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مقدمة املرتجم
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل ومن وااله.
وبعد :فقد أعلن السلطان عبد احلميد الثاين «املرشوطية» يف /23متوز1908/م ،وهي تعنى تأسيس
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النظام الربملاين يف الدولة العثامنية التي أصبحت بموجبها الوزارة مسؤولة جتاه الربملان وليس جتاه السلطان ،كام أن
صالحية ترشيع القوانني غدت من اختصاص الربملان ،وأطلقت عىل أثرها حرية العمل السيايس وحرية الصحافة
وغريها..
كانت وجهات نظر الناس عامة واملثقفني خاصة متباينة حول «املرشوطية»  ،إذ بدأت الفئـات املختلفة
ٍ
جرها
تفّس «احلرية» بالشكل الذي يروق هلا ،فبينام اندفعت فئة يف تأييد املرشوطية ومنارصهتا بشدة بغية ر
ر
ألغراض سياسية واجتامعية وصـوالً إىل مآرهبم يف تقويض الدولة العثامنية ،إذا بآخريـن يتوجسون خيف ًة من
هذا االنقالب الـذي حـدث يف نـظـام الدو لة ،ويف الـوقـت نفسـه وقـف آخـرون مبهوتـيـن ال يـتـقدمـون
خطوة وال يتـأخرون ،بينام صفق هلا غريهم من املفتونني بحضارة أوروبا املبهورين بربيقها ..وهكذا اختلفت
اآلراء..
أما بديع الزمان سعيد النوريس فقد سلك مسلك االعتدال ،مسرتشد ًا بالنهج اإلسالمي السامل من التعصب
الذميم الذي يعيق كل جتدد ،واملربأِ عن اللهاث وراء الغرب وتقليده تقليد ًا أعمى .فنارص مفهوم «احلرية»
و«الشورى» ضمن ما هو واضح يف اإلسالم ،ودافع عن «املرشوطية» املحددة بحدود الرشع ،فكتب مقاالت
عديدة يف الصحف املحلية آنذاك ،وألقى كثري ًا من اخلطب يف االجتامعات التي عقدت يف امليادين العامة واجلوامع،
مب ِّين ًا مفهوم احلرية والشورى يف ضوء اإلسالمِّ ،
وحمذر ًا من التعصب املقيت والتقليد املشني ،إذ شعر بمحاوالت
ِ
ملصلحة مغرضني مناهضني لإلسالم .وحينام كان يبذل
خبيثة تعمل يف اخلفاء الستغالل «املرشوطية» وتوجيهها
وسعه يف هذا امليدان مل ينس السياسيني واملفكرين والصحفيني ،فأجرى معهم لقاءات عديدة ناصح ًا ومرشد ًا
وموضح ًا املنهج اإلسالمي الصحيح الذي فيه خري البالد وصالح العباد .وملا أدرك أنه أفرغ جهده يف مركز اخلالفة
توجه إىل رشقي األناضول سنة 1910م وبدأ بجولة واسعة بني خمتلف العشائر الكردية والرتكية،
(إسطنبول) ر

ُ
السلطان عبد احلميد املرشوطية مرتني ،مرة عند بداية حكمه وهي املرشوطية
 )(1املرشوطية :وهي إعالن النظام الربملاين يف الدولة العثامنية ،وقد أعلن
األوىل يف  19مارت 1877م .ثم مجدها بعد هزيمة الدولة العثامنية يف حرهبا مع روسيا ،وبعد أن رأى أن أعداء الدولة العثامنية قد استغلوا
وجرها إىل الدمار .ثم عاد بعد أكثر من ثالثني سنة إىل إعالهنا مرة أخرى وهي املرشوطية الثانية ،واستمرت حتى معاهدة
الربملان لتمزيقها ر
موندروس يف 1918/10/30م.

وعقد معهم اجتامعات وندوات ُُيري فيها مناقشات حول أمور اجتامعية وسياسية ،وبني هلم صالحية
«املرشوطية» باملفهوم اإلسالمي .واختار معهم أسلوب احلوار السهل املستساغ والقريب إىل األذهان ،عىل الرغم
ِ
من أنه قد أورد مج ً
ووجه اخلطاب
ال أشبه ما يكون بالشفرات ،ول رفع قس ًام من العبارات بالتشبيهات واملجازات ،ر
أحيان ًا إىل األجيال املقبلة.
ِ
كان ر
وكّس أغالل القنوط التي ك ربلت الناس ،وكان حياول جهده أن
جل اهتاممه منصب ًا يف حتطيم قيود اليأس
ُيشعل بصيص األمل وبريق الرجاء يف نفوسهم .فض ً
ال عن وضعه هلم موازين رشعية ومنطقية لوزن األحداث
املستحدثة ،بعقلية متوازنة إيامنية هادئة ،بعيدة قدر اإلمكان عن االنفعاالت وردود الفعل.
دون األستاذ النوريس هذه املحاورات بالرتكية يف رسالة طبعها يف مطبعة «أبو الضياء» بإسطنبول سنة
ر
1913م ،ونرشها حتت اسم «بديع الزمانك مناظرايت» (مناظرات بديع الزمان) ثم ترمجها إىل العربية بنفسه ونرشها
حتت عنوان «رجتة العوام» أي الوصفة الطبية للعوام .وجاءت هذه الرتمجة مبهمة مغلقة العبارات ،فاضطر األستاذ
أن يكتب يف مقدمتها «معذرة طويلة األذيال» جاء فيها قوله:
«إن هذه الرسالة العربية ترمجتُها من الرتكية ،التي ترمجتها من الكردية ،التي ارجتلتها ألسئلة األكراد
القرويني .فاملرتجم من املرتجم من املرجتل ،من أمي (يقصد نفسه) لقرويني ،ال يتم رلس وال خيلص من خشونة يف
املعنى واللفظ».
فت
ومل تتح لألستاذ النوريس أن يعيد النظر يف رسالته هذه رإال بعد مخس وأربعني سنة من تأليفه هلا ،إذ عص ْ
ِ
ودخول
أعاصري مدمرة باألمة اإلسالمية عامة والرتكية خاصة بعد دخول الدولة العثامنية احلرب العاملية األوىل
ِ
احلروب الدامية يف طردهم منها ،حتى انتهى األمر إىل إعالن اجلمهورية وإلغاء اخلالفة،
األجانب يف البالد ثم
سافر للدين،
وأعقب ذلك عدا ٌء ٌ
دام طوال ربع قرن من الزمان بل أكثر .وعانى األستاذ النوريس يف تلك األيام احلالكة أشد الظلم والعنت،
ِ
ربأ من حمكمة رإال ويدخل أخرى ،وهكذا إىل ما بعد سنة 1950م
إذ ما كان حيل يف منفى راال و ُينفى إىل غريه ،وال ي َّ
حيث متكن من إعادة النظر يف الرسالة ،فشذهبا وع رلق عليها هبوامش وحذف ما يقرب من ثلثها من بداية الرسالة
نرشها يف سنة  1959أعاد املؤلف فيها
وما كان قارص ًا عىل فرتة معينة ،أو ما يمكن أن ُيساء فهمه .وعندما ُأريد ُ
النظر بدقة وأجرى بعض التنقيحات والتعديالت من حذف وإضافة ،ونحن بدورنا قمنا برتمجة هذه الطبعة
املنقحة.
هذا وقد كتب األستاذ النوريس إىل طالبه رسالة خاصة بعثها هلم من منفاه «قسطموين» يبني فيها رأيه يف
ِ
مؤلفات «سعيد القديم» عامة ويف هذه الرسالة خاصة ،ثم أعقبها برسالة أخرى بعثها هلم من منفاه «أمريداغ» .كلتا
ِ
مضامني مؤلفات سعيد القديم ،وقد أحلقنا رسالة قسطموين هبذه املقدمة ونحيل
الرسالتني ذات أمهية يف فهم

ِ
مؤلفات سعيد القديم االجتامعية.
القارئ الكريم إىل «املالحق» لالطالع عىل الرسالة األخرى قبل مطالعته
أما عميل يف الرتمجة والتحقيق ،فقد اقترص عىل اخلطوات اآلتية:
 -1اعتبار النص الرتكي املوسوم بـ« »Münazaratاملطبوع بدار سوزلر بإسطنبول طبعات عديدة جد ًا
والذي أقره املؤلف نفسه هو األساس .
 -2مقابلة هذا النص بالطبعة األوىل من الرسالة املطبوعة يف سنة 1913م يف مطبعة «أبو الضياء» بإسطنبول.
 -3مقابلته أيض ًا بالرتمجة العربية التي قام هبا املؤلف نفسه ،وهي املنشورة ضمن كتاب «الصيقل اإلسالمي»
املطبوع بمطبعة النور بأنقرة سنة 1958م.
 -4مقابلته أيض ًا بنسخة الرتمجة العربية املحفوظة يف املكتبة الوطنية بإزمري حتت رقم 20/288/2262
دون ذكر اسم املطبعة وسنة الطبع.
 -5االحتفاظ بالعبارات والفقرات العربية الواردة يف النص الرتكي كام هي ووضعها بني قوسني مركنني [
] .فكل ما بني هذين القوسني هو من عبارات املؤلف نفسه.
ِ
لرشح ما كان معروف ًا آنذاك وحيتاج إليه القارئ اليوم ،سواء من األحداث التارخيية أو
 -6كتابة هوامش
مواقع جغرافية أو تعابري سياسية.
خرجت األحاديث الرشيفة من
 -7ثم عزوت اآليات الكريمة التي فيها إىل مواضعها من السور ،وكذا ر
مظاهنا من أمهات كتب احلديث املوثوقة.
ر
وصل اللهم عىل سيدنا
واهلل نسأل أن يوفقنا إىل حسن القصد وصحة الفهم وصواب القول وسداد العمل.
حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني.
إحسان قاسم الصاحلي
*

*

*

رأي املؤلف يف مؤلفاته القديمة
يبني فيها رأيه يف األسباب املوجبة
نص الرسالة التي بعثها األستاذ النوريس لطالبه من منفاه (قسطموين) ر
لتنقيحه «املناظرات» وعدوله عن يشء مما ذكره فيها من آراء:
ألقيت نظرة إىل رسالة «املناظرات» ،وذلك بعد مرور مخس وثالثني سنة عىل تأليفها فرأيت فيها ويف
لقد
ُ

أمثاهلا من مؤلفات «سعيد القديم» أخطا ًء وهفوات؛ إذ أ رلف تلك اآلثار يف حالة روحية و رلدها االنقالب السيايس
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وأنشأهتا مؤثرات خارجية وعوامل حميطة به.
إنني أستغفر اهلل بكل حويل وقويت من تلك التقصريات راجي ًا من رمحته تعاىل أن يغفر تلك اخلطايا التي
ارتكبتها بنية حسنة وبقصد مجيل ،لدفع اليأس املخ ِّيم عىل املؤمنني.
إن أساسني مهمني هييمنان عىل آثار «سعيد القديم» -كهذه الرسالة  ،-واألساسان ذوا حقيقة ،ولكن كام
حتتاج كشفيات األولياء إىل تأويل ،والرؤى الصادقة إىل تعبري ،فإن ما أحس به «سعيد القديم» بإحساس مسبق
(أي قبل وقوع األمر) بحاجة كذلك إىل تعبري ،بل إىل تعبري دقيق ،رإال أن إخباره عام توقع حدوثه وبيانه تلكام
احلقيقتني بال تأويل وال تعبري ،أ ردى إىل ظهور يشء من النقص والقصور وخالف الواقع فيام أخرب عنه.
األساس األول :هو ما ز رفه من برشى سارة للمؤمنني بظهور ٍ
ف هذه البرشى ليزيل هبا
نور يف املستقبل ،ز ر
أحس بإحساس مسبق أن «رسائل النور» ستنقذ إيامن كثري من املؤمنني ،وستشد
يأسهم ويرفع عنهم القنوط ،فلقد ر
أزرهم يف زمان عصيب عاصف .رإال أنه نظر إىل هذا النور ،من خالل األحداث السياسية التي واكبت االنقالب
وحاول تطبيق ما رآه من نور عىل واقع احلال من دون تعبري وال تأويل ،فوقع يف ظنه أن ذلك النور سيظهر يف عامل
أحس إحساس ًا صادق ًا رإال أنه مل يو رفق يف التعبري عن ُبرشاه توفيق ًا
السياسة ويف جمال القوة ويف ميدان فسيح ...فقد ر
كامالً.
أحس به عدد من دهاة السياسة وفطاحل األدباء؛ بأن استبداد ًا
األساس الثاين :لقد أحس «سعيد القديم» ما ر
مريع ًا ٌ
مقبل عىل األمة ،فتصدوا له ،ولكن هذا اإلحساس املسبق كان بحاجة إىل تأويل وتعبري ،إذ هامجوا ما رأوه
ٍ
استبداد -ليس له رإال
من ظل ضعيف الستبدادات تأيت بعد مدة مديدة وألقت يف نفوسهم الرعب ،فحسبوا ظل
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االسم -استبداد ًا أصيالً ،فهامجوه .فالغاية صحيحة رإال أن اهلدف خطأ.
أحس «سعيد القديم» أيض ًا بمثل هذا االستبداد املخيف فيام مىض .ويف بعض آثاره توضيحات
وهكذا فلقد ر
ٍ
نجاة من تلك االستبدادات املرعبة .لذا سعى يف تأييدها
باهلجوم عليه ،وكان يرى أن املرشوطية الرشعية وسيلة
باحلرية الرشعية والشورى ضمن نطاق أحكام القرآن ،آم ً
ال أن تدفعا تلك املصيبة.
نعم ،لقد أظهر الزمان أن دولة تسمى داعية احلرية ،قد ك ربلت بثالثامئة من موظفيها املستبدين ثالثامئة مليون
من اهلنود ،منذ ثالثامئة سنة ،وسيطرت عليهم كأهنم ثالثامئة رجل ال غري ،حتى مل ترتكهم حيركون ساكن ًا ،ونفذت
ِ
بجريرة جمرم واحد .وأعطت لقانوهنا
قانوهنا اجلائر عليهم بأقسى صورة من صور الظلم ،آخذ ًة آالف األبرياء

 )(2املقصود إعالن املرشوطية.
 )(3املقصود :أن االستبداد الذي كان يامرس يف عهد السلطان عبد احلميد يعدر ظ ً
ال ضعيف ًا لالستبدادات التي حصلت بعد عهده وبعد سقوط اخلالفة.

ِ
االستبداد
اجلائر هذا اسم العدالة واالنضباط .فخدعت العامل ودفعته إىل نار الظلم .هذه الدولة غدت مقتدى ذلك
القادم يف املستقبل.
ِ
صورة ُطرف ولطائف ،فهي من قبيل
ويف رسالة «املناظرات» هوامش قصرية ،ومالحظات وردت عىل
وضح هلم األمور بأسلوب الدرس واإلرشاد.
املالطفة مع قسم من طالبه الظرفاء يف تأليفه القديم ذاك ،إذ قد ر
ِ
حقيقة إقامة «مدرسة الزهراء» ،وما
ثم إن زبدة هذه الرسالة (املناظرات) وروحها وأساسها ،هي ما يف خامتتها من
هي رإال املهد الذي سيشهد ظهور «رسائل النور» يف املستقبل .فكان ُيساق إىل تأسيسها دون إرادة منه ،ويتحرى -
بحس مسبق -عن تلك احلقيقة النورانية يف صورة مادية حتى بدت جهتُها املادية أيض ًا ،إذ منح السلطان رشاد تسع
عرشة ألف لرية ذهبية لتأسيس تلك املدرسة ،وأرسيت قواعدها فعالً ،رإال أن اندالع احلرب العاملية األوىل حال
دون إكامل املرشوع.
ذهبت إىل أنقرة ،وسعيت يف إنجاز تلك احلقيقة ،وفع ً
ال وافق مائة وثالثة وستون
ثم بعد حوايل ست سنوات
ُ
نائب ًا يف جملس األمة من بني مائتي عضو عىل ختصيص مخسة عرش ألف لرية ورقية لبناء مدرستنا ،ولكن يا لألسف
ألف ألف مرةُ -سدَّ ت مجيع املدارس الدينية ،ومل أستطع أن أنسجم معهم فتأخر املرشوع أيض ًا.بيد أن املوىل القدير أسس برمحته الواسعة اخلصائص املعنوية لتلك املدرسة وهويتها يف «إسبارطة» فأظهر
طالب النور إىل تأسيس اجلهة املادية لتلك احلقيقة أيض ًا.
«رسائل النور» للوجود .وسيوفق -إن شاء اهلل-
ُ
إن سعيد ًا القديم عىل الرغم من معارضته الشديدة ملنظمة «االحتاد والرتقي» فإنه مال إىل حكومتها والسيام
()4

ٍ
تقدير وإعجاب والتزام وطاعة .وما ذاك رإال بام كان حيس به من إحساس
إىل اجليش ،حيث وقف منهم موقف
مسبق من أن تلك اجلامعات العسكرية واجلمعية امللية سيظهر منهم بعد سبع سنوات مليون من الشهداء الذين هم
بمرتبة األولياء .فامل إليهم طوال أربع سنوات دون اختيار منه ،وبام خيالف مرشبه .ولكن بحلول احلرب العاملية
وخضها هلم ُأفرز الدهن املبارك من اللبن ،فتحول إىل خميض ال قيمة له .فعاد «سعيد اجلديد» إىل االستمرار يف
ر
جهاده وخالف سعيد ًا القديم.
*

*

*

ِ
أجوبة «سعيد القديم» عن أسئلة طرحتها العشائر قبل مخس
[قسم من

 )(4مجعية االحتاد والرتقي :وهي مجعية تشكلت سنة  1888م ،كان شعارها « االحتاد ،املساواة ،واألخوة» نادت بعزل السلطان عبد احلميد
وإقامة حياة برملانية يف البالد .اتصل بعض أعضائها باملحافل املاسونية وبالدول األجنبية ،ونجحت أخري ًا يف عزل السلطان .وعندما
وصلت إىل احلكم أسست حك ًام دكتاتورياً قاسياً ،ثم ورطت الدولة العثامنية يف أتون احلرب العاملية األوىل (بجانب أملانيا) وبعد أن متزقت
أوصال الدولة العثامنية هرب زعامؤها إىل اخلارج.

وأربعني سنة].
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الر ۪ح ِيم
س ِم ه ِ
ِب ْ
الرحْ ٰم ِن َّ
ّٰللا َّ
س :إن مل يكن عىل الدين رضر ،فليكن ما يكون وال نبايل.
ج :اإلسالم كالشمس ال ينطفئ سناها بالنفخ ،وكالنهار ال حيال لي ً
ال بإغامض العني .ومن يغمض عينه فال
ُيعل ال ُظلمة رإال من نصيبه.
ٍ
رئيس مغلوب عىل أمره ،أو إىل مسؤولني مداهنني ،أو إىل فئة من ضباط
تُرى لو ُف روضت محاية الدين إىل
ِ
ال منطق هلم ،أيكون أوىل ،أم ُيعتمد عىل العمود النوراين ،ذلك السيف األملايس ،احلاصل من امتزاجِ
رشارات
ِ
وملعات األنوار اإلهلية التي تشع من عاطفة اإليام ن يف قلب كل فرد ،والتي هي معدن
محية اإلسالم النرية،
املشاعر اإلسالمية ِ
املمدر ة ألفكار األمة العامة؟
فلكم أن تقدر روا أهيام أوىل باالعتامد عليه يف محاية الدين؟
نعم ،سريفع هذا العمود النوراين محاية الدين عىل رأس شهامته ،وعىل عني مراقبته وعىل كاهل محيته .فها
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أنتم أوالء تشاهدون أن اللمعات املتفرقة بدأت تتألأل ،وستمتزج رويد ًا رويد ًا باالنجذاب؛ ألنه قد تقرر يف «فن
احلكمة» (أي الفلسفة) أن الشعور الديني والسيام الدين الفطري احلق ،أ ُ
نفذ كالم ًا ،وأعىل ُحك ًام ،وأشد تأثري ًا من
كل األحاسيس واملشاعر.
وخالصة القول :من مل يعتمد عىل غريه حياول هو بنفسه .وسأرضب لكم مثالً :أنتم من البدو ،رأس مالكم
كل منكم قس ًام من أغنامه إىل راعٍ ،بينام الراعي كسالن و ُم ِ
غنم -وأنتم أعلم بأموركم -فقد عهد ٌّ
عاونه متهاون
ال ُ
متكاسل وكالبه جبانة ،فإن اعتمدتم عليه ونمتم براحة يف بيوتكم ،ظلت أغنامكم الوادعة حتت سطوة الذئاب
الضارية واللصوص واملصائب والباليا ..أهذا األمر أوىل أم التفطن إىل عدم كفاءة الراعي حلاميتها ،فينطلق ٌ
كل
منكم من مسكنه كالبطل منتبه ًا من نوم الغفلة ،ساعي ًا إىل احلفاظ عىل األغنام ،فتكونوا ألف ًا من احلامة املحافظني
ٍ
الّس أشقياء
بدالً من را ٍع واحد ...فال ُيرؤ عندئذ ٌ
ذئب وال سارق عىل االقرتاب من غنمكم؟… أما جعل هذا ُّ

 )(5املقصود سنة 1910م حيث جتول األستاذ النوريس بني العشائر الرتكية والكردية يف رشقي األناضول وطبع الكتاب ألول مرة يف إسطنبول سنة
1913م.
أحس برسائل النور حتى أجاب عن السؤال بثالث صفحات .ولكن ُح ُجب السياسة صبغتْه بلون آخر( .املؤلف).
 )(6فلقد ر

ٍ
بنصيحة
شخص
«مامه خوران» تائبني ،بل مريدين صوفيني؟ ...نعم ،إن أرواحهم قد تاقت إىل البكاء وصار
ٌ
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سبب ًا الستجاشتها ،فبكوا دمع ًا سخين ًا بكاء الندامة..
نعم ...نعم ...أجل ..أجل !.لو سكن
دوي النحل فال تأسوا وال حتزنوا وال ختمدْ
ُ
طنني البعوض وهدأ ر
ٍ
رقص وانتشاء ،وهتز بأشجاهنا أرسار
أشوا ُقكم أبد ًا ،فاملوسيقى اإلهلية العظيمة التي جتعل بنغامهتا الكون يف
احلقائق ،مل تسكن أبد ًا ومل هتدأ ...بل تستمر قوية عالية هادرة.
إن م ِلك امللوك وسلطان السالطني ملك األزل وسلطان األبد ينادي بقرآنه الكريم الذي هو موسيقاه
اإلهلية ،مالئ ًا الكون كله صوت ًا صداح ًا هادر ًا يف قبة السامء فانعطفت النغامت املقدسة لذلك النداء السامي متموجة
نحو أصداف رؤوس العلامء ومغارات قلوب األولياء وكهوف أفواه اخلطباء وانعكست أصديتها من ألسنتهم
وصريهتا كأهنا
بتجسمها كتب اإلسالم كلها
بعت
هزت الدنيا بشدة موجاهتا ،فط ْ
منوعة ،خمتلفة ...ر
س ريال ًة ،سيارة ر
ر
ر
وتر من طنبور ،ورشيط من ِ
كل ٍ
آلة قانون فأعلن ُّ
وتر نوع ًا من ذلك الصدى الساموي الروحاين ...فمن مل يسمع -
ٌ
أو مل يستمعُ -بأ ُذن قلبه ذلك الصدى الذي مأل العامل ضيا ًء ،أنرى له أن يصغي إىل طنني أمري الدولة ورجاله!
احلاصل :أن من يتوجس خيفة عىل دينه من انقالب سيايس فليس له نصيب من الدين رإال «اجلهل» -الواهي
كبيت العنكبوت -الذي يدفعه إىل اخلوف ،وليس له رإال «التقليد» الذي يرميه يف أحضان االضطراب واالرتباك...
صور أن قلبه وعقله كذلك
ألنه ملا ظن -بالعجز وبفقدان الثقة بالنفس -أن سعادته ليس إالر يف جيب احلكومة ،ت َّ
مها يف كيس احلكومة .فال جرم أن يمأله اخلوف.
س :ال يقول بعضهم مثلام تقول ،بل يقولون :البد أن ُييء «السيد املهدي» الن الدنيا قد اضطربت
اهتز كيانه بانتعاش املنافع الشخصية وتنفس األغراض الدنيوية.
وتشوشت الكتهاهلا وهرمها ،واإلسالم قد ر
ِ
ومتهد له
ج :لو استعجل السيد املهدي ،وأتى ،فعىل العني والرأس ،فليأت حاالً ،فقد آن أوانُه ،فلقد هتيأ ر
وضع مالئم حسن ،فليس فاسد ًا كام تظنون ،فاألزهار اليانعة تزدهر يف الربيع ،ومن شأن الرمحة اإلهلية هلذه األمة
ٌ
أن ُيد ُّ
ذهلا هنايته ...ومع هذا فمن قال :ساء الزمان كلي ًا وفسد عليناُ ،مبدي ًا مي ً
ال إىل العهد السابق ،فإنه ُيسند -من
ِ
سيئات العهد السابق الناشئة من خمالفة اإلسالم إىل اإلسالم نفسه ،كام هو ظن قسم من األجانب.
حيث ال يشعر-
املشوشون عىل األفكار وال يقدرون «احلرية» و«املرشوطية» حق قدرمها؟
س :من هم أوالء ِّ
ج :مجعية تشكلت برئاسة «اجلهل آغا» و«العناد أفندي» ،و«الغرض بك» ،و «االنتقام باشا» و«التقليد
ُشوه «الشورى» التي هي منبع سعادتنا وتُكدِّ رها...
حرضتلرى» و«مسيو الثرثرة» ،وهي مجعية من الناس ت ِّ

 )(7عشرية ساكنة رشقي األناضول حوايل مدن «باتنوس ،أرجش.»..
 )(8هو الشيخ أمحد ،أحد األولياء الصاحلني املعروفني يف تلك املنطقة ،وسيأيت ذكره.

فاملنتسبون إليها -يف البرشية -هم الذين ال يضحون بدرهم واحد من حساهبم أعظم مصلحة من مصالح األمة
يفّسون األمور دون
ومنافعها… والذين يرون نفعهم يف إرضار الناس ،وبدانتهم يف هزال اآلخرين… والذين ر
حماكمة عقلية عـادلة فيطلقون املعاين جزاف ًا… فبينام تـرى أحدهم ال يكبح مجاح نفسه للثأر وال يضحي بغرضه
ٍ
بغرور استعداده ِلفداء روحه لألمة… وهم أوالء الذين حيملون أفكار ًا غري معقولة أمثال
الشخيص ،إذا به يدر عي
تكوين اإلمارات (البكلك) أو احلكم الذايت (املختارية) -التي هي مقدمة طوائف امللوك ،-أو اجلمهورية بمفهوم
قلوهبم غيظ ًا ورغبة يف الثأر حتى مل يستطيعوا أن
االستبداد املطلق… وهـم أوالء الذين تعرضوا للظلم فامتألت ُ
هيضموا العفو العام واألمن العام ومها من ُأوىل حسنات «احلرية» و«املرشوطية» ،فيثريون اآلخرين لإلخالل
باألمن وهي ريجوهنم للقيام باالضطرابات كي يتش َّفوا بإنزال العقوبة هبم ،وتأديبهم.
سِ :مل تفنرد مجيعهم وتعدر هم فاسدين ،مع أهنم يبدون ناصحني لنا؟
ج :أروين مفسد ًا يقول :أنا مفسد ،وما هو رإال مفسد إال أنه يرتاءى يف صورة احلق ،أو يرى الباطل حق ًا.
نعم ،ما من أحد يقول :خمييض حامض..فال تأخذوا شيئ ًا رإال بعد إمراره عىل املحك ،ألن أقواالً مغشوشة مز ريفة قد
كثرت يف جتارة األفكار..حتى كالمي أنا ال تأخذوه عىل ر
عالته -بحسن ظنكم -ألنه صادر عني؛ فقد أكون مفسد ًا،
أو ُأفسد من حيث ال أشعر ،فعىل هذا تيقظوا! وال تفتحوا الطريق إىل القلب لكل ِ
طارق .فليظل ما أقوله لكم يف
ِ
يد خيالكمِ ،
واحتفظوه هناك ،وإن ظهر أنه نحاس،
ب فأرسلوه إىل القلب،
واعرضوه عىل املحك ،فإن ظهر أنه ذه ٌ
ور ُّدوه خائب ًا إ ريل.
عيل ُ
فامحلوا عىل عاتق ذلك الكالم املنحوس كثري ًا من الغيبة وش ِّيعوه بسوء الدعاء ر
ِ
بحسن ظننا؟ فالسالطني واحلكومات السابقة ما استطاعوا أن يرصفوك عن احلق ومل
س :مل تسئ الظن ُ
فلم تداهنهم ،حتى ألقوك يف السجن وكادوا
يستطع كذلك أعضا ُء «جون تورك» أن يكسبوك إىل صفوفهمْ ،
()9

يصلبوك ،فام رضخت هلم وال خنعت أمامهم بل برزت بط ً
ال شه ًام برفضك ما وعدوك من مرترب ضخم ...فأنت
إذن بجانب احلق وال متيل رإال إليه ،وال تقول ما تقول انحياز ًا إليهم.
ضحى به ألجل
ج :نعم ،إن الذي عرف احلق ،ال يستبدله بيشء ،ألن شأن احلق رفيع وسا ٍم ،ما ينبغي أن ُي ر
أي يشء كان ،ولكني ال أقبل حسن ظنكم هذا ،ألنكم قد حتسنون الظن باملفسد أو املحتال .انظروا إىل دليل فكره
ونتيجته.
س :كيف نعرف ذلك؟ ونحن جاهلون ،نق رلد العلامء أمثالكم؟

 )(9مشتقة من العبارة الفرنسية « »Turces Jeunesأي تركيا الفتاة :يطلق هذا االسم عىل اجلامعات واألفراد املعارضني للحكم يف الدولة العثامنية
منذ عهد السلطان عبد العزيز وفيهم الشاعر نامق كامل وضياء باشا ممن يطالبون باحلرية .كانت مطاليب هذه اجلامعات واألفراد تتلخص يف
إعالن الدستور وتأسيس حياة برملانية .وتعدر مجعية االحتاد والرتقي أقوى هذه اجلامعات تأثري ًا ،إذ استطاعت -بالتعاون مع القوى اخلارجية-
إزاحة السلطان عبد احلميد من احلكم.

تقاسمت الزبيب مع أحدكم فقد
ج :إن مل تكونوا من أهل العلم ،فإنكم من أهل العقل .بدليل أنني لو
ُ
ثمراهتا ،لذا تب َّرصوا يف ثمرات
يغبنني بذكائه! فجه ُلكم إذن ليس عذر ًا ...اعلموا أن األشجار املتشاهبة ُمت ِيزها
ُ
ِ
االختالف والفساد .سأرضب
ونتاج أفكارهم ،فقد تألألت يف أحدمها السالمة والطاعة ،وتس َّرت يف اآلخر
أفكاري
ُ
لكم مثاالً آخر:
نور وليست نار ًا ،وحتى إن كانت فيها نار فليس رإال
ت ر
صوروا نار ًا منرية ترتاءى يف هذه الصحراء ،فأنا أبرشكم بأهنا ٌ
طبقة عليا منها ضعيفة موروثة ...فتعالوا إذن لنحط هبا ونتحلق حوهلا ونتفرج عليها ونستضئ هبا ونقتبس منها
حتى تتالشى طبقة النار ولنستفد منها .فإن كانت نور ًا -كام قلت -فبه ،فقد استفدنا ،وإن كانت نار ًا -كام قالوا-
رضتنا ،إذ مل نقتحمها .أما هم فيقولون« :أن النار حمرقة» فإن كان نور ًا أعمى قلوهبم وأبصارهم ،ألن النور -
ما ر

الذي يظنونه نار ًا -هو نور السعادة ،فأينام أرشق مل يطفأ ولو بصب ُألوف ِ
القرب من دماء ماليني الناس ،بل
ر
ُ
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حاول بعض من فينا إطفاءه بضع مرات منذ سنتني رإال أهنم خابوا.
س :أنت قلت :إنه ليس بنار ،ولكن كالمك يشري إىل ناريته..؟!
ج :نعم ،النور نار لألرشار.
س :ما تقول ألهل الفضيلة من تلك الزمرة وهم أخيار...؟
ج :هناك كثري من األخيار يسيئون وهم حيسبون أهنم حيسنون صنع ًا.
ِ
الرش من اخلري؟.
س :كيف يرد ُ
ج :طلب املحال محاقة ووبال عىل صاحبه ،ألن من كانت بغيته حكومة بريئة معصومة فطلبه حمال اعتيادي،
إذ مل را مل يكن الشخص الواحد اآلن معصوم ًا فكيف بالشخص املعنوي (احلكومة) الذي ُّ
كل ذرة من ذراته مذنبة؟
ترجح حسنات احلكومة عىل سيئاهتا ر ً
كام أو نوع ًا .وأنا أنظر إىل هؤالء وأعدر هم فوضويني،
فمدار النظر إذن هو يف ُّ
ألنه لو عاش أحدهم -ال سامح اهلل -ألف سنة ،ورأى الصور املمكنة للحكومات ،ملا ارتىض كذلك بإحداها ،ملا
احللم ميل التخريب فيمزق تلك الصور املمكنة.
تصور للحكومة املعصومة ،فيولد فيه هذا
يف خياله وحلمه من ر
ُ
لذا حتى الفاسدون -يف نظرهم -من أعضاء «جون تورك» يعدر وهنم زمرة ملعونة فوضوية مشاغبة،
فمسلكهم ليس رإال اإلخالل باألمن واإلفساد.
س :فلم ال ُيوز أن تكون ضا رلتهم العهد السابق؟.
ِ
فشاوروه ،وهو« :أن تلك احلال
اهلمة ،يمكنكم حفظه،
ج :إين أبعث إىل سامعكم قانون ًا قصري القامة طويل ر

أحس برسائل النور ،ولكنه نظر إليها من حتت ستار السياسة فتبدل شكل احلقيقة (املؤلف).
 )(10وهنا أيض ًا قد ر

حمال ،فإما هذه احلال وإما االضمحالل» فاحلكومة مسلمة ،واألمة التي حتكمها مسلمة ،وأس أساس سياستها
أيض ًا هو الدستور اآليت :أن دين الدولة اإلسالم ...فوظيفتنا إذن احلفاظ عىل هذا األساس ووقايته ،ألنه جوهر
حياة أمتنا.
س :أتستمر احلكومة يف خدمة اإلسالم وتقوية الدين بعد اآلن؟.
ج :بخ بخٍ وبكل رسور ،نعم ،فإن هدف احلكومة وإن كان مسترت ًا وبعيدا -باستثناء بعض امللحدين
األخوة
بّس
ر
اجلهلة -هو محاية سلسلة اإلسالم النورانية وتقوية رابطته التي جتعل ثالثمئة مليون مسلم  -ر
اإليامنية -كيان ًا واحد ًا ،إذ إهنا هي وحدها «نقطة االستناد» وهي وحدها «نقطة االستمداد» ...إن قطرات املطر
وملعات النور كلام بقيت متفرقة وظ رلت متناثرة ،ج رفت بّسعة وانطفأت حاالً .فينادينا رب العزة سبحانه قائالً:
﴿ َو ََل تَفَ َّرقُوا ﴾ (آل عمرانََ ﴿ )103:ل ت َ ْقنَطُوا ﴾ (الزمر )53:ليحول بي ننا وبني االنطفاء والزوال..
ِ
وأصداءها تتجاوب من ست جهات :الرضورة ،واالنجذاب ،والتاميل،
نغامت
نعم ،إن
ْ ُ

﴿ ََل تَقنَطوا ﴾

والتجارب ،والتجاوب ،والتواتر ...جتمع تلك القطرات واللمعات يف مصافحة وعناق ،وتطوي ما بينها من
املسافة مو ِّلد ًة حوض ًا من ماء يبعث عىل احلياة وضيا ًء منور ًا ينري العامل أمجع .ذلك ألن الدين مجال الكامل ،وضياء
السعادة ،ونمو املشاعر ،وسالمة الوجدان.

()11

س :اآلن نستفّس عن احلرية ،فام هذه احلرية التي تتجاذهبا التأويالت وترتاءى فيها الرؤى العجيبة
الغريبة؟!.
ج :إن من عاش مع طيفها منذ عرشين سنة حتى تعقبها يف الرؤى وترك كل يشء حل ربها يستطيع اإلجابة
عنها فهو اخلبري بوصفها.
فّسوا لنا «احلرية» تفسري ًا خاطئ ًا سيئ ًا ،وكأن اإلنسان مهام فعل -يف كنف احلرية -من سفاهات
س :لقد ر
يرض هبا الناس ...هكذا أفهمونا احلرية ،أهي كذلك؟!.
ورذائل وفضائح ال يؤاخذ عليها مادام مل ر
فّسوها هكذا ،ما أعلنوا رإال عن سفاهاهتم ورذائلهم عىل رؤوس األشهاد ،فهم هيذرون
ج :إن الذين ر
متذرعني بحجج واهية كالصبيان ،ألن احلرية احلسناء ما هي رإال تلك املتأدبة بآداب الرشيعة واملتزينة بفضائلها،
وليست تلك التي يف السفاهة والرذائل .بل تلك حيوانية وهبيمية وتسلط شيطاين ،ووقوع يف أرس النفس األمارة
بالسوء.
املحصلة الناجتة من حريات األفراد ،ومن شأن احلرية عدم اإلرضار سواء بالنفس أو
إن احلرية العامة هي
ر
باآلخرين.
 )(11مهالً ،هلا إشارات أشبه ما تكون بالشفرات( .املؤلف).

حق لكن املجاهدة ليست يف
[عىل أن كامل احلرية ،أن ال يتف ْرعن ،وأن ال يستهزئ بحرية غريه ،إن املراد ٌ
سبيلها]
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تفّسها أنت ،مع أن أفعال أعضاء من «جون تورك» ختالفك يف التفسري
يفّس احلرية كام ر
س :كم رأينا من ال ر
ويناقض قوهلم قولك ،إذ إن بعضهم يفطرون يف رمضان ويرشبون اخلمر ويرتكون الصالة...
فهيهات أن يصدُ ق مع األمة من خان اهلل ومل يصدق يف امتثال أمره تعاىل؟
ج :أجل ،نعم ،لكم احلق ...ولكن احلمية يشء والعمل يشء آخر ،وعندي أن القلب أو الوجدان الذي مل
يتز رين بالفضائل اإلسالمية ال تُرجى من ُه احلمية احلقة والوفاء الصادق والعدالة اخلالصة .ولكن ألن الصنعة غري
الفضيلة ،فقد يقوم الفاسق برعي األغنام رعي ًا جيد ًا ،وقد يص رلح شارب اخلمر ساع ًة بإتقان حني ال يكون سكران،
ولكن وا أسفى عىل ندرة الذين مجعوا النورين مع ًا :نور القلب ونور الفكر ،أو بعبارة أخرى الفضيلة والصنعة،
فهم نادرون ال يكفون مللء الوظائف ،فإذن إما الصالح وإما املهارة ...وإذا تعارضا فاملهارة مرجحة يف الصنعة.
واعلموا كذلك أن السفهاء التاركني للصالة ،ليسوا بـ«جون تورك» بل هم «شني الرتك» أي فاسدون ،فهم
روافض «جون تورك» مثلام أن لكل يشء روافضه ،فروافض «احلرية» هم السفهاء.
أهيا األتراك واألكراد! أنـصفوا ...هل ُيرفض احلديث الرشيف و ُينكر إذا رأوله الرافيض تأوي ً
ال فاسد ًا أو
عمل بخالفه ،أم ُخي َّطأ الرافيض حفاظ ًا عىل منزلة احلديث الرشيف وكرامته؟.
ِ
العنان يف حركاته املرشوعة ،مصون ًا من التعرض له ،حمفوظ احلقوق،
أال إن احلرية هي :أن يكون املرء ُمطلق
وال يتحكم ٌ
بعض يف بعض ،ليتجىل فيه هني اآلية الكريمةَ ﴿ :و ََل يَت َّ ِخ َذ بَ ْع ُ
ّٰللا ﴾
ُون ه ِ
ضنَا بَ ْعضًا ا َ ْربَابًا ِم ْن د ِ

(آل عمران )64:وال يتأمر عليه غري قانون العدالة والتأدب ،لئال ي ِ
فسد حرية إخوانه.
ُ
ر

ولدت حريتُنا توأم ًا معنا ،فليفرح هبا
س  :فام لنا إذن نحن معارش البدو ،نحن أحرار منذ القدم ،فقد
ْ
()13

هيمنا.
اآلخرون من غرينا ،فاألمر ال ر
ج :نعم ،إن حب تلك احلرية والشغف هبا هي التي جعلتكم تتحملون مشقات البداوة التي ال تطاق ،وإن
سلوككم املفعم بالقناعة هو الذي أغناكم عن حماسن املدنية الرباقةِ ،
فزهدتم فيها .ولكن أهيا البدو! إن ما لديكم
ر ر
من احلرية هو نصفها ،والنصف اآلخر هو عدم املساس بحرية اآلخرين .ثم إن احلرية املمزوجة بالبداوة وبالعيش
الكفاف ،توجد منها أيض ًا يف حيوانات اجلبال والرباري القريبة منكم .ويف الواقع لو كانت هناك لذة وسلوان هلذه

 )(12ال تستعجل ...اجلملة تعني أن صاحب جريدة «امليزان» «مراد» هو حمق ورئيس حترير جريدة «طنني» «حسني جاهد» عىل خطأ( .املؤلف).
 )(13هذا سؤال البدو الرحل الساكنني يف اخليم السوداء( .املؤلف).

احليوانات فهي يف حريتها تلك...
ولكن أين أنتم من تلك احلرية اإلنسانية الساطعة كالشمس وهي معشوق ُة ِّ
كل روح ،وصنو جوهر
ِ
اإلنسانية ،وما هي رإال التي تر ربعت عىل ِ
وح ريل الفضيلة والرتبية اإلسالمية.
قرص سعادة املدنية وتز رينت بحلل املعرفة ُ
س :لقد قيل يف حق هذه احلرية التي تثني عليها:
[ح رر ري ٌة ح ِر ري ٌة بالنار ،ألهنا ختتص بالكفار] فام تقول يف هذا القول؟
ُ
ج :إن ذلك املسكني الشاعر قد ظن احلرية مسلك البلشفية ومذهب اإلباحية .ر
كال ،بل احلرية بالنسبة
لإلنسان تو رلد العبودية هلل سبحانه ،وقد رأيت كثريين هيامجون عىل «السلطان عبد احلميد» أكثر من هجومهم عىل
«األحرار»  ..وكانوا يقولون :إنه عىل خطأ لقبوله «احلرية» و«القانون األساس» قبل ثالثني سنة» هكذا! فام
ظنكم ِ
بقول قائل ح ِسب االستبداد الذي اضطر إليه السلطان عبد احلميد حري ًة ،وارتعد من القانون األساس الذي
()15

()14

مسمى! فام قيمة قوله يا تُرى؟ هذا ولقد قال جماهدٌ خدم اإلسالم عرشين سنة[ :حري ٌة عطي ُة الرمحن،
هو اسم دون ر
إذ إهنا خاصية اإليامن].
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س :كيف تكون احلرية خاصية اإليامن؟
تتنزه شفقتُه اإليامنية عن التجاوز عىل
ج :ألن الذي ينتسب إىل سلطان الكون برابطة اإليامن ويكون عبد ًا له ر
حرية اآلخرين وحقوقهم ،مثلام ترتفع شهامتُه اإليامنية وعزته عن التنازل بالتذلل لآلخرين واالنقياد لسيطرهتم
وإكراههم.
نعم ،إن خادم ًا صادق ًا خملص ًا للسلطان ال يتذلل لتح رك ِم را ٍع وسيطرته ،كام ي ْربأ بنفسه أن يفرض سيطرته
عىل مسكني ضعيف .فبمقدار قوة اإليامن إذن تتألأل احلرية وتسطع .فدونكم خري القرون ،العرص السعيد ،عرص
النبوة والصحابة الكرام.
س :هيهات! نحن عوام كيف نصري أحرار ًا جتاه الشخصيات الكبار أو األولياء والصلحاء والعلامء العظام،
ِ
فضائلِهم؟
أو ليس من حقهم أن يتحكموا فينا ملزاياهم ،فكيف ال نكون ُأرساء
ج :إن شأن الوالية واملشيخة والعظمة :التواضع والتجرد ،ومها من لوازم الفضيلة وخصائص الكامل
متكهل ،فال تع رظموه..
تكرب فهو صبي متش ريخ وطفل
ر
ورفعة الشأن ،ال التكرب والتحكم ..فمن ر
 )(14األحرار :هو حزب معارض جلمعية االحتاد والرتقي وذلك يف الفرتة القصرية التي بدأت قبيل عزل السلطان عبد احلميد ،حتى استئثار مجعية
االحتاد والرتقي باحلكم.
15
يعني صالحية احلاكم واحلكومة والربملان ،وحيدد اخلطوط الرئيسية لسياسة الدولة وقوانينها.
() أي الدستور بالتعبري الشائع حالي ًا والذي ر

 )(16تعريف مجيل( .املؤلف).

التكرب عالمة التصاغر؟
سِ :مل يكون
ر
ج :ألن لكل شخص نافذة يشاهد فيها ويطل منها عىل املجتمع ،تلك هي مرتبة الشهرة والكرامة .فإذا
كانت تلك النافذة أرفع من قامة استعداده ،يتطاول بالتكرب ،أما إذا كانت أخفض من قامة مهته يتواضع بالتحدب
ويتخفض كي يشهد يف تلك املرتبة و ُيشاهد.
س :حسن ًا جد ًا؛ لقد رضينا بأن احلرية حسنة مجيلة ،ولكن تبدو حرية الروم واألرمن شوهاء ،وتسوقنا إىل
التوجس وقلق البال ،فام رأيك فيها؟
ج:
أوالً :إن حريتهم رأال ُيظلموا ،وال ُخي رل براحتهم ،وهذا أمر رشعي؛ أما ما زاد عىل هذا فهو تعدر منهم جتاه
طيشكم وسوء ترصفكم ،أو استغالل جلهلكم.
ثاني ًا :لو كانت حريتهم -كام تظنوهنا -مرضة بكم ،فلسنا معارش املسلمني بخارسين ،ألن األرمن الذين
هم بني ظهرانينا ال يبلغون ثالثة ماليني ،وغري املسلمني فينا أيض ًا ال يبلغون عرشة ماليني ،بينام ملتنا اإلسالمية
وإخواننا احلقيقيون األبديون يزيدون عىل ثالثامئة مليون ،رإال أهنم مقيردون بثالثة قيود رهيبة من قيود
االستبداد ،فينسحقون حتت هذا االستبداد املعنوي لألجانب ..وهكذا فحرية غري املسلمني -التي هي شعبة
من حريتنا -إنام هي مقدمة وأتاوة حلرية أمتنا كافة ..وهي رافع ٌة ذلك االستبداد املعنوي املرعب .وهي مفتاح
()17

لفك تلك القيود ..وهي رافعة لالستبداد املعنوي الرهيب الذي ألقاه األجانب عىل كاهلنا .نعم ،حرية
العثامنيني ر
كشافة لطالع آسيا العظيمة ومفتاح حلظ اإلسالم وأساس لسور االحتاد اإلسالمي.
س :ما تلك القيود الثالثة التي ق ريد االستبدا ُد املعنوي هبا العامل اإلسالمي؟
ج :إن استبداد حكومة روسيا -مثال -قيدٌ  ..وحتكرم الشعب الرويس قيدٌ آخر ،وتغ رلب عاداهتم الكفرية
اجلائرة عىل العادات اإلسالمية قيد ثالث ..واحلكومة اإلنكليزية ،وإن كانت تبدو غري مستبدة رإال أن أمتها متحكمة
مسيطرة ،وعاداهتا مهيمنة ،فدونكم «اهلند» برهان ًا عىل ذلك و «مرص» نصف برهان عليه.
أفلم يثبت إذن أن أمتنا اإلسالمية مقيدة بثالثة قيود ،أو بقيد ونصف ،وليس لنا إزاء ذلك رإال قيد كاذب
موهوم ضعيف وضعناه عىل أرجل غري املسلمني فينا .وقد حتملنا كثري ًا من دالهلم بدي ً
ال عن ذلك .فلقد ازدادوا
ال وثروة ،أما نحن فقد تناقصنا نس ً
نس ً
رضب من عمل
ال وثروة .وذلك بسبب انحصار الوظائف -التي هي
ٌ
اخلادم -والعسكرية فينا.

 )(17كان ينبغي أن يتحدث هبذا الكالم بعد (أربع وأربعني) سنة رإال أنه ذكره يف ذلك الوقت( .املؤلف).

إن الفكر ر
امليل والدُ «احلرية» وما كان األرسى رإال األكراد واألتراك.
()18

ِ
وهكذا ر
ويتمهد
أرجل ثالثة ماليني أو عرشة ماليني لينفسح املجال
نفك ذلك القيد الكاذب ونح رله عن
ر
الطريق أمام حرية ثالثامئة مليون مسلم مقيدين بثالثة قيود .وال ريب أن من أعطى ثالثة عاج ً
ال وربح ثالثامئة
()19

آج ً
ال ليس بخارس!..
[وسيأخذ اإلسالم بيمينه من احلجة سيف ًا صارم ًا جزار ًا مهند ًا ...وبشامله من احلرية جلام فرس عريب
مرشق اللون فالق ًا بفأسه وقوسه رؤوس االستبداد الذي به اندرس بساتيننا].
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س :هيهات! كيف تكون حريتُنا مقدمة حلرية العامل اإلسالمي كافة وفجره الصادق؟.
ج :بجهتني- :
األوىل :إن االستبداد الذي فينا أقام سد ًا مظل ًام جائر ًا إزاء حرية آسيا ،فام كان لضياء احلرية أن ينفذ من ذلك
الستار الكثيف املظلم ليفترح األبصار و ُيري الكامالت ،ولكن بخراب هذا السدر انترش -وسينترش -فكر احلر رية
ومفهومها حتى إىل الصني ،بيد أن الصني أفرطت وأصبحت شيوعية .وملا ثقلت كفة احلرية يف ميزان العامل ،فقد
رفعت كل ري ًا الوحشية واالستبداد اللذين يف الكفة األخرى ،وسيزوالن بمرور الزمن .فلو أنكم قرأتم صحيفة
األفكار وتأملتم يف طريق السياسة واستمعتم إىل اخلطباء العموميني ،أعني الصحافة الصادقة يف أخبارها ،لعلمتم
أنه قد حصل يف العامل العريب واهلند وجاوا ومرص والقفقاس وأفريقيا وأمثاهلا ،رحت ٌ
ول عظيم وانقالب عجيب ورقي
نابع من فوران فكر احلرية وغليانه يف أفكار العامل اإلسالمي ،فلو كنا دافعني مئة سنة ثمن ًا هلا لكان
فكرى وتيقظ تام ٌ
رخيص ًا ،ألن احلرية كشفت عن امل رل ِية وأظهرهتا وبدأ يتجىل اجلوهر النوراين لإلسالم يف صدفة امل رلية ،فآذنت -
بتحرك اإلسالم واهتزازه :-بأن املسلم ليس جزء ًا فرد ًا سائب ًا حب ُله عىل غاربه ،بل هو جزء ملركبات متداخلة
متصاعدة ،له مع سائر األجزاء صلة رحم من حيث جاذبية اإلسالم العامة .فهذا النبأ يمنح أم ً
ال قوي ًا بأن نقطة
االستناد ونقطة االستمداد يف غاية القوة واملتانة ،وهذا األمل أحيا قوتنا املعنوية بعد أن كانت رصيعة اليأس.
وستمزق هذه احليا ُة ُح ُجب االستبداد املعنوي العام املستويل عىل العامل اإلسالمي ك رل ِه مستمد ًة من فكر احلرية
ِّ
ومفهومها الذي يفور فيه [عىل رغم أنف أيب اليأس].
()21

يعرفه األستاذ املؤلف بعد صفحات بأن «مليتنا وجود مستقل بذاته ،روحها اإلسالم وعقلها القرآن واإليامن».
 )(18ر
 )(19وقد بدأت اآلن بالتحلل واالنفتاح واحلمد هلل ( .املؤلف).
 )(20ارجع النظر إليها ،إهنا فقرة ذات شفرات كأهنا خترب عن جمموعة رسائل النور أمثال« :ذو الفقار» «حجة اهلل البالغة» ..مثلام خترب عن الشعوب
اإلسالمية :اليمن ومرص واجلزائر واهلند والفاس (املغرب) والقفقاس وفارس والعرب( .املؤلف).
 )(21وقد بدأ متزقها بعد مخس وأربعني سنة ،وهلل احلمد واملنرة( .املؤلف).

اجلهة الثانية :مازال األجانب يذ رلون م رلتنا ِ
باحليل ،ويتذرعون بأسباب واهية وحجج تافهة لذلك .أما اآلن
ُ
فام ظل يف أيدهيم ما حيتجون به من حجة تؤثر يف عروق إنسانيتهم ،أو هت ريج أعصاب تعصبهم أو حترك أوتارهم
اخلدر اعة الدساسة ،بل لو وجدوا حج ًة ما فال يمكنهم أن يتذرعوا هبا؛ إذ من شأن املدنية وخاصيتها :حب اإلنسانية.
س :هيهات! أين هذا األمل العظيم الذي تس رلينا به ،من تلك احل ريات املرعبة املحيطة بنا الفاغرة أفواهها
لتنفث السم يف حياتنا ومتزق دولتنا إرب ًا إرب ًا ،فتحول ذلك األمل املرشق إىل يأس قاتم؟.
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ج :ال ختافوا ،إن املدنية والفضيلة واحلرية قد بدأت هتيمن يف العامل اإلنساين مما أثقلت كفة امليزان،
ِ
اطمئنوا بأننا
مزقونا وقتلونا –ال سامح اهلل-
فبالرضورة تتخفف الكفة األخرى شيئ ًا فشيئ ًا ،فلو فرضنا حماالً أهنم ر
نموت ونحن عرشون رإال أننا نُبعث ونحن ثالثامئة ،نافضني غبار الرذائل واالختالفات عن رؤوسنا مترحدين
مقدِّ رين حقيقة مسؤوليتنا ،نتس رلم الراية لن ُقود قافلة البرشية .فنحن ال هناب هذا املوت الذي ُينتج حيا ًة أشد وأقوى
وأبقى .فحتى لو متنا نحن فسيبقى اإلسالم حيـا سـامل ًا ،فلتعش أبد ًا تلك امل رلة املقدسة.
س :كيف نتساوى مع غري املسلمني؟.
ج :املساواة ليست يف الفضيلة والرشف ،بل هي يف احلقوق .فالسلطان امللك والفقري املسكني كالمها س ريان
يف احلقوق ..فيا للعجب إن الرشيعة التي هنت عن تعذيب نملة وأمرت رأال تداس عمد ًا ،أهتمل حقوق بني آدم؟
كال!
عيل ريض
ولكن نحن الذين مل نمتثل الرشيعة .أال تكفي لتصحيح خطئكم هذا ،حماكمة أمري املؤمنني اإلمام ر
اهلل عنه ،مع هيودي فقري ،ومرافعة صالح الدين األيويب -وهو مدار فخركم -مع نرصاين مسكني.
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س :إن منح احلرية للروم واألرمن يقلقنا ،فتار ًة يتجاوزون علينا وأخرى يفتخرون بأن احلرية واملرشوطية
مها نتيجة سعيهم فيحرموننا فضائلها.
تشف لغيظ ما تومهوا من جتاوزكم عليهم يف املايض ...أو هو تصنرع
ج :أظن أن جتاوزهم احلدود اآلن هو
ٍّ
وتظاهر وهتديد جتاه ما يتوقعون وامهني من تعدٍّ منكم عليهم يف املستقبل ،فإن اطمأنوا واعتقدوا بعدم التعدي
عليهم فسريضخون -بال شك -للعدالة ويقتنعون هبا ،وإن مل يقنعوا بالعدالة فاحلق ي ِ
رغم ُأنوفهم بقوته ويسوقهم
ُ

 )(22سؤال حمري ذو حقيقة( .املؤلف).
 )(23بينام كان سعيد القديم ُياهد بحامسة «للحرية» جاع ً
خاصية «النور» الساطعة من أمل قوي وسلوان
ال السياسة وسيلة لإلسالم بنا ًء عىل ما تشعه ر
ٍ
حديث رشيف ،فأخرب به قبل مخسني سنة.
احلس املسبق :أن استبداد ًا مطلق ًا رهيب ًا ال ديني ًا سيأيت ،بناء عىل ما فهمه من معنى
أحس من قبيل ر
تام ر
وقد أحس أن ما أخرب به من أنباء مسلية وآمال مرشقة سيكذبه ذلك االستبداد املطلق فعلي ًا طوال مخس وعرشين سنة ،لذا نبذ السياسة منذ
ثالثني سنة قائالً« :أعوذ باهلل من الشيطان والسياسة» وأصبح سعيد ًا اجلديد (املؤلف).

مضطرين إىل االقتناع.
أما قوهلم «نحن الذين حصلنا عىل املرشوطية» فهو كذب ربني ،إذ ما برزت احلرية واملرشوطية إىل الوجود
رإال بحراب جنودنا وبأقالم جمتمعنا احلامل لروح األمة ،بل كان هدف هؤالء وأمثاهلم من الثرثارين املهاذير هو
«الالمركزية السياسية» التي هي ابنة عم «اإلمارة» و«احلكم الذايت» رإال أن تسعني باملئة منهم قد اتربعونا ،وظ رلت
مخسة من العرشة الباقية يثرثرون ،والبقية الباقية باتوا يعذرون واليرغبون يف العدول عن أوهامهم املاضية.

س :كيف تشري إلينا بمحبة اليهود والنصارى ،مع أن القرآن الكريم ينهى عن ذلك بقوله تعاىلََ ﴿ :ل
َارى ا َ ْو ِليَٰٓا َء ﴾ (املائدة.)51:
تَت َّ ِخذُوا ا ْليَ ُهو َد َوالنَّص ٰ ٰٓ
ج :أوالً :كام يلزم أن يكون الدليل قطعي املتن ،يلزم كذلك أن يكون قطعي الداللة ،مع أن للتأويل
مفّس عظيم ،فإذا ما أظهر قيده
واالحتامل جماالً ،ألن النهي القرآين ليس بعام بل مطلق ،واملطلق قد ُيق ريد ،والزمان ر
فال اعرتاض عليه.
املنهي عنه يف هذه اآلية
وأيض ًا ،إن كان احلكم قائ ًام عىل املشتق ،فإنه يفيد ع رلية مأخذ االشتقاق للحكم .فإذ ْن
ُّ
الكريمة هو حمبتهم من حيث ديانتهم اليهودية والنرصانية ..وأيض ًا ،ال يكون املرء حمبوب ًا لذاته ،بل لصفته وصنعته،
لذا فكام ال يلزم أن تكون كل ٍ
صفة من صفات املسلم مسلمة ،كذلك ال يلزم أن تكون مجيع صفات الكافر وصنعته
كافرة أيض ًا.
فعىل هذاِ ،مل ال ُيوز اقتباس ما استحسنراه من ٍ
صفة مسلمة أو صنعة مسلمة فيه؟ فإن كانت لك زوجة كتابية،
الشك أنك حتبها.
وجه َّ
كل األفكار واألذهان نحو الدين،
ثاني ًا :لقد حدث انقالب ديني عظيم يف العرص النبوي السعيدَّ ،
احلسيات واملشاعر ،فكانت العداوة واملحبة تدوران حول ذلك املحور (الدين) ،هلذا كانت
فارتبطت بالدين ُ
مجيع ر
ُشم رائحة النفاق من حمبة غري املسلم .ولكن االنقالب احلارض العجيب يف العامل هو انقالب مدين ودنيوي ،فاملدنية
ت ر
والرقي الدنيوي ُيذبان العقول كلها ويشغالهنا ويشدر ان هبام مجيع األذهان فض ً
ال عن أن معظم غري املسلمني ليسوا
ر
ملتزمني التزام ًا جا رد ًا بدينهم أساس ًا ...فعىل هذا فإن حمبتنا هلم ما هي رإال القتباس ما استحسناه من مدنيتهم
وتقدمهم وألجل املحافظة عىل نظام البالد وأمنها الذي ُيعدر أساس سعادة الدنيا ،فهذه الصداقة إذن ال تدخل قطع ًا
ضمن النهي القرآين.
س :إن قس ًام من أفراد «جون تورك» يقولون :ال ختاطبوا النصارى بــ« :يا كافر» استهان ًة هبم ،فهم أهل
كتاب! ..ملاذا ال نخاطب الكافر بـ «أهيا الكافر»؟!.
هني عن أذاهم كام جاء يف احلديث الرشيف:
ج :مثلام ال تقولون لألعور :أهيا األعور! لئال يتأذى ،فهناك ٌ

[من آذى ذمي ًا ...الخ].
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وثاني ًا للكافر معنيان:
فاألول :وهو املتبادر إىل الذهن ُعرف ًا وهو :ا ُمل ِ
نكر للخالق سبحانه وامللحد الذي ال دين له ،فهذا املعنى ليس
لنا احلق يف إطالقه عىل أهل الكتاب.
وثانيه :هو املنكِر لرسولنا األعظم ﷺ ولإلسالم ،فهذا املعنى ،لنا احلق أن نطلقه عليهم ،وهم راضون
به كذلك .ولكن ملرا كان املعنى األول هو الذي يتبادر إىل الذهن مبارشة ،صارت تلك الكلمة ،كلمة حتقري
وإهانة وأذى ،زد عىل ذلك أنه ال اضطرار خللط « دائرة االعتقاد» بـ« دائرة املعامالت» وربام هذا هو ما يقصده
ذلك القسم من «جون ترك».
س :نسمع كثري ًا من األخبار املؤسفة واحلوادث السيئة ،السيام من غري املسلمني ..كأن تزوج أحدهم
بمسلمة ..وكذا وكذا يف مكان ،وكيت وكيت يف مكان آخر ،وحدث ما حدث يف مكان ...الخ...
ج :نعم ،إن وقوع هذه األمور السيئة الفاسدة وأمثاهلا أمر هو أقرب ما يكون بالرضورة -مع األسف -يف
دولة مستجدة وغري مستقرة ،ويف أمة جاهلة متخلفة ،عل ًام أنه كان هناك أسوأ من هذه السيئات يف املايض ،ولكنها
كانت خافية عنرا ،رإال أهنا ظهرت اآلن للعيان .فالداء إذا ما ظهر يسهل عالجه .وكذا فالذي ال يرى من األمور
العظيمة رإال التقصريات ،ينخدع وخيدع اآلخرين باخلب اخلبيث ،إذ من شأنه إنبات سيئة واحدة وإثامرها كي تطغى
ويوحدها مع ًا،
عىل احلسنات ،هذا وإن الطور العجيب هلذا اخلب ،هو أنه ُيمع األمور املتفرقة يف الزمان واملكان
ر
وينظر من خالل ذلك احلجاب األسود إىل األشياء .حق ًا إن اخلب بأنواعه املختلفة هو ماكنة الغرائب ومصنعها.
أال ترى أن عاشق ًا خ رب ًا كيف يرى الكائنات ترتاقص متضاحكة متحابة متجاذبة ..وأن والدة حزينة بوفاة طفلها
كيف ترى الكائنات نادبة متباكية حزينة؟ ٌ
فكل ُيني ما يشتهيه وما يالئمه .سأورد لكم مث ً
ال هبذه املناسبة:
تأملوا! إذا دخل أحدكم يف بستان رائع مجيل يشتمل عىل أنواع األزاهري والثمرات ،ألجل أن يتنزه فيه
ويستجم ساعة من الزمان ،وكان يف بعض جوانب البستان بعض العفونات والنجاسات -حيث إن وجود النقص
ر
يتحرى رإال تلك العفونات
املربأ من النقص رإال اجلنة -فإنه ال يبحث وال ر
مع الكامل من مقتضيات هذا العامل وليس ر
وال يديم النظر رإال إىل تلك النجاسات ،النحراف يف مزاجه .وكأن ليس يف ذلك البستان الباهر رإال تلك ،ثم يتوسع
قذر أو مزبلة
ويتسنبل ذلك اخليال الفاسد بحكم التوهم والتخيل حتى حيسب أن ذلك البستان الرائع م ْسل ٌخ ٌ
وسخة ،ويأخذه الدوار والغثيان ،ويبدأ بالتقيؤ وينكص عىل عقبيه.

 )(24متام احلديث« :من آذى ذمي ًا فأنا خصمه» ،انظر :اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد 367/8؛ الذهبي ،ميزان االعتدال 381/2؛ السخاوي،
األجوبة املرضية 435/2 ،17/1؛ الشوكاين ،الفوائد املجموعة .213

فيا ترى هل ترىض احلكمة واملصلحة بوجههام الصبوح أمثال هذا اخليال املن رغص للذة حياة البرش.
فتحس ُن رؤياه ،ويستمتع بحياته.
أال ترون :أن من أحسن رؤيته ح ُسن ْت رو ريته وتفكريه،
ُ
س :كيف ُيوز جتنيد غري املسلم وانخراطه يف سلك اجليش؟.
ج :بأربعة أوجه :
()25

أوالً :ما اجلندية رإال للحرب ..فلقد قاتلتم باألمس ُد رب ًا ضخ ًام وعاونكم النساء والغجر والصبيان والكالب
ونرصوكم ،فهل يف ذلك من بأس عليكم أو من ٍ
عار عليكم؟
ثاني ًا :كان للنبي ﷺ معاهدون وحلفاء من مرشكي العرب وكانوا خيرجون مع ًا إىل احلرب ،بينام هؤالء أهل
كتاب ..وألهنم يكونون متفرقني يف اجليش ،ال متجمعني ،فإن كثرتنا الغالبة ،وقوة مشاعرنا ،ستحدر ان من الرضر
املوهوم.
غري املسلمني -ولو نادر ًا -واجليش االنكشاري شاهد عىل
ثالث ًا :قد استُخدم يف جيش الدول اإلسالمية ُ
()26

هذا.
س :كان املسلمون هم األغنياء وكان أولئك هم الفقراء ،رإال أن القضية انعكست اآلن ،فام احلكمة؟.
ج :هناك سببان هلذا حسب علمي:

ان ا ََِّل
ْس ِل ْ ِْل ْن َ
األول :الفتور يف السعي وعدم الرغبة خالف ًا ملا هو مستفاد من األمر الر رباينَ ﴿ :وا َ ْن لَي َ
س ِ

ِ
ِ
شوق الكسب املستفاد من األمر النبوي بأن [«الكاسب حبيب اهلل»]
جذوة
س ٰعى ﴾ (النجم )39:وانطفاء
َما َ
ِ
وتلقينات قسم من الوعاظ اجلاهلني ،أولئك الذين مل يدركوا إن إعالء كلمة
وذلك نتيجة إحياءات بعض الرجال

()27

اهلل يف الوقت احلارض يتوقف عىل الرقي املادي ...ومل يتفهموا قيمة الدنيا [من حيث هي مزرعة اآلخرة] ..ومل
يم ريزوا بني متطلبات القرون الوسطى والقرون األخرى ..ومل يفرقوا بني قناعتني بعيدتني عن بعضهام «القناعة يف
التحصيل والكسب» وهي املذمومة و«القناعة يف املحصول واألجرة» ،وهي املمدوحة ..ومل يتبينوا البون الشاسع

 )(25املذكور هنا ثالثة أوجه ،أما الوجه الرابع فهو انحصار العسكرية فينا ،فقد أدمج يف السؤال الذي ييل اجلواب .الوجه الرابع أصبح السؤال التايل.
دب فيه الفساد
 )(26وهو تنظيم عسكري وضعه الغازي أورخان ابن عثامن (مؤسس الدولة العثامنية) ،خدم الدولة العثامنية كثري ًا يف البداية ،ثم ر
وأصبح مشكلة عويصة ،إىل أن نجح السلطان حممود الثاين يف إلغائه وتصفيته وإقامة «النظام اجلديد» بدالً منه ،وهو نظام سعى إىل التجديد يف
اجليش العثامين.
27
خريا من أن يأكل من عمل يده ،وإن نبي اهلل
() ويشهد هلذا املعنى ما أخرجه البخاري ( ،730/2رقم  )1966قال ﷺ« :ما أكل أحد طعا ًما قط ً

داود عليه السالم كان يأكل من عمل يده» .وانظر الطرباين ،املعجم األوسط (380/8؛ البيهقي ،شعب اإليامن 88/2؛ القضاعي ،الشهاب
. 148/2

بني «التواكل» الذي هو عنوان الكسل و«التوكل» الذي هو صدفة اإلخالص احلقيقي.
فاألول :هو تكاسل يف ترتيب املقدمات ،وهو يف حكم التمرد عىل النظام القائم بني األسباب التي هي
مقتىض مشيئة اهلل تعاىل .واآلخر :هو توكل إيامين يف ترتُّب النتائج ،وهو من مقتضيات اإلسالم ،والذي يقود
صاحبه إىل التوفيق حتى يف النتائج رشيطة عدم التدخل يف التقديرات اإلهلية.
رس «أمتي ..أمتي» وال يفهمون حكمة «خري الناس أنفعهم
فالتبس عليهم كال األمرين ...ومل يتفرسوا ر
()28

للناس» فهؤالء هم الذين حطموا ذلك امليل وأطفأوا ذلك الشوق...
()29

والسبب الثاين :هو سلوكنا يف املعيشة مسلك ًا غري طبيعي ،مسلك ًا يوافق الكسل ويالئمه ،ويداعب الغرور
ويربت عليه ،وهو املعيشة عىل الوظيفة احلكومية ..لذا لقينا جزاء ما كسبت أيدينا.
س :كيف؟.
ج :إن الطريق املرشوع للمعيشة والسبيل الطبيعي واحليوي إليها هو «الصناعة ،والزراعة ،والتجارة» .أما
الطريق غري الطبيعي فهو الوظيفة احلكومية واإلمارة بأنواعها .وعندي أن الذين جعلوا مدار معيشتهم «اإلمارة»
تسمت بأي اسم كان -فهم يف زمرة الشحاذين العاجزين املتسولني ومن زمرة املخادعني احليالني ..ويف
وإن رنظري أن الذي ينخرط يف سلك الوظيفة أو األمارة ،فليدخل إليها ألجل احلمية واخلدمة لألمة ،ر
وإال فلو دخلها
التسول ،إذ ثبت أن حرص كل الوظائف فينا ،أضاع علينا
للمعيشة واملنفعة فحسب ،فال يقوم رإال برضب من
ر
()30

ثرواتنا بتسليمها ليد اإلرساف ،وأن حرص العسكرية فينا شتت ذرارينا يف اآلفاق .فلو كان األمر يستمر عىل هذا
املنوال لكنا ضائعني منقرضني .فعىل هذا ،فإن هذه املسألة ،أي أخذهم إىل اجلندية فيه «مصلحة مرسلة» قريبة من
الرضورة ،فض ً
ال عن أننا مضطرون إليه اضطرار ًا ،واملصالح املرسلة يف مذهب اإلمام مالك ،تعدر ع رلة رشعية.
س :كيف يمكن أن يصري األرمني والي ًا أو قائمقام ًا ،كام حيدث اآلن؟
ج :كام صار ساعاتي ًا وميكانيكي ًا وكناس ًا ...ألن املرشوطية هي حاكمية األمة ،واحلكومة ليست رإال خادمة.
ولئن صدقت املرشوطي ُة فالقائمقام والوايل ليسوا رؤساء بل خدام ًا مأجورين ،فغري املسلم ال يكون
رئيس ًا مطلق ًا ،بل يكون خادم ًا .فلو فرضنا أن الوظيفة واألمارة رضب من الرئاسة والسيادة ،فإن إرشاكنا ثالثة
آالف غري مسلم يف سيادة رئاستنا يفتح طريق ًا إىل ال رئاسة أمام ثالثامئة ألف من إخواننا املسلمني يف أقطار العامل،

 )(28انظر :البخاري ،التوحيد 32؛ مسلم ،اإليامن .326
 )(29العجلوين ،كشف اخلفاء  ،472/1وانظر :الطرباين ،املعجم األوسط 58/6؛ البيهقي ،شعب اإليامن .117/6
 )(30ال تستاؤا وال تسخطوا أهيا املوظفون من كالم سعيد القديم هذا الذي قاله قبل مخس وأربعني سنة( .املؤلف).

فالذي خيّس واحد ًا ويربح األلف ال يترضر..
س :أال ترى أن بعض أحكام الرشيعة هلا عالقة بوالية الوايل مثالً.
ج :إن الذي يمثل اخلالفة بعد اآلن هو بالرضورة املشيخة اإلسالمية ورئاسة األمور الدينية وستكون
ممتازة ،ومقدسة سامية ،منفصلة رقيبة ناظرة عىل الكل ...فاملستويل اآلن ليس شخص ًا فرد ًا ،بل األفكار العامة،
لذا هناك حاجة إىل شخصية معنوية مثلها ،تكون أمينة عىل الفتوى.
س :كنا نسمع سابق ًا وإىل اآلن أن أكثر أفراد «جون تورك» هم من املاسونيني ،الذين يعادون الدين.
ويقويه عدم مباالة بعضهم
ج :لقد ألقى االستبداد هذه التلقينات إبقا ًء لنفسه ،ومما يسند هذا الوهم
ر
بالدين..
ِ
اطمئنوا ،ر
إن قصد من مل ينضم منهم إىل املاسونية ،ليس إرضار الدين ،بل نفع األمة وتأمني سالمتها،
ولكن
ولكن البعض منهم يفرطون يف اهلجوم عىل التعصب املقيت الذي ال يليق بالدين .ويبدو أنكم تطلقون عىل الذين
سبق منهم خدمات للحرية واملرشوطية أو الذين ارتضوا هبام اسم «جون تورك» .فاعلموا أن قس ًام من أولئك هم
جماهدو اإلسالم ،وقس ًام منهم فدائيو سالمة األمة ،فالذين يشكلون القسم األعظم منهم والعقدة احلياتية هلم هم
من غري املاسونيني ويمثلون أكثرية االحتاد والرتقي .فهناك علامء ومشايخ يف صفوف «جون تورك» بقدر
عشائركم ..رغم وجود زمرة من املاسونيني املفسدين السفهاء فيهم ،وهم ق رلة قليلة ال يتجاوزون عرشة باملئة منهم،
بينام التسعون باملئة الباقية منهم مسلمون ذوو عقيدة أمثالكم ،ومعلوم أن احلكم لألكثرية ...فأحسنوا الظن هبم؛
ِ
قاعدة [إن زين عني الرضا ،حسن النظر باللطف والشفقة ،وإن نور
إذ إن سوء الظن يرضكم ويرضهم مع ًا حسب
ِ
بمصباح «أنا عند ظن عبدي
الفؤاد بالرفق والرمحة ،ولقد سام عىل احلق بأقدام التوفيق وسعد من اختار االستضاءة
يب» ].
()31

()32

ِ
يرضهم سوء ظنرنا؟.
س :مل ر
يمحصوا اإلسالم وما عرفوا رإال ظواهره بالتقليد ،والتقليدُ يتشتت ويتمزق
ج :ألن كثري ًا منهم -مثلكم -مل ر
بإلقاء الشبهات والشكوك فانظروا مثالً :إذا خاطبتم بعضهم :بأنكم ال دين لكم -وبخاصة من كان منهم سطحي ًا
يف الدين ومتوغ ً
ال يف الفلسفة املادية -فلربام يرتدد ويشك يف أمره بوساوس من أن مسلكه خارج عن اإلسالم
فيرشع بالقيام بأعامل وحركات منافية لإلسالم ،ناشئة من اليأس والعناد ولسانه يردد :ليكن ما يكون فال أبايل..

 )(31البخاري ،التوحيد 15،35؛ مسلم ،الذكر  ،19 ،2التوبة 1؛ الرتمذي ،الزهد  ،51الدعوات 131؛ ابن ماجه ،األدب .58
 )(32كرر النظر يف هذه الفقرة العربية األخرية ،ففيها شفرات وهلا إشارات( .املؤلف).

فيا أهيا البعيدون عن اإلنصاف! ..أ رأيتم كيف تصبحون سبب ًا لضاللة بعض املنكوبني؟! عل ًام أن كثري ًا ما
كرر عليه القول« :أنت صالح ،أنت فاضل» ،ويفسد الصالح إذا ما كرر عليه« :أنت فاسد ،أنت
يصلح الفاسد إذا ر
جمرب وقد حدث كثري ًا.
طالح» .وهذا أمر ر
س :ملاذا؟.
ج :ألنه لو كان يف ضمري البعض سوء ،فال ينبغي أن ُهياجم ،ألن هناك كثري ًا من السيئات كلام بقيت مستورة
حتت ستار احلسنة ومل يمزق عنها حجاهبا وتغوفل عنها ،انحرصت يف نطاق ضيق وربام يسعى صاح ُبها إلصالحها
احلجاب و ُيرفع حتى ُيرمى باحلياء ف ُيزال ،وإذا ما ُأظهر معه اهلجوم ،فالسيئة
مزق
حتت حجاب احلياء .ولكن ما إن ُي َّ
ُ
ِ
تتوسع توسع ًا هائ ً
حادثة ( 31مارت) حال ًة قريبة من هذا :عندما نادى من كانوا ُيودون
ال… ولقد رأيت يف
()33

بأرواحهم لإلسالم من أصحاب اهلمم بالدعوة إىل املرشوطية ،والذين كانوا يعتقدون أن نعمة املرشوطية غاية املنى
وجوهر احلياة ،وجدر وا يف تطبيق تفرعاهتا وفق الرشيعةِ ،
وموجهني هلم للتوجه إىل
مرشدين املسؤولني يف الدولة
ِّ
حمملني
القبلة يف صالة العدالة ،طالبني إعالء الرشيعة املقدسة حق ًا بقوة املرشوطية ،وإبقاء املرشوطية بقوة الرشيعة ،ر
خمالفة الرشيعة السيئات السابقة مجيعها ،فام إن نادى هؤالء هبذا النداء وقاموا بتطبيق بعض األمور الفرعية إذا
ببعض من ال يم ريز يمينه عن شامله يربز أمامهم وُياهبوهنم ظن ًا منهم أن الرشيعة تشد أزر االستبداد -حاشاها-
فق رلدوا كالببغاء منادين« :بأنرا نطالب بالرشيعة» ،فاختفى اهلدف ومل يعد ُيفهم القصد احلقيقي ،وانجر الوضع إىل
ما رأيتم .ومعلوم أن اخلطط قد ُم رهدت وحيكت من قبل .فلام آل األمر إىل هذا هجم بعض من يتقنع -كذب ًا-
باحلمية عىل ذلك االسم السامي ،واعرتضوا -متعدين -عليه .فدونكم نقطة سوداء مظلمة جديرة باالعتبار.
[ولقد قعدت اهلمة بتلك النقطة ومل تقدر عىل النهوض .ولقد شوشت طنطنة األغراض صدى موسيقى احلرية،
ولقد تقلصت املرشوطية منحرصة -اس ًام -عىل قليلني ،فتفرق عنها محاة ذمارها].

()34

سِ :مل نترضر ممن نظن أن ال دين هلم؟.
تصو روا يف هذه الصحراء قرص ًا
ج :سأمثل لكم صورة متثيلية عىل شاشة اخليال ت ربني لكم مضاره؛
ر
 )(33حادثة  31مارت ( 1325حسب التقويم الرومي) ،وهي حادثة مترد وعصيان عسكري بدأ يف معسكر «طاش قشلة» يف إسطنبول ،ثم انترش إىل
معسكرات أخرى فيها ،ثم نزل اجلنود املتمردون إىل الشوارع ،وقتلوا بعض الوزراء والنواب والضباط.
ِ
ووصول مجعية االحتاد والرتقي إىل موقع مؤثر يف احلكم ،ولكنها مل
وقعت هذه احلادثة يف  13نيسان  1909أي بعد إعالن املرشوطية الثانية
تكن قد شددت قبضتها بعدُ ُ ،اهتم السلطان عبد احلميد ظل ًام بإثارة التمرد ،واستدعت اجلمعية مدد ًا عسكري ًا من مقرها الرئيس يف «سالنيك».
ومع أن السلطان كان بمقدوره تشتيت هذا املدد العسكري راال أنه مل يفعل حقن ًا للدماء .وبعد وصول اجليش إىل إسطنبول ُأعلنت األحكام
العرفية و ُقيض عىل التمرد ،وشكلت حمكمة عسكرية أعدمت الكثريين ،وانتهزت اجلمعية هذه احلادثة وقامت بعزل السلطان.
 )(34قف أمام هذه الفقرة ..ال تغادرها ..أنعم النظر فيها ..ولقد سكت -يف تلك احلادثة -الشهام الغيارى والنجباء والكرماء من أويل العزائم واهلمم
العالية ،وك رممت الصحافة املغرضة صوت احلرية احلقة ،فانحرصت املرشوطية يف ق رلة قليلة جد ًا من الناس وتشتت عنها فدائيوها( .املؤلف).

وسط بستان زاهر ،ويف زاوية من القرص هناك محام للمياه املعدنية -كمستحمكم يف وادي «بيت الشباب» -
فأنتم مضطرون إىل الدخول يف ذلك القرص ش ئتم أم أبيتم بسبب ارتعاشكم من شدة الربد ولك ِ
امت الثلج
() 35

ولطامت الريح .ولكن ألنكم قد سمعتم -أو رأيتم -أن يف باب القرص أشخاص ًا عميان ًا ويف احلوض رجاال ً
والوهم
عرا ًة يستحمون فتتومهون -من هذا -أن القرص ك رله دار عميان ومنزل عرايا ...فلام أردتم الدخول
ُ
آخذ بأيديكم تنزعون عنكم لباس الطاعة لتوافقوهم ،وتغمضون عني احلقيقة -التي هي العقيدة -لئال تنظروا
ٍ
غرف حمتشمة
إىل عوراهتم ،عل ًام أن عيوهنم مفتحة وعوراهتم مستورة ،يتشاورون فيام بينهم بتفكر وتأمل يف
ويداوون يف بعض الزوايا العميان وخيدمون العرايا لسرتهم.
فباهلل عليك إذا دخلت عليهم هبذه الصورة اجلنونية ،وعورتُك مكشوفة وعينُك معصوبة ،فهل تتصور أعظم
من هذه احلالة املزرية الداعية إىل االستهزاء والسخرية.
ويف نظري أن من جاء -يف احلقيقة -من نسل مسلم ،ال ترتك فطرتُه ووجدان ُه اإلسالم البتة ،حتى ْ
إن جترد
وفكره عن اإلسالم .بل حتى أولئك الذين هم أشدر سفاهة وبالهة يوالون اإلسالم الذي هو سور حصني
عق ُله
ُ
ِ
رجح مسلم دين ًا
ملستندنا .وسيام املطلعني عىل السياسة .ومل يشهد التاريخ منذ العرص النبوي السعيد إىل اآلن أ ْن ر
آخر عىل اإلسالم بمحاكمته العقلية ،أو دخل دين ًا آخر بدليل عقيل .نعم ،هناك من يمرق من الدين ،فتلك مسألة
أخرى ..أما التقليد فال أمهية له ...بينام منتسبو سائر األديان قد دخلوا ويدخلون حظرية اإلسالم أفواج ًا أفواج ًا
باملحاكمة العقلية والرباهني القاطعة ،فإذا ما أريناهم اإلسالم الصادق املستقيم ،والصدق واالستقامة الالئقني
باإلسالم ،فسوف يدخلون يف اإلسالم أفواج ًا .وكذلك يشهد التاريخ وينبئنا أن رقي املسلمني ومتدهنم يكمن يف
اتباعهم حقيقة اإلسالم ويتناسب معه ،يف حني أن رقي اآلخرين ومتدهنم يتناسب تناسب ًا عكسي ًا مع متسكهم
بدينهم ..وكذا تشهد لنا احلقيقة أن اإلنسان املنتبه ال يمكن أن يكون مه ً
ال بدون دين البتة ،والسيام املتيقظ الذي
ذاق طعم اإلنسانية وعرف ماهية ذاته وأنه مهيأ ومرسل إىل اخللود ،ال يمكن له أن يعيش دون دين مطلق ًا ،ألن
املتنبه إن مل يتمسك بالدين احلق الذي هو جوهر احلقيقة ،ال يمكنه أن يظل دون «نقطة استناد» أمام هجوم الكائنات
عليه ودون «نقطة استمداد» الستثامر آماله غري املحدودة ..ومن هذا الّس فقد انتبه اآلن يف اجلميع ُ
ميل البحث
والتحري عن الدين احلق .فثبت أن هذا براعة االستهالل بأن اإلسالم هو الدين الفطري للبرشية يف املستقبل.
وتوحده وتر ربيه
أيا من ال ينصفون! كيف ضاقت يف نظركم حقيق ُة اإلسالم التي هلا القدرة عىل أن تعم العامل أمجع
ر
وتضيئه نور ًاُ ،فرحتم حترصون اإلسالم يف الفقراء ويف املتعصبني من العلامء ،وتريدون أن تطردوا نصف أهله منه،
كيف جترأتم عىل ذلك اإلسالم العظيم الذي هو القرص النوراين اجلامع لكامالت اإلنسانية كلها وهو املريب املزكري
ِ
ومشاعرها الراقية كلها ،فتخيلتموه خيمة املآتم السوداء مرضوبة عىل حشد من الفقراء
ألحاسيس البرشية النبيلة
 )(35منطقة يف جنوب رشقي تركيا تعد مركز عشائر األرتويش الكردية.

والبدو اجلائعني.
نعم ،إن املرء بحسب ما تريه مرآتُه؛ فمرآتُكم السوداء الكاذبة إذن قد م َّثلت لكم األمر هكذا.
س :أنت تغايل و ُت ْفرط ،إذ تُظهر اخليال عني احلقيقة ُ ِ
وهتيننا بظنك أننا جهالء ،فنحن يف عرص آخر الزمان
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والفسا ُد يسترشي وسينقلب من يسء إىل أسوأ.
ٍ
ٍ
وتدن ..فهل األمر
وترق للجميع ،وتكون لنا وحدنا ميدان تأخر
ج :ملاذا تكون الدنيا ميدان تقد ٍم
آليت عىل نفيس رأال أخاطبكم ،فأدير إليكم ظهري وأتوجه باخلطاب إىل القادمني يف املستقبل:
هكذا؟! فها أنذا ُ
أيا من اختفى خلف عرص شاهق ملا بعد ثالثامئة سنة ،يستمع إىل كلامت النور بصمت وسكون ،ويلمحنا بنظر
تتسمون بـ« سعيد ومحزة ،وعمر وعثامن وطاهر ،ويوسف وأمحد وأمثاهلم»! إنني أتوجه
خفي غيبي ..أيا من
ر
معارصي
باخلطاب إليكم :ارفعوا هاماتكم وقولوا« :لقد صدقت» وليكن هذا التصديق د ْين ًا يف أعناقكم .إن
ر
هؤالء وإن كانوا ال ُيعريون سمع ًا ألقوايل ،لندعهم وشأهنم ،إنني أتكلم معكم عرب أمواج األثري املمتدة من
استعجلت وشاءت
املسمى بالتاريخ -إىل ذرى مستقبلكم الرفيع ..ما حيلتي ،لقد
ُ
الوديان السحيقة للاميض  -ر
األقدار أن آيت إىل خضم احلياة يف شتائها ..أما أنتم فطوبى لكم؛ ستأتون إليها يف ربيع زاهر كاجلنة ،إن ما ُيزرع
ُ
اآلن و ُيستنبت من بذور النور ستتفتح أزاهري يانعة يف أرضكم ..نحن ننتظر منكم لقاء خدماتنا ،أنكم إذا جئتم
ِ
واغرسوا بعض هدايا ذلك الربيع عىل قمة «القلعة» التي هي
لت ْع ُربوا إىل سفوح املايض ،عوجوا إىل قبورنا،
()37

ِ
شاهد ِ
قرب مدرستي ،واملستضيفة لرفاتنا وعظامنا واحلارسة لرتاب «خورخور» سنويص احلارس
بمثابة
()38

ونذكرره ...نادونا ...ستسمعون صدى «هنيئ ًا لكم» ينطلق من قبورنا [ولو من الشاهد عىل طيف الضيف].
وتصوراهتم شبيهة
إن عيون هؤالء الذين يرتضعون معنا ثدي هذا الزمان يف قفاهم تنظر إىل املايض دوم ًا،
ُ
هبم معزولة وبال حقيقة ،هؤالء الصبيان وإن كانوا ينظرون إىل حقائق هذا الكتاب ويتومهوهنا خياالً ..فال أبايل،
()39

ألنني عىل ثقة من أن مسائل هذا الكتاب ستتحقق فيكم واضحة.
ٍ
معتل منارة العرص الثالث عرش اهلجري ،أدعو أولئك
أيا من أخاطبكم ،أال معذرةً ،إين أرصخ عالي ًا ،وأنا

بحس
أحس به سعيد القديم -قبل مخس وأربعني سنة « -ر
 )(36ربام جاء هذا االعرتاض من و ريل عظيم كان حارض ًا يف ذلك الوقت فاعرتض عىل ما ر
مسبق» من أن ميدان رسائل النور الضيق هو واسع جد ًا وهو سيايس أيض ًا .لذا صدرت أغلب أجوبته يف هذه الرسالة يف ضوء ذلك اإلحساس.
فلربام أبدى ذلك الويل العظيم اعرتاضه عىل هذه النقطة فقط (املؤلف).
 )(37املقصود قلعة مدينة «وان» التي هي بمثابة شاهد قرب للمدرسة الدارسة (خورخور) والتي متثل نموذج ًا ملدرسة الزهراء يف «وان»( .املؤلف).
 )(38اسم نبع صغري أسفل قلعة «وان» وعنده مدرسة املؤلف.
 )(39إنه ينبئ بحس مسبق عن كليات رسائل النور التي ستؤلف يف املستقبل (املؤلف).

املدنيني املتحرضين صور ًة وشك ً
ال واملتهاونني يف الدين حقيقة ،والذين ُيولون يف أودية املايض السحيق فكر ًا..
أدعوهم إىل اجلامع ..فيا أيتها القبور املتحركة برجلني اثنتني ،أيتها اجلنائز الشاخصة! ويا أهيا التعساء التاركون
ٍ
ِ
عثرة ،فالقبور
انرصفوا من أمام باب اجليل املقبل ،ال تقفوا أمامه حجر
لروح احلياتني كلتيهام ..وهو اإلسالم،
تنح ْوا عن الطريق ليأيت اجليل اجلديد الذي سريفع أعالم احلقائق اإلسالمية عالي ًا وهيزها خفاقة تتاموج
تنتظركمَّ ..
عىل وجوه الكون.
س :إن أسالفنا كانوا أفضل منا أو مثلنا ،فهل يكون أحفادنا أفسد منرا؟
ج :أهيا األتراك واألكراد! لو أنني أقمت اجتامع ًا عظي ًام ،ودعوت أجدادكم من قبل ألف سنة وكذا أوالدكم
من بعد عرصين ..دعوهتم مجيع ًا إىل املجلس الصاخب هلذا العرص ،أال يقول أجدادكم الذين اصطفوا يمين ًا:
أهيا األوالد التافهون واخللف ر
املتبذرون ،أأنتم زبدة حياتنا ونتيجتها؟ هيهات ..لقد جعلتمونا أسو ًة عقيمة
وتركتمونا عاقرين .!!..وكذا ،أفال يقول أوالدكم الذين اصطفوا يسار ًا واملقبلون من مدنية املستقبل ،مصدقني
أجدادكم املصطفني يمين ًا:
أهيا اآلباء الكساىل! ..أأنتم متثلون حياتنا كلها د رقها وج رلها ،أ ْم أنتم رمزها واحلد األوسط لرابطتنا مع أولئك
األجداد األشاوس؟ هيهات لك ْم أصبحتم أنتم أنموذج ًا تافه ًا وع رينة ال حقيقة هلا وقياس ًا ذا التباس واختالط.

()40

فيا أهيا البدو الرحل ويا أدعياء االنقالب.

()41

لقد رأيتم عىل لوحة اخليال أن الطرفني مع ًا قد أقاما احلجة عليكم يف هذا االجتامع.
()42

س :نحن ال نستحق هذا القدر من اإلهانة والتحقري .نقطع عىل أنفسنا عهد ًا عىل أننا ال نتقاعس عن
التمسك باألخالف وال نتشبث بأذيال األسالف [ففتحنا السمع لكالمك فمرحب ًا به].
ج :يمكنكم اآلن أن تعودوا إىل وظيفتكم يف طرح األسئلة ألنكم أظهرتم الندامة.
س :هل بحث علامء السلف عن مساوئ االستبداد؟

()43

ج :نعم ،وألف مرة نعم .إن أغلب الشعراء يف قصائدهم وكثري ًا من املؤلفني يف ديباجات كتبهم ،شكوا من

 )(40من عبارات علم املنطق .وقد قاهلا حلضور جملس طالبه الذين تلقوا يف وقتها درس ًا يف املنطق (املؤلف).
 )(41أضيف مؤخر ًا (املؤلف).
 )(42فاخليال بدوره مثل املشاهد السينامئية (املؤلف).
 )(43إن ذلك الدرس الذي ألقي قبل أربعني سنة هلو درس رضوري يف الوقت احلارض كذلك ،إذ إن هذه املحاورة الدائرة بني السؤال واجلواب قادرة
عىل مواكبة احلياة وتعيش حية يف كل وقت وهي نابضة باحلياة اآلن (املؤلف).

الزمان واعرتضوا عىل الدهر وهجموا عىل الفلك وداسوا الدنيا باألقدام وسحقوها...
()44

فإذا استمعتم إليهم ُبأذن القلب ونظرتم إليهم بعني العقل رأيتم أن سهام االعرتاضات مجيعها ال ت ِ
ستهدف
وال تصيب رإال صدر االستبداد الذي تلفف وتز رمل بستار املايض املظلم ،وسمعتم الرصاخات واآلهات مجيعها
أهنا تصدر من حتت خمالب االستبداد ،ومع أن االستبداد مل يكن ُيرى ،ومل يكن ُيعلم اسمه ومعناه ،رإال أن أرواح
تتسمم بمعناه ،وتتأمل به ،وتعلم أن هناك أحد ًا ينفث السم ،حتى إن بعض الدهاة كلام كان يتنفس
اجلميع كانت
ر
كان يرصخ رصاخ ًا من األعامق ،رإال أن العقل ما كان ليدرك ماهيته جيد ًا ،إذ كان ُمنبث ًا يف الظلامت غري متجمع
عىل حال .لذا عندما ظنوا الباليا -املحالة إزالتُها -مصائب ساموية ،بدأوا بشن اهلجوم عىل الزمان وصنع الدهر
أمر من دائرة اجلزء االختياري ،ومن اجلزئية
ر
وصوبوا سهام ًا نحو صدر الفلك ،إذ من القواعد املقررة أنه :إذا خرج ٌ
ودخل الدائرة الكلية العمومية ،أو كان دفعه حماالً بحسب العادةُ ،يسند إىل الزمان ،و ُيلقى اللوم عىل الدهر،
وترمى قبة الفلك باحلجارة ،وإذا أنعمت النظر جيد ًا رأيت أن األحجار اآليبة تنقلب يأس ًا وتتحجر يف القلب
[انظر كيف أطالوا فيام ال يلزم وكلام أضاءت هلم السعادة أثنوا عىل من سادهم ،وكلام أظلم عليهم شتموا
الزمان.] .
()45

س :أما تكون الشكوى من الزمان واالعرتاض عىل الدهر اعرتاض ًا عىل بدايع صنعة الصانع ر
جل جالله؟
ج :كال ،ثم كال ،بل ربام تعني الشكوى ما يأيت:
كأن الشاكي يقول :إن ماهية العامل املنظمة بدستور احلكمة األزلية غري مستعدة إلنجاز األمر الذي أطلبه،
واليشء الذي أبغيه ،واحلالة التي أشتهيها ،وال يسمح به قانون الفلك املنقش بيد العناية األزلية ،وال توافقه طبيعة
ِ
الزمان املطبوعة بمطبعة املشيئة األزلية ،وال تأذن له احلكمة اإلهلية ِّ
املؤسسة للمصالح العامة ..لذا ال يقطف عامل ُ
ِ
الثمرات التي نطلبها هبندسة عقولنا وتش ِّهي هوانا وميولنا .وحتى لو أعطتها
املمكنات من يد القدرة اإلهلية تلك
سقطت ملا متكرن من محلها .نعم ،ال يمكن أن تسكن دائرة عظيمة عن
ملا متكن من قبضها واالحتفاظ هبا ،ولو
ْ
حركاهتا املهمة ألجل هوى شخص...
س :ما تقول يف كثري من الشعراء والعلامء الذين أفرطوا -يف زماهنم -يف الثناء عىل األمراء واحلكام؟ مع
أنك تنظر إىل كثري منهم نظرك إىل مستبدين؟ فإذن قد أساءوا العمل.

 )(44الفلك :يعني الدهر ،أيام احلياة ،احلياة املقدر رة عىل اإلنسان.
 )(45متهل ،ال تغادر هذه الفقرة ،أ ِ
دركها جيد ًا .وهي تعني :أهنم يمنحون احلسنات إىل الرؤساء ويلصقون السيئات بالزمان ،ف ُيبدون شكواهم بالشتم
(املؤلف).

ج[ :ولوال خالل سنَّ ُه الشعر ما درى

ُبنا ُة املعايل كيف تُبنى املكارم]

()46

كانت نواياهم حسب هذه القاعدة هي حض األمراء -بحيلة لطيفة -عىل الرتفع عن السيئات ،وجعلهم
يتسابقون يف مضامر احلسنات بإدخال املكافأة الشعرية موضع التسابق يف األوساط ،ولكن ملا كانت تلك املكافأة
بت من عرق جبني أمة عظيمة فقد ترصفوا ترصف ًا مستبد ًا ،أي إهنم قد أساءوا يف العمل وإن أحسنوا
الشعرية قد ُس ِل ْ
يف الن رية.
سِ :مل ؟.
غصب ضمني ملحاسن قوم عظيم
ج :أفال ترون أن حمصل كالمهم يف قصائدهم وبعض مؤلفاهتم إنام هو
ٌ
وإغار ٌة عليها ،ثم إهداء تلك املحاسن إىل شخص مستبد .فبإظهارهم أن تلك املحاسن صادرة منه ،أثنوا عىل
االستبداد -من هذه الزاوية -دون أن يشعروا.
س :نحن معارش األتراك واألكراد لنا من الشجاعة ما يمأل قلوبنا ،بل ملء أجسادنا ..بل انبسطت حتى
جت رلت بني هذه الوديان جباالً حمصنة لنا .ولنا من الذكاء ما يمأل رؤوسنا ،ولنا من الغرية ما يمأل صدورنا ،ولنا من
الطاعة ما يمأل أبداننا وجوارحنا ...فأفرادنا يمألون األودية حيا ًة وتتزين هبم اجلبال فام بالنا بقينا هكذا سافلني
()47

لقى عىل الطريق يدوسنا املمتطون للرقي والسارعون املجدون للمستقبل ،مع أن األمم
مفلسني أذالء ،حتى رصنا ً
املجاورة ،وإن كانوا ر
أقل منا عدد ًا وأقرص منا قوة ،رإال أهنم يتطاولون علينا [إن ركسهم يغلب طاهرنا].

() 48

ج :أما حينام انفتح باملرشوطية باب للتوبة وتاب الكثريون ،فليس يل حق يف توبيخ الرؤساء وتعنيفهم ،رإال
أنني ألقم السابقني وأعنيهم ،فإن انجرح شعور البعض واحرتامه فليعذرين ،إذ احرتام احلق وعدم جرحه أوىل،
فاحرتام شعور امل رلة أعىل وأغىل شأن ًا منهم .اعلموا أن سبب ًا مه ًام لذلك التدين هو بعض الرؤساء واخلدر اعون
املتظاهرون باحلم رية ممن يدر عون الفداء والتضحية لألمة ،أو قسم من املتشيخني املدر عني غري املؤهلني للوالية.
فهذه السنرة السيئة املخالفة للسنة النبوية السن رية هي األخرى من سيئات االستبداد.
س :كيف ؟
ج :إن لكل أمة من األمم حوض ًا معنوي ًا يشكل جسارة األمة ،ويصون عرضها ،وجتتمع فيه قوهتا .وهلا
كذلك خزينة معنوية تشكل سخاء األمة ،وت ْضمن منافعها العامة .وختزن فيها ما فضل من األموال .فالقسامن
 )(46ويف ديوان أيب متام :178/3ولوال خالل سنرها الشعر ما درى ُبغاة الندى من أين تُؤتى املكارم
 )(47إذن مل تفرت قوهتم املعنوية (املؤلف).
 )(48إذا أردت فأنعم النظر ،فإن العبارة تشري إىل «وارتكس» «عضو املبعوثان» من األرمن والسيد «مال طاهر» النائب عن «حكاري» يف ذلك الوقت
(املؤلف).

املذكوران من الرؤساء -بعلم أو بدون علم -قد فتحوا ثغرات وثقوب ًا يف جوانب ذلك احلوض وتلك اخلزينة،
وسحبوا موارد البقاء وأسالوا مادة احلياة ،فجففوا احلوض وأفرغوا اخلزينة ،فإذا استمر األمر عىل هذا املنوال
فستنهار الدولة حتت غلبة الديون البالغة املليارات .فكام أن الرجل إذا فقد ك ً
ال من قواه الغضبية (الدافعة) وقواه
الشهوية (اجلاذبة) يصبح ميت ًا وإن كان حي ًا يرزق ..وكام أن القطار إذا ثقب خزانه البخاري بثقوب يتعطل عن
احلركة ..وكام أن املسبحة إذا انقطع خيطها تتبعثر حباهتا ..كذلك األمر يف األمة -التي هي شخصية معنوية -فإن
الرؤساء الذين ُيففون حوض ِ
قوهتا ويفرغون خزينة ثروهتا ويقطعون حبل فكرها ر
امليل ،يفتتروهنا ِقطع ًا وأوصاالً،
وُيعلوهنا سائبة ذليلة دون كيان ،عديم الوجود ...نعم[ ،حقيقت كتم نمى كنم براى دل عامى جند] ،فال أجرح
شعور احلقيقة ألجل فئة من العوام.
س :إن هذا املقام أجدر بالتفصيل ،فال تدعه جمم ً
ال ومبه ًام؟
ج :إن العهد السابق قد انتهز بداوتكم وجهلكم ،وحاك خطط ًا ،فاستغ َّلها قسم من الكرباء بأسلوب خبيث
ِ
مستخدمني القوة واإلرغام ،فثقبوا ذلك الكنز وذلك النبع ،وأسالوا زالل احلياة يف صحراء قاحلة وأرض سبخة،
اخرض رإال كساىل وانتهازيون ،حتى كانوا يستغلون الضعف البرشي والعواطف احلساسة لدى أولئك
فام نبت وال
ر
املساكني الذين مدر وا أيدهيم إىل صيد صغري ،بتنفريهم من ثروة الدنيا لرتختي أظفارهم عن الصيد ...فيفلت منهم،
ليخطفوه هم بمخالبهم ألنفسهم.
ٍ
نعم ،إن لكل أمة سخا ًء وكرم ًا وهو ُ
مقدار من ثروهتا ملصلحة األمة ومنفعتها ،بيد أنه استُغل سخاء
بذل
األمة فينا استغالالً سيئ ًا بخالف سخاء األمم األخرى الذي يتخزن يف جوفها حوض ًا واسع ًا ليسقي بستان العلوم
واملعارف ...وكذا من طبيعة كل أمة جسارة ،ألجل املحافظة عىل رشف األمة وصيانة عرضها .وقد أساء بعض
الكرباء يف العهد السابق استعامل هذه اجلسارة فألقوها يف صحراء االختالف وأضاعوها ،وأخذ ٌّ
كل يرضب عنق
اآلخر ٍ
بغمد من تلك القوة وغالف منها ،حتى كّسوه ...وهكذا انكّست ...حتى إهنم رصفوا -فيام بينهم -تلك
القوة العظيمة املركبة من مخسامئة ألف من األبطال املستعدين للحفاظ عىل رشف األمة ،فأبادوها يف أرض
االختالفات جاعلني أنفسهم مستحقني للتأديب والتأنيب .فإن استفدتم من «املرشوطية» و«احلرية الرشعية»
وسددتم تلك الثغرات أو جعلتموها مسايل إليه كاحلوض ،وأعطيتم تلك القوة الرائعة بيد الدولة لِرصفها يف
فستحصلون ثمنها رمح ًة ،وعدالة ومدنية.
اخلارج
ر
فان شئتم نتبادل فيام بيننا أسلوب احلوار ،فأنا أسألكم وأجيبوا أنتم.
ج[ :فاسأل وال جتد به خبري ًا].

س :هل يمكن أن تكون أمة األرمن أشجع منكم؟.

()49

ج :كال ،ثم كال ،مل تكن ولن تكون..
س :فلامذا إذن ال يبوح فد ِائ ُّيهم بأرساره وال يفيش عن أخيه شيئ ًا ولو ق رطع إرب ًا إرب ًا وأحرق حرق ًا ،بينام إن

شجاع منكم ْ
يفرش أرساره مجيع ًا مع دمه املهراق ...فام سبب هذا التفاوت العظيم يف الشجاعة؟...
ُط ِعن
ٌ

يصري الذرة جب ً
وخيضع األسد للثعلب ،فذلك
ال ُ
ج :نحن ال نعرف كنه ماهيته ،ولكننا نعلم أن ثمة شيئ ًا ر
وظيفتك -يف اإلجابة -نحن ال نطيق محلها ،فقد عرفنا وجود ذلك اليشء فعليك برشح ماهيتنا.
ج :فاستمعوا إذن ،وافتحوا آذانكم مجيع ًا ،فإن مهة أرمني متيقظ بالفكر ر
امليل ،هي جمموع أمته ،وكأن
أمته قد صغرت وأصبحت نفسه أو استقرت يف قلبه ،فمهام كانت روحه عزيزة وغالية عنده رإال أن أمته أعظم
لضحى به مفتخر ًا ملا حيمل من فكر سا ٍم -بالنسبة إليه -عل ًام أن أقىص
وأعز .وحتى لو كان له ألف روح
عنده
ر
ر
ما كان يتصوره أشجعكم يف السابق -وال أقصد احلاليني -الذي مل ُ
يك متيقظ ًا وال داخالً يف النور ،وال عامل ًا
رشف عشريتِه أو ِ
رئيسه ا ،فإذن ينظر بنظر قصري
برشف امل رلة اإلسالمية ،هو جمرد رشف نفسه أو نفعها ،أو
ُ
ويفكر بتفكري قارص .فال جرم ٌ
قليل من ُيفدي روحه العزيزة ملثل هذه املقاصد الصغرية..
فلو تصورتم وفكررتم بامل رلية اإلسالمية مثل ما ينظرون بم رليتهم إىل األمور .ألعلنتم عىل رؤوس األشهاد
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يف العامل شجاعتكم وبسالتكم ولسموتم إىل العال ،ولو تصور األرمن وفكرروا مثلكم تفكري ًا سطحي ًا وقارص ًا لكانوا
لقى أذالء.
ً
ٍ
حق ًا ،إن لكم استعداد ًا لِ
شجاعة ال ُجتارى ولبسالة ال ُمتارى ،بدليل أن أحدكم يستخف حياته ويفدي روحه
رخيصة لصغائر األمور كمنفعة بسيطة أو عزة جزئية أو رشف رمزي اعتباري أو لِيقال :إنه جسور أو الستعظام
رشف رئيسه .فكيف إذا تن ربه هؤالء ..أال يستخ رفون بحياهتم فدا ًء للم رلة اإلسالمية -التي ال تقدر ر بثمن -ولو كانوا
يضحي
مالكني أللف روح ،إذ تُكسبهم أخوة ثالثامئة مليون مسلم ومساندهتم وعوهنم املعنوي ،فال غرو أن الذي
ر
يضحي هبا بشوق مضاعف لعرش لريات.
بحياته لعرشة قروش،
ر
فوا أسفى! إنه مثلام انتقلت حماسننا إىل غري املسلمني ،فسجايانا احلميدة هم الذين رسقوها كذلك ،وكأن
قس ًام من أخالقنا االجتامعية السامية مل ُيد رواج ًا عندنا ،فنفر منا والتجأ إليهم ،وإن قس ًام من رذائلهم مل يلق رواج ًا
فجلب إىل ُسوق جهالتنا.
عندهم ُ
أال ترون -بحرية شديدة -أن غري املسلمني قد رسقوا الكلمة البيضاء واخلصلة احلمراء كأمثال« :إن ُم رت أنا
 )(49إن األتراك واألكراد لكوهنم علامء عظام ًا يف فن الشجاعة ،أصبحوا هم املجيبني وأنا السائل (املؤلف).
 )(50إن م رليتنا وجود مستقل بذاته ،روحها اإلسالم وعقلها القرآن واإليامن (املؤلف).

فلتسلم دولتي ولتحي أمتي وأح ربتي» التي هي أس أساس الكامل والرقي والتقدم احلارض ،بل هي مقتىض الدين
املبني ،ذلك ألن ِ
مت فلتحي أمتي ،ر
إن يل فيها حياة معنوية »...عل ًام أن الكلمة احلمقاء والسجية
فدائ َّيهم يقول« :إن ر
العوراء التي هي أساس ر
مت
الذل واألنانية هي التي تقودنا وقد ش رلت مهتنا وهي التي تتمثل بالعبارة اآلتية [إذا ر
ظمآن فال نزل القطر...]..
وهكذا فإن أفضل خصالنا ومقتىض ديننا هو أن نقول ،بروحنا وجسدنا ووجداننا وفكرنا وبكل قوانا« :إن
متنا ،فأمتنا اإلسالمية حية ،وهي باقية خالدة فلتحي أمتي ولتسلم ،وحسبي الثواب األخروي ،فإن حيايت املعنوية
التي يف حياة األمة حتييني وتع ريشني ،وجتعلني يف نشوة ولذة يف العامل ال ُعلوي ،فينبغي أن نجعل الدساتري النورانية
ِ
ور ِ
وزنا].
للنور واحلم رية لنا دستور ًا مر ِّددين[ :واملوت يو ُم ن ُ
س :كيف نجمع قوتنا ونحافظ عىل رشف امل رلة اإلسالمية؟.
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ج :احفروا بالفكر ر
وسدُّ وا باملعارف
امليل يف جوف األمة حوض ًا للمعرفة واملحبرة -كحوض الكوثرُ -
ٍ
ثغرات حتتها يسيل منها املاء ،وافتحوا بالفضيلة اإلسالمية املسايل التي تصب املاء فيه .هناك نبع كبري
والعلوم
ضائع أيسء استعامله إىل يومنا هذا ،فجرى يف األرض السبخة الرملية فام أ ردى راال إىل ترعر ِع متسولني عجزة..
وصبُّوا املاء باملساعي الرشعية إىل ذلك احلوض ثم اس ُقوا بستان كامالتكم به ،فهذا نب ٌع
فش ِّيدوا
جمرى مجيالً له ُ
ً
ال ينضب وال ينفد أبد ًا.
س :ما ذلك النبع؟.
ج :الزكاة ،فأنتم أحناف وشوافع.
س[ :حبذا ونعمت إن مل تذهب غائضه ،بل فاضت إىل تلك اخلزينة].
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ج[ :أجل ،إن فيكم ذكاوة إنام تتزاهر بالزكاة].
س :كيف؟.
ج :لو أعطى األذكياء زكاة ذكائهم ،ورصف األغنياء ولو زكاة زكاهتم ملنفعة األمة ،لتسابقت أمتنا مع األمم
األخرى.
س :ثم ماذا؟
ج :إن ما يعني ذلك النبع هو اإلعانة امل رلية اإلسالمية ،وهي الصدقات والنذور التي هي أبناء عمومة الزكاة
 )(51لقد ورد إىل القلب أنه :يمكن أن تكون هذه الدروس التي ألقيت قبل مخس وأربعني سنة عىل العشائر البدو دروس ًا اآلن لطالب النور احلاليني
أيض ًا (املؤلف).
 )(52ال متتعض إن هذا الكالم قد لبس لبوس الزكاة (املؤلف).

تنبض ِ
بعرقها ،وتعني يف اخلدمات.
سِ :مل تسخر كثري ًا من عاداتنا املستمرة وتزيفها؟
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ترجحت
ج :ألن لكل زمان حك ًام ،وهذا الزمان حيكم عىل عادات هرمة باملوت والنسخ ،ألن مضارها قد ر
عىل منافعها ،وهذا الرتجيح يفتي بإعدامها والقضاء عليها.
س :ما أول ما يلزمنا؟.
ج :الصدق.
س :ثم ؟
ج :عدم الكذب.
س :ثم ؟
ج :الصدق واإلخالص والوفاء ،والثبات ،والتساند.
س :فقط ؟
ج :أجل.
سِ :
ومل ؟
ج :إن ماهية الكفر الكذب ،وماهية اإليامن الصدق ،أليس هذا الربهان كافي ًا :أن بقاء حياتنا مرهونة بدوام
اإليامن والصدق والتساند.
س :أال يلزم رأوالً إصالح رؤسائنا؟.
ج :نعم ،كام أن الرؤساء قد أخذوا أموالكم وحجزوها يف جيوهبم ،فقد أخذوا عقولكم أيض ًا و حجزوها
يف أدمغتكم .لذا فأنا اآلن أخاطب عقولكم املوجودة لدهيم:
تسوفوا يف األعامل فيحوهلا
فيا أيتها الرؤوس والرؤساء ،إ رياكم والتواكل الذي هو عني التكاسل ،وال ر
بعضكم إىل بعض ،اخدمونا بأموالنا التي يف أيديكم وبعقولنا التي لديكم؛ فقد أخذتم أجرتكم باستخدامكم هؤالء
املساكني ...فهذا أوان اخلدمة والعمل [فعليكم بالتدارك ملا ض ريعتم يف الصيف].
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 )(53جتد كأن بعض األسئلة دخيلة يف املوضوع وكأن وديان ًا تفصل بينها ،ولكن إذا ركب اخليال منطاد ًا وأخذ بيده منظار ًا مقرب ًا فلربام ُيد مواطنها
(املؤلف).
ِ
فوته عىل نفسه (انظر األمثال للميداين).
« )(54يف الصيف ض ريعت اللبن» مثل يرضب ملن يطلب شيئ ًا قد ر

س :يبدو منذ سنني أنه قد تنبهت الرغبة يف التدين وتي رقظ الشعور الديني والنزوع إىل احلق ،حتى تاب
أشقياء «كه وه دان ومامه خوران» توب ًة نصوح ًا بنصيحة من الشيخ أمحد واصبحوا مريدين صوفيني [وقد قطع
الطريق عىل الشقاوة هذا امليالن].
ج :ما أرشدهم رإال املرشوطية الرشيدة والشيخ رسائل النور ألنه ملا ارتقت املرشوطية الرشعية عرش
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هزت احلبل املتني للم رلية ،فاهتز بدوره اإلسالم -وهو العروة الوثقى -وعرف كل مسلم أنه ليس مه ً
ال
األفكار ،ر
واحلس املجرد ،فاملسلمون مجيع ًا مرتبطون كالعشرية الواحدة .إذ كام
سائب ًا ،بل مرتبط ًا باآلخرين باملنفعة املشرتكة
ر
أن احلسنة التي تصدر من فرد من العشرية يفتخر هبا الكل ،ويشرتكون معه ،فال ينحرص ذلك الرشف عىل الفرد
نفسه ،بل يصبح ألوف ًا -كالشمعة التي تظهر هلا آالف الصور يف آالف املرايا -ف ُيمدر الرابطة احلياتية لتلك العشرية
بالنور والقوة؛ كذلك األمر إذا ارتكب أحدهم جناية فإن أفراد العشرية كلهم ُيعدر ون متَّهمني معه إىل حدر ما .فمثالً:
إذا ارتبط أفراد هذا املجلس برباط ،وألقى أحدُ هم نفسه يف الطني ،فإما أن يوقع أصدقاءه يف الطني أو يضجرهم

بكثرة احلركة ،وبناء عىل هذا فإن السيئة الواحدة تتصاعد إىل األلف واحلسنة املنفردة تصري ﴿ َك َمث َ ِل َحبَّ ٍة ا َ ْنبَتَتْ
س ْنبُلَ ٍة ِمائ َةُ َحبَّ ٍة ﴾ (البقرة.)261:
س ْب َع َ
َ
سنَا ِب َل ف۪ ي ك ُِل ُ
فهذا الّس الذي يقود إىل التوبة أجهش املتيقظني فكر ًا أو روح ًا بالبكاء ،ولكن العقل الذي هو يف قمة املنارة
ال يرى جيد ًا سببه الذي هو يف قعر بئر الوجدان.
الّس الذي جعل
احلاصل :أن املسلمني تنبهوا ويتنبهون وبدأوا يرون الرش رش ًا واخلري خري ًا ..فهذا هو ر
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الّس
عشائر هذه البوادي والوديان يتوبون إىل اهلل توبة نصوح ًا واملسلمون كلهم بدورهم يستعدر ون لكسب هذا ر
شيئ ًا فشيئ ًا.
رإال أنكم أقرب إىل امل رلية اإلسالمية ألنكم بدو مل تفسد بعدُ فطرتكم األصلية.
س :مع علمك بأن إكرام الضيف عاد ٌة مستحسنة عندنا ،ف ِلم ال تنزل ضيف ًا عىل أحدنا وحتجم عنا ،فعاداتنا
ِ
هذه قديمة وأصيلة ِ
واجب علينا
العادات ومتنع طالبك من تناول طعامنا وقبول هدايانا ،مع أنه
فلم تز ريف هذه
ٌ
خدمتكم واإلحسان إليكم ،وهو من حقكم علينا.
ج:

 )(55ملا كان طالب النور قد دخلوا ضمن «مامه ُخوران» ،فيجب إطالق الشيخ رسائل النور -بدالً عن الشيخ املرشوطية -ألهنم سـتـار األحرار
واحلمية اإلسالمية وامل رلية وهم ال حمالة ضـمـن دائرة االحتاد املحمدي (املؤلف).
 )(56نعم ،قد استقلت بعد مخس وأربعني سنة ٌ
كل من عشائر البلدان العربية وباكستان ،فهم يصدقون سعيد ًا القديم يف درسه هذا ،وسيصدقونه يف
املستقبل (املؤلف).

أوالً :العلم عزيز ،ال أريد أن ُأذ رله ..وأريد أن أريكم أن من أهل العلم من ال يتنزل للدنيا ،وال ُيعل صنعة
العلم وسيلة العيش ،وأن الطالب ليسوا متسولني وال شحاذين.
ثاني ًا :أريد أن أنصح فع ً
ال بعض املوظفني الذين ُيظهرون اإلمهال والكسل يف وظيفتهم ،وال يقنعون
بمرترباهتم فال ُمتسك تلك املرتبات أيدهيم عن إكرام الضيوف.
ثالث ًا :بعض الرؤساء الذين انقطعت جماري وارداهتم الظاملة يز رلون إىل ظلامت الظلم بفتحهم أبواب
أبني هلم طريق ًا لسد تلك األبواب.
مصاريف واسعة جد ًا ،فأريد أن ر
رابع ًا :أريد أن أريكم مقياس ًا تقيسون به من يسيح فيام بينكم وُيول ،أ ُهم يقومون هبذا العمل ألجل امل رلة أم
فأبني بذلك حم رك ًا بني احليلة واحلمية.
هلوى أنفسهم؟ ر
س :تصبح هبذا مانع ًا إلحسان الناس ،أال ينتج هذا استخفاف ًا بسخائهم؟
ج :اإلحسان إنام يكون إحسان ًا حق ًا إن كان للنوع أو للمحتاج أو الفقري ،وعنده يكون السخاء سخا ًء حق ًا،
عو ْده
وإذا كان السخاء ألجل األمة ،أو للفرد الذي يتضمن األمة ،فهو سخاء مجيل ،ولكن إن كان لغري املحتاج ي ر
والتسول.
الكسل
ر
واخلالصة :أن األمة باقية ،بينام الفرد ٍ
فان.
س[ :ما تقول يف اإلحسانات الشخصية يف السلفِ ،
أمناء األمة ،ورشدائها ،وسيوف الدولة وصالحها...
ٍ
لـشعـر ال يـوزن ُشـعرية].
جتلت العبوسـية بمكارمها بـإهـداء عشـرة دنانري
الشعر خيط امل رلية،
انجرت إىل النوع وامل رلة ،ألن اللسان الذي خدمه
ُ
ج[ :فيه ما فيه ...مع أهنا بالنهاية قد ر
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مع أن هذا الزمان هو الذي كشف عن احتياج امل رلية وفتح الباب هلذا املقصد العايل].
ِ
باب الظلم دوهنم ،دع الساقطني وشأهنم ،واترك الذين يعانون
س :إن الرؤساء املتغلبة ،قد هتاووا ،و ُأوصد ُ
تموا سكراهتم...
السكراتُ ،ي ر
ج :إنني أريد أن أح ِّفظهم ُسنرة احلرية الرشعية حتى يمتثلوها ماداموا عىل قيد احلياة .نعم ،لقد تساقط
الرؤسـاء الذيـن تر َّبوا بقوة االسـتبداد وحـدها ،وهـم يسـتحقونه ،رإال أن فيهم محاة.
[نعم ،إن بينهم محاة للمل رية ،فنشكرهم ..ومتكاسلني ،فنشكوهم ..ومتحريين ،فنرشدهم ..وأموات ًا فنحافظ
عىل مرياثهم لئال يأخذه م ْن ]..برز إىل امليدان حديث ًا.
س :لقد كنت -سابق ًا -تو رد الشيوخ مجيع ًا وحتبهم بل حتسن الظن حتى باملتشيخني ،فام هذا اهلجوم عىل
 )(57هذه العبارة نابعة من مصنع املوضوع والبسة ما أهدي إليه من األسلوب ر
املحيل (املؤلف).

قسم من املتشيخني الذين ابتلوا بالبدع؟
ج :قد يرد العداء من فرط املحبة وشدهتا! نعم ،فكام كنت أح ربهم ألجل نفيس ،فقد عشقتهم لنفس اإلسالم
أضعاف أضعافها،
[لقد انتقش يف سويداء قلوهبم الطاهرة الصبغة الر ربانية ويف خلدهم ضياء احلقيقة]
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ْ
خور دند رفتند
[
نديمان با َدهَا ْ

ورفت ْند ].
تهى خمخانها كردند َ
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رإال إن أس أساس مسلكهم :تنوير القلوب وربطها بالفضيلة اإلسالمية والسري عليها ،أي :االنطباع باحلمية
اإلسالمية ،أي ترك املنافع الشخصية ألجل اإلخالص ،أي :التوجه إىل تأسيس املحبة العامة ،أي :خدمة االحتاد
اإلسالمي والدعوة إليه.
ٍ
فحينئذ أريد حتويل مهمهم إىل جمراها احلقيقي القديم ].
[فوا أسف ًا لقد أساؤا متكئني وتكاسلوا يف خدمتهم
تعرفه لنا؟.
س :أنت تذكر دوم ًا «االحتاد اإلسالمي» أال ر
عرفته يف مؤلفي «املحكمة العسكرية العرفية» وسوف أريكم حجر ًا من ذلك القرص ر
املعىل ونقش ًا
ج :قد ر
منه:
املطهرة»
املنور .و«الروضة ر
إن «الكعبة املكرمة» هي احلجر األسود لكعبة سعادتنا التي هي االحتاد اإلسالمي ر
درته البيضاء ،و«جزيرة العرب» مكته املكرمة و«الدولة العثامنية» املن رفذة للحرية الرشعية بحذافريها هي مدينته
ر
املنورة ملدن ريتها.
فإن شئت أن ترى مل رية اإلسالم واحلجر األساس لالحتاد اإلسالمي ونقشه ،فدونك التوقري الالئق الغيور
النابع من احلياء واحلمية ..والتبسم الربيء الناشئ من االحرتام والرمحة ..واحلالوة الروحانية احلاصلة من
الفصاحة واملالحة ..والنشوة الساموية الناشئة من العشق الفتي والشوق الربيعي ..واللذة امللكوتية املتولدة من
ر
املجىل  ...فيمكن أن يرى
احلزن الغرويب والفرح السحري ..والزينة املقدر سة املتج رلية من احلُسن املجرد واجلامل
()60

من اللون النوراين الباعث من امتزاج هذه اخلصال احلميدة يشء من منظر اللون األرجواين من بني األلوان السبعة
لقوس قزح قاب قويس الرشق والغرب والطاق ا ر
ملعىل لكعبة سعادهتام.
 )(58إن هذا األسلوب قد نسج من قطع اخلرق املباركة ألحد السالسل (لألولياء الصوفيني) أي هو إشارة إىل أولياء عظام من أمثال :الشاه النقشبند،
اإلمام الرباين ،خالد ضياء الدين ،سيد طه ،سيد صبغة اهلل ،وسيدا (املؤلف).
 )(59بيت بالفارسية تعني :أن الندماء رشبوا ما رشبوا وتركوا احلانة خالية.
 )(60إن كل فقرة من هذه الفقرات يف هذا األسلوب املسلسل تشري إىل شعاع من أشعة اإلسالم وإىل مجال من مجاله وإىل سجية من سجاياه وإىل رابطة
من روابطه وإىل أساس من أسسه (املؤلف).

يتم راال بالنور الويضء
ولكن ال حيصل االحتاد باجلهل ،بل االحتاد امتزاج لألفكار ،وهذا االمتزاج ال ر
للمعرفة.
سكت يف السابق؟.
سِ :مل
َّ
سكت عىل مجر الغضا]
نت
ُّ
ج[ :ألن االستبداد كان مانع ًا لالحتاد فك ُ
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س :اهلجوم عىل املشايخ الذين وقعوا يف البدع فيه خطر عليك ،ألن فيهم أولياء [أال ختاف أن تصيبهم
بجهالة فتصبح عىل ما فعلت من النادمني].
ج[ :إن املوىل جل جالله قد وسم بقدرته عىل جباههم الرفيعة نقش احلقيقة .و ُمرادي أن أرشد من طاش
غري األكفاء الذين
فهمه من ذلك النقش] نعم ،إن هجومي ليس عليهم بل هلم .وذلك لئال يقلل من شأهنم ُ
()62

بزهيم .فعىل هذا ُأعل ُن وال أبايل:
يتز ريون ر
إين عىل عزم جازم أن أقتحم املهالك -أ ري ًا كانت -أمام ما أصبو إليه من سالمة اإلسالم ،ولن يثنوين عن
عزمي بالتهديد والتخويف .وما قيمة هذه احلياة الدنيا التي يفدهيا أدنى أرمني لقومه؟ .فكيف أخاف عليها
وعالقتي واهية معها ،والسيام أهنا كادت تطري مني سبع مرات ،رإال أن اهلل سبحانه أبقاها عندي أمان ًة .فإذن
ليس يل حق املنرة يف بذهلا والتضحية هبا .ومع أن الروح أرادت الطريان من القفص إىل الشجر ،والعقل نزع إىل
اهلروب إىل اليأس ،رإال أهنام استُبقيا كي تفدي احليا ُة بنفسها يف املستقبل .فالتهديد إذن باستالب هذه احلياة ال
مت حتى من هذه احلياة ،فلن
قيمة له وليس بيشء عندي .ومل يبق ما هيددونني به راال احلياة األخروية ،فلو ُح ِر ُ
ُأ ِ
حجم عن مقصدي وال أرىض» بالبقاء حتت وطأة منرتها وثقلها .فإن دعوا عىل تلك الروح املحرتقة اآلن بنار
األسى واألسف لتُحرق يف نار جهنم ،فليكن وال أبايل ،ألن الوجدان بإخراجه نار األسى منه يتضمن فردوس ًا
بيدي كلتيهام
يت
ر
من املقاصد ،كام أن اخليال يشكل جنة من األمل .فليكن اجلميع عىل علم أنني قابض عىل حيا ر
يرتقني إىل ميداين من يملك حياة واحدة!.
ومنهمك بحربني مع عدوين يف ميدانني للمبارزة ،فال
ر
س :ما تطلب من الشيوخ احلاليني؟.
ج :اإلخالص الذي يرتنمون به دوم ًا ،واجلهاد األكرب الذي يرابطون يف التكايا التي هي معسكرات معنوية
بالطريقة ،التي هي جندية روحانية فيها ..وترك التزام النفس وترك املنافع الشخصية الذي هو معنى الزهد ،الذي
هو شعارهم ..واملحبة التي يدعوهنا وهي جوهر مزاج اإلسالم .ها هم قد أخذوا منا أجرهتم باستخدامنا ،فاآلن

 )(61قلت هذا الكالم عندما كنت أفكر يف لزوم اللغة العربية (املؤلف).
 )(62إن املرشدين قد اجتمعوا يف هذه التكية ،أي يف هذه العبارة ،فال تغادرهم دون زيارة هلم ففيها إشارة إىل كل من املولوي والقادري والنقشبندي
والبكتايش (املؤلف).

نطالبهم بالعمل وهو د ْين يف رقاهبم.
س :كيف يكونون؟
ج :إما أن يو رلوا وينرصفوا عنرا ،أو يرفعوا العناد والغيبة واالنحياز فيام بينهم ،ألن قس ًام من املتشيخني
املبتدعني قد تسببوا يف تشكيل ٍ
فرق من أهل البدع والضاللة.
وبعضهم ينكر عىل بعض ،وحترم يف قواعدهم ودساتريهم
س :كيف يمكن أن يترحدوا ويتفقوا فيام بينهم،
ُ
حمبة ا ُمل ِ
األنس به ،فال ريب أن مسألة اإلنكار مسألة مهمة؟!.
نكر ،بل حتى
ُ
ج :وعىل هذا فيل احلق إذن أن أخاطب بام يأيت :أهيا احلمقى أما سمعتم أو أما علمتم أن اآلية الكريمة
ون ا ِْخ َوةٌ ﴾ (احلجرات )10:ناموس إهلي ،وهل تعاميتم عن الدستور النبوي الكريم «ال يؤمن
﴿ اِنَّ َما ا ْل ُم ْؤ ِمنُ َ
أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه»؟

()63

فيا للعجب ...كيف تتمكن أن تنسخ مسأل ُة اإلنكار هذه -الواهية املرتددة بني الصدق والكذب -هذين
األساسني العظيمني الرضوريني ،أال إن مسألة اإلنكار ليست بكالم اهلل تعاىل حتى ال تقبل النسخ ..أما علموا أن
ُ
والعمل باملنسوخ ال ُيوز؟.
رضه عىل نفعه،
الزمان قد نسخ ذلك اإلنكار بفتوى غلبة ر
س :أال يمكن أن يكون العداء فيام بينهم لرؤية بعضهم من بعض أفعاالً غري مرشوعة؟.
أسباب العداء الناشئة من ترصفات غري
ج :عجب ًا! بأي وجه حق ،وبأي إنصاف وبأي سبب تغلبت
ُ
مرشوعة واهية كحجج الصبيان ،وترجحت عىل أسباب املحبة العظيمة -كجبل ُسبحان -الناشئة من اإليامن
()64

واإلسالم واإلنسانية واجلنسية.
نعم ،إن اإلسالم واإلنسانية اللتني تقتضيان املحبة مها كجبل « ُأ ُحد» ،أما األسباب املنتجة للعداء فليست
رإال كاحلص ريات الصغرية .فالذي ُيعل العداء يتغلب عىل املحبة يرتكب يف احلقيقة محاقة عظيمة ،كمن يبخس من
قيمة جبل « ُأحد» ويستصغره إىل أدنى من حصاة!!.
إن العداء واملحبة كالضياء والظالم ال ُيتمعان أبد ًا ،فإذا تغلب العداء ،انقلبت املحبة إىل مداراة وتصنرع ،أما
ترحم وإشفاق ور رقة قلب.
إذا تغلبت املحبة فالعداء ينقلب إىل ر
أحب يشء ا ريل يف الدنيا هي املحبة،
إن مذهبي هو إبداء احلب للمحبة ،وإظهار اخلصام للعداء ،أي أن
ر
وأبغض يشء عندي هو اخلصام والعداء.

 )(63البخاري ،اإليامن 7؛ مسلم ،اإليامن .71
 )(64جبل يف رشقي تركيا.

س :ما الفرق بني الشيخ الويل واملتشيخ املدر عي للوالية؟.
ج :إن كان هدف الشخص وغايته االحتاد بضياء القلب ونور الفكر ،وكان مسلكه املحبة ،وشعاره ترك
حب الذات واألنانية ،وكان مرشبه إنكار الذات (املحو رية) وطريقته احلم رية اإلسالمية ،ربام يكون شيخ ًاَ مرشد ًا
ر
حق ًا؛ ولكن إن كان مسلكه إظهار مزاياه بتنقيص اآلخرين ،ويل رقن حمبته -إىل مريديه -بخصومة اآلخرين ،وينحاز
إىل نفسه ويلتزم جانبها مما يستلزم االختالف وشق العصا ،وكان ُيظهر أن حمبته متوقفة عىل خصومة اآلخرين مما
ينتج الغيبة وامليل إليها ..فام هو إالر متش ريخ يتطلع إىل الرئاسة ،أو ذئب متغنرم (يف زي غنم) فال ينتهي به األمر رإال
ٍ
باجتهاد خطأ ُيعله ُحيسن الظن
جلر مغانم الدنيا ،أو هو منخدع بلذة منحوسة مشؤومة أو
إىل جعل الدين وسيلة ر
بنفسه ويفتح طريق سوء الظن يف املشايخ الكرام والذوات املباركة.
س :كالمك حسن مجيل ،ولكن أين من يسمع؟ ومسلكك ٍ
عال ورفيع ولكن من يتربع؟
ج[ :ما ال يدرك كله ال يرتك كله]  ..و[إنام األعامل بالنيات] [ ..إن املالم عىل من اتبع اهلوى والسالم
()65

()66

عىل من اتبع اهلدى].
س :ما رأيك يف االختالفات الرهيبة بني علامء العامل اإلسالمي؟ وماذا تقول فيها؟
ج :إن العامل اإلسالمي يف نظري كمجلس النواب (الربملان) غري املنتظم أو كمجلس الشورى اختل نظامه،
وما نسمعه يف الفقه بأن« :هذا هو رأي اجلمهور ،وعليه الفتوى» إنام هو نظري رأى األكثرية يف ذلك املجلس .وما
ُفوض إىل رأي صاحب القابليات
عدا رأى اجلمهور من األقوال إن مل تكن خالية من احلقيقة واجلوهر واللب ،ت َّ
ٍ
واملواهب واالستعدادات لينتخب ُّ
استعداد وموهبة ما يناسب تربيته وينسجم معها .وهاهنا نقطتان مهمتان.
كل
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األوىل :أن «القول» الذي ُأنتخب بميل هذا االستعداد ،والذي يتضمن احلقيقة -إىل حدر ما -و َّ
ظل يف
وخمصص باالستعداد الذي انتخبه ،رإال أن صاحبه أمهله فرتك ُه مطلق ًا ،والتزمه متبعوه
األقلية ،مق ريد يف نفس األمر،
َّ
وتعصب له مق رلدوه وسعوا يف هدم املخالفني حفاظ ًا عليه ..من هذه النقطة تولدت املصادمة
فجعلو ُه عام ًا،
ر
واملشاجرة واجلرح والر رد حتى تشكَّل من الغبار املثار من حتت أرجلهم ومن األبخرة املتصاعدة من أفواههم ومن
الربوق املنطلقة من ألسنتهم -سحاب ًا ذا بروق وذا رمحة أحيان ًا -فو رلد حجاب ًا أمام شمس اإلسالم الساطعة ،ولكن
املبرش بالرمحة الواهب لالستعداد والقابلية من فيض نور الشمس ،مثلام مل ُينزل الغيث ..فقد حجب
ذلك السحاب ِّ

ر
ست َ َ
ط ْعت ُ ْم ﴾
ّٰللا َما ا ْ
() «ما ال يدرك كله ال يرتك جله» هو معنى اآلية ﴿ فَاتَّقُوا ه َ
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 )(66متفق عليه.
 )(67تأمل جيد ًا يف هاتني النقطتني وحيسن بك أن تقدرمها حق قدرمها( .املؤلف).

(التغابن )16 :واحلديث «اتق اهلل ما استطعت» ولفظ

النور أيض ًا...
غلب ما فيه من احلقيقة واجلوهر عىل ما يف االستعدادات املنتخبة
الثاين :أن القول الذي ظل يف األقلية ،إن مل ي ْ
له ،من هو ٍ
س وهوى أو تدين موروث ومزاج ،فإنه -أي ذلك القول -يبقى عىل خطر عظيم ،ألنه بدالً من أن
ر
ويسخره ألمره.
ينصبغ االستعداد به وينقلب إىل ما يقتضيه ،يرصفه لنفسه ويلقحه
وها هنا يتحول اهلُدى إىل اهلوى ،ويترشب املذهب من املزاج .إن النحل يرشب املاء فيق رطر عسالً ،بينام احلية ترشبه
وتنفث ر ً
سام.
س :يا ترى ،أال ُيد هذا املجلس اإلسالمي العايل عىل سطح األرض انتظام ًا وتنسيق ًا ألعامله مرة أخرى؟.
ج :أعتقد بأن العامل اإلسالمي قاطبة سيصري بمثابة جملس نواب (برملان) مقدر س يف امل رلة اإلنسانية وبني بنى
واخللف فيام بينهم جملس ًا للشورى ُمو رلي ًا ٌّ
كل منهم وجهه لآلخر عىل مدى العصور،
السلف
آدم ،وسيشكِّل وينظم
ُ
ُ
رإال أن القسم األول وهم اآلباء الشيوخ ،سينصتون هبدوء وثناء.
س:
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إن قس ًام من األجانب يوردون شبهات حول مسائل كتعدد الزوجات والرق ،كأهنا ال تساير املدنية،

فيثريون األوهام حول الرشيعة.
ج :سأقول لكم قاعدة بصورة جمملة ألنني عىل ِ
نية إصدار تفاصيلها يف رسالة مستقلة.
إن أحكام اإلسالم عىل قسمني:
األول :وهو الذي تؤسسه الرشيعة وهو احلُسن احلقيقي واخلري املحض.
ٍ
الثاين :الرشيعة املعدِّ لة ،أي تأيت الرشيعة ُ
صورة مالئمة للزمان
وخترج اليشء من صورته البشعة الظاملة إىل
ٍ
الرشين وأخف الرضرين،
واملحيط قابلة للتطبيق حسب الطبيعة البرشية ،أخذ ًا بالصورة املعدَّ لة اختيار ًا ألهون ر
حلسن احلقيقي متام ًا .ألن رفع ٍ
أمر مستأصل يف الطبيعة البرشية رفع ًا آن ري ًا يقتيض قلب
يتيّس الوصول إىل ا ُ
حتى ر
الطبيعة البرشية رأس ًا عىل عقب.
وعىل هذا فالرشيعة ليست هي التي أوجدت َّ
ومهدت الطريق لتحويل
الس ُبل ،ر
الرق ،بل هي التي أوجدت ُ
ر
ييّس الوصول إىل احلرية التامة واالنتقال إليها .أي عدر لت تلك الصورة البشعة وق رللت
الرق من أقسى صوره إىل ما ر
منها .ثم إن تعدر د الزوجات إىل حدر أربع زوجات ،مع أهنا موافقة لطبيعة اإلنسان والعقل واحلكمة ،فإن الرشيعة
مل جتعلها من الواحدة إىل األربعة ،بل رنزلتها ون رقصتها من الزوجات الثامنية والتسعة إىل األربعة ،والسيام قد وضعت
ٍ
رش أهون،
رشائط -يف التعدد -بحيث ال تؤدي
ُ
مراعاهتا إىل رضر ما ،وحتى لو حصل يف بعض النقاط رش ،فهو ر

 )(68هذا السؤال طرح من قبل أحد األرناؤوط (املؤلف).

الرش عدالة إضافية (نسبية) ،إذ اخلري املحض ال يمكن أن حيصل يف مجيع أحوال العامل ،هيهات!!..
وأهون ر
*

*

*

فقسـم
صادفت -بسـوء التصادف -أهل اإلفراط والتفريط من مهامجي احلكومة واملعرتضني عليها.
لقد
ُ
ٌ
ِ
جهالء هذا
من أهـل اإلفراط كانـوا يضللون األتـراك -الذين هم قوام اإلسالم بعد العرب -حتى جتاوز بعض
القسم إىل تكفري أهل القانون حمتجني بوضع «القانون األسايس» و«إعالن احلرية» قبل هذا بثالثني سنة ومستدلني
ّٰللا( ﴾ ..املائدة .)44:فهؤالء املساكني مل يعرفوا ر
أن ﴿ َو َم ْن لَ ْم
باآلية الكريمةَ ﴿ :و َم ْن لَ ْم يَحْ ُك ْم بِ َٰٓما ا َ ْن َز َل ه ُ
يَحْ ُك ْم ﴾ هو يعني« :من مل يصدر ق» .فيا للعجب ...كيف ال أعارض من ظن االستبداد السابق حري ًة وهاجم
القانون األساس! ولكن مع أن أولئك كانوا يعارضون احلكومة رإال أهنم أرادوا استبداد ًا أشدر  ،هلذا كنت أرفضهم
وأر رد عليهم ،فمضللو أهل «احلرية» هم اآلن من هذا القسم.
أما القسم الثاين :وهم أهل التفريط ،فال يعرفون الدين ،ويعرتضون -ظل ًام -عىل املسلمني وهيامجوهنم بدون
حمتجني بالتعصب ،فالذين انسلخوا من عثامنيتهم وجتردوا منها ،والذين يريدون التمثل بأوروبا وتقليدها
إنصاف ر
كل ري ًا ،هم اآلن من هذا القسم.
أهيا العوام! فاآلن ...نستودعكم اهلل...
انتظروا فإن يل دعوى أبحثها مع اخلواص ،ويل مسألة مهمة مع احلكومة ،مع األرشاف ،مع أولئك الذين
ليسوا من املاسونيني من مجاعة االحتاد والرتقي.
يا طبقة اخلواص! نحن العوام ومعارش أهل املدرسة الدينية نطالبكم بحقنا!..
س :ما تريدون؟ .
ج :نريد أن تصدقوا قولكم بفعلكم ،وال تعتذروا بقصور غريكم ،وال تتواكلوا فيام بينكم وتتكاسلوا يف
خدمتنا الواجبة عليكم ،وأن تتداركوا فيام فاتنا بسببكم ،وأن تستمعوا إىل أحوالنا وتستشريوا حاجاتنا ،وأن
تستفّسوا عن أوضاعنا ،وتدعوا هلوكم جانب ًا!..
احلاصل :إننا نطلب ضامن مستقبل العلامء يف الواليات الرشقية ،ونطلب نصيبنا من معنى «االحتاد»
هني عليكم وعظيم عندنا.
و«الرتقي» ال من االسم ،فنطلب ما هو ر
س :أفصح عن مقصدك وال ترتكه مبه ًام .ماذا تريد؟.
ج :نطلب تأسيس «مدرسة الزهراء» -شقيقة اجلامع األزهر -التي تتضمن اجلامعة .نطلب تأسيسها يف
«بتليس» مع رفيقتها يف كل من «وان» و«دياربكر» جناحي بتليس ،اطمئنوا أننا نحن األكراد -لسنا كاآلخرين-
فنحن نعلم يقين ًا أن حياتنا االجتامعية تنشأ من حياة األتراك وسعادهتم.

س :كيف؟ مثل ماذا؟ ِ
ومل؟
ج :إن هلا بعض رشائط تربوية ،وجماري واردات ،وحماسن ثمرات...
س :ما رشائطها؟.
ج :ثامنية:
أوالها :التسمية باسم «املدرسة» ألنه مألوف ومأنوس ر
وجذاب ،ومع كونه عنوان ًا اعتباري ًا رإال أنه يتضمن
حقيقة عظيمة ممرا هي ريج األشواق وين ربه الرغبات.
ثانيها :مزج العلوم الكونية احلديثة ودرجها مع العلوم الدينية مع جعل اللغة العربية واجبة ،والكردية
جائزة ،والرتكية الزمة.
وتدافع عنه؟.
س :ما احلكمة يف هذا املزج ،حتى تدعو إليه دائ ًام
ُ
ج :لتخليص املحاكمة الذهنية (العقلية) من ظلامت السفسطة احلاصلة من أربعة أنواع من األقيسة
التمثيلية الفاسدة وإزالة املغالطة التي تولدها امللكة املتفلسفة عىل التقليد الطفييل.
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س :كيف؟ مثل ماذا؟.
ج :ضياء القلب هو العلوم الدينية ،ونور العقل هو العلوم احلديثة ،فبامتزاجهام ر
تتجىل احلقيقة ،فترت ربى مهة
ُ
واحليل والشبهات يف الثانية.
الطالب وتعلو بكال اجلناحني ،وبافرتاقهام يتولد التعصب يف األوىل
الرشط الثالث :انتخاب املدرسني فيها ،إما من العلامء األكراد من ذوي اجلناحني من املو رثقني واملعتمدين
من ِقبل األكراد واألتراك أو ممن يعرفون اللغة املحلية ل ُيستأنس هبم.
رابعها :االستشارة باستعداد األكراد وقابلياهتم ،وجعل صباوهتم وبساطتهم نصب العني ،وكم من لباس
ُيستحسن عىل قامة ،يستقبح عىل أخرى ،وتعليم الصبيان قد يكون بالقّس أو بمداعبة ميوهلم.
ِ
قاعدة «تقسيم األعامل» بحذافريها ،حتى يتخرج من كل شعبة متخصصون مهرة
الرشط اخلامس :تطبيق
مع أهنا مداخل وخمارج بعضها ببعض.
الرشط السادس :إُياد سبيل بعد خترج املداومني وضامن تقدمهم واستفاضتهم حتى يتساووا مع خرُيي

 )(69من أمثال تلك القياسات الفاسدة :قياس املعنويات عىل املاديات ،واختاذ ما تقوله أوروبا حجة يف املعنويات ،أي كام أهنم ماهرون يف املاديات،
ويقتدى هبم فيها ،فهم ماهرون يف العقائد أيض ًا .وثانيتها :رفض أقوال العلامء -ممن مل ي رطلعوا عىل بعض العلوم احلديثة -يف العلوم الدينية أيض ًا.
ثالثتها :االعتامد عىل النفس واالعتداد هبا يف الدين الغرتاره بمهارته يف العلوم احلديثة .رابعتها :قياس السلف عىل اخللف واملايض عىل احلارض،
ثم شن اهلجوم وتقديم االعرتاضات الباطلة (شقيق املؤلف عبد املجيد).

املدارس العليا ويتعامل معهم بنفس املعاملة مع املدارس العليا واملعاهد الرسمية ،وجعل امتحاناهتا كامتحانات
تلك املدارس منتجة ،دون تركها عقيمة.
الرشط السابع :اختاذ دار املعلمني -موقت ًا -ركيزة هلذه املدرسة ودجمُها معها ،لي ِ
ّسي االنتظام واالستفاضة
من العلم من هذه إىل تلك ،والفضيل ُة والتدين من تلك إىل هذه ،حتى يكون كل منها ذا جناحني بالتبادل.
س :ما وارداهتا؟
ج :احلم رية والغرية..
س :ثم؟
اخرضت باحلم رية والغرية استغنت عنكم
ج :إن هذه املدرسة كنواة تتضمن -بالقوة -شجرة طوبى .فإن
ر
وعن خزائنكم املنضوبة ،وذلك بجذهبا الطبيعي حلياهتا املادية.
س :بأي جهة؟
ج :بجهات عديدة:
األوىل :األوقاف ،لو انتظمت انتظام ًا حقيقي ًا ،ألسالت إىل هذا احلوض عين ًا سيالة بتوحيد املدارس.
ِ
خدماهتا لإلسالم
الثانية :الزكاة ،فنحن شافعيون وأحناف ،فإذا أبدت -بعد حني -تلك املدرس ُة الزهراء
واإلنسانية ،فال ريب أن يتوجه إليها قسم من الزكاة وحترصها لنفسها باستحقاق ،وحتى لو كانت هلا زكاة الزكاة
لكفتها.
تكون ومتثل عند العقول أسمى «مدرسة» وبنظر القلوب
الثالثة :النذور والصدقات ...فكام أن هذه املدرسة ر
والوجدان أقدس زاوية (تكية) وذلك بام تنرشه من ثمرات وما تعمه من ضياء وما تقدمه لإلسالم من خدمات
جليلة .أي فكام هي مدرسة دينية فهي مدرسة حديثة ،وتكية أيض ًا .وحينها يتوجه إليها قسم من النذور والصدقات
التي هي من مجلة التكافل االجتامعي يف اإلسالم.
ِ
واردات دار املعلمني -بعد الدمج ألجل التبادل املذكور -توسيع ًا نسبي ًا ...يمكن
الرابعة :اإلعارة ..بتوسيع
إعارة تلك الواردات إليها موقت ًا ،وحينام تستغني -بعد مدة -سرت رد تلك العارية.
ُ
ترصخ وتدعو إليها بحامسة من ق ْبل عرش سنني بل من قبل مخس ومخسني
س :ما ثمرات هذه املدرسة حتى
سنة؟.
ج :هي -جمم ً
ال -تأمني مستقبل العلامء األكراد واألتراك ،وإقحا ُم املعرفة عن طريق «املدرسة» إىل
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 )(70لقد ألقيت هذه املباحث حول «مدرسة الزهراء» يف السنة الثالثة من إعالن احلرية عىل صورة خطب لألهايل يف كل مـن بتليـس ووان وديـاربـكـر

وإظهار حماسن «املرشوطية» و«احلرية» واالستفادة منها.
كردستان،
ُ
وتفصل.
س :حيسن بك أن توضح أكثر
ر
ج:
األول :توحيد املدارس الدينية وإصالحها...
ِ
والتعصب املمقوت ،تلك التي صدر أت سيف اإلسالم
الثاين :إنقاذ اإلسالم من األساطري واإلرسائيليات
املهنرد.
نعم ،إن شأن اإلسالم الصالب ُة يف الدين وهي املتانة والثبات والتمسك باحلق ،وليس التعصب الناشئ عن
اجلهل وعدم املحاكمة العقلية ،ويف نظري أن أخطر أنواع التعصب هو ذلك الذي حيمله قسم من مقلدي أوربا
ِ
يرصون بعناد عىل شبهاهتم السطحية ،وليس هذا من شأن العلامء املتمسكني بالربهان.
وملحدهيا ،ملا ر
الثالث :فتح باب لنرش حماسن املرشوطية.
نعم ،ليس هناك يف العشائر ِمن ٍ
فكر ُيرح املرشوطية ،ولكن إن مل تُستحسن يف نظرهم فال يستفاد منها ،وهذا
أشد رضر ًا؛ فالشك أن املريض ال يستعمل دوا ًء يظنه مشوب ًا بالسم.
ٍ
صاف لتلك العلوم بحيث
الرابع :فتح طريق جلريان العلوم الكونية احلديثة إىل املدارس الدينية ،بفتح نبع
ال ينفر منها أهل املدارس الدينية ،ولقد قلت مرار ًا بأن فه ًام ً
خطأ وتومه ًا مشؤوم ًا قد أقاما -حلد اآلن -سدر ين أمام
جريان العلوم.
اخلامس :أكرر ما قلته مرار ًا -بل مئة مرة -أن هذه املدرسة تصالح بني أهل املدرسة «الدينية» واملدرسة
ِ
وأهل الزوايا «التكايا» ،وجتعلهم يترحدون -يف األقل -يف املقصد ،وذلك بام حتدث فيام بينهم من امليل
«احلديثة»
وتبادل األفكار.
نعم ،نشاهد بأسى وأسف أن تباين أفكارهم كام رفرق االحتاد فيام بينهم ر
فإن ختا ُلف مشارهبم قد و رقف التقدم
والرقي أيض ًا ،وذلك ألن ك ً
ال منهم -بحكم التعصب ملسلكه ونظره السطحي ملسلك اآلخر -انساق إىل اإلفراط
ففرط هذا بتضليل ذاك ،وأفرط ذاك بتجهيل هذا.
والتفريط ،ر
ينور األرض ويبهجها؛ فأحد منازله «مدرسة
جتسم لكان قرص ًا مشيد ًا نوراني ًا ر
اخلالصة :أن اإلسالم لو ر
حديثة» ،وإحدى حجراته «مدرسة دينية» ،وإحدى زواياه «تكية» ،ورواقه جممع الكل ،وجملس الشورى ،يكمل
البعض نقص اآلخر ..وكام أن املرآة ُمتثل صورة الشمس وتعكسها فهذه املدرسة الزهراء ستعكس ومتثل أيض ًا
وغيـرها مـن األمـاكـن ،وقابلوين مجيع ًا باملوافقة وبأن هـذه املسـألة حقيقة وممكنة وقابلة للتطبيق ،لذا أستطيع أن أقول :إنني مرتجم ملا كان
يدور بخلدهم يف هذه املسألة (املؤلف).

صورة ذلك القرص اإلهلي الفخم يف البلدان اخلارجية.
يا أهيا األرشاف! اخدمونا كام خدمناكم ر
وإال ...يا أهل احلكومة الذين تدر عون الوصاية علينا بعدم بلوغنا
سن الرشد كام تظنون أ ِّمنوا وسائل سعادتنا كيام نطيعكم ،ر
تعهدتم
وإال ..فيا أعضاء االحتاد والرتقي القدماء يا من ر
وحتملتم بحق الواجب االجتامعي لألكراد واألتراك حسن ًا فعلتم وقمتم هبذا املزج ،فإن أحسنتم فحسن ًا ر
وإال..
ر
[فر ردوا األمانات إىل أهلها].
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س :هناك عتاب كبري عىل العلامء حتى...
ج :إنه ظلم عظيم وعدم إنصاف شديد.
س :ملاذا؟
ج :ألنه محاقة كحامقة من حيمل ذنب العدم عىل الوجود.
س :ماذا تعني؟.
ٍ
علمه بعدم احللم كم هي محاقة وبالهة،
ج :إن إدانة العلم ،بذنب
ناشئ من عدم احللم ،لشخص اقرتن ُ
وسموه ،واملب رلغون ألحكام الدين،
كذلك فإن إدانة العلامء املساكني -وهم املرشدون دوم ًا إىل قدسية اإلسالم
ر
ٍ
ناشئ من
حسب طاقاهتم والذين يستحقون احرتام ًا وحمبة أكثر ورمحة يف الوقت احلارض -إدانتهم بذنب وخطأ
عدم وجود علامء بمستوى الئق هلذا العرص ،ثم إلقاء ذلك الذنب وتلك اخلطيئة عىل كاهل هؤالء املساكني ،إن مل
تكن هذه محاقة أعظم وبالهة أكرب فام هي إذن؟!...
ِ
وجود» ما نبتغيه من العلامء األفذاذ ،ألن أغلب
نعم ،إن الرضر مل يصبنا من «وجودهم» بل من «عدم
األذكياء قد اجتهوا إىل املدارس احلديثة ،واألغنياء أنِفوا من نمط املعيشة يف املدرسة الدينية ،واملدرسة نفسها -لعدم
وجود االنتظام وفقدان االستزادة من العلوم وانقطاع سبل التخرج -مل تتمكن من هتيئة علامء بمقتىض هذا
العرص...
احذروا! إن كُره العلامء وبغضهم خطر عظيم.
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س :فإن كانت نيتك خالصة تو َّف ْق ،وقليل من خيلص النية ،فانظر إىل نيتك.
 )(71تنبيه :يا أعضاء احلكومة وأهل السياسة الذين تعدر ون أنفسكم من اخلواص ،ال تس رلوا أن ُفسكم باالستناد إىل هذا الكتاب الذي خياطب العوام
جعلت الزمان وكيالً ،فلم تعيـروا إىل
ويلقنهم الدروس يف حتطيم اليأس ألن سوء استعاملكم أسوأ تأثري ًا من سوء فهمهم ،فلكي أرشـدكم
ُ
درس الزمـان باالً ،فـذقـتم صفعة تأديبية (املؤلف).
 )(72يا أهل املدارس «الدينية»! ال تيأسوا إن العلوم الدينية والعلوم احلديثة يف الوقت احلارض مها املسيطرتان .وإن طريق التقدم والرقي سيكون
بالعلم وبأنواعه كافة ،وسوف يرتقي أرف ُعه وأعاله إىل أسمى طبقة (املؤلف).

ج :هلل احلمد وال فخر  ..إن عنارص األغراض الشخصية ومصاحلها املخ رلة بإخالص الن رية -من نسب
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أتعرف إليهن ،ذلك ألين لست صاحب نسب شهري
ونسل وطمع وخوف -ال تعرفني وال أعرفهن ،بل ال أريد أن ر
أي جنون -حتى
كي أجدر يف صون ماضيه ،ولست صاحب أوالد كي أسعى لضامن مستقبلهم ،ولكن يل جنون  -ر
وأي جهل -حتى جعلني أمي ًا ال أستطيع
أ ْعجز املحكمة العسكرية هبيبتها ورهبتها يف عالجه ،ويل جهل مطبق  -ر
قراءة املكتوب عىل الدينار والدرهم .أما التجارة األخروية ...فقد آليت عىل نفيس رأال أتراجع عن طريقي التي
عت فيها رأس مايل .وإين عىل وشك خسارهتا منذ اآلن ،إذ أ ْس ُق ُط يف آثام كثرية ...فلم يبق رإال
أسلكها ولو ض ري ُ
حتملني ما ال يمكن أن أحتمله من وظائف..
الشهرة الكاذبة ...ولقد مللت منها ،وأهرب منها ،ألهنا ِّ
ِ
وأفراد «جون تورك» غري امللحدين؟.
سِ :مل حتسن الظن -كلام أمكنك ذلك -بحكومة املرشوطية
ج :ألنكم تسيئون الظن هبم كلام تيّس لكم ذلك ،فأنا ُأ ِ
حس ُن الظن هبم ،فإن كانوا بمثل ما أقول ،فبه ونِعم،
ر
ر
وإال فأنا أرشدهم إىل الصواب كي يسلكوه.
س :ما رأيك يف االحتاد والرتقي؟.
أثمن قيمتهم رإال أنني أعرتض عىل الشدر ة التي يزاوهلا سياسيوهم وأهنئ يف الوقت ذاته
ج :مع أنني ر
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وأستحسن-إىل حدٍّ ما -فروعهم ُ
وشعبهم االقتصادية والثقافية والسيام يف الواليات الرشقية.
*

*

*

سؤال :ما الذي ألقانا يف غياهب الضياع وأقعدنا عن معايل األمور؟
ٍ
وفعالية ،أما الشوق فجوا ُدها ،وهو مطية اهلمة .فحاملا متتطي مهتُكم صهوة جواد
اجلواب :إن احلياة حركة
يفت
الشوق ناشد ًة معايل األمور يف ميادين معركة احلياة ،إذا بـ«اليأس» أول ما يصادفها ،هذا العدو األلد هو الذي ر
طوا ﴾ (الزمر.)53:
من قوة اهلمة ..فعليكم أن ترضبوه بسيف اآلية الكريمةََ ﴿ :ل ت َ ْقنَ ُ
حـب الظهور وميل التـفـوق» هـجـومـه ،هـذا امليـل املغروز يف اإلنسـان حياول التحكم عىل
ثم يشن « ُّ
خدمة احلق اخلالصة من احلسد واملنازعة ،فيهوي برضباته عىل رأس اهلمة ويطرحها عىل األرض ِمن عىل جوداها..
فعليكم أن تبعثوا إليه حقيقة اآلية الكريمة:
لِل ﴾ (املائدة.)8:
﴿ كُونُوا قَ َّو ۪ام َ
ين ِ ه ِ
ُ
االستعجال» ف ُي ِز رل قدم اهلمة ويقلبها عىل عقبيها بطفراته خطوات ترتب األسباب
ثم يربز إىل امليدان «
واملسببات .فيشوش مراحل العلل التي وضعها اهلل سبحانه يف سننه الكونية ..فعليكم أن حتتموا منه باخلندق األمني
 )(73إن التحدث بنعم اهلل رضب من الشكر ،مثلام حيدر ث الشيخ عن كرامته شكر ًا لنعم اهلل عليه (املؤلف).
 )(74يظهر الظلم عند عدم توزيع العدالة توزيع ًا عادالً .فال يمكن جرح شعور ألف من الناس ألجل شخص واحد .فالشدة يشء واحلمية يشء
باحلق ،يسوق الكثريين إىل الباطل ،ور بام يرغمهم عليه (بام يستعمل من شدة) (املؤلف).
مغرور معجب بنفسه
آخر ،إذ لو التزم
َّ
ٌ

لآلية الكريمة:
طوا ﴾ (آل عمران.)200:
صبِ ُروا َوصَابِ ُروا َو َرابِ ُ
﴿ا ْ
ثم يتصدى هلا «الرأي الشخيص» املستبِد والتفكري االنفرادي الذي يبدد آمال اإلنسان ،رغم أنه مك رلف -
بفطرته -برعاية حقوقه ضمن رعايته حلقوق اآلخرين ..فعليكم أن تصدوه باحلقيقة الشاخمة يف احلديث الرشيف:
«خري الناس أنفعهم للناس».

()75

عدو آخر وهو« :التقليد» فيجد الفرصة سانحة لتقليد الكساىل واملتخلفني،
ثم خيرج إىل ساحة املعركة ٌ

وبه يقصم ظهر اهلمة ..فعليكم حتدر يه باحلقيقة الشاهقة ،تلك هي حكمة اآلية الكريمةََ ﴿ :ل يَض ُُّركُ ْم َم ْن
ض َّل اِذَا ا ْهت َ َد ْيت ُ ْم ﴾ (املائدة .)105:كيال تبلغ يدُ العدو أذيال اهلمة.
َ
العدو الغدر ار وهو« :التسويف» الناجم من العجز وفقدان الثقة بالنفس ،فينشأ منه تأجيل األعامل
ثم يلوح
ر
األخروية من اليوم إىل الغد ،وهكذا حتى يمسك يد اهلمة ويقعدها عن النهوض ..فعليكم االقتداء بّس اآلية
ون ﴾ (إبراهيم .)12:عىل اهلل ال عىل غريه .فاجعلوا التوكل عليه سبحانه
ّٰللا فَ ْليَت َ َو َّك ِل ا ْل ُمت َ َو ِكلُ َ
الكريمةَ ﴿ :و َ
علَى ه ِ
حصن ًا للهمة.
ثم يدخل الساحة العدو امللحد وهو« :التدخل يف ما هو موكول أمره إىل اهلل» فينزل هذا التدخل برضباته
القاسية ولطامته املوجعة عىل وجه اهلمة حتى ُيعمي برصها ...فعليكم أن ترسلوا عليه احلقيقة الدائبة والرابحة
ست َ ِق ْم َك َٰٓما ا ُ ِم ْرتَ ﴾ (هود .)112:كي تقفه عند حدر ه ،فال يتجاوزه ،إذ ليس للعبد
دوم ًا وهي اآلية الكريمة ﴿ :فَا ْ
أن يتأ رمر عىل سيده.
وأخري ًا ُيقبِل «حب الراحة والدعة» الذي هو أم املصائب ووكر الرذائل فيص رفد اهلمة الكريمة بسالسله
وأغالله ويقعدها عن طلب معايل األمور ويقذفها يف هاوية السفالة والذلة ..فعليكم أن ُخترجوا عىل ذلك السفاح
الساحر ،البطل املجاهد يف اآلية الكريمة:
س ٰعى ﴾ (النجم.)39:
ان ا ََِّل َما َ
ْس ِل ْ ِْل ْن َ
﴿ َوا َ ْن لَي َ
س ِ
وحتم ِل املشاق راحة كربى ،وإن الذي يملك فطر ًة حساس ًة راحتُه يف السعي
[حق ًا إن لكم يف اجلهاد
ر
والعمل].
*

*

*

كان الذين ال يعرفونني يف أثناء جتوايل ينظرون إىل مالبيس وحيسبونني تاجر ًا ،ويسألون:
أأنت تاجر؟
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 نعم ،وكيمياوي كذلك! كيف؟ هناك مادتان ،أمزجهام مع ًا ،فيولدان ترياق ًا شافي ًا ،وضياء كهربائي ًا. أين مها؟ٌ
صندوق يميش عىل رجلني مكتوب عليه« :اإلنسان» ،فيه جوهر ساطع أو أسود
 يف ُسوق املدنية والفضيلةقاتم وهو القلب.
 وما املادتان. اإليامن واملحبة ،والوفاء واحلمية.اجلريدة السيارة
أبو اليشء ،ابن الزمان ،أخو العجائب ،رفيق الغرائب.
بديع الزمان سعيد النوريس
*

*

*

