة طال ارتقاهبا ،ال

أتيت مبعان لغوية كغريها من الكالم ،بل أبسلحة تضرب يف النفس ويف العقل ،وتثخنهما جراحا وفتكا.

وجعلين موهتا كأين ميت حيمل نفسه ،ما حوله إال املشيعون ،وأحسست كأن قوة أخذت إبحدى رجلي
فوضعتها يف اآلخرة وتركت الثانية يف الدنيا ،وحلقين من اجلزع ما هللا عامل به ،ووجدت أحرق الوجد،

وبكيت أحر البكاء؛ وجعلت أفكاري تنحدر من رأسي إىل حلقي فأختنق هبا مث ال ينفس عين إال الدمع،
كأن أعضائي اختلت مما ضغطين من احلزن ،فأان أتنفس برئيت وعيين.

مبوهتا شعرت هبا؛ ولعله من أجل ذلك ال يشعر اإلنسان بلذة احلب كاملة إال يف آالم احلب وحدها،

وكانت يف حياهتا تضع من روحها يف سروري ،وهذا هو سر املرأة احملبوبة؛ جيد حمبها يف كل سرور حملات
روحانية؛ وكذلك فعلت بعد موهتا ،فجعلت روحها يف أحزاين؛ ولوال أن روحها يف أحزاين لقتلتين املصيبة.

وكنت أدلف وراء النعش وقد بطل يف نفسي الشعور ابلدنيا ،وكان الناس ميشون حويل مبا فيهم من احلياة،
وكانوا ذاهبني إىل املقربة على أهنم سائرون كما يذهبون إىل كل مكان؛ أما أان فكنت أمشي مبا يف من احلب

متضعضعا ،ألين وحدي سائر وراء ما ال يلحق.
منخذال
منكسرا
ً
ً
ً

وثقل الناس على قليب ،ورجع كل أمرهم عندي إىل العيب والنقيصة ،إذ كان يل عقل طارئ من احلالة اليت

أان فيها ليس مثله ألحد منهم ،وكنت وحدي املصاب بينهم ،فكنت وحدي بينهم العاقل.

أان أمشي ألنتهي إىل آخر مصيبيت ،وهم ميشون لينتهوا إىل آخر الطريق؛ وشتان ما حنن وشتان!
وملا رأيت قربها ابتدرت عيناين تنظران ابلدموع ال ابلنظر ،ورأيت الرتاب كأنه غيوم ملونة أبلوان السحب
الداكنة تتهيأ يف مسائها حتت الظالم لتخفي كوكبا من الكواكب؛ وظهر يل القرب كأنه فم األرض خياطب

اإلنسان حبزم صارم ،خياطب الفقري والغين ،والضعيف والقوي ،وامللوك والصعاليك" :أن كل قوة تنزع
هنا".

قال املسكني :وكما جيد اإلنسان يف أايم املطر رائحة النسيم املبتل ابملاء ،كنت أسرتوح يف رجعيت إىل الدار

رائحة نسيم مبتل ابلدموع ،وحضرت املأمت
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وعزاين الناس ،فكنت فيهم كاملأسور بينهم :ال أمتىن إال أن يدعوين فأجنو على وجهي ،وال أرى إال أهنم

غصصا كما جترعت الفقد غصة غصة؛ إىل أن تفرقوا مع سواد الليل فانكفأت إىل الدار،
جيرعونين الوجود
ً
فإذا كل شيء قد تغري وملسه املوت ملسة ،وإذا الدار نفسها كالعني املقروحة من آاثر البكاء :ما مث شيء

إال ليطالعين أبن مسرايت قد ماتت!

والح الصبح لعيين الساهرتني صبحا فاترا تبينت فيه اخلجل ،كأنه يقول" :مل أطلع لك" فانسللت من
البيت ،وذهبت أمشي يف دنيا هي الكآبة املضيئة سخرت األقدار منها إبظهارها يف هذا الضوء مظهر وجه

قبحا!
العجوز املتصابية يف زينة ال تزيدها إال ً

ومضيت على وجهي ال غاية يل ،أضرب يف كل جهة كأمنا أريد أن أهرب من نفسي! وما خطر يل قط أين

يوم جديد ،بل كنت عند نفسي ال أزال .أمس ،وتغري عندي الزمان واملكان :فأحدمها ساعة موت ال ترتك

ما فيها ،واآلخر قرب ميتة ال يرد ما فيه.
موجودا.
آه من الوقت الذي ينتهي فيه املوجود ليعذبنا ابلتذكر أنه كان
ً

قال املسكني مث أعادتين قدماي إىل البيت ألرى طفليت -وما كنت رأيتها -ولقد كانت والدهتا أول احلياة
هلا ،وأول احلياة يل أيضا ،إذ لوالها النتحرت غري شك.

اي ويلتا! مل تلتق عيين بعني الطفلة حىت انفجرت تبكي .أتبكني يل اي ابنيت أم علي؟

أهذا بكاؤك أيتها املسكينة ،أم هو صوت قلبك اليتيم؟

أصوتك أنت ،أم هي روح أمك تصرخ ترثي يل ،وتتوجع لفرط ما قاسيت!

اي ابنيت ،إمنا أنت احلقيقة الصغرية اليت خرجت يل من كل تلك اخلياالت الشعرية اجلميلة ،خياالت األايم

السعيدة اليت مرت!

خيلق املواليد من اللحم والدم! وأراك أنت اي مسكينة ،خلقت من اللحم والدم والدموع!
بقية حياة ماتت! فهل معىن ذلك إال أنك بقية موت حييا؟
مسكينة ،مسكينة؛ لو أن نواميس العامل متغرية لشيء لتغريت من أجل بؤسك
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فردت لك األم ،ولكنها لن تتغري ،وما بكاؤان وآالمنا وتعاستنا إال تراث احلياة يف أجسامنا األرضية ،كل
ذلك طبيعة ولكن بقعة أنظف من بقعة ،وأراك اي ابنيت كالبيت الذي هدم أول ما بين ميلؤه ترابه!
لن تتغري النواميس ،فلن جتدي عطف األم ،ولكن لن يتغري قليب أيضا ،فلن حترمي عطف األب.

وإذا صرب الناس على احلياة فمن أجلك اي مسكينة! من أجل ضعفك وانقطاعك سأعاين الصرب لك،
وأعاين الصرب يل ،وأعاين الصرب عن أمك ،سأصرب على الصرب نفسه!

اي ابنيت! اي ابنيت! ملاذا وضعتك األقدار من هذه احلياة يف الناحية اليت ليس فيها إال قرب مظلم مقفل على

أمك ،وأب مسكني مقفل على آالمه؟
قال املسكني :وهكذا ُكتبت من أهل البؤس واهلم ،فلم أتزوج إال لتصنع يل حبيبيت دموعي ،مث مل متت إال
بعد أن تركت يل حبيبة أخرى ستظل زمنا طويال تصنع يل دموعي!
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سمكة:
ال ى

حصلْت يف مدينة "بلخ" سنة ثالثني ومائتني ،وعاملها يومئذ
حدث أمحد بن مسكني الفقيه البغدادي قالَ :

شيخ خراسان أبو عبد الرمحن 1الزاهد صاحب املواعظ واحلكم؛ وهو رجل قلبه من وراء لسانه ،ونفسه
من وراء قلبه ،والفلك األعلى من وراء نفسه ،كأنه يلقى عليه فيما زعموا.

وكان يقال له عندهم" :لقمان هذه األمة"؛ ملا يعجبهم من حكمه يف الزهد واملوعظة ،وقد حضرت جمالسه
وحفظت من كالمه شيئا كثريا ،كقوله :من دخل يف مذهبنا هذا "يعين الطريق" فليجعل على نفسه أربع

خصال من املوت :موت أبيض ،وموت أسود ،وموت أمحر ،وموت أخضر؛ فاملوت األبيض اجلوع،
واملوت األسود احتمال األذى ،واملوت األمحر خمالفة النفس ،واملوت األخضر طرح الرقاع بعضها على

بعض "يعين لبس املرقعة واخللق من الثياب".

وقلت يوما لصاحبه وتلميذه "أيب تراب" وجاريته يف أتويل هذا الكالم :قد فهمنا وجه التسمية يف املوت

األخضر ما دامت املرقعة خضراء؛ فما الوجه يف األبيض واألسود واألمحر؟ فجاء بقول مل أرضه ،وليس
معه دليل ،مث قال :فما عندك أنت؟ قلت :أما اجلوع فيميت النفس عن شهواهتا ويرتكها بيضاء نقية،

فذلك املوت األبيض؛ وأما احتمال األذى فهو احتمال سواد الوجه عند الناس ،فهو املوت األسود؛ وأما
خمالفة النفس فهي كإضرام الناس فيها ،فذاك املوت األمحر.
قال أمحد بن مسكني :وكنت ذات هنار يف مسجد "بلخ" والناس متوافرون ينتظرون "لقمان األمة"

ليسمعوه ،وشغله بعض األمر فراث عليهم ،فقالوا :من يعظنا إىل أن جييء الشيخ؟ فالتفت أبو تراب
وفالان ،فقم فحدث الناس عنهم،
وقال :أنت رأيت اإلمام أمحد بن حنبل ،ورأيت بشرا احلايف وفالان ً
ـــــــــــــــــــــــــ

 1هو حامت بن يوسف شيخ خراسان وواعظها ،تويف سنة  237للهجرة.
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فإمنا هؤالء وأمثاهلم هم بقااي النبوة .مث أخذ بيدي إىل األسطوانة اليت جيلس إليها إمام خرسان فأجلسين مثة
وقعد بني يدي.

وتطاولت األعناق ،ورماين الناس أببصارهم ،وقالوا :البغدادي! البغدادي! وكأمنا ضوعفت عندهم مبجلسي

مرة وبنسبيت مرة أخرى ،فقلت يف نفسي :وهللا ما يف املوت األمحر واألخضر وال األسود موعظة ،ولو
لبس عزرائيل قوس قزح ألفسد شعر هذه األلوان معناه ،وإمنا جيب أن يكون كما جيب أن يكون؛ وال

موعظة يف كالم مل ميتلئ من نفس قائله ،ليكون عمال فيتحول يف النفوس األخرى عمال وال يبقى كالما؛

وإنه ليس الوعظ أتليف القول للسامع يسمعه ،لكنه أتليف النفس لنفس أخرى تراها يف كالمها ،فيكون
هذا الكالم كأنه قرابة بني النفسني ،حىت كأن الدم املتجاذب جيري فيه ويدور يف ألفاظه.

وكنت رأيت رؤاي "ببلخ" تتصل بقصة قائمة يف بغداد ،فقصصتها عليهم ،فكانت القصة كما حكيتها :أين

امتحنت ابلفقر يف سنة تسع عشرة ومائتني؛ واحنسمت ماديت وقحط منزيل قحطا شدي ًدا مجع علي احلاجة
والضر واملسكنة ،فلو انكمشت الصحراء اجملدبة فصغرت مث صغرت حىت ترجع أذرعا يف أذرع ،لكانت

هي داري يومئذ يف حملة ابب البصرة من بغداد.

وجاء يوم صحراوي كأمنا طلعت مشسه من بني الرمل ال من بني السحب ،ومرت الشمس على دراي يف
بغداد مرورها على الورقة اجلافة املعلقة يف الشجرة اخلضراء؛ فلم يكن عندان شيء يسيغه حلق آدمي ،إذ

مل يكن يف الدار إال تراهبا وحجارهتا وأجذاعها ،ويل امرأة ويل منها طفل صغري ،وقد طوينا على جوع

خيسف ابجلوف خسفا كما هتبط األرض ،فلتمنيت حينئذ لو كنا جرذاان فنقرض اخلشب! وكان جوع
الصيب يزيد املرأة أملا إىل جوعها ،وكنت هبما كاجلائع بثالثة بطون خاوية.

فقلت يف نفسي :إذا مل أتكل اخلشب واحلجارة فلنأكل بثمنها .ومجعت نييت على بيع الدار والتحول
وموات؛ وبت ليليت وأان كاملثخن محل
عنها ،وإن كان خروجي منه كاخلروخ من جلدي :ال يسمى إال سلخا ً
من معركة؛ فما يتقلب إال على جراح تعمل فيه عمل السيوف واألسنة اليت عملت فيها.

مث خرجت بغلس لصالة الصبح ،واملسجد يكون يف األرض ولكن السماء
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تكون فيه ،فرأيتين عند نفسي كأين خرجت من األرض ساعة .وملا قضيت الصالة رفع الناس أكفهم

يدعون هللا "تعاىل" ،وجرى لساين هبذا الدعاء" :اللهم بك أعوذ أن يكون فقري يف ديين ،أسألك النفع
الذي يصلحين بطاعتك ،وأسألك بركة الرضا بقضائك ،وأسألك القوة على الطاعة والرضا اي أرحم
الرامحني".

مث جلست أأتمل شأين ،وأطلت اجللوس يف املسجد كأين مل أعد من أهل الزمن فال جتري علي أحكامه،
حىت إذا ارتفع الضحى وابيضت الشمس جاءت حقيقة احلياة ،فخرجت أتسبب لبيع الدار ،وابنعثت وما

أدري أين أذهب ،فما سرت غري بعيد حىت لقيين "أبو نصر الصياد" وكنت أعرفه قدميا ،فقلت :اي أاب

نصر! أان على بيع الدار؛ فقد ساءت احلال وأحوجت اخلصاصة ،فأقرضين شيئا ميسكين على يومي هذا

ابلقوام من العيش حىت أبيع الدار وأوفيك.

فقال :اي سيدي! خذ هذا املنديل إىل عيالك ،وأان على أثرك الحق بك إىل املنزل .مث انولين منديال فيه

رقاقتان بينهما حلوى ،وقال :إهنما وهللا بركة الشيخ.

قلت :وما الشيخ وما القصة؟

قال :وقفت أمس على ابب هذا املسجد وقد انصرف الناس من صالة اجلمعة ،فمر يب أبو نصر بشر
احلايف 1فقال :ما يل أراك يف هذا الوقت؟ قلت :ما يف البيت دقيق وال خبز وال درهم وال شيء يباع.

فقال :هللا املستعان! امحل شبكتك وتعال إىل اخلندق؛ فحملتها وذهبت معه ،فلما انتهينا إىل اخلندق قال

يل :توضأ وصل ركعتني .ففعلت ،فقال :سم هللا -تعاىل -وألق الشبكة .فسميت وألقيتها ،فوقع فيها

شيء ثقيل ،فجعلت أجره فشق علي؛ فقلت له :ساعدين فإين أخاف أن تنقطع الشبكة ،فجاء وجرها
معي ،فخرجت مسكة عظيمة مل أر مثلها مسنا وعظما وفراهة .فقال :خذها وبعها واشرت بثمنها ما يصلح
عيالك .فحملتها فاستقبلين رجل اشرتاها ،فابتعت ألهلي ما حيتاجون إليه ،فلما أكلت وأكلوا ذكرت

الشيخ فقلت أهدي له شيئا ،فأخذت هاتني الرقاقتني وجعلت بينهما هذه احللوى ،وأتيت إليه فطرقت
الباب ،فقال :من؟ قلت :أبو نصر! قال :افتح وضع ما معك يف الدهليز وادخل .فدخلت وحدثته مبا

صنعت فقال :احلمد هلل على
ـــــــــــــــــــــــــ

 1هو الزاهد العظيم بشر بن احلارث املعروف ابحلايف ،تويف سنة  327للهجرة وكان واحد الدنيا يف ورعه
إجالال حلديث النيب صلى هللا
وتقواه؛ وقيل له" :احلايف" ألنه كان يف حداثته ميشي إىل طلب العلم حافيًاً ،

عليه وسلم.
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ذلك .فقلت :إين هيأت للبيت شيئا وقد أكلوا وأكلت ومعي رقاقتان فيهما حلوى.

قال :اي أاب نصر! لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة! اذهب كله أن وعيالك.
قال أمحد بن مسكني :وكنت من اجلوع حبيث لو أصبت رغيفا حلسبته مائدة أنزلت من السماء ،ولكن

كلمة الشيخ عن السمكة أشبعتين مبعانيها شبعا ليس من هذه الدنيا ،كأمنا طعمت منها مثرة من مثار اجلنة؛
وطفقت أرددها لنفسي وأأتمل ما تفتق الشهوات على الناس ،فأيقنت أن البالء إمنا يصيبنا من أننا نفسر

الدنيا على طوهلا وعرضها بكلمات معدودة ،فإذا استقر يف أنفسنا لفظ من ألفاظ هذه الشهوات،

استقرت به يف النفس كل معانيه من املعاصي والذنوب ،وأخذت شياطني هذه املعاين حتوم على قلوبنا،
فنصبح مهيئني هلذه الشياطني ،عاملني هلا ،مث عاملني معها ،فتدخلنا مداخل السوء يف هذه احلياة،

وتقحمنا يف الورطة بعد الورطة ،ويف اهللكة بعد اهللكة.

وما هذه الشياطني إال كالذابب والبعوض واهلوام ،وال حتوم إال على رائحة جتذهبا ،فإن مل جتد يف النفس ما
جتتمع عليه ،تفرقت ومل جتتمع ،وإذا أملت الواحدة منها بعد الواحدة مل تثبت .فلو أننا طردان من أنفسنا

الكلمات اليت أفسدت علينا رؤية الدنيا كما خلقت .لكان للدنيا يف أنفسنا شكل آخر أحسن وأمجل من
شكلها ،ولكانت لنا أعمال أخرى أحسن وأطهر من أعمالنا.

فالشيخ مل يكن يف نفسه معىن لكلمة "التلذذ" وبطرده من نفسه هذا اللفظ الواحد ،طرد معاين الشر

كلها ،وصلح له دينه ،وخلصت نفسه للخري ومعاين اخلري .ولو أن رجال وضع يف نفسه امرأة يعشقها،

لصارت الدنيا كلها يف نفسه كاملخدع ،ما فيه إال املرأة وحدها أبسباهبا إليه وأسبابه إليها.

وقد كنت مسعت يف درس شيخنا أمحد بن حنبل هذا احلديث" :لوال أن الشياطني حيومون على قلوب بين
آدم لنظروا إىل ملكوت السموات" .فما فهمت -وهللا -معناه إال من كلمة الشيخ يف السمكة ،وقد

علمنيها هذا الصياد العامي؛ فالشياطني تنجذب إىل املعاين ،واملعاين يوجدها اللفظ املستقر يف القلب
استقرار غرض أو شهوة أو طمع؛ فإذا خال القلب من هذه املعاين؛ فقد أمن منازعتها له وشغلها إايه،

فيصبح فوقها ال بينها؛ ومىت صار القلب فوق الشهوات
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ومل جيد من ألفاظها ما يعميه ويعرتض نظره إىل احلقائق ،انكشفت له هذه احلقائق فانكشف له امللكوت؛
فإذا وقع بعد يف واحدة من اللذات ولو "كالرقاقتني واحللوى" ،استعلت األشياء عليه فحجبته ،وعاد

بينها أو حتتها ،وعمي عمى اللذة؛ واحلجاب على البصر كأنه تعليق العمى على البصر.

وكنت ال أزال أعجب من صرب شيخنا أمحد بن حنبل وقد ضرب بني يدي املعتصم ابلسياط حىت غشي

عليه 1فلم يتحول عن رأيه؛ فعلمت اآلن من كلمة السمكة أنه مل جيعل من نفسه للضرب معىن الضرب،

وال عرف للصرب معىن الصرب اآلدمي؛ ولو هو صرب على هذا صرب اإلنسان جلزع وحتول ،ولو ضرب ضرب
اإلنسان لتأمل وتغري؛ ولكنه وضع يف نفسه معىن ثبات السنة وبقاء الدين ،وأنه هو األمة كلها ال أمحد بن

حنبل ،فلو حتول لتحول الناس ،ولو ابتدع البتدعوا؛ فكان صربه صرب أمة كاملة ال صرب رجل فرد ،وكان

يضرب ابلسياط ونفسه فوق معىن الضرب ،فلو قرضوه ابملقاريض ونشروه ابملناشري ملا انلوا منه شيئا؛ إذ
مل يكن جسمه إال ثواب عليه ،وكان الرجل هو الفكر ليس غري.

هؤالء قوم ال يرون فضائلهم فضائل ،ولكنهم يروهنا أماانت قد ائتمنوا عليها من هللا لتبقى هبم معانيها يف

هذه الدنيا؛ فهم يزرعون يف األمم زرعا بيد هللا ،وال ميلك الزرع غري طبيعته ،وما كان املعتصم وهو يريد
شيخنا على غري رأيه وعقيدته إال كاألمحق يقول لشجرة التفاح :أمثري غري التفاح.

قال أمحد بن مسكني :وأخذت الرقاقتني وأان أقول يف نفسي :لعن هللا هذه الدنيا! إن من هواهنا على هللا
أن اإلنسان فيها يلبس وجهه ما يلبس نعله .فلو أن إنسان كانت له نظرة مالئكية مث اعرتض اخللق ينظر

وأقذارا كاليت يف نعاهلم أو أقذر أو أقبح ،ولعله كان ال يرى أمجل الوجوه
يف وجوههم .لرأى عليها وحوال
ً
اليت تستهيم الناس وتتصباها من الرجال والنساء ،إال كاألحذية العتيقة.

ولكين أحسست أن يف هاتني الرقاقتني سر الشيخ ،ورأيتهما يف يدي كالوثيقتني خبري كثري؛ فقلت :على

بركة هللا .ومضيت إىل دراي ،فلما كنت يف
ـــــــــــــــــــــــــ

 1كان هذا يف سنة  219وقد أرادوا اإلمام العظيم على القول خبلق القرآن فلم يقل به ،فأفىت القاضي
ابن أيب دؤاد بقتله وشغب عليه .مث ضرب بني يدي املعتصم ،فلما صمم ومل جيب أطلقه املعتصم وندم

على ضربه.
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الطريق لقيتين امرأة معها صيب ،فنظرت إىل املنديل وقالت :اي سيدي ،هذا طفل يتيم جائع وال صرب له

على اجلوع ،فأطعمه شيئا -يرمحك هللا -ونظر إيل الطفل نظرة ال أنساها؛ حسبت فيها خشوع ألف عابد
يعبدون هللا تعاىل منقطعني عن الدنيا؛ بل ما أظن ألف عابد يستطيعون أن يروا الناس نظرة واحدة كاليت

تكون يف عني صيب يتيم جائع يسأل الرمحة .إن شدة اهلم لتجعل وجوه األطفال كوجوه القديسني ،يف عني
من يراها من اآلابء واألمهات ،لعجز هؤالء الصغار عن الشر اآلدمي وانقطاعهم إال من هللا والقلب

اإلنساين ،فيظهر وجه أحدهم وكأنه يصرخ مبعانيه يقول :اي رابه اي رابه!

قال أمحد بن مسكني :وخيل إيل حينئذ أن اجلنة نزلت إىل األرض تعرض نفسها على من يشبع هذا الطفل

وأمه ،والناس عمي ال يبصروهنا ،وكأهنم ميرون هبا يف هذا املوطن مرور احلمري بقصر امللك؛ لو سئلت

فضلت عليه اإلصطبل الذي هي فيه.

وذكرت امرأيت وابنها ومها جائعان مذ أمس ،غري أين مل أجد هلما يف قليب معىن الزوجة والولد ،بل معىن
هذه املرأة احملتاجة وطفلها ،فأسقطتهما عن قليب ودفعت ما يف يدي للمرأة وقلت هلا :خذي وأطعمي

ابنك ،ووهللا ما أملك بيضاء وال صفراء ،وإن يف داري ملن هو أحوج إىل هذا الطعام؛ ولوال هذه اخللة يب
لتقدمت فيما يصلحك ،فدمعت عيناها ،وأشرق وجه الصيب ،ولكن طم على قليب ما أان فيه فلم أجد
للدمعة معىن الدمعة ،وال للبسمة معىن البسمة.

وقلت يف نفسي :أما أان فأطوي إن مل أصب طعاما ،فقد كان أبو بكر الصديق يطوي ستة أايم ،وكان ابن

عمر يطوي ،وكان فالن وفالن ممن حفظنا أمساءهم وروينا أخبارهم؛ ولكن من للمرأة وابنها مبثل عقدي
ونييت؟ وكيف يل هبما؟

ومشيت وأان منكسر منقبض ،وكأين نسيت كلمة الشيخ" :لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة".

فذكرهتا وصرفت خاطري إليها وشغلت نفسي بتدبرها وقلت :لو أين أشبعت ثالثة جبوع اثنني حلرمت
مخس فضائل 1وهذه الدنيا حمتاجة إىل الفضيلة ،وهذه الفضيلة حمتاجة إىل مثل هذا العمل ،وهذا العمل
حمتاج إىل أن يكون هكذا ،فما يستقيم األمر إال كما صنعت.

ـــــــــــــــــــــــــ

 1يريد جوعه ،وجوع امرأته ،وجوع ابنه ،مث شبع هذه املرأة ،وشبع ابنها ،فهذه مخس فضائل.
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وكانت الشمس قد انبسطت يف السماء وذلك وقت الضحى األعلى ،فملت انحية وجلست إىل حائط

فرحا ،فقال :اي أاب
أفكر يف بيع الدار ومن يبتاعها ،فأان كذلك إذ مر أبو نصر الصياد وكأنه مستطار ً

حممد ،ما جيلسك ههنا ويف دارك اخلري والغىن ،قلت :سبحان هللا! من أين خرجت السمكة اي أاب نصر؟

قال :إين لفي الطريق إىل منزلك ،ومعي ضرورة القوت أخذهتا لعيالك ،ودراهم استدنتها لك ،إذا رجل

يستدل الناس على أبيك أو أحد من أهله ،ومعه أثقال وأمحال ،فقلت له :أان أدلك .ومشيت معه أسأله

عن خربه وشأنه عند أبيك .فقال :إنه اتجر من البصرة ،وقد كان أبوك أودعه ماال من ثالثني سنة ،فأفلس
وانكسر املال مث ترك البصرة إىل خراسان ،فصلح أمره على التجارة هناك ،وأيسر بعد احملنة ،واستظهر بعد

اخلذالن ،وأقبل جده ابلثراء والغىن؛ فعاد إىل البصرة ،وأراد أن يتحلل ،فجاءك ابملال وعليه ما كان يرحبه
يف هذه الثالثني سنة ،وإىل ذلك طرائف وهدااي.

قال أمحد بن مسكني :وأنقلب إىل داري فإذا مال جم وحال مجيلة! فقلت :صدق الشيخ" :لو أطعمنا

أنفسنا هذا ما خرجت السمكة"! فلو أن هذا الرجل مل يلق يف وجهه أاب نصر ،يف هذه الطريق ،يف هذا

مغمورا ال يعرفه أحد وهو حي؛ فكيف به ميتا من وراء
اليوم ،يف هذه الساعة ،ملا اهتدى إيل؛ فقد كان أيب
ً

عشرين سنة؟

وآليت ليعلمن هللا شكري هذه النعمة؛ فلم تكن يل مهة إال البحث عن املرأة احملتاجة وابنها ،فكفيتهما

وأجريت عليهما رزقا ،مث اجترت يف املال ،وجعلت أربه ابملعروف والصنيعة واإلحسان وهو مقبل يزداد وال
ينقص ،حىت متولت وأتثلت.

وكأين قد أعجبتين نفسي ،وسرين أين قد مألت سجالت املالئكة حبسنايت ،ورجوت أن أكون قد كتبت

عند هللا يف الصاحلني ،فنمت ليلة فرأيتين يف يوم القيامة واخللق ميوج بعضهم يف بعض ،واهلول هول الكون
األعظم على اإلنسان الضعيف ،يسأل عن كل ما مسه من هذا الكون .ومسعت الصائح يقول :اي معشر
شكرا هلل أنه مل جيعلها من آدم .ورأيت الناس وقد وسعت أبداهنم فهم حيملون
بين آدم! سجدت البهائم ً

أوزارهم على ظهورهم خملوقة جمسمة ،حىت لكأن الفاسق على ظهره مدينة كلها خمزايت!
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وقيل :وضعت املوازين .وجيء يب لوزن أعمايل ،فجعلت سيئايت يف كفة وألقيت سجالت حسنايت يف

األخرى ،فطاشت السجالت ورجحت السيئات ،كأمنا وزنوا اجلبل الصخري العظيم الضخم بلفافة من

القطن.

مث جعلوا يلقون احلسنة بعد احلسنة مما كانت أصنعه فإذا حتت كل حسنة شهوة خفية من شهوات النفس:
كالرايء والغرور وحب احملمدة عند الناس وغريها ،فلم يسلم يل شيء ،وهلكت عين حجيت ،إذ احلجة ما

يبينه امليزان ،وامليزان مل يدل إال على أين فارغ.

ومسعت الصوت :أمل يبق يل شيء؟ فقيل :بقي هذا.

وأنظر ألرى ما هذا الذي بقي ،فإذا الرقاقتان اللتان أحسنت هبما على املرأة وابنها! فأيقنت أين هالك؛
فلقد كنت أحسن مبائة دينار ضربة واحدة فما أغنت عين ،ورأيتها يف امليزان مع غريها شيئا معلقا،

كالغمام حني يكون ساقطا بني السماء واألرض :ال هو يف هذه وال هو يف تلك.

ووضعت الرقاقتان ،ومسعت القائل :لقد طار نصف ثواهبما يف ميزان أيب نصر الصياد .فاخنذلت اخنذاال
شديدا ،حىت لو كسرت نصفني لكان أخف علي وأهون.

بيد أين نظرت فرأيت كفة احلسنات قد نزلت منزلة ورجحت بعض الرجحان.
ومسعت الصوت :أمل يبق له شيء؟ فقيل :بقي هذا.
وأنظر ما هذا الذي بقي ،فإذا جوع امرأيت وولدي يف ذلك اليوم! وإذا هو شيء يوضع يف امليزان ،وإذا هو
ينزل بكفة ويرتفع ابألخرى حىت اعتدلتا ابلسوية .وثبت امليزان على ذلك فكنت بني اهلالك والنجاة.

وأمسع الصوت :أمل يبق له شيء؟ فقيل :بقي هذا.

ونظرت فإذا دموع تلك املرأة املسكينة حني بكت من أثر املعروف يف نفسها ،ومن إيثاري إايها وابنها

على أهلي ،ووضعت غرغرة عينيها يف امليزان ففارت ،فطمت كأهنا جلة ،من حتت اللجة حبر؛ وإذا مسكة

هائلة قد خرجت من اللجة وقع يف نفسي أهنا روح تلك الدموع ،فجعلت تعظم وال تزال تعظم ،والكفة
ترجح وال تزال ترجح ،حىت مسعت الصوت يقول :قد جنا!
وصحت صيحة انتبهت هلا ،فإذا أان أقول" :لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة!".
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قال أمحد بن مسكني :انتشر حديث السمكة يف أهل "بلخ" ،واستفاض بينهم ،وكنت قصصته عليهم يوم

السبت ،فلما دار السبت من أسبوعه لقيين شيخهم حامت بن يوسف "لقمان األمة" ومعه صاحبه أبو

تراب ،فقال :اي أمحد! لكأنك يف هذه املدينة قمر طلع بليل فال يعظ الناس يف يوم السبت غريك؛ ومن
مسع فكأنه عاين ،وليس على ألسنة أهل بلخ منذ حتدثت إال بشر وابن حنبل ،وال على ابل أحد منهم إال
موعظتك وحديثك.

والكالم عن الصاحلني يف مثل ما وصفت وحكيت قرب من حقائقهم ،ومسو إىل معانيهم ،وليس يف القول

ابب له موقع كموقع القصة عن هؤالء الذين خيلقهم هللا يف البشرية خلق النور :يضيء ما حوله من حيث
يرى ،ويعمل فيما حوله من حيث ال يرى ،ويف ظاهره اجلمال واملنفعة .ويف ابطنه القوة واحلياة .ولست

أقول لك :اذهب فحدث الناس ،ولكين أقول :اذهب فأعط الناس عقال من احلديث.

قال ابن مسكني :فلما صلينا العصر ،قدمين أبو تراب فجلست يف جملسي ذاك ،وهتف الناس يريدون

احلديث عن بشر احلايف وما سقط يل من أخباره ،على الطريقة اليت حدثتهم هبا من قبل ،فابتدأت بذكر

موته -رمحه هللا -وأن يومه كأمنا اجتمع له أهل مخس وسبعني سنة ،1إذ خرجت جنازته بعد صالة

الصبح ،فلم حيصل يف قربه إال يف الليل مما احتشد يف طريقه من اخللق ،حىت لكأن يف نعشه سرا من أسرار
اجلنة يطالعهم به املوت فخرجوا ينظرون إليه ،وكانوا يصيحون يف جنازته :هذا -وهللا -شرف الدنيا قبل
شرف اآلخرة.
ـــــــــــــــــــــــــ

* هذا هو الفصل الثاين من قصة السمكة.

 1مات "رمحه هللا" عن مخس وسبعني سنة.
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مث قلت :حدثين حسني املغازيل :1أن بشرا -رمحه هللا -كان ال أيكل إال اخلبز تورعا عن الشبهات
واكتفاء لضرورة احلياة ابألقل واأليسر ،وكاين يقول يف ذلك يد أقصر من يد ،ولقمة أصغر من لقمة.

إداما .وقد أعانه على ذلك أن مل يتزوج،
وسئل مرة :أبي شيء أتكل اخلبز؟ فقال :أذكر العافية فأجعلها ً
أهال؛ غري أنه قيل له
وكان يرى هذا نقصا يف نفسه حىت فضل اإلمام أمحد بن حنبل أبشياء :منها أنه له ً

ذات يوم :لو تزوجت مت نسكك ،فقال :أخاف أن تقوم الزوجة حبقي وال أقوم حبقها ،فكانت هذه النية يف

نفسه أفضل من زواجه.

وكان مع هذا ال يؤاكل أح ًدا ،وال يسعى إىل لقاء أحد ،حىت أنه ملا رغب يف مؤاخاة الزاهد العظيم

"معروف الكرخي" ،أرسل إليه "األسود بن سامل" وكان صديقا هلما ،فقال ملعروف :إن بشر بن احلارث
يريد مؤاخاتك وهو يستحيي أن يشافهك بذلك ،وقد أرسلين إليك يسألك أن تعقد له فيما بينه وبينك
أخوة حيتسبها ويعتد هبا؛ إال أن يشرتط فيها شروطا :أوهلا أنه ال حيب أن يشتهر ذلك ،واثنيها أال يكون

بينك وبينه مزاورة وال مالقاة ،فقال معروف :أما أان فإذا أحببت أح ًدا مل أحب أن أفارقه ليال وال هنارا،

وأزوره يف كل وقت ،وأوثره على نفسي يف كل حال؛ وأان أعقد لبشر أخوة بيين وبينه ،ولكين أزوره مىت

أحببت ،وآمره بلقائي يف مواضع نلتقي فيها إذا هو كره زايريت.

قال حسني املغازيل :وكان هذا كله من أمر بشر معروفا يف بغداد ،ال جيهله أحد من أهلها ،إذ مل يكن

لبغداد إمام غريه وغري ابن حنبل؛ فما كان أكثر عجيب حني كنت عنده يوما وقد زاره "فتح املوصلي"،

فقام فجاء بدراهم ملء كفه ودفعها إيل وقال :اشرت لنا أطيب ما جتد من الطعام ،وأطيب من ما جتد من
احللوى ،وأطيب ما جتد من الطيب ،وما قال يل مثل ذلك قط ،وهو الذي رأى الفاكهة يوما فقال :ترك

هذه عبادة! وهو القائل أليب نصر الصياد :لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة.2

فذهبت فاشرتيت وانتقيت وختريت ،مث وضعت الطعام بني أيديهما ،فرأيته أيكل معه وما رأيته أكل مع
غريه ،ورأيته منبسطا إليه وما يل عهد كان ابنبساطه إىل
ـــــــــــــــــــــــــ

 1نسبة إىل عمل املغازل ،وكان حسني هذا صديقا لبشر ،وكان بشر يعمل املغازل ويعيش من مثنها ،ومن
كالمه البن اخته عمر :اي بين ،اعمل بيدك؛ فإن أثره يف الكفني أحسن من أثر السجدة بني العينني.

هكذا كانوا رمحهم هللا.

 2مر هذا يف مقال "السمكة".
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أحد .وقد كنت أخربته يف ذلك النهار خبرب أمحد بن حنبل ،علمته من إدريس احلداد :فإنه ملا زالت احملنة
بعد أن ضرب بني يدي املعتصم وصرف إىل بيته ،محل إليه مال كثري من سروات بغداد وأهل اخلري فيها،
فرد مجيع ذلك ومل يقبل منه قليال وال كثريا ،وهو حمتاج إىل أيسره ،وإىل األقل من أيسره ،وإىل الشيء من

أقله ،فجعل عمه إسحاق حيسب ما ورد ذلك اليوم ،فكان مخسني ألف دينار ،فقال له اإلمام :اي عم،
أراك مشغوال حبساب ما ال يفيدك .قال :قد رددت اليوم كذا وكذا ألفا وأنت حمتاج إىل حبة من دانق.

فقال اإلمام :اي عم ،لو طلبناه مل أيتنا ،وإمنا أاتان ملا تركناه.

قال املغازيل :فنمت تلك الليلة وأان أفكر يف صنيع الشيخ ،وقد تعلق خاطري به :كيف انقلبت احلال
معه ،وأي شيء هذا احلال؟ وجعلت أكد ذهين ألعرف احلقيقة العقلية اليت سلطت عليه هذه الضرورة

فتسلط النعيم على نفسه ،وأان أعلم أن للقوم علوما روحانية ليست يف الكتب ،فمنها ما ال يتعلمونه إال

من الفقر ،ومنها ما ال يتعلمونه إال من البالء ،ومنها ،ومنها؛ ولكن ليس منها ما يتعلمونه من اللذات

والشهوات؛ وذهب قليب إىل أوهام كثرية ليس يف مجيعها طائل وال هبا معرفة ،حىت غلبتين عيناي ،وأان من

وهج الفكر انئم كاملريض ،وقد ثقل رأسي واختلط فيه ما يعقل مبا ال يعقل.

فرأيت أول ما رأيت ملكا جبارا حيكم مدينة عظيمة ،وقد أطلق املنادي يف مجع كل أطفال مدينته ،فجيء

هبم من كل دار ،مث رأيته قد جلس على سريره ويف يده مقراض عظيم ،قد اختذه على هيئة نصلني عريضني

لو وضعت بينهما رقبة لفصالها عن جسمها ،فكان هذا اجلبار يتناول الطفل من أولئك فيضع أصابع

إحدى قدميه يف شقي املقراض فيقرضها ،فإذا هي تتناثر أسرع مما يقرض املقص اخليط ،مث يرمي ابلطفل

مغشيا عليه ،ويتناول غريه فيبرت أصابعه ،واألطفال يصرخون ،وأان أرى كل ذلك وال أملك إال غيظي على
هذا اجلبار من حيث ال أستطيع أن أمضي فيه هذا الغيظ فأقرض عنقه مبقراضه.

صغريا ،فلما جاءت قدم الطفل بني شقي املقراض صاح :اي رب ،اي رب ،فإذا املقراض
مث رأيته أيخذ طفال ً
حجرا صلدا ال قدما رخصة .فتميز اجلبار من الغيظ وقال :من هذا
يلتوي فال يصنع شيئا ،وكأن فيه ً

الطفل؟ فسمعت هاتفا يهتف :هذا بشر احلايف! ال يبلغ اتج ملك يف األرض أن يكون لقدمه احلافية نعال

عند هللا!
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وكان إىل مييين رجل يتوضأ وجهه صالحا وتقوى ،فقلت له :من هذا الطاغية؟ ومل اختذ املقراض ألقدام

األطفال خاصة؟

فقال :اي حسني! إن هذا اجلبار هو ذل العيش ،وهذا ومسه ألهل احلياة على األرض ،حيقق به يف اإلنسان
معىن البهيمة أول ما يدب على األرض ،حىت كأنه ذو حافر ال ذو قدم.

قلت :فما ابل هذا الطفل مل يعمل فيه املقراض؟

عبادا استخصهم لنفسه ،أول عالمته فيهم أن الذل حتت أقدامهم ،وهم جييئون يف هذه احلياة
قال :إن هلل ً
إلثبات القدرة اإلنسانية على حكم طبيعة الشهوات اليت هي نفسها طبيعة الذل؛ فإذا اطرح أحدهم

للشهوات وزهد فيها ،واستقام على ذلك يف عقد نية وقوة إرادة ،فليس ذلك ابلزاهد كما يصفه الناس،
ولكنه رجل قوي اختارته القدرة ليحمل أسلحة النفس يف معاركها الطاحنة ،كما حيمل البطل األروع

أسلحة اجلسم يف معاركه الدامية :هذا يتعلم منه فن ،وذلك يتعلم منه فن آخر ،وكالمها يرمى به على
املوت إلجياد النوع املستعز من احلياة ،فأول فضائله الشعور ابلقوة ،وآخر فضائله إجياد القوة.

قال املغازيل :وضرب النوم على رأسي ضربه أخرى ،فإذا أان يف أرض خبيثة داخنة ،قد ارتفع هلا دخان
كثيف أسود يتضرب بعضه يف بعض وجعلت أرى شعال محرا تذهب وجتيء كأهنا أجسام حية ،فوقع يف

ومهي أن هؤالء هم الشياطني :إبليس وجنوده ،ومسعت صارخا يقول :اي بشرى! فلتبك السماء على

األرض ،لقد أكل بشر احلايف من أطيب الطعام وأطيب احللوى بعد أن استوي عنده حجرها ومدرها،
وذهبا وفضتها! فعارضه صائح أمسع صوته وال أرى شخصه :ويلك اي زلنبور !1إن هذا شر علينا من عامة

نسكه وعبادته؛ فهذا -وحيك -هو الزهد األعلى الذي كان ال يطيقه بشر؛ إنه إعنات سلطه على نفسه،
فإين دفعت هذا "املغازيل" األعمى القلب ليزين له ما فعل أمحد من حنبل من رده مخسني ألف دينار على
حاجته ،زه ًدا ،وورعا ،وقوة عزم ،ونفاذ إرادة؛ وقلت :عسى أن تتحرك يف نفسه شهوة الزهد فيحسد أو

يغار ،أو تعجبه نفسه فيكون يل من ذلك ملة بقلبه فأوسوس له ،فإان أنيت هؤالء من أبواب الثواب كما أنيت

غريهم

ـــــــــــــــــــــــــ

 1هذا اسم بعض ولد إبليس فيما يروى ،ويف بعض النسخ اليت أبيدينا أنه خنزب ال زلنبور.
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الزاهدان ""2
من أبواب املعاصي ،ونتورع مع أهل الورع كما نتسخف مع أهل السخف؛ ولكن الرجل رجل وفيه حقيقة
أشخاصا حية يعاديها ويقاتلها ،فإذا أان جعلت شهوته
الزاهد ،فقد أعطي القوة على جعل شهوات نفسه
ً
يف اللذة قتل اللذة ،وإذا جعلتها يف الكآبة قتل الكآبة ،وليس الزاهد العابد هو الذي يتقشف ويتعفف،

كثريا ما تكون هذه هي أوصاف الذل واحلمق ،ويكون هلا عمل العبادة وفيها إمث
ويتخفف ويتلفف ،فإن ً
املعصية .ولكن الزاهد حق الزاهد من أدار يف هذه األشياء عينا قد تعلمت النظر حبقه واإلغضاء حبقه؛

فهذا ال خيطئ معىن الشر إن لبسناه عليه يف صورة اخلري وال معىن اخلري إن زورانه يف صورة الشر ،وبذلك
يضع نفسه يف حيث شاء من املنزلة ،ال يف حيث شاءت الدنيا أن تضعه من منازهلا الدنيئة.

وما أكل بشر هذه الطيبات إال ليبادر هبا وسوسيت ويردين عن نفسي وعن اللمة بقلبه ،فلو أنه أعجبه زهد
ابن حنبل ونظر من ذلك إىل زهد نفسه حلبط أجره؛ فبهذه الطيبات عالج نفسه عالج مريض ،وقد غري
على جوفه طعاما بطعام ،كما يبدل على جلده ثواب بثوب؛ وال شهوة للجلد يف أحدمها.

قال املغازيل :وثقل النوم علي ثقلة أخرى ،فرأيتين يف واد عظيم ،ويف وسطه مثل الطود من احلجارة قد ركم

بعضها على بعض ،ورأيتين مع بشر أقص عليه خرب أمحد بن حنبل؛ فقال :انظر -وحيك -إن الناس
يسموهنا مخسني ألف دينار ،وهي هنا يف وادي احلقائق مخسون ألف حجر لو أصابت أمحد لقتلته

ولكانت قربه آخر الدهر.

إن املال اي بين هو ما يعمله املال ال جوهره من الذهب والفضة ،فإذا كنت مبفازة ليس فيها من يبيعك

شيئا بذهبك .فالرتاب والذهب هناك سواء؛ والفضائل هي ذهب اآلخرة؛ فهنا جتدد ابملال دنياك اليت ال
تبقى أكثر من بقائك ،وهناك جتدد ابلفضائل نفسك اليت ختلد خبلودها.

ومعىن الغىن معىن ملتبس على العقول اآلدمية الجتماع الشهوات فيه ،فحني يرد أمحد بن حنبل مخسني
ألفا ،يكون هذا املعىن قد صحح نفسه يف هذا العمل وجها من التصحيح.
قال حسني املغازيل :وغطين النوم يف أعماقه غطة أخرى؛ فإذا أان يف
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الزاهدان ""2
املسجد يف درس اإلمام أمحد ،وهو حيدث حبديث النيب صلى هللا عليه وسلم" :إذا عظمت أميت الدنيار
والدرهم ،نزع منها هيبة اإلسالم ،وإذا تركوا األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،حرموا بركة الوحي" ،وهم

أن يتكلم يف تفسريه 1ولكنه رآين فأمسك عنه وأقبل علي فقال :اي حسني! إذا اجتزأ شيخك ابلرغيف

فهذا عنده هو قدر الضرورة؛ فإن أكل الطيبات فقد عرضت حال جعلت هذه الطيبات عنده هي قدر

حمدودا ،فال يكون حمصوله إال ما ترى من
الضرورة؛ ويف هذه النفوس السماوية ال يكون اجلزء األرضي إال
ً

قدر الضرورة.

وملا صغر اجلزء األرضي يف نفوس املسلمني األولني ملكوا األرض كلها بقوة اجلزء السماوي فيها ،إذ كانت
إرادهتم فوق األطماع والشهوات ،وكانت بذلك ال تذل وال تضعف وال تنكسر؛ فاآلدمية كلها تنتهي إىل

بعض صور ،وهؤالء هم الذين حملهم يف أعالها.

اي حسني! أال وإن رد مخسني ألف دينار هو كذلك قدر الضرورة.
قال حسني :وذهبت أعرتض على اإلمام مبا كان يف نفسي من أن هذا املال وإن مل يكن من كسبه ،فقد
كان يتحول يف يده عمال من أعمال اخلري؛ وأنسيت أن هذه الصدقات هي أوساخ الناس وأقذار نفوسهم،
فلم أكد أفتح فمي حىت رأيت الكالم يتحول طينا يف فمي ليذكرين هبذا املعىن؛ وكدت أختنق فانتفضت

أتنفس ،فطار النوم واحللم.
ـــــــــــــــــــــــــ

 1سيأيت تفسريه يف جملس آخر من جمالس ابن مسكني.
اجمللد الثاين اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 327 | 153

()151/1

وحي القلم
إبليس يعلم ""3
إبليس يعلم*:"3" 1

قال أمحد بن مسكني :ودار السبت الثالث ،وجلست جملسي للناس وقد انتظمت حلقتهم؛ فقام رجل من
عرض اجمللس فقال :إن احلسن بن شجاع البلخي تلميذ اإلمام أمحد بن حنبل ،2كان منذ قريب حيدثنا
أبحاديث عن الشيطان ،حفظنا منها قوله صلى هللا عليه وسلم" :إن املؤمن ينضي شيطانه كما ينضي

أحدكم بعريه يف سفره" .وكان احلسن يقول يف أتويله :إن شيطان الكافر دهني مسني كاس ،وشيطان املؤمن
مهزول أشعث أغرب عار .فهل أيكل الشيطان ويدهن ويلبس ليكون له أن جيوع مع املؤمن ويعرى

ويتشعث ويغرب؟
قال ابن مسكني :فقلت يف نفسي :ال حول وال وقوة إال ابهلل! ما أرى السائل إال شيطان هذا السائل؛

فإن إبليس إذا أراد أن يسخر من العامل ويسمعه طنزه وهتكمه ،3حرك من يسأله عنه ما هو وكيف هو؛
كأمنا يقول له :تنبه -وحيك -على معناي ،فأنت تتكلم وأان أعمل ،وأنت صورة من الرد علي ،ولكين

حقيقة من الرد عليك ،وما أنت يف حماربتك يل ابلوعظ إال كالذي يريد أن يضرب عنق عدوه مبائة اسم

وضعت للسيف.
خربا عجيبا عن أيب عامر قبيصة بن عقبة الكويف احملدث احلافظ الثقة أحد شيوخ
قال :وكنت قد مسعت ً

أمحد بن حنبل4؛ وهو الرجل الصاحل العابد الذي كان يقال له" :راهب الكوفة"؛ ومن زهده وعبادته
واحتباس نفسه يف داخله
ـــــــــــــــــــــــــ

* انظر الفصلني السابقني.
 1داعبنا إبليس "لعنه هللا" مداعبة ثقيلة يف كتابة هذا املقال ،وسنقتص للقراء حكاتيه يف مقالة" :دعابة

إبليس".

 2تويف ابن شجاع هذا سنة 244هـ ،وكان من حفاظ "بلخ".
 3الطنز :التهزؤ والتهكم ،ولعل منه كلمة "طظ" عند العامة.

 4تويف سنة 215هـ.
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كأمنا جسده جدار بني نفسه وبني الدنيا ،فقلت -وهللا -ألغظني الشيطان هبذا اخلرب ،فإن أمساء الزهاد

والعباد والصاحلني هي يف اتريخ الشياطني كأمساء املواقع اليت تنهزم فيها اجليوش ،وما الرجل العابد إال

صاحب الغمرات مع الشيطان ،وكأنه حيتمل املكاره عن أمة كاملة بل عن البشرية كلها حيث كانت من

األرض ،فالناس حيسبونه قد ختلى من الدنيا ويظنون الرتك أيسر شيء ،وما علموا أن الزهد ال يستقيم

للزاهد حىت جيعل جسمه كأنه نوع نظام آخر غري نظام أعضائه؛ وال أشق من املعاين اليت هي عند الناس

أضعف الضعف؛ ولو أن ملكا عظيما تعب يف مجع الدنيا وفتح املمالك حىت حيزت له جوانب األرض،

لكان علمه هذا هو الوجه اآلخر لتعب الزاهد يف جماهدة هذه الدنيا وتركها.
قال أمحد بن مسكني :وقصصت عليهم القصة فقلت :كان أبو عامر قبيصة بن عقبة كثري الفكر يف

الشيطان ،يود لو رآه وانقله الكالم؛ وكان يتدبر األحاديث اليت صح ورودها فيه ،ويفسر معىن الشيطان
أبنه الروح احلي للخطأ على األرض؛ واخلطاء يكون صوااب حموال عن طريقته وجهته ،وهلذاكان إبليس يف

األصل ملكا من املالئكة وحتول عن طبيعته حني خلق آدم عليه السالم ،أي وجد يف الكون روح اخلطأ
حني وجد فيه الروح الذي سيخطئ.
فلما هبط آدم من اجلنة وحرمها هو وزوجه وذريته ،كان إبليس لعنه هللا هو معىن بقاء هذا احلرمان

واستمراره على الدهر ،فكأن هذه اآلدمية أخرجت من اجلنة ،وأخرجت معها قوة ال تزال تصدها عنها،
ليضطراب يف الكفاح مليا من زمن هو عمر كل إنسان ،وهذا هو العدل اإلهلي :مل يعرف آدم حق اجلنة،

فعوقب أال أيخذها إال حبقها ،وأن يقاتل يف سبيل اخلري قوة الشر.

وابت أبو عامر ذات ليلة يفكر يف هذا وحنوه بعد أن فرغ من صالته وقراءته ،مث هوم فكان بني اليقظة
والنوم ،وذلك حني تكون العني انئمة والعقل ال يزال منتبها ،فكأن العني مرتاجعة تبصر من حتت أجفاهنا

بصرا يشاركها فيه العقل.
ً

فرأى شيخنا أبو عامر صورة إبليس جاءه يف زي رجل زاهد ،حسن السمت طيب الريح ،نظيف اهليئة،

وكاد يشبه عليه لوال أنه قد عرفه من عينيه ،فإن عيين الكاذب تصدقان عنه ،وقد علم هللا أن الكاذب

آدمي قفر كاملتاهة من األرض ،فجعل عينيه كالعالمات ملن خاض الفالة.
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بشرا ،فصرخ فيه أبو عامر :عليك لعنة هللا!
وظهر الشيطان زاه ًدا عاب ًدا تقيا نقيا كأنه دين صحيح خلق ً
أمعصية يف ثوب الطاعة؟

قال إبليس :اي أاب عامر! لو مل تقل املعصية :إهنا طاعة مل يقارفها أحد .وهل خلقت الشهوات يف نفس

اإلنسان وغريزته إال لتقريب هذه املعاصي من النفس ،وجعل كل منها طاعة لشيء ما؛ فتقع املعصية أبهنا
طاعة ال أبهنا معصية؟ َأوال ترى اي أاب عامر أن احليلة حمكمة يف الداخل من اجلسم أكثر مما هي حمكمة يف
اخلارج عنه ،وأنه لوال أن هذا الباطن هبذا املعىن وهذا العمل ملا كان لظاهر الوجود كله يف اإلنسان معىن

وال عمل؟
قال الشيخ :عليك لعنة هللا! فما أرى املوت قد خلق إال ردا عليك أنت ،ليتبني الناس أنك املمتلئ

املمتلئ ،ولكنك الفارغ الفارغ؛ بل كل شهواتك سخرية منك ورد عليك ،فال طعم للذة من لذاتك إال

وهي متوت ،وإمنا متام وجودها ساعة تنقضي؛ ومىت قالت اللذة :قد انتهيت .فقد وصفت نفسها أبلغ

الوصف.

قال إبليس :اي أاب عامر ،ولكن اللذة ال متوت حىت تلد ما يبقيها حية ،فهي تلد احلنني إليها ،وهو ال
يسكن حىت يعود لذة تنقضي وتلد.

قال الشيخ :معاين الرتاب ،معاين الرتاب؛ كل نبتة فيها بذرهتا ،ولكن عليك لعنة هللا ملاذا جئتين يف هذه

الصورة؟

قال إبليس :ألين ال ألبس إال حمبة القلب اآلدمي ،ولوال ذلك لطردتين القلوب كلها وبطل عملي فيها،

وهل عملي إال التلبيس والتزوير؛ أفتدري اي أاب عامر أين ال أعرتي احليوان قط.
قال الشيخ :ألن احليوان ال ينظر إىل الشيء إال نظرة واحدة ،هي نظره وفهمه معا ،فال حمل للتزوير مع
هذه النظرة الواحدة؛ وصدق هللا العظيم{ :هل أُنَـبِئُ ُكم علَى من تَـنـ ىز ُل ال ى ِ
اطني ،تَـنَـ ىز ُل َعلَى ُك ِل أَفى ٍ
اك
ْ َ َْ َ
شيَ ُ
َْ
أَثِ ٍيم} [الشعراء .]222 ،221 :فأنت أيها الشطيان التزوير ،والتزوير موضعه الكذب؛ فمن مل يكذب
يف الفكر وال يف النظر وال يف الفهم وال يف الرجاء ،فليس لك عنده عمل.

قال إبليس :اي أاب عامر! وهل ترى رمحك هللا أعجب وأغرب وأدعى إىل اهلزء والسخرية من أن أعظم

العقالء الزهاد العباد ،هو يف مجلة معانيه حيوان ليس له إال نظرة واحدة يف كل شيء؟
قال الشيخ :عليك وعليك...؛ إن احليوان شيء واحد ،فهو طبيعة مسخرة
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بنظامها ،ولكن اإلنسان أشياء متناقضة بطبيعتها ،فألوهيته أن يقر النظام بني هذه املتناقضات ،كأمنا

امتحن فأعطى من جسمه كوان فيه عناصر االضطراب ،وحوله عناصر االضطراب ،مث قيل له دبره.

فضحك إبليس .قال الشيخ :مم ضحكت لعنك هللا؟

قال :ضحكت من أنك أعلمتين حقيقة اإلبليسية ،فالزهاد هم الصاحلون ألن يكونوا أعظم األابلسة.

قال الشيخ :عليك لعنة هللا ،فما هي تلك احلقيقة اليت زعمت؟

قال إبليس :وهللا اي أاب عامر ،ما غال إنسان يف زعم التقوى والفضيلة إال كانت هذه هي اإلبليسية؛
وسأعلمك اي أاب عامر حقيقة الزهد والعبادة .فال تقل :إهنا ألوهية تقر النظام بني متناقضات اإلنسان

ومتناقضات الطبيعة.

قال الشيخ :وتسخر مين لعنك هللا؟ فمىت كنت تعلم احلقيقة والفضيلة؟

قال إبليسَ :أومل أكن شيخ املالئكة؟ فمن أجدر من شيخ املالئكة أن يكون عاملها ومعلمها؟
قال :عليك لعنة هللا؛ فما هي حقيقة الزهد والعبادة؟

قال إبليس :حقيقتها اي أاب عامر ،هي اليت أعجزتين يف نبيكم.

قال الشيخ :صلى هللا عليه وسلم؛ فما هي؟

قال إبليس :هي ثالث هبا نظام النفس ،ونظام العامل ،ونظام اللذات والشهوات؛ أن تكون لك تقوى ،مث

يكون لك فكر من هذه التقوى ،مث يكون لك نظر إىل العامل من هذا الفكر .ما اجتمعت هذه الثالث يف

إنسان إال قهر الدنيا وقهر إبليس.
فإن كانت التقوى وحدها -كتقوى أكثر الزهاد والرهبان -فما أيسر أن أجعل النظر منها نظر الغفلة

واجلنب والبالدة والفضائل الكاذبة ،وإن كان الفكر وحده -كفكر العلماء والشعراء -فما أهون أن أجعل

النظر به نظر الزيغ ،واإلحلاد والبهمية والرذائل الصرحية.
ىِ
ش ْيطَ ِ
ان تَ َذ ىكروا فَِإذَا ُهم م ْب ِ
ف ِم َن ال ى
ص ُرو َن}
س ُه ْم طَائِ ٌ
ين اتىـ َق ْوا إِذَا َم ى
ُْ
قال الشيخ :صدق هللا العظيم{ :إِ ىن الذ َ
ُ
[األعراف.]201 :

قال إبليس :اي أاب عامر! ما يضرين وهللا أن أفسر لك ،فإن قارورة من الصبغ
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ال تصبغ البحر ،وأان أعد الزهاد والعلماء املصلحني فأضع يف الناس جبانب كل واحد منهم مائة ألف امرأة
مفتونة ،ومائة ألف رجل فاسق ،ومائة ألف خملوق ظامل ،فلو أنك صبغت البحر مبلء قارورة محراء ملا

صبغت البحر اإلنساين ابلزاهد واملصلح ،ما دام املصلح شيئا غري السيف ،وما دام الزاهد شيئا غري

احلاكم.

قال الشيخ :لعنك هللا من شيطان عارم ،فإذا وضعت املصلح بني مائة ألف فاسد ،فهل هذه إال طريقة

شيطانية إلفساده؟

قال إبليس :ومائة ألف امرأة فتانة مفتونة اي أاب عامر ،كل واحدة حتسب جسمها...
فصرخ الشيخ :اغرب عين عليك لعنة هللا!

قال إبليس :ولكن اآلية اآلية اي أاب عمر .لقد لقيت املسيح وجربته وهو كان تفسريها.

قال الشيخ :عليه السالم! وعليك أنت لعنة هللا! فكيف قال؟ وكيف صنع؟

قال إبليس :ألقيت به جائعا يف الصحراء ال جيد ما يطعمه ،وال يظن أنه جيد ،وال يرجوا أن يظن؛ مث قلت

خبزا ،فكان تقيا ،فتذكر فإذا هو مبصر،
له :إن كنت روح هللا وكلمته كما تزعم فمر هذا احلجر ينقلب ً

فقال :ليس ابخلبز وحده حييا اإلنسان ،فمثل هذا لو مات جوعا مل يتحول ،ألن املوت إمتام حقيقته

خبزا وهو جائع مل يتحول؛ ألن له بصرا من فوق اخلبز إىل
السامية فوق هذه الدنيا ،ولو ملئت له الدنيا ً

حقيقته السماوية؛ ليس ابخلبز وحده حييا؛ بل مبعان أخرى هي إشباع حقيقته السماوية اليت ال شهوة هلا.
مث ارتقيت به إىل ذروة جبل وأريته ممالك اخلافقني ،كشفتها كلها لعينيه وقلت له :هذا كله لك إذا أنت

سجدت يل .فكان متقيا ،فتذكر فإذا هو مبصر :أبصر حقيقة اخليال الذي جسمته له ،وعلم أن الشيطان
يعطي مثل معاين هذه املمالك يف جرعة مخر ،كما يعطيها يف ساعة لذة ،كا يعطيها يف شفاء غيظ ابلقتل

واألذى؛ مث ال يبقى من كل ذلك ابق غري اإلمث ،وال يصح منه صحيح إال احلرام .ومن ملك الدنيا نفسها

مل يبق هلا إذا بقيت فهي خيال يف جرعة احلياة ،كما هي خيال يف جرعة اخلمر.

اي أاب عامر؛ إن هذا النظر ،الذي وراءه التذكر ،الذي وراءه التقوى ،اليت وراءها هللا ،هذا وحده هو القوة

اليت تتناول شهوات الدنيا فتصفيها أربع مرات حىت
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تعود هبا إىل حقائقها الرتابية الصغرية اليت آخرها القرب ،وآخر وجودها التالشي.
فالبصر الكاشف الذي جيرد األشياء من سحرها الومهي ،هذا هو كل السر.
قال الشيخ :لعنك هللا؛ فكيف مع هذا تفنت املؤمن؟

قال إبليس :اي أاب عامر ،هذا سؤال شيطاين ،تريد -وحيك -أن حتتال على الشيطان؟ ولكن ما يضرين أن
أفسرها لك.

ليس اإلميان هو االعتقاد وال العمل ،ولو كان من هذين ملا شق على أحد ولصلحت الدنيا وأهلها؛ إمنا
اإلميان وضع يقني خفي يكون مع الغريزة يف مقرها ،ويصلح أن يكون يف مقرها لتصدر عنه أعمال الغريزة،
وهذا اليقني ال يصلح كذلك إال إذا كان يقينا اثبتا مبا هو أكرب من الدنيا ،فريجع إليه اإلنسان فيتذكر

فيبصر .هناك مرياث من اآلخرة للمؤمن ،فاليقني هبذا املرياث هو سر اإلميان.

والعمل الشيطاين ال يكون إال يف إفساد هذا اليقني ومعارضة اخليال العظيم الذي فيه ابحلقائق الصغرية

اليت تظهر للمغفل عظيمة ،كما تشب انر أكرب من قرص الشمس مث يقال لألبله :انظر بعينيك ،فيصدق
أهنا أكرب من الشمس.
ومىت صغر هذا اليقني وكانت احلقائق الدنيوية أكرب من النفس؛ فأيسر أسباب احلياة حينئذ يفسد املعتقد

ويسقط الفضيلة؛ وبدرهم واحد يوجد اللص حينئذ.

أما إذا ثبت اليقني فالشيطان مع اإلنسان يصغر مث يصغر ،ويعجز مث يعجز.

حىت لريجع مثل الدرهم إذا طمع الطامع أن جيعل الرجل الغين الكثري املال لصا من اللصوص هبذا
الدرهم.
قال الشيخ :لعنك هللا! فإن مل تستطع إفساد هذا اليقني فكيف تصنع يف فتنة املؤمن؟

قال إبليس :اي أاب عامر ،إن مل أستطع إفساد اليقني زدته يقينا فيفسد ،واستحسان الرجل ألعماله السامية

قد يكون هو أول أعماله السافلة؛ وأبي عجيب يكون الشيطان إال مبثل هذا؟

قال أمحد بن مسكني :وغضب الشيخ ،فمد يده فأخذ فيها عنق إبليس وقد رآه دقيقا ،مث عصره عصرا

ساخرا منه .ويتنبه الشيخ ،فإذا هو يشد بيده اليمىن على يده
شدي ًدا يريد خنقه؛ فقهقه الشيطان ً

اليسرى.
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قال أمحد بن مسكني :وأزف ترحلي عن "بلخ" ،وهتيأت للخروج ،ومل يبق من مدة مقيلي هبا إال أايم جييء

فيها السبت الرابع ،وكان قد وقعت مماراة بيين وبني مفيت "بلخ" أيب إسحاق إبراهيم بن يوسف الباهلي1
تلميذ أيب يوسف صاحب اإلمام أيب حنيفة ،ويزعمون أنه شحيح على املال ،وأنه يتغلله من مستغالت

كثرية ،2فكأمنا غشيته غماميت ،فهو ال يرى أن أتكلم يف الزهد ،وحيسب هذا الزهد متاوت العباد ،ونفض
األيدي من الدنيا ،وسوء املصاحبة ملا ينعم هللا به على العبد ،وخذالن القوة يف البدن ،وما جرى هذا

اجملرى من تزوير احلياة ابألابطيل اليت زعم أهنا أابطيل الطاعات وما أقرهبا من أابطيل املعصية .ومل يكن هذا
املفيت قد مسعين وال حضر جملسي ،ولوال الذي مل يعرفه من ذلك لقد كان عرف.

وجادلته فرأيته واهن الدليل ،ضعيف احلجة ،خيمن ختمني فقيه ،وينظر إىل اخلفااي من حقائق النفوس نظر
صاحب النص إىل الظاهر ،كأن احلقيقة إذا ألقيت على الناس مضت انفذة كفتوى املفيت ،ويزعم أن

الوعظ وعظ الفقهاء ،يقولون :هذا حرام ،فيكون حراما ال يقارفه أحد ،وهذا حالل ،فيكون حالال ال
يرتكه أحد ،وهو كان بعي ًدا عن حقيقة الوعظ ومداخله إىل النفس وسياسته فيها ،وال يعرف أن احلقيقة

كاألنثى ،إن مل تزين بزينتها مل تستهو أح ًدا؛ وأن املوعظة إن مل تتأد يف أسلوهبا احلي كانت ابلباطل أشبه،

وأنه ال يغري النفس إال النفس اليت فيها قوة التحويل والتغيري ،كنفوس األنبياء ومن كان من طريقة روحهم،
وأن هذه الصناعة إمنا هي وضع نور البصرية يف الكالم ،ال وضع القياس احلجة،
ـــــــــــــــــــــــــ

 1تويف مفيت بلخ هذا سنة 339هـ.
 2املستغالت :أصول األموال ،وتغلل واستغل مبعىن.
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وأن الرجل الزاهد الصحيح الزهد ،إمنا هو احلياة تلبسها احلقيقة لتكون به شيئا يف احلياة والعمل .ال شيئا

يف القول والتوهم ،فيكون إهلامها فيه كحرارة النار يف النار؛ من وااتها أحسها.

ظهورا وانكشافًا ما دام ال ينطق إال
ولعمري ،كم من فقيه يقول للناس :هذا حرام .فال يزيد هذا احلرام إال ً

نطق الكتب ،وال حيسن أن يصل بني النفس والشرع ،وقد خال من القوة اليت جتعله روحا تتعلق األرواح هبا

وتضعه بني الناس يف موضع يكون به يف اعتبارهم كأنه آت من اجلنة منذ قريب ،راجع إليها بعد قريب.

والفقيه الذي يتعلق ابملال وشهوات النفس ،وال جيعل مهه إال زايدة الرزق وحظ الدنيا -هو الفقيه الفاسد
الصورة يف خيال الناس ،يفهمهم أول شيء أال يفهموا عنه؛ إذ حرصه فوق بصريته ،وله يف النفوس رائحة

اخلبز ،وله معىن :مخس ومخس عشرة ،1وكأن دنياه وضعت فيه شيئا فاس ًدا غريبًا يفسد احلقيقة اليت

يتكلم هبا؛ ولست أدري ما هو هذا الشيء ،ولكين رأيت فقهاء يعظون ويتكلمون على الناس يف احلرام

ردا ،إذ يلهمون
واحلالل ويف نص كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،مث مل أجد لكالمهم نفعا وال ً
الناس أبرواحهم غري املعىن الذي يتكلمون فيه؛ وتسخر احلقيقة منهم -على خطرهم وجالل شأهنم-

بذات األسلوب الذي تسخر به من لص يعظ لصا آخر فيقول له :ال تسرق.

أفواجا ،وكانوا قد تعاملوا إزماعي الرحيل
قال ابن مسكني :فلما دار يوم السبت أقبل الناس على املسجد ً
عن بلدهم ،وجاء "لقمان األمة" يف أشياعه وأصحابه ،وجاء أبو إسحاق املفيت يف مجاعته؛ واستقر يب
اجمللس فنفذت الناس بنظري ،فكأهنم من كثرهتم نبات غطى األرض ،فأذكرين هذا شيخنا السري بن
مغلس السقطي ،2وكان قد لزم دراه يف بغداد ال خيرج منها وال يراه إال من قصد إليه ،ومهمت أن أجعل
املوعظة يف شرح كلمته املشهورة" :ال تصح احملبة بني اثنني حىت يقول أحدمها لآلخر :اي أان" .وما نقلوه

عنه من أنه قال مرة
ـــــــــــــــــــــــــ

 1يريد أنه يف هذا الدنيا "عملية حسابية" ويف أايم ضعفة الدين يكون الفقه استخراج الدراهم من
النصوص.

 2السقط :رديء املتاع "رواببيكيا" ،وابئعه السقطي .وهذا اإلمام العظيم كان أوحد أهل زمانه يف الورع،
وله كالم إهلي مشرق ،وقد تويف عن سن عالية يف سنة 253هـ.
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لبعض أصحابه :منذ ثالثني سنة وأان يف االستغفار من قويل" :احلمد هلل" .فقال صاحبه :وكيف ذلك؟

قال :وقع ببغداد حريق ،فاستقبلين رجل فقال :جنا حانوتك .فقلت :احلمد هلل فأان اندم من ذلك الوقت

خريا من الناس!
على ما قلت؛ إذ أردت لنفسي ً

قال ابن مسكني :ولكين أحببت أن أكلم املفيت ومال املفيت؛ فحدثتهم حديث معرفيت ابلسري :أين مسعت
دينارا ،وأثبته يف رزانجمه 2وكتب أمامه:
يوما "غيالن اخلياط" يقول :إن السري كان اشرتى كرلوز 1بستني ً

دينارا؛ فأاته الدالل الذي كان اشرتى له فقال:
رحبه ثالثة داننري3؛ فلم يلبث أن غال السعر فبلغ تسعني ً

دينارا .وكان الدالل رجال صاحلا،
أريد ذلك اللوز .قال الشيخ :خذه .قال :بكم؟ فقال :بثالثة وستني ً

فقال للشيخ :إن اللوز قد صار الكر بتسعني .فقال السري :ولكين عقدت بيين وبني هللا عقدا ال أحله،

دينارا ،فقال الدالل :وأان قد عقدت بيين وبني هللا عقدا ال أحله ،أال أغش
فلست أبيع إال بثالثة وستني ً
مسلما ،فلست أشرتي منك إال بتسعني؛ فال الدالل اشرتى منه ،وال السري ابعه!...

قال أمحد بن مسكني :فلما مسعت ذلك مل تكن يل مهة إال أن ألقى الشيخ وأصحبه ،وآخذ عنه ،فلم

أعرج على شيء حىت كنت يف املسجد الذي يصلي فيه ،فأجده يف حلقته وعنده ممن كانت أعرفهم :عبد
هللا بن أمحد بن حنبل ،وإدريس احلداد ،وعلي بن سعيد الرازي ،وحوله خلق كثري وهو فيهم كالشجرة

اخلضراء بني اهلشيم تعلوه نضرة روحه ،وكأمنا ميده ابلنور عرق من السماء ،فهو يتألأل للعني؛ وال ميلك
الناظر إليه إال أن حيسن يف ذات نفسه أنه األدىن ،من رؤيته يف ذات نفسه أن هذا هو اإلنسان األعلى.
ورأيت على وجهه آالما متسحه مسحة األشواق ال مسحة اآلالم ،آاثر ما جيده يف روحه القوية ،ال كآالم

االس اليت هي آاثر احلرمان يف أرواحهم الواهنة الضعيفة فال متسح وجوههم إال مسحة الغم والكآبة.

وما خيطئ النظر يف متييز آالم السماء على هذه الوجوه السعيدة من آالم األرض يف الوجوه األخرى ،فإن

األوىل تتندى على روح الناظر مبثل الطل إذا
ـــــــــــــــــــــــــ

مصراي.
إرداب
ً
 1الكر "بضم الكاف" :مكيال عظيم يقدرون به يف احلساب ،وهو أربعون ً
 2أي دفرت حسابه.
 3مخسة يف املائة.
اجمللد الثاين اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 327 | 162

()160/1

وحي القلم
الدنيا والدرهم ""4
قطره الفجر ،واألخرى تتثور يف روحه كما هتيج الغربة إذا ضربت الريح األرض.

كان الشيخ يف وجود فوق وجودان؛ فال تتلون له األشياء وال تعدو عنده ما هي يف نفسها ،وال حيمل
الشيء له إال معناه من حيث يصلح أو ال يصلح ،ومن حيث ينبغي أو ال ينبغي ،فإمنا تتلون األشياء عند
ما يضع الشيطان عينه يف عني الناظر إليها؛ وإمنا تزيد وتنقص يف القلب عندما يكون روح الشيطان يف

الق لب؛ وإمنا يشتبه ما ينبغي وما ال ينبغي عندما أييت الشيء من جهتني :جهته من طبيعته هو ،وجهته من
طبيعتنا حنن .وهبذا قد جيمع اإلنسان املال مث ال جيد يف املال معىن الغىن ،وقد تتفق أسباب النعيم وال

يكون منها إال الذل .وكم من إنسان جيد وكأنه مل جيد إال عكس ما كان يبغي ،وآخر مل جيد شيئا ووجد
بذلك راحته.

قال ابن مسكني :وما كان أشد عجيب حني تكلم الشيخ ،فقد أخذ جييب عما يف نفسي ومل أسأله ،كأن

الذي يف فكري قد انتقل إليه؛ فروى احلديث"$ :إذا عظمت أميت الدينار والدرهم ،نزع منها هيبة
اإلسالم؛ وإذا تركوا األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،حرموا بركة الوحي" .مث قال يف أتويله:

إن ملك الوحي ينزل ابألمر والنهي ليخضع صولة األرض بصولة السماء ،فإذا بقي األمر ابملعروف والنهي
عن املنكر ،بقي عمل الوحي إال أنه يف صورة العقل ،وبقيت روحانية الدنيا إال أهنا يف صورة النظام ،وكان

مع كل خطأ تصحيحه؛ فيصبح اإلنسان بذلك تنفي ًذا للشريعة بني آمر مطاع ومأمور مطيع ،فيتعامل

الناس على حالة جتعل بعضهم أستاذا لبعض ،وشيئا منهم تعديال لشيء ،وقوة سن ًدا لقوة فيقوم العزم يف
وجه التهاون ،والشدة يف وجه الرتاخي ،والقدرة يف وجه العجز؛ وهبذا يكونون شركاء متعاونني ،وتعود

بعضا ،فتكون احلياة مفسرة ما دامت معانيها السامية
صفاهتم اإلنسانية وكأهنا جيش عامل يناصر بعضه ً
أتمر أمرها وتلهم إهلامها ،وما دامت ممثلة يف الواجب النافذ على الكل.

والناس أحرار مىت حكمتهم هذه املعاين ،فليست حقيقة احلرية اإلنسانية إال اخلضوع للواجب الذي حيكم،

وبذلك ال بغريه يتصل ما بني امللك والسوقة ،وما بني األغنياء والفقراء ،اتصال الرمحة يف كل شيء،
واتصال القسوة يف التأديب وحده .فربكة الوحي إمنا هي جعل القوة اإلنسانية عمال شرعيًّا ال غري.
أما تعظيم األمة للدنيا والدرهم ،فهو استعباد املعاين احليوانية يف الناس
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كبريا وإن صغرت
بعضها لبعض ،وتقطع ما بينهم من التشابك يف حلمة اإلنسانية ،وجعل الكبري فيهم ً

معانيه ،والصغري فيهم صغريا وإن كرب يف املعاين ،وهبذا متوج احلياة بعضها يف بعض ،وال يستقيم الناس على
رأي صحيح ،إذ يكون الصحيح والفاسد يف ملك اإلنسان ال يف عمل اإلنسان ،فيكنز الغين ماال ويكنز
الفقري عداوة ،كأن هذا قتل مال هذا ،وكأن أعماال قتلت أعماال ،وترجع الصفات اإلنسانية متعادية،

وتباع الفضائل وتشرتى ،ويزيد من يزيد ولكن يف القسوة ،وينقص من ينقص ولكن يف احلرية ،وتكون

املنفعة الذاتية هي اليت أتمر يف اجلميع وتنهى ،ويدخل الكذب يف كل شيء حىت يف النظر إىل املال ،فريى

كل إنسان كأمنا درمهه وديناره أكرب قيمة من دينار اآلخر ودرمهه ،فإذا أعطي نقص فغش ،وإذا أخذ زاد
فسرق؛ وتصبح النفوس نفوسا جتارية تساوم قبل أن تنبعث لفضيلة ،ومتاكس إذا دعيت ألداء حق،

ويتعامل الناس يف الشرف على أصول من املعدة ال من الروح ،فال يقال حينئذ :إن رغيفني أكثر من
رغيف واحد .كما هي طبيعة العدد ،بل يقال :إن رغيفني أشرف من رغيف ،كما هي طبيعة النفاق.

أما التجارة -وهي التفسري الظاهر ملعاين النفوس -فتصبح بني الغش والضرر واملماكرة ،وتكون يقظة

التاجر من غفلة الشاري ،وتفسد اإلرادة فال حتدث إال آاثرها الزائغة .وما التاجر يف األمة القوية إال أستاذ

لتعليم الصدق واخللق يف املوضع املتقلب ،فكلمته كالرقم من العدد ال حيتمل أزيد وال أنقص مما فيه،

وميتحن ابلدنيا والدرهم أشد مما ميتحن العابد بصالته وصيامه ،وقد شهد رجل عند عمر بن اخلطاب يف

خريا ،فقال له عمر :أنت جاره األدىن الذي
قضية ،فقال له عمر :ائتين مبن يعرفك .فأاته برجل أثىن عليه ً

يعرف مدخله وخمرجه؟ قال :ال .قال :فكنت رفيقه يف السفر الذي يستدل به على مكارم األخالق؟ قال:
ال .قال :فعاملته ابلدينار والدرهم الذي يستبني به ورع الرجل؟ قال :ال.

طورا ويرفعه أخرى؟ قال :نعم.
قال عمر :أظنك رأيته قائما يف املسجد يهمهم ابلقرآن ،خيفض رأسه ً

قال :فاذهب فلست تعرفه!

وإمنا التاجر صورة من ثقة الناس بعضهم ببعض ،وإرادة اخلري واعتقاد الصدق ،وهو يف كل ذلك مظهر
توضع اليد عليه كما جتس اليد مرض املريض وصحته.
اجمللد الثاين اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 327 | 164

()162/1

وحي القلم
الدنيا والدرهم ""4

فإذا عظمت األمة الدينار والدرهم ،فإمنا عظمت النفاق والطمع والكذب والعداوة والقسوة واالستعباد؛

حدودا فاصلة بني أهلها ،حىت لتكون املسافة بني غين وفقري كاملسافة بني
وهبذا تقيم الداننري والدراهم
ً
بلدين قد تباعد ما بينهما .وإمنا هيبة اإلسالم يف العزة ابلنفس ال ابملال ،ويف بذل احلياة ال يف احلرص

عليها ،ويف أخالق الروح ال يف أخالق اليد ،ويف وضع حدود الفضائل بني الناس ال يف وضع حدود

الدراهم ،ويف إزالة النقائص من الطباع ال يف إقامتها ،ويف تعاون صفات املؤمنني ال يف تعاديها ،ويف اعتبار
الغىن ما يعمل ابملال ال ما جيمع من املال ،ويف جعل أول الثروة العقل واإلرادة ،ال الذهب والفضة.
هذا هو اإلسالم الذي غلب األمم ،ألنه قبل ذلك غلب النفس والطبيعة.
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دعابة إبليس*:1
أما إين سأقص هذا احلكاية كما اتفقت ،ال أزينها خبيال ،وال أتزيد فيها خبرب ،وال أولد هلا معىن؛ فإمنا هي
حكاية خبث اخلبيث ،فنها حذقه ودهاؤه ،ورقتها غلظته وشره ،ومعانيها بالؤه وحمنته؛ وأعوذ ابهلل من

الشيطان الرجيم ،وهللا املستعان.

ملا فكرت يف وضع مقالة "إبليس" من أحاديث "ابن مسكني" ،وأدرت رأيي يف هنجها وحدودها ومعانيها،

جعل فكري يتقطع يف ذلك ،يهذب وجييء كأن بيين وبينه منازعة ،أو كأن يف نفسي شيئا يثنيين ويقطعين
عن العزم؛ وخيل إيل حينئذ أن "إبليس" هذا منفعة من املنافع ،وأنه هو قانون الطبيعة الذي نص مادته

األوىل :ما أعجبك فهو لك .ونص مادته األخرية :ما احتجت إليه فثمنه أن تقدر على أخذه.

وهجس يف نفسي هاجس أن "إبليس" قائم يف لفظ احلرية كما هو قائم يف لفظ اإلمث ،وأنه إن يكن يف

قلوب الفساق فهو أيضا يف أدمغة الفالسفة وإن كان يف سقوط أهل الرذيلة إىل الرذيلة ،فهو كذلك يف
أيضا هو صاحب الفضيلة العملية يف هذا العصر
مسو أهل الفن إىل الفن .قال اهلاجس :وإن "إبليس" ً
املادي ،فهو من مث حقيق أن يلقبوه "صاحب الفضيلة".

ولكين مل أحفل هبذه الوساوس ومل أعج على شيء منها ،واستعنت هللا وأمضيت نييت على الكتابة،

وأخذت أقلب املوضوع ،وأنبه فكري له ،وأستشرف ملا يؤدي إليه النظر ،وأتطلع ملا جييء به اخلاطر،

وألتمس ما أبين عليه الكالم كما هي عاديت؛ فلم يقع يل شيء ألبته ،كأمنا ذهب أول ابتداء املوضوع فال

أول له وال سبيل إىل اقتحامه ،وكأنه من وراء العلم فال يبلغ إليه ،وكأنه من التعذر كمحاولة تصوير محاقة

احلياة كلها يف كلمة .وإبليس كلمة فيها محاقة احلياة كلها.

ـــــــــــــــــــــــــ

* انظر "عود على بدء" من كتاب "حياة الرافعي".

 1الدعابة :املزاح واللعب ،وكل ما سريد يف هذه املقالة فهو صحيح مل خنرتع منه شيئا.
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ومن عاديت يف كتابة هذه الفصول اليت تنشرها "الرسالة" ،1أن أدع الفصل منها تقلبه اخلواطر يف ذهين
أايم الثالاثء واألربعاء واخلميس ،وأترك أمره للقوة اليت يف نفسي ،فتتولد املعاين من كل ما أرى وما أقرأ،

وتنثال من ههنا وههنا ،ويكون الكالم كأنه شيء حي أريد له الوجود فوجد.

مث أكتب هنار اجلمعة ،ومن ورائه ليل السبت وليل األحد كاملدد من وراء اجليش إذا انلتين فرتة أو كنت
على سفر أو قطعين عن الكتابة شيء مما يعرض.

ويف أسبوع إبليس "لعنه هللا" ،مرت األايم الثالثة وفيها ثالثة ألوان :ضجر ال روح فيه ،وكسل ال نشاط

معه ،واضطراب ال مساك له ،وأطلت التفكري يوم اخلميس ،فكانت تعرتيين خواطر مضحكة ،فيعرض يل

مرة أن أصور إبليس امرأة ليكون إبليس اجلميل ،واترة أتوهم أن إبليس يريد أن يكون شيخا كبعض رجال
الدين الذين ال تزال تطلع على خائنة منهم ،ليقال إبليس التقي املصلي ،وحينا أظن أنه يريد أن يكون
فاجرا،
أخريا أنه يريد أن يكون ً
كاتبا مؤلفا شهريا ليقال إبليس املفكر املصلح ،وخطر يل ً
حاكما ملح ًدا ً
ليكون إبليس التام ال إبليس الناقص.
ابطال ،خيل إيل أن إبليس "أخزاه هللا" يسألين عن املقالة :إىل أي شيء انقلبت؟
وملا ذهبت األايم الثالثة ً

فشق ذلك علي واغتممت به ،غري أين اطمأننت إىل يوم اجلمعة وأن وراءه ليلتني .وكانت قد غربت مشس

اخلميس ،فقلت :فألخرج ألتفرج مما يب ،وعسى أن أمجع نفسي للتفكري إذا جلست يف الندي ،ولعله يقع
ما أستوحيه أو ينفتح يل ابب يف القراءة.

وخرجت ،فلم أجاوز الدار حىت ابتدرين من هبط عليه اخلرب من القاهرة أن نسيبا لنا من العظماء تويف
أخوه اليوم .فقلت :ال حول وال قوة إال ابهلل؛ ضاع يوم اجلمعة .إذ ال بد من السفر لتشييع اجلنازة

وحضور املأمت مث قلت :لعل يف هذا السفر استجماما ونشاطًا فأستدرك األسبوع كله يف يومني ،وإمنا

االستكثار ابلقوة ال ابلزمن ،وال يد إلبليس يف املوت واحلياة ،فليس إال اطراحه وقلة املباالة به ،وإمنا هي

خطرات من وساوسه.

وأصبحت يف القاهرة ،ومشيت يف اجلنازة قبل الظهر مسرية ساعة كاملة؛

ـــــــــــــــــــــــــ

 1جملة الرسالة ،وكل مقاالت هذا اجلزء واجلزء األول كتبت هلا ونشرت فيها ،إال فصوال قليلة.
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وكانت الشمس ساطعة تتألأل ،وأان مثقل بثياب الشتاء وكنت أتوقع أن يكون اليوم من أايم الريح اجملنونة،

هبواب لينا ،مث زفت فكانت إىل الشدة ما هي؛ ولكنها ماضية تسفي
فلما انتهينا إىل الصحراء ،هبت الريح ً
الرمل يف األعني فيأخذ يف أجفاين أكال وهتييج ،وليس معي شيء أتقيها به؛ غري أين شغلت فكري برؤية

املقابر ،وجعلتها يف نفسي كاملقالة املكتوبة سطرا وراء سطر ،وقلت :ههنا احلقيقة يف أول تفسريها ،وغري
املفهوم يف احلياة يفهم هنا.

مث رجعت مندى اجلسم ابلعرق وعلي نضح منه ،وكان القميص من الصوف ،وبصدري أثر من النزلة

الشعبية ،وإذا تندى الصوف وجب نزعه وإال فهي العلة ما منها بد.

مث مل تكن إال ساعة حىت اخنرقت الريح وجعلت تعصف وبرد اجلو ،فأيقنت أنه الزكام ،وقلت يف نفسي:
هذا ابب على حدة ،واملقالة ذاهبة ال حمالة ،فسيتخلف الذهن ويتبلد؛ والشيطان كرمي يف الشر يعطي من
غري أن يسأل.

وثقل ذلك علي فكان الغم به علة جديدة ،بيد أين مل أزل أرجو الفرصة يف أحد اليومني :السبت واألحد.

وقلت :إن من البالء الفكر يف البالء ،ولعل من السالمة الثقة ابلسالمة؛ فإذا نبهت العزمية رجوت أن

يتغلغل أثرها يف البدن كله فيكون عالجا يف الدم حيدث به النشاط ويرهف منه الطبع وجتم عليه النفس.

ويف قوة العصب كهرابئية هلا عملها يف اجلسم إذ أحسن املرء بعثها يف نفسه وأحكم إفاضتها وتصريفها
على طريقة رايضية؛ وهلي الدواء حني يعجز الدواء ،وهي القوة حني ختذل القوة.

فاعتزمت وصممت ،واحتلت على اإلرادة ،وتكثرت من أسباب الثقة وترصدت هلا السوانح العقلية اليت
تسنح يف النفس ،وقلت إلبليس :اجهد جهدك ،فما تذهب مذهبا إال كان يل مذهب .ولكن اللعني أخطر

يف ذهين قول القائل يسخر فيه من ذلك الكاتب البغدادي .1لو قيل كم مخس ومخس الغتدىيوما وليلته
يعد وحيسب

ويقول معضلة عجيب أمرهاولئن فهمت هلا ألمري أعجب
ـــــــــــــــــــــــــ

 1قيل هذا الشعر يف وصف مروان الكاتب ،وهو رجل من بغداد ،وكان كاتبا على اخلراج فسخر منه
الشاعر هبذا األسلوب البديع.
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مخس ومخس ستة أو سبعةقوالن قاهلما اخلليل وثعلب
مث أمجعت الرجوع من يومي إىل "طنطا" ،ألتقي الربد بعالجه إن انلين أثره ،وكان علي وقت إىل أن يقوم

القطار ،فذهبت فقضيت واجبا من زايرة بعض األقارب يف ضاحية "اجليزة" ،مث ركبت الرتام الذي أعلم أنه

ذاهب إىل حمطة سكة احلديد.
وجلست أفكر يف إبليس ومقالته ،والرتام ينبعث يف طريقه حنو ثلث الساعة ،حىت بلغ املوضع الذي ينعرج

منه إىل احملطة وهو حبيال "مجعية اإلسعاف" ،حيث تنشعب طرق أخرى؛ وكنت منصرفا إىل التفكري

مستغرقًا فيه ،طائف النظارت على اجلو ،فما راعين إال اختالف منظر الطريق ،وأنتبه ،فإذا الرتام ميرق
مروق السهم يف تلك السبيل الصاعدة إىل "اجليزة" من حيث جئت.

فلعنت الشيطان وتلبثت حىت وقف هذا الرتام ،فغادرته ورجعت مهروال إىل ذلك املنشعب ،فصادفت
محال ،ودفعت األجرة ،وانطلق ،فإذا هو منصب يف تلك الطريق
تراما آخر ،فوثبت إليه كأين أمحل إليه ً
عينها الذاهبة إىل اجليزة من حيث جئت ،وال أستطيع االحندار منه وهو منطلق ،فتسخطت ولعنت

مهروال إىل ذلك املنشعب ومل
الشيطان مرة أخرى ،ورأيت أن عبثه قد ترادف؛ فلما سكن الرتام رجعت ً
يبق من الوقت غري قليل.

وأنظر مث ،فإذا ترام وراء ترام ،وإذا قد وقعت حادثة إلحدى السيارات واجتمع الناس وسدت الطريق،
فجعلت أغلي من الغيظ ،ولعنت هذا الدعابة اخلبيث .وأذكرين اللعني اندرة األعرايب الذي عضه ثعلب،
فأتى راقيا ،فقال له الراقي :ما عضك؟ فاستحي أن يقول :ثعلب ،وقال :كلب .فلما ابتدأ الرجل برقية

الكلب ،قال له األعرايب :واخلط بيها شيئا من رقية الثعالب.

مث إين مل أر بدا من بلوغ احملطة على قدمي ألمت على عزمييت يف مراغمة اللعني ،فأسرعت أطوي األرض
وكأمنا أخوض يف أحشائه وكان بصدري التهاب فهاج يب ،غري أين جتلدت واتسعت الحتماله وبلغت حيث

أردت .مث ذهبت ألتمس يف القطار عربة خاصة أعرفها ،كانت من عرابت الدرجة األوىل فجعلوها يف

الثانية يرفهون هبا بعض الرتفيه على طائفة من املسافرين؛ وأصبت فيها مكاان خاليا كأمنا كان مهيأ يل
خباصة ،فاحنططت فيه إىل جانب رجل أورويب أحسبه
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أملانيا لتفاوت خلقه وعنجهيته؛ وجلست أنفس عن صدري ،مث أقبلت أسخر من إبليس ونكايته ،وجعلت

أتعجب مما اتفق من هذا التدبري.

وحترك القطار وانبعث ،وكان األورويب إىل جانيب مما يلي النافذة وقد تركها مفتوحة ،فأحسست اهلواء

ينصب منها كاملاء البارد وأان متند ابلعرق؛ وترقبت أن يغقلها الرجل فلم يفعل ،فصابرته قليال فإذا هو

ساكن مطمئن يرتوح ابهلواء وكأمنا يشربه ،وأتملته فإذا شيخ يف حدود الستني أو فوقها ،غري أنه على بقية
من قوة مصارع يف اكتناز عضله واجتماع قوته وواثقة تركيبه ،فأيقنت أن اهلوء من حاجته ،ومهمت أن

أنبهه أو أقوم أان فأغلق النافذة ،ولو شئت أن أفعل ذلك فعلت ،غري أن الشيطان "أخزاه هللا" وسوس يل:
أن هذا رجل أجنيب غريب ،وأنت مصري شرقي ،فال حيسن بك أن تعلمه وتعلم احلاضرين أمامكما أنك

أنت األضعف على حني أنه هو األسن ،وكيف ال تقوم ملا يقوم له وقد كنت تباكر املاء البارد يف صميم

الشتاء ،وكنت ال تلبس يف أشد أايم الربد غري ثياب الصيف ،وكنت حتمل كذا وكذا ثقال للرايضة ،وتعاين
كذا وكذا من ضروب القوة ،وكنت تلوي بيديك عود احلديد ،وكنت وكنت.

فتذممت -وهللا -مما خطر يل؛ وأنفت أن أنبه الرجل ،ورأيت عملي هذا ضعفا وفسولة ،ومل أعبأ ابهلواء وال
ابلعرق وال ابلنزلة الشعبية وال ابلزكام ،وتركت األورويب وشأنه ،وأقبلت على كتاب كان يف يدي ،وتناسيت

أن هذه النافذة جهة من تدبري إبليس؛ وكان القطار مزدمحا ابلراجعني من املعرض الزراعي الصناعي،
وبعض الناس وقوف فال مطمع يف مكان آخر.

ولبثت ساعة ونصف ساعة يف تيار من هواء "فرباير" ينصب انصبااب ،ويعصف عص ًفا ،وكأين أسبح منه يف
هنر حتت ظلمة الليل املاطر ،والناس معجبون يب وابألورويب ،وهذا األورويب معجب يب أكثر منهم ،وقد
رأى مكاين وعرف موضعي ،وكان إىل مييين جملس بقي خاليا ومل يقدم أحد على أن جيلس فيه خوفا من

اهلواء ومن الرجل األورويب.

مث تراءيت أنوار حمطة "طنطا" ،ومل يبق من هذه احملنة غري دقيقتني فوهللا الذي ال حيلف بغري امسه -عز

وجل -لقد كان إبليس رقيعا جلفا ابردا ثقيل املزاج؛ إذ مل أكد أهتيأ للقيام حىت رأيت الرجل األورويب قد
مد يده فأغلق النافذة.
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ورجعت إىل داري وأان أقول :مث ماذا اي إبليس؛ مث ماذا أيها الدعبب 1وحاولت جبهدي أن أكتب أو أقرأ
ليال ،فصليت وأويت إىل مضجعي.
فلم أحترك لشيء من ذلك ،وكانت الساعة العاشرة ً

مث أصبحت يوم السبت ،فإذا كتاب من األستاذ صاحب "الرسالة" :أنه سيطبع عددين معا فرييد هلما

مقالتني ،إذ تغلق املطبعة يف أايم عيد األضحى .وكان أملي يف املقالة الواحدة خمذوال مما قاسيت ،فكيف
يل ابثنتني؟

واختلط يف نفسي هم هبم ،وما يفسد علي أمري شيء مثل الضيق ،فإذا تضايقت كنت غري من كنت؛
ولكين تيقظت وتنبهت وأملت العافية مما أجده من ثقلة الربد وضعفته ،وأحدثت طمعا يف النشاط إذ

جلست للكتابة يف الليل ،فإين ابلنهار أعمل للحكومة.

فلما كان الليل مل أجد أمري على ما أحب ،وجلست متفرتا معتال ،وثقل رأسي من ضربة النافذة ،وتسلط

علي ظن املرض والعجر عن الكتابة ،وانتقض األمر كله فرأيتين أشق على نفسي بال طائل ،فكان من

صواب التدبري عندي أن أستجم ابلنوم مث أهنض يف السحر للكتابة ،فأوصيت من يوقظين؛ وحرران الساعة
املنبهة على متام الثانية بعد منتصف الليل.

وأحسست أين جائع ،وأن معديت مشحوذة ،ونسيت كل ما أعرف من الطب؛ وجاءوين بشواء وحلوى وما

بينهما ،فحططت فيه ولففت اآلخر ابألول ،مث قمت أريد النوم ،فإذا الطعام كان أشد علي من انفذة
القطار ،وكان الذي يف الفكر من املقالة أثقل من الذي يف املعدة من الطعام ،وساء اهلضم يف الدماغ

والبطن مجيعا.
وجعلت أتناوم وأرخي أعضائي وأتوهم الكرى وأستدنيه بكل ما أعرف من وسيلة ،مث ال أزداد على ذلك

إال أرقا ،ومترد الفكر ،وأحسست رأسي يكاد ينفجر ،وصرت أمتلمل وال أتقار ،وتومهت أن لو كان يل

عقالن ما استطعت كتابة املقالة عن إبليس لعنه هللا؛ وأذكرين اخلبيث اندرة مضحكة :أن رجال كان يركب

محارا ضعيفا ،وكان يبعثه فال ينبعث ،فجعل يضربه ،فقيل له :ارفق به .فقال :إذا مل يقدر ميشي فلم صار
ً

محارا؟
ً

ـــــــــــــــــــــــــ

 1الدعبب واملداعب والدعابة "بتشديد العني" :كلها مبعىن.
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وقذفت بنفسي من الفراش ونظرت يف الساعة ،فإذا هي موشكة أن تبلغ الثانية ومل أحس الرقاد بعد،
فأسرعت إىل املنبهة وحررهتا على متام الساعة الرابعة صباحا ،وأيقنت أن الشيطان يرهقين طغياان وكيدا،

فطفقت ألعنه ،وما أحسبه إال قد رأى اللعن مدحا فهو يستزيدين.

مث رجعت أحاول النوم ،فما كان هذا الليل إال شيئا واح ًدا أوله آخره إىل أن طلع الفجر.

وجاء يوم األحد وهو يوم عطلة األوروبيني ،فما أشد عجيب إذ تركين فيه إبليس كأهنم ال يدعون له وقتا يف

هذا اليوم.
واآلن يزين يل اخلبيث أن أختم هذه املقالة بـ ...بـ ...ولكن ال .ال.
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الشيطان*:

قال الشيخ أبو احلسن بن الدقاق :كان شيخي أبو عبد هللا حممد األزهري العجمي "رضي هللا عنه" رجال

صاحب آايت وخوارق مما فوق العقل ،كأمنا هو سر من األسرار اجلارية يف هذا الكون ،قد بلغ بنفسه رتبة

النجم يف أفقه البعيد؛ ففيه أهواء اإلنسان وشهواته وطباعه ،إال أهنا كنوز النجم يف أتلقه وألالئه من إشراق
روحه وصفائها ،وقد ارتفع آبدميته فوق نفسها؛ فاصبح يف الناس ومعه مساؤه ،جيعلها بني قلبه وبني الدنيا.
والرجل إذا بلغ هذا املبلغ كان حيا كامليت ساعة احتضاره؛ ينظر إىل كل ما يف احلياة نظرة من يرتك ال من
أيخذ ،ومن يعترب ال من يغرت ،ومن يلفظ ال من يتذوق ،ومن يدرك السر ال من يتعلق ابلظاهر؛ ويرى

الشهوات كأهنا من لغة ال يعرفها ،فهي ألفاظ فيها معاين أهلها ال معانيه ،وإمنا تلبس كلماتنا معانيها من

أنفسنا .ويف النفوس مثل اهلشيم :إذا وقعت فيه املعاين املشتعلة استطار حريقا وتضرم ،وفيها على اجملاهدة
مثل املاء؛ فإذا خالطته تلك املعاين انطفأت به ومخدت.

وقد سألت الشيخ مرة :كيف حتدث الكرامات واخلوارق لإلنسان؟ فقال :اي ولدي إن اإلنسان من الناس

احملجوبني يتصرف يف جسمه وال يكاد ميلك لروحانيته شيئا ،فإذا أبلى يف اجملاهدة ووقع يف قلبه النور،

تصرف يف روحانيته وال يكاد ميلك جلسمه شيئا ،فمن أطاق أن ينسلخ من بشريته ،واتسعت ذاته يف معاين
السماء مبقدار ما ضاقت من معاين األرض ،وكان معدا ألن يتحقق يف روحانيته ،معاان على ذلك بطبيعة

فوق االعتدال ،فقد شاع يف الكون ،وأصاب له وجها ومذهبا إىل تلك القوة اليت هتدم يف العامل وتبين،

وتفرق وجتمع ،وتنقل الصور بعضها إىل بعض؛ فإن الكون كله جوهر واحد هو النور ،حىت اجلبل هو نور

صخري ،وحىت البحر هو نور مائي ،وحىت احلديد
ـــــــــــــــــــــــــ

* انظر "عود على بدء" من كتاب "حياة الرافعي".
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والذهب والرتاب ،كل ذلك نور 1صرفته القدرة اإلهلية تصريفها املعجز ،فكان ،على ما نرى :ظاهرا خميل

يالئم نقصنا وعجزان ،وحقيقة قارة على غري ما نرى .ومن ذا يعقل أن الصخر نور متجمد إذا مل يكن له
سبُـ َها
{وتَـ َرى ا ْجلِبَ َ
إال عقل عينه وحواسه؟ ومن ذا يطيق أن يفهم حبواسه وعينه قول هللا -تعاىلَ :-
ال َحتْ َ
اب ص ْنع ىِ
اّلِل الى ِذي أَتْـ َق َن ُك ىل َش ْي ٍء} [النمل]88 :؟ فاجلبال جامدة اثبتة ،غري
َج ِام َدةً َو ِه َي متَُُّر َم ىر ال ى
س َح ِ ُ َ
أهنا متر أبرضها ومتوج يف نفسها؛ ومىت أتذن هللا أن ينكشف نور كالمه للعقل اإلنساين ،فستكون هذه
اآلية علما جدي ًدا يف األرض ،يثبت أن السحاب واجلبل مادة واحدة وصنع واحد.

واي هلا سخرية ابإلنسان وجهله! فإنه إذ كانت احلقيقة غري ما نرى ،فكل شيء يف الدنيا هو رد على النظر
اإلنساين ،ويكاد اجلبل العظيم يكون كلمة عظيمة تقول لإلنسان" :كذبت!".

فالشأن يف اخلوارق والكرامات راجع إىل القدرة أن يسلط اإلنسان الروحاين ما فيه من سر النور على ما

يف بعض األشياء من هذا السر ،وتلك هي طاعة بعض الكون ملن ينصرف عن املادة ويتصل خبالقها.

فإذا بقي يف الرجل الروحاين شيء من أمر جسمه يقول" :أان "...مل يكن يف الرجل من تلك القدرة ذرة؛
فإن هو حاول أن خيرق العادة ،أىب الكون أن يعرفه إال كما يعرف حجرا ملقى حياول أن يتصرف ابجلبل

الذي هو منه فينقله أو يزحزحه أو يزلزله.

وال خري على األرض مطلقا إال وهو أخذ من حقوق هذه الـ"أان "...يف إنساهنا ،وال شر على األرض مطلقا
إال وهو إضافة حقوق إليها؛ فحني ال يبقى هلا حق يف شيء عند نفسها ،جيب هلا احلق عندئذ على كل

شيء .وهذه هي الكرامة؛ تكرم اخلليقة من أكرمه اخلالق.

فمن أراد أن تتصل نفسه ابهلل ،فال يكن يف نفسه شيء من حظ نفسه ،وال يؤمن إميان هؤالء العامة:
يكون إمياهنم ابهلل فكرة تذكر وتنسى ،أما عملهم فهو إمياهنم الراسخ ابجلسم وشهواته يذكر وال ينسى.

وأنت ترى رجال الروح أيكلون ويشربون ويلبسون ،ولكن هذا كله ليس فيه ذرة من أرواحهم ،على

خالف غريهم من الناس؛ فهؤالء كل أرواحهم يف مطاعمهم ومناعمهم ،ومن مث ال جيري الشيطان من

األولني إال يف جمار ضيقة.
ـــــــــــــــــــــــــ

 1كلمة "النور" هذه هي اليت يعرب عنها اليوم ابلكهرابء ،وقد ثبت أن الكون كله هو هذه الكهرابء
متجمدة على ما شاء هللا أن تكون.
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الشيطان

أشد الضيق ال يكاد ينفذ منها إىل فكر أو شهوة أو حلم من أحالم الدنيا ،أما اآلخرون فالشيطان فيهم
هو تيار الدم ،يعب عبابه يف األسفل واألعلى.

قال أبو احلسن :وكنا يومئذ يف دمشق ،فنبهين كالم الشيخ عن الشيطان إىل ما قرأته عن كثريين ممن رأوا

الشيطان أو حاوروه أو صارعوه؛ فقلت للشيخ :إن من حقك علي أن أسألك حقي عليك ،وما يف نفسي

أحب إيل وال أعجب من أن أرى الشيطان وأكلمه وأمسعه؛ وأنت قادر أن تنقلين إليه كما نقلتين إىل ما
دخلت يب عليه من عوامل الغيب.
قال الشيخ :وماذا يرد عليك أن ترى الشيطان وتكلمه؟

قلت :سبحان هللا! ال جيدي علي شيئا إال أن أسخر منه.
قال الشيخ :فإين أخشى اي ولدي ،أن يكون الشيطان هو الذي يريد أن تراه وتسمعه!...

علما ال سخرية.
قلت :فإين فأريد أن أسأله عن سره ،فيكون ً

قال :لو كشف لك عن سره ملا كان شيطاان ،فإمنا هو شيطان بسره ال بغريه.

قلت :فأريد أن أرى الشيطان ألكون قد رأيت الشيطان!

قال الشيخ :ال حول وال قوة إال ابهلل! لو كنت اي أاب احلسن أبربع أرجل هلربت من الشيطان بثالث منها

وتركته جيرك من واحدة!

محارا لبطل عمل الشيطان يف أرجلي األربع كلها؛ إذ ال حاجة به إىل إغواء
قلت :اي سيدي ،فلو كنت ً

محار!

فتبسم الشيخ وقال :وال بد أن ترى الشيطان وتكلمه؟

قلت :ال بد.

قال :إنه هو يقوهلا ،فقم!

قال أبو احلسن :وكان الشيخ إذا مشى إىل أمر خارق بقيت معه غائبا عن احلس ،كأنه يبطل مين ما أان به
أان ،فأصبح ظال آدميا معلقا به .وال تقع اخلوارق إال ملن وجد القوة املكملة لروحه ،وهذه القوة تستمد

من الشيخ الواصل ،فال بد من إمام أيخذ عن إمام ،كأهنا سلسلة نفسية متميزة يف األرض ،فتتغري الواحدة

منها ابلواحدة ،إذ تقع يف جوها فتورق وتثمر؛ كالشجرة :جو يكسوها ،وجو يذبلها ،وجو يسلبها سلبا؛
وكذلك تفعل النفس إذا كان هلا جو.
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الشيطان
أقواما يتلقون
وخرجنا من دمشق وأان خلف الشيخ كاحملمول ،فرأيتنا وقد أشرفنا على بناء عظيم ،ورأيت ً

الشيخ ويسلمون عليه ويتربكون مبقدمه؟ فأنكرهتم نفسي ووجدت منهم وحشة ،فالتفت إيل الشيخ وقال:

هؤالء من اجلن ،وما إليهم قصدان ،فال تشتغل مبا ترى واشتغل يب.

مث ننتهي إىل البناء العظيم ،فتستقبلنا طائفة أخرى ،ويدخلون الشيخ وأان خلفه ،وميرون بنا على دنيا
خمبوءة تعجز الوصف ،مما ال عني رأت ،وال أذن مسعت؛ فيقولون :هذه كنوز سليمان وذخائره ،ويطوفون
آخرا إىل مغارة خسيفة كأهنا عرق
ابلشيخ يعرضوهنا عليه كنزا ً
كنزا ،فرأينا مث نعيما وملكا ً
كبريا ،مث انتهينا ً
من عروق جسم األرض ،يتفجر منها دوي كالرعد القاصف ،إال أنه يف السمع كخوار الثور ،إال أنه ثور
خيل إيل أن رأسه يف قدر جبل عظيم ،يتعلق به غبغب 1يف قدر جبل آخر ،على جسم يسد اخلافقني،

منظرا ،وأنتنه رحيا ،كأنه سجن بناؤه من اجليف.
فخواره كأنه صراخ األرض ،وإذا أان أبقبح مكان ً

فقلت :ما هذا؟ قالوا :هذا سجن إبليس ،وهو هنا يف هذه املغارة منذ زمن سليمان عليه السالم.

قلت :أفمسجون هو؟

قالوا :وإنه مع ذلك موقر أبمثال اجلبال حديدا يربض به يف حمبسه ،فال يتزحزح وال يتحلحل.

فسادا ،فكيف به لو كان طليقا؟
قلت :وإنه مع ذلك قد مأل الدنيا ً

قالوا :فلو أنه كان طليقا الستحوذ على الناس كافة؛ فيجتمع أهل األرض على شهوة واحدة ال شيء
غريها ،فيبطل مع هذه الشهوة الواحدة كل تدبري بينهم ،فال تقوم هلم سياسة ،وال يكون بينهم وازع؛
فريجعون كالكالب أصاهبا الكلب وهاج هبا ،فأنياهبا يف حلمها ،ال يزال يعض بعضها بعضا ،فليس جلميعها

إال عمل واحد يسلمها إىل اهلالك ،ويصبح ظهر األرض أعرى من سراة أدمي.

وإمنا يصلح الناس ابختالف شهواهتم وتنافرها وتنازعها :فبعضها حيكم بعضا ،وشيء منها يزع شيئان ومن

ختلص من نزوة قمع هبا نزوة أخرى؛ كاملتزوج احملصن؛ حيكم ابجللد والرجم على من ليست له امرأة فزان؛
جرا.
وكالغين الواجد؛ حيكم على اللص الذي مل جيد فسرق ،وهلم ً
ـــــــــــــــــــــــــ
 1غبغب الثور وغببه :ما تثىن من حلم ذقنه من أسفل.
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الشيطان

وما ينشأ الناس يف ثالثة أعمار ،فيشبون ويكتهلون ويهرمون ،إال لتختلف شهواهتم وختتلف مقادير الرغبة
فيها ،فتتحقق من مث تلك احلكمة اإلهلية يف التدبري وجيد الشرع حمله بينهم ،كما جيد العصيان بينهم حمله.

ولو أن أمة كلها أطفال أو كهول أو شيوخ ،لبادت يف جيل واحد؛ وإنه ليس أمسج من الرذيلة تكون

وحدها يف األرض إال الفضيلة تكون وحدها ،فال بد من شيء يظهر به شيء غريه كالضد والضد؛ واملعركة

إذا انتصر كل من فيها كانت هزال وكانت شيئا غري املعركة.

قال أبو احلسن :وقلت هلم :فإذا كان الشيطان سجينا قد ربضت به أثقاله ،حىت هلو يف سجن من سجن
مبالغة يف كفه والتضييق عليه ،فكيف يفنت الناس يف أرجاء األرض ويوسوس يف قلوهبم ،حىت هلو يد بني
كل يدين ،وحىت هلو العني الثالثة لعيين كل إنسان؟

قالوا :إن يف روحه النارية قوة تفصل منها وتنتشر يف األرض ،كشعاع الشمس من الشمس :هذه كرة انرية

ميتة معلقة على األجسام مرصدة هلا ،وتلك كرة انرية حية معلقة على النفوس مرصدة هلا ،وهبذه وتلك
عمار الدنيا وأهل الدنيا.

قلت :لعلكم أردمت أن تقولوا :خراب الدنيا وأهل الدنيا .فغلطتم ،فكان ينبغي أن جييء بدل الغلط...

فقال أحدهم :اي أاب احلسن ،خرق الثوب املسمار ،جاز هنا ألمن اللبس أن يكون املفعول به -وهو

منصواب ،هل جئت -وحيك -تطلب النحو أو تطلب الشيطان؟
الثوب -مرفوعا وفاعله -وهو املسمار-
ً
قال أبو احلسن :فقطعين اجلين -وهللا -وأخجلين ،ونظرت خلسة إىل الشيخ أراه كيف يسخر مين ،فإذا

الشيخ وقد املس فال أراه ،وإذا أان وحدي بني اجلن وإبزاء هذا الساخر وضعت عينه يف جبهته وشق فمه
يف قفاه !...فسري عين وزال ما أجده ،وقلت يف نفسي :اآلن أبلغ أريب من الشيطان ويكون األمر على

ما أريد ،فال أجد من أحتشم وال تقطعين هيبة الشيخ!

ووقع هذا اخلاطر يف نفسي ،فاستعذت ابهلل ولعنت الشيطان وقلت :هذا أول عبثه يب وجعله إايي من

أهل الرايء ،كأن يل شأان يف حضور الشيخ وشأان يف غيابه ،وكأين منافق أعلن غري ما أسر ،وقلت :إان هلل!

كدت اي أاب احلسن تتشيطن!
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مث مهمت أن أنكص على عقيب ،فقد أيقنت أن الشيخ إمنا ختلى عين ألكون هنا بنفسي ال به ،وما أان هنا
إال به ال بنفسي ،فيوشك إذا بقيت يف موضعي أن أهلك! بيد أن املغارة انكشفت يل فجأة فما ملكت

أن أنظر؛ ونظرت فما ملكت أن أقف ،ووقفت أرى ،فإذا دخان قد هاج فارتفع يثور ثورانه حىت ملئ
املكان به ،مث رق ولطف.

واستضرمت منه انر عظيمة هلا وهجان شديد يتضرم بعضها يف بعض ،ويسمع من صوهتا معمعة قوية ،مث

مخدت.

وانفجر يف موضعها كالسد املنبثق من ماء كثيف أبيض أصفر أمحر ،كأنه صديد يتقيح يف دم ،مث غاض.

وتنبعت يف مكانه محأة منتنة جعلت تربو وتعظم حىت خفت أن تبتلعين وأذهب فيها ،فسميت هللا -
تعاىل -فغارت يف األرض.

مث نظرت فإذا كلب أسود حممر احلماليق ،هائل اخللقة مستأسد ،قد وقف على جيفة قذرة غاب فيها

خطمه يعب مما تسيل به.

فقلت :أيها الكلب ،أأنت الشيطان؟
وأنظر فإذا هو مسخ شائه كأنه إنسان يف هبيمة قد امتزجا وطغى منهما شيء على شيء ،وأما وجهه فأقبح

منظرا ،حتسبه قد لبس صورة أعماله.
شيء ً

ونطق فقال :أان الشيطان!
قلت :فما تلك اجليفة؟

قال :تلك دنياكم يف شهواهتا ،وأان ألتقم قلب الفاسق أو اآلمث منكم ،كما ألتقم دودة من هذه اجليفة.

انرا ،مث رجعت قيحا ،مث
قلت :عليك لعنة هللا وعلى الفاسقني واآلمثني ،فكيف كنت دخاان ،مث انقلبت ً

صرت محأة ،مث كنت كلبا على جيفة؟

قال :ال تلعن الفاسقني واآلمثني ،فإهنم العباد الصاحلون أبحد املعنيني ،وأنت وأمثالك عباد صاحلون ابملعىن

اآلخر ،أليس يف الدنيا حياء ووقاحة؟ فأولئك اي أاب احلسن هم وقاحيت أان على هللا! أان منكم يف زهدكم

حرمان احلرمان ،وفقر الفقر ،ولقد أهلكتموين بؤسا؛ غري أين معهم لذة اللذة ،وشهوة الشهوة ،وغىن
حالال،
الغىن ،ال تتم لذة يف األرض ،وال حتلو لذائقها وإن كانت ً
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إال إذا وضعت أان فيها معىن من معاين أو وقاحة من وقاحيت! حىت ألجعل الزوجة لزوجها مثل الشعر
البليغ إذا استعار هلا معىن مين ،وكل ما فسدت به املرأة فهو جمازي واستعاريت هلا أجعلها به بليغة.

وأنتم اي أاب احلسن تقطعون حياتكم كلها جتاهدون إمث ساعة واحدة من حياة عبادي ،فانظر -رمحك هللا-
لئن كانت ساعة من حياهتم هي جهنمكم أنتم ،فكيف تكون جهنم هؤالء املساكني؟

إنك رأيتين دخاان ألين كذلك أنبعث يف القلب اإلنساين ،فمىت حتركت فيه حركة الشر كنت كاالحتيال

إلضرام النار ابلنفخ عليها؛ فمن مث أكون دخاان ،فإذا غفل عين صاحب القلب تضرمت يف قلبه انرا

تطلب ما يطفئها؛ مث يواقع اإلمث واملعصية ويقضي هنمته فأبرد عن قلبه ،فيكون يف قلبه مثل احلرق الذي
برد فتأكل موضعه فتقيح ،مث خيتلط قيح أعماله مبادته الرتابية األرضية ،فينقلب هذا املسكني محأة إنسانية

ال تزال تربو وتنفخ كما رأيت.

قلت:أعوذ ابهلل منك! أفال تعرف شيئا يرد عن القلب وأنت دخان بعد؟
فقهقه اللعني وقال :ما أشد غفلتك اي أاب احلسن ،إذ تسأل الشيطان أن خيرتع التوبة! أما لو أن شيئا خيرتع

التوبة يف األرض الخرتعها القرب الذي يدفن فيه بعضكم بعضا كل طرفة عني من الزمن ،فتنزلون فيه امليت

املسكني قد انقطع من كل شيء وترتكونه آلاثمه ،وحساب آاثمه ،واهلالك األبدي يف آاثمه ،مث تعودون أنتم

القرتاف هذه اآلاثم بعينها.

قلت :عليك وعليك أيها اللعني؛ ولكن أال يتبدد هذا الدخان إذا ضربته الريح أو انطفأ ما حتته!

قال :أوه! لقد أوجعتين كأمنا ضربتين حببل من انر ،إن نبيكم عرفها ولكنكم أغبياء؛ أتخذون كالم نبيكم
كأمنا هو كالم ال عمل ،وكأنه كالم إنسان يف وقته كالم النبوة للدهر كله وللحياة كلها؛ وهلذا غلبت أان

األنبياء على الناس ،فإين أضع املعاين اليت تعمل ،ال احلكمة املرتوكة ملن يعمل هبا ومن ال يعمل.
أتدري اي أاب احلسن ،ملاذا أعجزين أسالفكم األولون مثل :عمر وأيب بكر؟ حىت كان إسالمهم من أكرب
مصائيب ،فرتكوين زماان -وأان الشيطان -أراتب يف أين أان الشيطان؟
قلت :ملاذا؟
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قال :أراك اآلن مل تلعن ،فلست قائلها إال إذا ترمحت علي.
قلت :عليك وعليك من لعنات هللا! قل ملاذا؟

قال :أسائل وأيمر؟ وطفيلي ويقرتح؟ ال بد أن ترتحم!

قلت :يرمحنا هللا منك! قل ملاذا؟

قال :وهذه لعنة يف لفظة رمحة؛ ال ،إال ترتحم علي أان إبليس الرجيم!
قلت :فيغين هللا عن علمك؛ لقد أهلمتنيها روح النيب صلى هللا عليه وسلم :إن النبوة كانت هي أبعماهلا

وصفاهتا تفسريا لأللفاظ على أمسى الوجوه وأكملها ،فكأن روح النيب صلى هللا عليه وسلم لتلك األرواح

كاألم ألبنائها؛ وقد رأوه ال يغضب لنفسه وال حلظ نفسه ،وذلك ال يستقيم إال ابلقصد يف أمر النفس،

وجعل انحية اإلسراف فيها إسرافًا يف العمل لسعادة الناس .وكلما ارتد اإلنسان لنفسه وحظوظها ارتد

إليك -أيها اللعني -وأقبل على شقاء نفسه ،وكلما عمل لسعادة غريه ابتعد عنك -أيها الرجيم -وأقبل
على سعادة نفسه ،وترك الغضب وحظوظ النفس هو الصرب على حوادث العمر كله ،كصرب املسافر إن

فسادا يف القوة ووقع به اخلذالن.
كان عزمية مدة الطريق كلها ،وإال كان ً

فهذا الصرب املعتزم املصمم ،الذي يوطن به الرجل نفسه أن يكون رجال إىل اآلخر ،هو تعب الدنيا ،ولكنه

هو روح اجلنة مع اإلنسان يف الدنيا .واملؤمن الصابر رجل مقفل عليه أبقفال املالئكة اليت ال يقتحمها

الشيطان وال تفتحها مصائب الدنيا؛ ولذلك قال النيب صلى هللا عليه وسلم" :إن املؤمن ينضي شيطانه

كما ينضي أحدكم بعريه يف سفره" ،كأن يقول :لو مل يصرب املسافر دائبا معتزما مدة سفره كلها ملا أنضى

بعريه ،ولو مل يصرب املؤمن مدة حياته كلها ملا أنضى شيطانه.

فصاح الشيطان :أوه ،أوه! ولكن قل يل اي أاب احلسن :ما صرب رجل مؤمن قوي اإلميان ،قد استطاع بقوة

إميانه أن يفيق من سكر الغىن ،فتخلص من نزوات الشياطني الذهبية الصغرية اليت تسموهنا الداننري؛ وقد

أردته على أن يكذب ،فرأى اإلميان أن يصدق؛ وجهدت به أن يغضب ،فرأى احلكمة أن يهدأ؛ وحاولت
منه أن يطمع ،فرأى الراحة أن يرضى؛ وسولت له أن حيسد ،فرأى الفضيلة أال يبايل ،وأخذ لنفسه من كل

شيء يف احلياة مبا يثق أنه اإلميان والصرب واهلدوء والرضا والقناعة؛ وأحاط نفسه من هذه األخالق

ابلسعادة القلبية واجتزأ هبا؛ وقصر نظره على احلقيقة ،ووجد اجلمال يف نفسه الطيبة الصافية؛ وأجرى ما

يؤمله وما يسره
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الشيطان

جمرى وح ًدا؛ ونظر العمر كله كأنه يوم واحد يرقب مغرب مشسه؛ وأخذ من إرادته قوة أنسته ما مل تعطه

الدنيا ،فلم حيفل مبا أعطت الدنيا وما منعت؛ وعاش على فقره بكل ذلك كما يعيش املؤمن يف اجلنة ،هذا
يف قصر من لؤلؤة أو ايقوتة أو زبرجدة ،وذاك يف قصر من احلكمة أو من اإلميان أو من العقل.

وصربا وقناعة وإمياان واحتسااب ،وكان رجال عاملا فقيها سولت
قال الشيطان :فلما أعجزين صالحا ورضى ً

له أن خيرج إىل املسجد ليعظ الناس فينتفعوا به ،ويبصرهم بدينهم ،ويتكلم يف نص كالم هللا؛ فعقد اجمللس

ووعظ ،وانصرفوا وبقي وحده.

فجاءت امرأة تسأله عن بعض ما حيتاج إليه النساء يف الدين من أمر طبيعتهن؛ وكانت امرأة جزلة غضة

رابية ،يهتز أعالها وأسفلها ،ومتشي قصرية اخلطو مثاقلة كاملتضايقة من محل أسرار مجاهلا وأسرار بدهنا

اجلميل؛ فبعض مشيتها يقظة وبعضها نوم فاتر ختالطه اليقظة؛ وال يراها الرجل الفحل التام الفحولة إال
رأى اهلواء نفسه قد أصبح من حوهلا أنثى ،مما تعصف به رحيها العطرة عطر زينتها وجسمها.

وكان الواعظ قد ترمل من أشهر ،وكانت املرأة قد أتميت من سنوات؛ فلما رآها غض طرفه عنها؛ ولكنها
سألته أبلفاظها العذبة عن أمور هي من أسرار طبيعتها ،وسألته عن طبيعتها أبلفاظها؛ فسمع منها مثل

صوت البلور ،يتكسر بعضه على بعض.

وحتدثت له وكأهنا تتحدث فيه :فسمع أبذنه ودمه ،مث كان غض عينه أقوى لرؤية قلبه ومجع خواطره.

ورأى صوهتا يشتهي؛ وعانقته رائحتها العطرية النفاذة؛ وأحاطته جبو كجو الفراش؛ وعادت أنفاسها كأهنا

غلياان؛ وطلعت يف خياله عراينة كما تطلع للسكران
وسوسة قبل؛ وصارت زفراهتا كالقدر إذا استجمعت ً
من كأس اخلمر حورية عراينة ،هلا جسم يبدو من اللني والبضاضة والنعمة كأنه من زبد البحر؟

قال أبو احلسن :وكنت كالنائم ،فما شعرت إال بصوت كصك احلجر ابحلجر ،ال كتكسر البلور بعضه

على بعض ،ومسعت شيخي يقول:
أفسقت؟
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اتريخ يتكلم*:
أيعرف القراء أن يف األحالم أحالما هي قصص عقلية كاملة األجزاء حمكمة الوضع متسقة الرتكيب بديعة
التأليف ،جتعل املرء حني ينام كأنه أسلم نفسه إىل "شركة من املالئكة" ،تسيح به يف عامل عجيب كأمنا

سحر فتحول إىل قصة؟

إن يكن يف القراء من ال يعلم هذا فليعلمه مين؛ فإين كثريا ما أكتب وأقرأ يف النوم؛ وكثريا ما يلقي علي من
ابرع الكالم ،وكثريا ما أرى ما لو دونته لعد من اخلوارق واملعجزات.

وهذه القصة اليت أرويها اليوم ،كانت املعجزة فيها أين مشيت يف التاريخ كما أمشي يف طريق ممتدة؛
فتقدمت إىل أهل سنة  395للهجرة وما يليها ،فعشت معهم وختربت من أخبارهم ،مث رجعت إىل زمين
ألقص ما رأيته على أهل سنة **1353

أمسيت البارحة كاملغموم يف أحوال ثقيلة على النفس ما تنطلق النفس هلا ،أوهلا سوء اهلضم؛ ومىت كان

البدء من هنا مل تكن احلركة يف النفس إال دائرة :تذهب ما تذهب مث ال تنتهي إال يف سوء اهلضم عينه،

فجلست يف الندى الذي أمسر فيه أحياان ،فكان جلوه وزن أحسسته كما حيس الغائص يف املاء ثقل املاء
عليه؛ ودخنت الكركرة 1فلم تكن هواء ودخاان يرتوح ،بل كانت من ثقلها كالطعام يدخل على الطعام؛
ونظرت انحية فأخذت عيين رجال فيلي اخللقة ،منطاد البطن كأمنا نفخ بطنه ابآلالت ،حيمل منه مقدار
أربعة من بطون البدينات احلوامل
ـــــــــــــــــــــــــ

* يعين هبذه املقالة واليت بعدها "كفر الذاببة" تركيا احلديثة وزعيمها املغفور له وانظر "عود على بدء" من

كتاب "حياة الرافعي".

** اتريخ إنشائه هذه املقالة.

 1الكركرة :اسم وضعناه "للشيشة" أو النارجيلة ،أخذا من صوهتا ،كما صنع العرب يف تسميتهم "القطا"
أخذا من صوت هذا الطري ،وكما هي طريقتهم؛ وجتمع الكركرة :كراكري ،ابلياء للخفة.
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كل منهن يف الشهر التاسع من محلها ،وكان معي إىل كل هذه البالء مخس صحف يومية أريد قراءهتا!
مث جئت إىل الدار واملعركة حامية يف أعصايب؛ وما كان سوء اهلضم منومة فيدعو إىل النوم ،فدخلت بيت

كتيب وأردت كتااب أي كتاب تناله يدي ،فخرج يل كتاب يف خرافات األولني وأساطريهم وهذايهنم وسوء
هضمهم العقلي ،كالكالم عن أدونيس وأرطاميس وديونيس ومسرياميس وإيسيس وأتوبيس وأثرغتيس،
فاستعذت ابهلل وقلت :حىت الكتب هلا يف الليلة أعصاب قد انلتها الثقلة واألمل؟

نوما ،وجاء
وابت الليل يقظان معي ،وبقيت متملمال أتقلب حىت أخذ الصداع يف رأسي ،فانقلب التعب ً
من النوم تعب آخر ،وقذفت إىل عامل األحالم يف قنبلة تستقر يب حيث تريد ال حيث أريد.

ورأيتين يف قوم ال أعرف منهم أحدا قد اجتمعوا مجاهري ،ومسعت قائال منهم يقول" :الساعة مير موالان
"أو أنت منهم؟" قلت :ممن؟" فأهلاه عن جوايب
العايل" فقلت ملن يليين" :من يكون موالان العايل؟" قالَ :

محارا أشهب؟ فصاحوا "القمر القمر" 1ورفع الرجل الذي
تشوف الناس وانصرافهم إىل رجل أقبل راكبا ً
يناكبين صوته يقول" :الربكات والعظمات لك اي موالان العايل".

قلت :إان هلل! لقد وقعت يف قوم من الزاندقة ،يعارضون "التحيات الصلوات والطبيات هلل"؛ مث مر صاحب
احلمار حبذائي ،وغمزه الرجل علي ،فقال :ما ابلك ال تقول مثله؟ قلت :أعوذ ابهلل من كفر بعد إميان،

فكأمنا أراد أن يلطمين فرفع يده ،فصحت فيه :كما أنت -ويلك -وإال قبضت عليك وأسلمتك
للبوليس ،وشكوتك إىل النيابة ،ورفعتك إىل حمكمة اجلنح!

قال :ماذا أمسع؟ الرجل جمنون فخذوه! وأحاط يب مجاعة منهم ،ولكنه ترجل عن محاره وأخذ بيدي
ومشينا ،فقلت :من أنت اي هذا؟ قال :أراك من غري هذا البلد؛ أما تعرف احلاكم أبمر هللا؟ فأان هو.

قلت :انظر -وحيك -ما تقول .فما أظنك إال ممرورا؛ لقد كتبت أمس كتااب إىل جملة "الرسالة" أرخته 13
من ذي

ـــــــــــــــــــــــــ

 1القمر :اسم ذلك احلمار ،وسيمر ذكره يف القصة.
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احلجة سنة  1353و 18من مارس سنة  ،1935وأرسلت به مقالة "اخلروفني".1
قال :ماذا أمسع؟ حنن اآلن يف سنة 395؛ فالرجل جمنون ،أوال فأنت أيها الرجل من معجزايت ،لقد جئت
بك من التاريخ ،فسرتى وتكتب ،مث تعود إىل التاريخ فتكون من معجزايت ،وتقص عين وتشهد يل!

قلت :فإين أعرف أعمالك إىل أن قتلت يف سنة !411

قالَ :أوإله أنت فتخلق ست عشرة سنة حبوادثها؟ لقد كدت من أفنك وغباوتك تفسد علي دعوى

املعجزة!

وهاج الصداع يف رأسي ،وبلغ سوء اهلضم حده ،واشتبكت سينات إيسيس وأتوبيس إخل بسني إبليس،

ومرت بني كل هذا حوادث الطاغية املعتوه املتجرب ،فرأيته يبتدع يف كل وقت بدعا ،وخيرتع أحكاما يكره
الناس على أن يعملوا هبا ،ويعاقبهم على اخلروج منها ،مث يعود فينقض أمره ويعاقب على األخذ به ،كان

الذي نقض غري الذي أبرم ،وكأنه حني يتبلد فيعجزه أن خيرتع جدي ًدا جيعل اخرتاعه إبطال اخرتاعه.

ورأيته كأمنا يعتد نفسه مخ هذه األمة ،فال بد أن يكون عقال لعقوهلا ،مث ال بد أن يستعلي الناس ويستبد
هبم استبداد الشريعة يف أمرها وهنيها ،فكانت أعماله يف مجلتها هي نقص أعمال الشريعة اإلسالمية ،وظن

أنه مستطيع حمو ذلك العصر من أذهان الناس وقتل التاريخ اإلسالمي بتاريخ قاتل سفاك.

وسول له ج نونه أنه خلق تكذيبا للنبوة؛ مث أفرط عليه اجلنون فحصل يف نفسه أنه خلق تكذيبا لأللوهية؛

ويف تكذيبه للنبوة واأللوهية حيمل األمة ابلقهر والغلبة على أال تصدق إال به هو؛ ويف سبيل إثباته لنفسه

صنع ما صنع ،فجاء اترخيه ال ينفي ألوهية وال نبوة ،بل ينفي العقل عن صاحبه ،وجاء هذا التاريخ يف
اإلسالم ليتكلم يوما يف اتريخ اإلسالم.

رأيتين أصبحت كاتبا هلذا احلاكم ،فجعلت أشهد أعماله وأدون اترخيه ،وأقبلت على ما أفردين به وقلت يف

نفسي :لقد وضعتين الدنيا موضعا عزيزا مل يرتفع إليه أحد من كتاهبا وأدابئها ،فسأكتب عن هذا الدهر

بعقل بينه وبني هذا الدهر  968سنة صاعدة يف العلم.
ـــــــــــــــــــــــــ

 1مرت هذه املقالة يف اجلزء األول.
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ودونت عشرة جملدات ضخمة انتبهت وأان أحفظها كلها ،فإذا هي مجل صغرية ،جعل احللم كل نبذة منها

أحدااث ممتدة ،على حني ال تكون الرؤاي إال
عمرا طويال وأحدث
ً
سفرا ضخما كما خييل للنائم أنه عاش ً

حلظة.

وهذه هي اجمللدات اليت قلت :إن التاريخ يتكلم هبا يف التاريخ.

اجمللد األول:

ابتلي هذا الطاغية بنقيصتني :إحدامها من نفسه ،واألخرى من غريه ،فأما اليت من نفسه فإين أراه قد خلق
ويف خمه لفافة عصبية من يهودية جده رأس هذه الدعوة؛ فهو احلاكم بن العزيز بن املعز بن القاسم املهدي
عبيد هللا ،ويقولون :إن عبيد هللا كان ابن امرأة يهودية من حداد يهودي ،فاتفق أن جرى ذكر النساء يف

جملس احلسني بن حممد القداح ،فوصفوا له تلك املرأة اليهودية ،وأهنا آية يف احلسن ،وكان هلا من احلداد

ولد ،فتزوجها الرجل وأدب ابنها وعلمه ،مث عرفه أسرار الدعوة العلوية وعهد إليه هبا.

ومن بعض اللفائف العصبية يف املخ ما ينحدر ابلوراثة مطبوعا على خريه أو شره ،ال يد للمرء فيه وال

قدرا يتسلسل يف اخللق ليحدث غاايته املقدورة ،فمىت وقع يف
حيلة له يف دفعه أو االنتفاء منه ،فيكون ً
مخ اإلنسان فالدنيا به كاحلبلى وال بد أن تتمخض عنه.

ِِ
هذه اللفافة اليهودية يف مخ هذا الطاغية ستحقق به قول هللا تعاىل{ :لَتَ ِج َد ىن أَ َش ىد الن ِ
ين
ىاس َع َد َاوةً للىذ َ
ود} [املائدة ]82 :فهو لن يكون العدو لإلسالم دون أن يكون األشد يف هذه العداوة ،ولن
آمنُوا الْيَـ ُه َ
َ
يكون فيها األشد حىت يفعل هبا األفاعيل املنكرة .وما أرى هذه املآذن القائمة يف اجلو إال خترق مبنظرها
عينه من بغضه لإلسالم وانطوائه على عداوته ،فويل هلا منه!
وأما النقيصة الثانية فقد ابتلي بقوم فتنوه آبرائهم ومذهبهم ،وهم محزة بن علي ،واألخرم ،وفالن،

وفالن ...وقد لفقوا للدنيا مذهبا هو صورة عقوهلم الطائشة ،ال جييء إال للهدم ،مث ال يضع أول معاوله
إال يف قبة السماء ليهدمها! ولو أان مجعت هذا املذهب يف كلمة واحدة لقلت :هو محاقة محقاء تريد
إخراج هللا من الوجود إلدخال هللا يف بعض الطغاة!

ويتلقبون يف مذهبهم هبذه األلقاب :العقل ،اإلرادة ،اإلمام ،قائم الزمان ،علة العلل!
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اجمللد الثاين:

أظهر الطاغية أن هللا يؤيد به اإلسالم ،ليتألف اجلند والشعب ويستميلهم إليه ،وكان يف ذلك لئيم الكيد،

دينء احليلة ،يهودي املكر ،فأمر بعمارة املدارس للفقه والتفسري واحلديث والفتيا ،وبذل فيها األموال،

وجعل فيها الفقهاء "واملشايخ" ،وابلغ يف إكرامهم ،والتوسعة عليهم ،والتخضع هلم ،ودخل يف ظالل
العمائم.

وأحضر لنفسه فقيهني مالكيني "اثنني ال واحد" يعلمانه ويفقهانه ،وكان أشبه مبريد مع شيخ الطريقة يتسعد

به ويتيمن؛ أشرف ألقابه أنه خادم العمامة اخلضراء ،وأسعد أوقاته اليوم الذي يقول له فيه الشيخ :رأيتك
يف الرؤاي ورأيت لك!

وكانت هذه املعاملة اإلسالمية الكرمية من هذا الطاغية هي بعينها راب اللفافة اليهودية يف خمه؛ تصلح
إبقراض مائة ،وفيها نية اخلراب ابلستني يف املائة! فإنه ما كاد يتمكن من الناس ويعرف إقباهلم عليه وثقتهم

به ،حىت طلبت اللفافة اليهودية رأس املال والراب ،فأمرهم هبدم تلك املدارس وإخراهبا ،وأبطل العيدين

وصالة اجلمعة ،وقتل الفقهاء وقتل معهم فقيهيه وأستاذيه ،وعاد كاملريد املنافق مع شيخ الطريقة ،يقول يف
نفسه :إن هناك ثالثة تعمل عمال واحد يف الصيد :الفخ ،والعمامة ،واللحية!

واقعا ،فيقتل علماء الدين إبهالكهم ،ويقتل
إن هذا الطاغية ملك حاكم ،يستطيع أن جيعل محاقته ،شيئا ً
مدارس الدين إبخراهبا ،ولو شاء الستطاع أن يشنق من املسلمني كل ذي عمامة يف عمامته ،ويبلغ من

كفره أن يتبجح ويرى هذا قوة ،وال يعلم أنه هلوانه على هللا قد جعله هللا كالذاببة اليت تصيب الناس

ابملرض ،والبعوضة اليت تقتل ابحلمى ،والقملة اليت تضر ابلطاعون ،فلو فخرت ذاببة ،أو تبجحت قملة أو
استطالت بعوضة جلاز له أن يظن طنينه يف العامل .وهل فعل أكثر مما تفعل؟

قد أودى أبانس يقوم إمياهنم على أن املوت يف سبيل احلق هو الذي خيلدهم يف احلق ،وأن انتزاعهم

ابلسيف من احلياة هو الذي يضعهم يف حقيقتها ،وأن هذه الروح اإلسالمية ال يطمسها الطغيان إال

ليجلوها.

إنه -وهللا -ما قتل وال شنق وال عذب ،ولكن اإلسالم احتاج يف عصره هذا إىل قوم ميوتون يف سبيله،

وأعوزه ذلك النوع السامي من املوت األول الذي كان حياة الفكر ومادة التاريخ ،فجاءت القملة حتمل

طاعوهنا!
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لقد أحياهم يف التاريخ ،أما هم فقتلوه يف التاريخ ،وجاءهم ابلرمحة من مجيع املسلمني ،أما هم فجاءوه

مجيعا!
ابللعنة من املسلمني ً

اجمللد الثالث:

يرى هذا الطاغية أن الدين اإلسالمي خرافة وشعوذة عن النفس ،وأن حمو األخالق اإلسالمية العظيمة هو

نفسه إجياد أخالقه ،وأن اإلسالم كان جريئا حني جاء فاحتل هذه الدنيا؛ فال يطرده من الدنيا إال جراءة
ِ
ك َألُ ْغ ِويـنـىهم أ ْ ِ
ني} [ص .]82 :وهلذا أمر الناس بسب
شيطان كالذي توقح على هللا حني قال{ :فَبِ ِع ىزت َ
َمجَع َ
َ ُْ
الصحابة ،وأن يكتب ذلك على حيطان املساجد واملقابر والشوارع!
أخزاه هللا! أهي رواية متثيلية يلصق اإلعالن عنها يف كل مكان؟ ولو مسع لسمع املساجد واملقابر والشوارع

تقول :أخزاه هللا!

اجمللد الرابع:

محارا أشهب يسميه" :القمر" ،وقد جعل نفسه حمتسبا لغاية خبيثة؛ فهو يدور
هذا الفاسق ال يركب إال ً
على محاره هذا يف األسواق ومعه عبد أسود ،فمن وجده قد غش أمر األسود فـ !...ووقف هو ينظر

ويقول للناس :انظروا!...

ومن غلبة الفسوق على نفسه وعلى شيعته أن داعيته "محزة بن علي" نوه ابحلمار يف كتابه وأومأ إليه

ابلثناء ،خلصال :منها أن !...وكتب محزة هذا يف بعض رسائله؛ أن ما يرتكبه أهل الفساد جبوار البساتني

اليت مير هبا "الفاسق" من املنكر والفحشاء ،إمنا يرتكب يف طاعته!...
هذه طبيعة كل حاكم فاسق ملحد ،يرى يف نفسه رذائله عراينة ،فال يكون كالمه وعمله وفكره إال فحشا
يتعرى؛ وإن يف هذا الرجل غريزة فسق هبيمية متصلة بطور احليوان اإلنساين األول؛ فما من ريب أن يف
جسمه خلية عصبية مهتاجة ،ما زالت تسبح ابلوراثة يف دماء األحياء ،متلففة على خصائصها ،حىت

استقرت يف أعصاب هذا الفاسق ،فانفجرت بكل تلك اخلصائص.

ولست أرى أكثر أعماله ترجع يف مردها إال إىل طغيان هذه الغريزة فيه؛ فهو حياول هدم اإلسالم ،ألنه

دين العفة ودين صون املرأة ،يلزمها حجاب عفتها وإابئها ،ومينعها االبتذال واخلالعة ،ويعينها أن تتخلص

ممن يشتهيها ،ولو كان احلاكم .إنه ميقت هذا الدين القوي ،كما ميقت اللص القانون؛ فهو دين يثقل
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حرا حىت يف التوهم؛ وهل
على غريزته الفاسقة ،ولكل غريزة يف اإلنسان شعور ال مهنأ هلا إال أن يكون ً

يعجب السكري شيء أو يرضيه أو يلذه ،كما يعجبه أن يرى الناس كلهم سكارى ،فينتشي هو ابخلمر،
وتسكر غريزته برؤية السكر؟

وما زال رأي الفساق يف كل زمن أن احلرية هي حرية االستمتاع ،وأن تقييد اللذة إفساد للذة.

اجمللد اخلامس:

يزعم الطاغية أنه يعز قومه ،وما أراه يعزهم ،لكنه ميتحن ذهلم وضعفهم وهواهنم على األمم؛ يتجرأ شيئا
فشيئا ،متنظرا ما يتسهل ،مرتقبا ما ميكن؛ وهو يرى أن أخالقنا اإلسالمية هي أمواتنا دفنوا أنفسهم فينا؛

قبورا ال أخالقًا.
فمن ذلك يهدم األخالق ويظن عند نفسه أنه يهدم ً
ولقد سخر منه املصريون بنكتة من ظرفهم البديع ،وجاءوه من غريزته ،فصنعوا امرأة من الورق الذي يشبه
اجللد ،وألبسوا خفها وإزارها ،حىت ال شك من رآها أهنا آدمية ،مث وضعوا يف فيها قصة وأقاموها يف

طريقه؛ فلما رآها عدل إليها وأخذ من يدها القصة وقرأها ،فإذا فيها سب له وآلابئه ،وسخرية من جنونه
ورعونته املضحكة؛ فغضب وأمر بقتل املرأة ،فكانت هذه سخرية أخرى حني حتقق أهنا من الورق ،وأخذته
النكتة الظريفة مبثل الربق والرعد؛ فاستشاط وأمر عبيده السودان بتحريق الدور وهنب ما فيها وسيب

النساء والفجور هبن؛ حىت جاء األزواج يشرتون زوجاهتم من العبيد ،بعد أن طارت الزوبعة السوداء يف

بياض األعراض.

اندلعت ثورة الفجور يف املدينة ،ال من العبيد ،ولكن من احليوان العتيق املستقر يف هذا الطاغية.
اجمللد السادس:

وهذه رعونة من أقبح رعوانته ،كأن هذا احليوان ال حيسب نساء األمة كلها إال نساءه ،فيأمرهن أبمر

امرأته ،وكأن النساء يف رأيه إن هن إال استجاابت عصبية تطلق وترد.

إن ملوجة الفسق يف الغريزة الطاغية جزرا ومدا يقعان يف اتريخ الفساق؛ فهذا الطاغية قد جزرت فيه

وهنارا،
املوجة ،فأمر أن مينع النساء من اخلروج ليال ً
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ال تطأ أرض املدينة قدم امرأة ،وأمر اخلفافني أال يصنعوا هلن األخفاف واألحذية؛ وملا علم أن بعض النساء
خرجن إىل احلمامات هدم احلمامات عليهن!

ولو مدت املوجة يف تفسق الفاسق لفرض على النساء اخلروج واالتصال ابلرجال والتعرض لإلابحة.

إن الصالح والفساد كالمها فساد ما مل يكن الصالح نظافة يف الروح ومسوا يف القلب.
اجمللد السابع:

يزعم الطاغية أنه سيهدم كل قدمي؛ وإين ألخشى -وهللا -أن أيمر الناس يف بعض سطوات جنونه :أن كل
من كان له أب أو أم بلغ الستني فليقتله ،لتخلص األمة من قدميها اإلنساين!

كأنه ال يعرف أنه إمنا يتسلط على أايم معاصريه ال على التاريخ؛ وحيكم على طاعة قومه وعصياهنم ال

على قلوهبم وطباعهم ومرياثهم من األسالف؛ فما هو إال أن يهلك حىت ينبعث يف الدنيا شيئان :ننت رمته
يف بطن األرض ،وننت أعماله على ظهر األرض .إن هذا الرجل املسلط ،كالغبار املستطار ال يكنس إال

بعد أن يقع.

ولقد رأى املأفون أن أكل الناس امللوخيا اخلضراء والفقاع ،والرتمس واجلرجري ،والزبيب والعنب ،هوى
قدمي يف طباع الناس ،فنهى عن كل ذلك ،ال يباع وال يؤكل ،وظهر على أن مجاعة ابعوا أشياء منها

فضرهبم ابلسياط ،وأمر فطيف هبم يف األسواق ،مث ضرب أعناقهم؛ كأن الذي حيمل امللوخيا اخلضراء على
رأسه ليبيعها يلبس عمامة خضراء.

أهذا -وحيه -جتديد يف األمة ،أم جتديد يف املعدة؟
اجمللد الثامن:
ال يرضى الطاغية إال أن ميحق روحانية األمة كلها ،فال يرتك شيئا روحانيا له يف أعصاب الناس أثر من

الوقار ،ومبن يستظهر -ويله -إذا حمقت رواحانية األمة وأشرفت نزعتها الدينية على االحنالل؟ كأنه ال
يعلم أن حقيقة الوجود ألمة من األمم إمنا تستمد من إمياهنا ابملثل األعلى الذي يدفعها يف سلمها إىل

احلياة بقوة ،كما يدفعها يف حرهبا إىل املوت بقوة؛ وكأنه ال يعلم أن التاريخ كله تقرره يف األرض بضعة

مبادئ دينية.
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هذا احلاكم األخرق هو عندي كالذي يقول لنفسه :مل أستطع أن أفتح دولة ،فألفتح دولة يف مملكيت ،لقد

أمر هبدم الكنائس والبيع ،حىت بلغ ما هدم منها ثالثني ألفا ونيفا.

أي جمنون أسخف جنوان من هذا الذي حيسب النفوس اإلنسانية كاألخشاب؛ تقبل كلها بغري استثناء أن

تدق فيها املسامري؟

سيعلم إذا نشبت حرب بينه وبني دولة أخرى ،أنه كسر أشد سيوفه مضاء حني كسر الدين!

اجمللد التاسع:

هذه هي الطامة الكربى؛ فال أدري كيف أكتب عنها؛ لقد تطاول اجملنون إىل األلوهية فادعاها ،وصار
يكتب عن نفسه :ابسم احلاكم الرمحن!

ولو كان أغىب األغبياء يف موضعه التقى شيئا ،ال أقول تقوى الدين والضمري ،ولكن تقوى النفاق

السياسي ،فكان حيمل الناس على أن يقولوا عنه" :أابان الذي يف األرضني!".

وإال فأي جهل وخبط ،وأي محق وهتور ،أن يكون إله على محار ،وإن كان اسم محاره القمر!
اجمللد العاشر:
سيأخذه هللا ابمرأة؛ ولكل شيء آفة من جنسه؛ لقد بلغ من وقاحة غريزته أن ائتفك أخته األمرية "ست

امللك" ،ورماها ابلفاحشة ،وهي من أزكى النساء وأفضلهن ،واهتمها ابألمري "سيف الدين بن الدواس"

وقد علمت أهنا تدبر قتله ،وأهنا اجتمعت لذلك بسيف الدين .فسأمسك عن الكتابة يف هذا اجمللد ،وأدع
سائره بياضا حىت أذهب إليهما فأعينهما مبا عندي من الرأي ،مث أعود لتدوين ما يقع من بعد.

ورأيت أين اجتمعت هبما واطمأان إيل ،فأخذان ندير الرأي:
غلماان يقتلونه إذا خرج يف غد إىل جبل
قالت األمرية لسيف الدين فيما قالته" :والرأي عندي أن تتبعه
ً
املقطم ،فإنه ينفرد بنفسه هناك!".

فقلت أان" :ليس هذا ابلرأي وال ابلتدبري".
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قالت" :فما الرأي والتدبري عندك؟".
قلت" :إن لنا علما يسمونه "علم النفس" ،مل يقع لعلمائكم ،وقد صح عندي من هذا العلم أن الرجل
طائش الغريزة جمنوهنا ،وأن األشعة اللطيفة الساحرة اليت تنبث من جسم املرأة هي اليت تنفجر يف خمه مرة

بعد مرة؛ فإذا خبت هذه األشعة ،وبطلت الغريزة ،بطلت دواعي أعماله اخلبيثة كلها ،وكف عن حماولته أن
جيعل األمة مملوءة من غرائز جسمه وشهواته ،ال من فضائلها ودينها .فلو أخذمت برأيي وأمضيتموه فإنه

سينكر أعماله إذا عرضها على نفسه اجلديدة ،وهبذا يصلح ما أفسد ،وتكون حياته قد نطقت بكلمتها

الصحيحة كما نطقت بكلمتها الفاسدة ،فإذا."...
قال األمري" :فإذا ماذا؟".
قلت" :فإذا خصي."...

فضحكت ست امللك ضحكة رنت رنينًا.
قلت" :نعم إذا خصي هذا احلاكم".
فغلبها الضحك أشد من األول ،ورمتين مبنديل لطيف كان يف يدها أصاب وجهي ،فانتبهت وأان أقول:

"نعم إذا خصي هذا احلاكم."...
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كفر الذاببة*:
قال كليلة 1وهو يعظ دمنة وحيذره ويقضي حق هللا فيه؛ وكان دمنة قد داخله الغرور وزهاه النصر ،وظهر
منه اجلفاء والغلظة ،ولقي الثعالب من زيغه وإحلاده عنتا شدي ًدا.

 ...وعلم اي دمنة أن ما زعمته من رأيك اتم ال يعرتيه النقص ،هو بعينه الناقص الذي مل يتم؛ والغرور الذي
تثبت به أن رأيك صحيح دون اآلراء ،لعله هو الذي يثبت أن غري رأيك يف اآلراء هو الصحيح.

ولو كان األمر على ما يتخيل كل ذي خيال ،لصدق كل إنسان فيما يزعم ،ولو صدق كل إنسان فيما

يزعم ،لكذب كل إنسان ،وإمنا يدفع هللا الناس بعضهم ببعض ،ليجيء حق اجلميع من اجلميع ،ويبقى

صغريا فال يكرب ،ويثبت الكبري من الصواب على موضعه ال ينتقص ،ويصح الصحيح ما
الصغري من اخلطأ ً
دامت الشهادة له ،ويفسد الفاسد ما دامت الشهادة عليه ،وما مثل هذا إال مثل األرنب والعلماء.

قال دمنة :وكيف كان ذلك؟

قال :زعموا أن أرنبا مسعت العلماء يتكلمون يف مصري هذه الدنيا ،ومىت يتأذن هللا ابنقراضها ،وكيف تكون

جنوما مذنبة ،لو ألتف ذنب أحدها على جرم أرضنا هذه لطارت هواء كأهنا
القارعة؛ فقالوا :إن يف النجوم ً

نفخة النافخ ،بل أضعف منها كأهنا زفرة صدر مريض ،بل أوهى كأهنا نفثة من شفتني .فقالت األرنب :ما
أجهلكم أيها العلماء! قد وهللا خرفتم وتكذبتم واستحمقتم؛ وال تزال األرض خبري مع ذوات األذانب؛

والدليل على جهلكم هو هذا؛ قالوا :وأرهتم ذنبها!...
ـــــــــــــــــــــــــ

* انظر "عود على بدء" من كتاب" حياة الرافعي".

 1كليلة ودمنة هنا أسلوب من أساليب الرافعي ،يعمد إليه حني يريد تقرير املعاين ابلتمثيل واحملاورة.
وانظر مقالة "فلسفة الطائشة" يف اجلزء األول.
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قال كليلة :وكم من مغرور ينزل نفسه من األنبياء منزلة هذه األرنب من أولئك العلماء؛ فيقول :كذبوا

محيعا وأصبت ،والتبس عليهم وانكشف يل ،وهم زعموا وأان املستيقن .مث ال دليل
وصدقت أان ،وأخطئوا ً
له إال مثل دليل األرنب اخلرقاء من هنة تتحرك يف ذنبها.

وكان يقال :إنه ال جياهر ابلكفر يف قوم إال رجل هان عليهم فلم يعبئوا به ،فهو األذل املستضعف ،أو
رجل هانوا عليه فلم يعبأ هبم ،فهو األعز الطاغية ،ذاك ال خيشونه فيدعونه لنفسه وعليه شهادة محقه،

وهذا خيشونه فيرتكون معارضته وعليه شهادة ظلمه ،وما شر من هذا إال هذا.
حاكما تشنق من خيالفك يف الرأي ،فليس يف رأسك إال عقل امسه احلبل؛ وإن
وقالت العلماء :إن كنت ً

كنت تقتل من ينكر عليك اخلطأ ،فليس لك إال عقل امسه احلديد؛ وإن كنت حتبس من يعارضك ابلنظر،

ففيك عقل امسه اجلدار؛ أما إن كنت تناظر وجتادل ،وتقنع وتقتنع ،وتدعو الناس على بصرية وال أتخذهم

ابلعمى ففيك العقل الذي امسه العقل.

متبعا ،ال يعصى يل أمر ،وال يرد علي رأي ،وال
قال كليلة :وأان اي دمنة ،فلو كنت قائ ًدا ً
وأمريا ً
مطاعاً ،

دائما إال إحدى الكلمتني :أصبت ،مث هي دائما
ينكر مين ما ينكر من املخلوق إذا أخطأ ،وال يُقال يل ً
أصبت؛ وال يلقاين أحد من قومي ابلكلمة األخرى ،رهبة من سخطي ،رهبة اجلبناء ،أو رغبة يف رضاي

مجيعا ،فلو كنت وكانوا على
رغبة املنافقني ،وزعموا أهنم على ذلك قد صحت نياهتم وخلص يل ابطنهم ً

هذا ،ألحالين نقصهم إىل نقص العقل بعد كماله ،وردتين فسولتهم إىل فسولة الرأي بعد جودته ،فأخلق يب
أن أعترب وضعهم إايي يف موضع اآلهلة ،هو إنزاهلم إايي يف منزلة الشياطني؛ وإال كنت حقيقا أن يصيبين ما

أصاب العنز اليت زعموا هلا أهنا أنثى الفيل.

قال دمنة :وكيف كان ذلك؟

قال :زعموا أنه كان يف إحدى خرائب اهلند مجاعة من العظماء ،وكان فيها عضرفوط كبري ،1فملكته

اجلماعة وذهبت أتمتر على أمره وتنتهي .فمر هبذه اخلربة.
ـــــــــــــــــــــــــ

 1العظاء :مجع عظاءة وعظاية ،وهي هذه الدويبة اليت يقال هلا "السحلية" ،والعضرفوط ضرب من العظاء
يكون أكرب منها.
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فيل جسيم من الفيلة اهلندية العظيمة ،مل حيس ابلعظاء ،ومل مييز فرقا بني هذه األمة من احلشرات وبني
احلصى منثورا يلتمع يف األرض هنا وهنا؛ قالوا فغضب العضرفوط" ،وكان قائدا عظيما ،مث تدبر أمر الفيل
ينظر كيف يصنع يف مدافعته ،وكيف حيتال يف هالكه ،فرآه ال يتحرك إال أبقدامه ينقلها واحدة واحدة؛

فقدر عند نفسه أنه لو أزال قدم الفيل عن األرض زال الفيل نفسه؛ فجاء فاعرتض الطريق ،ودب دبيبه؛

فلما رفع الفيل قدمه اهتبل هذه الغفلة منه .واندس حتتها ،فاندس مقبورا يف الرتاب!

مث إن العظاء افتقدت أمريها .فلما مضى الفيل لسبيله ورأت ما نزل هبا ،نفرت إىل أحجارها ،واستكنت
فيها ترتقب وترتبص ،فدخلت إىل اخلربة عنز جعلت تتقمم منها وترتع فيها ،ورأهتا العظاء فاجتمعن

أيمترن...

فقال منها قائل :هذه أنثى الفيل .فسألت عظاية منهن :وأين الناابن العظيمان؟

مشوها ،ولذلك
قالت األوىل :إن اإلانث دون الذكورة يف خلقها ،األنثى هي الذكر مقلواب أو خمتصرا أو
ً

هن يقلنب احلياة أو خيتصرهنا أو يشوهنها ،أفال ترين النابني العظيمني البارزين يف ذلك الفيل اجلسيم ،كيف

نبتا صغريين منقلبني فوق رأس أنثاه؟

فقالت واحدة :إن جاز قولك يف الرأي فأين اخلرطوم؟
قالت األخرى :هو هذه الزمنة املتدلية من حلقها ،وذلك خرطوم على قدر أنوثة األنثى!...

قالوا :مث اجتمع رأيهن على أن ميلكن أنثى الفيل هذه؛ وأن يهنب هلا اخلربة وأمتها .ومسعت املاعزة كالمهن
فقالت يف نفسها :ال جرم أن تكون العنز فيلة يف أمة من العظاء ،فقد قالت العلماء :إنه ال كبري إال
بصغري ،وال قوي إال بضعيف ،وال طاغية إال بذليل؛ وإن العظمة إن هي إال شهادة احلقارة على نفسها،
وإنه رب عظيم طاغية متجرب ما قام يف الناس إال كما تقوم احليلة ،وال عاش إال كما يعيش الكذب ،وال

حكم إال كما حيكم اخلداع ،وهذه الدنيا للمحظوظ كأهنا دنيا له وحده ،فمىت جاءت إليه فقد جاءت ،ولو

أهنا أدبرت عنه من انحية لرجعت من انحية أخرى ،ليثبت احلظ أنه احلظ.

وتقدم العظاء إىل العنز ،فقلن هلا :أيتها الفيلة العظيمة ،إن قرينك العظيم قد مس أمريان العضرفوط بقدمه
فيغبه حتت سبع أرضني ،وأنت أنثاه وسيدته ،فقد اخرتانك ملكة علينا ،ووهبنا لك اخلربة وما فيها.
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قالت العنز :فإين أهتب منكن هذه اهلبة ،ونعما صنعنت؛ غري أن بينكن وبيين ما بني العظاية والفيل .وما
بني احلصاة واجلبل ،فإذا أان قلت ،فأان قلت؛ وإذا أان أمرت ،فأان أمرت؛ وإذا أان فعلت ،فأان فعلت .هنا
يف هذه األمة كلها "أان" واحدة ليس معها غريها؛ ألن ههنا يف هذه الرأس دماغ فيلة ،ويف هذا اجلسم قوة

فيلة ،ويف اخلربة كلها فيلة واحدة؛ فال أعرفن منكن على الصواب واخلطأ إال الطاعة طاعة األعمى

للبصري .أال وإن أول احلقائق أنين فيلة وأنكن عظاء؛ ومىت بدأ اليقني من هنا سقط اخلالف من بيننا وبطل

االعرتاض منكن ،وقويت حق ألهنا قوة ،وابطلي كذلك حق ألنه من قويت؛ وقد قال أسالفنا حكماء الفيلة:
إن القوي بني الضعفاء مشيئة مطلقة ،فهو مصلح حىت ابإلفساد ،حكيم حىت ابحلماقة ،إمام حىت ابخلرافة،
عامل حىت ابجلهالة نيب حىت ابلشعوذة!...

قالوا :وتنكر عليها عظاية صاحلة عاملة كانت ذات رأي ودين يف قومها ،وكن يسمينها" :العمامة" ،لبياضها

وصالحها وطهارهتا ،فقالت :وال كل هذا أيتها الفيلة ،لقد خترصت غري احلق؛ فإنك حتكمينا من أجلنا ال
من أجلك ،وما قولك إال كلمات حتققها أعمالنا حنن؛ فلك الطاعة فيما يصلحنا ،وما كان من غريه فهو

رد عليك ،ورأيك شيء ينبغي أن تكون معه آراؤان ،لتتبني األسباب أسباب املوافقة واملخالفة ،فنأخذ عن

بينة ونرتك عن بينة؛ وقد كان يقال يف قدمي احلكمة :إنه جيب على من يقدم رأاي لألمة احلازمة كي أتخذ به،

أو يضع هلا شرعا ليحملها عليه ،أو يسن هلا سنة لتتبعها إنه جيب على هذا املتقدم لتحويل األمة أو

حتريرها أن يتقدم ألهل الشورى ويف رأسه الرأي ،ويف عنقه حبل؛ مث يتكلم برأيه ويبسطه ويدفع عنه،

وجيادهلم وجيادلونه؛ فإن كان الرأي حقا أخذوا الرأي ،وإن كان ابطال أخذوا احلبل فشنقوا فيه هذا املتهور.
ويف ديننا أن الطاعة يف املعصية معصية أخرى؛ ولقد كان لنا عضرفوط حباثة يف األداين دراسة لكتبها

عالمة نقاب؛ فكان مما علمنا :أن املخلوق مبين على النقص إذا هو ماض إىل الفناء ،فيجب أال يتم منه
شيء إال مبقدار ،وأال تكون القوة فيه إال مبقدار؛ وهلذا كان العقل التام يف األرض وهو جمموع العقول

العظيمة كلها ،وكان أمت اآلراء وأصحها ما أثبتت اآلراء نفسها أنه أصحها وأمتها .فال الدين اتبعت أيتها

الفيلة ،وال اتبعت فينا العقل ،وليس إال هذا "التفيل" الكاذب.

فلما مسعت العنز ذلك تنقشت وغضبت ،وقالت :إايكم وهذه الرتهات من ألسنتكم ،وهذه األابطيل يف

عقولكم؛ ال أمسعن منكم كلمة الدين وال كلمة
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األنبياء والعضافيط ...فذلك وحي غري وحيي أان؛ وإذا كان غري وحيي أان فأان لست فيه ،وإذا مل أكن أان
فيه فهو ال يصلح للحكم الذي شرطه أن الدولة ليس فيها إال أان واحدة .وذلك إن مل جيعلكم غرابء عين

جعلين غريبة عنكم ،ما بد من إحدى الغربتني ،فهو أول القطيعة ،والقطيعة أول الفساد ،وما دام يف الدين
أمر غري أمري ،وهني غري هنيي ،وحتليل وحترمي ال يتغريان على مشيئيت ،فأان جمنونة إن رضيت لكم هذا!...

فضحكت "العمامة" وقالت للماعزة :بل قويل :أان جمنونة بـ"أان"؛ أفال جيوز وأنت خلق من اخللق أن يعرتي
عقلك شيء مما يعرتي القول؟ ولسنا ننكر أنك قوية الرأي يف انحية القوة ،حسنة التدبري يف انحية

الشجاعة ،متجاوزة املقدار يف انحية احلزم واحلرص على مصاحل الدولة؛ ولكن أمل يقل احلكماء :إن الزايدة
املسرفة يف جهة من العقل ،أتيت من النقص املتحيف جلهة أخرى؛ وإنه رب عقل كان متاما عبقراي يف أمور،
ألنه ضعيف أبله يف غريها؛ حيسن يف تلك ما ال حيسنه أحد ،وحيكم منها ما ال حيكمه أحد ،مث يغلط يف

األخرى ما ال يغلط أحد فيه؟

قالوا :فجاشت العنز وفارت من الغضب فورة اجلبار ،وخيل إليها من عمى الغيظ أهنا ذهبت بني األرض

والسماء ،وأن زمنتها امتد منها خرطوم طويل ،وأن قرنيها انبعج منها انابن عظيمان؛ وقالت :وحيكم!

خذوا هذه "العمامة" فاشنقوها؛ فإهنا كما قالت؛ تقدمت إلينا ابلرأي واحلبل!...

وكان يف العظاء ضعاف ومهازيل وجبناء ،ومأكولون بكل آكل؛ فتشبح 1هلم أن أنثى الفيل هذه ستخلقهم
فيلة إن هم أطاعوها؛ فإذا مردوا عليها فإهنا من صرامة البأس حبيث جتعل كل ظلف من أظالفها جبال

فوقهم كأنه ظلة فتسوخ هبم األرض .مث أهنم اخنزلوا وتراجعوا ،وأخذت "العمامة" الصاحلة فشنقت ،ومخد
الرأي من بعدها ،وانقطع اخلالف والدين والعقل احلر؛ وأقبلت دولة العظاء على العنز جترر أذايهلا.
وجودا مل يكن ،وعرفت لنفسها وهي ماعزة انهبة شأن الفيل القوي،
قالوا :واغرتت املاعزة وأحست هلا ً
فلجت يف عمايتها وكفرت جبنسها ،وقالت :مل خيلقين هللا فيلة وخلقت نفسي؛ فأان ال هو...

ـــــــــــــــــــــــــ

 1أي خيل إليهم ومتثل.
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وثبت عندها أهنا ليست بعنز وإن أشبهتها كل عنز يف الدنيا؛ وذهبت تقلد وتعيش على مذاهب الفيلة بني

العظاء ،فإذا مشت ارجتت وختطرت كأهنا بناء يتقلقل ،وإذا اضطجعت أنذرت األرض أن تتمسك ال

تدكها جبنبها!...

ومر ذلك الفيل هبذا اخلراب مرة أخرى ،فالذت العظاء كلهن ابلفيلة ..وأتهبت هذه للقتال ،وحتصفت يف
املبارزة واملناجزة" ...واملعانزة" فنصبت قرنيها ،وحركت زمنتها ،وطأطأت ،وشدت أظالفها يف األرض،

وثبتت قوائمها ،وصلبت عظامها ،ونفشت شعرها ،وتشوكت كالقنفذ ،وأصرت بكل ذلك إصرارها،
وكانت عنزا نطيحة منذ كانت تتبع أمها وتتلوها ،فكيف هبا وقد تفيلت؟

مث إهنا ثبتت يف طريق الفيل لريى بعينيه هذا اهلول اهلائل ...فأقبل فمد خرطومه ،فناهلا به ،فلفها فيه،

فقبضه ،فرفعه ،فطوحها ،فكأمنا ذهبت يف السماء!...
وهتاربت العظاء ولذن أبجحارهن ،مث غدون على رزقهن ،فإذا جيفة العنز غري بعيد ،فدبنب عليها وارتعني

فيها ،وعلمن أهنا كانت ماعزة فيلها جنوهنا ،وأدركن أن الكذب على احلقائق قد جعل هللا له حقائق أخرى

تقتله ،وأن من غلب أمة العظاء على أمرها فليست األايم والليايل عظاء فيغلبها؛ وأن تغيري املخلوقات،

إمنا يكون بتحويل ابطنا ال بتحويل ظاهرها ،وأن اإلانء األمحر يريك املاء حممرا واملاء يف نفسه ال محرة فيه،
حىت إذا انكسر اإلانء ظهر كما هو يف نفسه؛ وكل ما خيفي احلق هو كهذا اإلانء :لون على احلق ال فيه؛

مث أيقن أن حماولة إخراج أمة كاملة من نزاعات ماعزة مأفونة ،هي كمحاولة استيالء الفيل من املاعزة!...

قال كليلة :واعلم اي دمنة أنه لوال أن هذه العنز احلمقاء قد كفرت كفر الذاببة ،ملا أخذها هللا أخذ الذاببة.

قال دمنة :وكيف كان ذلك؟

قال :زعموا أنه ذاببة سوداء كانت من محقى الذابن ،قدرت احلماقة عليها أبدية ،فلو انقلبت نقطة حرب

يف دواة ملا كتبت هبا إال كلمة سخف.
ووقعت هذه الذاببة على وجه امرأة زجنية ضخمة ،فجعلت تقابل بني نفسها وبني املرأة ،وقالت :إن هذا

ملن أدل الدليل على أن العامل فوضى ال نظام فيه ،وأنه مرسل كيف يتفق على ما يتفق ،عبثا يف عبث ،وال

ريب أن األنبياء قد كذبوا الناس،
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إذ كيف يستوي يف احلكمة خلقي "أان" وخلق هذه الذاببة الضخمة اليت أان فوقها؟

مث نظرت ليلة يف السماء ،فأبصرت جنومها تتألأل وبينها القمر ،فقالت :وهذا دليل آخر على ما حتقق
عندي من فوضى العامل ،وكذب األداين ،وعبث املصادفات ،فما اإلميان بعينه إال اإلحلاد بعينه ،ووضع

العقل يف شيء هو إجياد األلوهية فيه ،وإال فكيف يستوي يف احلكمة وضعي "أان" يف األرض ورفع هذا
الذابن األبيض ويعسوبه الكبري 1إىل السماء؟

مث إهنا وقعت يف دار فالح ،فجعلت متور فيها ذهااب وجيئة ،حىت رجعت بقرة الفالح من مرعاها ،فبهتت
الذاببة ومجدت على غرهتا من أول النهار إىل آخره ،كأهنا تزاول عمال؛ فلما أمست قالت :وهذا دليل

أكرب الدليل على فوضى األرزاق يف الدنيا ،فهااتن ذاببتان قد ثقبتا ثقبني يف وجه هذه البقر واكتنتا فيهما

أتكالن من شحمها فتعظمان مسنا؛ والناس من جهلهم ابلعلم الذابيب يسموهنا عينني .وأان قضيت اليوم كله

أمخش وأعض وألسع ألثقب يل ثقبا مثلهما فما انتزعت شعرة؛ فهل يستوي يف احلكمة رزقي "أان" ورزق
هاتني الذاببتني يف وجه البقرة؟

مث إهنا رأت خنفساء تدب دبيبها يف األرواث واألقذار؛ فنظرت إليها وقالت :هذه ال تصلح دليال على

الكفر؛ فإين "إان" خري منها؛ "أان" يل أجنحة وليس هلا" ،وأان" خفيفة وهي ثقيلة؛ وما كأهنا إال ذاببة قدمية

من ذابب القرون األوىل ،ذلك الذي كان بليدا ال يتحرك فلم جتعل له احلركة جناحا .2مث إهنا أصغت

فسمعت اخلنفساء تقول ألخرى وهي حتاورها :إذا مل جيد املخلوق أنه كما يشتهي فليكفر كما يشتهي؛ اي

وحينا! مل مل نكن جاموسا كهذا اجلاموس العظيم ،وما بيننا وبينه فرق إال أنه وجد من ينفخه ومل جند؟

فقالت الذاببة :إن هذا دليل العقل يف هذه العاقلة ،ولعمري إهنا ال متشي مثاقلة من أهنا بطيئة مرهقة
بعجزها ،ولكن من أهنا وقور مثقلة أبفكارها ،وهي الدليل على أين "أان" السابقة إىل كشف احلقيقة!

وجعلت الذاببة ال يسمع من دندنتها إال ،أان ،أان ،أان ،أان ...من كفر إىل كفر غريه ،إىل كفر غريمها؛ حىت
كأن السماوات كلها أصبحت يف معركة مع ذاببة.
ـــــــــــــــــــــــــ

 1اليعسوب :أمري النحل والذابن وحنومها ،خيل للذاببة أن القمر أمري هذا الذابب األبيض.
 2إشارة إىل أن الوظيفة ختلق العضو كما زعموا.
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وحي القلم
اتريخ يتكلم
مث جاءت احلقيقة إىل هذا اإلحلاد األمحق تسعى سعيها؛ فبينا الذاببة على وجه حائط ،وقد أكلت بعوضة

أو بعوضتني ،وأعجبتها نفسها ،فوقفت حتك ذراعها بذراعها ،دنت بطة صغرية قد انفلقت عنها البيضة
أمس ،فمدت منقارها فالتقطتها.

وملا انطبق املنقار عليها قالت :آمنت أنه ال إله إال الذي خلق البطة!
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وحي القلم
اي شباب العرب

اي شباب العرب!*:
يقولون :إن يف شباب العرب شيخوخة اهلمم والعزائم ،فالشبان ميتدون يف حياة األمم وهم ينكمشون.
وإن اللهو قد خلف هبم حىت ثقلت عليهم حياة اجلد ،فأمهلوا املمكنات فرجعت هلم كاملستحيالت.

وإن اهلزل قد هون عليهم كل صعبة فاختصروها؛ فإذا هزءوا ابلعدو يف كلمة فكأمنا هزموه يف معركة...
اتما ،ورجولة جسمه حتتج على طفولة أعماله.
وإن الشباب منهم يكون رجال ً

ويقولون :إن األمر العظيم عند شباب العرب أال حيملوا أب ًدا تبعة أمر عظيم.

ويزعمون أن هذا الشباب قد متت األلفة بينه وبني أغالطه ،فحياته حياة هذه األغالط فيه.

حمصورا يف طعامه وشرابه ،ولذاته.
وأنه أبرع مقلد للغرب يف الرذائل خاصة؛ وهبذا جعله الغرب كاحليوان
ً
ويزعمون أن الزجاجة من اخلمر تعمل يف هذا الشرق املسكني عمل جندي أجنيب فاتح...

ويتواصون أبن أول السياسة يف استعباد أمم الشرق ،أن يرتك هلم االستقالل التام يف حرية الرذيلة...
ويقولون :إنه ال بد يف الشرق من آلتني للتخريب :قوة أورواب ،ورذائل أورواب.

اي شباب العرب! مبن غريكم يكذب ما يقولون ويزعمون على هذا الشرق املسكني؟
من غري الشباب يضع القوة إبزاء هذا الضعف الذي وصفوه لتكون جوااب عليه؟

ـــــــــــــــــــــــــ

* أنشأها يف إابن ثورة فلسطني حلقها سنة .1936
اجمللد الثاين اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 327 | 200

()198/1

وحي القلم
اي شباب العرب
من غريكم جيعل النفوس قوانني صارمة ،تكون املادة األوىل فيها :قدران ألننا أردان؟

أال إن املعركة بيننا وبني االستعمار معركة نفسية ،إن مل يقتل فيها اهلزل قتل فيها الواجب!
واحلقائق اليت بيننا وبني هذا االستعمار إمنا يكون فيكم أنتم حبثها التحليلي ،تكذب أو تصدق.
الشباب هو القوة؛ فالشمس ال متأل النهار يف آخره كما متلؤه يف أوله.

ويف الشباب نوع من احلياة تظهر كلمة املوت عنده كأهنا أخت كلمة النوم.

وللشباب طبيعة أول إدراكها الثقة ابلبقاء ،فأول صفاهتا اإلصرار على العزم.

ويف الشباب تصنع كل شجرة من أشجار احلياة أمثارها؛ وبعد ذلك ال تصنع األشجار كلها وإال خشبا...

اي شباب العرب! اجعلوا رسالتكم :إما أن حييا الشرق عز ًيزا ،وإما أن متوتوا.

أنقذوا فضائلنا من رذائل هذه املدينة األوروبية ،تنقذوا استقاللنا بعد ذلك ،وتنقذوه بذلك.

إن هذا الشرق حني يدعو إليه الغرب؛ "يدعو ملن ضره أقرب من نفعه؛ لبئس املوىل ولبئس العشري".

لبئس املوىل إذا جاء بقوته وقوانينه ،ولبئس العشري إذا جاء برذائله وأطماعه.

أيها الشرقي! إن الدينار األجنيب فيه رصاصة خمبوءة ،وحقوقنا مقتولة هبذه الداننري.
أيها الشرقي! ال يقول لك األجنيب إال ما قال الشيطان{ :وما َكا َن ِيل َعلَْي ُكم ِمن س ْلطَ ٍ
ان إِىال أَ ْن َد َع ْوتُ ُك ْم
ْ ْ ُ
ََ
َ

استَ َج ْبـتُ ْم ِيل} [إبراهيم.]22 :
فَ ْ

اي شباب العرب! مل يكن العسري يعسر على أسالفكم األولني ،كأن يف يدهم مفاتيح من العناصر يفتحون

هبا.

أتريدون معرفة السر؟ السر أهنم ارتفعوا فوق ضعف املخلوق ،فصاروا عمال من أعمال اخلالق.
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وحي القلم
اي شباب العرب

غلبوا على الدنيا ملا غلبوا يف أنفسهم معىن الفقر ،ومعىن اخلوف ،واملعىن األرضي.
وعلمهم الدين كيف يعيشون ابللذات السماوية اليت وضعت يف كل قلب عظمته وكربايءه.
واخرتعهم اإلميان اخرتاعا نفسيا ،عالمته املسجلة على كل منهم هذه الكلمة :ال يذل.

حني يكون الفقر قلة املال ،يفتقر أكثر الناس ،وتنخذل القوة اإلنسانية ،وهتلك املواهب.
ولكن حني يكون فقر العمل الطيب ،يستطيع كل إنسان أن يغتين ،وتنبعث القوة وتعمل كل موهبة.

وحني يكون اخلوف من نقص هذه احلياة وآالمها ،تفسر كلمة اخلوف مائة رذيلة غري اخلوف.
ولكن حني يكون نقص احلياة اآلخرة وعذاهبا ،تصبح الكلمة قانون الفضائل أمجع.
هكذا اخرتع الدين إنسانه الكبري النفس الذي ال يقال فيه :اهنزمت نفسه.

اي شباب العرب! كانت حكمة العرب اليت يعملون عليها :اطلب املوت توهب لك احلياة.
والنفس إذا مل ختش املوت كانت غريزة الكفاح أول غرائزها تعمل.

وللكفاح غريزة جتعل احلياة كلها نصرا ،إذ ال تكون الفكرة معها إال فكرة مقاتلة.
غريزة الكفاح اي شباب ،هي اليت جعلت األسد ال يسمن كما تسمن الشاة للذبح.

وغذا انكسرت يوما ،فاحلجر الصلد إذا ترضرضت منه قطعة كانت دليال يكشف للعني أن مجيعه حجر

صلد.
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وحي القلم
اي شباب العرب
اي شباب العرب! إن كلمة "حقي" ال حتيا يف السياسة إال إذا وضع قائلها حياته فيها.

فالقوة القوة اي شباب! القوة اليت تقتل أول ما تقتل فكرة الرتف والتخنث.
القوة الفاضلة املتسامية اليت تضع لألنصار يف كلمة "نعم" معىن نعم.
القوة الصارمة النفاذة اليت تضع لألعداء يف كلمة "ال" معىن ال.

اي شباب العرب اجعلوا رسالتكم :إما أن حييا الشرق عزيزا ،وإما أن متوتوا.
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وحي القلم

اي شباب العرب
لو:!...
رأيتين جالسا يف مسرح هزيل مبدينة إسكندرية ،كما جيلس القاضي يف جرمية حيمل أهلها بني يديه آاثمهم

وأعماهلم ،وحيمل هو عقله وحكمه.

وقد ذهبت ألرى كيف يتساخف أهل هذه الصناعة؛ فكان حكمي أن السخافة عندان سخيفة ج ًدا...

رأيتهم هناك ينقدون العيوب مبا ينشئ عيواب جديدة ،ويسبحون أبيديهم سباحة ماهرة؛ ولكن على األرض
ال يف البحر ،وتكاد نظرهتم إىل احلقيقة اهلزلية تكون عمى ظاهرا عما هي به حقيقة هزلية؛ وال غاية هلم من

هذا التمثيل إال الرقاعة واإلسفاف واخللط واهلذاين ،إذا كان هذا هو األشبه جبمهورهم الذي حيضرهم،

وكان هو األقرب إىل تلك الطباع العامية البليدة اليت اعتادت من تكلف اهلزل ما جعلها هي يف ذات
نفسها هزال يسخر منه.

وال أسخف من تكلف النكتة الباردة قد خلت من املعىن ،إال تكلف الضحك املصنوع أييت يف عقبها

كالربهان على أن يف هذه النكتة معىن.
فالفن املضحك عند هؤالء ،إمنا هو السخف الذي يوافقون به الروح العامية الضئيلة الكاذبة املكذوب
عليها ،اليت يبلغ من بالهتها أحياان أن تضحك للنكتة قبل إلقائها ،لفرط خفتها ورعونتها ،وطول ما

تكلفت واعتادت ،فما ذلك الفن إال ما ترى من التخليط يف األلفاظ ،والتضريب بني املعاين ،وإيقاع

الغلط يف املعقوالت ،مث ال مث بعد هذا ،فال دقة يف التأليف ،وال عمق يف الفكرة ،وال سياسة يف مجع

النقائض ،وال نفاذ يف أسرار النفس ،وال جد يؤخذ من هزلية احلياة ،وال عظمة تستخرج من صغائرها ،وال

فلسفة تعرف من محاقاهتا.

والفرق بعيد بني ضحك هو صناعة ذهن لتحريك النفس ،وشحذ الطبع ،وتصوير احلقيقة صورة أخرى،

وبني ضحك هو صناعة البالهة للهو والعبث ،واجملانة ال غري.
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اي شباب العرب
وكان معي قريب من أذكياء الطلبة املتخصصني لآلداب اإلجنليزية ،فلم نلبث إال يسريا حىت جاء ثالثة من

ضباط األسطول اإلجنليزي ،فجلسوا حبذائنا صفا تلوح عليهم خمايل الظفر ،وهلم وقار البطولة ،وفيهم
أرواح احلرب ،وهم يبدون يف ثياهبم البيض املطراة 1كأهنم ثالثة نسور هبطت من الغمام إىل األرض،

فألعينها نظرات تدور هنا وهناك تنكر وتعرف.

وأعجبين أن أراهم يف هذا املكان اهلزيل املمتلئ ابلضعفاء ،كأهنم ثالث حقائق بني األغالط ،أو ثالث
أغالط كبرية ...وكان أبدع ما أراه على هيئة وجوههم وأسر له ،تواضع هذا االستعداد احلريب وحتوله إىل

استعداد للسخرية...

طويال؛ فإذا صرامة وشهامة ،وسكينة ووداعة ،وحسن مست وحالوة هيئة يف جلسة رزينة
مث أتملتهم ً
متوقرة ،ال يشبهها يف حس النفس اليت تعرف معاين القوة إال وضع ثالثة مدافع مصوبة.

وجعلت أقلب عيين يف الناس املوجودين ومالحمهم وهيئاهتم ،مث أرجع البصر إىل هؤالء الثالثة ،فأرى
املصري كاملقتنع أبنه حمدود مبدينة أو قرية ال يعرف لنفسه مكاان يف غريمها ،فهو من مث ال يرحل وال يغامر،

وال تتقاذفه الدنيا؛ وأرى اإلجنليزي كاملقتنع أبن كل مكان يف العامل ينتظر اإلجنليز.

وخيل إيل وهللا أن رجال من هؤالء اإلجنليز األقوايء املعتدين أبنفسهم ال يهاجر من بالده إال ومعه نفسه

واستقالله ،واترخيه وروح دولته ،وطبيعة أرضه؛ فهو مستيقن أن هللا ال يرزقه رزقا أي الرزق كان على ما
يتفق ،بل رزقا إجنليزاي :أي فيه كفايته.

ورأيت شيئا عجيبا من الفرق بني طابع السلم على وجوه ،وبني طابع احلرب على وجوه أخرى؛ ففي تلك

معاين السهولة واملالينة واحلرص على مادة احلياة ،ويف هذه معاين العزم واملقاومة واحلرص على جمد احلياة
ال على مادهتا.

وتبينت أسلوبني من األساليب االجتماعية :أحدمها يف فرد قد بىن أمره على أن أمة حتمله ،فهو يعيش

أبضعف ما فيه ،واآلخر يف فرد قد وضع األمر على أنه هو حيمل أمة فال يدع يف نفسه قوة ضاعفها.

ـــــــــــــــــــــــــ

 1أي املكوية؛ والكلمة العربية اليت استعملت قدميا يف معىن "املكوجي" هي :املطري "بتشديد الراء".
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وحي القلم
اي شباب العرب

وعرفت وجهني من وجوه الرتبية السياسية :أحدمها ابلطنطنة ،والتهويل والصراخ ،واستعارة ألفاظ غري
الواقع للواقع ،وحتميل األلفاظ غري ما حتمل؛ واآلخر ابهلدوء الذي يقهر احلوادث ،والصرب الذي يغلب

الزمن ،والعقيدة اليت تفرض أعماهلا العظيمة على صاحبها وجتعل أعظم أجره عليها أن يقوم هبا.

وميزت بني أثرين من آاثر األرض يف أهلها :أحدمها يف املصري السمح الوادع األلوف احليي الذي هو كرم
الطبيعة ،واآلخر يف اإلجنليزي العسر املغامر النفور امللح على الدنيا كأنه تطفل الطبيعة.

وألقى ابن العم الذي كان معي مسعه إىل هؤالء الضباط ،وهم من فالسفة الرأي على ما يظهر من
حديثهم ،مث نقل إيل عنهم ،فقال كبريهم :لقد فرغت من حبثي الذي وضعته يف فلسفة مخول الشرقيني،
وأفضيت منه إىل حقائق عجيبة ،أظهرها وأخفاها معا أن أمة من هذه األمم ال ميكن لألجنيب فيها ،وال
تثقل وطأته عليهم ،وال يطول ثواؤه يف أرضهم ،وال حيتلها من يطمع فيها ،ما مل يكن سادهتا وأمراؤها

وكرباؤها كأهنم فيها دولة حمتلة.

وهؤالء الكرباء هم آفة الشرق؛ فمن أعظم واجباتنا أن نزيد يف تعظيمهم ،وأن مند هلم يف املال واجلاه،
ونبسط هلم اليمني والشمال ،ونومههم أن عظمتهم هكذا ولدت فيهم وهكذا ولدوا هبا من أمهاهتم كما

ولدوا أبيديهم وأرجلهم .وخاصة عظماء رجال األداين املفتونني ابلدنيا؛ فإننا نصنع بغرور اجلميع

وسخافاهتم وحرصهم وطمعهم أشياء اجتماعية ذات خطر ال يصنع لنا مثلها إال الشياطني ومن لنا ابحلكم
على الشياطني؟ وهذا ما تنبه له "غاندي" ذلك املهزول اهلندي الذي تقوم دنياه أبربعة شلنات ،وال يزن

أكثر من بضعة أرطال من اجللد والعظم ،وال بطش عنده وال قوة فيه ،وهو مع ذلك جبار مساوي يف يده
الربق والرعد يرى ويسمع يف أرجاء الدنيا.

قال ضابط اليمني :وبصناعة الكربايء هذه الصناعة يكون رجل الشعب من هؤالء الشرقيني رجل تقليد

ابلطبيعة ،ورجل ذل ابحلالة ،ورجل خضوع ابجلملة؛ فليس يف نفسه أنه سيد نفسه وال سيد غريه ،بل أكرب
معانيه أن غريه سيد عليه فيكون معه دائما خيال استعباده.

وتكلم ضابط اليسار :ولكن املرتجم مل مييز أقواله ،ألن ثالث عشرة امرأة كن
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اي شباب العرب
يصرخن يف الرواية اهلزلية بلحن طويل يقلن يف أوله" :عاوزين رجالة تدلعنا "...وكانت املوسيقى تصرخ

معهن وتولول كأهنا هي أيضا امرأة حمرومة...

مث أرهف املرتجم أذنه فقال كبريهم :إن هلؤالء الشرقيني ست حواس :اخلمس املعروفة ،وحاسة اخلمول

الذي خدعتهم عنه الطبيعة البليدة فسموه الرتف واهلزل واللهو؛ واألمة األوروبية اليت حتتل بالد شرقية
جتد فيها لصغائر احلياة جيشا أقوى من جيشها؛ فعشرة آالف جندي بعتادهم وآالهتم ،ال يصنعون شيئال

إال االستفزاز والتحدي وإثبات أهنم غاصبون؛ ولكن ما أنت قائل يف عشرة آالف مكان كهذا املسرح

براقصاته ومومساته ومخوره ورواايته ،وهبؤالء الرجال املخنثني اهلزليني الرقعاء الذين هم وحدهم معاهدة
سياسية انجحة بيننا وبني شباب األمة؟

قال ضابط اليمني :نعم إن فن االحتالل فن عسكري يف األول ،ولكنه فن أخالقي يف اآلخر؛ وهلذا جيب

تعيني نقطة اجتاه للشباب تكون مضيئة المعة جذابة مغرية؛ ولكنه يف ذات الوقت حمرقة أيضا ،وهذه هي
صناعة إهالك الشباب ابلضوء اجلميل ،وما على السياسي احلاذق يف الشرق إال أن حيمي الرذيلة ،فإن

الرذيلة ستعرف له صنيعه وحتميه.
مجيعا" :اي
فتكلم ضابط اليسار ،ولكن صوته ذهب يف عشرين صوات من رجال املسرح ونسائه يصيحون ً

حلوة اي خفايف ،اي جمننة الشبان."...

وملا أملمت حبوار الضباط الثالثة قلت لصاحيب :استأذن يل عليهم أكلمهم .ففعل وعرفين إليهم ،وترجم

هلم مقالة "اي شباب العرب" وكان حيملها.
فكأمنا رماهم منها ابجليش واألسطول.

مث قلت لكبريهم :لست أنكر أن اإلجنليزي لو دخل جهنم لدخلها إجنليزاي .وال أجحد أن له يف احلياة مثل
هداية احليوان ،ألنه رجل عملي؛ دليل منفعته أهنا منفعته وحسب ،مث ال دليل غري هذا وال يقبل إال هذا.

فإذا قال الشرقي :حقي ،وقال اإلجنليزي :منفعيت ،بطلت األدلة كلها ،ورأى الشرقي أنه مع اإلجنليزي

كالذي حياول أن يقنع الذئب بقانون الفضيلة والرمحة.

وقد عرفنا أن يف السياسة عجائب ،منها ما يشبه أن يلقى إنسان إنساان فيقول له :اي سيدي العزيز ،بكل

احرتام أرجوا أن تتلقى مين هذه الصفعة...
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اي شباب العرب
ويف السياسة مواعيد عجيبة ،منها ما يشبه غرس شجرة للفقراء واملساكني ،والتوكيد هلم ابألميان أهنا ستثمر

رغفاان خمبوزة ،مث بعد ذلك تطعم فتثمر الرغفان املخبوزة حشوها اللحم واإلدام.

ويف السياسة حماربة املساجد ابملراقص ،وحماربة الزوجات ابملومسات ،وحماربة العقائد أبساتذة حرية الفكر،
وحماربة فنون القوة بفنون اللذة ،ولكن لو فهم الشباب أن أماكن اللهو يف كل معانيها ليست إال غدرا

ابلوطن يف كل معانيه!

ولو عرف الشباب أن حماربة اللهو هي أول املعركة السياسة الفاصلة!

ولو أدرك الشباب أن أول حق الوطن عليه أن حيمل يف نفسه معىن الشعب ال معىن نفسه!
ولو رجع الدين اإلسالمي كما هو يف طبيعته آلة حربية تصنع من الشباب رجال القوة!
ولو علم الشباب أن روح هذا الدين ليست :اعتقد وال تعتقد ،ولكن افعل وال تفعل.

ولو أيقن الشباب أن فرائض هذا الدين ليست إال وسائل علمية المتالء النفس مبعاين التقديس!

ولو فهم الشباب أن ليس يف الكون إال هذه املعاين جتعل النفس فوق املادة وفوق اخلوف وفوق الذل

وفوق املوت نفسه!
ولو حبث الشباب النفس اإلجنليزية القوية ليعرف ابلربهان أهنا نصف مسلمة فكيف هبا لو كانت مسلمة؟

وكان املرتجم ينقل إليهم كالمي ،فما بلغت إىل حيث بلغت ،حىت شد الضابط على يدي وهزها؛ فنظرت،
انئما بعد سهرة طويلة يف ذلك املسرح ،وإذا يد املرتجم نفسه هي اليت هتزين ألنتبه...
فإذا أان قد كنت ً
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يف حمنة فلسطني أيها املسلمون
يف حمنة فلسطني أيها املسلمون!:

هنضت فلسطني حتل العقدة اليت عقدت هلا بني السيف ،واملكر ،والذهب.
عقدة سياسية خبيثة ،فيها لذلك الشعب احلر قتل ،وختريب ،وفقر.

عقدة احلكم الذي حيكم بثالثة أساليب :الوعد الكذب ،والفناء البطيء ،ومطامع اليهود املتوحشة.

أيها املسلمون! ليست هذه حمنة فلسطني ،ولكنها حمنة اإلسالم ،يريدون أال يثبت شخصيته العزيزة احلرة.

أيضا.
كل قرش يدفع اآلن لفلسطني ،يذهب إىل هناك ليجاهد هو ً

أولئك إخواننا اجملاهدون؛ ومعىن ذلك أن أخالقنا هي حلفاؤهم يف هذا اجلهاد.

أولئك إخواننا املنكوبون؛ ومعىن ذلك أهنم يف نكبتهم امتحان لضمائران حنن املسلمني مجيعا.
أولئك أخواننا املضطهدون؛ ومعىن ذلك أن السياسة اليت أذلتهم تسألنا حنن :هل عندان إقرار للذل؟

ماذا تكون نكبة األخ إال أن تكون امسا آخر ملروءة سائر إخوته أو مذلتهم؟

أيها املسلمون! كل قرش يدفع لفلسطني ،يذهب إىل هناك ليفرض على السياسة احرتام الشعور

اإلسالمي.

ابتلوهم ابليهود حيملون يف دمائهم حقيقتني اثبتتني :من ذل املاضي وتشريد احلاضر.
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يف حمنة فلسطني أيها املسلمون
وحيملون يف قلوهبم نقمتني طاغيتني :إحدامها من ذهبهم ،واألخرى من رذائلهم.
وخيبئون يف أدمغتهم فكرتني خبيثتني :أن يكون العرب أقلية ،مث أن يكونوا بعد ذلك خدم اليهود.

يف أنفسهم احلقد ،ويف خياهلم اجلنون ،ويف عقوهلم املكر ،ويف أيديهم الذهب الذي أصبح لئيما ألنه يف
أيديهم.

أيها املسلمون! كل قرش يدفع لفلسطني ،يذهب إىل هناك ليتكلم كلمة ترد إىل هؤالء العقل.

ابتلوهم ابليهود ميرون مرور الداننري ابلراب الفاحش يف أيدي الفقراء.
كل مائة يهودي على مذهب القوم جيب أن تكون يف سنة واحدة مائة وسبعني.

حساب خبيث يبدأ بشيء من العقل ،وال ينتهي أب ًدا ،وفيه شيء من العقل.

والسياسة وراء اليهود ،واليهوء وراء خياهلم الديين ،وخياهلم الديين هو طرد احلقيقة املسلمة.

أيها املسلمون! كل قرش يدفع لفلسطني ،يذهب إىل هناك ليثبت احلقيقة اليت يريدون طردها.
يقول اليهود :إهنم شعب مضطهد يف مجيع بالد العامل.

ويزعمون :أن من حقهم أن يعيشوا أحر ًارا يف فلسطني ،كأهنا ليست من مجيع بالد العامل.
وقد صنعوا لإلجنليز عظيما ال يسبح يف البحار ،ولكن يف اخلزائن...

وأراد اإلجنليز أن يطمئنوا يف فلسطني إىل شعب مل يتعود قط أن يقول :أان.

ولكن ملاذا كنستكم كل أمة من أرضها مبكنسة أيها اليهود؟

أجهلتم اإلسالم؟ اإلسالم قوة كتلك اليت توجد األنياب واملخالب يف كل أسد.
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قوة خترج سالحها بنفسها ،ألن خملوقها عزيز مل يوجد ليؤكل ،ومل خيلق ليذل.

قوة جتعل الصوت نفسه حني يزجمر ،كأنه يعلن األسدية العزيزة إىل اجلهات األربع.
قوة وراءها قلب مشتعل كالربكان ،تتحول فيه كل قطرة دم إىل شرارة دم ولئن كانت احلوافر هتيئ خملوقاهتا

لريكبها الراكب ،إن املخالب واألنياب هتيئ خملوقاهتا ملعىن آخر.

لو سئلت ما اإلسالم يف معناه االجتماعي؟ لسألت :كم عدد املسلمني؟
فإن قيل :ثالمثائة مليون .قلت :فاإلسالم هو الفكرة اليت جيب أن يكون هلا ثالمثائة مليون قوة.

أجيوع إخوانكم أيها املسلمون وتشبعون؟ إن هذا الشبع ذنب يعاقب هللا عليه.

والغين اليوم يف األغنياء املمسكني عن إخواهنم ،وهو وصف األغنياء ابللؤم ال ابلغىن.
كل ما يبذله املسلمون لفلسطني ،يدل دالالت كثرية ،أقلها سياسة املقاومة.
كان أسالفكم أيها املسلمون يفتحون املمالك .فافتحوا أنتم أيديكم...

كانوا يرمون أبنفسهم يف سبيل هللا غري مكرتثني ،فارموا أنتم يف سبيل احلق ابلداننري والدراهم.
ملاذا كانت القبلة يف اإلسالم إال لتعتاد الوجوه كلها أن تتحول إىل اجلهة الواحدة؟

ملاذا ارتفعت املآذن إال ليعتاد املسلمون رفع الصوت يف احلق؟
أيها املسلمون! كونوا هناك .كونوا هناك مع إخوانكم مبعىن من املعاين.

لو صام العامل اإلسالمي كله يوما واح ًدا وبذل نفقات هذا اليوم الواحد لفلسطني ألغناها.
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مفاخرا األنبياء :هذه أميت!
لو صام املسلمون كلهم يوما واح ًدا إلعانة فلسطني ،لقال النيب
ً

قوما
يوما واحد لفلسطني ،لقال اليهود اليوم ما قاله آابؤهم من قبل :إن فيها ً
لو صام املسلمون مجيعا ً

جبارين...

مساواي.
أيها املسلمون! هذا موطن يزيد فيه معىن املال املبذول فيكون شيئا ً

كل قرش يبذله املسلم لفلسطني ،يتكلم يوم احلساب يقول :اي رب ،أان إميان فالن!
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قصة األيدي املتوضئة
قصة األيدي املتوضئة:
قال راوي اخلرب :ذهبت إىل املسجد لصالة اجلمعة؛ املسجد جيمع الناس بقلوهبم ليخرج كل إنسان من

دنيا ذاته ،فال يفكر أحد أنه أمسى من أحد؛ ولقد يكون إىل جانبك الصانع أو األجري أو الفقري أو

اجلاهل ،وأنت الرئيس أو العظيم أو الغين أو العامل ،فتنظر إليه وإىل نفسك فتحس كأن خواطرك متوضئة

متطهرة ،وترى كلمة الكربايء قد فقدت روحها ،وكلمة التواضع قد وجدت روحها؛ وتشعر ابلنفس اجملتمعة

قد نصبت احلرب للنفس املنفردة؛ ولو خطر لك شيء خبالف ذلك رأيت الفقري إىل جانبك توبيخا لك،
ونظرت إليه ساكتا وهو يتكلم يف قلبك ،وشعرت ابهلل من فوقكما ،واستعلنت لك روح املسجد كأهنا هتم

بطردك منه ،وخيل إليك أن األرض ستلطم وجهك إذا سجدت عليها ،وأيقنت من ذات نفسك أن لست
هناك يف دنياك وليس صاحبك يف دنياه ،وإمنا أنتما هناك يف إنسانية ميزاهنا بيد هللا وحده؛ فال تدري أيكما
الذي خيف وأيكما الذي يثقل.1

قال :والعجيب أن هذا الذي ال جيهله أحد من أهل الدين ،يعرفه بعض علماء الدين على وجه آخر،
فرتاه يف املسجد ميشي خمتاال ،قد حتلى حبليته ،وتكلف لزهوه ،فلبس اجلبة تسع اثنني ،وتطاول كأنه

املئذنة ،وتصدر كأنه القبلة ،وانتفخ كأنه ممتلئ ابلفروق بينه وبني الناس ،وهو بعد كل هذا لو كشف هللا
متويهه النكشف عن اتجر علم بعض شروطه على الفضيلة أن أيكل هبا ،فال جيد دنيا ذاته إال يف املسجد،

فهو نوع من كذب العامل الديين على دينه.

قال الراوي :وصعد اخلطيب املنرب ويف يده سيفه اخلشيب يتوكأ عليه؛ فما استقر يف الذروة حىت خيل إيل

أن الرجل قد دخل يف سر هذه اخلشبة ،فهو يبدو كاملريض تقيمه عصاه ،وكاهلرم ميسكه ما يتوكأ عليه؛

ونظرت فإذا هو كذب
ـــــــــــــــــــــــــ

 1استوفينا الكالم عن فلسفة املسجد يف مقاالت كثرية.
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قصة األيدي املتوضئة

صريح على اإلسالم واملسلمني ،كهيئة سيفه اخلشيب يف كذهبا على السيوف ومعدهنا وأعماهلا.

واتهلل ما أدري كيف يستحل عامل من علماء الدين اإلسالمي يف هذا العصر ،أن خيطب املسلمني خطبة
مجعتهم ويف يده يف هذا السيف عالمة الذل والضعة والرتاجع واالنقالب واإلدابر واهلزل والسخرية

والفضيحة واإلضحاك؛ ومىت كان اإلسالم أيمر بنجر السيوف من اخلشب وحنتها وتسويتها وإرهاف حدها
الذي ال يقطع شيئا ،مث وضعها يف أيدي العلماء يعتلون هبا ذؤابة كل منرب ،لتتعلق هبا العيون ،وتشهد فيها

الرمز والعالمة ،وتستوحي منها املعنوية يف الدينية اليت جيب أن تتجسم لرتى؟

أيف سيف من اخلشب معنوية غري معىن اهلزل والسخافة ،وبالهة العقل وذلة احلياة ،ومسخ التاريخ الفاتح

املنتصر ،والرمز خلضوع الكلمة وصبيانية اإلرادة؟

قال :وكان متام اهلزء هبذا السيف اخلشيب الذي صنعته وزارة أوقاف املسلمني ،أنه يف طول صمصامة
عمرو بن معد يكرب الزبيدي فارس اجلاهلية واإلسالم ،1فكان إىل صدر اخلطيب ،ولوال أنه يف يده لظهر

مقبضه يف صدر الرجل كأنه وسام من اخلشب...

قال :وكان اخلطيب إذا تكلف وتصنع وظهر منه أنه قد محي واثر اثئره ،ارتج وغفل عن يده ،فتضطرب
فيها قبضة السيف فتلكزه يف صدره كأمنا تذكره أن يف يده خشبة ال تصلح هلذه احلماسة.2

قال :وخطب العامل على الناس ،وكان سيفه اخلشيب خيطب خطبة أخرى :فأما األوىل فهي حمفوظة معروفة
وال تنتهي حىت ينتهي أثرها ،إذ هي كالقراءة إلقامة الصالة؛ وكانت يف عهد األول كالدرس إلقامة شأن من
شئون االجتماع والسياسة ،فبينها وبني حقيقتها اإلسالمية مثل ما بني هذا السيف من اخلشب وبني

حقيقته األوىل ،وأما اخلطبة الثانية فقد عقلتها أان عن تلك اخلشبة وكتبتها ،وهذه هي عبارهتا:
وحيكم أيها املسلمون! لو كنت بقية من خشب سفينة نوح اليت أنقذ فيها

ـــــــــــــــــــــــــ

 1كان طول الصمصامة سبعة أشبار وافية وعرضها شرب.

 2القاعدة الشرعية :أن البلد الذي يفتح ابلسيف خيطب فيه ابلسيف .وملا ضعف املسلمون السيف
منهم وأطاعهم اخلشب!...
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اجلنس البشري ،ملا كان لكم أن تضعوين هذا املوضع؛ وما جعلكم هللا حيث أنتم إال بعد أن جعلتموين
حيث أان ،تكاد شرارة تذهب يب وبكم معا ،ألن يف وفيكم املادة اخلشبية واملادة املتخشبة.

وحيكم! لو أنه كان خلطيبكم شيء من الكالم الناري املضطرم ،ملا بقيت اخلشبة يف يده خشبة ،وكيف

إمياان إبميانه ،وكيف يصعد املنرب ليقول كلمة الدين من احلق الغالب ،وكلمة احلياة من احلق
ميتلئ الرجل ً
الواجب ،وهو كما ترونه قد انتهى من الذل إىل أن فقد السيف روحه يف يده؟

أيها املسلمون! لن تفلحوا وهذا خطيبكم املتكلم فيكم ،إال إذا أفلحتم وأان سيفكم املدافع عنكم ،أيها

املسلمون غريوه وغريوين.

قال راوي اخلرب :وملا قضيت الصالة ماج الناس إذ انبعث فيهم مجاعة من الشبان يصيحون هبم

يستوقفوهنم ليخطبوهم؛ مث قام أحدهم فخطب ،فذكر فلسطني وما نزل هبا ،وتغري أحوال أهلها ،ونكبتهم

وجهادهم واختالل أمرهم ،مث استنجد واستعان ،ودعا املوسر واملخف إىل البذل والتربع وإقراض هللا تعاىل؛
وتقدم أصحابه بصناديق خمتومة ،فطافوا هبا على الناس جيمعون فيها القليل واألقل من دراهم هي يف هذه
احلال دراهم أصحاهبا وضمائرهم.

قال :وكان إىل جانيب رجل قروي من هؤالء الفالحني الذين تعرف اخلري يف وجوههم ،والصرب يف

أجسامهم ،والقناعة يف نفوسهم ،والفضل يف سجاايهم؛ إذ امتزجت هبم روح الطبيعة اخلصبة فتخرج من
أرضهم زروعا ومن أنفسهم زروعا أخرى ،فقال لرجل كان معه :إن هذا اخلطيب خطيب املسجد قد غشنا
وهؤالء الشبان قد فضحوه؛ فما ينبغي أن تكون خطبة املسلمني إال يف أخص أحوال املسلمني.

قال :ونبهين هذا الرجل الساذج إىل معىن دقيق يف حكمة هذه املنابر اإلسالمية؛ فما يريد اإلسالم إال أن
تكون كمحطات اإلذاعة ،يلتقط كل منرب أخبار اجلهات األخرى ويذيعها يف صيغة اخلطاب إىل الروح

والعقل والقلب ،فتكون خطبة اجلمعة هي الكلمة األسبوعية يف سياسة األسبوع أو مسألة األسبوع ،وهبذا
ال جييء الكالم على املنابر إال حيا حبياة الوقت ،فيصبح اخلطيب ينتظره الناس يف كل مجعة انتظار الشيء

اجلديد؛ ومن مث يستطيع املنرب أن يكون بينه وبني احلياة عمل.
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قال :وخيل إيل بعد هذا املعىن أن كل خطيب يف هذه املساجد انقص إىل النصف ،ألن السياسة تكرهه أن
خيلع إسالميته الواسعة قبل صعوده املنرب ،وأال يصعد إال يف إسالميته الضيقة احملدودة حبدود الوعظ هو
مع ذلك نصف وعظ ...فاخلطبة يف احلقيقة نصف خطبة ،أو كأهنا أثر خطبة معها أثر سيف...

قال :وأخرج القروي كيسه فعزل منه دراهم وقال :هذه لطعام أتبلغ به وألوبيت إىل البلد ،مث أفرغ الباقي يف
صناديق اجلماعة؛ واقتديت أان به فلم أخرج من املسجد حىت وضعت يف صناديقهم كل ما معي؛ ولقد

حسبت أنه لو بقي يل درهم واحد ملضى يسبين ما دام معي إىل أن خيرج عين.

قال الراوي :مث دخلت إىل ضريح صاحب املسجد أزوره وأقرأ فيه ما تيسر من القرآن ،فإذا هناك رجال
من علماء املسلمني ،اثنان أو ثالثة "الشك يف اثلثهم ألنه حليق اللحية" .مث تواىف إليهم آخرون فتموا

سبعة؛ ورأيتهم قد خلطوا أبنفسهم صاحب "الالحلية" ،فعلمت أنه منهم على املذهب الشائع يف بعض
ِ
س ِن
سا َن ِيف أ ْ
َح َ
العصريني من العلماء والقضاة الشرعيني ،أحسبهم حيتجون بقوله تعاىل{ :لََق ْد َخلَ ْقنَا ْاألنْ َ
تَـ ْق ِو ٍمي} [التني]4 :؛ وكل امرئ فإمنا تبصره مرآته كيف يظهر يف أحسن تقومي ،أبلحية أم بال حلية؟
وأدرت عيين يف وجوههم ،فإذا وقار ومست ونور مل أر منها شيئا يف وجه صاحب "الالحلية"؛ وأان فما

أبصرت قط حلية رجل عامل أو عابد أو فيلسوف أو شاعر أو كاتب أو ذي فن عظيم ،إال ذكرت هذا

املعىن الشعري البديع الذي ورد يف بعض األخبار ،من أن هلل "تعاىل" مالئكة يقسمون :والذي زين بين

آدم ابللحي.

وكان من السبعة رجل ترك حليته عافية على طبيعتها؛ فامتدت وعظمت حىت نشرت حوهلا جوا روحانيًا من
اهليبة تشعر النفس الرقيقة بتياره على بعد ،فكان هذا أبلغ رد على ذلك.

مجيعا إىل خطب الشبان ،وكانت أصوات هؤالء جافية صلبة حىت كأهنا صخب
قال؛ وأنصت الشيوخ ً
معركة ال فن خطابة ،وعلى قدر ضعف املعىن يف كالمهم قوي الصوت؛ فهم يصرخون كما يصرخ
املستغيث يف صيحات هاربة بني السماء واألرض.
اجمللد الثاين اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 327 | 216

()214/1

وحي القلم
قصة األيدي املتوضئة

فقال أحد الشيوخ الفضالء :ال حول وال قوة إال ابهلل! جاء من اخلرب" :تعس عبد الدنيا تعس عبد
ك ُه ُم
{وَم ْن يُو َق ُش ىح نَـ ْف ِس ِه فَأُولَئِ َ
الدرهم" .وهللا ما تعس املسلمون إال منذ تعبدوا هلذين حرصا وشحا؛ َ
ال ُْم ْفلِ ُحو َن} [احلشر ،]9 :ولو تعارفت أموال املسلمني يف احلوادث ملا أنكرهتم احلوادث.
فقال آخر :ويف احلديث" :إن هللا حيب إغاثة اللهفان" ،ولكن ما ابل هؤالء الشبان ال يوردون يف خطبهم
أحاديث مع أهنا هي كلمات القلوب؟ فلو أهنم شرحوا للعامة هذا احلديث" :إن هللا حيب إغاثة اللهفان"

ألسرع العامة إىل ما حيبه هللا.

قال الثالث :ولكن جاءان األثر يف وصف هذه األمة" :إهنا يف أول الزمان يتعلم صغارها من كبارها ،فإذا
كان آخر الزمان تعلم كبارهم من صغارهم" .فنحن يف آخر الزمان ،وقد سلط الصغار على الكبار يريدون

أن ينقلوهم عن طباعهم إىل صبيانية جديدة.

قال الراوي :فقلت لصديق معي :قل هلذا الشيخ :ليس معىن األثر ما فهمت ،بل أتويله أن آخر الزمان

سيكون هلذه األمة زمن جهاد واقتحام ،وعزمية ومغلبة على استقالل احلياة؛ فال يصلح لوقاية األمة إال

شباهبا املتعلم القوي اجلريء ،كما نرى يف أايمنا هذه ،فينزلون من الكبار تلك املنزلة؛ إذ تكون احلماسة

متممة لقوة العلم .ويف احلديث" :أميت كاملطر :ال يدري أوله خري أم آخره".

قال الراوي :ومل يكد الصديق حيفظ عين هذا الكالم ويهم بتبليغه ،حىت وقعت الصيحة يف املكان؛ فجاء
أحد اخلطباء ووقف يفعل ما يفعله الرعد :ال يكرر إال زجمرة واحدة؛ وكان الشيوخ األجالء قد مسعوا كل

ما قيل ،فأطرقوا يسمعونه مرة رابعة أو خامسة؛ وفرغ الشباب من هديره فتحول إليهم وجلس بني أيديهم
متأداب ومتخشعا ووضع الصندوق املختوم.

فقال أحد الشيوخ :مل خيف علينا مكانك ،وقد بذلتم ما استطعتم؛ فبارك هللا فيك ويف أصحابك.

وسكت الشاب ،وسكت الشيوخ ،وسكت الصندوق أيضا...
مث حتركت النفس بوحي احلالة؛ فمد أوهلم يده إىل جيبه ،مث دسها فيه ،مث عيىث فيه قليال1؛ مث ...مث أخرج

الساعة ينظر فيها.
ـــــــــــــــــــــــــ

 1أي حبث أبصابعه.
اجمللد الثاين اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 327 | 217

()215/1

وحي القلم
قصة األيدي املتوضئة
وانتقلت العدوى إىل الباقني ،فأخرج أحدهم منديله يتمخط فيه ،وظهرت يف يد الثالث سبحة طويلة،
وأخرج الرابع سواكا فمر به على أسنانه ،وجر اخلامس كراسة كانت يف قبائه ،ومد صاحب اللحية

العريضة أصابعه إىل حليته خيللها؛ أما السابع صاحب "الالحلية" ،فثبتت يده يف جيبه ومل خترج ،كأن فيها
شيئا يستحيي إذا هو أظهره ،أو خيشى إذا هو أظهره من ختجيل اجلماعة.

أيضا...
وسكت الشاب ،وسكت الشيوخ ،وسكت الصندوق ً

قال الراوي :ونظرت فإذا وجوههم قد لبست للشاب هيئة املدرس الذي يقرر لتلميذه قاعدة قررها من

قبل ألف مرة أللف تلميذ ،فخجل الشاب ومحل صندوقه ومضى...

أقول أان :فلما انتهى الراوي من "قصة األيدي املتوضئة" ،قلت له :لعلك أيها الراوي استيقظت من احللم
قبل أن ميأل الشيوخ األجالء هذا الصندوق ،وما ختم عقلك هذه الرواية هبذا الفصل إال مبا كددت فيه

ذهنك من فلسفة حتول السيف إىل خشبة ،ولو قد امتد بك النوم لسمعت أحدهم يقول لسائرهم :مبن
ينهض إخواننا اجملاهدون ومبن يصولون؟ هلذا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :جاهل سخي أحب إىل

هللا من عامل خبيل" .مث ميلئون الصندوق...
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جنوى التمثال:1
أيها املفرتش الصخرة يشد ذارعيه أقوى الشد كأمنا يريد أن يقتلع الصخرة فيهما ،متناهضا بصدره ليدل
علة أنه وإن ربض فإن الوثبة يف يديه ،متمطيا بصلبه ليشري إىل جسمه اهلادئ إىل معانيه املفرتسة ،مقعيا

على ذنبه ومتحفزا بسائره كأنه قوة اندفاع هتم أن تنفلت من جاذبية األرض.
وأنت أيتها اهليفاء متثل اإلنسانية املتمدنة يف حنافتها وهي كهذه اإلنسانية ضاربة بذراعي أسد يف غلظ

مدفعني...

حكيمة يف النظر كأمنا متد يف سرائر األمم نظرة املتأمل ،ولكن يدها كيد احلكمة السياسية على تركيب

عقلي حتته املخالب...

ساكنة كأهنا متثال السالم على أهنا يف جوار األسد كالسالم بني الشعوب؛ تلمح فيه إنسان العامل ووحش

العامل...

اي أاب اهلول!
أأنت جواب عن ذلك اللغز القدمي الذي هو كالم ال يتكلم وسكوت ال يسكت.

والذي أشار برأس اإلنسان على جسم الليث أنه قوة عمياء كالضرورة ولكنها مبصرة كاالختيار.

إنساان عظامه من
والذي أخرج من فين الغريزة والعقل فنا اثلثًا ال يزال يف األرض ينتظر املرأة اليت تلد ً
احلجر؟

وأنت اي مصر:
أواقفة مثة للشرح والتفسري ،تقولني للمصري :إن أجدادك يسألونك من
ـــــــــــــــــــــــــ

متحفزا تقف إىل جانبه
رمزا هلذه النهضة ،وهو أبو اهلول
ً
 1متثال هنضة مصر الذي صنعه املثال خمتار ً

امرأة.
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آالف السنني هبذا الرمز :أال معجزة من القوة متط عضالت احلجر؟

أال بسطة من العلم جتعلك أيها املصري وكأنك رأس جلسم الطبيعة؟ أال فن جديد ترفع به أاب اهلول يف
اجلو فتزيده على قوة الوحش وذكاء اإلنسان خفة الطري؟

أم تقولني للمصري :إن أجدادك يوصونك هبذا الرمز أن تكون كالظهر األسدي ال يركب مطاه ،وكالرأس

اإلنساين ال تقيد حريته ،وكالربضة اجلبلية ال تسهل إزاحتها ،وكاإلهبام املركب من غامضني ال يتيسر به
عبث العابث ،وكالصراحة اجملتمعة من عنصر واحد ال يغلط يف حقيقتها أحد؟

أم تقولني اي مصر :إن تفسري أيب اهلول األول أن النهضة املصرية إمنا تكون يوم خترج البالد من يصنع أاب
اهلول الثاين؟

متثال النهضة أم صفحة من احلجر قد صور الشعب فكره عليها ،ودون فيها إحساسه بتارخيه ،ووصف هبا

إدراكه حياة املعاين السامية؟

أم هو كتابة فصل من التاريخ بقلم احلياة وعلى طريقة من بالغتها ،خشيت عليه الفناء فدونته يف أسلوب

من أساليب البقاء احلجري الصلد؟

أم ذاك يوم من أايم األمة أحاله الفن من زمن إىل مادة؛ ومن معىن إىل حس ،ومن خرب إىل منظر ،وكانوا
يتكلمون عنه فجعله الفن يتكلم عن نفسه؟

أم هو تعبري عن تلك املعاين اليت خلقتها نفوس هذا اجليل ختاطب به النفوس اآلتية لتتمم عليها ،وتضيف

فيه إىل املعىن سر املعىن ،وتضع الكلمة اإلنسانية على لسان الطبيعة تتكلم ابلتمثال كما تتكلم ابجليل؟

أم تركيب سياسي إذا فسرته اللغة كان معناه أن الثابت إذا احتاج إىل من يثبته ...فلن ميحوه من ينكره،
وأن الظاهر إن احتاج إىل من يدل عليه ...فلن خيفيه من ال يراه؟

بل أراك ال هول فيك اي أاب اهلول اجلديد.

أفذاك من رقة داخلتك ورمحة جاءتك من مس يده املرأة؟

أم اهلول اليوم قد أصبح يف العقل والعاطفة ومد العني النسائية إىل بعيد؟
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وحي القلم
جنوى التمثال

أم ال يتم يف هذه املدينة رأس رجل وجسم سبع إال ...إال أبانمل امرأة؟
أال من يعلمين أهذه املرأة منك هي هتذيب لإلنسان والوحش أم تكملة عليهما؟

أال من أيتيين ابحلكمة فيك من وضع الرجل القوي رأسا وال جسم ،واألسد املفرتس جسما وال رأس ،مث ال

يكمل دوهنما إال املرأة وحدها.
إمنا كنت اي أاب اهلول لغز الصمت ،فلما أضيفت املرأة إليك أصبحت لغز النطق ...فيا للهول!
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وحي القلم
فاتح اجلو املصري
فاتح اجلو املصري:1
اي طري املثل األعلى!

لقد انفلت من رذيلة اخلوف وتركتها يف الرتاب موطئ القدم ،وقلت هلا :وحيك ،لقد آن للشباب املصري؛

فهو مغامس يف ماء الصواعق ،2متطوح يف اللجة األزلية اليت تغوص فيها الكواكب ،3يطري بروح الشرارة،
ويهبط بروح الغيث ،ويلجم اجلو ويسرجه ،ويتعلم كيف يشوي عدوه يف عني الشمس.

مغامرا فخطوت يف طريق املالئكة هبذه الفضيلة ومحلك اجلو؛ ولو أنك خفت وكنت على
وكنت بطال ً

جناحي جربيل ال على طيارة ،خلاف جربيل على جناحيه من حطمة هذا املعىن الرتايب الطاغية الذي حيكم

على األحياء ابملوت بال موت ،ألنه الذل واخلضوع والرذيلة.
ومحلك اجلو إىل قبة السماء ،وهنالك نظر العامل فرأى ملصر الناهضة علمها اإلنساين يتنفس حتت

الكواكب.

ومحلك اجلو إلينا ،فلما رفعنا رؤوسنا لنراك ،رفعناها يف الوقت بني شعوب األرض.

وضربت اي جناح مصر يف اهلواء ،وأعنان السماء 4مملوءة ابلزعزع واهلوجاء والعاصف ،والسماء يف فصلها
املكفهر الذي ختلع فيه كل ساعة وتلبس ومتزق 5وتطوي ،فزدت جبرأتك يف براهني القضية املصرية برهان

قوة املخاطرة ،وأضفت إىل منطقها وضعا جدي ًدا مفحما من روح التضحية.
ـــــــــــــــــــــــــ

 1كتبت يف أول طيار مصري قدم إىل مصر من أورواب على طيارته ،يف شهر فرباير سنة  ،1930وهو
مشهودا.
الطيار صدقي وطيارته فائزة ،وكان مقدمه يوما
ً

 2كناية عن السحاب.

 3كناية عن أجواز الفضاء.
 4نواحيها ،مجع عنان "ابلفتح".
 5كناية عن طبيعة الشتاء ،من الغيم والصحو وما بينهما.
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وحي القلم
فاتح اجلو املصري
وطرت بني حياة وموت فجعلتهما يستواين يف اعتقادك؛ إذ وصلت فكرة املوت بسر اإلميان ،واحلياة بسر

العزمية.

وكنت رجل أمتك إبنكار ذات نفسك من أجلها.

واتسعت للتاريخ بوضعك عمرك احملدود على الطيارة ،وقذفك هبا وبه يف مسبح األجل.

وجتردت لألدبية لتعطي بالدك :إما شهيد جمد يف اآلخرة ،وإما شهادة فخر يف الدنيا.

وكنت على طيارتك الصغرية املتطاردة حتت الريح ،وحولك روح اهلرم األكرب القائم إبرادة مصر وكأنه

مسمار مدقوق يف كرة األرض بني القطب والقطب.

وأنت اي "فائزة" اي هذه الصغرية اخلارجة من مال صاحبها وجهده وعزميته كما خترج القوة من ضعف،

أعلمت إذ أنت ترتفعني وهتبطني بني السحب كما تتواثب الفراشة على النور يف روضة مزهرة ،وإذا أنت
تفتقني وحتوكني يف مالءة السحاب كأنك مبحركك الدوار تنسجني يف السماء مبغزل ،وإذ أنت بني صفق
الرايح اهلوج ،1حتت السماء املدججة ،2يف كبة الشتاء ،3كأنك مناظرة جتري بني العزمية يف اإلنسان

والعزمية يف الطبيعة ،وإذ أنت بني ذًئب األعاصري ،ومنور السحاب 4وسباع الغيم ذوات اللبدة الكثيفة
مدفعا رشا ًشا يرتكها صرعى.
املتشعثة ،كأنك بصوتك وأزيزك تطلقني على وحوش اجلو ً

وإذ تراك الريح فتقول عنك :ريح صنعها اإلنسان .ويراك النجم فيقول :جنم أفلت من النظام األرضي.
وتراك املالئكة فتقول :وحيك ايبن آدم ،كأنك مبا خلقه العقل تطمع منا يف سجدة أخرى كاليت سجدانها

آلدم يوم خلقه هللا.

أعلمت إذ أنت كذلك اي "فائزة" ،أن التاريخ املصري سيحولك من
ـــــــــــــــــــــــــ

 1اضطراب الرايح املتقلبة.
 2املتغيمة.

 3كبة الشتاء :شدته ودفعته.
 4يقال :ريح متذئبة؛ إذا كانت جتيء من هنا مرة ومن هنا مرة كما يساور الذئب ،فوضعنا من هنا كلمة
ذًئب الرايح ،والنمر من السحاب :قطع صغار متدان بعضها من بعض ،تشبيها جبلد النمر ،فوضعنا منها

منور السحاب.
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وحي القلم
فاتح اجلو املصري

طيارة إىل آية كآية بدء اخللق ،ألن فيك بدء الطريان يف مصر؟
سالما اي فاتح اجلو املصري ،لقد أجالت األايم قداحها فخرجت القرعة عليك ،وأوحى إليك الواجب

آية :بسم هللا مصعدها وجمراها.

وطرت فإذا أنت هبا عابر فوق احلاضر لتجيئنا من جانب املستقبل.

وهبطت علينا كأنك يف بريد السماء كتاب جمد حي للوطنية الظافرة.

بل كتاب قصة رائعة ألفتها العواصف من فنني :ثورة اجلو وثورة نفسك املصرية .وحكتها يف صوتني :زفيف

الطيارة وصرخة ضمريك الوطين .وجعلتها فصلني :أنت واجملهول .أال حسبك جم ًدا أن حييا الشعب كله

بضعة أايم يف قصتك!

فعلى مهد اجلو ،ويف حرير الشعاع ،وحتت كلة السحاب ولد ملصر يوم اترخيي.
وخرجت التهانئ اليت طال احتباسها يف القلوب املصرية ال يفرج عنها ألن سجاهنا ظلم السياسة.

واجتهت أفراح شعب كامل إىل الفىت اجلريء الذي رمت به مهته فوق هاوية املوت فتخطاها.
وتلقى شعور األمة رسوله املقدام الذي مل يكن له ملجأ يف خطاره إال شعوره هبذه األمة.

وارتج الوادي كله كأنه غمد يتقلقل حني يسل منه السيف.

مث أهديت كلمة مصر البنها الذي كتب يف جوها الكلمة السماوية األوىل .وكانت ساعة تالشى عندها

الزمن فارتفعت منه أربعة آالف سنة وهتف معنا الفراعنة :بوركت اي "صدقي".

هلل درك أميا ابن عزمية! كأمنا كشفت أهاويل الوحي وهبطت يف سحابة جملجلة إن مل حتمل كتااب منزال فكأمنا
محلت شخصا منزال.

ولعلك رسول الغيم العابس هلذا اجلو املصري الذي يضحك دائما ضحكة الفيلسوف الساخر يف حني

أصبحت احلياة قوة ال فلسفة...
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وحي القلم
فاتح اجلو املصري
ولعلك مبعوث الربق والرعد هلذا السكون النائم الذي يطوي كل يوم يف طي النسيان ما حدث يف اليوم

الذي قبله...

ولعلك نيب اجلدية واملرارة هلذه احلالوة النيلية املفرطة اليت كاد منها الشعب أن يكون سكر أخالق يذاب
ويشرب...

ولعلك تفسري مصحح لعقيدتنا املغلوطة يف القضاء والقدر ،أن القضاء أن تقدم بال خوف ،وأن القدر أن

تثق بال مباالة.

أما -وهللا -لقد غمرت الشعب مبوجة هواء جديدة جئت هبا يف جناحيك ،ونفخت روح طيارتك اجمليدة

يف القلوب فجعلتها كلها ترفرف كأن لك يف ضلوع كل مصري طيارة.
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وحي القلم
أجنحة املدافع املصرية
أجنحة املدافع املصرية:1

استجنحي 2اي مدافع مصر وطريي ،إن اجملد يطلب منا إنسانه الربقي .لقد مدت لغة القوة يف هذا العصر
مدها حىت أصبح الطريان بعض معاين املشي ،ومل يعد العامل يدري كيف تكون الصورة األخرية اليت يستقر

فيها معىن إنسانه.

فلتتمجد مصر إبنساهنا الربقي الذي خترج النار بيده من أعراض السحاب ،وتفرقع يف أصابعه هزات

الرعد ،وجيعل يف قبة السماء صلصلة وجلجلة ،وحيمل االسم املصري إىل معلق النجم ،فيضع له هناك

التعريف الناري الذي وضعته الدول العظمى ألمسائها.
ولتتمجد مصر إبنساهنا الربقي الذي يشعرها حقيقة العلو العايل ،والعمق العميق ،والسعة اليت ال حتد؛

ويزيد يف معاين أحيائنا معىن جديدا ألحياء السحب ،ويف معاين أمواتنا معىن جدي ًدا ملوتى الكواكب.

إنسان برقي يتمم بشجاعته يف السماء بطولة فالحنا اإلنسان الشمسي يف األرض ،ويعلو بكربايء مصر يف

ذروة العامل ،فتظهر طياراهتا العظيمة قدرة يف اجلو كما ظهرت آاثرها العظيمة قدرة يف الثرى.

إهنا مصر ،مصر القادرة اليت سحرت القدم بقوهتا وفنها ،فبقي فيها على حاله وجاللته ،واهنزم الدهر عنه
كأنه قوة على قوة الزمن نفسها.

فاستجنحي اي مدافع مصر وطريي .إن اجملد يطلب منا إنسانه الربقي.

وملا فتح السجل ذات صباح لتكتب مصر أمساء الفوج األول من نسورها احلربيني ،صاح جمدها اخلالد من

أعماق التاريخ:
ـــــــــــــــــــــــــ

 1كتبت يف احرتاق أول طيارة حربية مصرية يف قدومها إىل مصر من أورواب ،وقد احرتق فيها الشهيدان:
"حجاج ودوس" ،وذلك يف شهر ديسمرب سنة .1933

قياسا على كالمهم.
 2أي اختذي األجنحة ،ومل أتت الكلمة يف اللغة هبذا املعىن ،ولكنا استعملناها فيه ً
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وحي القلم
أجنحة املدافع املصرية

"أضرمي الشعلة اآلدمية األوىل اي مصر ،وافتحي القرب اجلوي األول ،وأحلدي فيه من عنصريك املسلمني
واألقباط ،وضعي احلياة يف أساس احلياة ،واستقبلي عصرك اجلديد أبذان املسجد ودق الناقوس ليباركه
هللا ،وليتلق الشعب أول طياريه بقلوب فيها روح املعركة ،وأكباد عرفت مس النار؛ وال ينظرن إىل طياراته

األول إال بعد أن ينظر النعشني فريى جمد املوت يف سبيل الوطن ،فتسطع نظراته بربيق الكربايء ،وملعة

العزمية ،وشعاع اإلميان؛ ويتألق فيها النور السماوي الذي جيعل الناس يف بعض ساعاهتم وكواكب نور صالة

الشعب على مواته الشهداء".

واستجاب القدر لصوت اجملد ،فالتج الظالم يف وضح الصبح ،وانطفأ سراج النهار يف قبة الفلك،
وأطبقت نواحي اجلو إطباق ليلة تساقطت أركاهنا وأقبل الضباب يعرتض اعرتاض جبل عائم يتذبذب يف

حبر ،واستأرض السحاب فتخلى عن طبيعته السماوية الرقيقة ،وتذامرت العناصر على القتال حيض بعضها

بعضا ،وتغشت السماء بوجه املوت :كلح فاربد وانتفخ ،وتكسرت فيه الغضون كل غضن كسفة ظالم،

وعاد أوسع شيء أضيق شيء ،فكان الفضاء كصدر احملتضر؛ ليس معه إال عمر ساعة وأنفاسها.

وابتدرت إىل جمد املوت الطيارة املصرية األوىل؛ وكان فيها إنكليزاين يقوداهنا فأابها املوت ،فذهبت

فانتحرت أسفا وتردت متحطمة ،وانسل الرجالن من خمالب الردى ،وكاان يف الطيارة كورقتني من النبت يف
فم جرادة مهت تقضمهما...
وتستبق الثانية فإذا فيها وديعة الكرم من عنصري مصر" :حجاج ودوس" 1وكان سرا من أسرار مصر

اجتماعهما يف مداحض الغمام ومزالقه ،ليكوان هدية مصر األوىل إىل جمدها احلريب ،مث ليكوان هدية اجملد

إىل إحساس هذا الشعب حيس منهما العامل املنطوي له يف مستقبل النصر.

واعتسفت طيارة الشهيدين طريق الفناء ومتاهة احلياة ،فذهبت عنها معارف األرض ،وعميت عليها معامل

السماء ،وخرجت من تصريف أيدي البطلني إىل تصريف أجلهما ،وأصبحت كأهنا تطري يف األنفاس الباقية
ممدودا من رمحة هللا.
هلما؛ فما تتقدم وال تتأخر؛ ومل تكن طيارة حتملهما ،بل جناحا ً
ـــــــــــــــــــــــــ

 1مها فؤاد حجاج ،وشهدي دوس؛ وكان يف الطيارة األخرى اليت حتطمت املسرت بليت ،واملسرت مسيث.
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وحي القلم
أجنحة املدافع املصرية
مث اجرتها املوت إىل غور ،فاحنطت من اهلواء جاحنة كالطائر يطلب ملجأ يف العاصفة ،مث انتهضت واثبة،

ومتطرت منقلبة ،فاشتعلت فاستعرت فأنضجت راكبيها ،رمحهما هللا!

كثريا ما يكون منظر احلزن يف احلياة هو اهنماك احلياة يف عمل جديد تبدع منه السرور والقوة .احرتاق
و ً
رمادا لن يبين اتريخ العزة الوطنية إال به.
البطالن لتتسلم مصر يف نعشيهما ً
فاستجنحي اي مدافع مصر وطريي .إن اجملد يطلب منا إنسانه الربقي.

صنعت النار اآلدمية احلقيقة ،ووضعت لنا االسم البديع الذي نطلقه على طيارينا األبطال ،فال تسموهم

نسور اجلو ،ولكن مسوهم "مجرات اجلو".

صنعت انران احلقيقة ،وأوحت إلينا أن نستبدل من أنفسنا حالة حبالة ،وأن نفاجئ شعوران احلامل فنصدمه

ابآلالم اليقظة املرة ،وأن نغري قاعدة احلياة يف الرتبية املصرية فال تكون :العيش العيش ،ولكن القوة القوة.
صنعت النار احلقيقة ،وأثبتت لنا أن احلياة إن هي إال أداة للحي ،وليس احلي أداة للحياة ،فليتصرف هبا
على قوانني الروح وآماهلا فيسمو تسمو ،وال يدعها تتصرف على مذاهب أقدار املادة وتصاريفها فيذهلا

وتذله .ويف قانون الروح :ال قمية لعامل األشياء إال كما تصلح لنا؛ ويف قانون املادة وضغطة احلياة :كما
تصلح لنا وكما نصلح هلا...

بلى ،قد صنعت النار اآلدمية احلقيقة ،وأعطتنا قصة احلرية كاملة يف معىن واحدة :وهو أن هذه احلرية

لعاشقيها كأمجل اجلميالت للمتنافسني عليها :مجاهلا متوحش ،وخالعتها مفرتسة ،وظرفها سفاك للدم.
فاستجنحي اي مدافع مصر وطريي .إن اجملد يطلب منا إنسانه الربقي.

وإىل السماء اي "مجرات اجلو" ،فإذا استويتم على السحاب ،فليست الطيارة مث طيارة ،بل حقيقة حية

عاملة للمجد ،فلتحمل معناها املصري من بطلها املصري.

أقدارا
طيارا ،بل حياة عبقرية أرسلتها مصر تستنزل للحياة ً
وإذا سبحتم يف مهبط القدر ،فليس الطيار مث ً
سعيدة.
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وإذا خضتم يف املعرك الضنك تتبعثر فيه اآلجال على الرايح ،فليس اجلسم املصري هناك من حلم ودم،

بل انموسا طبيعيا ماضيا إىل غاية.

وإذا تقاذفتم يف حبر الشمس ،فأنتم هناك على شباك طرحتموها لصيد أايم مضيئة تلتمع يف اتريخ مصر.

وإذا نفذمت من أقطار السماوات ،فانظروها أبعينكم معايل مصر ،وافهموها بقلوبكم ذاتية الوطن املصري

تعلو وتعلو وال تزال أب ًدا تعلو.

إمنا الطيارة وسالحها وطيارها أتليف من اإلنسانية والعناصر ،معناه يف العزمية "ال بد" .ومىت هدرت الطيارة
هديرها فإمنا تقول للبطل منكم :هلم من عال إىل أعلى ،إىل أكثر علوا ،إىل أقصى حدود الواجب على

النفس حني أيخذ الواجب الكل وحني تعطي النفس الكل.

فاستجنحي اي مدافع مصر وطريي .إن اجملد يطلب منا إنسانه الربقي.
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أحاديث الباشا الطماطم السياسي:

كان "م" ابشا* رمحه هللا داهية من دهاة السياسة املصرية ،يلتوي مرة يف يدها التواء احلبل ،ويستوي يف

يدها مرة استواء السيف ،وال يرى أب ًدا إال منكمشا متحرزا كأن له عدوا ال يدري أين هو وال مىت يقتحم

عليه ،ولكنه كغريه من الرؤساء الذين كانوا آالت للكذب بني طالب احلق وغاصب احلق ،يعرف أن عدوه

كامن يف أعماله.
وكان ذكيا أريبا ،غري أن مالبسته للسياسة الدائرة على حمورها ،جعلت نصف ذكائه من الذكاء ونصفه من
املكر؛ فكان يف مراوغته كأن له ثالثة عقول :أحدها مصري ،واآلخر إجنليزي ،والثالث خارج من احلالني.

أثريا عند الرؤساء من اإلجنليز ،واستمرت جماريه مطردة لديهم حىت بلغوا به إىل الوزارة،
وهبذا تقدم وعاش ً
إذ كان حسن الفهم عنهم ،سريع االستجابة إليهم؛ يفهم معىن ألفاظهم ،ومعىن النية اليت تكون وراء

ألفاظهم ،ومعىن آخر يتربع هو به أللفاظهم ...فكان هو وأمثاله يف رأي تلك السياسة القدمية ،رجاال
كاألفكار :يوضع أحدهم يف مكانه من احلكم كما توضع صيغة الشك إلفساد اليقني ،أو صيغة الوهم

لتوليد اخليال ،أو صيغة اهلوى إلجياد الفتنة.

وكان صديقي "فالن" -رمحه هللا -صاحب سره "السكرتري" ،وقد وثق به الباشا حىت أنه كان يعالنه مبا يف

نفسه ،ويبثه مهومه وأحزانه ،ويرى فيه دنيا حرة خيرج إليها كلما ضاقت به دنيا وظيفته ،ويستعري منه اليقني

أحياان أبنه ال يزال مصراي مل يتم بعد حتويله يف الكرسي...

ـــــــــــــــــــــــــ

* انظر "عود على بدء" من كتاب "حياة الرافعي".
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فحدثين الصديق بعد موت هذا الباشا قال :إنه دعاه يوما ليفاحته الرأي يف أمر من أموره ،مث قال له :إن
الرئيس اإلجنليزي غري مطمئن إليك ألن حقيقة من احلقائق الصرحية ظاهرة على وجهك ،فأنت تنظر إليه

وكأنك تقول له بعينيك :إنك مصري مستقل.

قال صاحب السر :لئن كان ذلك ما يغضبه إن اخلطب هلني ،فلست أنظر إليه بعد اليوم إال من وراء

نظارة سوداء...

ث ال تَـ َرْو َهنُ ْم}
فضحك الباشا وقال :اي بين ،هذا اإلجنليزي عندان كالشيطان{ :إِنىهُ يَـ َرا ُك ْم ُه َو َوقَبِيلُهُ ِم ْن َحيْ ُ

[األعراف ،]27 :ووهللا اي بين إين ألشد أنفة منك ،وإن صدري لشجي مما أان فيه من هذا الكرب،

ولكننا -حنن الشرقيني -قد ضعنا منذ فقدان الشخصية االجتماعية.

أتراك تفهم شيئا لو قلت لك :رجل ،أسد ،جبل ،مدينة ،أسطول؟ إن تركيبنا االجتماعي شيء كهذا

الكالم :فيه من ضخامة اللفظ بقدر ما فيه من احنالل املعىن واضمحالله .ولكل كلمة إذ أفردت معىن
صحيح يقوم هبا وتقوم به ،غري أنه يتحول يف اجلملة إىل معىن كال معىن.
أصبح الشرقي يعيش يف أمته على قاعدة أنه منفرد ال صلة بينه وبني األطراف ال يف الزمان وال يف املكان،

ونسي معىن احلديث الشريف" :اعمل لدنياك كأنك تعيش أب ًدا"  .فماذا كان يريد أعظم املصلحني

االجتماعيني من قوله" :كأنك تعيش أب ًدا"؟ إال أن يقرر ألمته أن الفرد ينبوع األجيال املقبلة كلها ،فليعمل
هلا ولنفسه كأهنا موقوفة عليه وكأنه مستمر فيها.

هذه حكمة إسالمية دقيقة ،عندان حنن لفظها ولسنا نعرف معناها ،وعند اإلجنليز معناها وال يعرفون
لفظها ،أهم املسلمون أم حنن؟

وعلى قاعدة االنفراد انفراد كل شيء؛ فآثر الشرقي حياته على وطنه ،وقدم لذته على واجبه ،وتعامل
اختصارا جيعله مقدارا بني
ابملال يف مواضع املعاملة ابألخالق؛ وكان طبيعيا مع هذا أن خيتصر الدين
ً

مقدارين ،فال هو دين وال هو غري دين؛ وبذلك يناسب فرديته ويقعد حتت حكمه وهو خارج عليه؛ فرتى
الرجل من هذه املاليني يؤمن ابهلل وهو حيلف به كذاب على درهم ،ويصلي ويفجر يف يوم واحد ،ويتعبد يف

نفسه وخيون سواه يف وقت معا.

ومىت كانت احلالة النفسية لألمة هي هذه الفردية ومصاحلها ودواعيها،
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كان الكذب أظهر خالل هذه األمة ،إذ هو انفراد الكاذب حبظه ومصلحته وداعيته؛ وال يكذب عليك
إال من يرجو أن تكون مغفال ،أو من قدر يف نفسه أن املعاملة العامة يف األمة هي على قاعدة املغفلني...

ويكذبون يف هذا أيضا فيسمونه حذاقا وبراعة "وشطارة".

جمنوان؟
وإذا عم الكذب فشا منه اهلزل؛ فكل كاذب هازل ،وهل جيد الكاذب وهو يكذب إال إذا كان ً
ومن اهلزل ضرب هو املباسطة ابلكذب ،ومنه ضرب من كذب احلقائق ،ومنه من كذب اخليال ،وكيفما

كذاب.
درات احلال ال جتده إال ً

ومىت صار الكذب أصال يعمل عليه ،تقرر عند الناس أن الكالم أمنا يقال ليقال فقط .أفلست ترى

الرجلني إذا أخرب أحدمها صاحبه ابخلرب فيه شيء من الغرابة أو البعد ،ال يكلمه اآلخر أول ما يتكلم إال

أن يسأله :صحيح؟ صدق؟

وال أضر على األمة من هذه العقيدة -عقيدة أن الكالم يقال ليقال فقط -فإهنا هي طابع اهلزل على

أيضا.
أخالق األمة ،وعلى كل أحواهلا ،وعلى حكومتها ً

ومن اهلزل والكذب تراان مبالغني يف كل شيء ،حىت ليكون لنا الواحد كاآلحاد يف غريان فنجعله مائة
بصفرين ،جنيء أبحدمها من اعتيادان الكذب على احلقيقة ،وجنيء ابآلخر من حقيقة إفالسنا.

هذه مبالغة خطرة ،وأخطر ما فيها أننا هبا نريد املبالغة يف الداللة على األشياء ،فتنقلب مبالغة يف الداللة

علينا حنن ،وعلى كذب طباعنا ،وعلى فوضى العقل فينا .نعم وحىت تثبت أننا ال عزم لنا ،من كوهنا مبالغة

ال تدقيق يف معناها؛ وأن ال صرب لنا ،من أهنا ال ثبات حلقيقتها املهزومة؛ وأن ال شدة لنا يف طلب احلق،
ألننا هبا من أهل الغفلة يف وصف احلق؛ وأننا ال نتمثل العواقب إذ نرسل الكالم إرساال وال خنشى ما

يكون من عاقبته.

وأيسر ما يفهم من هذه املبالغات اليت أصبحت طريقة من طرق الشعب يف التعبري ،أن هذا الشعب ال

يصلح يف شيء إال ابحلكومة ،فهو نفسه كاملبالغة ،واحلكومة له كالتصحيح؛ وهذه هي العلة يف أن الشعب
الكذوب يلجأ إىل حكومته يف كل كبرية وصغرية يف العمل ،كما أهنا هي العلة يف أن حكومته تكذب عليه

بكل صغرية وكبرية يف السياسة.

ومن أثر الكذب الشعيب واملبالغة الشعبية ،ما نراه من اهتمام كل فرد مبا يقول الناس عن أعماله ،فيديرها

على ذلك وإن قلت منفعتها ،وإن فسدت
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حقيقتها ،وإن جلبت عليه من الضرر يف ماله ونفسه ما هي جالبة؛ فقاعدهتم هي هذه :ليس الشأن يف

احلياة للعمل يف نفسه ،ولكن فيما يقال عنه؛ فإن مل يقل شيء فال تعمل شيئا...
هذه اي بين أمة ال يكون حكامها إال مبالغات أيضا...

قال صاحب السر :وراتفع من الطريق صوت ابئع ينادي على سلعته :أحسن من التفاح اي طماطم.

فضحك الباشا وقال :هكذا يقولون لنا عن الطماطم السياسي العفن :إنه ليس تفاحا وحسب ،بل هو
أحسن من التفاح.

إن األمة لن تكون يف موضعها إال إذا وضعت الكلمة يف موضعها ،وإن أول ما يدل على صحة األخالق
يف أمة كلمة الصدق فيها ،واألمة اليت ال حيكمها الصدق ال تكون معها كل مظاهر احلكم إال كذاب وهزال

ومبالغة.
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البك والباشا:
وحدثين صاحب سر "م" ابشا قال :جاء يوما إىل زايرة الباشا رجل دخل علي متهلال مشرق الوجه كأنه
مضاء من داخله بشمعة ...ويرتنح عطفاه كأمنا هتزه أسرار عظمته؛ وميشي متخلعا كاملرأة اجلميلة اليت

أثقلها حلمها وأثقلتها املعاين الكثرية من أعني الناظرين إليها ،وعلى شفتيه خيال من فكرة هؤالء الكرباء

صغريا إال ليعلمه أنه هو كبري ،فيكون يف األمر شيئان :األمر
واملغرورين الذين ال أيمر أحدهم رجال ً

ك ْاألَ ْعلَى} .سبح هللا الذي خلق يف
اس َم َربِ َ
{سبِ ِح ْ
واللؤم؛ وأقبل علي يف هيئة شاخمة لو نطقت لقالتَ :

األسد شعرة جبارة خرج منها األسد كله.

سبحان هللا وال إله إال هللا .هذا "فالن ابشا" الذي قرأت يف الصحف أمس أهنم أنعموا عليه برتبة

الباشوية؛ خلقه هللا من تراب وحولت الرتبة هذا الرتاب الذي فيه إىل ذهب خالص ...ينظر إيل وبرغمه أن
تقف عيناه علي وعلى احلائط ،وال جتد نفسه املزهوة سبيال إىل التعبري عن الرتبة إال هذا االزدراء املنبعث
من شخصه العظيم ملن مل يكن كشخصه .ما بني أمس واليوم زاد هذه الزايدة اآلدمية ،أو كأمنا كانت

صورته خطوطًا فقط فوضعت فيها األلوان...

"ابشا"! هذه الباء وهذه األلف وهذه الشني املمدودة ليست حروفا خارجة من األجبدية العامة؛ فإن

األجبدية قد جتعل الباء يف بليد مثال ،واأللف يف أبله ،والشني املمدودة يف شاهد زور مثال مثال ...بل تلك

حروف من حروف الدولة ،منتزعة من قوة قادرة على أن جتعل حلياة صاحبها من الشكل ما يسبغه الفن

على احلجر من شكل متثال ينصب للتعظيم.

قال :وكنت أعرف هذا الرجل ،وهو رجل أمي ال حيسن إال كتابة امسه كما تكتب الدجاجة يف األرض...
فكانت الرتبة عليه كإطالق لفظ احلديقة على صخرة من الصخور الصلدة؛ وهذا مما حيتمله اجملاز بعالقة
ما؛ ولكن الذي ال يسوغ يف اجملاز ،وال يف مبالغات االستعارة ،وال يف خرافات املستحيل ،أن تزعم

الصخرة
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للناس أن لفظ احلديقة الذي أطلق عليها قد أنبت فيها أشجار احلديقة...

قال صاحب السر :واستأذنت له على الباشا فسهل له اإلذن وقال :هذا رجل أصبح كالورقة املبصومة

خبامت الدولة ،فلتكن ما هي كائنة فإن هلا اعتبارها ،مث تلقاه تلقي اهلازل املتهكم وقال له :أهنئك
ابلنحوي ...مباركون اي ابشا .وأقبل عليه وبسط له وجهه.

وكان يف الباشا دعابة ظريفة يعرف هبا ،وهو كثري النوادر وامللح ،وله خصيصة عجيبة ،فيكون بني يديه
كدس من األوراق اليت تعرض عليه ينظر فيها ويقرؤها ويتدبرها ،ويف يف ذلك يستمع إىل حمدثه ويراجعه

ويرد عليه ،فيصرف الناس واألوراق يف وقت واحد ،ويستعمل انحيتني من فكره استعماال واح ًدا ال خيل
ابإلصابة يف شيء من هذه وال من تلك.

مث قال للباشا احلديث وعينه إىل ما بني يديه :هذه أوراق سرقة ثور عظيم ،فكم يساوي الثور العظيم اآلن؟
قال صاحبنا الذكي الفطن :إذا كان من الثريان اليت تعرض يف املعارض وتنال املداليات الذهبية فقد يبعد

سعره ويغايل به.

قال الباشا :نعم نعم ،إن من الثريان ثرياان ينعم عليها ابألومسة ،ولكن هذا الثور الذي سألتك عنه اي ابشا
هو ثور حمراث ال ثور معرض...
قال اآلخر :إذا كان ثور حمراث فمثله كثري فال يكون ثورا عظيما كما قلت وليست له إال قيمة مثله.

قال الباشا :أراين أخطأت ،ولعن هللا العجلة ،فهذه أوراق سرقة محار!

قال صاحب السر :وانصرفت عنهما أبوراقي ،وقد رأيت يد الباشا مملوءة لصاحبنا بتحيات كلها

صفعات؛ فلم يكن إال يسري حىت خرج مبتهجا مييد السرور بعطفيه .مث دعاين الباشا ودفع إيل بطاقة

ابحلاجة اليت جاء فيها الرجل ،مث قال:

اي ليت لنا يف ألقاب الدولة لقب "رمحه هللا" ...ينعم به على مثل هذا .أتدري اي بين أن هذه الرتب وهذه
األلقاب مل تكن يف القدمي إال كوضع عالمة الشر على أهل الشر ليهاهبم الناس ،حىت كأمنا يكتب على
أحدهم من لقب بك أو ابشا :ملحق ابلدولة...
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وحي القلم
البك والباشا
وكان الشعب أميا جاهال ال يستطيع اإلدراك وال حيسن التمييز ،فكانت األلقاب كالقوانني الشخصية

املوضوعة يف صيغة موجودة مفهومة متعينة الداللة ،وكان كل من حيمل لقبا من احلكومة يستطيع أن يقول

للناس :لقد وضعت احلكومة كلمة األمر يف شفيت...

وكأن اللقب إعالن من احلكومة املستبدة لشعبها اجلاهل :إنه هذا البك والباشا من حيق له أن حيرتم.
من اهلزل أن يشرتي اسم النصر احلريب أو يوهب أو يعار؛ وأقبح منه يف ابب اهلزل أن ينعم على مثل هذا

األمي بلقب ابشا .وأان أعرف أنه قد بذل يف سبيله ما بذل ،وأضاع ما أضاع ،فكأن الذين منحوه إايه مل

يفعلوا شيئا إال وضع توقيعهم على أخذ الثمن.

ولقد أصبح الرجل حتت أتثري الكلمة العظيمة خمبوال بسحرها الومهي ،فحسب ذلك إدخاال له يف وظيفة

كل حاكم ،وإشراكا له يف احلكم مىت اقتضته جماري أموره وأحواله ،أو حاجات أسبابه وأتباعه؛ وها هو ذا
قد جاء يطلب حقه ،فإن مثله ال يفهم من لقب "ابشا" إال أن احلكومة قد سوغت سلطته الظهور

والعمل ،فمدت ابعه وقوت أمره ونوهت ابمسه ملصاحلها وعماهلا؛ فهو عند نفسه قد التحم منذ اليوم

ابلنسب احلكومي ،ويف كلمة واحدة ،هو قد ولد من بطن احلكومة...

أال ترى أن الشعب لو اسرتد سلطته الكاملة ،وأن الناس لو أيقنوا أن األلقاب ألفاظ فارغة من األمر

والنهي والوسيلة والشفاعة ،ملا بقي من يعبأ هبا ،ولكان حاملها هو أول من يسخر منها؟

فهي إذن شعبذة 1من احلكومة وتضليل يف مثل هذا الرجل األمي ،وهي ضرب من التهويل واملبالغة يف
سواه من الكرباء والعظماء ،كأن الوزير الذي يقلب ابلباشا ،جيعل فيه لقبه وزيرين ،وكأن مثل هذا األمي

شخصا ،آخر غري األمي املغفل.
املغفل ،جيعل فيه لقبه
ً

أان قلما رأيت رجال حيتاج إىل ألقاب يتعظم هبا إال وهو ال يستحقها ،وقلما رأيت رجال يستحقها إال وهو

ال حيتاج إليها؛ فأين يكون موضع هذه الرتب واأللقاب؟
ـــــــــــــــــــــــــ

 1الشعبذة والشعوذة مبعىن واحد.
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وحي القلم
ساكنو الثياب

ساكنو الثياب:
قال صاحب سر "م" ابشا :وجاءين يوما اثنان من شيوخ الدين من ذوي هيئاهتم وأصحاب املنزلة فيهم،
كالمها هامة وقامة ،وجبة وعمامة ،ودرجة من اإلمامة؛ وهلما نسيم ينفخ عطرا حسبته من ترويح أجنحة

املالئكة؛ وعليهما من الوقار كظل الشجرة اخلضراء يف هلب الشمس تفيء به مينة ويسرة ،فتوجهت إليهما
بنظري ،وأقبلت عليهما بنفسي ،ووضعت حواسي كلها يف خدمتهما؛ وقلت :هؤالء هم رجال القانون

الذي مادته األوىل القلب.

ما أسخف احلياة لوال أهنا تدل على شرفها وقدرها ببعض األحياء الذين نراهم يف عامل الرتاب كأن مادهتم
من السحب ،فيها لغريهم الظل واملاء والنسيم ،وفيها ألنفسهم الطهارة والعلو واجلمال؛ يثبتون للضعفاء

حرماان ،وإال
أن غري املمكن ممكن ابلفعل ،إذ ال يرى الناس يف تركيب طباعهم إال اإلخالص وإن كان
ً

املروءة وإن كانت مشقة ،وإال حمبة اإلنسانية وإن كانت أملا ،وإال اجلد وإن كان عناء ،وإال القناعة وإن

فقرا.
كانت ً
هؤالء قوم يؤلفون بيد القدرة ،فهم كالكتب قد انطوت على حقائقها وختمت كما وضعت ،ال تستطيع

أن خترج للناس من حقيقة نصف حقيقة وال شبه حقيقة وال تزويرا على حقيقة.

وما أعجب أمر هذه احلياة اإلنسانية القائمة على النواميس االقتصادية! فالسماء نفسها حتتاج فيها إىل

مساسرة لعرض اجلنة على الناس ابلثمن الذي ميلكه كل إنسان وهو العمل الطيب.

قال :ونظرت إىل الشيخني على اعتبار أهنما من بقية النبوة العاملة فيها شريعة نفسها .تلك الشريعة اليت
ال تتغري وال تتبدل كيال يتغري الناس وال يتبدلوا .مث سألتهما عن حاجتهما ،فإذا أحدمها قد عمل أبياات من

الشعر جاء ميدح هبا
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ساكنو الثياب

الباشا ليزدلف إليه؛ فقلت يف نفسي" :ما أشبه حجل اجلبال 1أبلوان صخرها!" هذا عامل دنيا حيدها من

الشرق الرغيف ،ومن الغرب الدينار ،ومن الشمال اجلاه ،ومن اجلنوب الشيطان.
مث نشر ورقة يف يده وأخذ يسرد على القصيدة ،وهي على روي اهلاء ،وتنتهي أبياهتا :ها .ها .ها .فكان

شعرا -وكنت أمسعها أان قهقهة من الشيطان الذي ركب أكتاف هذا
شعرا -أو كما يسميه هو ً
يقرؤها ً
العامل الديين :ها .ها .ها .ها...

قال صاحب السر :وأدخلتهما على الباشا ،فوقف املداح ميدح بقصيدته ،وأخذت حليته الوافرة هتتز يف

إنشاده كأهنا منفضة ينفض هبا امللل عن عواطف الباشا ...وكان لآلخر صمت عامل يف نفسه كصمت
وظهريا حيمل
الطبيعة حني تنفطر البذرة يف داخلها ،إذ كانت احلاجة حاجته هو ،وإمنا جاء بصاحبه رافدا
ً

الشمس والقمر والليث والغيث ،لتتقلب األشياء حول املمدوح فيأخذه السحر ،فيكون جواب الشمس

على هذه اللغة أن تضيء يوم الشيخ ،وجواب القمر أن ميأل ظالمه ،وجواب الليث أن يفرتس عدوه،

وجواب الغيث أن يهطل على أرضه.

والباشا ال يدع ظرفه ودعابته ،وكان قد ملح يف أشداق العامل املتشاعر أسناان صناعية ،فلما فرغ من نظمه
الركيك قال له :اي أستاذ ،أحسبين ال أكون إال كاذاب إذا قلت لك :ال فض فوك.

مث ذكر اآلخر حاجته :وهي رجاؤه أن يكون عمدة القرية من ذوي قرابته ال من ذوي عداوته .فقال له

أيضا أبو جهل؟
الباشا :ولقريتكم ً

وملا انصرفا قال يل الباشا :ألمر ما جعل هؤالء القوم ألنفسهم زاي خاصا يتميزون به يف الناس ،كأن الدين

ابب من التحرف والتصرف ،بعض آلته يف ثيابه؛ فهؤالء يسكنون اجلبب والقفاطني وكأهنا دواوينهم ال

ثياهبم...

ورا يف واجبات عمله كاجلندي يف معاين سالحه،
قد أفهم هلذا معىن
ً
صحيحا إذا كان كل رجل منهم حمص ً
فيكون التعظيم والتوقري لثوب العامل الديين
ـــــــــــــــــــــــــ

 1هذا مثل عريب ،واحلجل :الطائر املعروف ،يكون يف اجلبل من لون صخره للعلة املقررة يف التاريخ
الطبيعي.
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ساكنو الثياب

كأداء التحية للثوب العسكري :معناه أن يف هذا الثوب عمال ساميا أوله بيع الروح وبذل النفس وترك
الدنيا يف سبيل اجملتمع؛ هذا ثوب املوت يفرض على احلياة أن تعظمه وجتله ،وثوب الدفاع جتب له الطاعة

واالنقياد ،وثوب القوة ليس له إال املهابة واإلعزاز يف الوطن.

ولكن ماذا تصنع اجلبة اليوم؟ إهنا تطعم صاحبها...

أثر اجليش معروف يف دفاع األمم العدوة عن البالد ،فأين أثر جيش العلماء يف دفاع املعاين العدوة عن

أهل البالد ،وقد احتلت هذه املعاين وضربت ومتلكت وتركت هذا العامل الديين يف ثوبه كاجلندي املنهزم؛
حيمل من هزميته فضيحة ومن ثوبه فضيحة أخرى؟
أنت اي بين قد رأيت "الشيخ حممد عبده" وعرفته؛ فرحم هللا هذا الرجل ،ما كان أعجب شأنه! لكأنه -

وهللا -سحابة مطوية على صاعقة ،ولو قلت إنه قد كان بني قلبه ورأسه طريق لبعض املالئكة .ألشبه أن
يكون هذا قوال.

أمرا ،إذ ال تراه
كان يزورين أحياان فأراين مرغما على أن أقدم له جملسني أحدمها قليب .وكان له وجه أيمر ً
إال شعرت به يرفعك إىل حقيقة سامية.1

رجل نبت على أعراق فيها إبداع املبدع العظيم الذي هيأه لرسالته ،فعواصفه كالعطر يف شجرة العطر

الشذية ،ومشائله كجمال السماء يف زرقة السماء الصافية ،وعظمته كروعة البحر يف منظر البحر

الصاخب .وكثريا ما كان يتعجب من هذا أستاذه "السيد مجال الدين األفغاين" فيسأله مندهشا :ابهلل قل

يل :ابن أي ملك أنت؟

مل يكن ابن ملك وال ابن أمري ،ولكنه ابن القوات الروحية العاملة يف هذا الكون؛ فهي أعدته ،وهي أهلمته،

وهي أنطقته ،وهي أخرجته يف قومه إعالان غري كتمان ،ومصارحة غري خمادعة ،وهي جعلت فيه أسدية

األسد ،وهي ألقت يف كالمه تلك الشهوة الروحية اليت تذاق وحتب ،كاحلالوة يف احللوى.

هذا هو العامل الديين :ال بد أن يكون ابن القوات الروحية ،ال ابن الكتب وحدها ،وال بد أن خيرج بعمله
إىل الدنيا ،ال أن يدخل الدنيا حتت سقف اجلامع...

وأان فما ينقضي عجيب من هؤالء العلماء الذين هم بقااي تتضاءل جبانب
ـــــــــــــــــــــــــ

 1وصفنا الشيخ "رمحه هللا" يف كتابنا "السحاب األمحر" واستلهمنا روحه فصال طويال جتده هناك.
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ساكنو الثياب
األصل ،يبحثون يف سنن النيب صلى هللا عليه وسلم :كيف كان أيكل ويشرب ويلبس وميشي ويتحدث؛

كأهنم من الدنيا يف قانون املائدة ،وآداب الوالئم ،ورسوم اجملتمعات؛ أما تلك احلقيقة الكربى ،وهي كيف

كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقاتل وحيارب هلداية اخللق ،وكيف كان يسمو على الدنيا وشهواهتا؟ وكيف

كان بطباعه القوية الصرحية تعديال فعاال يف هذه اإلنسانية للنواميس اجلائزة؟ وكيف كان حيمل الفقر

ليكسر به شرة النواميس االقتصادية اليت تقضي جبعل األخالق أثرا من آاثر السعة والضيق ،فتخرج من

الغين متعففا ومن الفقري لصا؟ وكيف استطاع صلى هللا عليه وسلم بفقره السامي أن حيول معىن الغىن يف
نفوس أصحابه ،فيجعله ما استغىن عنه اإلنسان من شهوات الدنيا وترك ،ال ما انل منها ومجع؟ أما هذا
وحنوه من حقائق النبوة العاملة يف تنظيم احلياة ،فقد أمهلوه ،إذ هو ال يوجد يف الكتب وشروحها

وحواشيها ،ولكن يف احلياة وأثقاهلا وأكدارها؛ وبذلك أصبح شيوخنا من األمة يف مواضع مل يضعهم فيها

الدين ولكن وضعتهم فيها الوظيفة.

أال ليتهم يكتبون على أبواب األزهر هذه احلكمة :سئل بعض العرب :مب ساد فالن فيكم؟ قالوا :احتجنا
إىل عمله واستغىن عن دنياان...
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األخالق احملاربة
األخالق احملاربة:

وحدثين صاحب سر "م" ابشا هبذا احلديث قال :كنا يف ثورة سنة  1919سنة اهلزاهز والفنت ،وقد
تفاقمت الثورة ،وأخذ الشباب يعمل ويفكر فيما يستطيع أن يعمل ،وما جيب أن يعمل؛ وكان السخط
إهلاما ،إذ مل يكن يف هذه القلوب كلها إال
العام هو مرياث الوقت ،فكانت قلوب الشعب تلهم واجباهتا ً
لذعة الدم تعني اجتاه أعماهلا وحتدده.

كانت الثورة زلزلة وقعت يف التاريخ ،فجاءت حتت زمن راكد ال يتغري إال أبن ينسف ،وال ينسفه إال مادة
إهلية كاحلركة الكونية اليت خترج اليوم اجلديد من القدمي؛ فكان القدر يعمل أبيدي اإلجنليز عمال مصراي،

ويعمل أبيدي املصريني عمال آخر.

وتعلم الشعب من دفن شهدائه كيف يستنبت الدم فينبت به احلرية ،وكيف يزرع الدمع فيخرج منه العزم،

وكيف يستثمر احلزن فيثمر له اجملد.
وكان رصاص اإلجنليز يصيب هدفني معا :فيصرع شهداءان ،ويقتل املوت السياسي الذي احتل معهم هذه

البالد .وقد أنعموا على الشعب ابلصدمة األوىل ،فنشبت املعركة اليت تقاتل فيها األخالق القومية

لتنتصر؛ وشعرت مصر يف جهادها أبهنا مصر ،فالتمس روحها التارخيي رمزه العظيم يف األمة ليظهر فيه

جبارا؛ فكان هذا الرمز اجلليل العظيم هو سعد زغلول.
عاتيا ً

قال صاحب السر :وكان الطلبة قد غدوا من أول النهار يتظاهرون ،وقد جعلتهم الثورة كاألرواح ختلصت
من املوت ابملوت فال ختشاه وال تباليه ،واستقلت عن العقل بتحوهلا إىل شعور حمض ،وخرجت عن

القوانني كلها إال القانون اخلفي الذي ال يعلم ما هو.

كانوا يف معاين قلوهبم ال يف غريها ،فلست تراهم إال عظماء يف عظمة
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األخالق احملاربة
املبدأ الذي ينتصرون له ،أقوايء يف قوة اإلميان الذي يعملون به ،أجالء يف جالل الوطن الذي حييون

وميوتون يف سبيله.

وكانوا يف الشعب هم خيال األمة العامل املدرك ،وشعورها احلي املتوثب ،وقواها البارزة من أعماقها،

وأملها الزاحف ليقهر الصعوبة.

يفادون أبنفسهم الغالية ويؤثرون عليها ،وليس يف أحد منهم ذاته وال أغراض شخصه ،فما أجل وما
أعظم! وما أروع وما أمسى! أيتها احلياة! هل فيك أشرف من هذه احلقيقة إال حقيقة النبوة؟

قال :وكان أخي هو زعيم هؤالء الطلبة يف مدينتنا؛ قوي على الزعامة ويف هبا؛ حيمل قلبا كاجلمرة امللتهبة،
وله صوت بعيد حتسب الرعد يقعقع به .إذا مشى يف جهاده كان كل ما على األرض ترااب حتت قدميه ،ال
ميشي إال حمتقرا هذه الدنيا وما فيها ،غري مقدس منها إال دينه ووطنه؛ وسالحه أن كل شيء فيه هو سالح

على الظلم وضد الظلم.

وكان يف ذلك اليوم يقود "املظاهرة" ،وحوله مجاعة من خالصته وصفوة إخوانه ،ميشون يف الطليعة حتت
جو متقد كأن فيه غضب الشباب ،عنيف كأمنا امتزج به السخط الذي يفورون به ،رهيب كأنه متهيء

لينفجر؛ فلما بلغوا موضعا من الطريق ينعطفون عنده انصب عليه املدفع الرشاش...

قال :فإين جلالس بعد ذلك يف الديوان إذ دخل علي أخي هذا ينتفض غضبا كأن املعاين تنبعث من جسده

لتقاتل ،ورأيت له عينني ينظر الناظر فيهما إىل النار اليت يف قلبه؛ فخشيت أن يكون القوم أطلقوا عليهم
اجلنون والرصاص معا.

شاخصا إليهم
واستنبأته خرب أصحابه فقال :إن الذين كانوا حوله وقعوا يتشحطون يف دمائهم ،فوقف هو
ً
كأنه ميت معهم ،وقد أحس كأمنا خلع عن جسمه نواميس الطبيعة ،فال يعرف ما هي احلياة وال ما هو

املوت؛ وكان الرصاص يتطاير من حوله كأن أرواح الشهداء تتلقاه وتبعثره ال يناله بسوء .قال :وما أنس ال
أنس ما رأيته يف تلك الساعة بني الدنيا واآلخرة؛ فلقد رأيت بعيين رأسي الدم املصري يسلم على الدم
املصري ،ويسعى إليه فيعانقه عناق األحباب.
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وحي القلم
األخالق احملاربة
مث قال :أين هذا الباشا؟ وما ابله مل يصنع شيئا يف االحتياط هلذه الفورة؟ يكاد اخلزي -وهللا -يكون يف
هذه الوظائف على مقدار املرتب...

قال صاحب السر :ومل يتم كلمته حىت خرج علينا الباشا متكسر الوجه من احلزن قد تغرغرت عيناه،

فأخذ بيد أخي إىل غرفته وتبعتهما ،مث قال :هوان ما اي بين ،إن العلة فيكم أنتم اي شباب األمة ،فكل ما
ابتلينا أو نبتلى به هو مما يستدعيه مخولكم وتستوجبه أخالقكم املتخاذلة؛ إننا من غريكم كاملدافع الفارغة

من ذخريهتا؛ ال تصلح إال شكال ،وهبذه العلة كان عندان شكل احلكومة ال احلكومة.

أتدري اي فىت ما هي احلكومة الصحيحة يف مثل حالتنا؟ هي أن حتكموا أنتم يف الشعب حكومة أخالقية
انفذة القانون ،فتضبطوا أخالق النساء والرجال ،وتردوها كلها أخالقًا حماربة ال تعرف إال اجلد والكرامة
وصرامة احلق؛ وإال فكما تكونون يوىل عليكم...

هذا وحده هو الذي يعيد األجانب إىل رشدهم وإىل احلقيقة ،فما أراهم يعاملوننا إال كأننا ثياب معلقة ليس
فيها البسوها...

كيف يتصعلك املصري لألجنيب لو أن يف املصري حقيقة القوة النفسية؟ أترى ابرجة حربية تتصعلك

لزورق صيد جاء يرتزق؟

إن يف بالدان املسكينة األجانب ،وأموال األجانب ،وغطرسة األجانب؛ ال ألن فيها االحتالل ،كال ،بل
ألن فيها ضعف أهلها ،وغفلة أهلها ،وكرم أهلها ...بعض هذا اي بين شبيه ببعض ،وإال فما هو كرم الشاة

الضعيفة إال لذة حلمها؟

نريد هلذا الشعب طبيعة جدية صارمة ،ينظر من خالهلا إىل احلياة فيستشعر ذاته التارخيية اجمليدة فيعمل يف
احلياة بقوانينها؛ وهذا شعور ال حتدثه إال طبيعة األخالق االجتماعية القوية اليت ال تتساهل من ضعف ،وال
تتسمح من كذب ،وال ترتخص من غفلة .واحلقيقة يف احلياة كاحلقيقة يف املنطق؛ إذا مل يصدق الربهان على

كل حاالهتا ،مل يصدق على حالة من حاالهتا؛ فإذا كنا ضعفاء كرماء ،أعزاء ،سادة على التاريخ القدمي،

فنحن ضعفاء فقط...

إن الكرباء يف الشرق كله ال يصلحون إال للرأي ،فال تسوموهم غري هذا ،فهم قد تلقوا الدرس من
أغالطهم الكثرية ،وهبذا لن تفلح حكومة سياسية يف
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وحي القلم
األخالق احملاربة
الشرق الناهض ما مل يكن شباهبا حكومة أخالقية ميدها من نفسه ومن الشعب يف كل حادثة ابألخالق

احملاربة.

اي بين! إن القوي لو اتفق مع الضعيف على كلمة واحدة ال تتغري ،لكان معناها لألقوى أكثر مما هو

لألضعف؛ فإن هذا القوي الذي يعمل مع الضعيف يكون فيه دائما شخص آخر خمتف ،هو القوي الذي
يعمل مع نفسه.

هكذا هي السياسة؛ أما يف اإلنسانية فال ،إذ يكون احلق دائما بني اثنني أقوى من اثنني.
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وحي القلم
خضع خيضع
خضع خيضع:

وقال صاحب سر "م" ابشا فيما حدثين به :جاء ذات يوم قنصل "الدولة الفالنية" من هذه الدول
الصغرية؛ اليت لو علم الذابب يف بالدها أن يف مصر امتيازات أجنبية ،لطمعت كل ذاببة أن يكون هلا يف

بالدان اسم الطيارة احلربية...

متجربا ،كأنه قبل أن جييء إىل هذا الديوان ملقابلة احلاكم املصري قد
ابذخا
ورأيته قد دخل علي شاخمًا ً
ً
تكلم يف "التلفون" مع إسرافيل أيمره أن يكون مستع ًدا للنفخ يف الصور.

جين صعلوك من رعااي دولته على مصري ،فأخذ كما يؤخذ أمثاله ،وقضى ساعة أو ساعتني بني أيدي

احملققني يسألونه األسئلة اهلينة اللينة اليت حتيط بتعريفه يف أورواب ...فزعم القنصل أنه كان جيب أن يكون

حاضرا يشهد التحقيق ،ألن جناية أجنيب على مصري تقع أجنبية ...فلها شأن ورعاية وامتياز ،وادعى أن
ً
احملققني ضايقوا اجملرم وعاسروه وجتهموه ابلكالم ،وهلذا جاء حيتج.

ورأيته جلس متوقرا كأمنا يشعر يف نفسه أنه أثقل من مدفع ضخم ،ألن يف نفسه وهم القوة؛ وخيل إيل أنه
موضعه بني السقف واألرض؛ إذ حيمل يف رأسه فكرة أنه األعلى ،وكانت له هيئة صرحية يف أن األجنيب
املقيم هنا ليس هو كل األجنيب ،بل ال تزال منه بقية تتممها دولته ،ويف اجلملة كان الرجل كلمة واضحة

مفسرة تنطق أبن للقانون املصري قانوان حيكمه يف بالده!

وأان قد درست القانون الدويل ،وعرفت ما هي االمتيازات وما أصلها ،وهي ال تعدو كرم األرنب اليت

محارا تركبه وترتفق به ،فسألتها أرنب أخرى أن تردفها خلفها ،فلما اندفع هبما
زعموا أهنا كانت متلك ً

احلمار استوطأته ،فقالت لصاحبته :اي أخيت ،ما أفره محارك! مث سكتت مدة وأعجبها احلمار فقالت :اي

أخيت ،ما أفره محاران.

وكنا -حنن الشرقيني -من الضعف والغفلة؛ حبيث مل نبلغ مبلغ األرنب يف
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وحي القلم
خضع خيضع
حكمتها وتدبريها وحذرها ،فإهنا أسرعت ودفعت صاحبتها وقالت هلا :انزيل -ويلك -قبل أن تقويل :ما

أفره محاري.

قال :غري أين يف تلك الساعة نسيت القانون الدويل وكنت يف إهلام مصرييت وحدها ،فنظر يل ظهورا بينا أن
ال شيء أمسه القانون احلق يف هذه الدنيا؛ ولكن هناك اتفاقا بني كل خضوع وكل تسلط ،وهو قانون هاتني

احلالتني خبصوصهما.

وأسرعت إىل الباشا فأنبأته ،وأسرع الباشا فغري وجهه ،وتبسط ،وهتلل ،وهتيأ هبذا الستقبال القادم العزيز،

كأنه أخص حمبيه يتطلع إىل مؤانسته ،وقد جاء يزوره يف داره ،مث دخل القنصل ،ومل أمسع مما دار بينهما إال

الكلمة األوىل ،وهي قول الباشا :لنبدأ اي سيدي من اآلخر...

وكانت يف الباشا موهبة عجيبة يف اختالب األجانب خاصة ،يديرهم بلباقة كاخلامت يف إصبعه؛ حىت قال يل

أحدهم :إن هلذا الباشا حاسة زائدة ،لو مسيت حاسة اإلرضاء لكان هذا امسها الطبيعي ،وإنه يعمل هبا كما
يعمل املفكر بتفكريه ،فهو يبتكر األساليب الغربية اليت يصعد ويهبط هبا ميزان احلرارة النفيسة ،وإن

وستارا يسدل بني الفصول.
جليسه يكاد يشعر من مهارته يف التمثيل أن يف جو املكان ستار يرفع
ً

فما لبث القنصل أن خرج بغري الوجه الذي دخل به ،ولكنه عبس يف وجهي أان وتكره يل كأنه أصغر

شأين؛ فازدرتين عينه ،فوثبت إىل رأسه فكرة االمتيازات.

وهذه القوة الظاملة "االمتيازات"؛ لو أهنا كانت قوة قاهرة انفذة ،وأعني هبا طفيلي ليقتحم دور الناس آمنا
مطمئنا؛ الستحي هذا الطفيلي أن أيكل هبا؛ إذ جتمع عليه التطفل واملقت معا ،ولو قيل حلسام بتار :إن

لك امتيازا على بعض السيوف أال تقارعك ،وإنك حممي أن تنالك سطوهتا إذا قارعتها ،ألنف أن يسمى
سيفا هبذا ،فإن القوة الظاملة اليت يعريونه إايها ،ليست إال مهانة لشرف القوة العادلة اليت هي فيه.

قال صاحب السر :ووصفت للباشا هيئة القنصل اليت انصرف هبا ،وتقطيبه يف وجهي ،وقلت له :إن

الذاببة وقعت يف صحفيت أان من هذه الوليمة ...فضحك مبلء فيه ،مث قال:
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وحي القلم
خضع خيضع
ستبطل هذه االمتيازات ،وليس بيننا وبني هنايتها إال أن ينتهي الشعب إىل حقيقته القومية ،فما تركها يف

مكانتها إال نزول الشعب عن مكانته ،واتهلل لكأن هؤالء األجانب يسألوننا هبذه االمتيازات :أين مكانكم

يف بالدكم؟

أتدري ما قاله هذا القنصل حني جتاذبنا احلديث فيها ،بعد أن وضعت نفسي منه يف موضع احملامي الذي

خيذله الدليل ،فيحاول أن يستنزل كرم القضاة بعرض بؤس املتهم على شفقتهم ،ليستعطف القانون الذي
يف أيديهم ابلقانون الذي يف أنفسهم؟
إنه قال :ال يلومن الشرقيون إال أنفسهم ،فهم علموا األجانب أن نتف ريش الطري أول أكله .وهذه

االمتيازات إن هي إال معاملة بيننا وبني طبيعة اخلضوع يف الشعب ،نعم إهنا مضرة ومعرة ،وظلم وقسوة؛
ولكنها على ذلك طبيعية يف الطبيعة؛ فما دام هذا الشعب لني املأخذ ،فإن هذا يوجد له من أيخذه؛ وما
دامت الكلمة األوىل يف معجم لغته السياسة هي مادة "خضع خيضع" ،فهذه الكلمة حتمل يف معناها

الواحد ألف معىن ،منها :ظلم يظلم ،وركب يركب ،وملك ميلك ،واستبد يستبد ،ودجل يدجل ،وخدع

خيدع؛ فهل يكثر أن يكون منها لألجانب امتاز ميتاز؟

قال صاحب السر :مث زم الباشا فمه وسكت :ففهمت الكلمات اليت انطبق فمه عليها وإن مل يتكلم هبا،
مث غلبه الضحك فقال :وهللا اي بين لو أن برغواث طمر من ثوب صعلوك أجنيب ،فوقع يف ثوب صعلوك

وطين ،فتقاتال فقبض عليهما ،فأخذا ملا رضي برغوث األجنيب أن حياكم إىل يف احملاكم املختلطة...

مث سكت الباشا مرة أخرى كأنه يقول كالم آخر ال جيوز نشره ،مث قال :اي بين ،إن األجانب ال يضعون
احلمل إال على من حيمل؛ فإذا حنن توخينا مرادهم أرادوا ألنفسهم ال لنا؛ وإذا وافقنا هلم غرضا جعلوه

كالدينار فيه مائة قرش ،وأبوا إال أن نصارفهم عليه مبائة .هم -وحيك -ميتازون يف معاملتنا ال يف سطور
القوانني واملعاهدات ،فلنبطل هذه املعاملة يبطل هذا االمتياز.

إن احلق اي بين استحقاق ال دعوى؛ وهذا التنازع على احلياة جيعل وسائله الطبيعية االنتزاع واملطالبة

والتجرد له والدأب فيه واإلصرار عليه ،وكل األقوايء يعلمون أن موضع االعتدال بني غصب احلق وبني
اسرتداده موضع ال مكان له يف الطبيعة واألجنيب يعتمد علينا حنن يف جعله أكرب منا وأوفر حرمة؛ فإذا

أسقط
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وحي القلم
خضع خيضع
الشعب هذه االمتيازات من فكره وروحه وأعصابه ،واثرت فيه كربايء الوطنية فاستنكف من االستحذاء،

ونفر من االختضاع ،وأيب إال أن يعلن كرامته ،وصرف اهتمامه إىل حقوق هذه الكرامة ،وأصر أال يعامل

امتيازا على وطين ،وقرر ذلك يف نفسه ،ومكنه يف روعه ،وأمجع عليه إمجاعه على
أجنبيا يرى لنفسه ً
الدين ،إذا جاءت "إذا" هذه بشرطها من الشعب ،جاء جواب الشرط من األجانب بنزوهلم عن

االمتيازات واحنلت املشكلة .إننا اي بين ال منلك ضغط السياسة ،ولكنا منلك ما هو أقوى؛ منلك ضغط

احلياة.
هلم االمتياز أبهنم أجانب عنا ،فليكن لنا االمتياز اآلخر أبننا أجانب عنهم يف املعاملة ،مثال مبثل ،وما يفل

احلديد إال احلديد.

وتدبريا وسلطة
ماال
يقولون :النظام االقتصادي واملال األجنيب .ولكن أرأيت املال يف يد األجنيب إال ً
ً
وسيادة ،من أنه يف يد الوطين دين وإسراف ورق وذل؟

مل يظهر يل إال الساعة إن من حكمة حترمي الراب يف شريعتنا اإلسالمية ،وقاية األمة كلها يف ثروهتا وضياعها
ومستغالهتا ،ومحاية الشعب وملوكه من اإلسراف والتخرق والكرم الكاذب ،ورد االستعمال االقتصادي،

وشل النفوذ األجنيب.

اّلِلُ ِ
أما لو أننا كتبنا من األول على أبواب "البنك العقاري" وأبواب ذريته{ :ميَْ َح ُق ى
الراب} [البقرة]276 :

فهل كانت تقرأ هذه الكلمات الثالث على أبواب تلك البنوك األجنبية إال هكذا" :حمال خالية لإلجيار"؟

اجمللد الثاين اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 327 | 248

()246/1

وحي القلم
فلنتعصب

فلنتعصب:
وقال صاحب سر "م" ابشا :جاءين يوما صحفي إجنليزي من هؤالء الكتاب املتعصبني الذين تطلقهم

إجنلرتا كما تطلق مدافعها؛ غري أن هذه للبارود والرصاص والقنابل وأولئك للكذب والتهم واملغالطات.
وهو أذن وعني ولسان وقلم جلريدة إجنليزية كبرية ،معروفة بثقل وطأهتا على الشرق واإلسالم؛ وتصلح

إبفساد ،وتداوي احلمى ابلطاعون ،وتعمل يف هنضة الشرقيني واستقالهلم ما يشبه قطع ثدي األم وهو يف
شفيت رضيعها املسكني.

ودخل علي هذا الكاتب يف الساعة اليت خرج فيها من غرفيت صاحب جريدة أسبوعية يف مدينتنا ،كان قد

ثورا ،فحول صحيفته إىل جريدة يومية ،وهو ال جيد مادهتا وال يستطيع أسباهبا ،إال
نفخ الضفدع ليجعلها ً

أنه كدأب الناس عندان كان حيسب الكذب يف العمل سهال مهال 1كالكذب يف القول ،فلم يتعاظمه األمر

العظيم ،واقرتض لعمله كل ألفاظ النجاح من اللغة...

وظن عند نفسه أنه سيخوف جبريدته الكرباء واألعيان واملياسري حىت يغلب على مجيعهم ،ويشرك أصابعه
مع أصابعهم يف استخراج ما حيتاج إليه من جيوهبم؛ فلم تعش جريدته إال أايما وأتلف ما مجع ،ورهن فيها

داره اليت ال ميلك غريها؛ وعلم آخرا أن الذي يكذب فيسمي اخلروف مجال ،ال يقبل منه أن يكذب على

الكذب نفسه ،فيزعم أن الناقة هي اليت نتجت هذه اخلروف...
وملا انقلبت هذه اجلريدة يومية كان الباشا هو ملجأ الرجل ووزره ،وكان لكل يوم يف اجلريدة أخبار عن

الباشا ال تقع يف الدنيا وال جتمع من احلوادث ،ولكن تقع يف ذهن الكاتب ،وجتمع من صناديق احلروف؛
حىت قال يل الباشا مرة :إن امسي قد أصبح موظفا يف هذه اجلريدة جلمع االشرتاك...

ـــــــــــــــــــــــــ

 1هذا االستعمال مما وضعناه حنن وليس يف اللغة ،وهو من ابب االتباع كقوهلم :حسن بسن ،وشيطان
ليطان ...إخل.
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وحترى هذا الصحفي أن يستأذن يوما على الباشا ويف جملسه حشد عظيم من السراة واألعيان والعمد،
وكان مجعهم ألمر ،فما هو إال أن دخل الصحفي حىت ابتدره الباشا هبذا السؤال :اي أستاذ ،ما هي
تلغرافات أورواب عن احلوداث اليت ستقع غدا؟

دينارا كان يؤمل أن خيرج هبا ،وأعلن الباشا يف
فضج اجمللس ابلضحك ،وفقد املسكني هبذه النكتة وأربعني ً

أظرف إعالن وأبلغه كذب الرجل ونفاقه وإسفافه ،وإنه من رجال الصحافة املدورة تدوير الرغيف.

قال :ونظرت إىل الصحفي اإلجنليزي نظرة أكشفه هبا ،فإذا أول الفرق بينه وبني أمثاله عندان شعوره أن

بالده قد ربته "للخارج" ،فهو عند نفسه كأنه إجنليزي مرتني؛ وأييت من ذلك إحساسه بعزة املالك وقوة
املستعمر ،فال يكون حيث يكون إال يف صراحة األمر النافذ ،أو غموض احليلة املبهمة؛ ويستحكم هبذا

وذاك طبعه العملي ،فهو بغريزته مقاتل من مقاتلة الفكر ،يلتمس ميدانه بني القوى املتضاربة ال يبايل أن
يكون فيه املوت ما دام فيه العمل؛ وهبذا كله تراه انفد البصرية قائما على سواء الطريق ،ألن اإلجنليزي

الباطن فيه يوجه اإلجنليزي الظاهر منه ويسانده؛ ويف أعماق االثنني جتد إجنلرتا ،وليس غري إجنلرتا.

مث تفرست يف الرجل أريد كنهه وحقيقته ،فإذا له نفس مفتوحة مقفلة معا ،كغرف الدار؛ الواحدة يفتح

بعضها ملا فيه كيما يرى ،ويقفل بعضها على ما فيه كيال يرى.

وله وجه عملي يكاد حياسبك على نظراتك إليه؛ تدور يف هذا الوجه عينان قد اعتادات وزن األشياء

واملعاين؛ يتألأل يف هاتني العينني شعاع النفس القوية املمرنة ،قد نفت الثقة هبا نصف مهوم احلياة عن

صاحبها ،متد هذه النفس طبيعة مؤمنة أبن أكرب سرورها يف أعماهلا ،فواجبها يف احلياة أن تعمل كل ما

حيسن هبا وكل ما حيسن منها.
لقد خيل إيل ،وأان أنظر إىل نفسية هذا اإلجنليزي أن كلمة اخليبة عند هؤالء اإلجنليز غري كلمة اخليبة عندان

حنن الشرقيني -فإن خيبة النفس ال تتم معانيها أب ًدا يف النفس العاملة الدائبة ،اليت يشعرها الواجب أنهشيء إهلي ال خييب ،وأن ما يرفض على هذه األرض من العمل الطيب ال يرفض يف السماء.
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وكأن الرجل قد أدرك غرضي مبلكته الصحافية الدقيقة ،فأجابين عن السؤال الذي مل أسأله ،وقال يل

مبتدًئ :إن أساسنا الشخصية وحاسة الواجب؛ وإن فيكم أنتم كل شيء إال هذين؛ فأخالقنا تظهر دائما
ً

يف العمل ،وأخالقكم تظهر دائما يف الكالم الفارغ؛ وحنن نطلب احلقيقة ،وأنتم تطلبون األلفاظ ،حىت أنه
لو خسر املصري ألف دينار ،مث أعلن أهنا مائة فقط ،وصدق الناس أهنا مائة؛ لكان عند نفسه كأنه ربح

تسعمائة...
قال صاحب السر :واستأذنت له على الباشا فسهل ورحب؛ مث مهمت ابالنصراف عنهما ،ولكن

اإلجنليزي قال :اي ابشا! إنه قد متكن يف روعي أن صاحب سرك هذا متعصب ديين ،وقد علمت أنه ابن
فالن القاضي الشرعي ،فطربوشه ابن العمامة؛ ولقد كان ينظر إيل ،وكأنه يتأمل من أين يذحبين...

فضحك الباشا وقال يل :اي فالن إن هذا الكاتب من تالميذ برانردشو ،فهو كأستاذه جيعل لكل حقيقة

ذنبا كذيل اهلر ،مث ميسكها منه فإذا هي تعض وتتلوى...
والتفت بعد ذلك إىل اإلجنليزي مث قال له :جاءين كتابك فإذا كنت تريد رأيي فيما تسميه التعصب الديين
عند املسلمني ،فعجيب أن تضعوا أنتم الغلطة مث تسألوان حنن فيها! إنك لتعلم أن هذا التعصب الكذب

الذي أكثرمت الكالم فيه ،إمنا هو لفظ من ألفاظ السياسة األوروبية ،أرسلتموه إلينا ليقاتل لفظ التعصب

احلقيقي؛ ومن قبل هذا اخرتعتم لفظة "األقليات" ،وأجريتموها يف لغتكم السياسية ،لتجعلوا هبا لتعصبنا
الوطين شكال آخر غري شكله فتفسدوه علينا هبذه املادة املفسدة؛ وبذلك تضربون اليد اليمىن من غري أن

تلمسوها ،إذ تضربوهنا بشل اليد اليسرى.

إن اإلسالم يف نفسه عدو شديد على التعصب الذي تفهمونه ،فهو يقول ألهله يف كتابه العزيزُ { :كونُوا
ِِ
ِ
قَـ ىو ِام ِ ِ
ِ
ني} [النساء.]135 :
ني ِابلْق ْسط ُش َه َداءَ ىّلِل َولَ ْو َعلَى أَنْـ ُفس ُك ْم أَ ِو ال َْوال َديْ ِن َو ْاألَقـ َْربِ َ
َ

صارما ،وحقا حمضا ال مييز بشيء ألبته ،ال ذات النفس اليت فيها
فإذا كان العدل يف هذا الدين عدال ً
اشتهاء الدم ،وال أصلها من األبوين اللذين جاءت منهما وراثة الدم ،وال أطرافها من األقربني الذين

يلتفون حول نسب الدم إذا كان هذا ،فأين يف هذا العدل حمل الظلم؟
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لعلك تشري إىل هذه الرعونة اليت تعرفها يف األغمار واألغفال من العامة ،فهذه ليست من أثر الدين ،بل

هي أثر اجلهل ابلدين؛ إن هذا ليس تعصبا ،بل هو معىن من معاين احلمية النفسية اخلرقاء مل جتدوا أنتم له
لفظًا ،وكان أقرب األلفاظ إليه عندكم هو التعصب ،فأطلقتموه عليه للمعىن الذي يف نفسه واملعىن الذي
يف أنفسكم .أال فاعلم أن إسالم العامة اليوم هو كالدعوى املقبولة شكال واملرفوضة بعد ذلك.

قال اإلجنليزي :ولكن هلؤالء العامة علماء دينيني يدبروهنم من ورائهم .وهم عندكم ورثة النيب صلى هللا

عليه وسلم أي منبع الفكرة وقوهتا.

قال الباشا :غري أن هؤالء قد أصبحوا كلهم أو أكثرهم ال يندس فيهم عرق من تلك الوراثة ،وذلك هو
الذي بلغ بنا ما ترى؛ فالقوم إال قليال منهم كاألسالك الكهرابئية العطلة؛ ال فيها سلب وال إجياب؛ ولو

أن هؤالء العلماء كانت فيهم كهرابء النبوة؛ لكهربوا األمم اإلسالمية يف أقطارها املختلفة .إذن لقام يف
وجه االستعمار األورويب أربعمائة مليون مسلم جلد صارم شديد ،متظاهرين متعاونني ،قد أعدوا كل ما

استطاعوا من قوة العلم ،وقوة النفس ،وهم لو قذف كل منهم حبجرين لردموا البحر.

أتريد معىن التعصب يف اإلسالم؟ إنه بعينه كتعصب كل إجنليزي لألسطول؛ فهو تشابك املسلمني يف أرجاء
األرض قاطبة ،وأخذهم أبسباب القوة إىل آخر االستطاعة ،لدفع ظلم القوة آبخر ما يف االستطاعة.

وهو بذلك يعمل عملني :استكمال الوجود اإلسالمي ،والدفاع عن كماله.

وإذا أنت ترمجت هذا إىل معناه السياسي ،كان معناه إصرار مجيع املسلمني على نوع احلياة وكرامتها ،ال
على استمرار احلياة ووجودها فقط .وذلك هو مبدؤكم أنتم أيها اإلجنليز ،ال تقبلون إال حياة السيادة

واحلكم واحلرية ،فأنتم مسلمون يف هذا املبدأ لو عدلتم.

أليس من البالء أن املسلمني اليوم ال يدرس بعضهم بالد بعض إال على اخلريطة ...ومع أن احلج مل يشرع
يف دينهم إال لتعويدهم دراسة األرض يف األرض نفسها ال يف الورق ،مث ليكون من مبادئهم العملية أن

العامل مفتوح ال مقفل؟

إن التعصب يف حقيقته هو إعالن األمة أهنا يف طاعة الشريعة الكاملة ،وأن
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هلا الروح احلادة ال البليدة ،وأن أساسها يف السياسة االحرتام الذايت ال تقبل غريه ،وأن أفكارها االجتماعية

ض ىل
حقائق اثبتة ال أشكال نظرية ،وأن مبدأها هو احلق وال شيء غري احلق ،وأن قاعدهتا َ
ض ُّرُك ْم َم ْن َ
{ال يَ ُ
ِ
آخرا؛ اهلداية يف القوة ،واهلداية يف السياسة ،واهلداية يف االجتماع.
إذَا ْاهتَ َديْـتُ ْم} .فاهلداية أوال واهلداية ً

فقل يل حبياتك وحياة إجنلرتا أيعاب ذلك على املسلمني إال ابأللفاظ اليت يعيب اللص هبا أهل الدار ألهنم

حيكمون يف وجهه إقفال الباب؟

قال :فوجم اإلجنليزي حىت ذهل عن نفسه وصاح:

إذا كان هذا فلنتعصب ،فلنتعصب.
اجمللد الثاين اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 327 | 253

()251/1

وحي القلم
وزن املاضي
وزن املاضي:

وقال صاحب سر "م" ابشا :إين جلالس ذات يوم ويف يدي كتاب لبعض املتفلسفة من مالحدة أورواب
الذين يريدون أن يفهموا ما ال يفهم؛ وكان الباشا قد رآين مرة أنظر فيه وأتدبر مسائله الغامضة ،فقال يل:

شاعرا فيلسوفا ،فنظر ليلة يف النجوم فراعته وحريته؛ فآىل أن يفهمها بعقله
اي بين! إن أحد الكالب كان ً

وفرغ لدرسها مدة طويلة ،مث وضع فيها كتااب نفيسا ضخما ،كان أعظم كتب الفلسفة وأشدها غموضا عند
الكالب ،وكان امسه :العظام املبعثرة فوقنا.1

قال :فأان جالس أقرأ هذا الكالم الذي ال صحيح فيه إال أنه غري صحيح .إذ دخل علي كاتب متفلسف

ملحد من هؤالء املدخولني يف عقوهلم ،املفتونني أبورواب ومذاهبها وعلوايهتا وسفلياهتا ...وهو يكتب يف
الصحف ،ويؤلف الرسائل ،وقد جاء يستصرخ الباشا على فالح شاركه يف زراعة أرضه ،فزرعه الفالح

فيها وحصده ،ودهاه بكيده ،وابتاله بغلظته ،وهتدده ابلنقمة.

وكان هذا الفالح الساذج الغرير قد سبقه إيل وعرفه يل تعريفا قاموسيا حميطا من مادة كفر يكفر ...مث قال
بعد ذلك :إنه "بياع كالم" يصدق ويكذب حسب الطلب ...والذمة نفسها ليست عنده إال "عملية

حسابية"؛ وهو يف أقوى جهاته ال ينفع الدنيا مبا تنفعها به البهيمة من أضعف جهاهتا.

أما الكاتب فيقول عن هذا الفالح :إنه ال يدري أهو يتم هبائمه أم هبائمه هي اليت تتمه ،وإن الذي يرفع

القضية على مثل هذا املخلوق إىل حمكمة ال يكون إال كالذي يقعقع ابلعصا على جحر فيه احلية السامة.
ورأى املتفلسف الكتاب على يدي ،فتهلل واستبشر وقال يل :هذا نسب بيننا ...فأدركت من كلمته هذه

مجلته وتفصيله ،وخيل إيل أين أرى فيه نفسه
ـــــــــــــــــــــــــ

 1ال ريب أن املؤلف قد حبث يف كتاب "الوسائل العلمية" لالنتفاع هبذه العظام املبعثرة.
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الشرقية كاملرأة املطلقة ...فقلت له :أان اشرتيت هذا الكتاب من أورواب ،ولكين مل أشرت منها دماغي.

وكلمته أستخرج ما عنده؛ فإذا هو يف قومه واتريخ قومه كالسائح يف بالد أجنبية؛ يفتح هلا عينه وال يفتح

هلا قلبه.

وكان جريئا يف كالمه مع الباشا :يطرد القول حيث شاء حقا وابطال ،مث ال إسناد لرأيه وال تثبيت حلجته إال

قول فالن ورأي فالن ،كأن يف رأسه عقال شحاذًا ...مث ذكر آخر األمر ما جاء له ،فخجله الباشا وقال:
هذه مسألة ككل مسائلك؛ حتتاج إىل رأي فيلسوف أورويب ...وأعرض عنه ومل يدخل يف شيء من أمره.

وملا انصرف قال الباشا :حيسب هذا نفسه عاملًا ،وهو صعلوك علمي ...وإمنا يكون دماغه وأدمغة أمثاله
عند الفالسفة والعلماء الذين يذكروهنم كما تكون سلة املهمالت عند الصحافيني.

إن هذا الرجل يتم ضعف عقله يف الرأي بقوة عناده فيه ،ليجعل له ثبات احلقيقة فيظن حقيقة ،كأن

خضخضة املاء ابليد يف وعاء صغري ينقل إىل هذا الوعاء طبيعة املوج؛ وعند أمثال هذا املفتون من

الصعاليك العلميني ،أنك إذا تناولت مسألة فأخطأت فيها خطأ جريئا ،فقد جعلتها خبطئك اجلريء مسألة
من العلم ...وأنك إذا عاندت فثبت اخلطأ يف وجه الناقدين سنة ،كان حقيقة مدة سنة...

هم مفتونون زائغون ،ومن فتنتهم أهنم يرون البعد بينهم وبني أهل الفضائل الشرقية ،كالبعد بني العامل

واجلاهل ،ولو حققوا لرأوه بعدا يف الغرائز ال يف العقل ،أي كالبعد بني الفجور وما أشبه الفجور ،وبني

التقوى وما أشبه التقوى.
زعم األمحق أن خصمه الفالح رجل راسخ يف املاضي ،كأنه ابق يف أمس مل ينتقل منه ،مع أن أمس قد
انقطع من الزمن ،مث خرج من ذلك إىل أن األمة جيب أن تنبذ ماضيها ،مث ادعى أن اإلسالم يتعصب

للماضي .هذه ثالث كلمات خترج منها الرابعة اليت سكت عنها.1

وأان لو شئت أن أسخر من مثل هذا الصعلوك العلمي ،ملا وجدت يف

ـــــــــــــــــــــــــ

 1الرابعة اليت يستلزمها هذا السياق املنطقي :هي جترد األمة من الدين ،وذلك ما يعمل له بعض
الصعاليك العلميني.
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أساليب السخرية أبلغ من أن أبعث إليه بقارورة فارغة وأقول له :امألها يل من آراء الفالسفة.
يغفل هذا وأمثاله عن أن الدين اإلسالمي ال يعرف املاضي مبعىن ما مضى على إطالقه؛ بل هو يشرتط فيه
ِ
ِ
آاب ُؤ ُه ْم ال
آاب َء َان أ ََولَ ْو َكا َن َ
أال خيالف العقل وال العلم ،وأال يناقض اهلداية؛ {قَالُوا بَ ْل نَـتىب ُع َما أَلْ َف ْيـنَا َعلَْيه َ
ِ
ِ
آاب َء َان أ ََولَ ْو
يَـ ْعقلُو َن َش ْيـئًا َوال يَـ ْهتَ ُدو َن} [البقرة ،]170 :ويف اآلية األخرى{ :قَالُوا َح ْسبُـنَا َما َو َج ْد َان َعلَْيه َ
ِ
ِ
آاب َء َان أ ََولَ ْو
آاب ُؤ ُه ْم ال يَـ ْعلَ ُمو َن َش ْيـئًا َوال يَـ ْهتَ ُدو َن} [املائدة{ ،]104 :قَالُوا بَ ْل نَـتىب ُع َما َو َج ْد َان َعلَْيه َ
َكا َن َ
اب ال ى ِ
وه ْم إِ َىل َع َذ ِ
َكا َن ال ى
آاب َء َان َعلَى أُ ىم ٍة َوإِ ىان
ش ْيطَا ُن يَ ْد ُع ُ
سع ِري} [لقمان ،]21 :ويف الرابعة{ :إِ ىان َو َج ْد َان َ
ِ
ِ
ِ
آاب َء ُك ْم} [الزخرف.]24 ،23 :
آاث ِرِه ْم ُم ْقتَ ُدو َن ،قَ َ
َعلَى َ
ال أ ََولَ ْو ج ْئـتُ ُك ْم ِأب َْه َدى ممىا َو َج ْد ُْمت َعلَْيه َ
فانظر كيف صور ما نسميه اليوم ابجلمود يف قوله" :حسبنا" ،وكيف صور ما نسميه ابلرجعية يف قوله

"نتبع" ،وأتمل كيف رفض اجلمود والرجعية معا يف العلم والعقل واهلداية ،أي يف آاثرها من العلوم

املخرتعات والفضائل اإلنسانية ،وكيف أبطل يف تلك الثالث االحتجاج ابملاضي هبذا األسلوب الدقيق
العايل ،وهو قوله يف كل آية ،أولو ،أولو .مل يغريها؛ بل كررها بلفظها أربع مرات.

فاملعجز هنا جميء اآلايت هبذه الصورة املنطقية إلسقاط حجتهم ،ونفي معىن التقديس عن املاضي فيهن؛

إذ كان العلم دائم التغري ،وكان العقل دائم التجديد واإلبداع ،وكانت اهلداية شديدة على الطبيعة احليوانية
اليت هي ماضي النفس؛ فكأهنا جديدة على النفس عند كل شهوة.

إن اإلنسان مباضيه وحاضره كأنه مقسوم قسمني ،يقول أحدمها :أريد أن أكون .ويقول اآلخر :أان قد

كنت .فاإلسالم هبذه اآلايت قد أوجب وزن الكلمتني يف كل زمن مبا هو األصح ،ومبا هو األنفع ،ومبا هو
األهدى؛ وابشرتاطه اهلداية يف مجيعها أشار إىل أن الكمال النفسي للفرد جيب أن يكون مرتبطا ابلكمال

اإلنساين للجنس.

وهذا معىن عجيب ،وأعجب منه ما ترى من أن اإلسالم قد أصلح فكرة املاضي ،فنقلها من معىن اآلابء

واألجداد للناس ،إىل املعاين اليت هي كاآلابء واألجداد إلنسانية الناس .واألخذ "ابألهدى" يف اجتماع أمة
من األمم ،إمنا هو بعينه انموس الرتقي والتطور.
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آاب َء َان َعلَى أُ ىم ٍة} [الزخرف ]23 :فكلمة "أمة" هذه مل يعرفها أحد
ومن أدق األسرار قوله{ :إِ ىان َو َج ْد َان َ
على حقيقتها ،ومل تفسرها إال علوم هذا الزمن ،فهي املشاعر النفسية اليت يتكون منها مزاج الشعب،

وفيها يستقر املاضي؛ كأن اآلية قد عربت آبخر ما انتهى إليه علماء النفس؛ من أن اإلنسان ابن أبويه
أيضا.
وابن شعبه ً

فالتعصب يف اإلسالم هو للعلم النافع ،وللمجد الصحيح ،وللهداية الباعثة على الكمال؛ وتعصب اجليل
ملثل هذا يف ماضيه ،هو يف امسه تعصب ،غري أنه يف معناه إمنا هو العمل لتسليم جمد األمة إىل اجليل التايل.
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املعجم السياسي:

وحدثين صاحب سر "م" ابشا قال :كنا يف سنة  ،1920وهي بنت سنة 1 1919؛ وقد اجتمعت األمة
على مقاطعة جلنة "ملنر" ال تكلمها ،فجعلت السكوت ثورة ،وأعلن الشعب أن كلمته يف لسان الوفد
ينطق الوفد هبا نطق النيب مبا يوحى إليه ،فما يكون ألحد غريه أن يقوهلا ،وال أن يقول أوحي إيل ،وأىب

دخوال اثبتًا فرسخوا فيها،
اللورد ملنر أن يصدق أن للمصريني إمجاعا يعتد به ،وأهنم دخلوا يف السياسة ً

وأهنم أصبحوا مع اإلجنليز كاإلجنليز الذين يقولون عن أنفسهم يف مثلهم السائر :ينبغي أن نكون أحر ًارا
مثل أعمالنا.

وزعم اللورد لنفسه ،أن هذه األحزاب املصرية ال يتفق منها اثنان أب ًدا إال كان بينهما اثلث خيتلفان عليه،

وهو الطمع يف مناصب احلكم؛ واستخراج من ذلك أن املصري واملصري كشقي املقراض؛ ال يتحركان يف

عمل إال على متزيق شيء بينهما؛ فإن مل يكن بينهما "الشيء" مل يكن منهما شيء.

وذهب الرجل يتظىن وحيدس على ما خييل له الظن ،وقد حسب أن إجنلرتا حيق هلا أن تقول يف املصريني ما

يقول هللا يف خلقه كما ورد يف األثر" :إمنا يتقلبون يف قبضيت" .وكما تقول اليوم ألهل فلسطني من العرب:
ْت ِخبَل ٍْق ج ِد ٍ
شأْ ي ْذ ِه ْب ُكم وأي ِ
يد} [إبراهيم ،]19 :وكان اللورد هذا رجال ممارس املشاكل السياسية،
َ
{إِ ْن يَ َ ُ
ْ ََ
دخاال فيها ،داهية من دهاة القوم ،له يف قلبه عينان وأذانن غري ما يف وجهه كحذاق السياسيني؛ وهو

يعرف أن سياسة قومه ال تدخل يف شيء إال دخول اإلبرة خبيطها يف الثوب ،إن خرجت هي تركت اخليط
وقد مجع وشد ...فأراد أن ميتحن مذهب املصريني يف إمجاعهم على االستقالل ،وقدر أنه واجد من

الفالحني عوان له ومادة ملكره السياسي ،وحسب الوفد صورة جديدة من طبقة "الباشوات" القدمية،

ينزلون من الشعب منزلة اليد اليت متسك القيد ،من الرجل اليت فيها القيد ،ويضعون
ـــــــــــــــــــــــــ

 1سنة الثورة املصرية ،وقد مر وصفها يف مقالة "األخالق احملاربة".
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معىن كلمة احلاجة يف كلمة السياسة ،ويقولون :الوطن وهم يريدون اجلاه ،ويقيمون الشعب كالسلم

ينتصب قائما ليحمل أرجلهم الصاعدة عليه.

فجاء اللورد إىل مصر ،فوجد األمة كلها قد حذرت منه وتيقظت له ،حىت نصحه رشدي ابشا أبنه لن جيد

يف مصر هرة تفاوضه؛ ولكنه كان مستيقنا أن أذن السياسة اإلجنليزية "كالرديو" لصوتني :صوت الداننري

وصوت اجلماهري ،فمر يف البالد يرسم على اهلواء عالمات استفهام ،وانصفق عنه الناس وأمهلوه ،وكان

يسري يف دائرة الصمت اليت مركزها أبو اهلول ،فبدأ وظل يبدأ حىت انتهى وما زال يبدأ ...وساح يف البالد
سياحة طويلة ،وكأنه مل يسافر إال من شفة أيب اهلول السفلى إىل شفته العليا.

قال صاحب السر :وجاء الورد ملقابلة الباشا ،فمر علي مرور كتاب مقفل :ال أعرف منه إال العنوان؛ غري

أنه رجل مبقدار الرجل الذي خيالف أمة كاملة تكاد حتسبه مطواي على زوبعة ،وترى له قوتني حتس من
أثرمها الرهبة واإلعجاب ،وإذا أتملته قلت إن اللطف والظرف أضعف مشائله ،وإن الدهاء واحللية أقوى
مواهبه.

فلما لقيت الباشا من الغد ،سألين :كيف رأيت اللورد ملنر؟ فقلت :وهللا اي ابشا إنه كالضرورة؛ ما يتمناها

أحد ولكنها جتيء.

فضحك الباشا وقال :اي ليت لنا -حنن الشرقيني -كل يوم ضرورة تصنع ما صنع اللورد؛ إنه كشف لنا يف
ذات أنفسنا عن حقيقة من أمسى احلقائق السياسية ،وهي أن الشعب الذي يصر وال يزال يصر جيعل

اإلغراء ال يغري واخلوف ال خييف.
أحياان؛ فإن صمت
واي ليت األمم الشرقية تتعلم هذا الصمت السياسي عن جماوبة الكلمة االستعمارية ً

األمة املصرية عن جواب "ملنر" كان معناه أن قدرة األمة هي املتكلمة كالمها بذا الصمت ،تعلن للعامل أن

الواجب الشعيب قد وضع قفله على كل فم.

وقد فسر اللورد هذا السكوت بتفسريه السياسي ،فأدرك منه أن يف الشعب أنفة ومحية وقوة ،وأن حساب

الضمري الوطين أصبح هلذه األفئدة كاحلساب اإلهلي للنفوس املؤمنة :كالمها مستعلن خياف ويتقي ،وكالمها
كلمة حمرمة.

أية معجزة هذه اليت جعلت كلمة األجنيب تتخذ يف أذهان أمة كاملة شكل قائلها ،فاجتمعت هلا البالد

على معىن الرفض ،وأصبح كل فرد يعرف حمله من الكل،
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وخضعت الطبائع جبملتها لقانون العزة القومية ،الذي يلزمها أال ختضع لألجنيب؟

إن األمم بعض مسائل نفسية كهذه املسألة؛ فلو أن لنا مخسة دروس سياسية خمتلفة كدرس "ملنر"،

لكانت لنا يف اإلميان الوطين كالصلوات اخلمس.

واآلن تعلمت األمة أن الشعب العزيز هو الذي ينظر يف فض مشاكله إىل احلل وإىل طريقة احلل أيضا،

وقد كان "ملنر" هو أول أساتذتنا يف تعليمنا الطريقة.

درسا للشرق كله ،فإن السياسة االستعمارية قائمة فيه على خداع الطريقة يف
وهذا الدرس جيب أن يكون ً

حل مشاكله ،فيحلوهنا ويعقدوهنا يف نص واحد؛ ويثبت الكالم الذي يتفقون عليه أن املراد منه زوال
اخلالف ،ويثبت العمل بعد ذلك أن املراد كان زوال املقاومة.

ويف السياسة األوروبية موافقات دميمة كالنساء املشوهات ،فإذا عرضوا واحدة منها على من يريدون أن

يزوجوه ...فأابها وفتح هلا عينيه بكل ما فيهما من قوة اإلبصار ،أعفوه منها وقالوا له :سنأتيك ابجلميلة،
مث يذهبون هبا إىل معهد التجميل اللغوي ،فيصقلوهنا ويصبغوهنا ،ويضعون هلا أمحر السياسة وأبيضها ،مث

يعرضوهنا جديدة على صاحبهم ذاك ،وما صنعوا ما به صارت الدميمة غري دميمة ،ولكن ما به رجع غري

األعمى كاألعمى.

وهلم عقول عجيبة يف اخرتاع األلفاظ ،حىت لتكون شدة الوضوح يف عبارة ،هي بعينها الطريقة إلخفاء

كثريا ما أيتون أبلفاظ منتفخة حتسب جزلة ابدنة قد مألها معناها ،وهي يف
الغموض يف عبارة أخرى .و ً
السياسة ألفاظ حباىل ،تستكمل محلها مدة مث تلد.

وهلم من بعض الكلمات السياسية ،كما هلم من بعض الرجال السياسيني؛ فيكون الرجل من دهاهتم رجال
كالناس ،وهو عندهم مسمار دقوه يف أرض كذا أو مملكة كذا ،ويكون اللفظ لفظا كاللغة ،وهو مسمار

دقوه يف وثيقة أو معاهدة.

مث ضحك الباشا وقال :إن أرضنا خترج القطن ،وسياستنا خترج ألفاظًا كالقطن :ال توضع يف املغزل إال

مدت وحتولت .وإذا ذهبنا خنالفهم يف التأويل والتفسري ،مل جند عندان املعجم السياسي الذي ميلي النص،

أتدري اي بين ما هو املعجم السياسي؟

أما إنه لو كان كتااب أيلف من مليون كلمة ،لذهبت كلها عبثا وابطال وهراء ،ولكنه ذلك املعجم احلي،

ذلك املعجم الذي يتألف من مليون جندي...
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اللسان املرقع:
وقال صاحب سر "م" ابشا :جاء "حضرة صاحب السعادة" فالن لزايرة الباشا؛ وهو رجل مصري ولد يف

بعض القرى ،ما نعلم أن هللا "تعاىل" ميزه جبوهر غري اجلوهر ،وال طبع غري الطبع ،وال تركيب غري الرتكيب،
وال زاد يف دمه نقطة زهو ،وال وضعه موضع الوسط بني فنني من اخلليقة .غري أنه زار فرنسا ،وطاف

إبجنلرتا ،وساح يف إيطاليا ،وعاج على أملانيا ،ولون نفسه ألواان ،فهو مصري ملون .ومن مث كان ال يرى يف

بالده وقومه إال الفروق بني ما هنا وبني ما هناك .فما يظهر له دين قومه إال مقابال لشهوات أحبها وغامر
فيها ،وال لغة قومه إال مقرونة بلغة أخرى ود لو كان من أهلها ،وال اتريخ قومه إال مغمى عليه كامليت بني

تواريخ األمم.

هو كغريه من هؤالء املرتفني املنعمني :مصري املال فقط ،إذ كانت أسباهبم ومستغالهتم يف مصر؛ عريب
االسم ال غري ،إذ كانت أمساؤهم من جناية أهليهم ابلطبيعة؛ مسلم ما مضى دون ما هو حاضر؛ إذ كان ال

حيلة يف أنساهبم اليت احندروا منها.

هو كغريه من هؤالء املرتفني املنعمني املفتونني ابملدنية ،لكل منهم جنسه املصري ولفكره جنس آخر.

قال :وكان حضرة صاحب السعادة يكلم الباشا ابلعربية اليت تلعنها العربية ،مرتفعا هبا عن لغة الفصيح
ارتفاعا منحطا ...انزال هبا عن لغة السوقة نزوال عاليا ...فكان يرتضخ لكنة أعجمية ،بينا هي يف بعض

األلفاظ جرس عال يطن ،إذا هي يف لفظ آخر صوت مريض يئن ،إذا هي يف كلمة اثلثة نغم موسيقى يرن.

إظهارا
ورأيته يتكلف نسيان بعض اجلمل العربية ليلوي لسانه بغريها من الفرنسية ،ال تطرفا وال متلحا وال
ً
لقدرة أو علم ،ولكن استجابة للشعور األجنيب اخلفي املتمكن يف نفسه .فكانت وطنية عقله أتىب إال أن
تكذب وطنية لسانه ،وهو إبحدامها زائف على قومه ،وابألخرى زائف على غري قومه.
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فلما انصرف الرجل قال الباشا :أف هلذا وأمثال هذا! أف هلم وملا يصنعون! إن هذا الكبري يلقبونه

"حضرة صاحب السعادة" ،وألشرف منه -وهللا -رجل قروي ساذج يكون لقبه "حضرة صاحب
اجلاموسة" ...نعم إن الفالح عندان جاهل علم ،ولكن هذا أقبح منه جهال ،فإنه جاهل وطنية.

مث إن اجلاموسة وصاحبها عامالن دائبان خملصان للوطن؛ فما هو عمل حضرة "صاحب اللسان املرقع"
هذا؟ إن عمله أن يعلن برطانته األجنبية أن لغة وطنه ذليلة مهينة ،وأنه متجرد من الروح السياسي للغة

قومه؛ إذ ال يظهر الروح السياسي للغة ما ،إال يف احلرص عليها وتقدميها على سواها.

كان الواجب على مثل هذا أال يتكلم يف بالده إال بلغته ،وكان الذي هو أوجب أن يتعصب هلا على كل

لغة تزامحها يف أرضها ،فرتك هذا وهذا وكان هو املزاحم بنفسه؛ فهو على أنه "حضرة صاحب سعادة" ،ال

ينزل نفسه من اللغة القومية إال منزلة خادم أجنيب يف حانة.

أتدري ما هو سر هؤالء الكرباء وهؤالء السراة الذين يطمطمون إذا تكلموا فيما بينهم؟ أهنم عندان

طبقات:

أما واحدة :فإهنم يصنعون هذا الصنيع منجذبني إىل أصل راسخ يف طباعهم ،مما تركه الظم واالستبداد
واحلمق يف زمن احلكم الرتكي؛ فهم يبدون جوهر نفوسهم ألعينهم وأعني الناس ،كأنه اللغة األجنبية فيما

بينهم عالمة احلكم والسلطة واحتقار الشعب واستمرار ذلك احلمق يف الدم ...وهم هبا يتنبلون.

وأما طبقه ،فإهنم يتكلفون هذا مما يف نفوسهم من طباع أحدثها النفاق واخلضوع والذل السياسي يف عهد
االحتالل اإلجنليزي؛ فاللغة األجنبية بينهم تشريف واعتبار ،كأهنم هبا من غري الشعب احملكوم الذي فقد

السلطة ،وهم هبا يتمجدون.

وأما مجاعة ،فإهنم يتعمدون هذا يريدون به عيب اللغة العربية وهتجينها ،إذ اختذوا من عداوة هذه اللغة
طريقة انتحلوها ومذهبا انتسبوا إليه ،وفيهم العامل بعلوم أورواب ،واألديب أبدب أورواب؛ وذلك من عداوهتم
للدين اإلسالمي ،إذ جعل هذه اللغة حكومة ابقية يف بالدهم مع كل حكومة وفوق كل حكومة؛ وهم

يزدرون هذا الدين ويسقطون عن أنفسهم كل واجباته .وهؤالء قد خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا ،إذ
يغلون يف مصريتهم غلوا قبيحا ينتهي هبم إىل سفه اآلراء ،وخفة األحالم ،وطيش النزعات ،فيما يتصل

ابلدين اإلسالمي وآدابه ولغته .وما أرى الواحد منهم إال قد غطى
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رب َم ْقتًا
وصفه من حيث هو رقيع ،على وصفه من حيث هو عامل أو أديب أو ما شاء .إن هذا ملقت { َك َُ
ِع ْن َد ىِ ِ ى ِ
آمنُوا} [غافر.]35 :
ين َ
اّلِل َوع ْن َد الذ َ
ومن أثر تلك الفئات الثالث نشأت فئة رابعة ،حتول فيهم ذلك اخللط من الكالم إىل طريقة نفسية يف

النفس؛ فهم يقحمون يف كتابتهم وحديثهم الكلمات األجنبية ،وحيسبون عملهم هذا تظرفا ومعابثة وجموان،

على أنه هو الذي يظهر لعني البصري مواضع القطع التارخيي يف نفوسهم ،وأماكن الفساد القومي يف

طبيعتهم ،وجهات التحلل الديين يف اعتقادهم ،وهؤالء يكتب أحدهم" :النرفزة" وهو قادر أن يقول

الغضب" ،والفلري" وهو مستطيع أن جيعل يف مكاهنا املغازلة" ،وسكالنس" وهو يعرف لفظة أنواع وألوان،

وهكذا وهكذا؛ وال -وهللا -أن تكون املسافة بني اللفظني إال املسافة بعينها بني قلوهبم ورشد قلوهبم.
وما برح التقليد السخيف ال يعرف له اباب يلج منه إىل السخفاء إال ابب التهاون والتسامح؛ وحنن قوم
ابتلينا بتزوير العيوب على أنفسنا وعدها يف احملاسن والفضائل ،من قلة ما فينا من الفضائل واحملاسن،

وهبذه الطبيعة املعكوسة حناول أن نقتبس من مزااي األوروبيني ،فال أنخذ أكثر ما أنخذ إال عيوهبم ،إذ
كانت هي األسهل علينا ،وهي األشكل بطبعنا الضعيف املتسامح املتهاون.
ومن هذا جتد مشاكلنا االجتماعية -على أهنا أهون وأيسر من مشاكل األوروبيني ،وعلى أن يف ديننا

وآدابنا لكل مشكلة حلها -جتدها هي علينا أصعب وأشد ،ألننا ضعفاء ومتخاذلون ومقلدون ومفتونون،
وكل ذلك من شيء واحد ،وهو أن أكثر كربائنا هم أكرب بالئنا.

قال صاحب السر :مث ضحك الباشا ضحكته الساخرة وقال :كيف تصنع أمة يكون أكثر العاملني هم

أكرب العاطلني ،إذ يعملون ولكن بروح غري عاملة.
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سر القبعة"

وحدثين صاحب سر "م" ابشا ،قال :جنمت يف مصر حركة بعقب أايم البدعة الرتكية ،حني مل تبق لشيء

هناك قاعدة إال القاعدة الواحدة اليت تقررها املشانق .فمن أىب أن خيلع العمامة عن رأسه خلعوا رأسه؛
ومن قال" :ال" انقلبت" "ال" هذه مشنقة فعلق فيها.

وكانت فكرة اختاذ القبعة يف تركيا غطاء للرأس ،قد جاءت بعد نزعات من مثلها كمات جييء احلذاء يف
آخر ما يلبس الالبس ،فلم يشك أحد أهنا ليست قبعة على الرأس أكثر مما هي طريقة لرتبية الرأس املسلم

تربية جديدة ،ليس فيها ركعة وال سجدة؛ وإال فنحن نرى هذه القبعة على رأس الزجني واهلمجي ،وعلى

رأس األبله واجملنون ،فما رأيناها جعلت األسود أبيض ،وال عرفناها نقلت مهجيا عن طبعه ،وال عم أحد
أهنا أكملت العقل الناقص أو ردت العقل الذاهب ،أو انقلبت آلة حلل مشكالت الرأس البليد ،أو

غصبت الطبيعة شيئا وقالت :هذا حلاملي دون حامل الطربوش والعمامة.

وقد احتجوا يومئذ لصاحب تلك البدعة أنه ال يرى الوجه إال املدنية ،وال يعرف املدنية إال مدنية أورواب،
فهو ميتثلها كما هي يف حسانتها وسيئاهتا ،وما حيل وما حيرم وما يكون يف حاجة إليه وما يكون يف غىن

عنه؛ حىت لو أن األوروبيني كانوا عورا ابلطبيعة ،جلعل هو قومه عورا ابلصناعة ليشبهوا األوروبيني .نعم إهنا

حجة اتمة لوال نقص قليل يف الربهان ،ميكن تالفيه إبخراج طبعة جديدة من كتب الفتوح العثمانية ،يظهر

فيها اخللفاء العظام واألبطال املغاوير الذين قهروا األوروبيني البسني قبعات ،ليشبهوا األوروبيني.

قال صاحب السر :وهتور يف هذه الضاللة رهط من قومنا ،وأخذوا يدعون إىل التقبع يف مصر احتذاء
لرتكيا ،وذهب بعضهم إىل سعد ابشا "رمحه هللا" يطلب رأيه ،فكان رأيه "ال" مبد األلف ...وعهد إيل

بعضهم أن أسأل الباشا ،فقال:
وحيهم! أال خيجلون أن نكون -حنن املصريني -مقلدين للتقليد نفسه؟ إن
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هذه بدعة تنحط عندان درجة عن األصل ،فكأهنا بدعتان .1مث ضحك الباشا وقال :كان يف القدمي رجل

مسع أن البصل ابخلل انفع للصفراء ،فذهب إىل بستان ميلكه وقال لوكيله :ازرع يل بصال خبل ...هكذا
يريدون من القبعات؛ أن خترج هلم تركا أبوروبيني.

ليست هذه القبعة يف تركيا هي القبعة ،بل هي كلمة سب للعرب ورد على اإلسالم ،ضاقت هبا كل

األساليب أن تظهرها واضحة بينة ،فلم يف هبا إال هذا األسلوب وحده .وهي إعالن سياسي ابملناوأة

واملخالفة واالحنراف عنا واطراحنا .فإن الذي خيرج من أمته ال خيرج منها وهو يف ثياهبا وشعارها؛ فبهذا
انفتح هلم ابب اخلروج يف القبعة ودون غريها مما جيري فيه التقليد أو يبدعه االبتكار؛ وإال فأي سر يف هذه

القبعات ،ومىت كانت األمم تقاس مبقاييس اخلياطني؟

ههنا سيف أراد أن يكون مقصا فعمل أوال ما يعمل احلسام البتار ،فأجاد وأبدع وأكربه الناس وأعظموه؛

مجيعا؟
مث صنع ما يصنع املقص ،فماذا عساه أييت به إال ما ينكره األبطال واخلياطون ً

أكتب علينا أن نظل دهران نبحث يف التقليد األعمى ،وأال حييا الشرقي إال مستعبدا ينتظر يف كل أموره
من يقول له :اشرع يل؟ إن حبثنا فلنبحث يف زي جديد نتميز به ،فتكون القوى الكامنة فينا ويف طبيعة
أرضنا وجوان هي اليت اخرتعت لظاهرها ما جيعله ظاهرها .كما خيرج زور األسد لبدة األسد .غاية يف املنفعة

واجلمال واملالئمة.

أان ألبس ما شئت ،ولكين عند القبعة أجد حدا تقف إليه ذاتييت الفردية ،فال أرى مثة موضع انفراد ولكن
موضع مشاكلة ،وال أعرف صفة منفعة يل بل صفة حقيقة مين ،ويعرتضين من هناك املعىن الذي يصري به

النوع إىل اجلنس .والواحد إىل اجلماعة وما دمت مسلما أصلي وأركع وأسجد ،فالقبعة نفسها تقول يل:

دعين فلست لك.

وهؤالء الرجال الذين لبسوها يف مصر ،إمنا اشتقوها من املصدر نفس املصدر الذي خيرج منه التهتك يف

النساء ،وكالمها منزع من املخالفة ،وكالمها
ـــــــــــــــــــــــــ

 1األصل تقليد تركيا ألورواب ،وهذه بدعة؛ فتقليدان لرتكيا بدعة أسخف من األول.
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ضد من صفة اجتماعية تقوم هبا فضيلة شرقية عامة .وليس يعدم قائل وجها من القول يف تزيني القبعة ،وال

مذهبا من الرأي يف االحتجاج هلا ،غري أن املذاهب الفلسفية ال يعجزها أن تقيم لك الربهان جدال حمضا
على أن حياء املرأة وعفتها إن مها إال رذيلتان يف الفن ...وإن مها إال مرض وضعف ،وإن مها إال كيت
وكيت ،مث تنتهي الفلسفة إىل عدمها من البالهة والغفلة ،وما الغفلة والبالهة إال أن تريد فلسفة من
فلسفات الدنيا أن تقحم يف كتاب الصالة مثال فصال يف ...يف ...يف الدعارة.

ال يهولنك ما أقرر لك :من أن القبعة األوروبية على رأس املسلم املصري ،هتتك أخالقي أو سياسي أو
ديين أو من هذه كلها معا ،فإنك لتعلم أن الذين لبسوها مل يلبسوها إال منذ قريب ،بعد أن هتتكت

األخالق الشرقية الكرمية وحتلل أكثر عقدها ،وبعد أن قاربت احلرية العصرية بني النقائض حىت كادت
ختتلط احلدود اللغوية ،فحرية املنفعة مثال جتعل الصادق والكاذب مبعىن واحد ،فال يقال :إال أنه وجد

منفعته فصدق ،ووجد منفعته فكذب؛ وعند احلرية العصرية أنه ما فرق بني اللفظني وجعل لكل منهما
حدودا إال جهل القدماء ،وفضيلة القدماء ،ودين القدماء .وهذه الثالثة :اجلهل والفضيلة والدين ،هي
ً
أيضا يف املعجم اللغوي الفلسفي اجلديد مرتادفات ملعىن واحد ،هو االستعباد أو الوهم أو اخلرافة.

ومىت أزيلت احلدود بني املعاين ،كان طبيعيا أن يلتبس شيء بشيء وأن حيل معىن يف موضع معىن غريه،
وأصبح الباطل ابطال بسبب وحقا بسبب آخر ،فال حيكم الناس إال جمموعة من األخالق املتنافرة ،جتعل

كل حقيقة يف األرض شبهة مزورة عند من ال تكون من أهوائه ونزعاته ،فيحتاج الناس ابلضرورة إىل قوة
تفصل بينهم فصال مسلحا ،فيكسبون القانون مبدنيتهم قوة مهجية تضطره أن يعد للوحشية اإلنسانية،
وتدفع هذه الوحشية أن تعد له.

ومن اختالط احلدود جتيء القبعة على رأس املسلم ،وما هي إال حد يطمس حدا ،وفكرة هتزم فكرة،

ورذيلة تقول لفضيلة :ها أنذا قد جئت فاذهيب.

ما هو األكرب من شيئني بينهما لتعيني الصغر؛ وما هو األصغر من شيئني ال حد بينهما لتعيني الكرب؟ إهنا
الفوضى كما ترى ما دام احلد ال موضع له يف التمييز وال مقر له يف العرف وال فصل به يف العادة؛ ومن

هنا كان الدين عند أقوام أكرب كلمات اإلنسانية يف عامة لغاهتا وأمألها ابملعىن ،وكان عند آخرين
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أصغرها وأفراغها من املعىن ،وما كرب عند أولئك إال من أنه يسع االجتماع اإلنساين وهو حمدود بغاايته

العليا ،وما صغر عند هؤالء إال أبن االجتماع ال يسعه فال حد له ،وكأنه معىن متوهم ال وجود له إال يف

أحرف كلمته.

فجماعة القبعة ال يرون ألنفسهم حدا حيدوهنا به من أخالقنا أو ديننا أو شرقيتنا ،وقد مرقوا من كل ذلك
وأصبحوا ال يرون يف زينا الوطين ما فيه من قوة السر اخلفي الذي يلهمنا ما أودعه التاريخ من قوميتنا

ومعاين أسالفنا.

قوما يرى أحدهم يف ظن نفسه أنه قانون من قوانني التطور؛ فهو فيما يالبسه ال ينظر
وأان أعرف أن منا ً
إىل أنه واحد من الناس ،بل واحد من النواميس ...ومن هنا الثقل والدعوى الفارغة ،وما هو أكرب من

الثقل وفراغ الدعوى .وإنه حلق أن يكون بعض الناس أنبياء ،ولكن أقبح ما يف الباطل أن يظن كل إنسان
نفسه نبيا.

كثريا مما يزينونه للشرقي من رذائل املدنية األوروبية ،إن هو إال منطق شهواته يف مجلته ،ولقد
واعلم أنه ً
كالما حتته معان ومعان ال يعدها غري اجلائع إال محاقة ساعتها.
تسمع اجلائع يتكلم عن الطعام ،فرتى ً
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سعد زغلول:

ائرا ،1وكانت بني الرجلني
وقال صاحب سر "م" ابشا :ألقى إيل الباشا ذات يوم أن "سعدا" مصبحنا ز ً

خاصة وأسباب وطيدة .وللباشا موقع أعرفه من نفس سعد كما أعرف الشعلة يف بركاهنا؛ أما سعد فكان
قد انتهى إىل النهاية اليت جعلته رجال يف إحدى يديه السرح ويف األخرى املعجزة ،فهو من عظماء هذه

البالد كقاموس اللغة من كلمات اللغة ،يرد كل مفرد إليه يف تعريفه ،وال تصح الكلمة عند أحد إال إذا
كانت فيه الشهادة على صحتها.

وجاءان سعد غدوة ،فأسرعت إىل تقبيل يده قبلة ال تشبهها القبالت ،إذ مثلت يل من فرحها كأهنا كانت
منفية ورجعت إىل وطنها العزيز حني وضعت على تلك اليد.

إن الرجل العظيم إذا كان ابرا أببيه عارفا قدره مدركا عظمته ،يشعر حني يقبل يد أبيه كأنه يسجد بروحه

سجدة هلل على تلك اليد اليت يقبلها ،وجيد يف نفسه اتصاال كهرابئيا بني قلبه وبني سر وجوده ،وخيصه
العامل بلمسة كأن قبلته نبضت يف الكون ،وكل هذا قد أحسسته أان يف تقبيلي يد سعد ،وزدت عليه

شعوري مبثل املعىن الذي يكون يف نفس البطل حني يقبل سيفه املنتصر.

وضحك يل سعد ابشا ضحكته املعروفة ،اليت يبدأها فمه ،وتتمها عيناه ،ويشرحها وجهه كله ،فتجد
جواهبا يف روحك كأنه يف روحك ألقاها.

والرجل من الناس إذا نظر إىل سعد وهو يبتسم ،رأى له ابتسامة كأهنا كمال يتواضع ،فيحس كأن شيئا

طراب أو
غري طبيعي يتصل منه بشيء طبيعي ،فينتعش ويثب يف وجوده الروحي وثبة عالية تكون ً
فرحا أو ً

خشوعا أو كلها معا.
إعجااب أو
ً
ً

غري أن الرجل من احلكماء إذا أتمل وجه سعد ،وهو يضحك ضحكته املطمئنة املتمكنة من معناها املقر

أو املنكر أو الساخر أو أي املعاين -حسب نفسه يرى
ـــــــــــــــــــــــــ

صبحا.
 1يقال :صبحه "بتشديد الباء" ،أي جاءه ً
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شكال من القول ال من الضحك ،وظهرت له تلك االبتسامة الفلسفية متكلمة ،كأهنا مرة تقول :هذا

حقيقي .ومرة تقول :هذا غري حقيقي.

إن سعدا العظيم كان رجال ما نظر إليه وطين إال بعني فيها دالئل أحالمها ،كأمنا هو شخص فكرة ال

شخص إنسان؛ فإذا أنت رأيته كان يف فكرك قبل أن يكون يف نظرك؛ فأنت تشهده بنظرين :أحدمها الذي

تبصر به ،واآلخر ذاك الذي تؤمن به.

عبقري كاجلمرة امللتهبة ال حتسبه يعيش بل حيرتق وحيرق؛ اثئر كالزلزلة فهو أب ًدا يرتج وهو أب ًدا يرجع ما
حوله؛ صريح كصراحة الرسل ،تلك اليت معناها أن األخالق تقول كلمتها.

رجل الشعب الذي حيس كل مصري أنه ميلك فيه ملكا من اجملد .وقد بلغ يف بعض مواقفه مبلغ الشريعة،
فاستطاع أن يقول للناس :ضعوا هذا املعىن يف احلياة ،وانزعوا هذا املعىن من احلياة.

قال صاحب السر :وانقضت الزايرة وخرج سعد والباشا إىل يساره ،فلما رجع من وداعه قال يل :وهللا اي

بين لكأمنا زاد هذا الرجل يف ألقاب الدولة لقبا جدي ًدا ،مث ضحك وقال :أتدري ما هو هذا القلب؟ قلت:

فما هو اي ابشا؟

قال :وهللا اي بين ما من "ابشا" يف هذه الدولة يكون إىل جانب سعد ،إال وهو يشعر أن رتبته "نصف

ابشا".

هذا رجل قد بلغ من العظمة مبلغا تصاغر معه الكبري ،وتضاءل العظيم ،وتقاصر الشامخ ،نعم حىت ترك
أقواما من خصومه العظماء ،كفالن وفالن ،وإن الواحد منهم ليلوح للشعب من فراغه وضعفه وتطرحه،
ً

كأنه ظل رجل ال رجل.

وقد أصبح قوة عاملة ال بد من فعلها يف كل حي حتت هذا األفق ،حىت كأن معاين نفسه الكبرية تنتشر يف
اهلواء على الناس ،فهو قوة مرسلة ال متسك ،ماضية ال ترد ،مقدورة ال حيتال هلا حبيلة.

هذا وضع إهلي خاص ال يشبهه أحد يف هذه األمة ،كميدان احلرب ال تشبهه األمكنة األخرى؛ فقد غامر
سعد يف الثورة العرابية ،وخرج منها ،ولكنها هي مل خترج منه ،بل بقيت فيه؛ بقيت فيه تتعلم القانون

والسياسة ،وتصلح أغالطها ،مث
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ظهرت منه يف شكلها القانوين الدقيق ،وهبذا تراه يغمر الرجال مهما كانوا أذكياء ،ألن فيه ما ليس فيهم،
وتراهم يظهرون إىل جانبه أشياء اثبتة يف معانيها ،أما هو فرتاه من مجيع نواحيه يتالطم كاألمواج العاتية.

وتلك الثورة هي اليت تتكلم يف فمه أحياان فتجعل لبعض كلماته قوة كقوة النصر ،وشهرة كشهرة موقعة
حربية مذكورة.

وملا كان هو املختار ليكون أاب للثورة ،حرمته القدرة اإلهلية النسل ،وصرفت نزعة األبوة فيه إىل أعماله

التارخيية ،ففيها عنايته وقلبه ومهومه ،وهي نسل حي من روحه العظيمة ،ويكاد معها يكون أس ًدا يزأر حول
أشباله ،ولن يذكر السياسيون املصريون مع سعد ،ولن يذكر سعد نفسه إذا انقلب سياسيا ،فإن املكان

اخلايل يف الطبيعة اآلن هو مكان رجل املقاومة ال رجل السياسة ،وهذا هو السبب يف أن سع ًدا يشعر األمة
بوجوده لذة كلذة الفوز واالنتصار ،وإن مل يفز بشيء ومل ينتصر على شيء؛ فاطمئنان الشعب إىل زعيم

املقاومة ،هو بطبيعته كاطمئنان حامل السالح إىل سالحه.

وسعد وحده هو الذي أفلح يف أن يكون أستاذ املقاومة هلذه األمة؛ فنسخ قوانني ،وأوجد قوانني ،ومحل

الشعب على اإلعجاب أبعماله العظيمة ،فنبه فيه قوة اإلحساس ابلعظمة فجعله عظيما ،وصرفه ابملعاين

الكبرية عن الصغائر ،فدفعه إىل طريق مستقبله يبدع إبداعه فيه.

إن هذا الشرق ال حييا ابلسياسة ولكن ابملقاومة ما دام ذلك الغرب إبزائه؛ والفريسة ال تتخلص من احللق

الوحشي إال ابعرتاض عظامها الصلبة القوية يف هذا احللق.

وكم يف الشرق من سياسي كبري جيعلونه وز ًيرا ،فتكون الوظيفة هي الوزير ال نفس الوزير ،حىت لو خلعوا

شرا منه.
ثيابه على خشبة ونصبوها يف كرسيه ،لكانت أكثر نفعا منه لألمة ،أبهنا أقل ًّ

اي بين ،كل الناس يرضون أن يتمتعون ابملال واجلاه والسيادة واحلكم ،فليست هذه هي مسألة الشرق،

ولكن املسألة :من هو النيب السياسي الذي يرضى أن يصلب؟
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محاسة الشعب:

وحدثين سر "م" ابشا قال :ملا رجع سعد ابشا من أورواب يف سنة  ،1921كانت األمة يف استقباله كأهنا
طائر مد جناحيه ،ال خالف لشيء منه على شيء منه ،بل كله هو كله؛ وكانت املعارضة يف االستحالة

يومئذ كاستحالة وجود رقعة يف ريش الطائر.

على أن ثوب السياسة املصرية كثري الرقع دائما ابجلديد واخللق ،فرقعة من املعارضني ،وأخرى من
املتعنتني ،واثلثة من املتخاذلني ،ورابعة من املعادين ،وخامسة وسادسة وسابعة من احلاسدين واملنافسني

واملختلفني لشهوة اخلالف؛ ورقاع بعد ذلك مما نعلم وما ال نعلم ،فإن من العجيب أن هذا اجلو الذي ال
يتقلب إال بطيئا ،يتقلب أهله بسرعة؛ وهذه الطبيعة اليت ال تكاد ختتلف ،ال يكاد أهلها يتفقون.

ولكن سعدا "رمحة هللا" رجع من أورواب رجعة الكرامة ألمة كاملة ،ففاز أبنه مل خيسر شيئا من احلق ،وانتصر
أبنه مل يهزم ،ودل على ثباته أبنه مل يتزعزع ،وذهب صولة ورجع صولة وعزمية؛ فكان إميان الشعب هو

الذي يتلقاه ،وكانت الثورة هي اليت حتتفل به ،وبطلت العلل كلها فلم جيد االعرتاض شيئا يعرتض عليه،

متمثال يف قدرة ،حاكما بقوة ،متسلطا
واتفقت األسباب فاجتمعت الكلمة ،وظهر سعد كأنه روح األمة ً

بيقني.

نعم مل ينتصر البطل ،ولكن األمة احتفت به ألنه ميثل فيها كماال من نوع آخر هو سر االنتصار؛ فكانت

محاسة الشعب يف ذلك اليوم محاسة املبدأ املتمكن؛ يظهر شجاعة احلياة ،وفورة العزائم ،وفضيلة

اإلخالص ،وشدة الصولة ،وعناد التصميم؛ ويثبت بقوة ظاهره قوة ابطنه ،وكان فرح األمة عنادا سياسيا

وافرا مل ينتقص ،وكان اإلمجاع ردا
يفرح أبنه ال يزال قواي مل يضعف ،وكان ابتهاجها جم ًدا يشعر أبنه ال يزال ً
على اليأس ،وكانت احلماسة ردا على الضعف.

انبعثت صولة احلياة يف الشعب كله ،وابتدأ املستقبل من يومئذ ،فلو نزلت
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املالئكة من السماء يف سحابة جملجلة يسمع تسبيحهم ليؤيدوا سع ًدا ،ملا زادوه شيئا؛ فقد كان حمله من
القلوب كأنه العقيدة ،وكان التصديق مبذوال له كأنه الكلمة األخرية ،وكانت الطاعة موقوفة عليه كأنه

الباعث الطبيعي ،وكان البطل يف كل ذلك يشبه نبيا من قبل أن كال منهما صورة كاملة للسمو يف أفكار

أمة.

قال صاحب السر :ورجع الباشا من القاهرة وقد رأى من مساحمة النفوس ،وصحة العهد ،واجتماع

الكلمة ،وإعداد الشعب للمراس واملعاانة ،فقال:

اتهلل لقد أثبت "سعد" للدنيا كلها أن مصر اجلبارة مىت شاءت بنت الرجال على طريقة اهلرم األكرب يف
العظمة والشهرة واملنزلة والقوة .ولقد صنع هذا الرجل العظيم ما تصنع حرب كبرية ،فجمع األمة كلها

على معىن واحد ال يتناقض ،ودفعها بروح قومية واحدة ال ختتلف ،وجعل عرق السياسة يفور كما يفور
العرق اجملروح ابلدم.

إن هذه األمة بني شيئني ال اثلث بينهما :إما احلزم إىل اآلخر وإما اإلضاعة .وال حزم إال أن يبقى الشعب

غامرا كل ما يعرتضه ،إىل أن يقضي األمر
كما ظهر اليوم طوفاان حيا ،مستوي الطبيعة ،مندفع احلركةً ،

ويقول أعداؤان :اي مساء أقلعي.

هكذا يعمل الوطن مع أهله كأنه شخص حي بينهم ،حني يستوي اجلميع يف الثقة ،ويتآزر اجلميع يف

األمل ،ويشرتك اجلميع يف العطف الروحي ،وال يبقى جلماعة منهم حظ يف رغبة غري الرغبة الواحدة

للجميع ،وهكذا يعمل الوطن أبهله حني يعمل مع أهله.

كان أعداؤان حيسبوننا ذاباب سياسيا ال شأن له إال بفضالت السياسة ،وال عمل له يف أزهارها وأمثارها
وعطرها وحلواها؛ فأمسعهم الشعب اليوم طنني النحل ،وأراهم إبر النحل ،ليعلموا أن األزهار واألمثار

والعطر واحللوى هي له ابلطبيعة.

وكانوا يتخرصون أن مذهبنا يف احلياة ملصلحة املعاش فقط ،وأن املصري ،حاكما أو حمكوما ،ال ميد آماله
الوطنية إىل أبعد من مدة عمره سبعني أو مثانني سنة ،فإذا أطلقوا أيدينا يف حاضر األمة أطلقنا أيديهم يف
مستقبلها .ومن مث طمعوا أن يكون احلق الناقص يف نفسه حقا متاما يف أنفسنا هلذه العلة؛ وحسبوا أن

السياسي املصري ال يتجرأ أن يقول ما يقوله السياسي األورويب من أنه ال خيشى املوت ولكن خيشى العار،
فإنه إذا مات مات وحده ،وإذا جلب العار جلبه على نفسه وعلى أمته
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وعلى اتريخ أمته ،بيد أن سعدا قاهلا؛ ويف مثل هذا يكون قول "ال" معركة.
وها هي ذي معركة اليوم التارخيية ،فإن الذرات احلية اليت ختلق من دمائنا -حنن املصريني -قد اثرت يف
هذه الدماء ،يف هذا النهار ،تعلن أهنا ال ترضى أن تولد مقيدة بقيود.

أتدري ماذا عرضوا على سعد؟ إهنم عرضوا عليه ما يشبه يف السخرية طاحونة اتمة األدوات واآلالت من
آخر طراز ،مث ال تقدم هلا إال حبة قمح واحدة لتطحنها ...نتيجة تسخر من أسباهبا ،وأسباب هتزأ

ابلنتيجة.
إن أورواب ال حترتم ال من حيملها على احرتامه ،فما أرى للسياسيني يف هذا الشرق عمال أفضل وال أقوى

وال أرد ابلفائدة من إحياء احلماسة يف كل شعب شرقي ،مث حياطتها وحسن توجيهها؛ فهذه احلماسة

الشعبية الدائمة القوية البصرية ،هي قوة الرفض ملا جيب أن يرفض ،وقوة التأييد ،ملا جيب أن يقبل ،وهي

بعد ذلك وسيلة مجع األمر ،وإحكام الشأن ،وإقرار العزمية يف األخالق ،وتربية الثقة ابلنفس ،وهبا يكون
إذكاء احلس وتعويده إدراك األعمال العظيمة ،والتحمس هلا ،والبذل فيها.

وما علة العلل فينا إال ضعف احلماسة الشعبية يف الشرق ،وسوء تدبريها ،وقبح سياستها؛ وإان لنأخذ عن

األوروبيني من نظامهم وأساليبهم وسياستهم وعلومهم وفنوهنم؛ فنأخذ كل ذلك بروحنا الفاترة يف مخول

وإمهال وتواكل وتفرد ابملصلحة واستبداد ابلرأي ،فإذا دينارهم يف أيدينا درهم ،وإذا حنن وإايهم يف الشيء

الواحد كالنحلة والذاببة على زهرة...

ليست لنا محاسة احلياة ،وهبذا ختتلف أعمالنا وأعماهلم ،وذلك هو السر أيضا يف أن أكثر محاستنا كالمية
حمضة؛ إذ يكون الصراخ والصياح والتشدق وحنوها من هذه املظاهر الفارغة تنقيحا للطبيعة الساكنة فينا،

وتنويعا منها بغري أن جنهد يف التنقيح والتنويع .ومن هذا كانت لنا أنواع من الكالم ينطلق اللسان فيها
للخروج من الصمت ال غري ...ومنه كثري من هذا اهلراء السياسي الذي يدور يف اجملالس واألحزاب

والصحف.

أيضا ،وعلى ضعفه خباصة ،والشعب الفاتر
إن محاسة الشعب ال تكون على أعدائه فقط؛ بل على معايبه ً

يف محاسته لو انل حقني مغصوبني لعاد فخسر أحدمها أو كليهما ،أما الشعب املتحمس القوى يف محاسته،

فلو غصب حقني وانل أحدمها لعاد فابتز اآلخر.
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اجلمهور:
وقال صاحب سر "م" ابشا :كان من بعض عملي يف احلكومة سنة  1922أن أراقب احلركات

والسكنات ،وأبث العيون واألرصاد ،وأعرف املضطرب واملنقلب يف أايم الفنت ونوازل احملنة ،حمافظة على
األمن ،ومبادرة ملا يتوقع؛ فكنت كاملرصد املهيأ آبالته لتدوين حركات الزالزل.

وانتهى إلينا يوما أن راجفة من هذه الزالزل سرتجف بفالن من أهل الرأي احلر؛ الذي يستقل وال يتابع،

وينتقد وال حيايب ،ويصرح وال جيمجم ،وأن قوما ثوروا عليه الغبار اآلدمي من العامة وأشباه العامة ،وأهنم
يتحينون الوقت لتوجيه املكيدة له يف شكلها املفرتس من هذا اجلمهور الناقم.

أما فالن هذا فرجل سياسي عنيد أضاع احلق كله ألنه ال يرضى بنصف احلق ...وكلمته يف السياسة كأمنا

تلقى على لسانه من الغيب؛ فال يتحول عنها وال ميلك أن يتكلم إال مبا يتكلم؛ وقد ذهب بصوته أنه يف
قوم ال يسمعون إال ما أرادوا ،فهو بينهم كاحلق املغلوب؛ ال ميوت ألنه غري ابطل ،مث ال حييا ألنه ال

ينتصر .وقد كان رجال كاملصباح الوهاج فألقوا عليه الغطاء ،فإذا هو يف طبيعته ويبدو للناس بغري طبيعته،

وتركه رأيه احلر الصريح كالنيب املكذوب يرد صدقه؛ ال ألنه غري صدق ،ولكن ألنه غري مستطاع ،أو غري

مالئم.

ومن آفاتنا -حنن الشرقيني -أننا نستمرئ العداوة ،وننقاد ألسباهبا ،ونتطاوع هلا تطاوع الصغار أبنفسهم ملا
يف أنفسهم؛ كأن املستبدين الذين كانوا يف اترخينا قد انتقلوا إىل طبائعنا؛ فرد الفكر على الفكر يف مناقشة

جتري بيننا ال يكون من دفع احلقيقة للحقيقة ،ولكن من رد االستبداد على االستبداد ،ومن توثب الطغيان
على الطغيان؛ فهو الثلب؛ والطعن والتجريح ،وهو اجلفوة واخلصومة واللدد ،وهو املنازعة والعنف

والتحامل؛ وهو هبذه وتلك شر وفساد وسقوط .واجلدال بني العقالء يبعث الفكر فينتهي إىل احلق ،ولكنه
فينا حنن يهيج اخللق فينتهي إىل الشر ،والرد على عظيم منا كأنه يرد على منزلته يف الناس ال على منزلته
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يف الرأي ،وكشف اخلطأ عندان تعبري ابخلطأ ال تبصري ابلصواب ،واستالب احلجة من صاحبها وإفسادها

عليه كاستالب امللك من مالكه وطرده منه ...ومن مث كان الدفاع ابملكابرة أصال من أصول الطبيعة فينا،

وكان االضطهاد حجة للحجة العاجزة ،وكان اإلعنات دليال للدليل الذي ال ينهض بنفسه ،ومىت اعترب كل

اطورا على احلق ...فال جرم ال ترد كلمة على كلمة إال حبرب.
إنسان نفسه إمرب ً

قال صاحب السر :وكرب األمر على الباشا ،فجمع رؤوس املؤمترين بذلك الرجل احلر ،وأخذ يقلبهم تقليبه

بني التودد واملالطفة ،وقال هلم فيما قال :إن فضيلة اجلمهور هي اليت تضمن تربية الفضيلة وحفظها

وغلبتها على الرذائل ،وإن كل صحيح يكون فاس ًدا إذا مل يكن اجلمهور صحيحا ،وإن غري العقالء هم
الذين يقبلون احلقيقة يف يوم مث يرفضوهنا هي ذاهتا يف يوم آخر ،فإن ذهبت جتادهلم وحتتج عليهم أبهنم

قبلوها ،قالوا :هذا كان أمس ...فكأمنا الفاصل بني زمنني جيعل الشيء الواحد ضدين.

مث سأهلم :ما هو ذنب الرجل؟ فقال منهم قائل :إنه خارج علينا يف الرأي .فقال الباشا :إن املعىن يف أنه
خيالفكم هو أنكم أنتم ختالفونه؛ فقد تكافأت الناحيتان ،وخالف خبالف؛ فما الذي جعل لكم حق رده

عن الرأي دون أن يكون له مثل هذا احلق يف ردكم أنتم؟

قالوا :إننا الكثرة .قال الباشا :اي أصدقائي ،إن خوف الكثرة من رأي فرد أو أفراد هو أسوأ املعنيني يف

تفسري رأيها هي؛ وعشرة جنيهات ال تعبأ ابجلنيه الواحد .فإهنا تستغرقه؛ بيد أن هذه ليست حال عشرة
قروش اي أصدقائي...

نعم إن قطع اخلالف ضرورة من ضرورات الوطنية ،ولكن إذا كان األمر يف ظاهره وابطنه كاخلالف يف
أيهما أطول :العصا أو املئذنة؟ فذلك جدال حمسوم من نفسه بال جدال.

إن أساس اخنذالنا -حنن الشرقيني -يف قلوبنا ،إذ ال نعترب املعاين العامة إال من جهة أهنا قائمة ابلرجال ،مث

ال نعترب الرجال إال من انحية ما يف أنفسنا منهم ،مث ال نعترب أنفسنا إال من جهة ما يرضينا أو يغضبنا ،وقد
ال يغضبنا إال احلق واجلد ،وقد ال يرضينا إال الباطل والتهاون ،ولكنا ال نبايل إال ما نرضى وما نغضب.

لستم أحر ًارا يف أن جتعلوا غريكم غري حر ،فإن يكون الرأي الذي يعارضكم
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رأاي حقا وتركتم منابذته فقد نصرمت احلق؛ وإن يكن ابطال فإظهاره ابطال هو برهان احلق الذي أنتم عليه؛

ولن جتردوا أح ًدا من اختيار الرأي إال إذا جتردمت أنتم من اختيار العدل ،فإن فعلتم فهذه كربايء ظاملة،
تدعي أهنا احلق ،مث تدعي لنفسها حكمة ،فقد كذبت مرتني.

امسعوا أيها السادة :قامت بني اثنني من فالسفة الرأي مناظرة يف صحيفة من الصحف ،وتساجال يف
مقاالت عدة ،فلما عجز أضعفهما حجة وكعمه اجلدال ،كتب مقالته األخرية فجاءت سقيمة ،فلم ترضه

فبيتها وانم عنها على أنه يرسلها من الغداة بعد أن يردد نظره فيها ويصحح آراءه ابحلجج اليت يفتح هبا

عليه .قالوا :فلما انم متثلت له املقالة يف أحالمه جسما حيا موهوان مرتضضا ،خملوعا من هنا مكسورا من
هناك ،جمروحا مما بينهما؛ مث كلمته فقالت له :وحيك أيها األبله! إن أردت أن تغلب صاحبك وتسكته

عنك ،فامحل مقالتك إىل رأسه يف العصا ال يف اجلريدة...

قال صاحب السر :وضحك القوم مجيعا ،وأذعنوا وانصرفوا مقتنعني ،قد خلصت دخلتهم لذلك الرجل

احلر وتنصلوا من جرمية كانت يف أيديهم ،وما جاء الباشا مبعجز من القول ،ولكن تصويره للمسألة كان
حال هلا يف نفوسهم .فلما أدبروا تنفس الباشا كأمنا خرج من البحر وكان يتعاطى إنقاذ غريق ويعاين فيه
حىت جنا؛ مث قال يل :إن هذا كان جوااب عن شيء يف أنفسهم ،ولكنه هو سؤال عن شيء يف أنفسنا :ما

الذي جيعل الناس عندان خيشون املعارضة يف الرأي الوطين حىت أهنم ليجازون عليها هبذه العقوبة الشعبية
املنكرة؟ وما ابهلم ال يعطون الرأي حكمه وحقيقته ،بل يعطونه من حكم أنفسهم وحقائقها وشهواهتا

املتقلبة ،حىت لرتجع الفروق الضعيفة املتجانسة يف أبناء الوطن الواحد وكأهنا من اخلالف واملباينة فروق

جنسية كاليت تكون بني إنسان من أمة ،وإنسان من أمة أخرى تعاديها.

قلت :إن رأي الكثرة قانون اي ابشا.

قال :هذا صحيح ،ولكن بشرطني ال بشرط واحد :األول أال خيرج الرأي على القانون ،والثاين أال تكون
احلقيقة يف الرأي الذي يناقضه؛ وحماولة إكراه املعارضة نقص للشرطني معا؛ مث إن أساس الوطنية سالمة

القلوب وصفاء النيات ،واستواء املوافق واملخالف يف هذا احلكم ،ومىت وقع اخلالف بني اثنني وكانت
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النية صادقة خملصة ،مل يكن اختالفهما إال من تنوع الرأي ،وانتهيا إىل االتفاق بغلبة أقوى الرأييني ،وما من

ذلك بد.

احلقيقة اي بين أن اجلماهري الشرقية ليست يف تربيتها من اجلماهري السياسية اليت يعتد هبا ،إذ ال تزال يف

أول عمرها السياسي ،وهبذا السبب وحده كان اختالف الكرباء يف السياسة ال يشبهه إال اخلصمني بغري
شهود وال قاض انفذ احلكم ،فهو نزاع قوة تفوز بوسائلها ،ال نزاع حق يستعلي أبدلته.

وهذه اجملالس النيابية الشرقية كلها صور ممثلة جافة ،منقطعة النماء من أسباهبا ،كالفرع املقطوع من
الشجرة ،وإمنا يتنضر الفرع ويثمر أمثاره إذا قام بشجرته ال بنفسه ،وما شجرة الفرع السياسي إال اجلمهور

السياسي.

فسبيل اإلصالح يف كل مملكة شرقية أن ينهض أهل الرأي من كل مدينة فيها بني عامل وأديب وحمام
وسري ،ومن كان بسبيل من هؤالء ،فيجعلوا ملدينتهم دار ندوة لالجتماع والبحث واملشورة ،وقول "نعم"
ابحلجة وقول "ال" ابحلجة .مث يعلنون ذلك يف مجهورهم وينزلون منه منزلة األستاذ واألب والصديق يف

تعليمه وهدايته وإرشاده؛ وتتصل هذه الدور يف كل مملكة بعضها ببعض ،وتنتهي ابجملالس النيابية .وبغري

ذلك ال ميأل الفراغ الذي نراه خاواي بني الشعب واحلكومة ،وبني الكرباء واجلماهري ،وإمنا أكثر مصائبنا من

هذا الفراغ؛ فهو الذي يضيع فيه ما يضيع فيه ،وخيتفي ما خيتفي.
منا قوم موظفون يف احلكومة؛ لكن أين القوم الذين تكون احلكومة نفسها موظفة عندهم؟

"اعتذار" :هبذا املقال انتهت أحاديث الباشا؛ فقد أنبأان صاحب السر أنه سيكتم السر...
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اجملنون* ":"1

جاء ميشي هادًئ يتخيل يف مشيته ،ويرجف بني اخلطوة واخلطوة كأنه من كربه يشعرك أن األرض مدركة أنه
ميشي فوقها ...وال ينقل قدمه إذا خطا حىت ينهض برأسه حيركه إىل أعلى ،فما تدري أهو يريد أن يطمئن

إىل أن رأسه معه ...أم خييل إليه أن هذا الرأس العظيم قد وضع على جسمه يف موضع راية الدولة ،فهو

يهزه هز الراية...

وأخذته عيين وليس بيين وبينه إال طول غرفة وعرضها ،فإذا هو زائغ البصر كأمنا وقع يف صحراء يقلب

متحريا مرتددا ،مث كأمنا رفع له يف أقصاها جبل فأخذ إىل انحيته...
عينه يف جهاهتا
ً

ورحبت به ،وأجلسته إىل جانيب ،فأخذ يستعرف إيل بذكر امسه ومجاعته وبلده ،ال يزيد على ذلك شيئا،
كأنه عنرتة بين عبس ،ألرضه من طبيعتها جغرافيا ،ومن امسه جغرافيا حدة ...فلما رآين ال أثبته معرفة

نسياان".
قال" :إن بك ً

قلت :وكثريا ما أنسى غري أن امسك ليس من هذه األمساء اليت تذكر بتاريخ.

قال" :هذه غلطة اجلرائد ...ومهما تنسى من شيء فال تنس أنك أستاذ "انبغة القرن العشرين".1
فسرحت فيه نظري ،فإذا أان مبجنون ظريف أمرد أهيف ،يكاد برخاوته وتفككه ال يكون رجال ،ويكاد

يبدو امرأة جبمال عينيه وفتورمها.

وتومست فإذا وجه ساكن منبسط األسارير ممسوح املعاين ،ينبئ ابنقطاع صاحبه مما حوله ،كأن دنياه ليست
دنيا الناس ،ولكنها دنيا رأسه...
ـــــــــــــــــــــــــ

* انظر حديث هذا اجملنون وخربه يف "عود على بدء" من كتاب "حياة الرافعي".

 1هذا الشاب اجملنون من األذكياء ،وكان قد انتهى إىل مدرسة املعلمني األولية ،مث خولط يف عقله فرتكها؛
وكل ما مير يف هذا املقال بني قوسني فهو بنصه من كالمه.
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وأتملت فإذا طفولة متلبدة قد ثبتت يف هذا الوجه لتخرج من بني الرجل والطفل جمنوان ال هو طفل وال

رجل.

وتفرست فإذا آاثر معركة ابدية يف هذه الصفحة ،قتالها أفكار املسكني وعواطفه.
وتبينت فإذا رجل مسرتخ ،متفرت البدن ،حائر النفس ،كأنه قائم لتوه من النوم فال تزال يف عينه سنة ،وكأنه

يتكلم من بقااي حلم كان يراه.

وخيل إيل من هذا اخلمول يف هذا الشاب ،أن عليه جوا من تثاؤبه ،وأن املكان كله يتثاءب ،فتثاءبت...
فلما رأى ذلك مين ضحك وقال :إن "انبغة القرن العشرين" رجل مغناطسي عظيم؛ فها هو ذا قد ألقى

عليك النوم ...وحسبك فخرا أن تكون أستاذه وأخاه وثقته" ،فليس على ظهرها اليوم أديب غريي
وغريك."...

قلت يف نفسي :إان هلل ،ما يعتقد الرجل أن على ظهرها جمنوان غريه وغريي ،وكأمنا أمل بذلك فقال :لست
جمنوان؛ ولكين كنت يف البيمارستان...
ً

قلت :أهو البيمارستان الذي يسمى مستشفى اجملاذيب؟
قال :ال؛ إن هذا الذي تسميه أنت ،هو هو مستشفى اجملاذيب؛ أما الذي مسيته أان فهو مستشفى فقط...
وذكرت عندئذ أن من اجملانني قوما ظرفاء يدخلهم الفساد يف عقوهلم من انحية فكرة مالزمة ال تربح ،فال

يكون جنوهنم جنوان إال من هذا الوجه ،وسائر أحواهلم كأحوال العقالء ،غري أهنم بذلك طياشون متقلبون،

إذا ازدهي مل يطقه الناس من زهوه وكربايئه وتنطعه ،كأنه واحد الدنيا يف هذ الفكرة ،وكأن بينه وبني هللا

أسر ًارا ،ويظن عند نفسه أنه أعقل الناس يف أرقى طبقات عقله ،وما جنونه إال يف هذه الطبقة وحدها.

ومثل هذا ال بد له ممن يستجيب هلذاينه كيما حيرك فيه خفته وطيشه وزهوه ،وليكون عنده الشاهد على

هذا الوجود اخليايل املبدع الذي ال يوجد إال يف عقله املختل ،فإذا هو ظفر مبن حياسنه ،أو يصانعه ،أو
جياريه ،حسبه مذعنا مؤمنا مصدقا ،فال يدعه من بعدها ويتعلق به أشد التعلق ،ويراه كأنه يف ملكه...
فيتخذه صفيا وهو يعتقد أنه رقيق ،وقد يزعمه أستاذه ليفهمه من ذلك حبساب عقله ...أنه تلميذه.
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وخشيت أن يكون "انبغة القرن العشرين" مل يسمين أستاذه إال حبساب من هذا احلساب ،فهو سيعطي

األستاذية حقها ،ولكن كما هو حقها يف لغة جنونه ...فأصبح يف رأيه تلميذه وصنيعته ،وحمدث هذاينه،
وثقته وملجأه ،واحملامي من ورائه.

قلت يف نفسي :إذا أان تركته جالسا كان هذا اجمللس مثابته من بعد ،فال يعرف له حمال غريه ،ويصبح كما

يقال يف تعبري القانون "حمله املختار" ،فيتطرأ إيل لسبب ولغري سبب ،ويقع يف أوقايت وقوع السهو ال

حساب عليه ،ويضيع فيه ما يضيع ،فأمجعت أن أصرفه راضيا ابليأس ،وقد انتهت نفسه من معرفيت،
وانتهى عقله إىل الرأي أين ال أصلح له أستاذا ،ال حبسابه هو وال حبساب الناس.

فقلت له :ظين بك أنك أستاذ نفسك ،وال حيسن بنابغة القرن العشرين أن يكون له يف القرن العشرين
أستاذا؛ وأراك قد فرغت لألدب ،أما أان فمشغول أبعمال وظيفيت ،وقد جاء من العمل ما تراه ،وتكاد ال
تفي به الساعات الباقية من الوقت و...

فقطع علي وقال :إن الوقت ليس يف الساعة؛ والدليل أين أعطلها فيتعطل الوقت ،وال يكون فيها يوم وال

ساعة وال اثنية وال دقيقة.

فقلت :ولكنك إذا عطلتها مل تتعطل الشمس اليت تعني منازل النهار ،فسيمر الظهر وحيني العصر و...
قال :وأييت غد ،وإمنا أان معك اليوم فقط ...وجيب أن تغتبط أبنك أستاذ "انبغة القرن العشرين" ،فقد

قرأت الكثري يف األدب وقرأتك ،فما كان يل رأي إال رأيته لك ...وال صحت عندي نظرية إال رأيتك قد
أبديتها ،وأان ال أعتقد أداب يف مصر إال ما توافينا عليه معا "وال أسلم جدال ،وال جدال أسلم أن يف مصر

أدابء ينالون مين شيئا ،فهو أان وأان هو" ،1ولئن مل يذعنوا "لنابغة القرن العشرين" فليعلمن أهنم "وقعوا مين
موقع منلة على صخرة ...هذا من جهة ،ومن جهة أريد سجائر وليس معي مثنها".

فتهللت واستبشرت ،وقلت له :هذا قرش فهلم فاشرت به دخائنك ،ويف رعاية هللا ،مث استويت للقيام،

ولكنه مل يقم؛ بل متكن يف جملسه...
ـــــــــــــــــــــــــ

 1ما بني القوسني هو كالمه بنصه كما نبهنا إىل ذلك ،والباقي ترمجناه حنن عن معانيه ،وأكثر ما أييت فهذه
سبيله.
اجمللد الثاين اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 327 | 280

()278/1

وحي القلم
اجملنون ""1
وكرهت أن أتغري له وما أشك أنه يف هذا صحيح التمييز؛ فما أسرع ما قال :إن "انبغة القرن العشرين"

فىت قوي اإلرادة؛ فإذا هو مل يصرب عن التدخني ساعات فما هو بصبور ...وإذا مل يثبت لك هذا األمر
عن معاينة ...فما أعطيته حقه.

فقلت يف نفسي :لقد غرست الرجل من حيث أردت اقتالعه ،وأيقنت أنه من عقالء اجملانني الذين تتغري

فيهم العاطفة أحياان فتلهمهم آايت من الذكاء ال يتفق مثلها إال لنوابغ املنطق؛ وذكرت "هبلول" اجملنون

خبيصا 1فقال له :أطعمين .قال :ليس هو يل ،إمنا
الذي حكوا عنه أن إبراهيم الشيباين مر به وهو أيكل
ً
هو لعاتكة بنت اخلليفة بعثته إيل آلكله هلا...

وقالوا :إنه مر بسوق البزازين فرأى قوما جمتمعني على ابب وكان قد نقب ،فنظر فيه وقال :أتعلمون من
عمل هذا؟ قالوا :ال .قال :فأان أعلم.

فقالوا :هذا جمنون يراهم ابلليل وال يتحاشونه ،فألطفوا به لعله خيربكم .مث قالوا :أخربان .قال :أان جائع.

فجاءوه بطعام سين وحلواء؛ فلما شبع قام فنظر يف النقب وقال :هذا عمل اللصوص...

وكانت جملة "الرسالة" يف يد "انبغة القرن العشرين" ،فوصل الكالم هبا وقال :إنه يقرأ كل مقااليت ،وإنه
وإنه ،وإهنا وإهنا .قلت :فما استحسنت منها؟ قال" :مقالة السيما"...

فقلت :مىت كان آخر عهدك برؤية السيما؟ قال :أمس.

قلت :فأان مل أكتب مقاال عن السيما ،ولكنك أعجبت مبا رأيت أمس فتحول ما رأيته حلما يف مقالة.
فأعجبه هذا التأويل وقال :مبثل هذا أان "انبغة القرن العشرين" ،فأقرأ مقالتك يف الغيب من قبل أن

تكتبها...

قلت :إنك تكثر أن تقول عن نفسك "انبغة القرن العشرين" ،وهذا حيصر نبوغك يف قرن بعينه؛ فلو

قطعت الكلمة وقلت" :انبغة القرن" ،لصح أن تكون انبغة القرن التاسع عشر والثامن عشر ،وما قبلهما
وما بعدمها.
فرأيت به شدهة كأنه يفكر يف جنونه ،مث أفاق وقال :ال .ال؛ وإن هاهنا موضع

ـــــــــــــــــــــــــ

 1طعام كانوا يتخذونه من التمر والسمن.
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نظر ،فلو رضيت بنابغة القرن فقط ،جلاء من يقول :إين انبغة قرن خروف...

فقلت يف نفسي :محأة مدت مباء ،1وإن هذه الوساوس ال تنفك تعرو هذا املسكني ما وجد من يكلمه؛
واألفكار يف ذهنه جمتمعه خمتلطة مسرتسلة كأهنا ثورة من الكالم ال نظام هلا ،فألسكت عنه وألتشاغل مبا

بني يدي.

وسكت وأعرضت عنه؛ فجعل طائفه يعرتيه ،وكأن السكوت قد سلط أفكاره عليه ،وكأهنا أخذت تصيح
به يف رأسه كما يصيح غلمان الطرق ابجملنون ،ال يزالون به حىت حيردوه ويفقدوه البقية من صربه وعقله

معا .فغضب "انبغة القرن العشرين" ونقله الغضب إىل حالة زمهرت فيها عيناه ،2وكلح وجهه حىت خفت
أن يثور به اجلنون ،فأقبلت عليه وتعللت بسؤاله :ألك إخوة؟ أمل ينبغ فيهم انبغة؟
قال :إن له أخا يعذبه ،ويوقع به ضراب ،ويعلله ابلسالسل ،ويشده "أبمراس كتان إىل صم جندل" ،وأنه

أنزل به العذاب ما لو أنزله حبجر لتأمل.

قلت :فأنت يف حاجة إىل راحة ،وحيسن بك أن أتوي إىل مكان تتمدد فيه.

قال :إين منصرف وسأجلس يف ندي كذا" 3هذا من جهة ،ومن جهة ليس معي مثن القهوة".
قلت :فهذا قرش تدفعه مثنا هلا ،فاذهب فاستمتع هبا وابلتدخني وابلراحة يف ذلك الندى ،فاملكان ههنا

كثري الضجيج واحلركة .واستوفزت للقيام؛ ولكنه مل يتحلحل من جملسه.
مستبصرا أين "انبغة القرن العشرين" بعينه.
مث قال :أراك اآلن
ً
معا...
قلت :بل بعينيه اليمىن واليسرى ً

قال :ال .ال؛ إنك نسيت أن العرب تقول يف التوكيد :عينه ونفسه وذاته" .أي أان انبغة القرن العشرين

بعينه ونفسه وذاته ،فليس غريي انبغة القرن العشرين".

وكادت نفسي خترج غيظا ،ولكين رأيت احللم على مثل هذا جيري جمرى

ـــــــــــــــــــــــــ
 1هذا مثل يف معىن زاد الطني بلة ،واحلمأة إذا مدها املاء زادت واتسعت.
 2أي ملعت غضبا.

 3حنن نستعمل الندي ملكان القهوة.
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كثريا ما يتفق هلم اإلبداع الطريف إذا عللوا شيئا ،كذلك القاص الذي
الصدقة؛ وقلت :إن أدابء اجملانني ً

كان يقص على العامة سرية يوسف -عليه السالم -فقال هلم فيما قال :إن الذئب الذي أكل يوسف

كان امسه كذا ،فردوا عليه :إن يوسف مل أيكله الذئب .قال :فهذا هو اسم الذئب الذي مل أيكل يوسف.

فقلت للمجنون :فما العلة عندك يف أن العرب مل يقولوا يف التوكيد :عينه وأذنه وأنفه وفمه ويده ورجله؟

فنظر نظرة يف الفضاء مث قال :ليسوا جمانني فيخلطوا هذا اخللط ،وإال وجب أن يقولوا مع ذلك :وعمامته
وثوبه ونعله وبعريه وشاته ودرامهه" .هذا من جهة ،ومن جهة ليس معي أجرة السيارة إىل بلدي وهي

قرشان".

قلت :هذه هي أجرة السيارة وصحبتك السالمة ،وهنضت واق ًفا؛ ولكنه مل يتحرك.

مث قال :إنك مل تعرف بعد "أين أقول الشعر يف الغزل والنسيب واملدح واهلجاء والفخر؛ وأين يف اخلطابة

قس بن ساعدة أو أكثم بن صيفي ،وأين صخر ال ينفجر ...ايبس ال ينعصر ،لست كاحلجاج بل كعمر".

قلت :هذا شيء يطول بيننا وال حاجة لك هبذه الرباهني كلها ،فقد آمنت أنك انبغة القرن العشرين يف

األدب والشعر واخلطابة والرتسل.
قال :والفلسفة؟

قلت :والفلسفة وكل معقول ومنقول؛ وقد انتهينا على ذلك.

ممرورا "كما حسبتين اجلرائد اليت زعمت أن اختفائي يف البيمارستان كان
قال :ولكنك حتسبين جمنوان أو ً
جلنوين الفكري أو لذكائي الطبيعي ،وهو األصح ...فبني هلذه اجلرائد أين خرجت ،وأين سأطبع األدب

بطابع جديد".

قلت :ولكين لست مراسل جرائد .قال" :فاجعلين رسالة وراسلها عين أو أكتب لك أان ما ترسله ،وما

جئتك إال هلذا؛ وجيب أن تلحقين جبريدة كبرية ،وهذه اجلرائد تعرفين كلها ،وقد تناولتين من مجيع النواحي
األدبية؛ فضال عن أين كاتب فذ ،وخطيب فذ ،وشاعر فذ ،وهذا قليل من كثري ،فهل أعول عليك يف
صليت ابجلرائد أو ال؟".

قلت :إنك تعرفهم ويعرفونك ،وقد بلوهتم وبلوا منك ،فلست يف حاجة إيل عندهم.
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جمنوان استهوته الشياطني؛ وما علموا أن شيطان الشعر هو الذي
قال :إهنم خيشون أبسي ،وقد حسبوين ً

استهواين ،كما أن شيطان احلب هو الذي استهواك ...هذا من جهة ،ومن جهة ليس معي مثن الغداء ،وال

أكلفك شيئا."...

قلت :فهذا قرش للغداء يف مطعم الشعب ،وهم اآلن يتغذون ويوشك إذا أبطأت أن توافقهم وقد

استنفدوا الطعام ،وأنت ال جتهل أن القرش يف مطعم الشعب هو قرشان يف القيمة.

قال :صدقت؛ يوشك أن أوافقهم وقد فرغوا من طعامهم وغسلوا اآلنية .فألبق هذا للعشاء وسأطوي إىل

الليل.

قلت :فمعك اآلن مثن الدخان ،والقهوة ،والغداء ،وأجرة السيارة إىل بلدك .وقد كان انبغة القرن الثالث

للهجرة وامسه "طاق البصل" 1يغين بقرياط وال يسكت إال بدانق .هذا من جهة ،ومن جهة فخذ هذا
القرش مثنا لسكوتك وانصرف.

فشق ذلك عليه وقام مغضبا وتنفست بعده الصعداء الطويلة ...وفتحت النافذة واستقبلت اهلواء النقي

وأخذت يف رايضة التنفس العميق ،مث زاغت عيين إىل الباب؛ فإذا "انبغة القرن العشرين" مقبل مع انبغة
قرن آخر...

ـــــــــــــــــــــــــ

 1هذا جمنون من جمانني الكوفة يف القرن الثالث.
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اجملنون ":"2
رأيت اجملنونني يدخالن معا ،فكأمنا سدا الباب وسوايه ابلبناء وتركا الغرفة حائطا مصمتا ال ابب فيه ،مما
اعرتاين من الضيق واحلرج ،وقلت يف نفسي :إنه ال مذهب للعقل بني هذين إال أن يعني كالمها على

صاحبه ،فأرى أن أدعهما وأكون أان أصرفهما؛ واي رمبا جاء من النوادر يف اجتماع جمنونني ما ال أييت مثله
من عقلني جيتمعان على ابتكاره؛ غري أين خشيت أن أكون أان اجملنون بينهما ،مث ال آمن أن يثب أحدمها

ابآلخر إذا خطرت به اخلطرة من شيطانه ،فرأيت أن يكون يل ظهري عليهما ،إن مل حيق به العون فال أقل
من أن يطول به الصرب ...وكان إىل قريب مين الصديق "ا .ش"* فأرسلت يف طلبه.

أما هذا اجملنون الثاين الذي جاء به "انبغة القرن العشرين" فقد رأيته من قبل ،وهو كالكتاب الذي خلطت

صحفه بعضها يف بعض فتداخلت وفسد ترتيبها ،وانقلب بذلك العلم الذي كان فيها جهال وختليطا ،يثب
الكالم بعد كل صفحة إىل صفحة غريبة ال صلة هلا مبا قبلها وال ما بعدها.

وهو طالب أزهري كان أكرب مهه أن يصري حافظا كاحلفاظ األقدمني من الرواة والفقهاء ،فجعل يستظهر
كتااب بعد كتاب ومتنا بعد منت؛ وكانت له أذن واعية ،فكل ما أفرغ فيها من درس أو حديث أو خرب ،نزل

منها كالنقر على آلة كاتبة ،فينطبع يف ذهنه انطباع الكتابة :ال متحى وال تنسى.

مث التاث هذه اللوثة وهو حيفظ متنا يف فقه الشافعي "رضي هللا عنه" ،فغرب سنني يتحفظه ،كلما انتهى إىل

آخره نسيه من أوله؛ فيعود يف حفظه ورمبا أثبت منه الشيء بعد الشيء ولكنه إذا بلغ اآلخر مل جيد معه

األول؛ فال يزال هذا دأبه ال
ـــــــــــــــــــــــــ

* هو الصديق أمني حافظ شرف.
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ميل وال جيد هلذا العناء معىن ،وال يزال مقبال على الكتاب جيمعه ،مث ال يزال الكتاب يتبدد يف ذاكرته.
وترك املعهد الذي هو فيه وختلى يف داره للحفظ ،وأمجع أال يدع هذا املنت أو حيفظه ،كأن فيه املوضع
الذي فارقه عقله عنده ،وبذلك رجع املسكني آلة حفظ ليس هلا مساك؛ وأصبح كالذي يرفع املاء من

البحر ،مث يلقيه يف البحر ،لينزح البحر...

وجاء "ا .ش" فقلت له ،وأومأت إىل اجملنون األول :هذا انبغة القرن العشرين.

قال :وهل انتهى القرن العشرون فيعرف من انبغته؟

فقلت :للمجنون :أجبه أنت .فسأله :وهل بدأ القرن الواحد والعشرون؟ قال :ال.
قال :فإن هذا الذي إىل جانيب انبغة القرن الواحد والعشرين ...فكما جاز أن يكون هو انبغة قرن مل يبدأ،
جاز أن أكون أان انبغة قرن مل ينته.

قلت :ولكنك زدت املشكلة تعقيدا من حيث تومهت حلها؛ فكيف يكون معك يف آن وبينك وبينه مخس

وستون سنة؟

عسريا نظر إىل الالشيء.
فنظر نظرة يف الفضاء ،وهو كلما أراد شيئا ً

مث قال :هذه األمور ال تشتبه إال على غري العاقل ...وكيف ال يكون بيين وبينه مخس وستون سنة وأان

أتقدمه يف النبوغ أبكثر من علم العلماء يف مخس وستني سنة؟
قلت لآلخر :أكذلك؟

قال :مما حفظناه عن احلسن :أدركنا قوما لو رأيتموهم لقلتم :جمانني .ولو أدركوكم لقالوا :شياطني.

فضحك األول وقال :إنه تلميذي.

قال الثاين :لقد صدق فهو أستاذي ،ولكنه حني ينسى ال يذكره غريي...

قلت :ال غرو "فمما حفظناه" عن الزهري :إذا أنكرت عقلك فاقدحه بعاقل...
فغضب انبغة القرن العشرين وقال :ويح هلذا اجلاهل ،األمحق ،اجلاحد للفضل ،مع جنونه وخبله ،أيذكرين

وهو منذ كذا وكذا سنة حيفظ متنا واحدا ال
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ميسكه عقله إال كما ميسك املاء الغرابيل؟ صدق -وهللا -من قال :عدو عاقل خري ،خري ،خري ،فقال

الثاين :خري من صديق جاهل ،ها أان ذا قد ذكرتك من نسيان ،وها أنت ذا رأيت.

فضحك النابغة وقال :ولكين مل أرد أن أقول هذا ،بل أريد أن أؤلف كالما آخر ...عدو عاقل خري ،خري،

خري ،خري من جمنون جاهل...
ورأيت أن يف التقاء جمنونني شيئا طريفا غري جنوهنما ،وصح عندي أن اجملنون الواحد هو اجملنون؛ أما

االثنان فقد يكون من اجتماعهما وحتاورمها فن ظريف من التمثيل ،إذا وجدا من يصرفهما يف احلديث،

ويستخرج ما عندمها ،ويستكشف منهما قصتهما العقلية...

ومل أكن أعرف أن "انبغة القرن العشرين" من اجملانني الذين هلم أذن يف غري األذن ،وعني يف غري العني،

وأنف بغري األنف؛ إذ تتلقى أدمغتهم أصواات وأشباحا وروائح من ذات نفسها ال من الوجود ،وتدركها
ابلتوهم ال ابحلاسة ،فتتخلق هواجسهم خلقا بعد خلق ،وختطر الكلمة من الكالم يف ذهن أحدهم فيخرج

منها معناها يتكلم يف دماغه أو ميشي أو يالطفه أو يؤذيه أو يفعل أفعاال أخرى.

وبينا أان أدير الرأي يف إخراج فصل متثيلي من احلوار بني هذين اجملنونني ،1إذ قال "انبغة القرن العشرين":
صه ،إن جرس "التلفون" يدق.

قال "ا .ش" :ال أمسع صوات ،وليس ههنا "تلفون".
فاغتاظ اجملنون اآلخر وقال :إنك تتقحم على النوابغ ولست من قدرهم ،وما عملك إال أن تنكر؛

واإلنكار ،ويلك ،أيسر شيء على اجملانني وأشباه اجملانني ،والعامة وأشباه العامة؛ وقد أنكرت نبوغه آنفا،
وأراك اآلن تنكر "تلفونه"...

قال "ا .ش" :وأين "التلفون" وهذه هي الغرفة أبعيننا؟ فضحك "انبغة القرن العشرين" وقال :صه -

وحيك -لقد خلطت علي؛ إن اجلرس يدق مرة أخرى ،وأان ال أريد أن أكلمها حىت يطول انتظارها ،وحىت

تدق ثالث مرات ،وأخشى أن تكون قد دقت الثالثة وذهب رنينها يف صوتك ولغطك...

ـــــــــــــــــــــــــ

 1سيأيت هذا الفصل التمثيلي يف مقال آخر.
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قال اجملنون اآلخر :هي صاحبته اليت يهواها وهتواه؛ وقد استهامها وتيمها وحريها وخبلها ،حىت ال صرب هلا

عنه؛ فوضعت له تلفوان يف رأسه...

أيضا .وقد تكلمين فيه
قال "النابغة" :وهذا التلفون ال يسمعين صوهتا فقط ،بل هو ينشقين عطرها ً

أحياان ،وأان ساخط على هذه احلبيبة فإهنا غيور ختشى سطواهتا على الالئي تغار منهن ،ولوال ذلك
املالئكة ً
لكلمتين يف هذا التلفون إحدى احلور العني...

قلنا :أو تغار منها احلور العني؟

قال اجملنون الثاين :بل األمر فوق ذلك ،فإن احلور العني يشتمنها ويلعنها؛ "فمما حفظناه" هذا احلديث:
"ال تؤذي امرأة زوجها يف الدنيا إال قالت زوجته من احلور العني :ال تؤذه قاتلك هللا؛ فإمنا هو عندك دخيل

يوشك أن يفارقك إلينا".

قال "انبغة القرن العشرين" :ويلي على اجملنون إنه يريد أن خيلو له موضعي فهو يتمىن هالكي وانتقايل
وشيكا يف هذه الدنيا .وهو يقول بغري علم ألنه أمحق ليس له عقدة من العقل ،فيزعم أهنا تؤذيين ،ولو هي
آذتين لغضبت قبل ذلك ،ولو غضبت لرفعت التلفون .صه إن اجلرس يدق.

قال ا.ش :إن للنوابغ لشأان عجبا ،ففي مديرية الشرقية رجل انبغة ماتت زوجته وتركت له غالما ،فتزوج

أخرى وهو يعيش يف دار أبيه .فلما كان عيد األضحى سأل أابه ماال يبتاع به األضحية فلم يعطه .وهو

رجل حيفظ القرآن ،فذكر إبراهيم "عليه السالم" ورؤايه يف املنام أنه يذبح ابنه ،فخيل إليه أن هذا ابب إىل
النبوة ،وأن هللا قد أوحى إليه ،فأخذ الغالم يف صبيحة العيد وهم بذحبه ،ولوال أن صرخ الغالم فأدركه

الناس فاستقنذوه...

قال "انبغة القرن العشرين" :هذا جمنون وليس بنابغة؛ بل هذا من جهالء اجملانني؛ بل هو جمنون على

حدته .وقد رأيته يف البيمارستان يف حني كنت أان يف املستشفى ...فكان يزعم أنه ائتمر يف ذبح غالمه
إبرادة هللا .ولو كانت إرادة هللا لنفذت ابلذبح ،ولو كان األمر وحيا لنزل عليه من السماء كبش يذحبه...

وهكذا أان يف املنطق "انبغة القرن العشرين".

مث إنه أشار إىل اجملنون الثاين وقال :وأان أتقدم هذا يف النبوغ أبكثر من علم العلماء يف مخس وستني سنة

كاملة.
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قلت :ولكنك ذكرت هذا من قبل فلم عدت فيه اآلن؟

قال :إن السبب قد تغري فتغري معىن الكالم؛ وقد بدا يل أنه يتمىن هالكي ليكون هو انبغة القرن العشرين.

فمعىن الكالم اآلن؛ أنه لو عاش مخسا وستني سنة "حيفظ املنت" ملا بلغ مبلغي من العلم .هذا رجل نصفه

جهال ابملوت املعنوي.
ميت جنوان موات حقيقيا ،ونصفه اآلخر ميت ً

قال ا .ش :حسبه أن يقلدك تقليد العامي إلمامه يف الصالة وعسى أال تستكثر عليه هذا فإنه تلميذك.

قال اجملنون الثاين "مما حفظناه" :لو صور العقل ألضاء معه الليل ،ولو صور اجلهل ألظلم معه النهار...
وانبغة القرن العشرين هذا ال يعرف كيف يصلي ،فقد وقف منذ أايم يصلي ابلشعر ...وملا رأيته انسيا

فذكرته ونبهته أن الصالة ال جتوز ابلشعر ،التفت إيل وهو راكع فسبين وشتمين وصرخ يف وقال :ما شأنك

يب؟ هل أان أصلي لك أنت؟

فغضب "النابغة" وقال :وهللا إن حتسبونين إال جمنوان فرتيدون أن يقلدين هذا األمحق الذي ليس له رأي
ميسكه .ولوال ذلك ملا اعتقدمت أن تقليدي من السهل املمكن ،ولعرفتم أن انبغة القرن العشرين نفسه مل

يستطع تقليد انبغة القرن العشرين.

قلنا :هذا عجيب ،وكيف كان ذلك؟

فضحك وقال :ال أعدكم من األذكياء إال إذا عقلتم كيف كان ذلك؟ قال ا .ش :هذا مل يعرف مثله
فكيف نعرفه؟ ومل يتومهه أحد ،فكيف نتومهه؟
قال :لو مل تكن أستاذ انبغة القرن العشرين ملا عرفتها؛ وهذا نصف الصواب؛ وما دمت أستاذي ،فلو أننا

اختلفنا يف رأي لكان خالفك يل صوااب ألنه منك ،وكان خاليف لك صوااب ألنه مين؛ فأنت "غري خمطئ"
وأان مصيب ،وإذا أسقطنا كلمة "غري" أظل أان مصيبا وتكون أنت خمطئا...

أان مل أر "انبغة القرن العشرين" يف الرؤاي ،ولكين رأيته يف املرآة عند احلالق ...ورأيته يقلدين يف كل شيء

حىت يف اإلشارة والقومة والقعدة ولكين صرخت فيه وسببته ففتح فمه ،مث خافين ومل يتكلم...

وأومأ إىل اجملنون اآلخر وقال :وأان أتقدم هذا يف النبوغ أبكثر من علم العلماء يف مخس وستني سنة.
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قال ا .ش :لقد قلتها مرتني كلتامها مبعىن واحد ،فما معناك يف هذه الثالثة؟

قال :هذا الغر يزعم أين ال أعرف كيف أصلي ،ويستدل لذلك أبين صليت ابلشعر وأين شتمته وأان راكع؛

عاقال لعلم أن شتمي إايه وأان راكع ثواب له ...ولو كان انبغة لعلم أن الشعر كان يف مدح دولة
ولو كان ً

النحاس ابشا وأويل النهى.

قلنا :ولكن الشعر على كل حال ال جتوز به الصالة ولو يف مدح دولة النحاس ابشا.

قال :مل أصل به ،ولكن خطر يل وأان أصلي أين نسيت القصيدة فأردت أن أحتقق أين مل أنسها ...فإذا أان

انبغة القرن العشرين يف احلفظ ،وهي ستة أبيات .ال كهذا املعتوه الذي صرب على املنت صرب الغريب على
الغربة الطويلة ،ومع ذلك مل حيفظه.

قال ا .ش :فأمل علينا هذا الشعر .فأملى عليه :1اي حليف السهد قل ليأين من يف الدهر خال

إن تكن هتوى غزاالأكحل العينني مال
أان أهواها ولكنال سبيل إىل الوصال

منذ ولت قلت مهالمنذ غابت يف خيال
أان جمنون بليلىليل اي ليلى تعال

مدحا ،فضحك وقال :أردت أن تعرفوا أين أقول يف الغزل ،أما املديح فهو :شغف
قلنا :ولكن ليس هذا ً
الورى مبناصب وأمانيوشغفت اي حناس ابألوطان

حسبوا احلياة تفاخرا وتنعماوحسبتها هلل واألوطان
مث أرتج عليه فسكت .قال اجملنون اآلخر :إهنا ستة أبيات ،وقد نسيت أربعة ،ولست أريد أن أذكرك.
فقال "النابغة" :أظنه قد حان وقت الصالة وأريد أن أصلي ...ونظر إىل الالشيء يف الفضاء ،مث قال.

والبيت اآلخري :ال أبتغي يف املدح غري أويل النهىأو صادق 2أو شوقي أو مطران
ـــــــــــــــــــــــــ

 1هذا شعره حبروفه كما أماله.

 2فسر "صادق" أبنه أستاذ انبغة القرن العشرين.
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مث أمر ا .ش .أن يقرأ عليه الشعر فقرأه ،فقال :أحسنت ،انظر إىل فوق .فنظر ،مث قال :انظر إىل حتت.

فنظر مث سكت.

قال ا .ش :وبعد؟ قال :وبعد فإن الناس ينظرون إما إىل فوق وإما إىل حتت...

وكان الضجر قد انل مين ،فرجوت ا .ش .أن يلبث معهما وأذنت لنابغة القرن العشرين أن يلقاين يف

الندي وانصرفت...

قال ا .ش وهو ينبئين :فما غبت عنا حىت أخذ اجملنون يشكو ويتوجع ويقول :لقد حاق يب الظلم ،وإن
"الرافعي" رجل عسوف ظامل ،ألين أكتب له كل مقاالته اليت ينشرها يف "الرسالة" ...وأمجع نفسي هلا،
وأجهد يف بياهنا ،وأذيب عقلي فيها ،وهو مسرتيح وادع ،وليس إال أن ينتحلها ويضع توقيعه عليها،

ويبعث هبا إىل اجمللة ،مث هو يقبض فيها الذهب وينال الشهرة ،وال يدفع يل عن كل مقالة إال قرشني...1
قال ا .ش :فما مينعك أن ترسل أنت هذه املقاالت إىل اجمللة فتقبض فيها الذهب؟ قال :إن هناك أسر ًارا
أان حمصنها وكامتها ،وال ينبغي أن يعلمها أحد فإهنا أسرار ...قال له :فدع "الرافعي" واكتب يل أان هذه
املقاالت ،وأان أعطيك يف كل مقالة ذهبني ال قرشني.
قال :هذه أسرار وال أستطيع أن أكتب إال للرافعي ،ألن "انبغة القرن العشرين" ال جيوز أن يدعي كالمه

إال أستاذ انبغة القرن العشرين ،ولو ادعاه غريه لكان هذا حطا من قدر انبغة القرن العشرين ،وهذا بعض
األسرار ال كل األسرار.

قلت :مث جاء اجملنوانن يف العشية إىل الندي.
ـــــــــــــــــــــــــ

 1ال يزال هذا املسكني منذ تسعة أشهر يدعي أنه هو الذي يكتب لنا هذه املقاالت ،غري أنه رفع القيمة
أخريا؛ فجعلها عشرين قر ًشا...
ً
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اجملنون ":"3

وكنا يف الندي ثالثة :أان وا .ش ،وس .ع*؛ وقد هيأت تدبريا توافقنا عليه لتحريك هذين اجملنونني،

وتدوين ما جييء منهما .فلما أقبال حتفينا هبما وألطفنامها ،وقمنا ثالثتنا ببسطهما وإكرامهما ،حىت حسبا
أن يف كلمة "جمنون" معىن كلمة أمري أو أمرية ...ورأيت يف عيين "انبغة القرن العشرين" -وهو أعني

أجنل -1ما لو ترمجته ملا كانت العبارة عنه إال أنه يعتقد أن له نفسا أنثى أعشقها أان ...فكان مسددا فكه
اللسان ،تستملح له النادرة ،وتستظرف منه احلركة.

وملا متكن منه الغرور ،واحتاج اجلنون كما حيتاج اجلمال إىل كربايئه إذ حاطته األعني ،أدار بصره يف املكان،
مث قال :أف لكم وملا تصربون عليه من هذا الندي يف ضوضائه ورعاعه وغوغائه .إن هؤالء إال أخالط

وأوشاب وحثالة .هذا اجلالس هناك .هذا الواقف هنالك .هذا املستوفز .هذان املتقابالن .هؤالء
املتجمعون .هذا كله خيال حقيقة يف رأسي .ما هي؟ ما هي؟

هذا التصايح املنكر .هذا الضرب حبجارة النرد .هذه الزمحة اليت انغمسنا فيها .هذا املكان اهلائج من

حولنا ،هذا كله خيال حقيقة يف رأسي .هي ،هي ،هي.

شرا ،مث زاغ بصره إىل
فانزعج اجملنون اآلخر ،ووقع يف هتاويل خياله ،ونظر إلينا تدور عيناه ،وتوجس ً

الباب ،واستوفز ومجع نفسه للقيام؛ فلما رأى صاحبه ما نزل به ،قهقه وأمعن يف الضحك وقال :إمنا

خوفته الصبيان والضرب ليثبت لكم أنه جمنون...
فحرد اآلخر واغتاظ وجعل يتمتم بينه وبني نفسه.

قال "النابغة" :ما كالم تطن به طنني الذاببة أيها اخلبيث؟
ـــــــــــــــــــــــــ

* س ع هو الصديق سعيد العراين.
 1أي واسع العني أجنلها ،وقد مر وصفه يف املقالة األوىل.
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قال" :مما حفظناه" :أن من عالمات األمحق أنه إذا استنطق جتلف ،وإذا بكى خار ،وإذا ضحك هنق .كما

فعلت أنت الساعة ،تقول :هاء ،هوء ،هيء...

فتغري وجه "النابغة" ،ونظر إليه نظرة منكرة ،وهم أن يقتحم عليه ،وقال :أيها اجملنون ،ملاذا تضطرين إىل أن

أجيبك جواب جمنون ...ال جنوت إن جنوت مين!

فأسرع ا .ش ،وأمسك به؛ واعرتض من دونه س .ع ،وقال له :أنت بدأته والبادئ أظلم.

قال :ولكن -وحيه -كيف قال هذا؟ كيف مل يقل إال هذا؟ كيف مل جيد إال هذا يقوله؟ أانبغة القرن
العشرين أمحق ،وقد أوحده هللا يف القرن العشرين؟ هلممت -وهللا -أن أكسر الذي فيه عيناه؛ فما يقول

إال أين أمحق القرن العشرين...

قلت :إن كان هذا هو الذي أغضبك منه؛ ففي احلديث الشريف" :ليس من أحد إال وفيه محقة ،فبها

يعيش" .واحلياة نفسها محاقة منظمة تنظيما عاقال؛ وما يقبل اإلنسان على شيء من لذاهتا إال هو مقبل
على شيء من محاقاته ،وأمتع اللذة ما طاش فيه العقل وخرج من قانونه؛ ولوال هذا احلمق يف طبيعة

اإلنسان ملا احتمل طبيعة احلياة ،أليس خييل إليك أن أكثرك غائب عن الدنيا وأقلك حاضر فيها ،وأن
يقظتك احلقيقية إمنا هي يف احللم وما يشبه احللم ،كأنك خلقت يف كوكب وهبطت منه إىل كوكبنا هذا،

فما فيك لألرض وال فيها لك إال القليل يلتئم بعضه ببعضه ،وأكثركما متنافر أو متناقض أو مرتاجع؟

قال :بلى.

قلت :فهذا القليل هو احلمقة اليت هبا تعيش ،وهو أرضية األرض فيك؛ أما مساوية السماء فبعيدة ال

حتتملها طبيعة األرض؛ وهلذا يعيش أهل احلقيقة عيش اجملانني يف رأي املغرورين الذي غرهتم احلياة الفانية،
أو املخدوعني الذين خدعتهم الظواهر الكاذبة؛ فكلما أتوا عمال من األعمال السامية انتهى إىل احلمقى
معكوسا أو حموال أو معدوال به؛ ولعل هذا أصح تفسري للحديث الشريف" :أكثر أهل اجلنة البله".

قال اجملنون اآلخر" :مما حفظناه" :أكثر أهل اجلنة البله.
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فقال "النابغة" :املصيبة فيك أنك أنت هو أنت؛ أال فلتعلم أنك من بلهاء البيمارستان ال من بله اجلنة...

قلت :مث إن املوت ال بد آت على الناس مجيعا ،فيسلبهم كل ما انلوه من الدنيا ،ويلحق من انل مبن مل

ينل؛ فمن ذا الذي يسر أبن ينال ما ال يبقى له ،إال أن يكون سروره من محاقته؟ ومن ذا الذي حيزن على

أن يفوته ما ال يبقى له ،إال أن يكون حزنه محاقة أخرى؟ وأي شيء يف احلب بعد أن ينقضي احلب إال أنه

كان محاقة ضربت يف احلواس كلها مألت النفس؛ مث مألت النفس حىت فاضت على الزمن؛ مث فاضت

على الزمن حىت خبلت العاشق ختبيال لذيذا تصغر فيه األشياء وتكرب ،وجيعل الواقع يف النفس غري الواقع
يف دنياها؟ يشبه كل عاشق حبيبته ابلقمر ،فهب القمر مسع هذا وفهمه وعناه أن جييب عنه ،فماذا عساه

يقول إال أن يعجب من هذا احلمق يف هذا التشبيه؟

فهدأ "النابغة" وسكن غضبه وقال :صدقت ،وهلذا أان ال أشبه حبيبيت ابلقمر.
قلت :فبماذا تشبهها؟

قال :ال أقول لك حىت أعلم مباذا تشبه أنت حبيبتك .قلت :وأان كذلك ال أشببها ابلقمر.

قال :فبماذا تشبهها؟ قلت :حىت أعلم مباذا تشبه أنت...

قال :هذا ال يرضى منك وأنت أستاذ "انبغة القرن العشرين" ،ولك حبائب كثريات عدد كتبك ،وقد
أعجبتين منهن تلك اليت يف "أوراق الورد" ،وأظنك أحببتها يف شهر مايو من سنة ...من سنة...

قال اجملنون اآلخر :من سنة 1935؛ ها أان ذا قد نبهتك.

قال :اي ويلك! إن "أوراق الورد" ظهرت من بضع سنني ،إمنا أنت من بلهاء البيمارستان ال من بله أوراق
الورد ...ماذا كنت أقول؟

قال ا .ش :كنت تقول :هذا ال يرضى منك ولك حبائب كثريات.
قال :نعم ،ألنك إذا شبهت واحدة منهن ابلقمر ،انتهى القمر وفرغ التشبه فيظل األخرايت بال قمر ...مث

إن كلمة القمر ال تعجبين ،فلوهنا أدكن مغرب1
ـــــــــــــــــــــــــ
 1الدكنة :لون بني احلمرة والسواد.
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يضرب أحياان إىل السواد ...فإذا عشقت زجنية فههنا حمل التشبيه ابلقمر ...أما البيض الرعابيب

فتشبيههن ابلقمر من فساد الذوق.

قال س .ع :ولأللفاظ ألوان عندك؟

قال :لو كنت انبغة ألبصرت يف داخلك أخيلة من اجلنة؛ أمل يقل أستاذان آنفا عن "انبغة القرن العشرين":

إنه هبط من كوكب إىل كوكب؟ ففي كوكبنا األول يكون لنا مسع ملون؛ وحس ملون نسمع قرع الطبل

أزرق ،ونفخ البوق أمحر ،ورنني النغم احللو أخضر ،1والوجود كله صور ملونة ،سواء منه ما يرى وما

حيس ،وما هو مستخف وما هو ظاهر.

مث أومأ إىل اجملنون اآلخر وقال :واسم هذا األبله كلفظ احلرب ،ال أمسعه إال أسود.

وسكت "النابغة" وسكتنا؛ فقال له س .ع :ما لك ال تتكلم؟ قال :ألين أريد السكوت .قال :فلماذا تريد
السكوت؟ قال :ألين ال أريد أن أتكلم.
وحترك يف نفسه الغيظ من اجملنون اآلخر ،فرمى بعينه الفضاء ينظر الالشيء وقال :إذا أصبح كل النساء

ذوات حلى أصبح هذا عاقال ...فدق اآلخر برجله دقات معدودة؛ فثار "النابغة" وقال :من هذا يشتمين؟
قال :س .ع :مل يشتمك أحد ،هذا خفق رجل على األرض.

قال :بل شتمين هذا اخلبيث ،ومسعي ال يكذبين أب ًدا ،وأان رجل ظنون ،أسيء الظن بكل أحد ،وعالمة

احلازم "العاقل" سوء ظنه ابلناس .فهبه مكما قلت قد خفق بنعله ،أو خبط برجله؛ فهو ما يعين من ذلك،

وأان أمسع ما يعنيه ،لقد طفح الشعر على قليب فال بد يل من هجائه ،وال بد يل أن أذحبه ولو ابلكالم ،فإين
إذا هجوته رأيت دمه يف كلمايت ،وأريد أن أجعله كالعنز اليت كانت عندان وذحبناها.

مث انتزع قلم س .ع ،وقال :هذه هي السكني .ولكن أسألك اي أستاذي أن تذحبه أنت بكلمتني وتصف له

جنونه ،فقد عزب عين الشعر ...إن خفقة رجل
ـــــــــــــــــــــــــ

 1هذا واقع وليس من اخليال؛ فبعض الناس يسمعون األصوات وحيسون األشياء ملونة؛ وعلماء األمراض
العصبية يعرفون هذا ويعللونه أبنه صور ذهنية قد لبسها مؤثر من املؤثرات فهو يصبغها.
اجمللد الثاين اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 327 | 295

()293/1

وحي القلم

اجملنون ""3
فزعا؛ فينفرن إىل أجحارهن ويتهاربن ،وما كانت أبيات الشعر يف ذهين إال
على األرض تستطري األرانب ً

أرانب.

أنتم ال تعرفون أن من كان حصيفا ثبيتا مثلي ،كان دقيق احلس؛ ومن كان فدما غبيا مثل هذا ،كان بليد

احلس غليظا كثي ًفا؛ فإذا أان استشعرت الربد رأيتين قد سافرت إىل القطب الشمايل؛ أما هذا اجملنون فهو
إذا استشعر بردا سافر إىل عباءته أو حلافه ...إذ هو ال يعرف جغرافيا ،وال يدري ما طحاها.

قلت :هذا منك أظرف من اندرة أيب احلارث .قال :وما اندرة أيب احلارث؟ وهل هو انبغة؟

قلت :جلس يتغدى مع الرشيد وعيسى بن جعفر ،فأيت خبوان عليه ثالثة أرغفة ،فأكل أبو احلارث رغيفه
قبلهما ،والرشيد ملك عظيم ،ال أيكل أكل اجلائع ،وإمنا هو التشعيث من هنا وهناك؛ فكان رغيفه ال

يزال ابقيا؛ فصاح أبو احلارث فجأة :اي غالم ،فرسي .ففزع الرشيد وقال :ويلك ما لك؟ قال :أريد أن

أركب إىل هذا الرغيف الذي بني يديك...

قال "النابغة" :ولكن فرقا بني أيب احلارث وبني "انبغة القرن العشرين" ،فإن من العجائب أين رمبا نظرت إىل
الرجل وهو أيكل فأجد الشبع ،حىت كأنه أيكل ببطين ال ببطنه ،ولكن من العجائب أن هذا ال يتفق يل
أبدا حني أكون جائعا...

أما هذا اجملنون الذي أمامنا ،فرمبا أبصر احلمار على ظهره احلمل ،فيشعر كأن احلمل على ظهره هو ال

على ظهر احلمار.

قال اآلخر" :مما حفظناه" أنه سرق ألعرايب محار ،فقيل له أسرق محارك؟ قال:نعم ،وأمحد هللا .فقيل له:

محارا مثقل الظهر ،محدت هللا
على ماذا حتمده؟ قال :على أين مل أكن عليه حني سرق ...فأان إذا رأيت ً
على أن احلمل مل يكن علي ،ال كما يقول هذا .مث دق برجله دقات...

فاستشاط "النابغة" وقال :أمسعتم كيف يقول إين جمنون ،مث ال يكتفي هبذا بل يقول إين محار على ظهره

احلمل؟

قلت :ينبغي أن تتكافا ،وهذا ال يعيبك منه وال يعيبه منك ،فإن من تواضع "النوابغ" أن يشعروا ببؤس

احليوان ،فإذا شعروا ببؤسه دخلتهم الرقة له ،فإذا دخلتهم الرقة صار خيال احلمل محال على قلوهبم

سحرا؛ فال
الرقيقة؛ وقد يصنعون أكثر من ذلك :حكى اجلاحظ عن مثامة قال :كان "انبغة" أييت ساقية لنا ً

يزال
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ميشي مع دابته ذاهبا وراجعا يف شدة احلر أايم احلر ،ويف الربد أايم الربد ،فإذا أمسى توضأ وقال :اللهم

اجعل لنا من هذا اهلم فرجا وخمرجا ،فكان كذلك إىل أن مات!

قال اجملنون اآلخر" :مما حفظناه" :مثرة الدنيا السرور ،وال سرور للعقالء ،فلو مل يكن هذا أعقل العقالء ملا

حمق سروره يف الدنيا هذا احملق إىل أن مات غما ،رمحه هللا!

قال :س .ع :فاعف اآلن عن صاحبك وال تذحبه ابهلجاء.

قال :لقد ذكرتين من نسيان ،وهذا اجملنون يرى نسياين من مرض عقلي ،وكان الوجه -لو هتدى إىل

احلقيقة -أن يراه شذوذا يف العقل ،أي نبوغا عظيما كنبوغ ذلك الفيلسوف الذي أراد أن يتثبت يف كم من
الزمن تسلق البيضة؛ فأخذ بيده الساعة وبيده األخرى بيضة ،مث نسي نسيان النبوغ ،فألقى الساعة يف

املاء على النار ،وثبتت عينه على البيضة ينظر فيها على أهنا هي الساعة .ولو قد رآه هذا األبله لزعمه

جمنوان كما يزعمين ،فإن اجملانني يرون العقالء مرضى مبواهبهم وأعماهلم اليت يعملوهنا.
وأان فليس هتيجين شيء ما هتيجين كلمات ثالث :أن يقال يل :جمنون ،أو أبله ،أو أمحق .فمن رغب يف
صحبيت فليتجنب هذه الثالث كما يتجنب الكفر والكفر والكفر...
قال ا .ش :فإذا قيل لك مثال .مثال .أي على التمثيل :مغفل.

فحك رأسه قليال وقال :ال ،هذه ليست من قدري.1

قلت :فبعض الكلمات إذا قطعت عندك غريت احلقائق ،كذلك القرن الذي قطع فرد البقرة فرسا؟

قال :وكيف كان ذلك؟

قلت :زعموا أن أعرابيا خرج إخوته يشرتون خيال ،فخرج معهم فجاء بعجل يقوده؛ فقيل له :ما هذا؟
قال :فرس اشرتيته .قالوا :اي مائق هذه بقرة ،أما ترى قرنيها؟

ـــــــــــــــــــــــــ

 1نص عبارته " :دي مش أدى".
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فرجع إىل منزله فقطع قرنيها ،مث قادها إليهم وقال هلم :قد أعدهتا فرسا كما تريدون.

قال "النابغة" :هذا غري بعيد ،فقد رأيتنا حني ذحبنا العنز وكسران قرنيها أعدانها كلبة سوداء ،فتقذرهتا
وعفت حلمها ومل أطعم منها.
مث أومأ إىل اآلخر وقال :هذا ال يدري ما طحاها ،وهو مثل العنز :حتسب قرنيها للقتال والنطاح ومنهما

متسك للذبح؛ فقل يف هذا اي أستاذ "انبغة القرن العشرين".

قلت لآلخر :أيرضيك أن أقول يف املعىن ال فيك أنت؟ قال :نعم .فكتبت هذه األبيات على ما يريد

النابغة :قل لعنز انطحاهالقتال سلحاها
ما هلا قد طرحاهايف يدين ذحباها؟

شيمة مين حناهاعقل غر فلحاها

ليس يدري ما طحاهابل يرى مشس ضحاها
حجرا مثل رحاهاويرى الليل حماها

ظلما طالت حلاها

وسر "النابغة" وازدهى ،وجعل يقول :طالت حلاهلا ،طالت حلاها ،وما كان هذا إال السرور األصغر؛ أما
سروره األكرب فمجيء ساعي "الربيد املستعجل" إىل الندي ،ويف يده رسالة عنواهنا :انبغة القرن العشرين

فالن ،بندي كذا.

وجعل الرجل يهتف ابلعنوان يسأل عن صاحبه؛ فتطاولت أعناق الناس ،ورفعوا أبصارهم ينظرون إىل

"انبغة القرن العشرين" وقد مد يده يتناول الرسالة وكأنه ملك من القدماء أسقط له كتاب ابلفتح العظيم

ويضم دولة إىل دولته.

مث ترك الرسالة بني أصابعه يقلبها وال يفضها وحنن يف دهشة من أمره؛ فنظر فيها اجملنون وقال له :هذا

عجيب اي أخي ،كيف هذا؟ إن هذا ال يصدق؛ إنك مل تلقها يف صندوق الربيد إال منذ ساعة...
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اجملنون ":"4
ضاق "انبغة القرن العشرين" حبمق اجملنون اآلخر؛ ورآه داهية دواه ،كلما تعاقل أو حتاذق مل أيت له ذلك

إال أبن يكشف عن جنونه هو؛ فال يربح جيرعه الغيظ مرة بعد مرة ،وال يزال كأنه يسبه يف عقله ،فأراد أن

حيتال لصرفه عن اجمللس ،فدفع إليه الرسالة اليت جاء هبا "الربيد املستعجل" وقال له :خذ هذه فاذهب

فألقها يف دار الربيد ،فسيجيء هبا الساعي مرة أخرى ،مث تذهب الثانية فتلقيها ،ويعود فيجيء هبا ،وتكون
أنت تذهب ويكون هو جييء ،فنضحك منه ويضحكون.
قال س .ع :ولكن كم يذهب هذا وكم جييء ذاك؟

فغمزه "النابغة" بعينه أن اسكت؛ فتغافل س .ع ،وقال :كم تريد أن جييء الساعي ليهتف بنابغة القرن

العشرين؟

قال اجملنون اآلخر :هذا هو الرأي ،فلست قائما حىت أعرف كم مرة أذهب؛ فإن الساعي ال جييء إال
راكبا ،وأان ال أذهب إال راجال ،وإن يل رجلي إنسان ال رجلي دابة...

قال "النابغة" :سبحان هللا؟ بقليل من اجلنون خيرج من اإلنسان جمنون كامل مستلب العقل .بيد أنه ال أييت

النابغة إال من كثري وكثري ،ومن النبوغ كله جبميع وسائله وأسبابه على تعددها وتفرقها وصعوبة اجتماعها

إلنسان واحد "كنابغة القرن العشرين" ،فهو الذي توافت إليه كل هذه األسباب ،وتوازنت فيه كل تلك

اخلالل .إنه ليس الشأن يف العلم وال يف التعليم؛ ولكنما الشأن يف املوهبة اليت تبدع االبتكار ،كموهبة

"انبغة القرن العشرين" ،فبها جتيء أعماله منسجمة دالة بنفسها على نفسها؛ ومتميزة مع كوهنا منسجمة
دالة بنفسها على نفسها ،متالئمة مع كوهنا متميزة دالة بنفسها على نفسها...

هذا س .ع ،كان األول بني خرجيي مدرسة دار العلوم ،مدرسة األدب
اجمللد الثاين اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 327 | 299

()297/1

وحي القلم

اجملنون ""4
والعربية ،واملنطق والتحذلق ،وبالغة اللسان وصحة النظر؛ وهو يعرف أن الكتاب يلقى يف الربيد وعليه
طابع واحد ،فيصل إىل غايته هبذا الطابع ،مث يرى بعيين رأسه أربعة طوابع على هذه الرسالة املعنونة ابسم
"انبغة القرن العشرين" ،فال يدرك بعقله أن معىن ذلك أن من حق هذه الرسالة أن تصل إيل أان أربع

مرات.

فطرب اجملنون اآلخر ،واهتز يف جملسه ،وصفق بيديه ،وقال" :مما حفظناه" هذا احلديث" :حياسب هللا

الناس على قدر عقوهلم" .فال تؤاخذ س .ع ،فإن مدرسة دار العلوم تعلمهم" :فيها قوالن" ،وفيها ثالثة
أقوال ،وفيها أربعة أوجه ،ولكنها ال تعلمهم فيها أربعة طوابع...

مث التفت إىل س .ع ،وقال له :ال عليك ،فأان صاحبه وخليطه ،وحامل علمه وراوية أدبه ،وأكرب دعاته

وثقاته ،وما علمت هذه احلكمة منه إال يف هذه الساعة.

قال ا .ش :فإذا كان هذا ،فإن لقائل أن يقول :ملاذا مل يضع على كتابه عشرة من الطوابع ،فيجيء به

الساعي عشر مرات.
قال "النابغة" :وهذا أيضا؟

"وما شر الثالثة أم عمرو بصاحبك الذي ال تصحبني"؛ إن الشمعة يف يد العاقل تكون للضوء فقط،

ولكنها يف يد اجملنون للضوء وإلحراق أصابعه ،كم الساعة اآلن؟

قلنا :هي التاسعة.

قال :ومىت ينصرف أهل هذا الندي؟

قلنا :لتمام الثانية عشرة.

قال :فإذا كان الساعي يرتدد يف كل ساعة مرة ،فهي أربع مرات إىل أن ينفض اجملتمعون هنا ،وبني ذلك ما

يكون قد ذهب قوم عرفوا "انبغة القرن العشرين" ،وجاء قوم غريهم فيعرفونه ،وأما بعد ذلك فال جيد

الساعي هنا أحدا؛ فال تكون فائدة من جميئه.

فصفق اجملنون اآلخر وقال :هذا وأبيك هو التهدي إىل وجه الرأي وسداده ،وهذا هو الكالم الرصني
الذي يقوم على أصول احلساب واجلغرافيا" ...ومما حفظناه" هذا احلديث" :ال مال أعود من العقل".

فأربعة طوابع ،ألربع مرات ،يف أربع ساعات؛ وما عدا هذا فإسراف وتبذير؛ وال مال أعود من العقل.
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ورضي "النابغة" عن صاحبه وقال له :لئن كانت فيك ضعفة إن فيك لبقية تعقل هبا ...مث أخذ منه الرسالة

ودسها يف ثوبه .قلنا :ولكن أال تفضها لنعرف ما فيها؟

فضحك وقال :أئن جاريتكم يف ابب املطايبة والنادرة ،وجاريت هذا األبله يف ابب جنونه ومحقه حتسبون
أن األمر على ذلك ،وأن الرسالة فارغة إال من عنواهنا ،وأن انبغة القرن العشرين هو أرسلها إىل انبغة

القرن العشرين ،كما قال سعد ابشا" :جورج اخلامس يفاوض جورج اخلامس"؟ حلق -وهللا -أن العقل
الكبري الذي أيىب الصغائر ،هو الذي أتيت منه الصغائر أحياان لتثبت أنه عقل كبري ،وهكذا تسخر احلقيقة
من كبار العقول "كنابغة القرن العشرين"...

فغضب اجملنون اآلخر وهم أن يتكلم ،فقال له "النابغة" :أنت كاذب فيما ستقوله.
قلنا :ولكنه مل يقل شيئا بعد ،فكما جيوز أن يكون كاذاب جيوز أن يكون صادقا.

قال :وسيخطئ يف رأيه الذي يبديه.
قلنا :ومل يبد شيئا من رأيه.

قال :وال يعرف احلقيقة اليت سيتكلم عنها.

قلنا :وحيك ،أدخلت يف عقل الرجل أم تعلم الغيب؟

قال :ال هذا وال ذاك ،ولكنه قياس منطقي يتوهم اطراده .إنه سيقول :إين جمنون...

فأخرج اآلخر لسانه ...قال "النابغة" :تبا لك ،لقد رأيت الكلمة يف لسانك كأهنا مكتوبة حبروف املطبعة.

وحيك اي مرقعان ،1أال تعرف أن لك دماغا خمروقا تسقط منه أفكارك قبل أن تتكلم هبا ،ولوال أنه خمروق

حلفظت املنت! إن كل ختطئة يل منك هي اعرتاف يل منك بصواب.

فنظر اآلخر إليه نظرة كان تفسريها يف حواجبه ،إذ مط حواجبه 2ورقصها .فقال "النابغة" :ونظراته خبيثة
ملحة الطعم ،مزعوقة كماء البحر املر أخذ من البحر وأضيف إىل ملحه الطبيعي ملح ،أكاد أهتوع من

هذه النظرة فأقيء.

اآلن فهمت معىن قوهلم" :ملحة يف عني احلسود" .فإن امللح ال يغلبه إال امللح ،كاحلديد ابحلديد يفلح،
هاتوا كأسا من معتقة اخلمر ،مث لينظر فيها
ـــــــــــــــــــــــــ

 1املرقعان واملرقع :األمحق الذي يتمزق عليه رأيه فال جيتمع له.

 2مها حاجبان .ولكن هذا األسلوب هو األفصح هنا ،وهو كثري يف العربية.
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اخلبيث هذه النظرة ،فإن اخلمر ال بد مستحيلة "شربة ملح إجنليزي" ...هذا األبله ثقيل الدم كأن دمه

مأخوذ من مستنقع ...أهذا الذي ال يستطيع أن يقول لشيء يف الدنيا :هو يل ،إال الفقر واجلنون

واخلرافة ،يكذب ما يف الرسالة اليت جاء هبا الربيد املستعجل ،وال يصدق أهنا مرسلة إىل انبغة القرن
العشرين من صاحب السمو األمري؟
هذا الذاهب العقل هو كاجلبان املنقطع يف وحشة القفر ،يف ظالم الليل :إذا توجس حركة ضعيفة انقلبت

يف ومهه قصة جرمية ماؤها الرعب وفيها القتل والذبح؛ وهلذا خيشى ما يف الرسالة اليت جاءت من صديقي

صاحب السمو .هاؤم اقرءوا الرسالة.

وفضضنا الغالف ،فإذا ورقتان ممهوراتن بتوقيع أمري معروف ،إحدامها صك أبلف جنيه تدفع "لنابغة القرن
العشرين" ،والثانية أمر ابلقبض على اجملنون اآلخر ...وإرساله إىل املارستان...
وذهبت أصلح بينهما صلحا فقلت :إن يف احلديث الشريف :بينما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف

أصحابه إذ مر به رجل ،فقال بعض القوم :هذا جمنون .فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم"$ :هذا
مصاب؛ إمنا اجملنون املقيم على معصية هللا".

فقال صاحب املنت" :مما حفظناه" إمنا اجملنون املقيم على معصية هللا.

قلت :وليس فيكما مقيم على معصية هللا.

قال اجملنون" :مما حفظناه" :وليس فيكما مقيم على معصية هللا.

قلت :هذا ليس من احلديث ولكنه من كالمي...

قال "النابغة" :أنبأتكم أن هذا األبله يضل يف داره كما يضل األعرايب يف الصحراء؛ وإن األسطول

اإلجنليزي لو استقر يف ساقية يدور فيها ثور ،لكان ذلك أقرب إىل التصديق من استقرار العقل يف رأس

هذا األبله؟
فاحتدم اآلخر وهم أن يقول" :مما حفظناه" ،ولكين أسكته وقلت "للنابغة" :إنك دائما يف ذروة العامل ،فال
غرو أن ترى احمليط األعظم ساقية" .والنوابغ" هم يف أنفسهم نوابغ ،ولكنهم يف رأي الناس مرضى مبرض

الصعود اخليايل إىل ذروة العامل .ومن هذا يكون اجملانني هم املرضى مبرض النزول احلقيقي إىل حضيض

اآلدمية؛ فهناك يعملون فتكون أفكارهم من أعماهلم ،مث تكون عقوهلم من
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أفكارهم ،فيكون هذا هو اجلنون يف عقوهلم ،وذلك معىن احلديث" :إمنا اجملنون املقيم على معصية هللا".

قال "النابغة" :لعمري إن هذا هو احلق؛ فنبوغ العقل مرض من أمراض السمو فيه؛ فالشاعر العظيم جمنون

ابلكون الذي يتخيله يف فكره ،والعاشق جمنون بكون آخر له عينان مكحولتان؛ والفيلسوف جمنون ابلكون

الذي يدأب يف معرفته؛ وانبغة القرن العشرين جمنون ...ال .ال .قد نسينا ا .ش ،فهو جمنون ،وس .ع فهو
جمنون .وكل الناس جمنون بليلىوليلى ال تقر هلم بذاك

ومن حق ليلى أال تقر هلم ،إذ هي ال تقر إال لنابغة القرن العشرين وحده؛ وما أعجب سحر املرأة يف
الكون النفساين للرجال! أما يف الكون احلقيقي فهي أنثى كإانث البهائم ليس غري .وأعقل الرجال من كان

كاحلمار أو الثور أو غريمها من ذكور البهائم .فاحلمار ال يعرف احلمارة إال أهنا محارة ،والثور ال يعرف

شعرا ،وال يكتبون "أوراق الورد" ...وإانث البهائم أ ىمات 1ال غري ،ولكن
البقرة إال أهنا بقرة؛ وال ينظمون ً
العجيب أن ذكورهتا ليست آابء؛ فهذه الذكورة طفيلية يف الدنيا ،والطفيلي ال أيكل إال حبيلة حيتال هبا،

فيكون صاحب نوادر وأضاحيك وأكاذيب .وهلذا كان عشق الرجال للنساء ضرواب من اخلداع واألكاذيب
واألضاحيك واحليل والغفلة والبالهة؛ وإذا نظران إليه من أوله فهو عشق ،أما آخره فهو آخر احليلة

واألكذوبة ،وهو قول الطفيلي :قد شبعت وقد رويت ...وحيكم ،أين أول الكالم؟
قلنا :أوله ما أعجب سحر املرأة يف الكون النفساين للرجال!

قال :نعم هذا هو .إنه سحر ال أعجب منه يف هذا الكون النفساين إال سحر الذهب؛ فلو مسخت املرأة

اجلميلة شيئا من األشياء لكانت سبيكة ذهبية تلمع؛ وهلذا يوجد الذهب اللصوص يف الدنيا ،وتوجد املرأة
اجلميلة لصوصا آخرين ،فيجب أن يصان الذهب وأن تصان املرأة.
قلت :ولكن أليس من املال فضة ،وهي توجد اللصوص كالذهب؟

قال :نعم ،ويف النساء كذلك فضة ،وفيهن النحاس؛ ولو أنت ألقيت رايال
ـــــــــــــــــــــــــ

 1يقال يف غري العاقل :أمات ،ويف العاقل :أمهات.
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يف الطريق ألحدثت معركة خيتصم فيها رجالن ،مث ال يذهب ابلرايل إال األقوى ،ولو كنت قرشا لتضارب
عليه طفالن ،مث ال يفوز به إال من عض اآلخر...

ولكن "فورد" الغين األمريكي العظيم الذي جيمع يده على أربعمائة مليون جنيه ،ال يتكلم عن القرش؛

و"انبغة القرن العشرين" الذي ميلك "ليلى" ،ال يتكلم عن غريها من قروش النساء...

قلت :فإين أحسبك أعلمتين أن امسها فاطمة ال ليلى.

قال :هل يستقيم الشعر إذا قلت :وكل الناس جمنون بفاطمة ،وفاطم ال تقر هلم؟ قلت :ال.
قال :إذن فهي "ليلى" ليستقيم الشعر ...أما حني أقول :أفاطم مهال بعض هذا التدلل ،فهي فاطمة

ليصح الوزن.

قلت :يشبه -وهللا -أال يكون امسها ليلى وال فاطمة؛ وإمنا هي تسمى حسب الوزن والبحر ،فامسها فعولن

أو مفاعلنت.

مث قلنا له :فما رأيك يف احلب ،فإنه ليقال :إنك أعشق الناس وأغزل الناس؟
قال :إن ذلك ليقال "وهو األصح" ،مث أطرق يفكر .وبدا عليه أنه مدهوش ذاهب العقل ،كأنه من قلبه

على مسافة أبعد من املسافة اليت بينه وبني عقله .وخيل إيل أن النساء قد حشرن مجيعا يف رأسه ،ومرت
كل واحدة تعرض مفاتنها وغزهلا ،وتالئم هذاينه هبذاين من مجاهلا ،فهو يرى ويسمع ويعرض ويتخري .مث
اضطرب كالذي حياول أن ميسك بشيء أفلت منه؛ فلم ينبهه إال قول اجملنون اآلخر" :مما حفظناه" أن

أعرابية سئلت عن العشق فقالت :إنه داء وجنون.

قال :اسكت اي ويلك لقد أطفأت األنوار بكلمتك اجملنونة .كان يف رأسي مرقص عظيم تسطع األنوار فيه
بني األمحر واألخضر واألبيض؛ وترقص فيه اجلميالت من الطويلة والقصرية واملمشوقة والبادنة ،فجئت

ابلداء واجلنون -قبحك هللا -فأخرجتين عنهن إليك .أحسب أنك لو انتحرت لصلح العامل أو صلحت أان
على األقل ...فإذا أردت أن تشنق نفسك فأان آتيك ابحلبل الذي كنت مقيدا فيه أي احلبل الذي عندي
يف الدار ...على أن رأسك الفارغ مشنوق فيك وأنت ال تدري.
قال اآلخر :ما أنت منذ اليوم إال يف شنقي وتعذييب أو يف شنق عقلي "على
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األصح" " .ومما حفظناه" قول األحنف بن قيس :إين ألجالس األمحق ساعة فأتبني ذلك يف "عقلي".
فلم يرعنا إال قيام اجملنون مسلحا حبذائه يف يده ...وهو حذاء عتيق غليظ يقتل بضربة واحدة؛ فحلنا

بينهما وأثبتناه يف مكانه .وقلنا :هذا رجل قد غلب على عقله فال يدري ما يقول؛ فإذا هو دل على أنه
جمنون ،أفال تدل أنت على أنك عاقل؟ ما سألناك يف انتحاره وجنونه ،بل سألناك رأيك يف احلب؛ وما

نشك أنك قد أطلت التفكري ليكون اجلواب دقيقا ،فإنك "انبغة القرن العشرين" ،فانظر أن يكون اجلواب

كذلك.

قال :نعم إن العاقل إذا ورد عليه السؤال أطال الفكر يف اجلواب ،فاكتب اي فالن "س.ع":
"جلس انبغة القرن العشرين جملس اإلمالء مرجتال فقال :1قصة احلب هي قصة آدم ،خلق هللا املرأة من

ضلعه .فأول عالمات احلب أن يشعر الرجل ابألمل كأن املرأة اليت أحبها كسرت له ضلعا ...وكل قدمي يف

احلب هو قدمي مبعىن غري معقول ،وكل جديد فيه هو جديد مبعىن غري مفهوم؛ فغري املعقول وغري املفهوم
هو احلب.

واجلمرة احلمراء إذا قيل إهنا انطفأت وبقيت مجرة فذلك أقرب إىل الصدق من بقاء احلب حيا مبعناه األول
إذا انطفأ أو برد.

أيضا ،فهو كالذي يرى اجلمرة منطفئة ،ويرى مع ذلك أهنا ال تزال محراء ،مث
والعاشق جمنون .وجنونه جمنون ً
ميعن يف خياله فرياها وردة من الورد ...وإذا سألته أن يصف اجلمال الذي يهواه كان يف ذلك أيضا جمنون

اجلنون ،كالذي يرى قمر السماء أنه قد تفتت وتناثر ووقع يف الروضة ،فكان نثاره هو اليامسني األبيض
اجلميل الذكي...

واجملنون يرى الدنيا جبنونه والعاقل يراها بعقله؛ ولكن العاشق املخبول ال ينظر من يهواه إال بقية من هذا

وبقية من ذلك ،فال خيلص مع حبيبه إىل جنون وال عقل.

"واجملهول" إذا أراد أن يظهر يف دماغ بشري مل يسعه إال أحد رأسني :رأس اجملنون ورأس العاشق...

ـــــــــــــــــــــــــ

 1هذا نص عبارته حني يريد التخليط.
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وال صعوبة يف احلكم على شيء أبنه خري أو شر إال حني يكون اخلري والشر امرأة معشوقة .أما أوصاف

ثورا أحب بقرة فكان يقول
الشعراء والكتاب للجمال واحلب فهي كلها تقليد قد توسعوا فيه؛ واألصل أن ً
هلا :اي جنمة القطب اليت نزلت من السماء لتدور يف الساقية كما درات يف الفلك.

قال "النابغة" :هذا رأيي يف حب العاشقني؛ أما حيب أان "انبغة القرن العشرين" فيجمعه قولك :فل ،ورد،

زهر...

قلنا ما هذه األلغاز؟ وهل للحب منت كقوهلم :حروف القلقلة جيمعها قولك "قطب جد" ،وحروف الزايدة

جيمعها قولك "سألتمونيها"؟

فتضاحك "النابغة" ،وقال :تكاثرت الظباء على خراش ،فلكيال ننسى ...إن كل حرف هو بدء اسم،
الفاء فاطمة ،والالم ليلى ،والواو وردة ،والراء رابب ،والدال دالل ،والزاي زكية ،واهلاء هند ،والراء
رابب...

قلنا :رابب قد مضت يف "ورد".

قال :كنا هتاجران مدة مث اصطلحنا بعد هند...
قلت :هكذا "النوابغ" فإن رجال أديبا كانت كنيته "أاب العباس" فلما "نبغ" صريها "أاب العري" 1وفتق له

نبوغه أن جيعلها اترخيا يعرف منها عمره .قالوا فكان يزيد فيها كل سنة حرفا حىت مات وهي هكذا:
أبو العري طرد طيل طلريي بك بك بك...
ـــــــــــــــــــــــــ

قياسا على "أبو العري".
 1العري :احلمار وتكىن بعض احلمقى "أبو البقر" ً
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م إن "انبغة القرن العشرين" استخفه الطرب لذكر صواحبه ومجيالته من فاطمة إىل رابب؛ ومن طبع

اجملنون أنه إذا كذب صدق نفسه ،فإن قوة الضبط يف عقله إما معدومة وإما خمتلة؛ وكل وجه ختيل منه

خياال فهو وجه من وجوه العلم عنده ،إذ كان عامله أكثره يف داخله ال يف العامل ،فإذا توهم أو أحس أو

شعر ،فإمنا يكون ذلك بطريقته هو ال بطريقة الناس العقالء؛ فليس حيتمل عقله إال فكرة واحدة متضي
منفردة بنفسها مستقلة مبعناها كأهنا قدر غالب على مجيع أفكاره األخرى ،فال شأن هلا ابلواقع ،وال شأن

للواقع هبا ،وإمنا هي حتقق معناها كما ختطر له ،ال كما تتمثل فيما حوله.

فبني كل جمنون وبني ما حوله دماغه املتدجي ابلغيوم العقلية ،ال تزال تعرض له الغيمة بعد الغيمة من

اختالل بعض املراكز العصبية فيه ،وفساد أعماهلا هبذا االختالل ،وقيام الطبيعة فيها على هذا الفساد.
ومن ذلك تنقلب الكلمة من الكالم ،وإهنا حلادثة اتمة يف عقل اجملنون كالقصة الواقعة هلا زمان ومكان
وبدء وهناية ،ال خيامره فيها الشك ،وال يعرتيها التكذيب؛ وكيف وهي قائمة يف ذهنه من وراء مسعه وبصره

قيام احلقيقة يف األبصار واألمساع؟

وحلواس اجملنون جهتان يف العمل ،ألهنا بني كونني؛ أحدمها الكون اخلرب الذي يف دماغه؛ ويف هذا يقول

منظارا يرى به األشياء يف غري حقائقها ،أي يف حقائقها...
"انبغة القرن العشرين" :إن يف داخل عينيه ً

وحدثنا الدكتور حممد الرافعي قال :إن يف دار اجملانني مبدينة ليون بفرنسا انبغة كنابغة القرن العشرين،

ذكرت أمامه قيصرة روسيا وخرب مقتلها ،فأحفظه هذا وأرمضه وقال اي وحيهم! كذبوا عليها وعلي ،فسأله

الدكتور :وكيف ذلك؟

قال :كان من خرب القيصرة أهنا رأتين فأحبتين ،وعلمت من كل وجه ميكن
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أن يعلم منه قلبها أين أان رجلها ال القيصر؛ فما زالت بعدها تناكد القيصر وتلتوي عليه وال تصلح له يف

شيء حىت يئس منها فطلقها ،فحملت كنوزها وجالها وجلأت إىل حبيبها ،مث تبعتها نفس القيصر ومل يطق
العيش بعدها فانتحر ...مث طلبها الشيوعيون ملا معها من كنوز ،فأخفاها هو يف مكان حريز ال يعلمه إال

هو؛ مث إنه هو ال يصل إىل هذا املكان الذي أحرزها فيه إال إذا انم ...كيال يراه أحد من الشيوعيني

فيتعقبه فيعلم مقرها؛ وهلذا كان من احلكمة أن ينسى املكان إذا استيقظ ...فقد يزل مرة فيخرب به أو
يغلبه الشوق مرة على "عقله" ...فيذهب إليه؛ فعسى أن يراه من ينم بذلك ،فتفتضح احلبيبة وتؤخذ منه.
قال :وإن القيصرة هي حتتاط أيضا مثل ذلك فرتاسله كل يوم ابلالسلكي رسائل تقع من اجلو يف دماغه

فيقرؤها وحده ،وإن أخوف ما خيافه أن يغلبها جنون احلب يوما فتطيش طيش املرأة ،فتزوره يف هذا
املارستان ...فقد تقتل إذا رآها الشيوعيون.

قال الدكتور :وهاك "انبغة" آخر ثبت يف ذهنه أن امرأة من أمجل النساء قد استهامت به وأهنا مبتالة يف

حبها إايه جبنون الغرية ،وقد تناهت فيه حىت أهنا لتقتل نفسها إذا علمت أن لصاحبها هوى يف امرأة

أخرى .وخبلته هذه الفكرة ،فاعتقد أن حبيبته من جنون غريهتا واقعة بني السالمة والتلف؛ مث توهم ذات
يوم أن واشيا قد أعلمها أن النساء افتنت به؛ فطار صواهبا ،فهي آتية إليه يف املارستان لتوخبه وتشفي

غيظها منه ،مث تنتحر أمام عينيه ...وأدار "النابغة" الفكر يف إقناعها لتعلم أنه مل خينها ابلغيب ...فلم يهتد
إىل مقنع تستيقن به املرأة أن ال أرب للنساء فيه إال أن ...ففعل وجب خصيتيه بيده ليقدمهما برهاان أنه

هلا وحدها...

قلنا :وطرب "انبغة القرن العشرين" لذكر صواحبه ومجيالته ،فجعل يرتمن هبذا الشعر:

قالوا جننت مبن هتوى فقلت هلمما لذة العيش إال للمجانني
فقال اجملنون اآلخر" :مما حفظناه" :ما لذة "اخلبز" إال للمجانني...

فضحك "النابغة" وقال :ما أسخفك من أمحق .إذا كان هذا هو املعىن فقل :ما لذة "الكعك" .أمل أقل

لكم إن هذا األبله لو هتجأ كلمة خبز قال :إهنا ل .ح .م .ولو هتجأ كلمة حلم لقال :ف .و .ل.
اجمللد الثاين اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 327 | 308

()306/1

وحي القلم
اجملنون ""5
إنه طفل عمره ثالثون سنة وفيه دائما غضب الطفل ونزقه ومحاقته ،وفيه كذلك سرور الطفل وطيشه

وأحالمه؛ غري أنه ليس فيه عقل الطفل ...وهو من الضعف ،وشدة احلاجة إىل العناية يف حياطته وسياسته
والرب به كطفل صغري حبيث خييل إيل أحياان أنين أمه.

قلنا :وتنسى يف هذه احلالة أنك رجل؟

قال :وأنتم كذلك تتهمونين ابلنسيان ،وهو شرعا جهة ملزمة للحكم ابجلنون فما النسيان إال الكلمة

األخرى ملعىن ضعف العقل؛ وضعف العقل هو اللفظ اآلخر ملعىن جنوين؛ وقد أعلمتكم ما أكره من

الكالم.

قلت :ال ،النسيان ال يكون منك نسياان مبعناه يف اجملانني ،بل مبعناه فيك أنت من تواثب األفكار النابغة
وتزامحها يف تواردها على العقل ،فإذا تواثبت وتزامحت كان أمرها إىل أن ينسى بعضها بعضا ،فال ينطلق
منها إال القوي النابغ حق نبوغه ،فيجيء كاملنقطع مما قبله؛ فيحسب ذلك نسياان وما هو به .وقد

طراب ...فيكون أمرها إىل أن
تصطلح األفكار يف هذه املعركة الذهنية إذا كان النابغة
مسرورا حمبورا يرقص ً
ً
جتيء كلها معا على اختالف معانيها وتناقضها؛ فيحسب ذلك ضراب من الذهول عند من جيهل العلة
"النبوغية"؛ وعذره جهل هذه العلة ،وهي يف داللة العقل ليست نسياان وال ذهوال.

قال :فأعلمين كيف نسيان اجملانني ،فقد خفي على أن أدرك هذا األمر العجيب فيهم ،ولست أدري كيف

يفوهتم ما استدىن هلم من الفكر بعد أن يكون قد استقر وحصل يف عقوهلم؟
قلت :ال يكون النسيان هتمة ابجلنون إال يف أحوال ثالث ،جاءت بكلها الرواية الصحيحة احملفوظة:

فأما األوىل :فما يروى عن رجل كان سراي غنيا وعمر حىت أدركه اخلرف؛ فجاءه كاتبه يوما يستعينه على

جتهيز أمه وقد ماتت ،فدفع إىل غالم له داننري يشرتي هبا كفنا ،وداننري أخرى يتصدق هبا على القرب ،مث
قال لغالم آخر؛ امض إىل صاحبنا وغاسل مواتان فالن فادعه يغسلها .قال الكاتب :فاستحييت منه

وقلت :اي سيدي ابعث خلف فالنة وهي جارة لنا تغسلها .قال :اي فالن :ما تدع عقلك يف حزن وال
فرح .كيف ندخل عليها من ال نعرفه؟

قال الكاتب :نعم أتذن بذلك .قال :ال -وهللا -ما يغسلها إال فالن.
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فضاق الكاتب هبذا احلمق وقال :اي سيدي كيف يغسل رجل امرأة؟

قال :وإمنا أمك امرأة؟ وهللا لقد أنسيت...

وأما احلالة الثانية :فما يروى عن رجل كان انئما يف ليلة ابردة فخرجت يده من الفراش فربدت ،فأدانها
إىل جسده وهو انئم فأحس بردها فأيقظته ،فانتبه فزعا فقبض عليها بيده األخرى وصاح :اللصوص.

اللصوص ...هذا اللص قد قبضت عليه ،أدركوين لئال تكون يف يده حديدة يضربين هبا ،فجاءوا ابلسراج

فوجدوه قابضا بيده على يده وقد نسي أهنا يده...

وأما الثالثة :فهي رواية عن رجل قد ورث نصف دار ،ففكر طويال كيف ختلص الدار كلها له مث اهتدى

إىل الوسيلة؛ فذهب إىل رجل وقال له :أريد أن أبيعك حصيت من الدار وأشرتي بثمنها النصف الباقي
لتصري الدار كلها يل.
قال "النابغة" :لعمري إن هذا هلو اجلنون ،وما يذكر مع هؤالء جمنون املنت وال "غريه".

فقال اآلخر :اتهلل لوال أن "انبغة القرن العشرين" يرفع نفسه عن اجلنون جلاء يف اجلنون مبا يذهل

"العقول".

مث نظر فإذا النابغة يتحفز له ...فأسرع يقول" :مما حفظناه" :كن حذرا كأنك غر ،وكن ذاكرا كأنك انس.
فهذا هو نسيان انبغة القرن العشرين ،نسيان حكماء ال نسيان جمانني.

قال "النابغة" :ولكن قد فسد قول الشاعر :ما لذة العيش إال للمجانني؛ فما بقيت مع اجلنون لذة.

قلت :إن الشاعر ال يريد اجملانني الذين هم جمانني ابملرض ،وإمنا يريد العشاق اجملانني ابجلمال؛ وجنون
العاشق يف هذا الباب كعيوب العظماء من أهل الفن ،وهي عيوب تدافع عن نفسها حبسنات العظمة،

فليست كغريها من العيوب.

قال :فيجب أن أصنع بيتا آخر يفسر ذلك الشعر ليستقيم يل التمثل به ،مث فكر ومههم ،مث كتب يف ورقة

مث طواها وقال :اصنع أنت أول ،وسأئتمن س .ع .على شعري ودفع إليه الورقة:
فنظرت وقلت :جيب أن يكون الشعر هكذا:
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قالوا جننت مبن هتوى فقلت هلمما لذة العيش إال للمجانني
العقل إن حكم العشاق أثقل منفقر حتكم يف رزق املساكني

ونشر س.ع .الورقة فإذا فيها :قالوا جننت مبن هتوى فقلت هلمما لذة العيش إال للمجانني

إن العيوب عن اجملنون دافعةأبنه انبغ يف القرن العشرين

وضحكنا مجيعا؛ فقال النابغة :أبعدك هللا اي س .ع .إن من ائتمن اجملنون على سر وقال له اكتمه فكأمنا

قال له :انشره...

مث قال :وددت -وهللا -أن يكون س .ع .هذا "انبغة" ،ولكين سأجعله انبغة ،فقد صار له علي حق

الصديق وهو حق ال أضيعه وال أخل به .فإذا احتجت اي س.ع .إىل خطاب رانن تلقيه يف حفل عظيم ،أو

قصيدة متدح هبا وزير املعارف ،فاجلأ إيل فإين ملجأ لك .ومىت انتحلت شعري كنت عند الناس املتنيب أو

البحرتي .أو ابن الرومي ،فإن هؤالء القدامى مل ينفعهم إال أنين مل أكن فيهم ،وملا مل أكن فيهم أعجبوا
الناس إذ إنين مل أكن فيهم...
قلنا فما حكمك عليهم يف األدب؟

قال :إذا حكمت عليهم فقد جعلت نفسي بينهم ،فمن الطبيعي أال يعجبين منهم أحد .إن "انبغة القرن
العشرين" ال يقول ملعىن هذا أحسن ،فإنه هو فوق األحسن ،وال يقول عن انبغة هذا أشهر ،فإنه هو فوق

األشهر.

قلت :كأن الدنيا حتت قدميك وأنت فيها الزاهد العظيم الذي ال يقول يف حسن هذا أحسن ألنه فوق

الشهوة ،وال يف نعيم هذا أطيب ألنه فوق الطمع ،وال يف مال هذا أكثر ألنه فوق احلرص .وأحسبك لو
كنت ترعى غنما لكنت احلقيق يف عصران بقول تلك الراعية الزاهدة :أصلحت شأين بيين وبينه فأصلح
بني الذئب والغنم.

قال :وكيف ذلك؟
قلت :حكي عن بعض الصاحلني أنه فكر ذات ليلة فقال يف نفسه :اي رب! من زوجيت يف اجلنة؟ فأري يف

منامه ثالث ليال أهنا جارية سوداء يف أرض كذا ،فجاء تلك األرض فسأل عن اجلارية ،فقال له رجل :ما
هذا؟ تسأل عن جارية سوداء جمنونة كانت يل فأعتقتها؟ قال :وماذا رأيتم من جنوهنا؟ قال :كانت تصوم
النهار فإذا أعطيناها فطورها تصدقت به ،وكانت ال هتدأ الليل وال تنام فضجران منها.
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قال :فأين هي؟ قال ترعى غنما للقوم يف الصحراء.

فذهب إىل الصحراء فإذا هي قائمة يف صالهتا ،ونظر إىل الغنم فإذا ذئب يدهلا على املرعى وذئب

يسوقها .فمال فرغت من صالهتا سلم عليها فأنبأته أنه زوجها يف اجلنة وأنبأها أنه بشر هبا؛ مث سأهلا ما
هذه الذًئب مع األغنام؟ قالت :نعم أصلحت شأين بيين وبينه فأصلح بني الذئب والغنم.

قال "النابغة" :هذا كذب ألنه عجيب ،وهو عجيب ألنه كذب.

قلت :وأي عجيب يف هذا؟ إن الذئب والشاة ،واألسد والغزال ،والثعبان والعصفور ،وكل آكل ومأكول

من األحياء ،لو هي دخلت يف دائرة الصالة احلقيقية النتظمت كلها صفا واح ًدا يركع ويسجد .فهذه

اجلارية نشرت روح الصالة والتقوى على كل ما حوهلا من قلبها الطاهر املطمئن ابإلميان فوقع الذئب منها

مسخرا لفكرة الصالح واخلري إذ جتانست فيه احلياة مبا حوهلا،
يف دائرة مغناطيسية ،فسلب وحشيته ورجع
ً
وانسجم النوع والنوع يف حركة متجاوبة انسجام الرجل املغناطيسي هو ومن ينومه يف إرادة واحدة وفكرة

واحدة.

قال "النابغة" :فإذا دخل الذئب مسج ًدا يرتج ابملصلني ،أتراه يصف أربعته ويقف بينهم للصالة ،أم
يصلي صالته الذئبية يف حلومهم؟

قلت :وأين هم الذين يصلون حبقيقة الصالة ،فيخرجون هبا من النفس إىل الكون ،ومن الزمن إىل األبد،

ومن األسباب إىل مسببها ،ومما يف القلب إىل ما فوق القلب؟ إن هؤالء مجيعا يصلون جبوارحهم وبينهم

وبني أرواحهم طول الدنيا وعرضها؛ وما منهم إال من يتصل فكره مبا يغلب عليه ،كما يتصل فكر اللص
بيده ،وفكر العاشق بعينه ،وفكر الطفيلي مبعدته .فامسها عندهم الصالة ،وحقيقتها عند هللا كما ترى.
قال "النابغة" :ولكنه ذئب من طبيعته أن أيكل الشاة ال أن يرعاها ،فال أفهم شيئا.

وقال اآلخر" :مما حفظناه" رتع الذئب يف الغنم ،ومل يقولوا صلى الذئب يف الغنم ،فال أفهم شيئا.
قلت :سأزيدكما عدم فهم ...إن قلب تلك املرأة العظيمة الطاهرة متصل ابهلل ،وليس فيه شيء من

طباعها اإلنسانية وال ظل من ظالل الدنيا؛ وقد جتلى فيه سر احلياة ،وهو السر الذي ال يطعم وال يشرب

وال يلبس وال يشتهي وال يطمع
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يف شيء وال حيرز شيئا ،وإمنا طبيعته أشواقه الكونية ،واتصاله بنفحات القوة األزلية املسخرة للوجود كله.
فانتشرت هذه املوجة الكهرابئية األثريية حول اجلارية من قلبها ،وجاء الذئب فالتج فيها وغمرته الروحانية
الغالبة ،فإذا هو يفتح عينه على كون غريب قد جتلى السالم عليه ،فليس فيه إال قوة آمرة أمرها ابئتالف

كل شيء مع كل شيء ،واجتماع املتنافرين يف حالة معروفة ال يف حالة إنكار .فصار الذئب مستيقظا،

ولكنه يف روح النوم ،وشلت فيه الذئبية الطبيعية ،فإذا هو حيمل األنياب واألظافر وقد أنسي استعماهلا؛
وبقيت حركته احليوانية ،ولكن تعطلت بواعثها فبطل معناها.

ومن كل ذلك اختفى الذئب الذي هو يف الذئب ،وبقي احليوان حيا ككل األحياء ،فناسب الشاة وفزع

إليها إذ مل تكن العالقة بينهما عالقة جسم اآلكل جبسم األكيلة ،بل عالقة الروح احلي بروح حي مثله.1
قال "النابغة" :أما أان فقد فهمت ولكن هذا اجملنون مل يفهم .أكتب اي س .ع :جلس انبغة القرن العشرين

جملسه للفلسفة على غري إعداد وال متكن ،وبدون كتبه ألبتة ...وكان هذا أمجع لرأيه وأذهن له وأدعى ألن

يتوفر على اإلمالء بكل "مواهبه العقلية"؛ وملا أن فكر النابغة أعطي النظر حقه ومجع يف عقله الفذ جزالة
الرأي إىل قوة التفنن واالبتكار ،قال مرجتال :إن فلسفة الذئب والشاة حني مل

ـــــــــــــــــــــــــ

 1روت الصحف يف هذه األايم قصة حاكم إجنليزي كان قد اقتنص ذئبا هنغاراي وشده يف سلسلة وجعله
يف حديقة داره إىل أن يرى فيه رأاي؛ وكان للحاكم طفل صغري أعجبه الذئب ومنظره الوحشي فرتبص إىل

الليل ،فلما استثقل أهله نوما انسل من حجرته وهبط احلديقة وجاء إىل الذئب فوثب هذا يتحفز

الفرتاسه؛ ولكن الطفل مل يدرك شيئا من معىن هذه الوحشية ،ومل يكن يف نفسه إال أن الذئب كالكلب فلم
يضطرب ومل خيف ومل يداخله الشك؛ ومضى إىل الوحش مسرورا مطمئنا فتناوله من شعره وجعل ميسحه
بيده الصغريتني ويعبث به ،والذئب مدهوش ذاهل ،مث سكن واستأنس إليه كأنه مع جرو من أجرائه ال مع

طفل آدمي؛ وجذبه الطفل من رقبته حىت أضجعه مث اختذه وسادة ووضع رأسه على ظهره وانم...

وافتقدت الطفل مربيته فلم جتده يف فراشه ،فنبهت أهله وذهبوا يبحثون عنه يف غرف الدار ،مث نزلوا إىل

احلديقة فبصروا به انئما ورأسه على الذئب ،وخافوا إزعاج الوحش فرموه ابلرصاص فقتلوه وقام الطفل
يبكي على صديقه الويف...
هذا هو أثر الروح املطمئنة املاضية على يقينها ،ولكن أين مثل هذا اليقني يف مثل هذه احلالة؟ وكل

مروضي الوحوش يعلمون أنه أول وآخر ما خييفوهنا به هو نزع اخلوف من أنفسهم ،وأن هذا هو وحده
سالح النفس يف النفس.
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أيكلها ومل تنطحه ،هي ابلنص واحلرف كما قال أستاذ انبغة القرن العشرين.
"حاشية" وإن جمنون املنت مل يفهم هذه الفلسفة.

فامتعض اآلخر وقال "مما حفظناه" :وابت يقدح طول الليل فكرهتوفسر املاء بعد اجلهد ابملاء

فقال "النابغة" :ويلك اي أبله! أما -وهللا -لو كنت نفطويه أو سيبويه ملا كنت عندي إال جحشويه أو

بغلويه...

لقد كنت أرى الكالم يف تلك الفلسفة طريقا نزها مجيال حفته األشجار واألزهار عن جانبيه ،واندفعت يف

سوائه "متبيالت" األفكار خاطفة كالربق .فلما تكلمت أنت انتهينا من سخافتك إىل طريق حجري تقعقع
فيه عرابت النقل جترها البغال البطيئة.

فقال اآلخر وهو يعتذر إليه :ما أردت وهللا مساءتك ولو أردهتا لقلت :وفسر املاء بعد اجلهد ابلسربتو...

فهذا هو اخلطأ ،أما تفسري املاء بعد اجلهد ابملاء فهو صحيح.

قال "النابغة" :ولكنه تفسري مفرط السقوط كتفسري اجملانني ،فهو يقول :إين جمنون.

قلت :كال ،إن تفسري اجملانني يكون على غري هذا الوجه ،كالذي حكاه اجلاحظ قال :مسعت رجال يقول

آلخر :ضربنا الساعة زنديقا .قال اآلخر :وأي شيء الزنديقا؟ قال الذي يقطع املزيقا .قال :وكيف علمت

أنه يقطع املزيقا؟ قال :رأيته أيكل التني ابخلل...
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اجملنون ":"6
تتمة:
وطال اجمللس بنا وابجملنونني ،والكالم على أحنائه يندفع من وجه إىل وجه ،ومير يف معىن إىل معىن؛ فأردت
أن أبلغ به إىل الغاية اليت مجعت من أجلها بني هذين اجملنونني ،بعد ما انطلقنا يف القول وانفتح القفل

املوضوع على عقل كل منهما.

وكان قد مر يف الندي ابئع رواايت مرتمجة "بوليسية وغرامية ولصوصية!" حيمل الرجل منها مزبلة أخالق

أوروبية كاملة لينفضها يف نفوس األحداث من فتياننا وفتياتنا ،فقلت "لنابغة القرن العشرين" :أتقرأ
الرواايت؟ قال :ال ،إال مرة واحدة مث مل أعاود ،إذ جعلتين الرواية رواية مثلها.

قلنا :هذا أعجب ما مر بنا منذ اليوم ،فكيف صرت رواية؟

قال :أنتم ال تعرفون طبيعة النوابغ ،إذ ليس لكم حسهم املرهف ،وال طبعهم املستحكم ،وال خصائصهم

الغيبية ،وال خواطرهم املتعلقة مبا فوق الطبيعة.

قلت :نعم أعرف ذلك؛ وما من "انبغة" إال وهو بني عاملني على طرف مما هنا وطرف مما هناك ،فهو خراج

والج بني العاملني؛ وله نفس مركبة تركيبها على نواميس معروفة وأخرى جمهولة؛ فهي أتخذ من الظاهر

والباطن معا ،وحيصرها املكان مرة ويفلتها مرة ،وتكون أحياان يف زمان األرض ،وأحياان يف زمن الكواكب
من القمر فصاع ًدا ...ولكن...

فقطع علي وقال :أضف إىل ذلك أن هذه العقول اليت حتصر من يسموهنم العقالء يف الزمان واملكان ،ال

توجد أهلها إال اهلموم واألحزان ،واملطامع السافلة ،واألفعال الدنيئة ،فإهنم يعيشون فوق الرتاب.
قلت :نعم ،وإذا عاشوا فوق الرتاب فباضطرار أن تكون معاين الرتاب فوقهم
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وحتتهم ومن حوهلم وبني أيديهم ،فليسوا يقطعون على هذه األرض إال عمرا ترابيا يف كل معانيه ولكن...
قال :وزد على ذلك أهنم مقيدون تقييد اجملانني ،غري أن حباهلم وسالسلهم عقلية غري منظورة؛ وبتغليلهم
تغليل اجملانني يسمون أنفسهم عقالء ،وأعقلهم أثقلهم قيودا ،وهذا من الغرابة كما ترى.

قلت :نعم ،أما العقالء حبقيقة العقل ،فهم الذين يضحكون على هؤالء ويسخرون منهم ،إذ كانوا يف حال
كحال املنطلق من املقيد ،ويف موضع كموضع املعاىف من املبتلى ولكن...

قال :وفوق هذا وذاك ،إهنم ال ميلكون السعادة ،إذ ليس هلم العقل الضاحك الساخر العابث الذي خص

به النوابغ وكان األوحد فيه "انبغة القرن العشرين".
قلت :نعم ،وإذا ملكوا السعادة مل يشعروا هبا ،أما "النوابغ" فقد ال ميلكوهنا ،ولكن ال يفوهتم الشعور هبا

أب ًدا فيجيئهم الفرح من أسبابه ومن غري أسبابه ما دام هلم العقل الضاحك الساخر العابث الذي دأبه أب ًدا

أن ينسى ليضحك ،وال قانون له إال إرادة صاحبه ،على مشيئة صاحبه ،ملنفعة صاحبه .ولكن...

قال :والذي هو أهم من كل ما سبق؛ أن أعظم خصائص هذا العقل الضاحك الساخر العابث أن يطرد

يهوداي
عن صاحبه ما ال حيب وجينبه أن خيسر شيئا من نفسه؛ فهو لذلك جيعل حسابه مع األشياء حسااب
ً
ال بد فيه من ربح مخسني يف املائة.

قلت :نعم ،وهو دائما كالطفل؛ وما أظرف بالهة الطفل وما أجداها عليه ،إذ يضع بالهته دائما يف أرواح

األشياء وأسرارها فتخرج بلهاء مثله ،وتنقلب له الدنيا كأهنا أم تضاحك ابنها وتالعبه ولكن...

قال :ولكن هذا مبلغ ال تبلغه اإلنسانية إال شذوذا يف أفرادها من جبابرة العقول "كنابغة القرن العشرين".
قلت :نعم "ولكن" كيف صار "انبغة القرن العشرين" رواية حني قرأ الرواية؟

قال :هذه نكتة النبوغ؛ فلو أن مؤلفها كان انبغة مثلنا يتلقى يف نفسه وحي األثري وإشارات الروح األعظم؛

لعلم من الغيب أن "انبغة القرن العشرين" سيقرأ روايته ،فكان يتحرى معاين غري معانيه ويتوخى هبذه

القصة وضعا آخر ال تكون فيه حبيبة خائنة ،وال لص عارم ،وال قاتل سفاح ،وال سجن مظلم ،وال حمكمة

تقول حيث وحيث...
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قلت :وما عليك من حبيبة خائنة يف الورق ،ولص بني احلروف املطبعية وقاتل ال يقتل إال كالما ،وسجن
وحمكمة على الصحيفة ال على األرض؟

قال :هذه نكتة النبوغ ،فما استوعبت القصة حىت غمرتين أشخاصها ،وأقحمت منها على هول هائل،

فخانتين اخلائنة لعنها هللا ..ولوال خوف السجن واحملكمة لقتلتها أشنع قتلة ،ومثلت هبا أقبح متثيل .ويح
اخلائنة كيف استماهلا ذلك الدميم الطويل العمالق املشبوح العظام املفتول العضل؟ ولكين لست عمالقا

وال مبنيا بناء احلائط ،مث كان جمنوان بشهواته جنون الفيل اهلائج ،وكنت يف شهوايت عاقال عقل اإلنسان ،مث

كان غنيا غىن اجلهال ،وكنت فقريا فقر العلماء .والنساء؛ قبح هللا النساء .إهنن زينة تطلب زينة مثلها وإن
املرأة لتمنح وجهها للقرد يقبله إذا كان الذهب يتساقط من قبالته .أما من كان مثلي ،أمواله الشباب

واجلمال والعقل والنبوغ ،فهو مفلس عندهن إفالس القرد يف الغابة ،فهو عندهن قرد هلذه املشاهبة.
قلت :هذا ليس عجيبا فإن اللغويني جيرون على الشيء اسم ما يقاربه يف املعىن.

قال اجملنون اآلخر" :مما حفظناه" :أن اللغويني جيرون على الشيء اسم ما يقاربه يف املعىن...

قردا ،فهاتوا
فرتبد وجه "النابغة" غضبًا وقال :أيب يلعب هذا اجملنون؟ إنه يزعم أن اللغويني يسمونين ً

القواميس كلها وارجعوا إىل مادة "قرد" ومادة "انبغة" ...سوأة عليك أيها الصيب املعمر ...أال فدعوين

أؤدبه أدب الصبيان فإن اللطمة القوية على وجه الطفل املكابر يف حقيقة تلمسه احلقيقة اليت يكابر فيها
إذ تدخلها إىل عقله من أقرب طريق...

قردا أب ًدا إال عند امرأة مجيلة فاتنة متخيلة متماجنة ،قد
قال ا .ش :أنت قلت :ال هو .على أنك لست ً
قردا مع قراد إىل
نضع الربذعة على ظهر األمري وجتعله محارها ،فيعجب األمري أن يكون محارها .ولست ً

جانب عنز وكلب.

قال :اآلن علمت السبب ،فإن اخلائنة كانت متخيلة مؤلفة كتب ورواايت ،واملرأة اليت تؤلف الكتب ،غري

أيضا ،وجتعله قصة هو فيها قرد ...وهذا إن كانت مجيلة كامرأة الرواية .أما إن
بعيد أن تؤلف الرجل ً

عجوزا جمموعة من السنني؛ فهذه وهذه كل أايمها كيوم األحد
كانت دميمة جمموعة من املتناقضات ،أو
ً
عند النصارى ...يوم للعطلة ال بيع فيه وال شراء وال مساومة .هذه وهذه كلتامها
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جتعل الرجل كاملاء يف سبيل التجمد ...ال يشتعل ،فضال عن أن يستعر ،فضال عن أن حيرتق.

ومؤلفة الكتب ال يكون وجهها إال إحدى وثيقتني :فإما مجيلة ،فوجهها وثيقة أبن هلا ديوان على الرجال؛
وإما غري مجيلة ،فوجهها "خمالصة" من كل الديون...

قلنا :هذا يف اخلائنة .فيكف سرقك اللص ولست غنيا؟
قال :هذه هي نكتة النبوغ؛ ويف النبوغ أشياء ال ينكشف تفسريها ،وليس يف جهلها مضرة على أحد،

وجهل ال يضر هو علم ال ينفع ،لكنه علم .والبحث يف بعض أعمال "النابغة" هو كالبحث عن سر احلياة
فيه ،إذ يعمل أعماله تلك بسر احلياة ال بسر العقل ،أي ابلعقل النابغ اخلاص به وحده ال ابلعقل الطبيعي

املشرتك بني الناس.

قلت :ومن عجائبك أنك ال تقرأ الرواايت ،ولكنك مع ذلك تؤلفها...

قال :إن ذلك ليكون ،وإن مل أؤلفها أان أتلفت هي يل .فإذا تقدم الليل وانم الناس مجيعا انتبهت أان
وحدي لرواية العامل فأرى ما شئت أن أرى .ويف ضوء النهار أجد الناس عقالء ولكين يف ظلمة الليل

أبصرهم جمانني .فهذا الليل برهان الطبيعة على جنون الناس وضعف عقوهلم إذ هو يثبت حاجة هذه
العقول إىل ضرب من النسيان األبله التام لواله ما عقلت يف هنارها وال استقام هلا أمر.

يصرع الناس يف الليل صرعة اجملانني يغمضون أعينهم وال يرون شيئا .أما أان فأرى العامل يف الليل مسرحا
هزليا يضج ابلضحك من اإلنسان األمحق الذي يقطع سراة هناره ،وهو معتقد أنه قابض على الوجود
ابألعني واآلذان واألانف ...أئن رأيت األسد بعينك أيها األمحق ومسعت يف أذنيك زئريه ،ادعيت الدعوى
العريضة ،وزعمت أنك ملكته وقبضت عليه ،وال تدري يف هذا أنك كاملعتوه إذا قبض على الظل بيده،

وصاح هاتوا احلبل ألقيده ال يفلت.

قلت :فإذا كان العامل كله روايتك فأخرج لنا فصال من الرواية.
قال :أميا أحب إليكم ،أن أكتب أو أمثل؟

قلنا :بل التمثيل أحب إلينا .فنظر إىل اجملنون اآلخر وقال :وإن اجملنون يف طبيعته ينبوع من األشخاص

يفيض حاال بعد حال ،كينبوع املاء يسح الدفعة
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وحي القلم
اجملنون ""6

بعد الدفعة ،فهنا املسرح ،والرواية اآلن رواية الطبيب واجملنون...
أنت اي س .ع .عم هذا اجملنون .فإذا قال لك اي عم .قل له :أان لست عمك ولكين أخو أبيك ...لننظر

أيتنبه على الفرق بني الصيغتني أم ال؛ فإنه فرق عقلي دقيق متتحن به العقول...

تعال أيها املريض فإين أرجو أن يكون شفاؤك على يدي ،ويف يدي هذه ملسة من ملسات املسيح ،ألن

"انبغة القرن العشرين" هو اآلن طبيب القرن العشرين...

دائما ،فإن إدخال بعض السرور
اتقوا أن تغضبوه أو ختيفوه ،وأقيموا له كل ما حيتاج إليه ،وحتروا مسرته ً
إىل نفس اجملنون هو إدخال بعض العقل إىل رأسه.

مىت أنكرت اي س .ع عقل ابن أخيك وما كان السبب؟ وكيف غلب على عقله؟ وهل ا .ش هو خاله أو

أخو أمه؟

لطف هللا لك أيها املسكني .قل يل :أتتذكر أمس؟ أتتذكر غ ًدا؟ إن األمس والغد ساقطان مجيعا من

حساب اجملانني؛ ومن الرمحة هبم أن الدنيا تبدأ هلم كل يوم فقد اسرتاحوا من ثلثي مهوم الزمن يف العقالء،
وهم ال يصلحون أن ينفعوا الناس كالعقالء ،غري أهنم صاحلون أكثر من العقالء لالنتفاع أبنفسهم يف

الضحك واملرح والطرب ،وهذا حسبهم من النعمة عليهم.

قل يل أيها اجملنون :أحتس أن الدنيا تصنع لك نفسك ،أم نفسك هي تصنع لك الدنيا؟ إن هذه مسألة
حيلها كل جمنون على طريقته اخلاصة به ،فما هي طريقتك يف حلها؟

ما لك ال جتيب أيها األبله؟ "هذا من جهة ومن جهة" أعطوه قرشا لينطلق لسانه ،وآتوا الطبيب أجره
وافيا وهو ال يقل عن قرشني...

مث مال "النابغة" على جمنون املنت وساره بشيء .فقلنا ما أمر املال بسر؛ هذا قرش للمريض وهذان قرشان
للطبيب.

فقال اجملنون" :مما حفظناه" كفى ابلسالمة داء.
قال "الطبيب" :هذا مريض بنوع من اجلنون امسه "مما حفظناه" وهو جنون النسيان الذي يضع يف مكان

العقل كلمة اثبتة ال يتذكر اجملنون إال هبا؛ ومن أعراضه جنون الشك فكل ما حول املريض مشكوك فيه،
وقد يرتامى إىل جنون اللمس ،فلو ملسته إبصبعك تومهها عقراب فخاف من اإلصبع تلمسه خوفه من

العقرب تلدغه،
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اجملنون ""6
ولكن بقيت أشياء ال بد من التدقيق يف فحصها ،فليس هذا من جمانني العبقرية اليت احنرفت عن طريقها

أو شذت يف قوهتا؛ وال هو ممن يتجان ويتحامق التماسا للرزق والعيش كما قال بعضهم :محاقة تعولين خري

من عقل أعوله.

فقال اجملنون" :مما حفظناه" محاقة تعولين...

فضحك "النابغة" وقال :هو كما بينت لكم مصاب جبنون "مما حفظناه" وهو أقل اجلنون وأهونه ،وعالجه
البسط والسرور والقرش ،والضرب أحياان ...فإذا اثبر عليه الداء حتول إىل جنون "مما ضربناه" ...فيعتدي

املصاب على كل من يراه أو يوقع به ضراب ،وعالجه حينئذ القميص املرقوم1؛ فإذا فدحت العلة انقلب
املرض إىل جنون "مما قتلناه" .وعالجه يومئذ السالسل واألغالل.

واحلق أقول لكم إن آخر ما انتهت إليه فلسفة الطب يف القرن العشرين أن الناس مجيعا جمانني ولكن
بعضهم أوفر قسطا من بعض .كأن سلب العقل هو أيضا حظوظ كحظوظ موهبة العقل .وأهل املريخ من

أجل ذلك يسمون األرض بيمارستان الفلك.

ولكن بقيت أشياء ال بد من التدقيق يف فحصها؛ وعندي يف الدار عاطوس إذا أمشمته هذا اجملنون عطس
به عطسة قوية فخرج جنونه من أنفه ...قل يل أيها املسكني :أختاف إذا سرت وحدك يف ميدان واسع كأن

امليدان سيلتف عليك؟ أتضطرب إذا مشيت يف مضيق كأن املكان سينطبق عليك؟ وإذا كنت يف عربة

القطار فهل خييل إليك أن البيمارستان قد جره القطار وانطلق به هاراب؟ وهل شعرت مرة أنه أوحي إليك
أن تنتحر؟

أرين هذا القرش الذي يف يدك .فمد إليه اجملنون يده ابلقرش.

قال "النابغة" :انظر اآلن هل حتدثك نفسك أن تغصبين هذا القرش أو تسرقه مين؟ قال :نعم.
قال "النابغة" :إذن جيب أن أحرزه يف جييب ...وأسرع فأخفاه يف جيبه.

فصاح اآلخر وشغب ،وقال :سلبين وهنبين .قلنا ال ينبغي أن يتصل بينكما

ـــــــــــــــــــــــــ

 1القميص املرقوم قميص السجن يلبسه املسجون ويرقم عليه العدد الذي يسمى اليوم "النمرة" وقد كان
هذا معروفا يف التمدن اإلسالمي.
اجمللد الثاين اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 327 | 320

()318/1

وحي القلم
اجملنون ""6
شر يف متثيل الرواية فهذا قرش آخر ،ولكن أيف الفلسفة عند "النابغة" إابحة السرقة والغصب؟
قال :فالرواية اآلن هي رواية الفيلسوف العظيم أفالطون وتلميذه أرسطو.

قل يل وحيك اي أرسطو .أعلمت أن يف اجملانني أغنياء يسرقون الشيء القليل ال قيمة له وهم أغنياء

وليست هبم حاجة إليه .فما علة ذلك عندك وما وجهه يف مقولة اجلنون؟

أعجزت عن اجلواب؟ إذن فاعلم اي أرسطو أن املصاب هبذا الضرب من اجلنون إذا اشرتى هذا الشيء
بدرهم كانت قيمته من الدرهم وحده ،وهو غين ال قيمة للدرهم يف ماله فال حيفل ابلشراء بيد أنه إذا سرقه

كانت قيمته عنده من عقله وحيلته فيجيئه بلذة ال تشرتيها كل أمواله وال كل أموال الدنيا .فهذا جنون
ابللذة ال ابلسرقة ،وهو بذلك ضرب من العشق جيعل الشيء إذا مل يسرق كأنه املرأة املعشوقة املمتنعة

على عاشقها.

واجلياع إذا سرقوا ليأكلوا وميسكوا الرمق على أنفسهم ،ال يقال يف لغة الفلسفة إهنم سرقوا بل أخذوا...
فباضطرار جاعوا وابضطرار مثله أكلوا ،والسارق هنا هو الغين الذي منعهم اإلحسان واملعونة.

فالدنيا معكوسة منقلبة أوضاعها اي أرسطو ،لو استقامت هذه األوضاع لوجدت السعادة يف األرض ألهل

األرض مجيعا .وكيف لك ابلسعادة والناس خملوقون بعيوهبم؟ واي ليتهم خملوقون بعيوهبم فقط ،ولكن

الطامة الكربى أن عيوهبم تعمل دائما على أن ترى يف اآلخرين عيواب مثلها.

محارا قط يريد أن ميأل لنفسه اإلصطبل؛
وفوال
كل محار فهو يريد أن ميأل جوفه تبنا ً
وشعريا ،غري أين مل أر ً
ً
فإذا وجد محار هذه مهته وهذا عمله فامسه إنسان ال محار.

اي أرسطو إن معضلة املعضالت أن حياول إنسان حل مشكلة داخلية حمضة قائمة يف نفس محار أو اثبتة يف
ذهنه احلماري ...ومثل هذا أن حياول محار حل مشكلة نفسية يف ذهن إنسان أو يف قلبه ،فال حل

ملشاكل العامل أب ًدا ما دام كل إنسان مع غريه كحمار مع إنسان.

واملعضالت النفسية من عمل الشياطني ،فكان ينبغي أن جتيء املالئكة لتحارب الشياطني ابلربق والرعد

دفاعا عن اإلنسانية؛ ولكن هللا -تعاىل -منعها ،وأرسل لإلنسان
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وحي القلم
اجملنون ""6
مالئكة أخرى إن شاء هذا اإلنسان عملت ،وإن شاء عجزت؛ وهي فضائل األداين املنزلة .فإذا منحها

اإلنسان إرادته وقوته ،فعملت عملها كان اإلنسان هو امللك بل فوق امللك ،وإذا أضعفها وحمقها كان
اإلنسان هو الشيطان وأسفل من الشيطان.

اي أرسطو" :1هذا العامل عندي كتلة من العدم اتفقت على الظهور وستختفي .والعامل عندي ضعف ركب
وقوة ركبت .والعامل عندي ال شيء .والعامل بني بني .والعامل قسمان :منهم الفالح الزراعي وذلك أفضل

فلسفة طبيعية .والعامل يف حاجة إىل املوت واملوت يف حاجة إليه .واألدب هو احلياة وال حياة بال أدب.

واألدب ضرابن :أدب نفساين وأدب مكتسب ،وقد يكون طبيعيا كما هو عند انبغة القرن العشرين .ومن
هو انبغة القرن العشرين؟ هو شخص مات بال موت ،وحييا بال حياة".

أتريد اي أرسطو أن تعرف سر تركيب العامل؟ األمر يسري غري عسري ،فإن سر تركيبه كسر تركيب القرش

الذي يف يدك ،فدعين أظهرك على هذه احلقيقة ومد يدك ابلقرش ألبني لك سر الرتكيب فيه.

ولكن اجملنون اآلخر أسرع فغيب القرش يف جيبه .فقال "النابغة" :هذا سياسي داهية خبيث .والرواية اآلن
رواية سياسي القرن العشرين.
ليس يف حقيقة السياسة إال الرذل من أفعال السياسيني .واأللفاظ السياسية اليت حتمل أكثر من معىن هي

اليت ال حتمل معىن .فليحذر الشرق من كل لفظ سياسي حيتمل معنيني ،أو معىن ونصف معىن ،أو معىن

وشبه معىن؛ فإن قالوا لنا" :أمحر" قلنا هلم :اكتبوه هبذا اللفظ؛ فإذا كتبوه قلنا هلم :ارمسوا إىل جانبه معناه

ابللون األمحر لتشهد الطبيعة نفسها على أن معناه أمحر ال غري ...وعلى هذه الطريقة جيب أن تكتب
املعاهدات السياسية بني أورواب والشرق...
إهنم يكتبون لنا جريدة أبمساء األطعمة مث يقولون :أكلتم وشبعتم ...ولقد رأيت "مظاهرات" كثرية وال
كاملظاهرة اليت أمتناها؛ فما أمتىن إال أن خيرج كل اجملانني يف مظاهرة...
ـــــــــــــــــــــــــ

 1هذه األسطر اليت وضعناها بني القوسني هي من كالم اجملنون ابلنص ،وكنا سألناه أن يكتب رأيه يف العامل

واحلياة فكتب على البديهة مقالة كلها ختليط ،وتندر فيها كلمات كأعمق ما جتيء به مذاهب الفلسفة.
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وحي القلم
اجملنون ""6
وهذا األبله الذي أمامنا ليس وطنيا وال فيه ذرة من الوطنية؛ فإن كان وطنيا أو زعم أنه وطين ،فليخرج
القرش الذي يف جيبه ...ليكون فأال حسنا خلروج جيش االحتالل من مصر...

ولكن اجملنون مل خيرج القرش وترك جيش االحتالل يف مكانه.

فقال "النابغة" :الرواية اآلن رواية الشرطي واللص .وحبق من القانون يكون للشرطي أن يفتش هذا اللص

ليخرج القرش من جيبه...

غري أن اجملنون امتنع .فقال "النابغة" :كل ذلك ال جيدي مع هذا اخلبيث ،فالرواية اآلن رواية هارون

الرشيد مع الربامكة ،وجيب أن ينكب الرشيد هؤالء الربامكة ليستصفي القرش.
بيد أننا منعناه أن ينكب "الربامكة" فقال :الرواية اآلن رواية العاشق واملعشوقة ،ونظر طويال يف اجملنون

وصعد فيه عينه وصوب فلم ير إال ما يذكر أبنه رجل ،فتهدى إىل رأي عجيب .فوقع على قدميه وتومهه

امرأة يف حذائها ...وجعل يناجي احلذاء هبذه املناجاة:

إن سخافات احلب هي أقوى الدليل عند أهله على أن احلب غري سخيف؛ فكل فكرة يف احلب مهما
كانت سخيفة ،عليها جالل احلب؛ وللحذاء يف قدميك اي حبيبيت مجال الصندوق اململوء ذهبا يف نظر
البخيل ،وكل شيء منك أنت فيه سر مجالك أنت .واحلذاء يف قدميك ليس حذاء ،ولكنه بعض حدود

جسمك اجلميل ،فال أكون كل العاشق حىت أحيط بكل حدودك إىل احلذاء.

إن جسمك اي حبيبيت كاملاء اجلاري العذب؛ يف كل موضع منه روح املاء كله؛ وحيثما وقعت القبلة من
جسمك كان فيها روح شفتيك الورديتني ،هذه قبلة على قدميك اي حبيبيت؛ وهذه قبلة على ساقك؛

وهذه قبلة على ثوبك ،وهذه قبلة على جيبك...
وكادت يد "النابغة" خترج ابلقرش ،فعضه اجملنون يف كتفه عضة وحشية ،فجأه اخلوف منها فطار صوابه؛
فصرخ صرخة عظيمة دوى هلا املكان وترددت كصرصرة البازي يف اجلو ،مث اعرتاه الطيف ،وأطبق عليه

اجلنون فاختلط وختبط.

"والرواية اآلن"؟ ...رواية عربة اإلسعاف...
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وحي القلم
فهرس املوضوعات
فهرس املوضوعات:

 3اإلشراق اإلهلي وفلسفة اإلسالم
 9حقيقة املسلم

 14وحي اهلجرة
 19فلسفة قصة
 25فوق اآلدمية اإلسراء واملعراج
 32اإلنسانية العليا

 39مسو الفقر يف املصلح االجتماعي األعظم ""1
 44مسو الفقر يف املصلح االجتماعي األعظم ""2
 50درس من النبوة
 56شهر للثورة فلسفة الصيام
 62ثبات األخالق

 68قلت لنفسي وقالت يل
 75االنتحار ""1
 83االنتحار ""2
 91االنتحار ""3
 98االنتحار ""4
 105االنتحار ""5
 113االنتحار ""6
 121وحي القبور

 125عروس تزف إىل قربها ""1
 130موت أم
 134قصة أب
 140السمكة
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وحي القلم
فهرس املوضوعات
 148الزاهدان ""2

 154إبليس يعلم ""3
 160الدنيا والدرهم ""4
 166دعابة إبليس
 173الشيطان
 182اتريخ يتكلم
 185اجمللد األول
 186اجمللد الثاين

 187اجمللد الثالث
 187اجمللد الرابع
 188اجمللد اخلامس

 188اجمللد السادس
 189اجمللد السابع
 189اجمللد الثامن

 190اجمللد التاسع
 190اجمللد العاشر
 192كفر الذاببة

 200اي شباب العرب!
 204لو!...

 209يف حمنة فلسطني
 209أيها املسلمون!

 213قصة األيدي املتوضئة
 219جنوى التمثال

 222فاتح اجلو املصري
 226أجنحة املدافع املصرية

 230أحاديث الباشا

 230الطماطم السياسي
 234البك والباشا

 237ساكنو الثياب
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فهرس املوضوعات

 241األخالق احملاربة
 245خضع خيضع

 249فلنتعصب!...
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