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ونظرتداولهادوائرالعارف، من ومنمة مستبعدة ممه الأسياد 
ؤ*من الغموض به ممدرأيحيط يميه أن على يحرص وممارسه الناس، باز1 

وباكالي؛أولأ( عاروك )اعرف مقولة تحقيق للناس ينس لا حس حاب 
.عليه اكنلب س يتعفوا لا حش 

لأياأتوابآالتحديد س اششس يحاول أنه 3طلأعن الأسياد، إف 
اةالخيتندم مع وسدل تتطور أشكالأمتعددة له فان متتوعة، تمؤيهية 

,حديدة أساليب س محتقروه له مايوفره يفضل الأنانية، 

فيأف أم الدممقرالمة، بمسألة يتعلق فيما مسدود ائق إلى وصلتا فهل 
والدممقرايةالوحدة شواؤلئ إلى تعيربنا أن ممكن أفكارأ التراث جمة 

ذلك؟إلى الأيلة الخطوات وما وامموم؟ 

الخديد،العالي والتظ_ام مايس قلل في مشروعيته تتجدد سؤال 
أييعترف لا حيث اكلري؛ التجزئة وواغ التسارعة، الكونية والتحولأت 

فقدانعن أوياحر. بمنكل ليمر- < سياسته بحسن ؤيتغش تهلرإلأبسالته، 
الأقطارالعربية.حكام  Cjyالتيادل.الهنة 

وتقديمنحوانهيارالمنويالصبي الخشثة الخْلى عتمة م مهم دمزال 
إسراتيل،مع الفاوصات على الخجل والتهافت النازلات، س لة مل
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العلاقاتومملسع فااسهليرن، في \ذ0ضني بالكيان النسي ممهيدأللاعزاف 
ويانواوأبنائنا، دماءأحيادنا وسربوا العربيت الأمن استنزفواتروات سمرمن 

آن.ؤو في الأسياد حجت 
العرمةالنحل—م م معفلترفعه الئعارالذي زمن ض مربك وسؤال، 

الأمييكمبالخوخ( )بلتمري_رالمنح إنماذه« ممكن ما »إنقاذ ; القائعة 
النمية.عمدنا أسباب أهم - ومايرال - كان من ومماقحة 

المييةودلوالخماهمر يؤوالدممقراية إغفال، يجرى حبم، في ؛ هدا
ربتراتجة إبط نجت ' دالاسراتيجي اككتيكي السياسي التحرك في 

امكيكابوصاية الحكام وئول، ، الحكام بوصاية امر الخمنول، هوامها 
.كان« كثا أيدع بالإمكان ليس » ستار نحت، الحديد العالي ونظامها 

بأنالاعترافج عدم مع أسوأ، إلى سيئ من الأمة حال، وتتردى 
استمراروع عليها، تحد لا بجدارة الدؤيع إخفاقها أثبتت، فد اكمية 
والحرمان،الكبت، بيتها يجمع نمائل ين بالديني القومي. اكأراع 
واستسلام،بامتكانة الواقع مع التعامل تفجير في حلاصها ؤيكمن 

•جاء شكل، أي ^، التعصب سجبإ وفي 
هاحاولالتي نمل الامتشقاف، مغامرة نعبرإلى القيمة هده من 
الداتلهم وتأسياعلى الئاريخ، الوافروفهم فهم على بتاء سرونا، 

•أفضل مممل( عض كوة لنا ينتح ١^٢،^، التراكم لخل ■ الأضن وقهم 
.اكراث، إش العودة أمية تأتي هنا ومن 

-الأزمة هده من للخروج ولابدكا. حضارى، مملور أزمة من إنانعاني 
اإمكاناتننتمشى أف بعد لفاعيمتا، العامرالصحيحة ندأأولأبوضع أل من 
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ميلّا بى حلنلة ثحدث لا حش حقا، له مؤملون نحن ما معرفة حلال من 
التراث.•ع التعامل مشكلة الفكرالعربي *انق أحد ومن • نفعل وما 

منهنتهللق الخاصرالن%ي هومشكلة ؤإثما الماضي، مشكلة ليس التراث 
شجون.ذات هدا، الميي زماننا في التراث، إلى والعودة نحوالمتقبل. 

متعبةالعودة نقى ' فيه أومضيئآ مغللمآ نراء ما نحاه موقفنا النيلرعن وبصرف 
أيضأ.ويابياعاتهم سبقونابوجودهم، من نقفاأمام حى ومعحزنة 

مراحلفي الإنساني للتشاهل ونتاحآ الإنسان صنع من التراث كان فاذا 
اختياره.ومن الإنسان صنع محن هوأيضأ تفعيله فال مجتعافبة، Jاريخية 

هوؤينا فينا تفعيله قاف فيه، لنا اختيار لا التراث إلى الأنتعاء كان ؤإذا 

اختيارنا.من 

كثثرأمنفيه سيجد أته ' أرقأمزدوجأ الثراث قارئ ئؤدق التي والمثكلة 
الخلولكنيرمن إلى - خلاله من - سيهتدي أوأه تساؤلاته، عن الإجابات 
عئاتركهجذوة\ طضلم الصبي انجتمع لأن وذلك • عمره لمشكلأت 

نغزمن فيه نلح3ل ولم ، قاتمة أك؛رملث؛اته زالتا فما ، العربية النهضة رواد 
.بعد استيعابها من يتمتش ولم هو، ينتجها لم لتقنيات استعماله سوى 

،قراءاتنا بعص توع_ا والخشن الركّتا هزا نركّب، لا إذن فلماذا 

حينخاصة ااءaالام. حتى المعلخون اننا إن- الإنسان يخدم بما وئوقها 
١أفكارنا؟ بعمى وأنتج عصرتا، بالتأثيرالمياشرفي عصرآأسهم نيرس 

كتابرأهمية أتي وتالكواكبي، الرحمن عبد أهمية تأتي ينا من 
مننتعلم أل عسى ممومه الذي الاستعباد( ومصانع الاستبداد رطائع 

ائعطب» كتاب، نثر يياتي . متن الخحر من نلدغ لا كي الماصي 
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بدأتاكي أفكاره لدرامة استكمالا « الاستعباد ومصائ الاستبداد 
يليق.مما إخراجه على دارممحات حرصست الذي القرى« أم » في 

)ط_اغاكنيس للكتاب مختلفة طعان بتي؛ مقارنه هنا. قدم. ا إنن
علىماينئي بض من يدمن ونختارالنصوص ، الاستعباد( الاستبداد 

ونمرقاللازمة، والمميرات بالخواشى ونحصنها مختلفة، طثمة ثلاثعن 
توصفعن نتواى ولم اب، الكتذكرهافي الوارد والعالم بالأعلام 
الاستبداد.لهلباتع وافة تحليلية دراصة تقديم وعن الكتاب، 

الأخهلاءمىبعض يتصؤيب لتفي سمحت أئتى إلى وأودالإثارة 
صواي.به ماقام ذلك متجاوزأفي والأشعار، الايات بعض 

يحملسورية في ميدي صدورطابع يوم - العمل أتحزهذا إذ ؤإقي 
الكواكثيعاناه .أتدكرما وفاته على عام مرورمائة بماصة الكواكى صورة 

ألوهذايمي • الأرض في دون المعله قهرحرص من موٍكه في 
بمنيالذي الخلص التهج هوذلك ؛ وحدْ محمى والذي يزولون، المدين 

لنيلأوموالية شخصيةآنية مناني بعيدأعن أنفسهم *ع ١اص١دقون البدعون به 
الذياكاريخ، تصغ إلأالآئ١رالي تبقى ولا سيموت، كليهما لأف عمرو، 
خاتمةفي الصحيح سياقه إلى ميعود تنيتقه، في التتمذون جهد مهما 

أعانيه.الهعأالكبيرالدي من بالرغم بالرصى نقي فتمتلئ الهلاف، 
بالقول،تكتفي وأنت عيتيك أمام يذوي الوؤلن ترى ح؛ن الهم يكم 

تتجدحينذاك بذؤيلث. عليلش متعتن قهرك بفعل الأخرون يقوم حعن في 
الدائرةرثيس بجوك همومك، حاملا العمل إلى تذهب حيث الفاجعة؛ 
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وسواكوأنك الخاصة، دائرته داتمآبأنها تذكيرك على تسل عرجاء يترارات 
•أمحه أوعن جده عن دراثة بملكه خاص محنط في تسلون 

ولكنها-أيضا.مدواصعب، انحابهة تصبح عندمايكرالهم، 
فيه.نحن ١^١!الذي خلاصناالوحيدمن لأيها أكر؛ صرويية 

طحانجمال د.محمد  1423الأولى ودجمادى في حلب 
.و tahhan@scs-net. Org 82002آب 
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الأستبد،ادطبائع طبعان 

هومحررها « الأسمال ومهايع الامتداد يانع » الكامل عنوانه 
ك.انه 

وذلكبير1يوسف( )علي لصاحبها »الؤيد«اكمية ني صء لأول سر 
الكواكيوسع ثم ملادى(، ا  902و 1900= هجري  1320وا 318>ط 
كتاب.ونثرهافي الأبحاث تلك 

،؛ ^١٣بدون بممر، الحمالية مطيعة أنحزئها طبعة على ا عثرنوقد 
-ك محررهاهوالرحالة الممير. القطع من صفحة ا/  26/ من وناش 
.ام/ ا39عليهاتاؤيخ/ مشابهة طبعة وهناك 

الدستور)مطعة في مهلبوعة < تاؤيخ دون بقديمة، طبعة وثمة 
الكتبةصاحب فارس( )إبراهيم نمقة على علكب، محمد بشايع العثماني( 

الصغير.القطع من صفحة أ/ ش/25 الطعة هده وتقع ممر، ش الشرب 

واحدمعءج1ا- بمصرفي التجارية الكتبة أنحزيها طبعة هناك كماأل 
فيوالنثر« للطاعق »الدارالقومية وطبعة . م/  1931/ عام القرى« »أم 

كانون5 في ومؤرخه . /  27/ برقم ثقافية( )محب سلسلة صمن القاهرة، 
■ومثة صضحتئن في وتقع ا/ 959/ الأول 

بدرب)الأمة( مهليعة في الكتثي( ععلية )محمد نمقة على وطتعة 
بأئهاوصدرُت، الصغير، القطع مجن صمحة أ/ وتقعفي/72التعلأن، 
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مسددالسسد ولماذا الامحسداد؟ طسعه رما عتوان تحت سناقة هران 

اكلعةوسرمحرلهذه . ؟( تي الرب على الخبز ولماذااستولى الخوف؟ 
•عدلة.فة اى ؛ م( . )ط بالحرقين 

الرحمانيةال3لعة عن المحتادرة فهي تعدثالثة أن ممكن ام الطعة أما 
ساؤعبأول الك؛رى اكحاؤية المكتة من بمللمب ت الكتاب على ومئون ممصر' 
1931= مبمري  1350)محمد، مصعلمى لصاحسها ممصر، عالي محمد 

صفحةا/ 36/ في الطعة ، jjkونفع ومحرر٠ا٠والنحارةك. ميلادي(، 
اليهاصت وند ف، -< ١^١٠يخل نيادات وفيها الصغير، القطع من 

مقدمةالممحق رأس في محت وفد الميؤع، صعق تعادل إصافتة صفحات، 
. 465الكواكي عيدارحمن ، 465محررعاهو: عبارة ، ١^١،،بخل معدلة 

ثمانينة مفي »إئثي ؛ فيها جاء يدالمؤمحا، بخل معدلة مقدمة وتتصدرها 
فررتالسترق، في مرحآ دياري هجرت هجرية، وألف، عشروثلاثمثة 

ضنثرت لصر، _، نيارتى فى [ ا— إله مركزآأرجع واتخذتهالي مصن، 
وماماهوالاستبداد؟ ت عتوانامحت، نحت سياسية مقالات، أمهرجرائدهابعءس 

م؟ضاشُية؟ضالآحلأيى؟ضانحد؟
بمصتكليم، أحيت ثمفيزيارتيممرث١ية عترذللئ،. الال؟إلى على 

كالتؤييةالاحتماعاته، فى حصوصأ ، الباحث، تاللث، عت، فوسالشبيبة، 
فيذلل؛، ونثرت الاستبداد، من التخشى ؤلراس إليها واصفت، والأحلاق، 

هده،فينيارتي Iثم ا••• الاستعباد( الاستبدادومصايع )ْلباغ منه كتاب 
القئلرأعيد أف فأحببت فليلة، برهة نفدفي قد المحاب وجدت الثالثة، وهي 

فيوقدصرفت، وفننه. اقتبسته أوما فضيطته، نيدأممادرسته وأنيده فيه 
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إصافاتالمسخت هذه وفي أُ،. قليل« غير عنيزأوعاء عموأ المسل هذا 
و»الامتدادو»الامتدادوالمال« والجد« »الامتداد أبحاث في محيرة 

فيالطعان اختلاف على الأعتلة بعض ومضرب وسواها. والأخلاق« 
.مخءلوءلة طعة أي ؛ مخ( )ط. بالخرقين المسحة هده إلى راُزين حسه، 

حخنالرحمن( عيد )الدكتور الكوامحي حفيد اعتمد الطعة هده وعلى 
حيث؛ اميلادي(  957= هجري  1377)منة الكتاب طاعة على أشرف 

ه،نف١^٥١، بخل فيهاتتقيحآ لأف أئهاالأولى، على الطعة تلك اعتمدت 
ميلادي(. 1902= هجري  1320)في و.ؤتحة 
بدارالمنانميلادي(  1973= هجري  1393)نة في تاب ت لم 
وهيالتونل، القطع من صفحة أ/ 60/ في وتقع بيروت، في الضم 
الومة.الأولى للطعة مطابقة 

عيدلليكور ة توضيحييكلمة الخديدة الطعة هذه امتهثت وند 
النورإلى الكتاب هذا ظهر » : الكتاب عن مها يقول الكواض ازحمن 

بداالذي الأصل وفق «رات ؤلمه واعيد عاما، ؛ jy،_rأكرمن مطوعآمنذ 
منقحةالأولى الطعة من نسخة الؤبما أوراق ض حش؛ليرن ٠ مرة أول به 

وحننلت، ( 1957)عام في •رة لأول المئحة نشرالنسخة »وتوليت، يده بخل 
الثقافةلوزارة التابمة التاؤيخيق الوتائق في.ديرية الأصلي الخلموط 
وتعديلاته.بخذا،لوف الأصل من لورقتين صورتان ذللئ، تلي بدمشق« 

وتتة٠ دمشق التاؤيخة بدارالوثاتق الودعة خة التفي القيمة ين ر1و2( الخعحات )2( 
منأا.مصور؛ نخة ولدي ' 1( رقم) 
الأحددون طامه على دأبت، المرية دوراضر »أذبعض إلى همدارحمن د. يشر )3( 

ص7.، 1973ط2، الأنداد، طائع « أثرناإو4 الذي بالتمح 
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والخطوطة.يوافق ص الطبة هدم دفاللألتاس.ئنابمديل ولكثا. 
ح(.)ط. بالخروق استخدامها، حين ، ام/  973/ طعة وسرعزإلى 

عامرالكتاب ببروت في ناصرلدمافة موسة موحرأ ونامت 
هوفرعي عنوان وتحت /، 32/ برقم الاجتماع سلملة تحت م/ ا 980/

معالصغير، التعلع من صنحة /  127/ في وحاء الفكرالميي«، »خزانة 
الطعاتبن تخالط أئها وحدنا . اكارنة خلال من ولكننا. للابحاث، فهرس 
•نشرطعنهاتلك في منهج على نعثرلها ولم والحديدة، الميممة 

تالثةطعة بيروت، / حالب العربي( )دارالذرق في الكناب يع تم 
القطعمن صفية /  160/ في جاءت ميلادي(  1991= هجرى  1411)

خ3لأطاعيآ.متعن اكثرمن اللجعة هذه في، وندأحصيت الونل، 
دارونثرئها ، السحمراني، لهاأسعد قدم طعة علؤ، موزأ، وعثرت، 

وغيرثدممة نسخة علم، اعتمدت ولكنها م،  1992عام بيروت في، النماسرا 
اعتماد، ١١٠٩^؟، فكرالكواكٍي، مماسي،ءإلم، < الكتناب من، أومنيلة مشة 

غيرمجدلفهمه.الطعان تلك على الدارسحث 

علبه،وحرصنا اهتمامناالنسيابالتراث مدى عكت ام، أمااليعة 
-المغير-اليان - )الثورة الرسمية الصحف النيرأنحزتهايععس تلك فهي، 

للجميع()الكتان سلمالة صمن دارالمدى مع بالتعاون الحياة( الأيام. 

والأسعاررلرقمواجهتهاعند»الاميدار نيمحابه النصراني، اصعد ان الميب )4( 
يوردصمن< ام  984عام ٍروت بني دارالتمالس الصائرعن والإراممي« الكواتمي 
»لمانعكاب بملح ثم م،  1975عام لمعتهاالمدله يي للكواكى، الكاملة الأعال ممايرء، 

م.1992عام ذما التعاتس دار وم ، الشوء ال٠ديم النص على اعتمادا له، الامتداد« 
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القعلعمن صضحة أ/ 33في/ الطعة تلك جاءت وقد . . / 2002عام/ 
مهاالحرصوبدى ، ا/  973/ عام طعة عن مصورة وكأنهانخة الوسط، 

فيأخطاء فيهاسعة وتدأحمت وردت، التي ايطبب الأخطاء على حض 
أوببعضالنؤف بالخديث نتعلق أخرى أخطاء عن فضلا الارأنيه، الأيات 

منيعة مإلى مرات عدة امحل رملت ارمحأمحني مجن بالرعم هدا ٠ الأعلام 
الطعانفي الواردة الأخطاء •سهآإلى لثالة الأمتثارتة الهيئة أعضاء 
<اللائق بشكله لإصدارالكتاب محالعمل الت3لوع استعدادي ومدمحآ ، التدممة 
اككلالآتي:على ارمالأ وكانت 

الحترمالأستاذ 

:ؤمحعد طيية؛ تحية 

وقرأت، للجميع( )الكتاب سلسلة من الأول صدورالكتاب أمعدني 
عدمحنتهاالفكرالنهضوي ومن محياعأ، كتبها إصدار تنوون التي الأسماء 
الأستعياد«.الامتيدادومصايع »طبامحع كتامحه خلال من الكواكيي ارحمن 

تثناءمحاموغيرصحيحة، كلهاناقمة محتلمة طبعان للكتاب ولأن 
حفيدها وأصدره، ا/ 973/ أعيدطبعهاعام التي ، أ/ 957/ عام طبعة 

بضيهلهافت ثم ، ١^٩٢ المُآن دار عن الكواكبي ارحمن عبد الدكتور 
ارحدةان عركنيرامحعن صدرت التي الكاملة أعماله صمن وتحقيقها 

)الكتابمثرؤع تحاح على مر وحرصآ ، أ/ 995/ عام محيرون في الرؤية 
أنحدمحي يوالصحيح، اللائق محالشكل إصدارمح_ه وعلى ، للجميع( 
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ومصايعالامتداد )ياغ لكتاب وتحقيتي دراسي رغبتم. إن - اعديكم 
الأتي:الشكل على الامماد( 

صورْلأكوهم

ءالى0ءن صفحتا )منهجية( مغيمة 

CDعلى قولسلكب صفحات / 3 / حياته 

CDعلى فولكاب صفحات 0أ/ الامتداد/ طاح تحليل 

صفحة.أ/ 20/ التحقيق •ع الأمامي الكتان 

/is/بخاابنه وتعديلاته المختلفة، الكتان لئبعات مصورة وثائق 
صمحه.

فياعتتمادها عليكم أتمنى لإرّالهالكم، استعدادي إيأبدي ؤانتي 
إصدارالمحات.

مرورمئةمع ذلك ليتوافق حنيران سهر حلال إصداره يتم وأرجوال 
يخعة الوافق تْوا، عام حنيران /ه؛/ في توفي مث وفاته؛ على عام 

ه. 1320منة الألأل 

حتم/مئس/مممدلجره وتفضلوابقبرل( 

طحتانجمال محمد د.  92002ا1افي حلب 

E-mail: J- tahhan@scs-net.org( 42002أ/3/ في أعيدإرسالها )نم 

2284441. 2276085.ه 8997ب ص. 

ّوريةحلب.  2267674فاكس 
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تفصلالذي كؤيم، فخرى الأستاذ باستثناء لتدائي أحد ستجب ولم 
بهيئةالأمريممثق لأف الاستجابة، إمكانية من مديآاسقه هاتفيا بى يالائصال 
الكتابكتابة إعادة تتطلب طاعنة وتكاليف كثيرة ؤإحراءات ا،ثشارتت 

.الخاسوب على الجز 

،( 2002)انمام محيا من اواخرالثهرالخاص في الكتاب صدر وهكذا 
نيالمص انمسةهمت بصورته الميي التراث تقديم على ص وحرصا 
وذلكبمايليق؛ تداد« الاملشر»طاتع دارمضهات من يدغم المثرؤع 

وظهرإلىالقرى، رأم الأول الكواكي كتاب دارصضمحات نشرت أن بعد 
أيضا*يليق بما النور 

وحدي.نتصأفازأتحمله الكرام الماد لاحنل ؤإذا 
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مواجهيهوطرائق الاستبداد ماهية 

وكانحلب، في تداد الامطالع •مالأت رزوس الكواكى آقب 
ياح» سماه كتاب في وسرعا الأبحاث نالك وسع ثم يامتعرار، يعدلها 

وصيحةحق كلمات وهى  ٠٠؛ عارة تتصدره الاستعباد« و٠صارع الاستبداد 
محررهاهوغدأبالأوتاد« تذهب لقد النيح، *ع الثوم ذهت إن واد' في 

اار'طلة)ك(.

•عناؤين تحت مقالات وسع تمهيدوقدمة من الكتاب يتأك 
الاستبدادوالعلم، الاستبداد والدين، الاستبداد هوالاستبداد، )مجا 

الأسيادوالتربة،والأخلاق، الاستبداد ال، الأستبدادوالمواتحد، 
مه(.الامتبدادوالتختص و١لتمنض، الاستبداد 

بيتهاالاستبداديؤبط مقالات مجعوعة - اهوواضح كم- والكتاب 
وعلاتائهوأعراصه أمبابه نسين |_، L^Jمحورايحاول ينهل الذي 
ؤيداتله.وأثاره 

مضطرعريي لم موأنا أقول ٠ بالقول: تمهيده الكواكي يدأ 
الخكمنظر ني حطيرء حرانم مجموعة يعد أ0 ممكن ا وهذ ٠ للأكتتام 
رمضطر، انتماء -مممتا عئي( ملم )وأنا تحد، * iyrرأنول( القائم، 

نيوجوده فرصة اغتم ولكزالزك القامع. إلى إثارة ب للأكتتام( 
الناشرالثاني، عهد)العباس على بها تتعم الش النيئة الخؤية وفسحة مصر، 
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عمايجولاكصؤيح إمكاسة له أتاح ئا < تلكه( أكتاف على الأمن لواء 
بلاده.مشكلات فى بخاطره 

اشيتوصل - الانحطاط فيرب يعرضراءالاحث؛ن أف بعد وعو- 
موالأسدائالداء هذا أصل أى صدى )غنص : الأتية اشجة 

مباحثبععس ويسط ا• تولية الدمبااحنررى ينعه ودوائه التئامي، 
إنجازّثيل في تكبدها التي والشاق عليها، طرأت التي والتغيرات كتابه' 

ومايفعل،طبايرالاستبداد بيان )إنماأردت منه: أغراصه يين ثم الكتاب، 
مناكولي ذؤيه••• على وبمنجه الاستعبادومايقضيه مصاؤع وتثخيص 

قضواالدين يعرف أن عى الداءالدفن، الورد مقصدآخروهوالتتييه 
علىولا الأغثار على يضون فلا بهم، حل لما النيون أئهم لمهم، 
الذينوعى والتواكل... الهمم، وفند انيل، على إنمايعتيون الأقدار، 

الممات(.قبل شأنهم يستدركون الخياه من رمق بقة فيهم 
يفعمن روليت ميتقي لا الاستبداد، إذيهاجم - ها - والكواكبي 

تيدوننالماهره لقدعمآ كشيرآمايكون المهور أن يوصح بل عليهم، 
ركما- معتى صييح وهدا الأحرار، والأحراريتولأهم متبد، يتولأهم 

الاجتماعيةالئاس ات علاقتكن فلولم . علميكم(. تكونواتنلى 
ابهلطل إلأفي الناس من يتمئن لا الذي تيداد الأّئ قادة، 

عنالناشئ الخوف بسبب بأيديهم هم أنفيذبحون العوام )إل والتعالي 
والغباوة(.الخهل 

حثحا،المشد)شردأ(فيالخملةالأولى،)5(نلاحفر.محا.الدئماخيارالألغافل؛ 
لأتديل يتورالأحرارحرواحد' اف يمكن لا حث الئانة؛ ابلة في وحاءالأحرار)جممأ( 

•دبمراّلتة صبغة اهثم ياحذ حتى حاكمة، مجموعة وجوه من 
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عتولالأسياديحمرني لأن وذلك ست، اإلسؤولة هده ولكن 
الذيناالرشادين الراشدين دورالعالعاء يأتي وعنا • بالاءلل لإياعهم الُوام 

•الخة طلب عر حمم وفي الناس، توهمة ني يجهدون 
الاقتضاب،الإنشاءاسالوب في )وقدتغٍرت ؛ الكتاب تأليف في منهجه 

أنسن4 لأن الإلغاز؛ الأيتعادعن مح_اولآ ، القيد( المهل وعوالأسلوب 
علىيمماون امحلأف ستةو مواليه، من أتمرعددممكن إلى أفكاره تصل 

اونه.موفضح الاستبداد حصون دك 

والإسلاميةالعريية مصائره يدكراإلؤئفابعض الكتاب مقدمة وفي 
يألهالساسة علم تميف إلى يتنقل م المالة، هده تناولت التي والأورؤيية 

فيفهو)التمحتف الأسياد ائا ، الحكمة( بمضي اكتركة الشؤون )إدارة 
بنبشاسع الفرق أن الثن ومن • الهوى( بمقض الشتركت الشؤون 

)الحكمة(ممال وفي )تمإف(، هناك )الإدارة(، مقال ففي انمارئين، 
الذيؤيالشكل منددة، فوانبن بموجب يتم فعل الإدارة . )الهوى( هناك 

التمرفأما . الأمة مصالعة وفق لتسيرالأمورالعمومية والعتل، يتوامح، 
يعيدأعنأيورغباته، الشد موات يتمُاطلأئأمن مراجمب فهوضل 

الكواكبييضع ؤيذلك انحتمع. مصلحة في أوتفكيريصب منطق 
وأقة< إذأسياسي فثحشه السامة. دانرة حارج و)الهوى( )الصإف( 

الاستبداد.: المياسة 

لغةالاستبداد، معنى بتحديد فيبدأ هوالاستبداد( )ما الأول القال أما 
قبولعن ة والأنف)هوغرورالمرءبرأيه، فالأستبدادلخه واصعللاحأ، 

وهواصعللاحآ.:الشتركة(، الحقوق وفي الرأي في أوالاستقلال النصيحة، 
يكتفولم ، سمة( خوف وبلا بالمثيثة توم حقوق في جمع أو فرد )تمرقا 



للحتكومة)صفة إئه نمول; بالوصف الامتداد يعرف نراه بل بذلك، 
ومتمؤع،ناح إلى العلاقة نتحول القانون، يغيب فحث ؛ العنان( االaللةة 
اثكامبريع الذي العقاب انعدام بب بومفقرومنقر، ومقمؤع، وتامع 

ماجورعم-

الذيالطالق الفرد فعنهاحكومة المتدة، الخكومة أشكال سن ثم 
أوالخماعةاادؤؤول، غير المنتحب الفرد وحكومة أوبالوراثة، بالغلبة ثور 

;النلطات ين بتفرق التي الدستؤيية وحكومة عترالس-ؤواة، اكثة 
نابلفعلي صفة عتها بني لا السلطة مشكل • والرانة والثنيدية التشؤيعية 
اكم؛عإن،أمام مسؤولإن اثمدون كان إذا إلا' يتم لا وذلك، للثفيذ، 

٠الأمة أمام مؤولون واأّذرعون 
الوارثالطلق، الفرد حكومة هي الاستبداد أثا؛مراتسا أن ؤيرى 

هدهمن وصف، تل )وكالما دينية سلطة الحائزعلى القائدللجيش، للعرش، 

التضنناس بمقيتبداد الاسفهويقيس تبداد(. الاسحس الأوصاف، 
عددالدينلمثل ، الهغايت، من أكبرعددممكن في ؤيحصره والشمول، 

الخؤمية.الاستبداد بصفات معرفة ولزدار الفهوم، عليهم يطق 

عندإطلاقه،)ؤيرادبالاستبداد ؛ لديه الاستبداد معنى يوصح ثم 
عداها أمام، مظاهرأضراره( أعظم لأئها خاصة الحخومات استبداد 

ةالحكوملأف لئ، وذلالإضافة( أومع محجازأ، بالاستبداد )فيوصف، 
علىح^مها في تعتمل. ولا جميعها، الحياة شؤون على سيْلر الأستيدادية 

وهياللعلة. تداول أوفي ا-خ^م، إر الوصول في سواء دمتوؤية، ناعيه 
الدسستوريةهوالقا بيانه وجودها أيأ وترى هي، تشرعه تقرإلابما لا 
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الذيالدين هوموى ما بشد الذي الدين فاثا الرابع، دفي 
لهمنح التدين، يد في لفكرة إطار يجرئ يض ، دتواْ من يفنغ 

حقيقةبمبرأ■همن عصلحشبمم، ني بمب تريج من انشاءما.لأون* 
لبمابروحعلانة لا التي الحديدة الغيران فنززون • الأصل - النْى 
التدعةيران ؤيممشوابالغالدين الناس بترك لكي إلا وماذلك الدين، 

أحكاممن ُجعوءة سوى أمامهم يجدالناس لا مرالرمان وعلى • وحب 
الأ\0الكواكي بح ولا • بملة الأصلمب النص إلى تمت لا وتؤمات 

حيث؛ غيرالدين( دبالث جعلوا قد وشركاءهم التدين إن )اللهم ت يقول 
قشةاستلاب عمالية الدين تحريم< فمعي عأليه، تحقيق للأول يتسنى 

الناسسالب إن ٠ بامحمه لاسرمحابهم العوام على الدين نفوذ تستعيرقوة 
فيالعلم، على الخهل منة حلال إلامن يحدث لا وحقوقهم *مياتهم 

العقل(.فوق لشيء بالإذعان قل الإنسان تكاف >لأ الدين أف حن 
أففيرى الثالث، •ناله في والعلم الامتداد ألة مالكواكي ؤياقض 

التيموقفا فيه ؤمحتن ' العلم على ابهل هوامشداد الامتداد أنولع أفح 
علوممن يخاف ولا الينة، علوم يخشى لا فالتي ، والعلماء العلم من 

منيخاف ؤإنما ميه، الإنسان ؤيعلاثة بالأخر؛ العقا القصيدية الدين 
العلوم)ونحوذللئامحن الأمم، وحقوق العقلية، والملمة الحياة، علوم 

وكمحقوقه، محي ما الإنسان وئعرف العقول، وتوسع الغوس، محئ التي 
لدللئ،. وكيم،ادفذل( النوال، وكيفط -ا، وكيف،ااعلالفيها، محومغبون 

حثواالذين العلماء من لا المرقدين، اراثدين العلماء التيمن يخاف 
الدينمن ولا منقلة، كأنهامكتات، كثيرة محفوءلا>ت، رؤو،هم 

هزب)إل ابهل يرزوا الامتداد دولة في وتونلمهم س-راؤهم يسهل 
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العندأنمصلحة من وليس ، وْلرادآمسم،( دائمة حؤأ والعلم الأسياد 
يهيملا الذي العلم مجحاؤية على الامتداد يعمل لذلك نتنورارعية، 

تيإلىالؤسعى تتؤيرالعمول، إلى اء العيمعي < إلأ؛< الامتداد 
،C تيوقوته النوة عم لأل)العوام العوام، معتمدآعلى التاس نحهيل 

حيايذلوفي • يكتتنهم الذي الخهل بسب بأيديهم أنمهم يذبحون 
أمابهم. ؤيتئل تييهل-اردهم اللايتنالث، العلم، بث قي العلماءجهدهم 

الخثيف،ديتنعا مناع إلى يغترالعودة يكون فلا الامتداد من التخلص 
منأهميته، وثن العلم، على حص دين عولإل الإسلام أل نعلم ونحن 
أمةني العلم انتشرتور L أنه )والحاصل أمرأذقورأ. بالقراءة أمره خلال 
رؤساءمن تدين المصير وماء الأمعر، قيود فيها وتكسرت إلأ قط، 

يتقلبحتى ينشرالحهل أن التي يحاول لذللئا ، دين( أوروماء مياسة 
انحل%من تعيصون يالأكثر، المد كنف صغارنى تدين مإلى الناّس 

التمجد.ياصطاع 

هوإحرازالحبانجد أل فيرى الجدوالثمجد، بين الكواكيي ؤيمرق 
فيأوالقس أوالعلم الأل إلأبيذل نال ولا اواس، قلوب في والاحترام 

•الحماعة سيل 

خصائصمن خاصة هو الذي التمجد ليقيم الجد يغالب والاستبداد 
واضاق,والراءاة ، تيبالتزلأيالمن وهوالتتثبأ المستبدة، الإدارات 
عاحرلافرد لأنه دائرتهم، وتوسح التمجدين المتئدالإكثارمن ؤيحاول 

توقريكي تدفعه نحميه، عصابة إلى وحاجته بغيرهم. قوة ولا له حول 
بالأصلأءتعمن ؤيوالناخرة. مظاعرالتمني هميهم الذين الناس أسافل 
الناس.وامترهامتؤ إخلهارالعفلمة في يثهعكون الذين 
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العادليالستد يطالب الذي عيده( يتجاوررمحمد الكواكي ترى وهنا 
كا. التراحم( إلى وضءالأمل اشارف، على التشن )متديكره 

عائلقوي لامتدادرجل انح-ال ينتح الذي )الأفغاتي( قول يرنض 
مماذآخر، متد استبدال سوى التوهم العادل التي ني يرى لا والكواتمي 

محعدلا' يمم اف لا،كن الحاكم لأي وذلك ولاممحوه، بملورالاستبداد 
بينييفرق • انحكومهثباحم إشراك ش مي الساسة عدالة لأف الاستبداد، 

•تداد الامممارسة أسلوب ني والضي، الشرتي ت الامتدادين 
يحرصونؤاسا كله، اليم بمعون لا المسن التبيين أن فيلاحفل 

الملمحاييون الشرفن لكن والحقوق، الحئية أفكار انتثار عدم على 
موصوعه.يكن مهما 

الترسينبيا المرق لكل الآل، جمع يهمهم جميعا والنياسون 
بعد، كيها في الأمة يشاركون المسن التبيين أن هو ، والثترفيين 

ملبغير في يفتكرون )لا نهم الشرقيون أنا عاليه. يبوها أ0 
أناباللين. يتصف لكنه ، الأمد طؤيل الهميي والاستبداد ■ الوجود( 
أسوألامننبداد مكانه يحلف ، ١^^ مدير ، الزوال صؤيع فانه الشرقي 

بقه.ما من 

تبدادإلىالاسمن تحولت ند النريية ات انحتمعفإن وعمومأ، 
نحومواؤلنيه.العنف ارمحة مبيتوجه فانه ؛!^_ Jlالاستبداد أما الأستعمار، 

.ص38 ٠ 1 ج الكاملة، الأعمال عبدء، محمد ر6( 
.ص12الأعمالالكاملة. )7(الأسانى، 
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بيرىامهمالافطقصنوب
إحدىفي الإنسان تدفع اكي عي والتؤسة والماد. للمحنلاح استعداد 
وحولأصولها فأعم الخسنة، والعيون واران تشأبالتعليم وعي ٠ العنيثين 

داشريع،الأصول بمد والأنداد الدين. فروعياوجود وأهم ، ، ٥١
والخدلعالكذب خصال ؤبموي عرماهاالصحيح، عن فيحرف 

حلالوتعميمهامن الشية س،يل نتولى التنلمة الحكومة إن والنناق. 
عيدأس الحؤيت، دولة قلل في الإنسان، يعيش لذلك لخيعتها، ترسمها قواذ؛ن 

شتيأفيعيش الأسياد أماأسير الصام الشين عدته الممل، على ونشيهلآ 
دماالامتدادتنيجدسعلوت لأنه أباته، وراءننمة عن له هدف لا ،؟ ٠١٠■

وعكذايعيشومذهه(. وذهابه إخناء)ذمه إلأعلى يحرص وهولا يتيه. 
ننعأالموت، يفوزبعمة أن إلى دبمسملّةمأ' صنمآ، ريويع الأمير 

تئدولاالميغض عليه( مأصوف ولا غيرآصف فيموت دنياءمعآخرته، 
وجيرانه.اهله معاداة في بأسه فيصرف عليه، يندر 

ؤوسكارنت>4االكرء-ة؛ الأية صدى يردد - هنا - بالكوايي وكائا 
•ه نيلا دأفذ ي؛دأ-ءأععى 

تغدوالئنوسبحيث وتحغيثلآ؛ تلفآ ليت عندالكواكيي، والشبيه، 
علىتئوم عملية ؤإئماهي والترهيب، النعيب بأسلوب للقبا، عشرة 

تحقيتهاعلى القدرة ان فأرللإنوتتامربانحيْلوبالوراتة. الحواروالإقناع، 
الدى4تماكنكيروالحوار.رفيضس\د 

. 72الآية ء الإسراء سورة رء، 
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؛بالامتداد علاقتها *راحل في بموراميتة أن الؤلم< لقد 
ينتثروكيف ظل، ش غيابها الناس يألف وكيف ئهمل، حعث ئعهدله كيف 

الئربةندنيتيه ما يهدم الاستبدادأن يلبمحا لا يم التتثد، أذى حية النفاق 
علىالئاس ليرض إ-مالها، على يصرون الذين العلماء بعض اب جس 

٠عقولهم يستخدموا غترأن من والطاعة الثلقي 
<متكامل حديث والتؤيية والعلم الدين عن الكواكبي حديث إن 

ؤإلىالاستلاب، رقص إلى ؤيتتهكب بالفكر، الاستبداد علاقة ؤيتعلق 
تسطيحإلى الممديوديان وغياب التراخي مبيتاأف فكرمتنور، لإنشاء الدعوة 
إلىبملاصض يحنن • الفقرية والتربية الشامل ابهل 3\ذى الدين 

الحركةأن من الترراطلاقأ بتحديد القال لهدا بميم )الأسيادوالترر( 
أوالهبوط حركة تقابل التي ا"دوية هوالحركة الئَش وأف الخليقة، سنة هى 

عليها،الغالبة الحركة ملاحنلة خلال من نتعت أف ممكن الأمم وأف الوت، 
أفرادبأثهامجموعة الأمة يعرف ثم ١ ؟ هبوط أم شخوص حركة هي هل 

•أقرائها رئي مع تترش وهى أودين، أولغة أووطن يجمعهاثب 
دونيحول الذي الاستبداد بمترصه مالم الئوقي وراء عي يوالإتيان 

حائلأيقف الدين أن الناس بعض وقدينلن • الأن٠حهلاط إلى ؤيحوله ^^؛، ١١
لترقيةجاءت إئما الصحيحق الأديان أن الحقيقة ولكن • وامإر الناس بتن 

,أخلاقه وتهذيب الإنسان 

يال نشرح قومه، إبماط على الخييص العاتنأ الكواكي يوي ثم 
يصلحتى الدين، راهداف وتذرهمبعترالت١ريخ، الترر، إلى يرثيهم 

حتى، وتنمساثا الأسشداد نواحه متتظمة حكومة حللب إلى بهم 
قدرعلى الناس نحاكم التي وتنتشراتحاكم الأمة، يد ض يصيرالضيع 

35



حدودنتعدى لا حتى الحكومة عمل مرابة على الأمة وتعمل المساواة، 
مصرعنها.ولا وظائفها 

إنماالامتداد، توثدئ الشروراش اعثلم أف الكواتمى يلاحفل هكذا 
أيقاف محا ومن الانحطاط. إلى سرالأق وضل اوم عرقلة في يمثل 
يقومالأسياد لأن مرفوض، هونذؤع الممدم تحقيق لأجل بالهتغيان تذؤع 
يعملالأسياد إن , صعيد أي على التقدم تحقيق ممكنها لا التي النب على 
ادعاء< بعدذلك ممكنه، فكيف والفكر، والدين العلم حؤية قمع على 

طاو،الممدم؟ا.

الرثية،بأشكاله وألم وعلاقاته، الامتداد طاغ الكواكى شرح لقد 
لأفوواقعيأ، تاؤيختأ مجثرؤع وهذا تأثيراتها، في التفصيل عن قمن لكنه 

ةحكومثكل إلأفي - ليبدوواصحأ-آنذاك يكن لم بالاستبداد الوعي 
صاحبتلاعب إمكانية إدراك يتم أذ المكن من يكن فلم منمثلة. 

نمه.النياص النظام ذلك في مما جميعها، الأ-بمماعية بالقيم الثرية 
كماعليحه، وتالعام ازأي ضل على قادرة الإعلام وسائل تكن يلم 

.متنوعة ؤإغراءات هائلة تقنيات من لديها مما اليوم تفلل 

هذهل؛ل عنده غامضة لانكروجودإشارات أخرى، جهة من لكثا، 
صاحبةهي بحق. - الكواكبي حفل لا كما < الحكومة ولكي التأثيرات. 

عليهايسهل التي الأخرى اأزنات لأستبداد انحال تتيح التي الأولى الكلمة 
والملاح.الفكروالثروة قوات. من مملكه مما - تتأئط أن 

بحكومةالكواكبي ينادي الاستبداد( من )التخلص إلى دعوته وبل 
علىأمينا طلها في الأمان يعيش حيث فضائلها؛ للناس شارحآ عائلة، 
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منماله على يخاف لا والمساواة، بالعدل يتمي وحييته، و•اااJاته حياته 
البشر،في الرش مابلغه )وأننع مستلب، من كرامته على ولا منتصب، 

*الاستبداد( وجه ني متيتآ سدا بيناثهم المنتظمة الحكومة أصول هواحتكامهم 
العبرواستخلاص الأحداث، اّتقراء إلى يدعوالمؤك ذلك إلى وللموصول 

)دورمن الحياة فمب بادوارمختلفة مرالإنسان حث الطييعي؛ ^ ١^١٣من 
ومارننجيوش، الانراس(إلى)دورالاقثاء(إلى)دورالتحمر(، 

مموتوجه الدن، سقان ترمى ثم إماظالماأومفللومأ. يكون أن قانونه 
ولمالحكومات، أشكال وتنوعت العالم، إلى وفم ١لصتاءة، إلى متهم 

•عام مرض شكل على يستقرالناس 
تطرحأن' لأتي مسائل رزوس يراها وءشرينسأ حمسة دد مبم 
أوالأئة هي ما وهي: ليمحم، مقبول شكل إلى التوصل أجل من للتدنق 

الحقوق،في التساوي العمومية، الحقوق ماهي الحكومة، هي ما الشعب، 
الحاكية،حقوق الحكومة، وظائف الحكومة، نوعية الشخصية، الحقوق 

الحكومة،مرانبة ا1نعة، إعداد التكاليفات، تونيع < للحكومة الأمة طاعة 
الدينحفثل القضائية، العدالة تأم؛ن القانون، في السلطلة حففل الأمن، حففل 

هوالقانونما القوان؛ن، توصح كيفا يقوانان، الأعمال نمن ، والآداب^ 
والديتيةالسياسية السلهلامتا الممنيق؛جن ، والوظائق، الأعمال تونع وقوته، 

والصناعةالرراعة في التوسيع والعارف، العلوم في والتعليم، 
الاستبداد.رفع في الئعي العمران، في المحي والتجارة، 

مشروطالاستبداد رفع أل الأحيرمبيتا الموصؤع عن ؤيبدأبالحديأثا 
:قواعد يثلاث 

37



1-شمرالآق

واكدؤج.باللهن الاستبداد مقاومة - 2 
ق.تهسةاوديل.

وذلك، الدل، مبل التي الأمم الأسياد مؤولين أخترأ، محنيعو، 
لأنهبشرى، بخاتمة كتابه ينهي ثم عليها. ئحئإه عمن •سؤولة الأمن لأن 

بواسطتهالذي العلم إلى التفتوا اف بعد يالامتيقافل بدؤوا الناس أن يلاحفل 
والإخاء.انحيت وتوله العدل، يحكمه مجتمع في يعيش أن الإنسان ممكن 

الأستدادأن نلاحتل الأسنداد« ط_اع في» -بماء م'برما لال حس 
أوأو أوالعددية المالة النوة من نوعأ بملك من أفعال من فعل 

التيالميامن ليتوجهابالص؛ الأنوى باثي يحوزعلى أن يحاول ثم الوراثي؛' 
مكتساتهامنعلى معهاللحقافل نتعاون مجردتوابع الأحرى التوى يعل 

فاسد.وجودواقع 

منمعمدة سيك^ عليه استيداداتهلر مجتمعآ محون الأستيداد وان 
المشدولايغضون أسرى فجعلونهم الناس' يخضعون الدين الأسيين 

اءعمصعفبيتهم، فيما يتعادون لذلك محالبته، على ينوون 
أخرى.جهة من وفلالأ جهة، انسمللوءآمن لأإئنصح ونساءهم، 
الاحرونبه محتحد المسام-ية المنلطة زمام يستلم شخمى بيتهم ؤيتررمن 

ؤإنماالسخصي؛ن، موثدته شق عن يأتيه لا المموذ وهذا • بالدعاية متأسن 
فيكثرعددالذينيهللمهاهووأعوانه، التي الأكاذيب سلسلة س يستمده 

عيدؤيزداد انون، النحماية ؤياسم الدولة، باسم الأسشداد يمارسون 
•لأوامرهم الانصيلع لل٠واءلن^ن يتغي الذين الأشخاص 
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الديننحول به، علاقة له ما بئل أثرأسثآ للأستداد أن اصح كعا 
اتوالعلاقالأخلاق د ؤينالعالم، تداول ؤبمح ' استلاب وسلة إلى 
الامتلاك،حول دائم صولع في لثنيهم الناس  ijruؤيعرزالتفاوت انية، الأن

•لإحرازالثروات يتدافعون ؤيجعلهم 

ودلأصرحه هدم من لأبد لهدا الممدم، صد الامتداد أن ونتن 
باياواةفكرالكواكسي في الامتداد بدانل وتركزت وامتداله. حصونه 
الدستورية.والثتورى والخؤت والعدالة 

الناميا-لحانب على وشدد عندءبالعدالة، الماواة وندارتطت 
الاعتمادوخاصة-مئة لديه، يرة كبمكانة الخؤية كمااحتئت لهما. 

مئةلا إذ يالوعي؛ الخؤية ؤي—3ل ونل- • النامية المشاركة وحش والتفكير، 
وماديآ.معرفياوسعوريآ امتلاكها على القد-رة دون من 

المواطنونيشارك حنث الدّتورية؛ السوري الأتحر هدفه وكان 
الأنة،في أضالإوالخد شق عن ممائرهم، صنع ني الحكومة 

لإّلأنةالتيوجدائهاخشاُل
.أش لشكلأت 

اثJريجيالأسلوب يعتمد الأستداد رم في الكواكبي مهج كان وفد 
القيامأساليب نظم التي الأمة، في الواعية العقول بتكاش ينهض الذي 

^لأحالأضi٠يدآلأغييرالماب
ياءآمنحياته، وسيرة متوافقة الاستبداد رفض في جاءت٢راؤ٠ كما 

علىحاسم ى-ليل الغامض بموته وانتهاء ، في)راشيا( فضائي منصب 
٠حياته نهاية إلى ، واستمرارتاطها ، مواقفه صلابت 
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يكففهولم وانب، ؤمئريشمة وهوشُطاقساترام، 
مواجهتهطرائق درس لقد بل ، الاستبداد تصف التي السلبية بالناحية 

حلأالإمحملامية الضيعة بالتزام وطالب الذهية، الخلافات ونحاوز والتعاون 
يكونوان مركنتة، الحكومة ألأتكون يجب العدالة تتحئق ولكي شاملأ، 

بناءا-ةؤام، محاسبة إمكانية تتوافر وأن وٌرايب، وملائم عائل قانون فيها 
الإسلام.أصول يخالف لا بما مصاغ قانون على 
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■mm؛
ء(محةالخكظى

والملأموالملأة تن، نحكم نظام على الكون خالق لله، الحمد 
النيعش لاسعامنهم ال-تي، الحي، إلى الأمم هداة ، ١^١١٢ أسائه على 

سالمومعادآعلى معاثأ بهم لترقى للعاين' رحمة أرسله الذي المبؤب 
عالن.إلى الحكمة 

المنايعالمنيف شأن للأكتتام ننطر ■ممي لم موأنا أنول 
عمنبالقول ال3لالعإزا اكتفاء الراجي اكرق، سماء تحت رأيه المعلن بالأمر' 

وثلاثمائةعشر ثماني سنة ني إنني بارجال، لا ذاته في الحي وتعرف ت قال 
واتخازئهإممر، فزرت الثرق، في سرحأ دياري هجرت هجؤية وألف 

حضرة، عنثزهال عهد على بها الخربة عهد مغتتمآ إليه ركزأأرجع مر 

ساالكتاب.م ك( المار)الوحالة الأم اسخداُه إلى إشارة >9( 
لم(.900ءام)(تتال 10>

»ءزيزعاو.عزعا«.>ل1(زي>ءل.ق(: 
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صُاا،اثتي(أُااامتراءالآسضمحاف نص'يمض)الماس 
عبابحائصه سائرالثترق في مصركماهمحي في القوم أفكارسراة فوجدت 

عموماوفيالشرق في الاجماعان الآلة آمحي الكبرى، المالة في البحث 
سمببفي مدهيأ يذهب كل ائرالثاحتمن، كإنماهم حصوصأ، ايالمبؤي 

أصلأن عندي غحص فئ إني وحيث - هوالدواء ما وفي الأتحaلاط 
وفدالدسوؤية. بالنوري ه دفعودوائه السيامي هوالاستبداد الداء 

عامأ...ثلاثين بحث بعد - تقرأ م نبآ لئل أل كما - ذلك على استقرفكرى 
الباحثفيه يتوهم بب سمجن البال يخعلرعلى ما فل يثمل يكاد أنث بحثا 
يلبثلا ولكي؛ أصوله، اهم الداءأوبئلفربأصل أو4 < الأولى النفلرة عند 

أوهولأصل، فؤع ذلك أوأف ، بشي؛ء يفلنر لم أئه التدقيق له يكشف أن 
.وسلة لا نتيجة 

يقفلأيلبثأف الدين، في التهاون الداء أصل إف طلا: فالقائل 
اختلافالداء إف والقائل: الدين؟ في الناس تهاون اذا ه نفبمال عندا 

ابهل،سه : قال فإن • الاختلاف سبب مهوتأعندتعليل يقف الأراء، 
وهكذا؛. وأشل. أقوى بمورة اء العلمبين الاختلاف وحول عليه سقل 

افيو>-ده ما هذا القول: إلى فيرجع لها، مبدأ لا منرغة حلقة في ه نفيجد 
ءادلارحيم.•.حكيم اف بأل له ودينه عقله بمازعة غيرمكترث بخلقه، 

حاول.ئاومةالأ>دلأل(. 1914.1892حاويو.مر)(ءباسحلميسص■ 12)
•ّرسرا إلى وموه ممر' على حمايتهم قرصوا بمداى الميطانون' حلمه لمر' الميْلازي 

.دى« محاق على ا-لميه »الناثرلوا، كاناثس'كالآتي: (في)ط.ق(: 13)
علاثهتحنن ^١^٠ بالخديوالوي الكواتمي تراجع إلى يشران المابمان والممويلأن 

■^ باثل1نبسم 
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طال-اأنمتالتي اياحث اعددلهم لفكراالط_العتي، إراحأ ؤإئي، 
وبذلكوتيممها، درسها في بحياتي حتى وخاطرت تحليلها، مب نفي 

هوالامتدادالداء أصل بان المائل الرأي على وافقت ما أمي يعلمون 
ألوأرجوالق الغرض. أصمت فد اني يرجح طهميل عناء بعد إلا الناسي 

الماحث:وماص < سناني شفيع ئي نس يجعل 
ساسةمقالات بعهس أشهرجرائدها ش نشرت فىزيارتيهذْ،امر< 

علىا، الديزل على ناتتره وما هوالامتداد ما الامتداد: عنوانات تحت 
ءٍرذلك..إلى على علىاتحد، الأخلاق، على ءلىاشية، العلم، 

قوستالثنية، بعض تكلف أجت مصرثانية إلى نيارتي في نم 
إو_هاوأصمت، والأخلاق، كالتؤية الاجتماعيات خصوصمأفي الماحث، تلك، 

ائع)طبسيته كتاب، في ذللئ، ونثرت الاستبداد، من التخلص طرانق 
الماركتالعربية لياسة مي هديآ وجعلته الامتعباد( الأّتباوادومهاؤع 

باب،ثغروفلا ولا هم. نواصيبيمن الأمة ام_ال العفوية الأيية 
إلأ'بالثباُ_،.

برهةفي نفد فد الكاب، وجدت الثالثة، وهي ، ط، نيارتي في نم 
أومافضبهلته، نيدآممادرستم وأنيده الننلرفيه، اعيد أن فاحتبن، فليلة، 

غيرفليل...ء»رآميزأوعاء هذاالنيل في صرنتا وقد اقتيستهوطتمته، 
أردتإنما مخصصة، أوأمة حكومة ولا فنالآبعيته فيمباحئي أفصد لا وأنا 

اكيللكواتمي الكاملة للاصال ندمتا في ذلك تنامل وتدثا وانمران. الرد ا( ر4 
ا. 995عام بيروت، في العربية الوحدة مركزيرامحان عن صدرت 

■الدين م، تابر' دالمواب؛ الأصل' في مما ا( )5 
ام.901ع، 1319نلأئ،فيط)6ا(.ءدث، 
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الاستعبادومايقضيهمماؤع وتثخيص ومايفعل، الاستبداد طبائع بيان 
الاو'ذتي،الداء لورد وهوالشيه نمدآحر؛ محاك ولي ذؤيه... عر وتمضيه 
بهم،حل لما اقسببون هم أنهم نحبهم، نحوا الدين يعرف أن عّى 

إتمايُتبونضالجهلوشدِيعتبونءلى١لأذارولأش١لآذدار، فلا 
شانهميستدركون الحياة من رنق بقية فيهم الدين وعى ■ • والتواكل الهمم 

ذلالمات...

السهلوهوالأسلوب الاقتضاب، أسلوب الإنشاء في تخيرت وقد 
وسلاسلالتعقيد قيود عن ايتمادأ سائراللغات، ؤناب يختاره الذي القيد 

العفوعنفلاأتمنى اأؤف؛ان، أولتك ؤإرأخالف هذا • والمخ الئآصيل 
>لل؛بمأفول:

فاتحإلا أنا فما منه. بخير قومه باتي أن الفاصل وللمناقد جهدى، ا هد 
ولهئوالاه عه، يوسان الرمعى تبداد. أموارالاسمجن صغير باب 

البمدبن•

ا902ه- 1320
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وماحثكثيرة فت-ون إلى يمع جدأ، واسع علم الماسة أل خفاء لا 
تلمايوجدإنسانكماانه العلم، بهيايحيط وقلمايوحدإنسان > شتى دقيقة 

نه.لائحتك 

فتونفي تكلموا سياسيون، علماء الترقية الأمم ئل في وجد وقد 
أوأواكاريخ أوالختوق الألبان مدونات في استهلرادأ ومياحثها المياسة 
لغيرالمياسة في مخصوصة قب ئعرفولا أوالأدب٠ الأخلاق 
سياسيهمؤلمات لعضهم ؤإمما واليونان، ارومان في الجمهوليات مؤسسي 

أوسون\تسمبورسائلءورينوصس أخلابككلتلةودمنة 
ّ• ا>اج وكتاب اللأغةأ'اأ كتهج دضة 

لغٍرالفن هذا ني مفصلة فلاتوثرأبحاث التوسطة القرون في وأما 
ك_الرازىراه،ممزوجأيالأخلاق مه أشوا هم فلأم؛ علماءالإّ

الغيلؤيةمن اقعع بن اف ب ترجه الهد. حكة ث•م الختوان' قمص *جموعآس ا( )7 
إرايرمحة•

ولهشاعرأوحطا1 كان النطط؛تة. بملؤيرك ( 390. 329اكانياتزي)ضغويئوس ا( )8 
•الساسة م « _fjjرساتل 

•ارمحي الشف جمعه رواامحابضسكلأمضينأمءلاف' 
ينبمتوب ايويوسف التاض *تهم كبردن' ًغاب النض' ادالف زيع س مٍع  ٥٠١

ومرمم•وابنرجب' دى-امأبنجسر' ليحصيزم' إبرامم' 
•اشهرمولاه)الخاوي، عن أقهراطاءالعرب' من تدوم( -  864نميا)بن ابوبكرمحعل- 2( ا) 
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وممزوجاوهمح1بامس، واضلألأ ر ' والطوس 
وممزوجابالئابخوهكبطرف-ةانمرب، ، والتبي ، بالأدبلكلمعري؛؛ 

•شقة وهي ا، ا'وابنطوطةل خلدون؛ كابن 
العالمهدا في توسعوا فقد ، أميرلك ثم ، أورؤبا أهل من التأخرون أق 

التآليففي مباحثه بعض أقرئوا إئهم حتى ، تفصيلا وأشبعوه كبرا فيه وألفوا 
ومحامةعمومة، سياسة إلى ميزوامباحثه وقد ضخمة، بمجلدات 

الخ.حنوقية، وسياسة < اقتصادية وسياسة إداؤية، وسياسة خارجية، 
•وفرؤع وأصول ثش أبواب إلى منها ونمواكلأ 

نيثان له ام(دالوفنارس، 274.1201ع؛ 673.598اطوس)اش شر )22( 
ممغاتوله بالملة محب يابور. لرب ْدوس ولدني • والغلك دالزياضات السلة العلوم 
وسواها.الشوق وفي الغلق وفي القلية في *نيا كيرء' 
صوفي.ونكلم فيوف م( 1111-٥1058؛  505.450محمدالغزالي)أبوحامدمحمدبن )32( 
الضتلأل.من التي 1 الدين علوم إحياء الغلاسغة' تهافت ؛ من الإسلام. بحجة لئب 

م( 1534.1463ع؛ اتةركيالملأئي)86م049بدالخالي 
يلئبI المعوي إسمايل بن طهاس متثارأللشام وعمل سولية" ولدفي الأصل' فارس 

امحنقالأا؛ي•
معر؛ولدفي I فالغٍة شاعرذونزمة م(  1058.973؛ ٠  450. 363أبوالخلاءالعرى))52( 

اشمان.

م(ثاضلإسمح،و15569ه؛354.303ص)
لهبنداي. إلى نارس من عودته ني ديرانماتول قرب ئل • ^١٧ثم الدولأ، سحسيم>

عشرسنوات.فيها عاش اش حلب ني قصائده أفضل محب كيرون، شرحه ديوان 
واصعم، ١ ^ ٠٥* ءددآ ه؛ ولاة * *^^" ٤١حلدون بن محمد بن الرحمن بد أبونيئ رلإة( 

البر.كتابا متدمت صاحب والعمران. ١لتأريخ ومنهج ١لأجتماع 
رحالةم(  1378- 1304ه؛  780-  704اللواتي)إيرامم بن محمد بن اف عبد بن محمد )82( 
غرائبالممتارني نحنة •• له - سنة وضن نح ض الخالم وطاف ًلتجة' يلدفي طوي 

الأسفار.وعجاب الأمصار 
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تقرتالتي الثائج نشيرإلى أف ممكننا ائل الممده *ي الخوض مل 
مختلفة١الدلول متعدة ناتج وهير ،  ١٤٠٣٠^هذا في أفكار عندها 
توهي الاحث؛أزا، في والآنذلار المشارب اخلأف حب على اشبير 

القاومة.والدواء: القئة، الداء: المائي: يمول 

الخرية.استرداد والدواء: اضة، استعباد : الداء السياسي: ؤيقول 

الاقتداروالدواء: اف، الاعتعلى القدرة الداء: ادحنى؛م: ؤيقول 

عرالأسماف.

والدواء:التريارة، على النلمعلة تغلب الداء: الحقوقى: ؤيقول 
السلطة.على الثريعة تغليب 

توحيد: والدواء الخيرون، في اف مشاركة الداء: الرياذى؛ ؤيقول 

وفأهلالماتم:صالنظر. أهل أقوال وهذ، 
الشموخوالدواء: ل، للمنلاّمدازقاب الداء: فيقول 

ءنالدل'.

ؤيطهموالدواء؛ ارزاءبلازمام، وحوي الداء: المتين: ؤيقول 
ُالقيورااثتال.س

يراثبالذي الإطارالعام مي الثريأوة)القانون( تكون أن يؤيد الكواكي نلاحظ.عتا.أن )83( 
سجصلاسم)الخكوئ(.

•والئونتون والقرون النتنون النظر؛ أعل )93( 
•والنارسون أوالسون انمل، أهل الوائم؛ أيل 
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تذللوالدواء: باطلا، الناس على اكيار الداء؛ الحر؛ ؤيقول 

امحن-
را4( ,الوت حب ت والدواء ، الخياة حب ث الداء ؛ ائفادي ؤيقول 

تلزم.قارن بلا أي • زمام بلا روه، 
•بالأرامح شدة الرزصاء مالطة جّل أي؛ * القتال التثود 

بدلأمنومقاتل، مجاس وزن على )النائي( باختياركلمة الكواكبي أحن وند 4( )١ 
فهوالأويالغائي أما للنعل. وصنآ القتالي، التكتتك وصف معناهاإلى ينصرف ام )١٧^٠١^( 

.٠٠ وطته أو مادته بنمه يغتدي 
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هوالاستبدادما 

أواضيحة، مول عن والأنفة برأيه، غرورالرء عوت لغة الامتداد 
ايشتركة.الحقوق وفي ارأي في الاستقلال 

أعظملأنها خاصة؛ الحكومات امتداد محيإمحللأنه بالامتداد ؤيراد 
النمسنحئم وأما الحساة. ذوى أشقى الإنمان جعلت التي أصراره مظاهر 

،الأديان يعص وروس-اء < والزوج والأستاذ الأب ونحكم العقل، على 
مج-ازأأوبالأسيداد فيوصف الطقات؛ وبعض الشركات، وبعض 

الإصافة.مع 

فىجمح أو فرد ثصرف هوت ياميبن الاصه٧لآح فى اد الأمتي 
المعنىهذا على منيدات وقدثهلرق تعة، خوفا وبلا بالمشيتة قوم حقوق 

تعياد،امات: كلمتداد( )امكلمة مقام في فستعلمون الاصطلاحي 
وحىاواة، ممقابلتهاكلمات؛ وفي • وتحئم ونشل، واعتساف، 

)متد(صنة ام مقفي لمون ؤيتععامة. ومالهلة وتكافؤ، مشترك، 
ةمقابلوفي متلملق. وحاكم بأمره، وحاكم وءلاءسة، جبار، كلمات: 
توؤية.ودصومقيدة، وولة، ومعائلة، سات: كلممستبدة( )حكومة 

أمرى،ث كلمات علميهم( )التي الرعية وصمف مقام في ؤيتعملون 

.)!؛ IjjViروسا، بعض : ميل أن ونرى ' الأصل في كذا )24( 
>3ه(بمانى:ممارو
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تامنعائلة حكومة من ما أثه؛ وتاؤيخا طسعة القررة الأمور ومن 
إلىوثارع إلا إغفالها س أو\ضؤ الأق غفلة سب و١لؤاحازة المؤولة 

إحدىخدمتها وفي تتركه لا فه تنمهن أن وبعد ، الاستبداد بصفة التلبس 
أكبرمصائبوهما النظمة. والخنود الأمة، جهالة ت العغلمتين الوميلتن 

مننوعا. التينة. الأمم تخلصت وقد انية، الأنمعاب واهم الأمم 
التيالندة تلك العمومية؛ الخبرية الخندية ة بثل تليت ولكي؛ الخهالة، 
أفحمن عارابالأنانية وألمق الخاملة، الأمم من حياه أشقى جعلتها 
إذاكانالخندية هده مختؤع إف ت يقال أن ؤبمايصح حى ' الاستبداد أشكال 

إذانعم؛ ينتقم.١ أل يمكنه ما أعفلم أولاده فى مزآدم انتقم فقد هوالشيطان؛ 
أيضاتنهكآخر فرن إلى نحوفرش عليها مضى التي الخندية هده دامت ما 

رحاليتعجب كم يدرى ومن واحده. دفعة تشل ونجعلها الأمم، نجلد 
الصيثةباشتدادهذه مقرونأ العصرترئآ هدا في ثررالعلوم من الاستقبال 

الأهراماتناء في للفراية إطاعة لأّتضاب محلا' تترك لا الش 
دينفالخندية وأما الأوقات، وصخ التعب تتجاوز لا تلك لأف سخرة؛ 
وتميتوالائكال، العمياء والطاعة الشراسة ئعئمها حيث الأمة؛ أحلاق 
وكلتطاق؛ لا الذي الإنفاق الأنة وتكلف الاستلال، وفكرة المشاط 

المائدةالحكومات امتبداد ت الشووم الاستبداد لماييد منصرف ذلك 
-أحرى جهة من بض على بعضها الأمم واستحياد جهة، من القوة كلك 

اكنيةالحكومات تاؤيخ في يعهد لا فافول؛ البحث لأصل ولمرجع 
،ُ ونمق قرن غاية إلى قرن نمحق أكثرمن مده مؤولة استمرارحكومة 

س'ىد)إلي(.)نرجع( فعل لأف الحث. أصل إلى ولزجع واكزاب: الأصل، كذام )94( 
.o,jaالدولتخلدونواصار طليامكارابن )05(ضالنكر؛مملًطلىاللاعالكراكي 
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الإنكلزيقظة والمّب إنكلترا، نى الخاصرة الخكومة سوى ذلك وماصدمن 

عنلحفلة ينقلون فلا انكسار، يخمالهم ولا انتهار، يكرهم لا الذين 
فصلأوحشمه حدمه للملك تثتحيب هي الوزارة إيا حتى ملوكهم، مراقة 

ماسيأء فل قرون منذ قثدوا الإنكلثزااذ!ن وملوك والصهر، الردجة عن 
أنهيهات ولكن؛ حالأ، لمءه الامتداد لأحدهم الأن لوتش التاج، عدا 

الخنس-زمام فها يظم نومه من يفلفربغرة 

عشائررعيتهاكلهااوأكثرهامن تتأك التي الرؤية أماالحكومات 
حميهمحكومتهم مثن متى واكرق انحل علهم يهل الادية، بملتون 

الحكوماتفهده الأستثصاف؛ على يقووا ولم صيمآ، وسامتهم الشخصية، 
فإنهمالعرب، جنيرة أعل لدلك مثال وأقرب الاستبداد. إلى اندفعت ئلما 

إلىاز وحميروغتبع ملوك عهد قبل الاستبدادمن يعرفون يكادون لا 
عنبالحملة بميدة البدؤية الحالة أنً فى الحكمة وأصل قليلة. إلأفترات الأن 

كلبحيث استقلالية؛ نشأة البدوي نشأة وهوأ0 ' نيرالاستبداد تحت الوقؤع 
الدنىالإنسان لقاعدة خلافا شل، نمه على مجعيشه في يعتمد أن ممكته فرد 

التاحرين،عندعلماءالأحت٠اع مضة أصبحت التي القاعدة تلك الطبع، 
ومسارحكهوف في أسرايآ تعيش التي الحيوانات من الإنسان بأف القاتلين 

علهحضانته؛ انتهت متى الذي الحيوان من صار فقد الأن وأما مخصوصة، 
مرتبعلولا ، الارتياهل ئل وقومه بأقارته غيرمتعي، بياته، مستقلا يعيش أن 

يفتكرالذين والأميركان أكثرالإنكليز معيشة هي كما القد، ؤل وبلده بنيته 

الميت.الخنير؛ شه م الإسلام نل درتل'نثات 5( ا) 







لمعى،ورجلتن لمصر، يعتن مهلكه' ينقي معاشه إلى لهتدي إدراكا 
انإلا وماأحب حف ' صعيره عن ترحمانآ ليكون ولمانآ ليعمل، ؤيدين 
يتفلرفلسىءمنالكذوب، الأشل، القعد، الأعمى، كالأبل يكون 
ليملكبغيره ممحل غير متنردأ حلقه جنانه. لمانه يطابق ونلما غيره، 

أرضفي الارباط إلا استطاب وما قكنن وسكونه، حركته في اختياره 
اشتباكلا ثقالم اشتباك -؛ Ualuما؛،بالناس وتشابك الوطن، سماها محدودة 
إليهوليلجأ ترابآ، كان أن بعل حيا عنمرآ جعله على ليشكره حأثه تعاون... 

وليثقللتردد، دفعا العزم عند عليه وليتي للجان، تشيتآ المنع عند 
الفطرةدين في وح1هث ^^٥ وأبى قكثن الأعمال، على أومجازاته بمكافاته 

رائدهجاعلا متنعته يطالب حلمه وغيره. نمه ليغالط بالباطل 
محظورعن يتعمقا فلا كان، وجه بأي النفعة واستحل قكم، الوجلءان، 

ونيمنور من الحياة، مواد له ويد)ا حلمه كبير. رإ ءصي' إلأ سمو 
ناطمةممقادير الطيحة، خزانن في وعناصرمكتوزة ومعادن وحيوان ونباتا 
فيأكثرلزومآ الحياة مواد خيرجعل حكيم الحياة وام، بآل الحال، بلمان 
يعتمدكفالتأن وأبى اف نعمة الألمان ثكمن أكثروجودأوابتذالأ، ذاته، 

كانوهكذا ه، جتوظالم ه نفبظلم وابتلاه ه، نفإلى ؤبه رزقه، 
كفورأ.ظلومآ الألمان 

جنةمن الأبفن رقاب بها يصفع الخفية القؤية اف بد الأستبداد; 
عظمتهفي اف يشاركون الدين تبيين العودية جهنم إلى عوديته 

يتتممنم به، ينتقم اف سفا )الغنالم الخبر؛ ش ورد وقد جهارأ، ؤيعاندونه 
ولاعاليه( الق نشله ظلمه على ظالمأ أعان )نن أثرآخر: في جاء كما ، مه( 
أرصه.في الإقامة مجرد س تبتديء الظالم إعانة أف في شك 
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فيغضبه نار والخحيم الدنيا، في الق غضب هونار : الأمنياد 
مندس الدسا في بها مثن اأظئنات، أقوى ١^ الق حثي وقد الآخرة، 

دهئرواوبدلأفهارض، ٠ عة واّالأرض لهم وسط أحرارأ، -٤^٠٢ 
و١كذلالم.للأستعياد ورصحوا ينعمنه، 

ا-ثئاملن،عباده من الاممام به الق يتعجل ، بلاء أعقلم الامتبداد; 
لأنه؛ يلأء أعقلم تبداد الاسنعم؛ ٠ الأنفة تؤية يتؤيوا حش عنهم يرفعه ولا 

يالمثلبمتواصل وحؤيق الأعمال، مستمسلل وحدب بالمس دائم وباء 
يعميوظلام القلوب، يقطع وخوف للعمران، حارق وسل < والعصب 
الممحإذا • تنتهي لا سوء وقمة يرحم، لا وصائل يفتر، لا وألم الأبصار، 

إنهوت نكت جواب ثابلغ ين؟ يالتبد عباده الله يبتلي لماذا ■' سال 
الشدين.على إلا الشد تولى فلا أحدأ، يظلم لا طالق عائل الله 

الاستبداداسراء من فرد كل لوجد المدقق الحكيم الناونذلرْ ولونظر 
والبئروقومه وعشيرته وعائلته زوجته لحعل لوقدر ه، نقفي مستبدا 
وأمره.لرأيه تابع؛زا حلمه الذي وربه حش ا ؤلهم 

وهذاالأحرار، يتولاهم تيلآ،والأحرار ميتولاهم فالتبدون 
•عليكم، يور تكونوا ركما مض صح 

فانحؤيته، ؛، JLcحيث إلى عنها يتحول أن أرض في بالأسير أليق ما 
النوط.الأسد من حياة حير الطليق الكلب، 

.ا 997رف ■ ل 66ص ، ج2 ...، الخنا، كثف الجلوني، )45( 
٠ 6406رمه ،  248ص الهنغيرt الخاّع ٠ السيوطي 

منيولى« » الأصل ني مرسوم والحديث - بالصف للحديث ورمز عليكم« يوص » ونيل 
يون«•أر ثجرم أوأن يكونوا ه ترن رر تثبت أن إما وترى ٠ ا،لقصورة الألف حذف دون 

•الكؤيم القرأن من أل التاس كثترمن يقلى الحديث، هذا صعق من وبالرغم 
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وإثار،ونااد الأستبار

علىللاديان، الطسعي التاؤيخ في النافشن أكثرالعلعاء تضارت 
لمإن ينول؛ والعصر اليسير، الأسياد منؤ متولد الناسي الأسياد أف 

أوععاأبوهماالتغلسروأئهعاالؤياسة، تؤلميفهماأخوان؛ هناك يكس 
والثاكالةالإنسان، لتدليل التعاون على الخاحن رابملة بجنهما ميان؛ صنوان 

عالموالأخرفير الأحام مملكة أحدهمافير حاكمان؛ يتهماأئهما 
أساطيرالأولبي،مغزى فير-محمهمابالنظرإلى مصييان والسيهان القلوب. 
ومخطثوزفى• الإنجل إلى الصافة والرسائل التوراة، من، اكافيخي والخم 

أنإذانظرواإلى مخطثون كماهم فيهما، الأخلاقية التعليمية الأمام حق 
يتولواتأن العذرشيء من وليس - النامي جاءمهميدأللأسيداي القرآن 

العلمووراء بلاعته، طيأ في؛ علينا لخنائها ننلرأ القرآن دقاثؤ؛ ندرك لا نحنر 
السالمانعليه نشاهد ما مقدمات علؤر نتيجتنا نبتير ؤإمما ؛ نزول^١^ بأساب 

•بالدين، منيديهم منراستعانة الأن إلم، قرون مند 

السماؤيةالكتب ومنها الدينية، التعاليم إن ت ه-ؤلأءاتحررون يقول 
تتهددقوة كنهها، العقول تدرك لا هائلة عفليمة قوة خشية تدعوالبشرإلير 

الخياةأوفي واليهودية، عندالبوذية كما فقط، الخياة في، مصيبة فو الإنسان 

•• بمدلرا اف م _* الملر من دبس ابلة؛ تكون أن تحم، روة، 
■يتولدا• أف ئي* م الطر من بس أو•' 
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الفرائصمنه تهديدأترتعد والإسلام، اضارى عند كما المات، ويعد 
هدهتفتح ثم والخمول، للخل فتسلم العقول منه وتتدهل القوى، فتخور 

علىولكن؛ مقيم، نعيم وراءها نحاة الخاوف تلك من أبواباللنجاة التعاليم 
الالذين وأمثالهم والقوس و١ل^قهنة البراهمة من حجاب الأبواب تلك 

ؤيرزقوهموالصفار، التدلل محع يعظموهم لم ما بالدخول للناس يأذنون 
الأديانبعض في اخبماب أولئك إل حتى غفران، أوثمن ندر باسم 

المرورمكوس عنها يأخذوا لم ما بربها الأرواح لقاء يزعمون نما يحجرون 
علىالمهيمنون وهولا، • طهرالأعراف من الخلاص وفدية النور إلى 

وعذابهممانبه بحلول ؤيتذرونهم اف غضب من اكاس يرمون كم الأديان 
إلىيالألتجاء إلا لهم مناص ولا خلاص لا أل إلى يرشدونهم نم علهم، 

.غضبه من فيحمونهم اث على سعلوة ل ' دالة لهم القبورالذين سكان 

هدامن أماس على استبدادهم كذلك يبنون 1ياٌت؛ن إلالت ؤيقولون 
<الحمى والنشامخ النخمي الي بالتعالناس يترهبون فهم القبيل، 

هملخاصع؛ن يجعلموهم حتى الأموال وسلب والقوة بالقهر ؤيدممونهم 
ألبانها،يشربون التي الأنعام من نؤع كأثهم بهم يتعتعون لأحلهم، ءاءلين 

•يتفاخرون وبها ؤيركون؛لهورها، لحومها، ؤيأكلون 

الدينيتثدادين؛ الأسونتائج اء بنفي اكل التثمدا أر ييرون 
العمل'في مثترمحن باييس خارج ا فرنمثل في جعلهما والناس، 

الوخليفه،فى مشبق1ن روسيا مثل فى ا وجعلهمتعاونتان، يدان كأيهما 
الأمم.على السقاء يجلان والقلم اللوح كأئهما 
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السرايوهم البشر- ينجربعوام القويتن  cJUاكشاكل هدا أف ؤيقررون 
المتدؤيحن بحق البول الإله بحن الفرق علتهم يلتثس أن نقطة إلى - الآ'ءظم 

استحقاقفي التشابه حيث من أذهانهم مضايق في فيختتلطان بالقهر،  ٤٧٠٤١
عاليه؛بناء الأفعال؛ على االؤاحدة وعدم الموال عن والرفعة التعفلم، ضيد 

ودناءتهم؛عفلمته بحن المسة لأتمماء المتنبي عراقية في حقا لأتنسهم يرون لا 
منتحر في مفركن وجارهم ممودهم المرام يجد أخرى؛ دببارة 
يبنمرنوا»ثالآ أن شأنهم من ليس هم، وهم والأسماءوالصفات، الخالات 
ؤول،وغيرمينعل( عث بمال )لا وب؛ن بامره، والحاكم ' الْللق( )الفعال 

ساءّعليه؛الشأن. وجليل قام( ؤيبن)حل النعم، وولي ؤيمح()العم( 
لأنهف؛ التعظيم على تعفليمهم ويريا-ون ف، تعفلمهم الجابرة يعقلون 

حاضر.فعاحل الخبار انتقام وأما غاب، عزابه^١^١^ ولأل شم؛ حليم 
اتحوسفعلهم يتجاوز لا يكاد •مؤنهم' في عقولهم - يقال كما - والعوام 

فيمامنه وخوفهم اق، برجازهم لولا فتهم: بمال أن يصح حى المشاهد، 
لمااجل، العأملهم ولولا صاموا، ولا صلوا لما الديا، بحياتهم يتعلق 

اليمينرجحوا ولا النزأن، فراءة على والأوراد الدلائل قراءة رجحوا 
باق.اليمين على - يعتقدون كما المربين بالأولياء- 

بعضدعوى الحطت الغابرة الأمم في سهلت التي هي الحال؛ وهده 
حرالرعية، أذهان استعداد حب مختلفة، مراتب على الألوهية التبيين 

بهامشارك قدسية صفة له ؤبمخد إلأ الأن إلى مياسي تئد ممن مجا إئه ٠ بمال 
حلمةمجن بهنانة بمخاو أل من أقل ولا • اف مع علاقة ذي مقام أونمليه اف، 

الامتداد،به مايعينون وأئل اف، باسم الناس ًللم على يميتونه الدين 
فتتهاترنوةبعضأ، بعضها تقاوم متعادية وشيع مذاهب إلى الأمم ضيق 
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ساسةوهذه ، ؤيمرخ ليسثص فخلوالخوللأسيداد ، ؤيدهب الأق 
أشهم،على الأهار اشام مثل شيء يؤيدها لا ايتسرات، في الإنكليز 
٠والذاهب الأديان في اختلافهم سب بينهم بأسهم ؤإفنائهم 

فيُ ورفسن( داود( )أباء أمثال من الستدين قيام أف ؤثتثلون 
ورهنريالثاني( رفتليب وانتصارمثل رعاياهم، يغز نثرالدين 
وقياممجالس)انكينيسيون( بمشكل حض للدين، الإنكليزي اثءن(ل'؟، 

لغلأةبالأنصار الإسلام في الأ*ئحم والنلاطثن الفاطمي؛"؛ اuكم 
الدينبمصؤخ الاستعانة يقصد يكنإإلا لم التكايا، لهم وينائهم الصوفية، 

المستبدمصلحة مايلائم وأعظم الماكمن، ظلم على الثملبن أهله وببعهس 
أوحيال،بحث بدون بإذعان وأحكامه قواعده بمالمون الناس أل ؤيؤيدها 
عينه،القمحي ولهدا ذلك، بمشل أوامرهم تلقي على الأمة تأليف فيودون 
•الدين قواعد من شيء على أوضيعها أوامرهم بناء يحاولون كيرأما 

الدولة.حكم في خلفوء الذين )65( 
.رومان أباْلرة من عدد اسم )75( 

وثةفنزولفصاسمش.وس أ(اسحمآلإببم 598.1527)85()
الممتيس()محاكم بلغت . الكاثوليكي للمدبم! نعصأ وكان ( فرنا صد أيه حرب واصل 

•الواطنحن على باهظة صراب وقرض i بلاده قي السالمان قنع • حمحه إبان نفوذها ذروة 
صلبّصالأين(منأجل

اشحمية.رغباته وراء اق يشكان لوثر. صل مقاله 
العذابوبهاأنونع الدين، أحكام بعض أرمخالفة بالزينة لعامة محاكم )06( 

اشش()ك(.)محاكم 
إلىمال ممر. ني الخلفاءالفاءلمٍتي سادس ( 102ا.  985العنين)ابن بامراف، ١لأكم ( )16

•كثترة متناتمات صيرته وفي ' واكجتم الإسماعيلية آراء 
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تن-لئالا مقارنة والديني الساسي الاسدادين؛ و؛ن ال ؤيحكمون 
ؤإن< رفيقه زال زال، أومتى إليه، الأخر حن أمة محي أحدهما وجد متى 

إنؤيقولون: الثاني. صعق أي صالح؛ أحدهما، صعق أي صالح؛ 
أنعلى ؤيبرهنون مكان. ولا زمان يخلومنها لا حدأ كثيرة ذلك شواهد 

أيبالسكون؛ ؤيمتلون ؤإفادأ< إصلاحا الساسة تأثيرأمن أقوى الدين 
قأثرتتية، الثروتقبلوا الذين والألمان والأميركان الإنكليزوالهولدي؛ن 

التللمةتأثيرالخؤية أكثرمن والأخلاق ال1ياسي الإصلاح ي اشميرالدض 
بانيولوالأمإن والطليالفرس_ي؛ن أي بن؛ جمهوراللأتفي ية السيام

على؛بالاستناد الدصون، المياسيون الختاب أجمع ومحي والبرتغال. 
فيممي أوشخص أوعائلة أمة من ما أف من ؛ والاسقراء اكاؤيح 
وعقباه.وخراولاه دنياه نظام واحتل إلأ فيه تشدد أي الدين؛ 

عشيانوالدين أذالسامة يرون ااسياسيان الدمحق\ن كل أن والحاصل 
طئيقوأقرب وأقوى هوأسهل الدين إصلاح أف يسرون متكاتمن، 

للأًلأحاوياّي.

الإصلاحفي الدين استخدم أي ؛ الساللئ، هذا سللش مجن أول كان ؤرمما 
فيتبيين الملوكهم على قجلوا ب الونان؛ حكماء هم الناسي 
فيالاشتراك عقيدة بإحيائهم المياسة في الاشتراك قبول على حملهم 

بمورةاطيرا،لصريان بأنومزجوها الأشوري؛ن، عن أخذوها الألوهية، 
منذلك غير إلى باله، والأمطار باله، والحرب باله، العدالة تخصيص 

)26(إر.

)36(ءلماأن4.
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محيوفؤعالترجح رحى عليهم، النظارة حق الالية لإله وجعلوا التوقع، 
جلالةمن الت بما الأذعان في العميدة هذه تممر بعد تم بينهم. الاختلاف 

مطالبةالى الناس ينمهم الحكماء أولئك على سهل وسحرالبيان الفلاهم 
كإدارةالأرض إدارة تكون أن' وبالانفراد، مقام من بالنزول جبابرتهم 

العظمىالوسيلة هي وهده مدهجن. ذلك إلى ملوكهم ؛ النماء 
فعلوكذلك وإستارءلث. أتيتا ح٠هوريات إقامة أحيرآمنر اليونان مكنت التي 

فيالإدارة تونيع لأصول القديم الثال بزل لم الأصل وهذا ازومان. 
العهد.هذا إلى أنواعها على والح٠هوري١ت الملكية الحكومات 

ذاتها،في باحللة كونها عنر فضلا' التثريك، أي الوميلة؛ ه عذ إنما 
ساترُز، للمثعوذينر فتحت أئها وذلك كثيرأ، أصت فعل رد أحٍرأ محها ثثج 

كاكنفاتالألوهية، خصاتمر من، سيء لدعوى واسعا بابأ الناس ءلبقات 
غيرمثلها على يتهجم لا ذلك فل وكان النوحب_ة، والتصتفات الئدستة 

تزماريدعيهاوموسى، وفرعون كتمرودؤإبراعيم ا-لحابرة، من أقراد 
منالبشر لهلسلع دة الغهده وللائمة ٠ والمنوفي والمادري البرهمي 

عرمرمأجيشا وجقدت وعمتا انتشرت - محلها هدا بحثتا ليمر ٠ كثيرة وجوه 
■المستمدين يحدم 

أفبعد الانحال خمول من، قحلصتهم بالنشاهل، التوراة جاءت وقد 
فوصىبعد بالنظام وجاءتهم محهم، يقاتلان وتيه الق يكئنوا أل فيهم بلغ 

التعديةالألهة أسماء مثلا. تبدلة. م، عقيدة ورضت الأحلام، 
جاءنم فأفدوه. بالتوحيد كوهان ملوكآل يرض لم ولكن،؛ ' بالملانكة 
ارالقساوةبتمحروقة أشدة فصادف والحلم، الدعة بيل لبالإنحبل 

ينودعاتهلم ولكي؛ اكوحيد، أيضا^يدأكاموس وكان والاستبداد، 
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ملالنصرانة لقبول بادروا الذين التحة، الأقوام تلك تفهيم على الأولون 
المعنى عن مهما يعئ مجانيتان صفتان والبتوة الأبوة أن الترمة، الأمم 
فيهاالتفلسف الإملامية ورثت التي القدر كمسألة اليمآ؛ تإلا العقل يقبله 
والنوءالأبوة الأمم تلك تلمت ولهدا؛ اليونان. وأوهام اليهود أديان عن 

عليهايصعب التي البسيطة مداركهم إلى أقرب لأو4 حقيقي؛ توالد بمعنى 
بعضض اد الاعتقألفوا قد كانوا ولأمهم ات، اتحوممافوق تناول 

عليه- عيي فكب يعتقدوا أنً لكبرعلتهم اف، أبناء أئهم الأولن -بمابرتهم 
ودخلهاالنصرانية انتشرت لما نم . اللوك أولئك مقام >ون هي صفة الملام. 

التيالأديان سائر هوشأن كما تؤمها، غير ثؤبآ تلبست مختلفون، أقوام 
وثنيةوشعائر بأنياء فامترحت ، ونحوها بولس برساثل فتوسعت سلفتها، 
الأساطيروأسياءمن سعائرالامرائيلي؛ن على مضافة والصريان للرومان 
النصرانيةمارت وهكذا؛ ونحوها. اهراللوك مذلمن وأشياء وغيرها، 

الخطأعن والعصمة الق عن النيابة اعتقاد درحة إلى الكهنوت رحال تعفثم 
فيالراجعون أي تان؛ البروتأحيرأ رفضه مما ونحوذلك التشع، وقوة 

الأحكاملأصلالإنحيل.

الحكمةعلى موسا ، والنصرانية ]الهودية مهذبا الإسلام حاء نم 
التوسهلةالماسية الحمية لقواعد ومحكما بالكلة، لاكشريك هادما والعزم، 

أودينية سلطة ؤل ويئ ، التوحيد قأسس والأريستقراطية؛ اادمموقراطية بعن 
إجماليةحكمة شؤيمة ووضح الأجسام، في أو النفوس في تتحئم تغلمة 

للوجودوأظهر سامية، فطمية مدنية وأوجد ومكان، ونوم زمان لكل صالحة 
البشرلهاببن بمثال الزمان يمح لم التي الراشدين الخلفاء كحكومة حكومة 

كعمرشواذ؛ بعض إلا خلفا؛ هم أنفالملم؛ن ب؛ن فيها يخلفهم ولم حض 
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هولاءفإل . اضني الدين ونور الماسي والهندي ابزعبدالعنيزر 
بهوعملوا بلغتهم، النازل القرآن ومغزى معنى فهموا اراثدين الخلفاء 

ودير1اأشهم بينهم حقي بالنماوي قصت حكومة فأنشووا إمامآ، واثخدوه 
أخوةعواطف السلمتي في وأحدثوا وشثلنها، الحياة نعتم في الأمن فقراء 

أبباعالة يعيشون أشقاء توحد تكاد لا اشتراكية اجتماعية هيثة وروابط 
عائليةووحليفة شخصية، وظيفة متهم لخل واحدة، أم حصانة وفي واحد 

النويهوالطراز النياسة من النامي الطراز هدا أن عر قومية. ووظتمة 
ياكانمى،أحذ لم وعمر، بكر غيرأبي حقا فيه يحلفه لم الذي انحمدي 
إلىبكاؤها وسيدوم الأن، إلى عثمان عهد من وتبكيه تعلله الأمة وصارت 

الذيالطراز دلك شوري؛ سياسير بعلراز لأستعواصه تنتبه لم إدا الدين يوم 
قدتقول، أن يصح شبما التي، الأمم تلك الغرب؛ أمم بعض إليه اهتدت 

٠السلمون استقائه مما أكثر الأسلأم ْن استفادت 

العدلؤإحياء الاستبداد إماتة ساليم يتعمشحون القرأن ا وهد 
منا ملكة بلقيس فول جملتها ومن مجته؛ القصص قي حر اوي والئ

طنتما أمرى ؤأ انتؤق آونأؤا بقايا ؤ قومها؛ أشراف تخاف بع عرب 
إسوالأمر نديلمز باس دوةمواولوا اولوا محن دقيدو0.فارأ حى داط*هأمتا 

م(ثاسخلغا،ضب)99ى720-ا86اه؛ )46(ءمبنبصينصوان)1م10
اراثدين.الخالناء بخامس نثب • رعيله وتسامحه اشتهريتتواه 7ا7م( 

انماسيالخلعة م(  837ه؛  222محامراء)ولدقي الواثق، مارون ين محمد ياف، التدي )56( 
سباإرإمخحذاماس،ثل.

ع؛570)1ا5_أبوسعيدالزنكي أتاك، صادانمين محمودن رانمين أبوالتامحّم، )66( 
والساحد.الحصون ند 1كاوستي. حارب والده. اغتيال بعد حلب أنابك م( 1174ا.117
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ؤظيامحين;انيا1ىواآستعالى: نوله ومن الشأن، في أي ؛ الأب 
منكم؛والشأن الرأي أصحاب أي ا؛ دأمحأآومحلأونيالأريخن4أ 

ى١لآشرافأ وهم الم1رين، أكثر عله اتمق ما على والزوّاء العلماء وهم 
ائئروما ؤ تعالى؛ قوله أيضأ ايينى هذا يؤيد ومما • الساس؛ن اصعللاح في 

؛جميل« اللأتكة من أمري » وحديث شانه، ما أي ؛ ه أزءورث> 
•مشاوري أي 

الأفهامعلىممرس آلأب وأزل ؤ معنى صاع بالأمرالضب ديك( 
أغفلواوفد مواصعه، عن ١^؛؛•؛ يحرفون الدين الاستبداد علماء بتضلل 

الممكيريألإلى أفكارالسالمان لتهلرق منعا أي مغمحّه؛ ندؤ معنى 
يامزآس إن ؤ معنىآية إلى التدرج نم اف، أنزل مما يحكمونهم لا الغتالن 

حكننرينآذامأنءة5نوايالعدلهأ'أااكاوي، أي ؛ بالعدل4 
^محكاربما"أذرلآسداولملفسمعنى"أية إلى ينتقل ثم التساوي، أي 

بوحؤيهاقال ؤإن الغتالن طاعة وجوب عدم يستنتج ثم . ه آلكنفزون 
منوالآءرب< حصدأ. أمثالهم تحمد التي للفتنة دننا المماكن الفقهاء بعض 

أنأزذنا وإِذا ؤ فيآية: )أمر( معنى في الألهام محلل على جسارتهم هذا 

.159)37(آلءصان; 
.59)47(اكا،:

الخووالض.أمل )57( 
.97)67(مد:

اJنرف.الخديث محب في مجه نعثر لم )77( 
.90)87(الحل: 
.58>97(اكا،;

.44)08(اس: 
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فائهم؛ ئدبئراه ند'/.خغا نغذغتياأذقو'ل' •-منهاشنوآبما ئلكقزنه؛مثا 
كسرأ،علوا ذلك عن الق تعالى الأمربالمق الق إلى ينسبوا أن يبالوا لم 

أي؛ - أوتشددها بكراليم - أمرنا بمعنى أل منا )أمرنا( معنى في والخمقة 
العذاب؛عالهم فص أهلها( ظلموا )أي فيها س1ةوا أمراءهامترفيها جعلنا 

.العذاب( بهم )نزل أي 

وهوعرفيآ؛ معنى العدل للففلة جعلوا الهم وذاك؛ هدا من والأغرب 
غيرعلى ندل، لا العدل هظ* أصبحت، حتى ، النقهاء قاله ما بمقتضى ا-محم 

بيتهم،هواكسويت التاس ب؛ن فالعدل النؤة؛ لغه العدل أف مع المعنى، هذا 
أية;في القصاص وكدللئ، ، ه لعدل رإنأس آية: ش هوالراد وهدا 

ماعلى فقط بالمثل العاقبة لا معللقآ، المتوارية آكح>اصموةه يف ؤ
غيرالدين في موقعآ اوي للثيحرفون لا الذين ، الأمراء أذهان إلى يتبادر 

القضاة.يدي بن الوقوف، 

فذكرواعدالتهم، لقوط شهادتهم تقبل لا س الفقهاء عدد وفد 
أنأساهم الاستبداد شيطان ولكزً ؛ الأصواق، في ماشيا ياكل من حتى 

بكونهمالفقهاءيعذرون ولعل شهادتهم. فيردوا ااظادتي الأمراء يمموا 
ضلفي ماعدرهم ولكن؛ أحرى، مواقع في الظال؛ن على تشيعهم مع هتا 

ضبالعروفؤبنهو0 آ-ثمونامرد0 إل وكقنبمكماجننم0 ؤ •' الأبة ٌعنىا 
منهوالمراد ع؛ن؟ نرض لا كفاية عوفرض الفرض هدا أف إلمح، آلنخمهلُُ؛ 

حتكامهمعلى ثبتلر فئة إقامة لا بعض؛ على بعضهم السلعان أفراد متهلرة 

.6االإسراء: ( )18

.ا79>28(التر؛:

.104)38(الءمان: 
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باسمجماعات منها فخممت للخير؛ الوققة الأمم ذلك إلى اهتدت كما 
العمومية:الإدارة على اب والاحتسوهليفتهاالنيطرة نواب، مجالس 
ليتأ الامتداد. شامة من بدلك فتخثصوا والتشرأيعية، والمالية السيامية 

يدريومن الأفراد؟ على او1ي3لرة من بأهم الاحتساب وهذا انلمره هده 
لهمأوجبوا حى المزولة عن اذكام بتقديس ممهاءالامتداد حاء ين أس 

لهممعارصة وعدواغل ئلمموا، إذا اكنرعليهم وأوجموا عدلوا، الحمدإذا 
١دماءالمعارص؛ن؟ يبيح بغيا 

الذيغيرالدين دينك جعلوا فد وشركاءهم تبيين الإن اللهم؛ 
١بلئا إلأ قوة ولا حول فلا أنزلت، 

زاؤياتهمعلى الإنحامات جعلتهم الذين الصوفية عدرأولئلل ما كذللئ، 
أمرأإلايأتي ولا الق' أولياء من وليآ إلا الأمرالأعظم يكون لا يقولوا؛ أل 

قءد_االغوثرويتص_تفا الأمورظاهرأ، في يتص_تف ؤإثه الق، من بالهام 
١ماأحلمه الق سبحان ألا باطنا١ 

رسولأهم لأرسل حيث بالعرب؛ الأرض لخسف الق حلم لولا نعم؛ 
قاعدتهاجعل < الناس في اسن، حكومة أفضل هم لاسى أنفهم من 

ّدلانمكم قل أي رعيته«لُا؛ عن مؤول وئلكم رلع غلكم » : قوله 
مشمعقاله ما وأبلغ أسمى هي التي الحملة وهذه الأمة. عن ومؤول عام 

عنالمى >jd ند الماشن من فجاء والأضن، الأولبن من باس 
كمافقتل. عتها ومؤول عائلته على رثأ الملم أل إلى وعمومته؛ ظاهره 

وابنالخيال' والترمذي؛ الإمارة' م دأبدداود لم لمممدة' مواصع الخاوي؛ي رواْ ؟، ٠١
.إلح.، 54، 5/2حنل: 
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إلى' ؤ3آلنؤ؛تو0دأكويئمح4أأمحآ،بغض4أ •' •٠٢!^*عنىالأبة 
وبدلواالليان، ممهوم غزوا وهكذا العامة. الولاية دون اكهادة ولاية 

الاستقلال،لدة ينون الناس جعلوا حتى العقول على وطمسوا الدين، 
دونبضمها نمها أمة نحكم تمف يعقلون لا جعلوهم بل الخؤيت؛ وعرة 

قاهر.سانمئان 

يةااواءأأالناسر » ت السنلأم عليه الني بقول يسمعوا لم السملمتي وكأن 
وهذا. ٢ التقوى« بإلا أعجمي على لعرض فضل لا المشط، كأسنان 
إنؤ ة الأيرأ مفومجيئه للحكمة بقته الأحاديث أصح من الحديث 

مومتبنمائه بين اوى يشأنه جل ١؛؛* فإل اْفرصكنءتنآسأشمحإه 
نيالأفضلية جعل لُُام i ;ادم ووقدكن.تاض ؤ بقوله: المكرمة في وكامين 
صارذلككما العبارة كثرة ليس لغة اكتوي ومعنى شل. للمعممين الكرامة 

فيأي ؛ الق( ير)محي تنفي الاستبدادالقائالن علماء غرسها عرفية حقيقة 
ءنرذانلالابتعاد أي الأتماء؛ هي التقوىلنة بل الدك؛ دون الأخرة 

أنمدكأهأًغزسؤنءندآئ؛ إن ؤ ه: فقولالق. عقؤبة احترازامجن الأعمال 
عواقبها.وسوء الأثام ابتعارأعن أكثرهم الناس أفضل إل • كقوله 

برفعهاكلالحؤية أصول على موسة الإسلامية أن تقدًم مما ظهر وقئ 
علىؤبحفتها ، والإخاء ط. والقوالساواة بالعنول بأمرها وتحكم، ميهلرة 

.71)58(اكوة: 

خطيةأيضا; ئفلر مضافة. و»سواسية« .  433ص ، ج2 .٠ ٠ الخماء كثف العجلوتي، )68( 
الوداع.حجة 

>78(الخجرات:3ا.

.70الإسراء:)88( 
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الشورىها: حكومتأصول وقدجعك والتحاب. الإحسان 
الهم بعقول الأمة في والعقد الخل أمل شورى أى الأيستونراطة؛ 

الاشتراكياي ؛ الدممقراطي ااتشرإع ؛ الأمن إدارة أصول وجعل . سيوفهم 
الخلماءوعهد - الملام علته - الني عهد مضى وقد ٠ بعد محتما يأتي حسبما 

يوجدلا أمه اسوم ومن . صورها وأكمل بأم الأصول هده على اراشدين 
ومنها، الدين سعائر إقامة مائل غير فى مطالقا ديتي نقود الإسلامية فى 

اجلمن ظها ، وحئم ناعية مائة تبلغ لا التي اكشؤيعية العامة القواعد 
علىأسماء وا ولكن؛ بعد. ومن قل من المعون إله اسى ما وأحن 

غيرهعلى الرقي آثار فه الظاهرة المح، المهل، الخكيم، الخر، الدين هدا 
والاستبداد،اليزة وأياد الإصروالأغلال، رفع الذي الدين سوابقه، من 

قبورفي ودفنوها المرأن حكمة فهجروا الخاهلون، ظلمه الذي الدين 
علتهالأحيار، والخكماء الأبرار الأنمار قني الذي الدين الهوان، 

وميمالكلمة وميالة واثخدوه للامتيداد، والرشحون المستبدون 
وحيرواأهلهفضيعوامزاياه، السياسة، لأهوائهم آلة وجعلوه سعأ، الأمة 

فعلكما فه منه ليس ما ؤادحال والتشؤيمس، والتشديد والتوسع، ؛^^ ١١٥
ألفيه الناس يتوهم حرجآ ديتأ جعلوه حض المارة، الأديان أصحاب، قبلهم 

الدين،هومن إسلامي لاسم ينب كتاب دني ب؛ن التفننون دونه ما فل 
علاقةلا من إلا ومنيداته، وأدائه بواجباته القيام على يقوى لا أل وبمقتضاها 

العاءللالعمر، الطؤيل الإنسان حياة بمغتضاها أصبحت، ز الدنيا؛ بالحياة له 
منممييزالصحيح عجزأعن الإسلامية هي ما بتعلم تني لا عمل، فل عن 

وماوالماظرة؛ الخيال أطهافيها أطال الش المشتتة الأراء -لك من \و\ض 

اشايزواقاوص)98(أي: 
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وأسكتهالحجة خصمه ألزم يظهرأو4 الأول موقفه في متهم وغل إلا افترقوا 
٠المشاغية وكلألأمن تعبأ قدسكت كلأمنهم إل والحقيقة بالرهان؛ 

علىانفتح منافسوالجوس؛ الدين على أدخله الذي التشديد وبهيا 
لجامبهم الوط ا-ئغ-ام محاسة عن فضلا' النفس على التلوم باب الأمة 

والنهيالأمربالعروق وهوإهمال للمراقة، الإهمال وهدا والنaلام. العدل 
ؤبهدا• الحدود وتجاوز الامتداد مجال الإسلام لأمراء أوسع قد النكر، عن 

النكرأوعن ولتنهوف العروق بلتامرل » ; حديث نلهرحكم وذاك 
اسعنؤإدا ه العياب سوء فليومونكم مراركم عليكم اس تعبمالى لي

هماكونمع أنهما نجد الأئة، مع عنهما الق وعمررصي بكر أبي سيرة 
الراقيةمعهما الأمة تترك لم الئؤية، التربية ونائلان خيرفهلرة، 0نطورين 
.عمياء ءل١ءة ئ3لعهما ولم وامحاسة، 
غيرهم،عن السلمون وأخيه اقتبه مما حمالة بعضهم جمع وقد 

ؤإجماعالحديث من والتواترات القرآن إلى بالنظر دينهم من هو وليس 
اوألفالأوكفقال:أ"'،

.39ا■ 390■ 388/5حل: ابن القمح,■ اكرذي: اللاحم، )09(رواءأبوداود: 
فيالأماعاكانىس)أماكرى(.الإثار؛.ث.إرطوردشلماذ,مح ( )19
وهذا، النرى( )أم في ورد وما i هتا ورد ما بعن اكتات وصف في كثيرا تشابها نلاحظ إذ 

القرى(رأم نص تبت يلي وفيما ، القرى( )أم بعد فب الاثواد( )طائع أن اخرعلم دليل 
للمقارنة؛

وممنوتفاميرهم، التلمود أصحاب عن اوحد كد هنالك ما اقتيسوا الولحن هزلا، أن وذلك 
الطاركةمقاسات مضاهاة ومن المر، ووراثة البامية ومن ومقرراتها، الكونية انجاهع 

اليشرينوالدعاة وعجابهم، القديعن ومحظاهر بالي، ؤل وأسقفية والشهداء والكرديثالية 
بالنقرالتظاهر أي وارهبتة؛ ويادريتها، الأديرة وحالة والن،وناتورؤسائها، وصبرهم، 
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فيورصاهوا( الغوية باسم البايؤية منام النصراية من راقتسوا( 
والشهداءوالكردساية ، وأعداد أوصاف والأعداد الأوصاف 

الئرينوالدعاة وعجابهم، مظاهرالقددتي ورحاكوا( والأساقنة، 
وازهبماتوبادر>بمها. الأديرة وحالة ورؤّائها، والربان وصرهم، 
فيوالبراهمة الكهنوت رحال )وقئدوا( وتوقيتها، والخمئة ورسومها 

اب،ارقفي ابح ا.لولص وشعورهم، ألتهم في وء-يرهم مرابهم 
تطتيبش داكغار الناي أنغام على الرقص في اروٌامح روقلدواآ 

وتكليلوتكليلها معها، الدبائح الخنائزوضح في الراني والاحتفال الوني 
واحتمالاتها،والبتع ونيتتها، الكانس مرامم روثاكلوا( بالرهور• المور 

القبور،على الكانس ؤإقامة وأصولها، والترمات ووزنها، والترنحات 
الأمالوتعليق لديها، والخضؤع عليها، والإسراج لإيارتها، وشدالرحال 

لشعورهم'أبتهم في ويوم دصات-هم الكهنوت لرجال دتونتها' دالخب ورسومها' 
وأصولها'رالترنات ووزنها' والثرنحات واحتمالاتها، والغع ونيتها' الكنائس مراسم ومن 

وتعلقللبها والخضؤع علها' والإّراج لنيارتها الرحال وشد المور صلى الكنائس رإلاُة 
وقدسيآالدخيرة احترام والدستارمن والخريت لكلقدح الئركوأخذوا • سقاتها الامال 
الصدرعلى إمرارها من الص١لختي ذكربعض عند الصير على اليد إمرار وكذلك • العكاز 

منوالخلافة الحلول، من الوجود ووحدة السر، من الحمئة وانتزعوا التصلب؛ لإشارة 
منالأعلام ورفع الأحماد؛ من وحفلته اليلاد، من والولد القرJ١ن، ناول من وال-ميا الرمم، 
الصورتعالق من الخدران على بالنداء المصدرة الأسماء ألواح وتعليق أ الصلبان حمل 

منالأستهداء ومتغ • الأصنام أمام انحناء بالقلوب التوجه من والمراتبة والاصتفاصة والتماثيل؛ 
الهولوسد لخترهم، على الإنجل نراءة الكاثوليك حفلرالكهة محن والست الكتاب نصوص 

تقليداالدلّون به حاء مما ذلك غير إلى مالتالمود، وتمسكهم التوراة من الأخذ باب 
مقتسنآأكثرها نحد الطارئة اليع تبعنا إذا وهكذا واءمماءلأترهمسر١حجرآ، ثسرأشبرآ، 

مخترعا.وقليلها 
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احتراممن لكلقدحواضةوانم<س1ر، و)أحدوا(اكتكبالآوار: سكانها. 
ذكرعند الصدر على إمراراليد وكذلك العكاز، وقدسة الدحيرة 

منالخقيقة و)انتزءوا( الصليب. لإشارة الصدر على إمرارها من الصالخ؛ن، 
تناولوالمنيامن الرمم، من والخلافة الحلول، من الوجود ووحدة المز، 

حملمن الأعلام ورفع الأعياد، من وحمك الميلاد، من والولد القربان، 
تعلمقمن الخدران على بالنداء ماءالمصدرة الأسألواح وتعلتق الصلبان، 

أمامانحناء بالقلوب التوجه من والمراقبة والأستفاصة والتماثيل، الصور 
كحثلرالكاثوليكوالمنة الكتاب نصوص من الأستهداء و)معوا( الأصنام. 

فيالتوراة من الدلمل إقامة عن المهود أحبار وامتناع الإنجل، من الممهم 
ؤيخشيةالفلك، من الغيب باستهللاع انحوسية من و)جاؤوا( . الأحكام 

ازرومواقدها.وباحترام أشكالهاشعارأللملك، ؤبايخاذ الكواكب أوص؛ع 
بالنارالخم وتعديب والرياضة الطؤيق في حرفابحرف اليوذيعن و)ق1دوا( 

الطبولودق المعوم، وشرب والعقارب بالحيات واللعب والملاح، 
تأثيرواعتقاد والأحزاب، والأناشيد الأدعية من رواتب وجعل والصثوج 

بوذيىفي هومشاهد مما غيرذلك إلى < اكمائم وحمل الأسماء ونداء العزائم 
الإسلاميةإلى نقله إه قيل وقد هدا. يومنا إلى والمني فارس ومجوس الهند 
المتيحفلأن وحامية واليعدادي، منلأ، علي وسلطان وصت، جون ٠ أمال 

إلىاج يحتمجشن أشخاص إلى ذلك ناد إسأف على الفارسي، وفلان 
وعلومآالقربات، أنواعأمن الأساطيروالإسرائيليات من )ولقوا( نشيت. 
ءلدنات سموها 

والكاثولكحظر من ت( 11واوالكتاب موص »ومتعواالأستهياءمن ت ق( في)حل. )29( 
م.أ. باشود« وثمئكهم الئوراة من الأحن ودايهودباب < مرمم على الإنجل من القهم 
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ايازونأكثرمااعشره أف س النصارى، نتدض عن بمال وكذلك 
عنورد فما له أصل لا - الثلث مشكلة حتى - اضارالدشة من منهم 
متيع،قليلها وترتسات هومزياJات إنما النلأم؛ عليه اليح نمى 

الخميةاكمائح من الآواو؛و0 العالماء اكتنف وقد . متبع وممرها 
الصبمنل نواؤبمفي وجدت التي الصحف ومن والآشورية الهندية 

اوعوكيلكوحالواشداتاشودسوبأكثرف. ١^١"؛،
نيورثوا ، والألواح الأساطروالآثار أصولأض الأج-ار 
عامةأصول إلى الصافة الخرافات معفلم وجدوا أف إلى والتدقيق اشلبيق 
الترقلنحل النسؤية الوصعيات من مثسة الأدنى الشرق فى الأديان 

أخساروجعل الأديان تشخ أخفى الأسياد الأثارأل كشنت وقد الأقصى، 
ينكرواأن هم أمكنالتاخؤين الأديان أعداء إف حش مطبق، ظلام في منشثها 
فيالاستبداد محمومحى كما ، الملام عليهما وعيسمى موسى وجود أساما 

الفرقظهور عنه تولد الذي الأمر • الرصوان علتهم البيت آل ؛ ٣٧اييين 
وغيرهم.والخاكمية والؤيدية والأسماصلية كالإمامية لهم نشعت التي 

ه.تنالتح ص اكزاب: )39( 
 J«(يي)نللهاشأوكيرهابدع.ق(; . )49

)59(الآرائت.

م(. 500عام)وصع الذي بابل تلمود والتمرد ٠ الوسؤية شردح 
•وسواها حمورائي نصوص رلإو، 
٠حواشي)الشهباء( ني بها ءرف-ا التي -ت الريادقتقابل ٠ اليترض السعة شعبتي احدي )وو( 

الي; شعثن إلى وتقم مومها. صلب وتحعلها بالإمامة تعتد لأها كللك الإماما وسميت 
*ؤإسماعيلة عشؤية 

ومردىخلنةجعفرالصادق. بن إ—ماعتل إلى نب الباطية، البة من قرنت )99( 
الإلهية.الذات ب إدراك بمطح لا العقل الإساءدةأن 
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ظهاتكاد الأديان وش_ئهت الإيمان ذنبمت اكي البيع أف والخلاصة 
ألاهوالراد، واحد غرض من جعيعها وتتولد بعض، من بعضها لل تت

وهوالأسمال.

وا،للوكالخلماء من ال«ستاوين يجد الإسلام ؛ ني؛١٣والناظرالمدقق 
التأ-ضنالعرب من مهقويهم وبعض الأعاجم، العالماء وبعض الأولن، 

بهايؤيدون الحكمة، سيل عن للأمن نضبلأ' ورسوله الق على افتروها أئوالأ 
فحفغلنوره؛ يتم أل إلا الق أبى ولكي؛ اف، نور ؤإطفاء العلم نور إطفاء 

يدتمحه أن مجن وكترالحكم اليلوم هوشمس الذي ١لكريم كتابه للم-لميرا 
وهُنزلتاآان'موإدا غس إما ؤ فيه: نال لأله معجزاته إحدى وم اشحؤيفا؛ 

معجزاته؛من أيضآ وهذا إلأبالئأؤيل، المافقون مسه فما ه لخئغئلون 
منهتنتجه نا 3نئأم0 ئلويمحزريع ق آلذين ذأتا ؤ قوله: في ذلك عن أحر لأله 

بثاويله.، ؤأتتعات آلفتئة ت أنتفا 

علىحجر يما الإسلام، في الاستبداد فعله ما للمaإالعان أمئل ثاني 
يرأتفالمرأن مجن والأخلاق الألأء فمي روا يفأف من الحكماء العلماء 
أوبعضالنالضن العمل بعض رأى مخالفة يخافون كانوا لألهم ميمما، 

القزأنإعجاز مسالة وهذه مقتاتون. دكمون المعاصؤين، ال؛رب؛ن اdاس^ن 
واقتصرواالبحث، من حمها يوفوها أل يقدروا لم الدين ش مسالة أهم وهكب 
الإتيانعن الطاقة قصور أثها من مجملا قولأ الملف بعض فيها قاله ما على 
•بلون غلهم بمد من الزوم أف عن أخر دأئه ؤبلاغته' فصاحته في بمله 

ا(ا-لص:9.)00

(الءمان:10.7)ا
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عنانأطلق كما والتاليف، الراي وحؤيت التدقيق ميدان للعلهاء لوئتح أو4 مع 
ألوفالمزأن ات منآيألوف في لأظهروا واخم، التأؤيل لأهل التضف 

تبرهنوالخدثان الزمان مح تتجدد آية يوم فل فيه ولرأوا الإعجاز، آيات 
ولخعلوا، ؤدلأدسمؤلأناصإ^قي-ؤمه نوله؛ بمدى إعجازه 

ؤإذعان.سليم مجرد لا وعيان برهان عن بإعجازْ تؤْن الأمة 

وطساغحقائق الأخيرة القرون هده في كنس العالم أل ذللث،; ومثال 
فيوالدلق وأمؤيكا؛ أوروبا علماء من ومخترعيها لكاشفيها يعرى كثيرة 

عثرثلاثة منذ القرآن في أوالتلميح التصريح به ورد أكثرها يجد القرآن 
معجزةظهورها عند لتكون إلا الخفاء من غثاء نحت، مستورة يمن، ومجا قرنا؛ 

كثفواقد أئهم ذللئ، ومن سواه؛ الغيس، يعلم لا رب كلام بال شاهدة للقرآن 
ثمؤ فقال: التكؤين بدء القرآن وصف وقد الأثير، هي الكون مارة أل 

دابةدائمة حركة في الكائنات أف وكثفوا ب لحان وش آتثزئ 
يقول؛أل إلى بميآلآزصآدثهأمحثنهاه يقول: والقرآن 

قش،شغوث<.س

انؤ : يقول والقرآن الثمي، النظام في منفتقة الأرض أن وحئقوا 
ه.يمتمغثهعا رثقا آاشمئؤ'توالأزص»ثاوتا 

.59(الآنمام:102)
٧.(سد،: 103)

.33)40ا(ص:

.40(ص;105)

.30ا(الآن_ا،:)60
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■CiSijiأملأؤ ت يتول والقران الأرض، ص اشرمشى أف ا
دآظآقتنت،آثاص ؤ ت ؤيئول - ثفنهاسأُ،رابجآ4 الأزْتت أناناف 

ؤآاةآئذىحiيىسأعيقول: وامآن مح، الأرض طتات ألآ وحقوا 
،١٠٠١•سد'صآلأزضحه 

الأرض،تميد ألأ النوعي المحل لأقض الحال لولا أله وظنوا 
ؤوأشقآ'لأزضرؤ'صأ0نينيمول؛ والمران دورتها، ني ترتج أي 

"،٠١ض.
بةنهوتخالف - والعتوي بل - الكيماوي التركيب أذسر وكصفوا 

ءتذهُيعثدايه.ص؛ ومكث ؤ يقول؛ والقرأن ، اقاديروصطها 

وحننناؤ ت يقول والقمآن التبلور، بماء قائمة حياة ألأللجمادات وكشفوا 
سآلنآءمحمحمه-رُ''،

والقمآنالخماد، من ترمى الأسان ومنه العضوي العالم أف وحنوا 
•ؤ3كنظناآلإسسءسضه بمول،-■ 

.44)70ا(الآساء:

1.(السر: 108)

.12(الالأق:109)

.15)0ا1(اكْل:

•كتب نيات إلى تودي الكب اكغلات ■ تانون إلى إثارة أ( 1 ا ) 
(سءاو:112.8)

.30(الآن_ا.:113)

.12ا(الؤمون:14)
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ؤظيىألآزؤ'جت ينول والقزأن الئات، ني العام اللقاح ناعوس وكثغوا 
طولؤدأميايينأوو'جانىثاتشهأُ''/ًكمحابنابآلأزي 

ؤوسكللفول؛ ا• ؤآذرتصنأصسضونينيهأ يثقول•■ 
آلئنز'تظبىننيآشه.

مآنوالئالممؤيراشي، أي الظل؛ إمساك وكشفوا'شبم—؛ 
آلئصسامحائزحنك وجناإهُ ولوشا، آلْإاأ رءفكّم،ث ألمئرإو| ؤ ت يقول 

غتينولأ<.ا'"ا

يعديقول، والقران بالبخاروالكهرياء واالرك؛ات وكشفوانميرالممن 

س• ناضكثد0ه ذمسسلي، وخلفنا ؤ بالييح؛ والحواري الدواب ذكره 
الأمراض،من وفره والحيري وتانره، المكروب يجود دكشغوا 

متجمعةة متتابعأي ؛ ه طهراأنابل عنيم روأزنل ت يقول والقران 
مرإلى • الناص المستنقعات ءلثن من ي أ؛ 

والتواميسالهيئة علم مكتشفات لمص التكة الكثيرة الايات من ذلك 
سينكشفكثيرامنآياته أف يقتضي ذكره؛ ماتقدم على ؤبالقياس • البيب 

.36(يس:115ر

.53(د:116)

(الخح:117.5)
ا(>ءاو:18.3)
.45(اضقان;119)

.42)02ل(ص:
(اافل:121.3)
(ااذل:122.4)
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عمانييإحماره نجدتدألإءج-از، دنتهاالرموز، في تنل الصرعافي 
أنب العلم يكثف يوم يأتي أن فلابد وماكرالخديدان؛ الرمان مادام الغيب 

_Jؤبنْفل ؤ ذلكآية كماتشيرإلى ايضأتنموباللقاح الخمادات 
)ص(, ِ.ّ. 

.49(الاواريات:123)
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واتعلمالاستبداد 

 Uيصرفالقوي، الخائن بالوصي رحمته إلى ضته قي التي شبه أ
فكماأثهفسمؤئ، صعافأ داموا ما كمايهوى؛ وأنمهم الأيتام اعوال في 

حمرضمن لص كذلك رشدهم، الأيتام يبلغ أل الوصي صالح من ليس 
بالعلم.تثورالرعية التيأن 

إلااف اعتولا اسماي لا أف؛ حميا كان  ١٠٢التي على يخفى لا 
المتبلفلوكان عماء، وتيه جهل ظلأمة في حمقاءتخب3ل الرحمة مادامت 

لكانوحشآ ولوكان الخهل، فللأم في العوام هوام بمطاد حماشأ لكان ؤليرأ 
يصيدهوالأسان ولكئه اللتل، غشاء الحواضرفي دواجن يتالس ايزآوى 

ءاوهجاهل4.

فييولد مصرأ، النوركشافأ اف حلى وقد الله، نور من ة قبالعلم 
طتعةومن ظلام نوروالظلم العلم شهامة، الرؤوس وني حرارة القوس 

لطةّؤل برى ومرؤوس ريي مأ حالة في والتأمل النورندييالظلام، 
وزيا>ته.الوزوس علم نقصان بنية وتضعم، تقوى الرئاسة 

اناللمبعضهايقوم التي العلوم تلك اللغة، علوم يخشى لا التي 
يكنلم إذا اللغة علم يخاف لا نعم؛ الزمان، به يصح وهذيان هزل وأكرها 

اّب؛وش؛عقد بمحل أوسحريان الألؤية، تعقد حماس حكمة وراءاللسان 



الكمتت أمثال من كثيرا الأمهات تلد صن،ن؛-١١، الرمان أن يعرف لأيه 
أو.وتجكوسسر.سوحنان 

ماالختصة يالعاد، العك الديب العلوم التيس يخاف لا وكذلك 
 oؤإنمايتالزغشاوة، تنيل ولا غاوة ترع لا أئها لاعمماده وربه، الإنسان ؛؛

أدمغتهم،وامتلاتها عمرهم، نيها ضخ إذا حتى للعلم، بهاالمتهوسون 
قحتيغيرعلمهم، علمأ يرون لا نماروا أحذ، الغرورما منهم وأخذ 
منهمبغ إذا أنه على حمر• إذا شرالسكران يوس كما منهم المستد يأمن 

نأييني لاستخدامهم الشدوسيلة بميم لا بياالعوام حرمة ونالوا البمم، 
ؤيسدالتعقلم، من بشيء علهم يضحك أه مقابلة في عواء ومجاراة أمجرء 

العلوممن يخاف لا لئ، وكدلالأسياد؛ مجانية فنان س بالممات أنواههم 
صغارالهمم،صغارالمموس، الن مأهالهايكونون لأن محضأ؛ المناعية 
لأنالم—اديثن؛ من يخاف ولا والإعزاز، المال من المسبلبملل يشبيهم 

•نمارالقئلر عالمهم لأن الرياصي؛ن؛ من ولا ' يايثارالقس متلون أكثرهم 
والفلنةالننلرية، الخكمة مثل الحياة علوم س المشد فرائص ترتعد 

والت_اريحالدنية، والسامة الأح؛نماع، وياغ الأمم وحقوق العملية، 
محيراضوس،التي العلوم من ونحوذلك الأدبية، والخءلابة النصل، 

وكيمرفيها، هومغبون وكم حقوقه هي ما الإنسان وثعرف العموت، وئوسع 

وفيّرفواجتماعي مؤرخ م(.  1755- 1689موتتكيو)صكوندا دي لوي ثارل ( 124)
1شتأرممؤلنهوقد ياملوبماخر. ومننيلكبمعالأدرؤيي النارستة( رارصاتل له قرني، 
•الحكومة أشكال فيه يئن الذي التوانحن( رروح المناص 

١لاتي.ومرحي وفيلسوف شاعر م(  1825.1759شيلر)فون مييؤيح ( 125)
(ا-ظلآتبها.126)
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وطرادأمستمرا:دائمة الأسيادوالعالم-ميأ  ijrUأل تقدم مما ثيتج 
نورمحا،إطفاء ني الند ؤيجتهد الشول، تئؤير في العلماء يعي 

جهلواإذا الذين أولئك هم العوام؟ هم ومن العوام. يتجاذبان والأرفان 
ومتىقالوا، علموا متى الدين هم كماأيهم اسلموا، خافوا ؤإذا خافوا، 

قالوافعلوا.

رهم،يأممحيطول؛ بموو عليهم بهم • وموته الشد موه هم العوام 
حياتهم؛إبقائه على فيحمدونه ، أموالهم ؤيغصب ؛ لشوكته فيتهللون 
فيقتخرونبعض، على بعضهم يغري رفعته؛ ملي فيثئون ' ييهينهم 

ولممنهم قل ؤإذا كربمأ؛ يمولون أموالهم، في أسرف ؤإذا بسياسته؛ 
حذرفيهليعونه خيرالموت، إلى ولهم لبرحيما؛ يعشدونه يمثل، 

بغاة.كائهم قاتلهم الأباة بعض منهم عليه نقم كإد الثؤبخ؛ 
عنالناشئ الخوف سب بأيديهم أشهم يدبحون العوام أن والخاصل 

الناسوأصبح الخوف، زال وتنورالعقل الخهل ارتفع فإذا والماوة، الخهل 
وعنده، غيرنفيخدم لا العاقل قيل: كما لغيرمنافعهم، طبعأ يقادون لا 

بترمهاالأمم أحبرت وكم أوالاعتدال. الاعتزال لأتيللمشيمن ذلك 
يهابأم؛ن وكيل إلى - طبعه رغم - معهاوالانقلاب الترفي على المسداللئيم 

دذباكمحايب.يتالحليم وأب الانتقام، يحشى همادل ورييى الخماب، 
عزوسعادة،حياة رخاءونماء، حباة هنية، رصية حياة الأمة وحيتئدتنال 

دورالأستيدادفي كان بعدأف ويكونطارُيسمنذلكرأسامحلوءل، 
بالأخهلمار،محاطآ ، يالغضاء ملحوؤلآ الدوام على كان لأيه العباد؛ أشقى 

أمامهنهل يرى لا ولأيه ■صن؛ طرفة حياته وعلى بل لياسنه، على أم؛ن غير 
لأبدعاقلامتيتأ، مهماكان يديه بعن الواقف لأل فيمايجهل؛ يترشده من 



إلىيهتدي فلا رأيه، ؤيختل فكره، فيتشوش باله، فيضطرب يهابه، أل 
رأياس—تهللاع مل به اضرو_ح على يجر فلا اهتدى ؤإل الصواب، 

وكلغيا' أد رشدأكان تأييده إلا يسعه فلا يراه فيما متماسا رآه فان النبي، 
الالصدق إن الحي: والقول فهوكداب؛ غيرهياب أثه يدعى مستشارغيره 

بلغيره، رأي من قط تئد المتقيد يلا عليه؛ بناء قصورالملوك؛ يدخل 
علىمنه انمماما بذلك وكنى وخوف، وعذاب وتردد ضلال في يعيش 

أحرارا• ٣٠٧حلمهم وقد الناس استعباده 

ينشأخونه لأل بأسه؛ خوفهم أكثرمن رعيته نقمة من المتئد خوف إل 
عجزعن لخوفه جهل؛ عن ناشئ وخوفهم منهم' يستحق بما علمه عن 

حياتهقني على وخوفه فنتل؛ التخاذل توهم عن وخوفهم فيه، حقيقي 
أيام؛فك، غيره يألفون وطن وءلو( النات من لقمان على وخوفهم وسلتلمانه، 

فقعل.تحية حياه على وخوفهم ملكه، سماء تحت شيء ؤنأ على وخوفه 
منوحتى رعيته من خوفه زاد افا واعتفللما المستبد زاد كلما 

تئدالمحياة تمحتم ما وأكثر . وخيالاته هواجسه ومن وحتى حاشيته، 
منلنفوره قط، الخمق يخلومن لا المتبد لأن )التام( قلتأ: التام. بالخنون 
قهرأالموت ارعه فبغيرأحمق مستثد وحول صادف ؤإذا الخقاثق، عن البحث 

أكثرمالأف حاشيته؛ من يخاف إنه وقلت: أوالعته؛ الختون يارعه لم إذا 
ئليرتكبون حياة، الق حلق أشقى هؤلاء لأل حواشيهم؛ بالتبيين يبطش 
مخبولبنؤيصبحون يمسون يجعلهم الذي المستثا_ اب حلوفثليعة حرءة 

يهللباأوأن بدون فعله متهم يؤيد ما اممتعللاع الفكرفي يجهلوون مصروععن، 
ذاونن الغيب، يعلمون لا نحتدأنهم ؤيهينهم عليهم ينقم فكم • منح 

١اللهم أستغفرك أشقياء؛ إلا هؤلاء وما والأولياء؟ الأنبياء ' الغيب يعلم الذي 
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الحيروالشركالنورميدأي على مؤسسة أكثر لماكانت 
الغابرةالأمم يعص رأت والثسطان، والعقل وزحل، والشس والظلام، 

ا،هوالخوف وأصرآثارالجل هوامحل، ضالإنان أدأصرشيء 
يمداتقاءلشره.للخوف عيكلأمحصصأ سالت، 

زمانض* في قصرالمشد أرى إني : ال1ياستي اiمرين أحد نال 
الكهنة،هم وأعوانه الحارهوالبول، ذالاللئ، : عبه الخوف عومكل 

هيالتعفلم وءبارا>ت، ال1ك1كأن، هي والأعلام االقدس، المديح هي ومكتبته 
وهواهمالخوف، عراي؛ن يقدمون الذين الأمرى عم والناس الصلوات، 

ايتعا)،سبة غي الكمال من يهرب، والإنسان الإنسان، في الطبيبة النوابس 
الخيف،بحقيقة غيرالعلم أونفيه الخوف لتخفيف، وسيلة ولا الخوف، عن 

زالعاجزمثلهم، تئدامرؤ المبأن ارعية أفراد علم إذازاد وهكذا منه، 
•حقوقيم وتناصوه مجته خوفهم 

استبداديرحة على به تبدل يحيرمسا إن : النظر أمل ؤيئول 
وعنلمةالقصور، وفخامة الملوك، شنان في هوتعاليها الحكومات،؛ 

ونحوذللئ،صاكمويهادت،وعلأتمالأبهة، ومراسيمالثثريذات،، الحفلات،، 
وهذءاداة، والمفالعمل عن عوضأ رعاياهم بهاالملوك ترهب، يالتي، 

مالعالوقليل طكمايلعأةليلاّ؛االتكر، إليها يلجا الئمؤيهات 
اللباس.لنية المال وتليل للميبن، الصدؤ، وقليل لشوف، 

وأىر٢ثارابهلموس، :و\من\ب ا(ممافيالآمل، )73
مررأعوالخوف،.
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أوالخؤيةالاستعباد في الأمة عراقة على سدل، إيه ؤيقولون: 
قيغية مي أم كالمية.ثلأ؟ اشغلم القائل مملة عي هل لنمها؛ باسطاق 

أنااكءاطيرن تي بنيها ليس التي اللغة وكتللئ، كالفارسية، الخضؤع عبارات 
١وعبدكم؟ سدى يل وأنت، 

نسبيةإدارة فقل •تغالمان؛ صدان الاستبدادوالعلم أن والخلاصة 
•اب—يل حالك في وحمرالرب نورالعلم، لءلماء في جهدها عى ن

عونيالاستبداد صخور مضايق في أحيانا يتبتون الدين الحكماء والعلماء 
رجالتهناردون الاستبداد رجال أن والغالب < ضيرأفكارالناس في جهدهم 

وهذادياره، مهاجرة من تكن نن فالسعيدضهم يهم، ينكلون العلم 
الأعلامالياء وأكثن والملأم المتلأة عليهم العفنام. الأنبياء ؤل أن سبب 

غرباء.وماتوا البلاد في النبلاء.تقلوا والأدباء 
أولأن شاهدأ وكفى الملم، على حض دين أول الإسلامية إن 

مةأجلهاوأول مكررأ، أمرأ بالقراءة هي القرأن من انرلت كلمة 
وقدعئ*هبهمالميعلم• . بالقلم عثمه أو4 هي الإنان على بها وامس اف 

القراءةتعلم وجوب ان الامتنوهدا الأمر هذا مغرتم، من الأول الكي فهم 
أوالسل؛ن في والكتابة القراءة عم، ؤيدلك ، ملم، ؤل على والكتابة 

رجالُه يختص لا للهنأ مباحآ حرا الأمة في صارالعلم ؤيدللئ، تعم، كادت 
ساترفي انتشرالعلم ؤيدلاث، الناقة، الأمم في كان كما أوالأشراف الدين 
بالعلماستهان الاستبدادالذي اس يائل ولكن؛ ١ السانحان أخذأعن الأمم 
،الأ'ماض( على أحد يجرؤ ولا للأسمن، ؤيعنح سلر( لعة كالجعله حتم، 

فالتقى'أخرهاإلىالأثة، الذىرحعبالأئة قاتل أجل؛ 
باق.إلا قوة ولا حول ولا بأولها، 
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أنالعلم من ااغرسون الستدون ُخافه ما أخوف !ن الدصون: قال 
وعزها'التنس يصذوا واف الخياة، من أفضل ا-مية أف حقيقة الناس يعرف 

يرفع،وكف والظلم حفظ، وكيف والحقوى رضته، والشرف 
لداتها.هي وما وازحمأ وظائفها، هي وما انيه والإن

كافالعلم، صولة من هواءترنحف فأفئدتهم الشرقيون أماالشئون 
علممن حتى العلم من يخافون التدون بارود. من وأجسامهم نار العلم 

نيولماذا الدكر، كانتأفضل وناذا اف(، إلا إله الئاسممىك،لمة)لأ 
ومضاف(، إلا إله ءالى)لأ الأديان زوكافة الإسلام، ني الإسلام. عليها 
ومنهاالخضؤع المائة ومضى الأ-كثلم، الصانع سوى حثا نني لا أد4 ذلك 
•اق، عتر شيء ائضوع ا"يستحى )لا • الق إلا إله لا معنى فتكون ' العبد لفظة 

النهارتحيرامنوأتلراف الليل الداكرةآناء على المعنى تكرارهذا وماأفضل 
هذء-والخالة - نهل • وحدء لغتراف الخضؤع من شيء ورطة ش الوقؤع 

فيعبودية ولا يادة ملا أن عبيدهم يعلم أن المستدين غرض يناسب 
كلأ؛بعض؟ أولياء بعضهم المؤمنون إنما حضؤع، ولا فيه ولاية ولا الإسلام 

ولهدا؛.١ لهم ضأ اف( إلا إله )لا كلمة قو'وا ورئ غرضنم، ذلك %٠٣ لا 
العلم.وأءد.اء أنصارارثتك من ولازالوا- - المتثدون كان 

المتكمينالأديان كحدمة أيضأ صغارالتدين يناسب لا العالم إف 
الصعيمة.الخمعيات ؤل وكروساء ، الحمقاء والأزواج ، ا-اتهلأء وكالأباء 

قيودفيها وتكسرت إلا قط أمه ني العلم نور انتشر ما أئه والحاصل: 
٠دين أوروماء مياسة روماء من المتئدين مصير وماء الأسر، 
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والجدالاستبداد 

،،فاد ١٤١الأستلءادأصلقولهم سالخكمالبالنة
أفكشف الاجتماع اوشروطا،ع أحوال ني الدهق س أن ذلك وض 

العملعلى يضغط تداد الامأن سق وقد واد، غل في ميتآ أثرأ للأسيداي 
،د0 اتحدذنالأصتا-اد يغالب كتف أيه في أبحث الأن ؤإني فيمده، 

المجل.مقامه ؤيقيم 

ومحومطلب، القلوب في واحترام حب مقام محوإحرازالمرء ؛ افد 
دنيعنه يتحطآ ولا أوزاهد، ني عنه يتريع لا ان، إنلكل شُيف طبيص 

وتمايل، ٥١في عندالفانتي العبادة ندة ئمارب روحية للمجدثدة أوحامل. 
عندقمرها مع الأرض امتلاك ثدة وتربوعلى ، الحكماء عند العلم ثدة 

فياتحد يزاحم ولذا؛ . المقراء عند الإثراء مناحأة لدة على وتقيد ' الأمراء 
الحياة.مجترلة التقوس 

أمالحياة حرص أقوى؟ الحرًتي أي الباحشن بعض على أسكل وقد 
ابنتخليط بها و٠يوا المتأخرون علمها عول، التي والحقيقة اتحد؟ حرص 
والموادالملوك عند الحياة على مثصل انجد أن وذلك الممضيل؛ عي حلدون 
عندالجد على ممتاز الحياة وحب حمية، والأحرار النجباء وعند وهليفه، 
القاعدةهذه وعلمي صروره. والنساء الحبتاء وعند فيه، والأذلاء الأمراء 

الأولى.وعي )نمرمحا( ; )ط.ق( في وردت ( 138)
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تلكفي أمهم إلقاء في معدوري-ن - الملام عليهم - المت أنقآل يكون 
الموتممثلون جعلتهم فحعيتهم أحرارا، نحباء كانوا ثا لأثهم الهالك؛ 

البشرفيأمجاد حئأ الذي خلدون ابن حياة مثل دل حياة على كراما 
الختوانأنولع بعض أل على ذاهالآ ، مجدهم مدد إذا الخض على رقدامهم 

مودمن تخلمآ الانتحارأحيانأ اختيار طيعة فيها وحدت . البلل منها و- 
حتىالغذاء تأُى كبيرة اسرت إذا والوحوش الطير أكثرسباع وأف ، الدل، 

بثدييها١تأكل ولا تموت والماحدة بعرضها، تآكل ولا تموت ا-ئتة وأف غوت، 
فيالشرفن ؤيتعبير الخعاعة، سبيل في البدل من بؤع إلا بال لا الجد 

أوس؛يلالدث سيل في وسميرام^ الدين، اذأوسبيل سيل 
بتمجيدهعبيده طالب ما - لداته التعفليم التحى تعالى. واطلولى • الأنانية 

عليهم.نعماته بذكر الهأتب وقرف إلا 
وهوأصعقاالكرم؛ مجد ؤيص العام للنئع مال بدل إما البذل وهذا 

أوبذلالفضيلة، مجد ويس للجماعة؛ القيد ازفع العلم أويذل الجد، 
النظام؛وحنثل الخ-يى نمرة سبيل في والاخنار للمشاى يالفرض النفس 

وهوالجدالإ٠للأق، عتل وهوالراد الجد؛ أعلى وهذا النبالة، مجد وسس 
عشاقمجن له وكم • التبلأء أعناق إليه وتحن الكثيرة، الموس إليه تتوق الذي 

بجرتمواليد من يكون وأكثرهم والخاتلرات، الماعب، حبه في لهم تلد 
مامحوت ثجباء من أويكون الذلن، الغتالعن عيون من المحدق حمتها نادرة 

ومن• بكائهم عن عجائزها انتهلمت وما الجاهدين لة سلفيها انقطيت، 

لحربخريجه خم، علي بن الحي لأم حث' ندت؛ في خلدون لابن تول إلى إشارئ ا( )ول 
•يزيدبنساوة 
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ولاسله، في الموت للعجدرجالأستعدبون اف حلى ت الجدقولهم أمثلة 
الثلاث-__J والئات، والإقدام الهق مقلم إلا إله سل 

الرحال.مدرقيم 

من: الطع الشاعروموتحت رأغرثير1اا سأل، الظالم )ن؛رون( وهذا 
ذلش'إذاذكراكاسُالأسدانكان : ثرممآ؛* فأجابه الماس؟ أشقى 

هذا: له كائدبمول 1ثدميفأ إذا )ترا؛ان(ل'ُااالعائل وكان الخيال. في 
وحرجعنقي. في نصيب له فيكون القانون أتعدي لا أرجوأن الأمة صيف 
إلواف؛ جسارأ؟ تكون أن أتؤيد ت يقول الوليدمنضبأ مجالس من قيس 
سعيكفانية ما : الأباة لأحد وقيل • ١ سيفك من لأتلول الصعاليك نعال 

تتغيصبيل سفي النقاء أحلى ما فقال؛ شك؟ على اكقاء غيرجلب 
وقيل. القضاء عليأصعان وما بوفليفي أفي أن علؤأ وقالآخر: الظالم؛ن.ا. 

ا،لقيمطىوف فيها أصنع ما فقال: لاذالأ-بيلكدارأ؟ لأحدالنلأء: 
أبيبنت )أمعاء اثئامن ذات وهذه المر، أوفي الجن أوفي ظهرالخواد 
علىكنتا إن ابهابقولها: عجوزنولع امراة وص عنيا( اف كررصي 

رئيساعون وهذامك. ث تموت حتى ا-دئاج وقاتل فاذهب الحي 

التييردن داممحناأم والقصيداممحنا' باقة، يخطن الكواكي أف الظن آغلب أ٢ )ْه 
.ققتلها له تصدت 

ابوضم( ا ا 7.53أولموس)ماركوس عوتراثانوس دترايان • ترابان الأصل؛ ني ا،  ١٠١
العدو.بمب ءرف م(  117.98روماني)

بناف عيد وأم لأيها، عاسة أخت م(  692= ه  73الختديق)ت يكر أبي بتت أسماء ( 142)
اكطادن(والخادثتادييدكرuالكواكمجرتلإنم(شها)نات 692.622ع=73.1الزيير)
وابنهاعداف.الحجاج 
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وهوغابا صديقه عابه فدخل أمرواحد في امتد فرسا حم٠ورية 
الهازالخيول فأنت ؤإلأ أوامحزل، فاعتدل، الآ.رللأقلأإوك،، يقول: 
الت١١

وترقىوراءه نص تفتأ لا للهنوس، محثب عوانحد انحد أل والحاصل 
وهمته،استعداده حب على ان إنلغل العدل عهد فى وهومز < مرانيه 

الإمكان.حب على الثألم بمقاومة الامتداد زمن في تحصيله ؤيتحصر 

وماذاومجاهوالتمجد؟ التمجد. - باه حيث من اتحد. يقابل 

واتلعثمأتعثربالكلام ولهذاأراتؤب العني، التمجدلط'هائل التمجد؟ يكون 
الهلالع؛زا،بعض إحساس اس مأحثي حيث ص سئما ولا الخطاب، فى 
فأناشدهمبن، الأولأحيائهم ة جهفمن أشهم جهة من يكن لم إل 

مثليهم ثم وهواها، القس من دفقتن تصدوا أل الهان، والخى الوجدان 
النحسأعلل ؤانثي تأييلأ• يعدمون لا الإنسانة على الخانثن ساتر ومثل 

وأفول:فانمللق هدا، هؤبني بقبولهم 

بالنعلالسند من وهو ، المتئدة بالإدارات حاصى التمجد 
بنحووالخاطب؛ن ؤيارون، بنحودوق ك\,&دوأ أوبالقوة والعمال، كالأعوان 

بالمائل'أوالًلونئن بالناثبن' أوالوسومين الصولة، ورب العزة رب 
يياءجهنم من نار جذوة الرء سال هوأل التمجد وبصقآخر، 

انية.الأنفي المساواة شرف بها ليحرق المستبد 

امساسرض،ىنلهدورصإهماراثل
م(. 1870هميمت)بعل الآالاني الاحتلال مقاومت قاد الجمهوري. 
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بهيبرص الخبار بل من متفآ الرجل يتقثد صأن' ت أجلى وبوصف 
مثعرأمماوسامآ صدره على أويعلق الأسياد، دولة قى حلاد أه على 

صاربأن سئ مزركشة سيور أويثنين للعدوان، التتح الوجدان من وراءه 
هوأنوأحصر، أوضح وماره ارجال، إلى منه النساء إلى نتتماأقرب 

الأعظم.الستيد كنف في صغيرأ مستدا الإنسان يصير 

الحكومةلأ0 وذلك الأستيدادة، بالإدارات حاص اشجي إن قالت: 
الأفرادإلاب؛ن الثاوي إحلال الإباء غل -ابى الأق عواطف ثئل الخى ا>ة 

فيقيامه أثناء ٍوووا رئعأ إلا منها أحد مدر ترفح ملأ حممي، لفضل 
الخدمة،في الثماني على له تشؤيقآ وذلك العمومية، الخدمة أي خدمتها؛ 

ذكرىأو علعيأ كان ما إلا بلقب تشرفه أو م بوما منها أحدأ تميز لا أئها كما 
بعضفوق بعضهم الناس اف يرفع هدا وممثل إليها• الة وممه مهمة لخدمة 

•الحقوق ش لا القلوب في درجات 

عهدالامتداد،بقايا عندالإنكليزهومن مثلا اللوردية لقب وهدا 

منؤيكون عظيمة خدمة أمته يخدم من إلا غالبا عندهم يناله لا ذلك ومع 
ائقررأنومن غيرها، مهمة خدمات يخدمها لأن  ١١٠١وثروته أخلاقه حيث 

تقرأالأئة كانت أو وارثآ، لا كان.تزنآ إذا إلا نظرالأئة في للورد اعتبار لا 
فيهم يقبدمه ممضي الثنهامة وممداد الوطنية سهلرآمحررآبقلم حثهتته في 

حفيتلالأساسي، قانونها أي الأمة؛ ناموس وحياته ضجايثرونه أه بشرفه 
•أيصتها علىروحها؛

الألوهيةدعوى في إلا القديمة الأمم في أثر له يوحد إكاد لا اشجي 
التيبالنسب النجابة دعوى أوفي بالأنفاس، الناس نفع محن معناها وما 
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الدواعيهدم ازؤل والخقتة مؤووةالد'ولة، 
ينميبهاؤليهام تختل إلا هي ما والأذهان الأسماع في اكوان المخيمة 

عن^٠^٤ ١١مها تثنى يلا إيه حش وتضليلها، الأمن تهيج الحكومة رحال، 
ومامثلهاعمرو؟ يأسرها أن لنيد مأسورة أق على الفري( ما لأيه ؛ الأستتلأل، 

أوغاصا.مالكآكان ميئن، يرحمهاراكّ_، لا التي الدابة إلا 
القلوبصعاف من أفراد بعض يتمجد أل عن يتغي لا الشد 

ال—انعكأنموذج هم يتخل. يرمحون، ولا ينطحون لا كشرالحنة هم الدين 
لديهفيكونون مهامه، من شيء في تعملهم يلا أنه على الغشاش، 

أحيانأيتخدم لا وربما ززل.يور، يد في؛ سحة أو حماره في، كمصعحف 
استخل.اميعتمد لا أئه في، العامة لأذهان تغليملآ الشؤون بعضرا في، بعضهم 
وأوغاد.تله دولة اد الاصتيد دولة ؛ ينال، ولهذا فمهل، والأسامغ الأراذل، 

الأذكساءالعقلاء بعض والمراتب الناصب أحيانافي، يجرب الضد 
اللهى،بالحكل وتشكيلهم حليتتهم تلي؛أو( علهم، بموتم، بأثه اغترارامنه أيضآ 

حابإذا التجر،ة هوبعد ثم بدهانهم، يتمعونه حباء أعوانآ له فيكونوا يؤيلء، 
المستدعند يتم لا ولهذا يهم. أوينك}، يتادرإبعادهم إفسادهم من، ؤض 

يرضيهالن«ي، الخائن، أوالحييث اف، دون من، يعبده العاجزالن>تم، الخاهل إلا 
اف.ؤيغضب 

بالحملة،الأمناء العقلاء من الفة هده أن إلى فكنالطالسزا أنئه وها 
مجدونح، الأمة لخدمة ؤينشعلون الحكومة مجد عميلة يدوفون الذين 

وفي،الإيمان من، قبة أصلعهم باز| أل نحرد يدهم على يضرب ثم الئالة، 
ؤيماديالاستبداد بعداوة تتكهرب الش، الفئة هي، الإنسانية، من، بارقة أعيتهم 

101



يضونلا لأنهم أب فو الانقلاب ومدا أفرادعابالإصلاح. 
غالآالتجربة في مناتشأاعتمادهم ومن • اينبة هذه يأمتون ولا اكمية عن 

الأخلاقوأجدادهم مزآبائهم الوارمن الأسياد، خل-»ة في على 
ةالتمجدبالأصالنغمة الأمم في هناابتدأت ومن تدين، للما1لرص-ة 

الصغيرةبالناصب التجربة امد ي3ليالون امحنحون والتدون اب، والأن
القدم،قاعدة برعاية ذلك ؤيسمون التراخي، هع الترز فاءد.ة فيستعملون 

ولوفيفيهارئيس—أمجطلمأ يكون خدمة التمرن ياعتناء يختمون نم 
فيهاالخكومة حكمة مونه يمجا وذلك الاستبداد في مهارة أظهر فان مئة، 

.فيا< الأمل ضيعة يا < حيوان هدا ت عنه نالوا ؤإلأ ، ونعمت 

قليلا،فيها نبحث والتمجدفلابدأن قؤية مثاكلة للاصالة إن 

تفأقول المجدين وأعوانه المتبد لوصؤع نعود نم 

يرثهاالتي الأميال حيث الزايامن لهابعض يكون ند صفة الأصالة 
ولوالبيت في تحكمة متكون التي الثييية حنث وُن الأباء، الأبناءمن 

علىالعينة النوة غالبابشيءمن مقرونة تكون الأصالة إف حيث ومن يناء، 
خوفوالوطن بالأمة العلاقة تقؤيتها حيث ومحن والرحمة، ٠ذإاهرالشهامة 

فيتحاشونداتمأ م1فلورين يكونون أهلها إف حيث ومن الاغتراب، مل.لت 
التحاشي.بعض والنتائص العاب 

وفضيلة،علم بيوت أنولع؛ نلاثة إلى م تنقالأصالة وبيوت 
الأكثرعددأالأخيرهوالمم وهدا ؤإمارة. ظلم ومحوت لكرم، مال محيون 

تثدفينظرالمهلمح - إليه الإشارة كم-اسبقت . وهم موقعا، والأهم 
وؤبمابسهولة، لوائه نحت يجتمع الذ.ى الخند وهم ' ومومح؛نته الاستعانة 
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الممهدا أهل هونصيب فلننظرما • صحكت وجههم ني يضحك أف يكب 
ستلكالزاياافردمم:

أمتوحد؟ ولم العدالة في أمياثه نحده الؤ،اس حده من الابن يرث هل 
علىيترش أم ؟ للهمم المن للعقول، المم غيرالترف على ؤيثب يدب 

ستخدمأم ؟ بيتهم ني العائلة بين المائيفيما للباؤلل، غيرالوقارالضحك 
اس؟الطاووسية الأبهة وطك البهيمية الدنيئة الحمية الملاذ غير في الثروة 

قدرلخهلمهم يتحفرقومه لا أم النافقان؟ اثمتاك؛ن نوء البعيرأقران يتمل أم 
يقيرونهلا الدين اء العلميغص لا أم منهاجنابه؟ حلق التي الملعونة اشلثة 

غيرمقعديه يليق مقرا لحنابه يرى أم حيلائه؟ مخيلة في هوقاتم حسبما قدره 
الناسما الناس؟ هم ومن الناس؟ من تحكب يأم التأمر؟ ومستراح التحكم 

١لخدمته خلقت عندهاأرواح غيرأشباح حضرته عتل 

نالمس نى بض لا أننا على الأصلأء' من الأمين حالة دهمذْ 
منبنصيب فأصابه حيرأ به اف وأراد الحكمة وأوتي العلم من حفلآ منهم 

نحايةينجبون - عم ما وقليل هولاع. فان أنفه، شاموخ به القهرانخفض 
فييستعملونها القالب قوة ورنوا قد أنهم ءل؛هم فيصدق ' عجيبة عظيمة 

اء،العنعلى كالخارة ااكبرياء أنفة من واستفادوا الض، في لا الخير 
نحومن شامخ وحسب حير فائض إلى التنر ميزة فيهم تتحول، وهكدا 
سبيلفى العتلائم على والإقدام لمصابه، والأنين وأهله، الوُلن إلى ١"^، 
يترشأن يوشك امة كثروافي النجناءإذا هولاءالنوابغ وأمثال القوم، 

عروولا والفلاح، النجاح إلى أممهم مغودوا الخوارق درجة إلى آحاد متهم 
المستبدفعل ته عجب ولا يفعلان الحم، وقوة النسب نفوذ اجتماع فان 
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العملكان وإن الملمون؛ وخصوصا الثز٠يون، ينشده الذي العائل 
الهمة ٠١١١قاثل ألا وحده، اف غير العدل مع يالاسبداد يتصف أل يجوز لا 

هوهل ي3لاب الفكرفيما إتعاب عدم إلى بالأمان تتمل قد التي السائهلة 
..١ ؟ محال هو أم ممكن 

ئلدس  'همأ في اللأء جرثومة هم باع~ارأميه(، الأصلأء، 
بعضالصدفة مثزت أف إلى اؤين إخوانآمتداموا ميآدم لأف . نيل 

يميزتنازعها من ومأ ، العصية القوات منها فنشأت ، الئز بكثرة أفرادهم 
أوعشيرة في فالأصلأء أوجدالأصلأء، الميزة هذه وحذظ! أفراد، على أفراد 
حكومةواسوا الناس باقي على امتيدوا القوات ءتم١ريي إذاكانوا أمة 

ايتوتباقي على القوة الاصلأءيتمتزكمحرآم من وجدمحت ومتى أشراف، 
أواس، ببقية البيوت إذالماقي المقيدة الفردية الحكومة ويؤس يستبدوحده 

■بمه عن أمامه يبق لم إذا المهللمهة 

كانولكي؛ أووحد، اصلأءبالألة، أمة يوحدفي لم إذا عليه، بناء 
وراثةلا انتخابية حكومة ها لفنالك أنامت < غالب صوت الماس لراد 

اصلأءؤيصيرأمالهم إلا بن متولبضع يتوالى لا ولكي؛ ، ابتداء فيها 
استعداداللمغالتةالأمة س طرف لاجتذاب عي يمنهم ميق كل يتناظرون، 

الأول.الماؤيخ ؤإعادة 

إظهارعلى المغالبة اثاء مهمكون أمهم أكثرمقارالأصلأء، وس 
ؤيتكزونهم عقولؤيحرون الناس أع؛ن ترهبون يوالعظمة، الأبهة 

نهايأبملعاحتى ورد وحوي.U ولا مغرب' ذء اي الشدالعائل؛ ق( . )»ل في ا( )44 
التالة.الأغرة 
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يتركهابالارلأ واستد غالبهم غلب ثم\د'\ علهم. 
بلتركها، على يحملهم لا مسه والشد ننلرالناس. في المشد ولصاهاة 

الشوذمن وشثئأ والرب الألقاب ؤيعطهم علها، ؤيعينهم المال يدوعليهم 
يألفوهاأف ولأجل استيائه، مقاومة عن بدلك ليتلهوا الناس على والتسلط 

'غثوبابه ملجأ لهم يقي ولا الناس، فيتفرمتهم أخلاقهم، قممي مديدأ، 
.أصدادأ كانوا أن بعد له أعوانآ فيصيرون 

والمع، والرخاء التي سياسة الأصلأء أيضأمع المشد تعمل ؤي
ؤإثارةالماد إلقاء وسياسة يعلمروا، لا كي والإغضاء والالتفات ، والإعطاء 
باسمشديدأ عقابأ يعاقب وتارة عليه، يتمقوا لا كؤب بينهم فيما الضناء 

استكبارأأذيالهم يملون كانوا بأفراد يقرنهم وأخرى للعوام، إرصاء العدالة 
كسرشوكتهمذلك يقصد اسحقارأ، يفركوزأذانهم عليهم ادة فيجعلهم 

يدللتئد المأل والخساصل ٠ عفلممته أمام وعمرأنوفهم الناس؛ إمام أمام 
يتحدهمكي رحليه بن دائمأ مترامين هم يجعلحى وسيلة بخل الأصلأء 

العلماءوروساءالأديانمع المياسة هده عن ؤيتعمل الرعية، لتدليل لخامآ 
أوبتبدلهبه ينكل أوعلمه يحقله الغرور رائحة أحدهم س شم متى الذين 

الفتلمإدارة أف من شء'ئان من ولأمثاله له إيماءل_ا الجاهل بالأحمق 
المياسةويهده المتئد. مثيئة أوالاقتدارفوق العقل س شيء إلى محتاحة 

للمتروك.، ٧١لأن بم( الأحس المم،)يشيل ( 145)
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يتيهشش ارعية فى ؤيممرف ؤيتسف نعصف ونحوعايخلوالخو 

•جومحرق ُ'افي انمزصرل 
هرامحعلى الوروث تاجه ورصع عرقه على جلوسه لخنلة في الشد 

الأمرنفس في ه نقفيرى التنلر يرحع يم ٠ الها فصار انآ إنكان تفه يرى 
العوان،من حوله من بواسطة إلا نال ما نال ما عاجزوأدبم ؤل اعجزمن 

وماالتاج؟ وما ماالعرش؟ له: يقول حالهم لسان فسمع إليهم نفلره فرفع 
رامحكني النيس هذايجعلك هل أوهام. في إلاأوهام ماهذه الصولخان؟ 

ورأسكنحومآ تاجك في الأحجارالبراقة تفلس أم ؟ غراب وأنت طاوومحأ 
طعنقطعة كونك عن احرجتلثت ومنكبيك صدرك نيتة أل تتوهم أم سماء؟ 

إلاالأنام رناب على وسثئلش التام هذا في مامكنلثا واف الأرض؟ هده من 
فانفلرؤإخواننا، لوطنا وحيانتنا ووحدانتا لديننا وامتهاننا وسحرنا شعوذتنا 

.معنا١ تعيش الوقركيف الصغيرالكرالحقير أيها 

الههعنالطائشبن متهم ، التنرجين جماهيرالرعية إلى يلتقت نم 
حبن،من أموات كالهم ال-،ومح الس-حورئن ومنهم ، بحميم التبمين 

أمجادعقلاء أفراد بعض الناكتعن حلال أن فكره في يتجلى ولكن؛ 
قضاتهافي وكلنالن عمومية شوونآ معاشرالأمة  LJباق بالعيون؛ يخاطبونه 

.•يخلوالخولهذاالتي : )64ا(في)ط.ق( 

ذيل. نم. الخمر' من أديم على الصرصروالموم ' : (في)ط.ق( 147)
عم>وإتائنستوآغطافنقعتيأآلذزلاندعرشهارؤ1ذأاردئآانتأنكم0؟أ تال؛ حيث شاممالأهر؛ 

ث،:عؤاه"الإّرا،:6ا.
الغرجيا'جعامرالذب إلى بكمت ثم ; الخالة لتمح )نرى(' نضيف او سل ا( )84 

•• • ال»لا؛شتي عنهم نرى 
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لكحى الوكالة حى وفت فان' فتغي. ميد ما على لا وبغي، ضيد ما على 
.عفلم مكراف إف ألا العانة، بك وحافت مكرنا مكرت ؤإن الاحترام، 

ةا-ئنلالأعوان، الأعوان :  SUliه نفإلى التي يرجع وعيني 
السدهؤلاء بهم أحارب الأوغاد من بجيش واردفهم القياد أسلمهم السدنة 

أسيراأبقى بل كيفماأكون، مللك لي بيوم لا الحزم وبنٍرهذا العقلاء، 
بدلكيرضى العارأن ومن الملك، نمم منشتأفكب للمناقشة معرصآ للعدل 

جبارامتفردأقهارأ.علهيانآ يكون أن بمكنه من 

الشدمن فروعها كل ني مستبدة طبعا تكون النبيه الحكومة 
يكونالشوارع،ولا كثاس >اش،إلى الشرطي،إر 

يهنهملا افل الأّلأ0 أحلأنأ، طبقته أهل أسفل من إلا صف كل 
لخدومهميبرهنوا أن عاهم مغاية إنما النمعة وحن الكرامة طبعا 
أيمن النقطات لأكل وشرهون لدولته، وأنصار شاكلته، على بائهم 

الشديامنهم دبهذا ، أعدامهم أم أبانهم خنانير، أم دلوثرأ لكنت 
عددهايكثر نخلمة الالقشة وهذه ييثاركونه. فيشاركهم ؤيامنونه 

علىا حميصمالتييأ كان فكلما وحفته، الامؤتبداد شدة حس، ؤيقل 
عليه،الحاضن له العامين التمجدين جيش قيادة إلى احتاج العف 
أنرلا الذين الحرمببم، أمقل من اتخاذهم في الدية ميل إلى داحتاج 
الراتبفي بينهم النسبة لحمقي واحتاج أوذمة، لدين عندهم 

ا،وقرئوظيفة أعلاهم وحمالا طباعا أمغلهم يكون أل وهى العكومة؛ 
الأئة،في الأعظم هواظيم للستثد الوقيرالأعفلم يكون أن* لأتي ولهدا؛ 

صالزمهم في والأعوان الوزراء مراب تكون وهكذا لومأ، دونه من ثم 
من١^^ ى اكلالع ط وؤبما اكريفاتوازنىمه. ش مراتبهم 
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التيؤيشهونمن باوعون التدين وزراء بعض السطاءيأل الؤرخين 
لعملواالامكان س_اءالهدم لوأئه ؤيظهرون بملامه، ؤيجهرون أعماله عن 

يكونهذه. والخالة فكسف. وحياتهم، بل بأموالهم، الأمن واقتدوا وفعلوا 
والذينهم خاطروابأنفالذين وقدوحدمهم ذلك كتف ل لوماء؟ ٠ؤلأء 
أوهلكوادونه؟الرادأوبعضه فنالوا الاستبداد مقاومة على ضلا' أقدموا 

محتاجحائف حائز أئه فطأعن يخرج لا يد الأل ذلك فجواب 
فهلوأعوان. رئيس لصوص: كزمرة فهوووزراوه وتحميه ثمنه لعصابة 

لأُيتوزروهوهوالذي الوفاق غيرأهل ص رفاق تنتخب أل تجورالعقل 
١؟ عمرأواختبار نحربة بعد إلا 

ناهرأفيغيعوبالنت حميمة الونيرمتخقابالخير يكون أل ممكن هل 
١؟ ؤيذله يعزله يكلمة وأعره كمانمحته أيه من ولايخاف المستبدباعماله، 

ال< لظلمه أعداؤه الناس أن يجهل لا وهومحن تبد فالعليه؛ بناء 
أعيانه،عن منه وأبعد للناس، منه أظلم أئه يه يتق س إلا بابه على يأمن 

فهوللائة خداعا يكن لم المستبدفهوإف لوم على الوزراء بعض وأماثلوم 
فىهودونه من عليه قثدم حمه، المتلوم ذلك بخس لأله المستبد؛ على حنق 

صولةمن الونيرأمنأ يكون لا وكذلك ووحدانه. دينه بتمححية خدمته 
لألتنيءلان؛ J١خيرة على واماق بينهماوفاق يبق مالم صحبته المستبدفي 

دلوبيآاثس يمحغضه شر، الراجمونؤو له ىصودباش،لآوفي 
عنديكون كيف والوشايات. للسكايات ساعة كل فى وهوهدف لفلالهم، 

أوالنمتةأوالمروءة أوالحكمة أوالعدل أوالحياء التقوى الونيرشيءمن 
ونشمتسوء، ؤل له وتتوم وممقته تبغضه الأمة بأل وهوالعالم الأمة على 
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ذلكموبفاعل وما التي، على معها يممق لم ما ، CPترضى فلا < بمصامه 
وإلضوسلفلأصيالآشط،سه، إياك من يئس إذا إلا أبدأ 
■وزره على فيوارره يتورره اه عجديد لمشد باب فتح يؤيد إنما 

ميكما ونيرالأمة لا هوونيرالمستبد، ونيرالمستبد أف والنتيجة 
الرقابفي ليغمده المتثد مميف يحمل القائد كيلك . الدستوري4 الحكومات 

يعلملما أمر، صاحبة الأمة تكون أن تعين• هويبل الأمة، بأمر لا بأمرالمستبد 
لثله.القيادة لاتمثل الأمة أل ه تفمن 

منوالموات. الوزراء به يتشدق بما العقلاء يغض لا عاليه؛ ساء 

،تأهفواؤإن تلهفوا ؤإن بالإصلاح والتفالف الاسبداد على الإنكار 
همبيثقون ولا بكوا، ؤإل احوا نؤإل غيرتهم اهر لذليخدعون ولا 

وسيرتهم،سيرهم ينافي كله ذلك لأل وسبحوا، صلوا مجهما وبوجلءانهم 
الأن أقرب هم ، عل، وشابوا شبوا ما يخالفون أصبحوا أقهم على د.ليل ولا 

فياركهم ليث—سلطته وتهيئي. النبي إقلاق غير الظاهر ينالك يقصدوا 
الونيروالعامليجوزتمديى كيفا تحم' • أموالها أي ارعية؛ دماء استدرار 

يرضىأقه في الحبروت وعزة الباوخ لدة عمرأهلؤيلأ ألف قد الكبيرالذي 
نحتاأوتكسرء فتحله عليها سيفه ؤيخاتلربعرض الأئ نحتاحكم بالدخول 
قتلالتي الأمة تلك، حم من الفساد هوعضوأظاهر ليس أ . أرحلها 

بالإنسانية،الأنس عن فأبعدها العالية اضفة الأميال ؤل فيها الاستبداد 
يكادفلا ، وهويبكي للجندية منها الثعيس الفلاح صار حتى 
أمهعلى فيتثمر الآحلأق ثر ؤيتثلبى إلا الدك^وة الم،مة كم يلي 

يميزلا للدماء عهلشأ أمانه ؤيكظ ، وذؤيه ميته أهل على ييتمرد ، وأبيه 
ذمة،ولا لهم أحلاق لا الاستبداد عهد أكابررجال إف ١ عدو؟ أو أخ سن 
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المكينةالأق غس يه يقصدون واكألم الئذص من أحيانآ به يطامرون ما فغل 
بهمالمائم الاستبداد بأل علمهم وانقيادهالهم انخداعها في يطمعهم التي 

فجعلهاأعصابها، وخدر ؤبصاترها، أبصارها أعمى قد بهئهم والمتعمر 
فنسوالأم، وشدة وظلام غيريول لاترى ض العمى، ببحران كالصاب 

فئةيها فتتواملتتصده، جاءها أين عن ولا ، هوتداوي4 ما تدرى ولا البلاء من 
النماءمن قضاء هدا بؤساء؛ يا ت يقولون الدين ياصم اdتع١ءلمان أولئك من 

فاريطوا، الدعاء إلى والالتجاء وارصاء بالصبر تلب فالواجب 1 له مرد لا 

والخمول،المكينة بأهل قلؤبكم واريطوا اللغووالفضول، عن ألسنتكم 
وأمناانصرسلطاننا، اللهم ت وردكم ولتكن غيور، اف والتدبيرقاف ؤإياكم 

الأمةؤيغرر الوكيل. ونعم حبنا أنت ، البلاء عتا واكشف، أوطاننا، في 
٢٠٠إنماالرض، بمداواة الهتزن ارحماء الأطباء بأنهم التكنين من ^آخرون 

أويآجبناء، أدنياء إما واف. . النريق^j^ وكلأ الفرص، ستوح يتريثون 
٠الظالمن على والامتنان والتلبيد التثتيهل ميدون مخادعون، خائنون 

اميظهرون مخادعون مغررون الأكابر أوكلئ، أف دلائل من 
مميلونولا الناس، من الأراذل الأصافل إلا يتمتعون لا أنهم ثثطنون، لا 

المستبدالأكبر،صاحبهم هوشان كعا الدين، أهل من التافق،ن لغيرالتعشن 
ليسولكي؛ أوالمرنة، الرشوة لقليل يتنرل لا من فيهم يوجد ند أي ومنها 
التية اطاتلالثروات من يتمتعون بما وكفى الكثير، عن العفيمح فيهم 

فيه%اليس ومنهاأن لوكانوايستحون. فاصحآ غيرالخاءبرهانآ لها متتت، لا 
باحدهمذللئ، الأمة، دم امتصاص في المتثد بمشاركة الفاخر غيرالمتبيح 

الإدارةبه س.مح ما أضعاف تعادل التي الباهفلة، والزوات—، الكثيرة، العطايا 
هاأمهمومن• أجورازائدة لاتدفع راشدة لأئهاإدارة ؛ لأمثاله؛ العادلة 
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مقاومةسل الكثيرفي النُت هذا من ولومرا شيئا مرنون لا 
نيشئا مه بعضهم يمرق إثما أعداؤه، أيهم يزعمون الذي الأسياد 
يرقواأف دن بجيد دكانهم ، وؤياء سمعة العابد وبناء الشمة المدقات 

ساءألا ، اف يرشون أوأنهم أموالهم سف بعد الناس قلوب أيضا 
أحدهمتكفي فلا مبذرون، رقون مأكثرهم أل ومنها , يتوهمون ما 

قدأقه ومنها ■ ذمة ثمن لا خدمة أجرة ينالها أن يمكن التي العدلة الرواتب 
مقامه،شرف في يخل بحث نفقاته؛ في مئترأ شحيحا أحدهم يكون 

حفثللأجل أحرمثله على زاندأ يمنحه أيه مع راتبه أوربع نصف يصرف محلا 
ومهينا.حائنا يكون الشح هذا وبالأمة، لشرف العائد < القام شرف 

أيديهملتبقى مهللقأ تبداد الاسيثقى أن على حؤيصون الأكابر أف والحاصل 
الأموال.محي نللقة 

وازرواوزراء ادرأبعض نأوحد الزمان أل سكراكاريخ ولا هذا 
ورجعواوأنابوا، فتابوا مطوا ما على ندموا نم عمرآ>اويالآ، الاستبداد 

٠الاستبداد داء من لإنقاذها هم وأنفبأموالهم واسعدوا الأمة لصف 
في•مضن والمواد الوزراء من أفراد مصل وجود من اليأس يجوز لا ولهذا؛ 

اوليمالآر؛عيرا أوبعد بطون ولوبعد الوراثة س نهم فنلهر اكهامة، 
النجابة.ق صل، ثؤيا صاحبه محيا محي تلألأ ظهورآبيتآ أعمارهم من السبعان 

منوجودهم لأل ، هؤلاء أمثال فيها يظهر أف على ثتكل أل لأمة يبغي ولا 
أحلام.ولا عليهاأمال ثبنى لا التي الصدف نؤع 

)ك(.الالا>ام.ا(المت:)94
111





^UJالاستبداد 

الشر،أنا ت لقال ؤينتب يحتب أف وأراد رجلا' لوكان الأمنياد 
وءم-يام،^٠ وأحش١٥وأحيالغدر، وأسالإساءة، وأبيالفللم، 

ووطنيوءث-يرتيالجالأ، وسيالطالأن، الممر، واسي الدلآ، وحالي 
؟االال، اإ٧ا، وحياتي وقرني ليي أما الخراب، 

والعقلمال، والوقت مال، النوة يمال: أف وصمه في يصح ائال 
مال،والحمال مال، والخام مال، والئات مال، والدين مال، والعالم مال، 

فييتتفريه ما غل والحاصل مال، والشهرة والاقتصادمال، مال، والترتيب 
هومال.الحياة 

العادلةوموانبن بمص، س سدل أي ئشترى؛ تباع ذلك وقل 
والده—بوالفضة اليد ومحافظة والتعب، والوقت والعزة الحاجة هي: 

وقمفانظرفي السلطان... السوق وشيخ انحتمعات، وسوق4 والدمة، 
ؤيغصب، الشراء عن عمروأ ؤسهى يأمرنيدأباليع، ب؛ ب يتحكم 

التاس.مال حالدأمن ؤيحابي بكرأماله، 
ولننمبينان، وهما الحرام ومنه الحلال فمنه الأحكام، تعتوره المال 

أوأجرةأعيان، عوض كان ما اللب فالحلال الوجدان، فيهما الحاكم 
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هوثعنالحرام الخسث وال-ال صمان. اومقابل وقت، أوبدل أعمال، 
.j< الخاء ثمالآخوذ ثمالمروق، مالغصوب، ث، 

أنثىإلا والهوام، المك في حش الخوانات ؤو في اليعي النظام إل 
يأكلان والأنبعضأ، بعضه بأكل لا الواحدمنها النؤع إل العنكبوت، 

موردهمن أي الق؛ من الرزق يلتمس أن الختوان ساتر ءريزْ وس • ان الأن
بلأخيه، يد من اختطافه على "صبمى ه تفاطالم الأسان وهذا الهليعي، 
بلكمأكلالإنسالالإثلاسب، 

والإنسان؛الاستبداد 

أنإلى بدماثه، ؤيتالقل الأسان بلحم يتلدذ دهرأطؤيلأ الإنسان عاش 
اب،للبسدا ؤليا، اللحم أكل ابهنال من الهتد ثم الصى، في الحكماء تمهذ 
غربيأسيافي الأولى الدينية الشرائع جاءت م الأن. إلى هودأبهم كما 

يندرللمعبود،بالقربان ثم الخرب، بأمير الإنسان من يوكل ما بتخميص 
للثيران،طعمة وجعل القربان، لحم أكل اطل ثم الخهان. يد على ؤيدبح 
عبادةليني كان وما إخوانه، لحم لدة يان نإلى الإنسان تينع وهكذا 
البشربالحيوان،قربان استبدل؛ الأنيياء شيخ إبراهيم أن لولا الدماء إهراق 
العدوانهذا بطل وهكذا . الإسلام جاء ؤبه ، التلأم عليهما موسى واتبعه 

سأفرمياعند)ازمام(. أواسط في إلا الشكل بهذا 
.)ك( الاضن دون  ٠١لص الآل -نل : )05ا(الإلخا، 

إبمسأمملخوماوثر.اهميتابمال (نائل 151)
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ؤيتلاعينوال-؛وا< البنات يرين القانون هذا وعلى قيعان؛ أوينللم ؤيفللم 
أجملأنهى يتونون الدكور جعلي أنهى حتى يناف كما ارجال بعقول 
ومنالضرا باشبمف سماهى من أصاب قد أئه والحاصل . صورة متهم 

الزتىية نعلى والدية الحضارة هع يترش بالرجال الماء صرر أف الشاهد 
فتعيشواضرات، الأعمإل في مناصفة الرجل تشارك فالبدؤية المضاعف. 

ثلاث،من اثنين ونيتتها معبثتها لأجل الرجل سلب والحضحية يعيش، كما 
تخرجلا وتودأن أربع-ة، من ثلاثة سلب والدية البيت. أعمال في وتعينه 

أصدقوما الرجال. أسر في العواصم بتات تترض وهكذا الفراش، من 
فيهاالرجال لأف المائة، الدية نس أن أورؤبا؛ في الحاصرة بالمدية 
,للتاء أنعاما صاروا 

أهلفان أيضا، ظالمه مة قالحياة مشاى تقاسموا الرجال إن ثم 
-المائة في الخمسة يلغ لا وعددهم - بهم يلتحق ومن والألبان المياسة 
الرفهذللئافي يتفقون البشرأونيادة، دم مايتجمدمن بنصف يتمتعون 

لرورهمائح الصُن اكوايع ينيتون أئهم ذلك مثال والإسراف، 
منملأيجن في يقئرون والواحترولا اللاهي بين متراوحين فيهاأحيانا 

•ظلام في بنوتهم في يعيشون الفقراء 

وانحتكرونالشرهون والتجار والكمالمة، ة التقيالمتناع أهل نم 
مابمثل أحدهم المانة.يعيش في بخمسة كيلك ؤيقدرون . الطبقة هده وأمثال 
هدهوجرثومة والزولع. الصناع من أوالألوف، أوالمنان به يعيش 

منأصتافط وهالا غيره. لا الاستبداد هى الظالمة المتباعدة المتفاوتة مة الق
والمشعوذينكالمامرة بالحيلة يعيشون إنما ،  SLJtiإلا يعملون لا الناس 
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أويقيدون٠ المائة في عشر بخمسة يثيرون وهؤلاء أوالدين، الأدب باسم 
علىأولئك.

نيحياته زهوة صرف الذي العالم ادى ينأف يقضي لا نعم؛ 
ظلفي انائم الجاهل بذاك الممدة أوالشة انافح العلم تحصيل 

انمدالةولكن الخامل، الخاٍلر؛الكسول امحهد التاجر ذاك ولا الحائط، 

مدالراني ياحد أف الإنسانية تقتضي بل التفاوت، ذلك غير تقتضي 
علىؤمنه معيشته، في ه ؤيقارممنزلته، من هيهميه الناقل، 

.حياته في الاستقلال 

ولايظلمه، لا أن يرجوه إنما الخني، النقيرمعاونة بمللب لا لا١ لا١ 
سألهإنما الإنصاف، مه يؤمل لا الخيالة، يلتمس إنما ارحمة، منه يلتمس 

الحياة.مزاحمة ميدان فى يميته لا أن 

فطني،الأكوان، على ان الإنسلطايأ - حكمته جثت - المولى بسءث 
خلقكآئه ومتناه، منيته وجعلهما < والحمال االال وتد ربه ونى وبغى، 
أفوبالنثلرإلى والقعاك. غيرالغداء له شأن لا فقط، وعضوه لبطه حائما 

جمعفي ان للأتينحصرأكبرهم كاد للجمال اLلوصلة هوالوسيلة المال 
المؤرخ)كؤسكوا( وروى الوجود، وبسر الأمم بمبود عنه يكش ولهذا المال، 

حمقشيطانهاإلى فأرشدف \س 

'اثتثتن بعن يخلط الكواكى الغالب، في ( 156)
م(1796و 762صهمة.سماضرةذ)

الأتراكعلى بانتصاراسما واشتهرت ٠ ا-محم على واستولت الثالث بطرس زوحها حلمت 
والعلياء.الفلاسفة وبحبمايتها 

رائعدون ومارستها السامحة أنتنت التي ا فرنملكة م( ٠1589 ا ا5 مديشي)9 دي كاميا 
*رائسما الش الذابح وفي أ الديتية الخروب اصعلرام محاقي فكانت t آخلاقي 
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للعملالشان فهب الراقص، كسوة وأحدثت ففعلت الخلاعت، عالي النساء 
تض—اعف؛ خسظرف وفي < الخمال و>،ت على لصرفه المال وكب 

تهلمهملا وهكذاالمتدون الإسراف. مجال لها فاسع حنيتها، لحل 
المال.يهمهم إثما الأخلاق، 
ماالخقوفن؛ وعند الإنسان، به ينتفع ما ت الاقتصادي؛ي عند المال 

وعندالقوة، به تعاحس نما ت السياسطن وعند والذل، المنع فيه يجري 
أودعهالذي الفيض من تمد ي المال \ذثنوقة. الحياة يه تحفظ ما الأحلأفن؛ 

إلاان، باتيتخصثص لا أي مملك؛ ولا ونواميسها، الطيعة في تعالى الق 
ذابله.ش أو فيه بعمل 

لذة،تحصيل وهما: لهما ثالث لا اثنين هوأحد المال من والمقصود 
أحكاممبنى وعلميهما الإنسان، مقاصد تعحصركل وفيهما ألم، أودفع 

الذيهوالوجدان وخبيته؛ المال طيب في المعتدل والحاكم I كلمها الشراثع 
،أ وتقواها فجورها بإلهامها القرأن في وعرعنه للنفس، صبغة اف حلمئه 

الخرام.والمال الحلال المال بين حن فالوحدان 

أصول:ثلاثة إلى ترجع المال تحصيل في البشر أعمال إ0 ثم 
 I . علىتونئعها - د • بها  ٤٣١٧المواد تهيئته - 2 • الأصلية المواد استحضاره

وملةوفل ' والتجارة والصناعة بالرراعة سس اش الأصول وهي الناس. 
•فيها حر لا ظالمة وسال فهي الأدلة، وفروعها الأصول هذه عن خارجة 

الدنيئةالحيوانات أنولع بعض في طييعة المال، ادخار أي التمول؛ 
الإنسانغيرالإنان. المرتقية الحيوانات في له أنر ولا كاكزوالنحل، 
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للحاجةتحمق ولا اLلوهومة، أر الحسة الخاجة لدواعي اشإل طلي ثئح 
المعرصةأوالأراض أهلها، على اشرات الصقة الأراصي ّثكان محي إلا 

حسمأالعاجنين حاجة الحقة بالحاجة ؤيالتحق المتن، بعض فى للتحط 
يلتحقوربما الأسياد، جور أو الطيعة بجور المتلأة البلاد فى الارتزاق عن 
التياللأي في العمومية اكارف وعلى اكطؤين على ٠ ^۵١١٠١أيضا بها 

العام.الأنتذلام يتتصها 

الأنحلأنها التي العمومي الاشتراك معيشة العام؛ بالأنتظام وا،لراد 
القوةمن دلك يخؤج يكد لم ولكن؛ اين، للمالأموال عشر بتخصيصه 

تدملم ولكذ؛ نذلام، أم عر الأشواك نة الإسلام أحدث ثإ الفعل، إلى 
لهميدفعون من يجدون لا الملمون فيه واحدكان فرن أكثرمن أيضا 

حكومةاثت - ييانه سبق كما - الإسلامية أ0 وذللئ، ، والكمارايت، الصدقات، 
علىموسأ قانوتأ للبشر تط فوصعالإدارة، دممقراطبة المنى، أرمقرامحلية 

أنواعبإلا الأغنياء يد في يجتمع ولا الأعمال، هوقيمة ائال إن قاعدة: 
والخد!ع.العالة من 

علىمحيري ال ممن م قيؤخذ أف تقتضي االءلالمة فالعياله 
ومد>،للعمل. النشاط بموت ولا التعديل يحصل حيث ؛ الفمراء 
عىونالإفرنجي، التمدن العالم أغلّتط نوعها هومن ما يتمنى القاعدة 
الخمعياتوهن.ه كثيرة. ملأي؛ن من ثكونة متتية متهم جمحيات الأن وراءها 
عىونالبشر، بتن المعاشية الحقوق في أوالتقارب، الناوي حصول تقصد 

ؤآلأتازبتة والأملاك الأراضي تكون أف فتش، اQلى، الاستبداد صد 
الالأعموأ0 الأمة، عامة بين الشيؤع مشتركة الكبيرة الصناعية المعامل 
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تضعالحكومة وأل الحميع، بين متق\ووة بوجوه موزعة تكون والثمرات 
بتتفيدها.وتقوم الحزئيات، حى الثؤوذا للكية قوانين 

ا،دينالإسلامية صنها اضئيل بعض مع الأصول وهده 
قنوت:أتحا وذلك 

العامةالصارف أنولع على وتممها العثوروالزكاة أنولع - )أولا( 
أربم؛نجزءامن أف الدممص على يخفى دلا وأنوإعانحتاجم،ضاكت؛ن• 

حمسةياعتبارأئها الأدتاواة الأيهاح نصف يقارب الأموال رؤوس من 
وهكذا. متاصنة للجماعة الأغنياء يكون النثلر ؤبهذا سؤيآ، 

،للأستيداد الموقدة المفرطة الثروات تراكم ويمع ، بأغنيائها الأمة فقراء يلحق 
٠الأفراد بأخلاق المضرة 

،الارتزاق في محذورالتواكل تمتع محكمة أحكام محررت ٠ )ئاسا( 
النصابأو ، يومه قوت أومثاك ، ساعده اشتد متى الأمن من فرد كل وتلزم 
تكنلم إذا جوعا؛ المرد أوممون ه، بنملرزقه عي يأف الأكثر؛ على 

،استيائها ممداقع ونشاطه وسعيه يده على تضرب مستده حكومته 
الائكالونهاية الحكومة عن الخوف نهاية هد للعمل الانقياد يبدأ قيل: وقد 

ءلىالغ؛ر•

الأمة،لعامة ملكا الزراعية الأراضي ترلث الإسلامية قررت - )ثالثا( 
غيرعليهم وليس ' فمهل هم بأنففيها العاملون بخيراتها ؤيتمع يتتبتها 

اتال.لبيت يتجاوزالخمس يجوزأن لا الذي العشرأوالخراج 
الإح١طةتصالح كليه مرعية بقواعد الإسلامية )رابعا(.جاءت 

تنفيذهااؤلت وأنالثسخصية، الخزئية حتى اكزون كائة بأحكام 
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النظامهذا أف على . الأسراك؛تي جمعيات اغلب الأن تطله كما بالحكومة، 
الكلتطرة ب منوط لأيه جدأ، الإجراء صعب الإسلام، به جاء الذي 

امحتتولا رتونيعها يعأدبية منافع هناك ولأف ورضاءالأكثروهيهات... 
ؤيكونبسيطا، حفظه يتعدر المرؤع الكثير القانون ولأن النفوس، فيها 

الأهواء،حسب تطثيقه في وللاحتلأف الأغراض، حسب للئأؤيل ،،رصآ 
إلاوأمانة اطة ببإجراء ممكنهم فلم ، السلمتي في فعلا وقع كما 

طباثعواختلاف اللك  ٤٧١بطبيعة الأمور معهم نشعت ثم قليلا، عهدأ 
أجناسمن ملأيا؛ن مئات يوفوا أن ممكنهم الخين ارجال وقني الأمم، 
؟عديدة قرونا واحدة بعصا والدوى، والحضري والأصفر، الأبيض الناس: 

العمل،يتموره ما أبيع من الاشتراكية العيشة كانت غروإذا ولا 
نظاملتوسيعهم يكفي ما الترر من البشربعد يلغ لم الأث مع ولكن؛ 
جربت،وكم الكبيرة. الأمم إدارة إلى العانلية العيشة في والتضامن التعاون 

تميمكما والمنبب قليلة. مدة الصغيرة الأمم إلا فيها تنجح فلم ذلك الأمم 
الكثيرةوالصالح الصوالح ين بوالتركيب التحليل صعؤية هومجتد 

حالأباقيمتع الكبيرة، العائلات حالة انتظام عدم في والتأمل الختلفة. 
حلخير يكون دلهذا المرة؛ الأمم في موؤثن غر واكضامن التكافل 
تيأتي ما م الاجتماعية للمسألة مقدؤر 

•وحده خلق كأد4 شؤونه، في مستقلا حرا الأسان يكون - أ 
وحدها.أمة كأئهأ مستقلة، اليايلة تكون - 2 

هالعلاقة لا واحدة قارة كأئها سممق أوالدينة امية تكون - 3 
٠بغيرها 
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ئلكأنهاأفلاك؛ اسة في أوالأقاليم 4.-كوناشاءلفىاض 
وهوالاجتماعي؛ نظامها بمركز يربملها لا ذاته، ض نتم منها 

فيالوقؤع من المابع التجاذب غترمحص أوالملك أوالدين الخنس 
حياتها.طباغ يلائم لا 

سودّفقط وبقدرظ الدكر النالفة الحاجات لأجل اضإل إنً ثمً 
الخصال:أئح من التمول كان محإلأ شروط، سلاثة 

أيحلال؛ مثرئ بوجه المال إحراز يكون أل الأول: الشرط 
مقابلأوفي، عمل، مقابل أوفي ' أوبالمعاوصة الطيعة، بدل من باحرازه 
المدنية.الذراع بتفصيله تقوم ما على صمان 

حاجياتعلى تضييق المول في يكون لا أل الثاني: والشرط 
أو، الصعفاء والعمال الصناع أومزاحمة الصروريات، كاحتكار الغير 

ممرحأحالمها جعلها التي الأراصؤب امتلاك مثل المباحان؛ على التغلب 
بثمراتها،وتحديهم حهازاتها، لن ئرصعهم أمهم وهي مخلوقاته، وكاق 

ووصعواالأولون الظالمون المتدين فجاء أحزانها، حضن في وتأؤيهم 
ألفحماها محي - مثلا - إرلندا فهده . بينهما وحالوا أبنائها من لخمايتها أصولأ 
عشرةاب أتعثمرات ١^٤ ثلاثة أو بثاثي ليتمقيوا ، الإنكليز من مار مستيد 
منمصروغرهاتقرب وهده إرلندا. تربة من حلقوا اليشرالدين من ملاين 

فيوخصوصأ أوروبااكمدنة البشرفي من وكم مالأ، حالأوسقوفها ذلك 
الظقةفي ينامون بل متمددأ، عليها ينام أرصا أحدهم يجد لا وباؤيى لدره 

يعتمدونصفوفأ قاعدون وهم البقر، بنام لا حيث البيوت؛ من المقلي 
•ؤيرة بمنة عليها يتلوون أفقية متمؤبة مسد من حبال على بصدورهم 
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قوانينهاتحيز لا التمدفن، نظر ني النظام االختثة الهنين وحكومة 
يتجاوزلا الأرض من معين مقلار من أكثر الواحد الشخص بملك أى 

عشردونمأأوثلاثة مصري_4 أفدن نحوخمسة أي كيلومترأمربعآ؛ الُشرين 
أحيرأ.. وضعت الآوروي؛ان أكثر عرف في القامة التبدة ورومنا • عثمانيا 

منعتأيها عليه وزادت الصن، بقانون أشيه قانونا والعربية البولونية لولابتها 

أكثرتدين يأن لفلاح اذن ولا فلاح، على سجو غير دين دعوى سماع 
الأمرفتضعتستدرك لم إذا الشرق وحكومات فرنك. خمسمائة نحو من 

عامأأوبن بعدخمسالزراعية الأراصي تصبح روسيا، قانون نيل قانونامحن 
ثلاثةمدى في لها وحدت الش الكبة، الإنكليزُة الأكثركارلدا على قرن 

،، غلأدّتونل به وأعني بملح؛ فلم يرحمها أف حاول أ واحد شخصا قرون 
•الزحمة له يلتمس من قرنا ثلاث؛ن في يجد لا ربما الشرق أف على 

الحاجةقدر ائال يتجاؤز ألا هو: لجوازالثبمول، اثيالث والسرط 
معنىوهذا الإنسان، في الحميدة للأخلاق مهلكة الثروة إفراٍل لأف بكثير، 

،والشراعالسماؤيةأرءاءآنئغىب •'ركلاإزآلإمسالأبة 
لأخلاقصيانة الربا؛ حرت والعمرانية الأخلاقية الحكمة وكيلك ؤلها، 

معنىففيه مائي؛ مقابل بدون كب هو التيا؛ لأن ، اد الممن الرابن 
علىالألفة ففيه وهونائم؛ يكب الرابي لأف عمل؛ وبدون الغصب، 

ففيهوالأملاك؛ والزراعة كالتجارة طيعية لخساتر تعزض دون ومن الثءلالة، 

عدييةمناصب استلم ميطاني. سامحي أم(  898-  1809غلادمحتون)وليم!يوارت ( 158)
حطيأ.وكان التجارة، مبدأحؤية اعتنق مرات. للوزراءأرّيع ربأ أهمبح ثم كبرة؛ دونوارات 

التي.محن دد عك 
.7.6)95ا(الُلق: 
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اقيقالاقممادية التواعد ومن . الثروات لانحمار المودي ال3للق النماء 
مهماكانالها من أييح احتكارفته ولا عار لا كب من ليس أن ءليه١ 

.الناس بن التقارب أو اوي الثفيختل تربوالثروات بالربا وأف معتدلأ، 

أمرالهافي الأسياد أنصار من الاقصاديين وبعض نظرالمازن وقد 
العاملاتقيام لأجل أولا؛ منه■ لابد بل نافع، منه المعتل.ل إن •' فقالوا 

إذافكيف ، تكني لا الوجودة القوي أف لأجل وثانيا؛ الكيرة، 
الاثمولن مجن أفكثيرين لأجل وثالثا؛ أضا؟ل معامها المكتنزون أمك 

بهااليارقن كيرأُن كاأف عليها' يقدرون أولا الأسترباح 'لرانق يعرفون 
إنماءوجه من صحيح النلر فهل-ا • عنان شركاء ولا أموال رووس يجدول لا 

والأحلاقيون،الاشتراكيوالمائي الثامون أما الأفراد. بمص ثروات 
•نفعها من أكم الأمم جمهور في الأفرادية الثروات صرر أل إلى فيفلرون 

،وأسيادا عبيدأ صنفين؛ الناس فتجعل الداخلكب الأستبل>اد يمهن؛ لأثها 
التعديأفرادها بغناء تغنى الش للأمم قتسهل الخارجي، الاستبداد وتقوي 

الحكمةنظر في فاسدة مقاصد وهذه الضعيفة. الأمم واستقلال حؤية على 
معثئلآ.تحرcأ الربا ميم يقتضي ولذلك واّالة؛ 

الحكوماتأهالي كثيرأعند يخفأ القبيح، وهواطمع الثمول، حرصي 
كأكثرالأمم، ١^^، على شنلبأ الأخلأة فاد يكن لم ما العائلةألمتظمة 

بةتفي التمإل إلى الميل في ينيد الأخلاق uد لأف عهدنا؛ في المتمدنة 
العادلةالحكومة عهد في اطانالة اكروة تحصيل ولكزً الإمرافثة، الحاجة 

أوالتجارةالمنحهلة، الأمم مع المراباة ضق من يتأنإلا لا وقد عترجدأ، 

نئ1ب.: ممي )أماد( لأن رادة( : والمتراب )06ا(كن.امالأمل. 
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معالبعيدة البلاد تعمارفي أوالاماحتكار، نؤع فيها التي الكبيرة 
منلدة نؤع من عظيمة بلدة مقرونة تكون الصعؤية هذه أل على المخاؤلرات، 

•ض ما يكن أو طخ' ما يأكل 

الحكوماتعهد في الناس رووس في يشتد الميح اشإل و-مص 
وبالتعدي< المال بست من يالترقة الثروة تحصيل فيها يسهل حيث المتئدة؛ 

هوألذلك مال ورأس الصعقاء، أيري في ما ؤبغب العامة، الحقوق على 
ملائمةإلى أحلاقه في ؤمحطآ جانبا والحياء والوجدال الديى ال الأنترك 

ابببيممل أل وسيلة ؤيكفيه وعماله، أوأحرأعوانه المتبلالأعظم، 
وعلىأمثاله من الأخلاق في أثه ؤيثلهرله أءتابه، من وو£ولي أحدهم 

وخدمةالزور، وشهادة الثملق من بأشياء ذلك له ؤيبرهن ثاكاك، 
هذايهللع قد ثم ونحوذلك. السلب على والدلالة والتجني، الشهوات، 

منالاستبداد رجال يخاف التي والأسرار الخفايا بعض على المتب 
ؤيمترهوالقدم رسوخ المتب فيكب أووهميا، خوفاحقيقيآ ظهورها 

علىالظروف اعدته سمإذا الطانلة الثروة على يحمل وهكذا لغيره، بابا 
الائجارؤيليه والغرب، الثترق في الثروة أبواب أعغلم وهذا طؤيلأ. التثات 

مائوئروبئس الكاب بئس وص الفاحش، الزبا نم اللاص، نم بالدين، 
الأمم.أخلاق إفساد في 

العادلةالحكومات ني الأفراد بعض مروة أن ااددقون ذكر وقد 
الأولىفي الأغشباء لأف ؛ المستبدة الحكومات في هنها أضزكثيرأ 

ؤإيجاداواة المسؤإحلأل الناس أحلاق إفساد في المالية ئوتهم يمرقون 
فيثروتهم فيصرفون المستبدة الحكومات في الأصياء أما ، الاستبداد 
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عليهمالنصسة الحميمة ليتقالة وتميما اال؛اس واضاظم الأيهت 
والفجور.الفق في الأموال ؤيسرفون الباطل، بالتغالي 

منهمالأقوى يغميها حيث الزوال؛ يتعجلها هؤلاء ثروة عليه؛ بناء 
أيضاوتزول • وبكلمة لحظة في الأءذلم التي يسلبها وقد الأضعف، من 

وكيفاالثروات، تحمغل كيف أوورنتهم أصحابها يتعثم أن قبل - ف الحمد و- 
هوكما تحكما، مامعبادأأصوليا الناس بها تعبدون يوكيف نمو، 
مناليأس بسبب الفوصويتي بشروط المهددة اثمدنة أورؤبا فى الحال 

فيها.المالي الاستبداد مقاومة 

فجأةإلا ظهورأبيتآ أثرفقرالأمة يثلهرفيه لا أو4 اد الأستب،و طبائع دمن 
النل،في يقتصدون الناس أف ذلك وأسباب نحبه. الاستبداد قضاء ميب 

قتقثص' الأجانب من أملاكهم ؤيبيعون ؤيكثرتغربهم، وتكثروفئاتهم، 
نشوةسنه ونقود ثروة من ت وبئالأيدي.  ijtuالنقود وتكثر الثروة، 

الذبوح•
إلفأقول: ال المْهللق في تبداد الاسطسعة بحث إلى ولمرمع 

LJوعمالهالمستبدوأعوانه لب لعرصة الناس أيدي في المال يجعل اد الأست؛
اللصوصمن المعتدين لب لس أيضا وعرصة باطلة، أوبحجة غصبا، 

سئللا المال وحيت الأستبدادية. الإدارة ظل^ن ض الزاسن وامحتالن 

الاثدا؛•أداة هي الدولة أن دعاته يرى متهلرف، واقتمادي محياسي ماوهب الموصؤية ( 161ر
التاسعالمرن في االدم< هدا قادة من الظلم. مبعث المرئية اللكية وأف 1 اجتماعي نثنام  jkفي 

•- باكونثن - برودون - جودون ولم •• عشر 
ويبما• الاجتماهمة العلاقات تثلم في والعلم العمل إلى ازجؤع وجوب مولا، بعض ؤيرى 
شروط.بدلأمن شرور ; الكواكي يتمي 
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علىالى عدم مع الناعب على الإقدام تختاراضوص فلا بالمشمة، إلا 
٠بالثمرة الأنمماع 

أثرهظهور لأل محب؛ من أصعب المشية الإدارة عهد في المال حنفث 
الأسيادزمن يضءلرانس ولذلك عله، البلاء لأنولع مجلة صاحبه على 

أفالأمراء أمثال في ورد ولهدا والفاقة، والتظاهربالفقر الق نعمة لإخفاء 
يخفيمى العاقل وأل العقل، نملمارمن إلى يحتاج الدهب من درهم حظ 
ا-خ^اميعرف لا الذي الصعلوك الناس أصعد وأن وميمه، وذهابه ذهبه 

دلايعرمونه•

عملا،وأوتاده فكرأ أعداؤه الأغتماء أن الأسياد، طائع ومجن 
يرسخولهدا فحنون، تدرهم ؤي، فيشتون لهم ين ، المستبد ر؛ائ3ل ضم 

التعجةالمستبدخوف الفقراءفيخافهم أما يكثرأضيازها. التي الأمم أئذلأفي 
يقصدالرأفة، ظاهرها التي الأعمال ببعض إليهم ؤيتحب الدئاب، محن 

كذلكوالفقراء غيرها. يملكون لا اكي تلهميهم أيضآ يغب أن■ بدلك 
يجسرونلا فهم العقاب، من الثغاث خوف وندالة، دناءة خوف يخافونه 

همروومداخل أل يتوهمون كأثهم الإنكار، فنحلأعن الأفتكار على 
رصاءفعالآ يستهم أل الفقراء في الأخلاق فاد يبالغ وند . عليهم جواسيس 

.رصاؤ، كان وجه بأي عنهم المستبد 

الفقرليي نولهم، في أسلافهم التأخرون الأخلاقيون خالف وقد 
عناصتغتاء والغناء للغير، ممتقر لأنه الفقرأبوالعاب؛ فقالوا: بعيب، 

الخياء،خلع إلى ؤيفضي اكنس، بعزة الفقريذهب قالوا: ثم الناس، 
نقوسعلى مهح تأثيرأ المعيشة في والثعم والأمتعة اللباس لخن إل وقالوا: 
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لأيهاعليها، غير ثروة لأيها اليهود؛ ثروة عذءالقاعدة تعارض ولا 
الملاهيومصرفها الناموس، رأسمالها ثروة فيها؛ أعداؤهم يقوله فيما 

التح—املمن يخلوهذاالقول ولا ت،  ١٧والتناوالرباوالغش والتامرة 

منالهم.ينالون ولا إقدامهم بميمون حسدأممن علميهم 
أهلفرانص منها ترتعد اكربمة الحياة على الكثيرآفات وللمال هذا 
الحؤنةحفظ مع الرزق من الكفاف يفضلون الذين والكمال، الفضيلة 
عنالرائد المال إلى ؤيفلرون والمرق، الترف دواعي امتلاك على والشرق 

فكبالتعب حيث من بلاء أل أي ؛ بلاء في بلاء في بلاء أل الكماليت الحاجة 
الأفتكارحيث من ؤيلأء < حفخله على القلق حيث من وبلاء تحميله، 

ديتهعلى الأمن بعض أميا محتلمتامستريحآ فيعيش المكتفي وأما بانمائه، 
وأخلاقه.وشرفه 

صنعةله تكن مالم حراتمامحأ يكون لا الإنسان أن الأخلاقيون زو 
تابعةتكون النخمية حريته لأن لأحد، غيرمرووس أي فيها؛ نتقل 

الحكومة.وفناتف هي الوءلائفا أقبح تكون وعليه . اء بارزسيلارتياطه 
تدل،نما أصدق من وص والأميال، الأخلاق تأثيرأفي للمنعة إف وقالوا: 

الشققةيفقدون مثلا الحكومة في فاأوءقون والأقوام. الأفراد أحوال على به 
الثسعوربتيعةعدم ممتعناها من التي لصنعتهم تبعا العالية والحواؤلف 

يجمعهوالكريم بالتقتير، المال العاجزيجمع إل الحكماء؛ وقال <  ٠٠٠١١٠٠١
باقتماد،معاشه مايكفي العاقل به يرصى كسب أقل إف وقالوات بالكسب، 

ساممسوالآداعاضبفيض.
)66ا(امآ.
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معنىوهذا - الكثرة وطنيان القلة ذل، صاحبه يكفى ما  Jillخير وقالوا: 
الرزق(من الكفاف اف )اسألوا وحدث المخفون( )فاز الخديث 
عناسض من والغني ' حاجته قك من والغني القلب، غنى الخى ؤيقال: 
بملك،ما ثل ينقصه بالطع فقير ان إنؤل الحكماء: بعض ونال الناس. 

هنفيرى ألفآ يملك ومن أخرى، لعشرة محتاجا ه نقيرى عثرة بملك ثنن 
باذهمن واد لابزآدم )لوكان • الحدبثا معنى وهذا • أحرى لألفر محتاجآ 

.واديان(  ٠١يكون أف أحب 

إئماكنبه، عن التبيط المال في التنهيد من الأخلاقيون يقصد ولا 
فلاالساميون أما الش_ريقة. الطيعية اكرائق يتجاوزكنبه لا أن يقصدون 
يعنونمتهم والغريون كانت،' وسيلة بأي الربة تستغني أل إلا يهمهم 

سلتاغير في يفتكرون لا والشرقيون ليشاركوها، الكنب على الأمة 
التيوالتنرم، ^، ٧٠١١تبدادين الامببن الفروق حملة من وهده الموجود، 

معولكي؛ وطأة، وأشد وأرمخ أحكم يكون الغربي الامتداد أل مها 
ومنهاأفمزعجأ. يكون ولكنه الزوال، سييع يكونوالذرني اللف' 

'يجوزهاالمملون لا كوري عب أمامكم ' : )ص( ارصول •ص الروي الحدث هويمض ا( )76 
الطبرانيإمحنادء وصحح الأكم، رواء حدث من نهوحزء ، ٠ العب لتلك أتخشء أن  JUjlفأنا 

•به الناري وانمرد )فازالخمون( بلغثل يثت لم ولكنه مطاؤية، يألماخل الحليه، م وأبونعيم 
. 1821برتم i ص901 4 جi 2 . الخغاء. كثغ4 4 العجالوتي ; يثغلر 

٠كغافا مححمدآه ارزق اللهم الزعد : لم مصحيح م ورد ( 168)
الزس.الترمزي: رقاق4 الخاري: الزكا؛، : ملم ; ا(روا. >96

جوفيملأ ولا 4 ثالثا إليهما لابتغى مال من واديان لابنآدم كان لو " ؛ الخما، كثف في وورد 
4وغيرهم عوانة وأبو والترذي اضحان روا، . ■ تاب4 نن على اف وذود4 4 اكرا4_4 إلا ابنآدم 
•باس ابن عن ءل< وامحقا مرفوعأ4 أنس عن 4 م؛نار؛ه بالغاظ 
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غميعدما فإلم النوخ، حانهم على حرصهم في الأسراء وطال 
يحرصونالقبور، أبواب من ؤيقربون وآلاما ؤلهاأسقامآ حياتهم 

فيالملاذ، مقيل في انمر، شل ض اشاب أكرس حماتهم 

صامافوق الأجام فيضني الفكؤية، الراحة سالب اد الامتبد 
الناس.ني متفاوتة درجات على اضور ؤيختل العقول، فتعرض بالشتاء، 
درحةإلى العقلي زغم قديصل الأصل في قليلوالمادة هم الذين والعوام 

صرويياتس لتس ما ؤل ض الثسزب؛نايرواكر، عدم س هميبة 
والعظمةالأبهة مجردآثار أل إر إدراكهم نفل ليصل • الحواثة جمانهم 

ألن—اظومجرد تبهرأبمارهم، التيوأعوانه على يرونها التي 
ؤيفكرونفترون أفكارهم' ينيخ وصوك قوته وحكايات وصفه في الغجمم 

أيديب؛ن المم انصياع الأسياد يدي بن فبنماعون ، الداء في الدواء أل 
مقرحتفها•إلى قدميهاجاهدة على نحرى هي حنث الدئاب؛ 

فضلأعنالصمنة العقول نالك على يتولي الامتداد كان ولهدا 
فيثوشة، الصيالالأذهان تلك على ؤيتغلب يؤيد، فيفيهاكما الأجسام 

الأعمىانقيادهم في مثلهم فتكون يهوى، كما الديهيات بل الخقانق' فيها 
علىنترامى التي الهوام تلك طل ' والإرشاد للرشد ومقاومتهم للأستداد 

اسرفي غرابة ولا الهلاك. على حجزها ميد من' تغالب ص وكم النار، 
هم،عقولوحمة الرصى ش فان العقول، في الشف على الأجسام صعق 
عقولنقص عليه ثاهدأثأكافيايقاس إدراكهم، ونقص العاهات وذوي 

بأقلأيضأ ينلهرالحال كما ، السعداء الأحرار إلى بالنسبة البؤساء الأمراء 
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الحرة،الإدارة ني ممقوده حنات للأسنداي الاس؛0 بعض يظى وقد 
فهيحمل ذلك أن والحي ؤيأنفها، الطاع الامتداديتن مظل؛ نتولون 

الصقنيعلم الامتداد ت ؤيقولون الدراسة. قفي عن لا الخهاْة ققد عن 
خوفعن فه هدا ان والحي للكرالحير، والأنتياد الطاعآ حس الخاهل 
الاعتدالعلى اثرس هويربي يئقولون؛ • ئذعان اختار عن لا وجانة 

وتقهقر.انكماش ء-؛ر هن—اك ليي أن والحي الحدود، عند والوقوف 
قمروعنر،عن انه والحي والنجٌر، اشق الأسيادبملل ؤئقولوزت 

والخىأذهبمعهومألااتعدياتوالخرا*م، ؤيقولون: أودين. عق عن لا 
عدادها.لا تعديدها فقل ؤيخفيها، ظهورها 

م،العالوسقياها التربية، وتربتها الوراثة، بيرها أنمار الأخ—لاق 
أحلاقمحي الساسة تنعل عليه؛ بناء الحكومة، رجال هم علتها والقائمون 

الثجر.إنماء في العناية تفعله ما البشر 

أشجارهاتزاحمت ة مهعالتركت إن كالاحام، الأقوام ت نعم 
مثلوط؛ فأهلكه، صعفيها على نؤيها وثني أكثرها، وسقم وأفلاذها' 

حسماوزهوهاكبرها بقازها بستانيايهمه صادفت ؤإن التوحثة. القبائل 
العادلة.الحكومة مثل وهدا ثمارها، وحصنت وأينعت قؤيت طاعها، تهلله 

الاكتساب،عاجل إلا يعنيه لا حهثابا يس أف جديربببتاني ؤإذاتليت 
لمالحلمات كان ومتى • الستثدة الحكومة مثل وهذا أفسدهاوحئها، 

همهإنما عار، منها يلحقه ولا فخار فيها له وليس الديار تلك تراب س تخلق 
وهناكالطامة فهناك الأصول، ولوباقتلاع العاجلة الفانية على الحصول 

محملالأمم أخلاق في الأست؛اواد محمل يكون الثال؛ هذا على فبناء الثوار• 
غيرالإفساد.منه يرجى لا الذي الحطاب ذلك 
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فطريقانون على مطردة مدقة تكن لم ما أخلاقآ الأخلاق تتكون لا 
وثالثأعائلته؛ نحو وظيفته وثانيآ ه؛ نحونفالإنسان وظيفة أولأ تقتضيه 
يميهوما القانون وهذا نحوالإنسانية؛ وظيفته ورابعآ نحوقومه؛ وظيفته 

٠باكاْوُس الئاُس عند 

وهوكالحيوانناموس، صاحب يكون أل لأصيرالاستبداد أين وس 
بمبحيث بمب؛ كالؤيس، ؤيعيش يراد، حيث ماد؛ انمان، المملوك 

قيلما هكب الأخلاق، أم هي الإرادة؟ هي وما إرادة؟ ولا نظام لا النيح، 
الإرادة؛بادة لاختارالعقلاء اف غير عبادة لوحازت لشأنها: تعظثما فيها 
متحركبأئه تعؤيقه في النبات عن الحيوان تفصل التؤب المتمة تلك هي 

ه.نقبإرادة لا غيره بإرادة يتحرك لأيه الحيوان دون فالأميرإذن بالإرادة. 
لنةهوتابع إنما أحواله، كثيرمن في للرقيق نية لا ت الفقهاء قال ولهذا 
غيرمزاخذالخيار فاقد لأف أخلافه؛ اد فالأسيرعلى تعدر وقد - مولاه 

عقلأ'وشرءا.

غنيآيصيح قد أخلاقه، في نظام فلا حياته، في نظام لا أسيرالاستبداد 
كلوهكذ-ا ا، خيحبانأ فيبيت فقيرا يمي وقل- كؤيا، سجاعا فيضحى 

الأسيرقدليس أ وجهة. بلا فهويتبعها فيها، ترتبب لا الفوضى سبه شؤونه 
وتحسنئكافأأورثبنىءليهضتأولأمح؛، منحرأولا يني 

محنخمبفتضوى، يوما محئجؤع مشنق، وقليلا مض كمحرأ وسي،ء يرهق، 
كمايعيش وهكذا ١ ؟ ثترغم سيثآ ؤيأيى ليمنع، أشياء يؤيد فيتحم، يومأ 

ؤإنخلاق، له يكون كيف حاله هذه كانت ومن يعيش، أن الصدف تقتضيه 
علىا-محم نحونالحكمة لا ولهذا أ ؟ عليه استمراره يتعذر ابتداء وحد 

يخترأوشر•الأمراء 
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الأحارمهمحى يرغم أل ٠ الناس أخلاق في الأسياد مايؤثره أقل 
غيإجراء الأشرارعلى يعثن وأل ' السيئتان وليئس والنفاق الؤياء إلفة على 

افتضاح؛ولا اتقاد ولا اعتراض فلا ولوأدبية، بُة خل من مومهمآمن؛ن 
خوفرداء الاستبداد عليها يلني تورة، م نمى الأشرار أكثرأعمال لأل 

ولهذافيه. ذكرالناحربما وعمى ثن ذي على الشهادة تعة من الناس 
فمنةمن الكلام كان إذا كقولهم; باؤللة كثيرة قواعد الأمراء j؛؛j( شاعت 

وعاظهمتغالي وقد بالمنلق. موكولآ البلاء ; وقولهم ذهب، من فالكون 
وكمالتبهمية، الحكم من الأقوال هذه أمثال لهم جعلوا حى أفواههم سد في 

ث"'محنآسآمحرإمحأؤ يقررون؛ فهم ند، بلا الهجوواب لهم هجوا 
ؤإوسْلبمبسآكولهوينفلونبمالآةوص؛ 

أيوالشيخ؛ المنكرباضيحا عن التهكب للأخلاق ضابط أقوى 
غيرمقدورالوخليفة وهده الاجتملع، نظام حراسة على الأفراد بحرص 

ينعلون،ما وقليالآ هم، ما وقليل المنعة ذوي لغير الاستبداد عهد في علميها 
الذينتضعفعن لعيرالمتوجيهه ممكنهم لا لأثه يفيدثهيهم؛ ما وقليلا 

ينحصرولأمه شيئا، هم أنفمن مملكون ولا بل نفعأ، ولا صررأ مملكون لا 
النخميةالتقية الرذائل ٌن أحد على قتاحته تخفى لا فيما نهيهم موصؤع 

العامةللقواعد الاستثناءالخل بدامن يرى فابورلا ذلك ومع فقط، 
إلاحرام والكذب اّثردادأمنها، كانت إذا إلا قبيعة نرقة ال; كقوله 

مهللقآ.يكونون. والإرشاد للوعفل الاستبداد عهد في والموفون للمفللوم. 
أبعدهؤلاءوما بالمئق، الوفليقة نالوا الذين التافقاز^ من غالتآ، أقول ولا 

. 148ا(اكا،: )07
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ثان' يبت لا ■صيم هوبذر فه إخلاص لا الذي النصح لأف التاثير، عن 
ممللأذنا يصادف لم إذا تجآ يفيد لا ،!،؛ aJlنزرف رياء'كأصاله، ن كلك 

ذكزالبذر- ثجاوز لا فهي إخلاص عن لكنت ؤإن' النصيحت لأف سماعي؛ 
•مات قاحلة أرض في ألقي يإل ثت، صالحة أرض في ألقي إف الحي': 

ظامعلى لغوغور فيعكن اماتفيالإدارةارة، عن اكهي أنا 
الصعماءإلى نوارصه سهام يوجه وأن ؤإخلاص، ان بأمبه يقوم أن نومه 

أيضأتهدف تبل المؤاد، انحروح الفقير بها يخمى فلا ، سواء والأقؤياء 
تخفيفمواضيع في حتى واد ثل في يخوض وأن' وانمار. الشوكة ذوي 

ؤيجدييعيي الذي الانكاري هوالنصح وهدا ا-ثقام، وعواخدة الظلم 
فقال:لشأنه تعظيما )الدين( اسم النلأم عليه السي عليه أطلق والذي 

■ااديناانصيحة/رالإا،

أطلقتالأمور، أهم الناس من العليا الطبقات صذأخلاق ثالكن 
ورأتفقهل، القذف تثنية مواالهليوعات والتألق الخطابة حؤية الهرة الأمم 

أفللدئام مانع لا لأيه اشحديد؛ خيرمن ذلك في الفوضى مضت؛ تحمل أل 
عيونهمبها ؤيخنقون حديد، من سلسلة التقييد من الثنعرة يجعلوا 

:\تي \}أالبز، ; الترمدي الأدب، : أبوداود الإبمان، : X| الإ؟ان، )ا7ا(اوخ1ري': 
إلخ.، 297/2،351ا/: محل ابن : اكارس او؛،ة، 

ولأثمةولرسوله ف : قال الق؟ رسول يا لمن نالوا: النصيحة، الدين الخفاء ، كشففي وورد 
فيوعزا، جماعة، عن اب البرفي ،رفوعأ، الداوي تميم عن لم مروا،. ■ وعائهم ايلمي، 

■محير' •ض متتمرأ ثؤبانا عن اك١رiغ في للخاري الصنم الخامع 
. 1324برقم ،  498ص ١ اج ، . الحفاء. كثف العجلوني، : ننلر 

139



رولأوناوصامآنسالإالأققو؛اهاص؛; اكلب؛ 
هنييد بثا3لأ ثثارء 

إلىثلاثقأنواع؛ألافمءالتنقسم 

والوايعةوالهنة والأمانة ك_ااصدق ٠ الفئة الخسنة الخصال ألأوالو 
ومحناوالخيانةوالئوأ، والتسحةاثئيسةكاار>دا*والاعتياء وارحمن، 

1والزم الطاتع ؤل -،له تضافرت الفم 
الإلهمةبهاالشراتع جاءت اكي امالبة الخصال \ض لنوع و، 

مالايوجدفيه ومحناالفم والشع، الزنى وتفح الإيثاروالعم كستي 
احترامآللدين اكسون تظه تعميمه، حكمة أو حكمته العقول كل تدرك 

خرفأ-أد 

الورانةالإنسان يه مايكنومحي ، الأءتJادي٠ الخصال الثالث: والنؤخ 
نملرمالم أماله حب على أوسميح فيستحسن أويالإلغة، اوبالشيه 

إراشملءن،ا-

وجريربعضهاليوتشترك تشتك الأيسام فتيان الئدفق إن نم 
تهاصالة ئل بعث الدبيه، الإلغة ت(يو نحت ي فيصير١٣٣بعض، 

فالقاتلأواتتعلاءأا1 استرارالإلأة حيعابمادلهامن ترسخأوةزرل 
الأولى،في تفه تمااطشحهامن ص ارًت في لابتكرثبه .،ثلاّ. 

حقكأنه اثف؛أمحتل، درجة 1اى يصل حش I زنمه ي الخرم ومحكذايخنأ 
فيلاترتج الذين ازا-يتي، وغالب حاله تمامي له، طءس 

.282: <اومء 17)ت
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إمراقآالنامية، لغاياتهم أفرادأأوأممأ قتلهم عند رحمة عاطفة أفتيتهم 
الإماتةوب؛ن الأوداج تطع القتل بتن فرق ولا بالقلم، أوإزهافأ بالميف 
والإبطاء.غيرالئؤيع اكنناء بايراث 

أشرها،على ؤيترش ثرالخصال، يرث فيه الميق أميرالامتداد 
حمالعن ماأبعده بناءعليه؛ العمر. بعضهامدى يمحبه ولابدأن 
والاعتتاديةوالشرعية الطيعية الجنة الخصال ؛ ١٤)ية منؤيكفيه التكمال) 

هنفقة ييه بفيقمد ، فيه مدقه ؤيصير يألفه حش اصهلرارآ بالنياء تليه 
أوبأمانته، يجرم أن ٠ مثلا ٠ ممكنه فلا ، قي4 متقرا حالقا يجد لا لأه ينفه 

نترددأفيذاته ئقأ في الظن نى الأمورفعيش أمرمن على ناته يضمن 
مروءته،ونقص شاعرأبفتورهمه ، شؤون4 إهماله على ه نقلوامآ أعماله، 
والخالؤأالخالي، متهم الخلل، هدا حاهلأمورد عمره طول لثنى 
زمانه،وناره تؤييته، وناره دينه، ناره ؤيتهم شيثآ. ينقصه لم - شانه .جل 

حلقغيرأئه الحقيتة وما ذلك، كذ' عن بعيدة والحقيقة قومه، وناره 
حرأفأص-

الالحلقية القيائح أصول من بثائية اقانسل أي، على الأخلافيون أجمع 
ساءتالرء فعال، ساءت إذا معنى; وهذا منها، غيره بسلامة يقطع أن تمكنه 
شابةمن غيره في البراءة يظن أن شأنه من ليس - - فالرائى . ظنونه 

بينهمامغايرةيكون كأن بيتهمابعدآكبيرأ، النشأة بعدتشابه إذا إلا النياء، 
ومثال■ وأمركتر كصعلوك المنزلة في مهم أوتفاوت أوالدين الخض قمح، 

•هو واليت للمتتبي؛ قصيدة من t الهلؤيل البحر عن بتت شطرمن الحملة  073)
رشمن يعتاده ما وصدق ظثوص ماءت الرء فعل ساء إذا 
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ولاوحسبانه، بوزنه ؤيئق معامكه، في الانرنحي امن الخائن، الشرفي ذلك 
اسدلا الشرقي، امن قد الخائن الإفرض وكذلك • جلدته بابن ؤئثق امن 

أنأي أيضا؛ القضية عكس على صادق الحكم وهذا جه. ابن مهللقأ 
الكؤيممعنى وهذا النشأة، في أشباهه خصوصا أمناء الناس يظى الأم؛ن 
الفتنإساءة في الحزم حكمة ائاع عن ه تنفي الآ٠ان يذهل وكم ، يخدع 

اللازمة.مواقعه في 

اردينة،الأخلاق بعض الناس ألفة الاستبداد طبيعة من أف علمنا إذا 
العزائموأهل العمل أهل قلة سبب علمنا بالئمس، الثقة يضعف ما منها وأن 
فينتج• ببعض بعضهم ثقتهم الاسراء نمد حكمة أيضا وعلمنا ، السراء في 
الحياة،أعمال في الاشتراك تمرة من . طبعا - محرومون الأمراء أل ذلك من 

والعاقلمتماسلن، ين متقاعمتخاذلين متواكلين بائسين اين ميعيثون 

أثرؤئبع مخرجا• لهم ؤبلتمل عليهم، يشفق بل يلومهم، لا الحكم 
اهداللهم ' ربارحمنوس؛فاهملأبملموف القائل؛ الحكماء أحكم 
•يعلمون لا فإلهم قومي؛ 

الاشتراكثمرة هي؛ ما في؛ التأمل إلى، وأستلفته الهنالع أستوقف وهتا 
بهالكائنات، ّرفي، هوأعثلم الاشتراك بان فأذكره ، الأمراء يحرمها اكي؛ 
ئلقيام به نماؤية، الالأجرام قيام به 1 وحده اف عدا ما شيء فل قيام 

بهوالمائر(، الأمم قيام به والأنولع، الأجنام؛ قيام به الواليد، قيام به حياة، 
القوةسرتضاعف فيه الاشتراك نعم؛ . الأعضاء تعاون به العائلات، قيام 

بهاتفي، لا التي الأعمال علم، الأستمراو سر فيه ؛ ١^>^ ناموس بة ين

المر؛بسثم.(;ظر:174)
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يهالتعدنة، الأم نجاح الزُي هوالركل الاشتراك لم؛ الأفراد. أعمار 
يعظايمقاموا به حكوماتهم، نظام صّطوا به القوب، حياتهم ناموس أكملوا 

العارفون*نهم الذين الأسياد أسراء عليه نالواكثمايغيظهم به الأمور' 
و\صاذ4شركائه لئن يطن كلأٌ~هم دلكن؛ إلته، يئتثوقون الاشتراك بقدر 

منما هولهم؛ أمثالهم صارمن حى رأيأ، عليهم وامتداده عملا، عليهم 
.للأخر واحدعمامغلوب إلا مممث؛ن 

طالماآقبوند بالأمرالخفي، ليس مرالاشتراك إف يقول قائل ورب 
غيرالشرق في به للقيام لم ذلك وُع ' الأسملع مقته حتى الكتاب فيه 

وأحسنواوأكثروا كرا الختاب باق فاجيبه ؟ السب فما والحير٠ الياباين 
الكتابجعل ' وشرمه الامتداد اف ئاثل ولكي؛ وصوروا، صلوا فيما 

والائحادالتعاون من بمعناه ومحا ، الاشتراك إلى الدعوة في أنوالهم يحصرون 
والانحلالالتئرق لذكرأساب التعرض من ومنعهم والاماق، واشحابب 

قائلفمن فقْل. الأخيرة الأماب بيان على الانتصار إلى أواصطرمم فو، 
نلةوب بلاء ابهل قائل؛ ومن ابهل، وسب ميص الشرق ت مثلا 

منإنشائها على التعاون عدم عاروسبه المدارس نق قائل: ومن الدارس، 
•الشأن ذوى نل أومن الأفراد قل 

المانعالسبب إلى وصل كأيه الثزقي الكاتب نلم يختك ما اعمق وهدا 
حلمتهاأخرى أسباب ملمسالة عناك أف والحقيقة أوالاختياري. الطيتعي 

الامتداد.الأولى 

ثمبالدين، الملمك قني وسببه مؤيض الشرق : يقول آخر وكاتب 
أولأالدين في التهاون باق ا-محم إلى لبلغ الأسباب لوثتع أمحه مع محقق، 
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وغيرهالأخلأى، فاد وأحريتول: الأسياد. من وآخرأناشئ 
فيرالأول الرجع أن والحقيقة الكل، أئه قلى وسواه صدالتربية، أوا< يرى 

باسهالتصريح عن الباحشن أولئك حتى بمع الذي هوالأسياد، الهل 
'الب. 

فيالأمم الأحديد بوظيفة تعالى الق أكرمهم الدين الحكماء اتفق قد 
أنعن الأمم يخرج فادالأخلاق أل على والننات، المهلكات عن وأحثهم 
الأمورأصمب من الأخلاق إصلاح معاناه وأن للخطاب، قابلة تكون 

يعمالأخلاق فاد وذكرواأيأ القوى، والعزم البالغة الحكمة إلى وأحوجها 
بيوتسئما لا البيوت، كل إلى بالعدوى يدخل تم وعماله، وأعوانه المستبد 

الأمةوتمسى يغثوالماد، وهكدا السفلى. بها تتمثل التي العليا الطبقات 
•الدواء على يتعاصى عياء ودارها وتبت العدو، بها ؤيثمت انحب يبكيها 

الأخلاق،فساد من إنقاذالأمم في الملام، عليهم الأنبياء وفدّممت 
وذلكلواه. والإذعان الق عير تعفليم من العقول أولأبفلن، الابتداء ملك 

تتؤيرالعقولجهدوافي ثم ان، إنفل وجدان الفطورعليه الإممان حن بتقؤية 
أفكاره،في حؤيته أى إرادته؛ بملك كيف الإنان وتعريفا الحكمة، بمبادئ 

الفال.منح وسدوا الاستبداد حصون عدموا وبذلك أعماله، في واختياره 

مكلفبأثه ان الإنإلى يتنلرون صاروا العقول، زمام إطلاق بحد نم 
بأساليبذلك فيعلمونه الأخلاق، بحن ومطالب الإنسانية، بقانون 
التهديثية.التربية وبث القع التعليم 

إرآسا: النول دؤ U النرى( رام غي إرادا، إثارة ازبئ الفترات في ا( )57 
الثرى(.)أم يعد حاء الكتاب 
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سلوكش - الملام عليهم - الأنياء انعوا الآءالمون الماسيون والخكماء 
1لىلودي فطؤية ديتتة مطة من بالابتداء أي الترتيب؛ وهذا ١^^ هذا 

•امظع قتورولا بدون والتهذيب التيية طنق ^^٤ ثم ضيرالضار، 

ضيقةسلكوا فثة فمنهم الغرب، في العقول قادة من أمااالتأخرون 
ومسةالإطلاق فضاء إلى الق، وأدائه الدين حفليرة من باممهم الخروج 

الظامإلى وحاجته سيلا، به أهدى الإنسان ش الغعلرة أل زاعمين الطيعة، 
بالهموم،ائس ثعلمل سموم كالخدرات هي التي الديان، إعانة عن نميه 

نفعها.من أكبر صررها فيكون بالحياة، ندهب ثم 

فيهافشا قد أممهم وجدوا أئهم الملك، هذا سلوك على ساعدهم وقد 
عندالدين خدمة مجنحصرآني كان الذي العلم ذلك نورالعلم، 

والرومان،اءلي؛ن عندالغرنالأسراف أبتاء ومعحتكرأفي والآسوري؛ن، 
جاءحتى واليونان، عندالهندي؛ن التحين الشيال من أعداد في ومخهما 

نلم،لخل تناوله وأباحوا العلم، -مئة وأطلقوا الإسلام، بعد العرب 
علىالأمم عقول به كورت الدين، رجال رغم زأعلى أوروبا إلى فانتقل 

اروصوتخالطتا، وانتثرت النعيم، في الأمم نسبتهاترمت دفي درجات' 
■مؤمححث اللحاق' ؤيتطلب حالته، من ؤيتثغص القدم يغثهل التأخرمنها 

الخيروالنيرةمعرفة حركة الأفكار، في قؤية حركة ذللئ، من فنشأ وماناله. 
الميرإلىحركة الضرعاليه، من الشروالأمة معرفة حركة نواله، على 

الحركةهذء قوة الغرب ني الحؤية زعماء اغتنم معارض. ؤل رغم الأمام 
عروسبزهوة وقارالدين نقالة كاستيدالهم ثش، أدبية قوات إليها وأضافوا 

•المموس تختلب خليعة ناء بحاضية بتمشل يالوا لم إنهم حس الخؤية، 
نيالاشتراك رابية للمتيدين اطاءة في الأشراك رآطة وكاّتبدالهم 
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وهكذا٠ الوطن جمب منه يتولد الذي الاشتراك ذلك العمومة، الشؤون 

أملمن النؤوس رؤوس على الأفكاريارأثلوه حركة قوة جعلوا 
منفاحدوا أيضآ، القاوة استباحوا الرعماء هؤلاء إف ثم ٠ والدين الساسة 

كانتإذا كجوازالسرقة ، تبررالواس3لة( )الغاية قاعدة ديتهم مهجورات 
الفعليبيح الدمة )تثتيل وقاعدة الخير، بل مفي الال صرف منها الغاية 

ودفعوا، حطشها عنه يتحمل التي الكاهن ذمة على الرور كشهادة القبيح( 
التيلأ، انية الأنمها تقشعر التي الففلمة الخواتم ارتكاب إلى ببما اكاس 

فيالتباين من الشرق وأبناء الغرب أبناء بين ئا الشرقي الحكيم يستبيحها 
الغرائزوالأحلاق.

علىالمعاملة، شديد التمس، قوي الحياة، مائي الغربي; 
التيالذريفة والعواطف، العالية األتادئ شيءمن عنده يثق لم كأو4 الانتقام، 

العضوأف يرى الهلع، جاف مثلات فالخرماني الشرق. ميحية له نقلتها 
القوةوثل القوة' ض فضيلة ؤل ؤيرى ، الوت، البشربمتحى من ، الصعتف

ولكي؛ويح_اانحد، المال، لأجل ولكن؛ العلم، فهويحب فياLلال، 
فيالعقل يرى والطش، الحجب على طبؤع اللأتيتي وهدا • المال لأجل 

فيوالكياسة ازف، في والشرف ، الحياء حلمع في والحياة الإطلاق، 
والفراش.المائدة في واللدة الغلبة، والعرفي ااكسثا، 

وسلطانالقلمتا صعقا عليهم ؤيغلمتا أدبيون، فهم الشرق أهل أما 
واشفغيرموقعها، ولوش للرحمة والمل للوجدان، والإصغاء ا-ئب،، 

اكاعةفي والغنى والمروءة، الفتوة الحزفي ؤيرون الحمم. ولومع 

كاب)الأمر(علها•ك؛اذالي ض وعي ( 176)
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ومموالتحيب، الكرم في واللدة والكية، الآس في والنا-حان والفضيلة، 
•فقط الثرض على وص؛ ييغارون، ضط، للدين ولكن؛ يغضبون، 

فلاواحدة، طؤيق في الغربي سرمع أن' الشرفي شان من لص 
أمرفي تقليده تكئف ؤإن الغربي، مايستحسنه استباحة على طاعه تطاوعي 

استثماره،يعرف فلا ثت ؤإن يثت، فلا أحنه ؤإن التقليد، يحن فلا 
ملأفالشرقي . . ٠ أ فمه إلى لوقفزت تمي كفه في الثمرة لوصقطت حش 
ولايخلفه فيمن يمكر لا ئم ظلمه، عنه يزول أن إلى ظالمه شأن في يهتم 

نهاية.لا ما إلى النتلم ؤيعود الكرة فبد ثانية، الظلم في فتقع ' يراقبه 
كأن،مامقكوابمثاتأماءعلىءثرم، الاطةفيالإّلأم; وكأولئك 

بالخكمةولا ، جحرمرتين المرءمجن بليغ لا النهمية؛ بالحكمة معوا ي
فلاظالمه يد على إذاأخد الغربي أما . ه أس"ئاألأتمن إن ؤ الارآنية: 

•مقطعها ليكوي يئطعها حش بل يشلها، حش ملته 
فييفضل قد يرة، كشفروق والغرسن الثسرفن بين ومكذا 

علىالتربي يفضل الاجممابات وفي الغربي، على الشرقي الإفراديات 
فيالخاداية على أميرهم يستحلفون الغربتون ذلك؛ مثال مْللقآ. 

علىالرعية ستحلف الشرفى والنل3لان . القانون والتزام لهم خدمته 
،فضلاتهم من يرتزقون مما ملوكهم على يمرن الغربيون ١ والطاعن الانقياد 

عليهمهم إجراءأهوالثاووابنس على يتكرمون الشرنون والأمراء 
يعتبروالشرقي وطنه، من مش_اع لحزء مالكا ه نفيعتم الغربي ١ صدقات 

وليسحقوق أميره على له الغربي ١ لأميره ملكآ يديه في وما وأولاده ه نف

ا(اضة:4.ر77
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الغربي—ون١ حقوق له وليس حقوق لأميره عليه والشرقي 1 حقوق عليه 
يثةمقانون على يسيرون والسرقون ، عليه يري لأمرهم قاثمونا يصعون 
وقدرهمقضازهم والشرقيون الق، من وقدرهم قغنازهم الغربيون ١ أمرانهم 

الوالغربي التصديق، سميع الشرقي التمييز! قض بتن بمدرمن ما 
اشروجئلض بمار ^^رقيأىرما • ؤثلس يرى حس شت ولا يتمي 

١واستقلاله حؤيته يغارعلى أكثرما والغربي فيها، تويع مؤله شرفه 
والمزاصإة على حؤيص والغربي فه، والئاء الدين على حنبمى الشرقي 
ابندالميي ، والخيال الماضي ابن الشرقي أل والخلاصة! فيهما.١ والمنيد 

...١ والحل. التقبل 

والمكان،الزمان لمروف ساعدئهم الغربيون أخرون الحكماءالت
تياحوا،امما حوا واستا ملكوه، العإنيق لاختصار الأحوال، وخصوصية 

وطأهسمل.ود. على المتئد أعوان سجح الساسي التمهيل. في استياحوا إيهم حى 
نالواالتدابيرالقاسية طْ وبمل علميه، الحقد تعميم بقصد والأعناق الظلم 

انآ.إنالإنسان وجعل الأخلاق ضرالأفكاروته؛ويب من أوبعضه، الراث. 

الطؤيقبهلول تحفل ولم أثرالنتن، ائت فئة هؤلاءالغلاة وقدمبق 
يأتوالم الدين الحكماء أولئك الفئة بتلك وأعني ورسخت، فنجحت وتعبه، 

يس،الفرنجمهؤلية كمومي دين، ُ' بمعاداة مكوا ولا حديد، بدين 
حتىوقنوا، وسهلوا، وندبوا، بماثئحوا، رينهم الدهرفي يتوقا رمموا بل 

الأمة.أخلاق خليق لتجديد صالحآ وجعلوه جدد.وه، 

(.اشمها.178)
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وبحته،ل4يرا وس-يوذيبن من ين أجمعالتربين أحؤج ا وم
،الأغياء الواين العلماء بغوغاء يالون لا حكماء إلى ، وغيرهم ؤإمرائشن 

بمريحفل لا ئظر ، ض ش النظر مجددون • الخهلأء القساة والروث 
ينميثظرمن ، القيمات بتشؤيس الثائج يضح لا يظرمن ، الصييح الخى 

الناساستمالة لا ؤيه وجه يؤيد ثقرس ، الفصاحة إظهار لا الخمتة إظهار 
الروائيمن ؤيهدبونه ، الدين ض العك النوافص يمدون ؤبدلك ، إله 

مجددينإلى فيحتاج عهده، يتنادم دين ؤيأ على عادة يطرأ مما اواطا!ة 
منالبلادة ورفع الإرادة تمليك حيث من الريء الميز أصله إلى به يرجعون 

العلماألإصربهلرايق والأستعياد، الامتداد شقاء الخفق سين، ما كل 
التئلمةالأخلاق واستقرار نة الحالئربية قيام الهثى الصحيحين، والتعلم 

إحوانآ.الناس بالكثريعيش لا وبه انآ، إنالإمان يصر به مما 

والعزم،انجد عن بمدين حالهم حاصر على داموا ما والشرقيون 
الخمولؤإحلادأإلى القس، إسارة لألأم سكيتآ للهووالهزل مرتاحين 

منيتألمون جاب، ئل من عليه الفكرالضغوط لراحة طلبأ والتسمل، 
،ادبالتواكل العنزوال يتتفلرون ، بالوظائف وم3لاوتهم ، بالحقائق تدكيرهم 
،الأمم بعض نالتها التي مثل صدفة أويتؤيصون • والدعاء التمر أومجرد 

دهريا|نببعيد. اؤهم موما فمسوا- خنا الدين يفقدوا أن إذن ءايتود*وا 
بالآثوري؛نحاق ا مروا فليتثل، أشقى اتين الحيأي يدرون لا 

•مذههم عليهم يدور اادءرالدى بميم لقالوا الخالق، جحدوا الدين على بمللق اٌّم اآ )و7 
نيالوامحعة مدينةآشور حول بغرديآسا قامت التي الميممة إمبراطونة٢شور شعب ( 180)

أملاكآشورإلىوآلت م( ق. 612ربن اليديأيدي على نهردحلمة. أعالي 
الإمبراطورةالنارءّمة.
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حدمأغيرها في التدمجة القرصة الأمم من وغيرهم والفينيتين 
وضلآ.ّ'،

بليةنحمر الأديان جميع من الحلمة الأمم فل أل الضب، يالأمر 
حالتهاترجوتحسبن ولا < ها دينبأمور تهاونها م الناس ١نحهلاطها 

العبادة،بالدين ويريدول مكثنا، تممئكا الدين بعروة بالمّائ، إلا الاجتماعية 
أفممكن لا قول لأثه ابدأ؛ يفيد لا لكنه شيئا، يفيد لوكان الاعتماد ولنغم 
مغرساصادف فإذا فيه، شبهة لا بدرحيد الدين أل وذلك فعل، وراءه يكون 

مغراقاهافأوأرصآ وفات، مات أرصآقاحلة صادف ؤإن ومما، ؤليياثبت 
أعمىالتي الأمة تلك هي الدين أرض الدين؟ أرض هي وما يثمر، ولم 

تعرفلا صارت حى ودينها، أحلاقها د وأفوبصيرتها، بصرها الاستبداد 

أصإالمثرؤع حدهما عن نيادتهما اللدين والنسك العبادة عتر معنى للدين 
اقنمحن.قي هومشاهد كما نقصهما من الأمة على 

لمف،طرية أحلاقا صادف إذا الاجتماعي الزر يفيد الدين نعم؛ 
نتطثهاالتي النهضة تلك بالعرب، الإسلامية نهمت كما بها فيتهص تقد، 

عثثآ.عام ألف مند 

يحفلونلا أكثرالناس أف - الأسف، ْع . الطييل الدهر هدا علمتا وقد 
عبيدالناس أف ا وعلمنأولهوآوري-اء، أغراصهم، وافق إذا إلا بالدين 

عدنهمأكير كانت - الدية دولت نظام وابعوا ' فيتثقيا في استقروا ' الساب يتكلعون قوم ا( ة ا) 
ثمالصري، للئقم خضعوا وقرطاحت. والرتغال إسبانيا إلى اسعمارفم امتد وصيدا. صور 

حروفاخترعوا م(. ق.  876)الآسوري النتح حى اليلاد تبل عثر الثالث القرن في استقلوا 
*الإءري3ا حدهموا كعا وحدهموهم التلال' قتل السادس القرن في للثرس خضعوا ثم ٠ الكتابة 

البيد.>ك(.ا(الإل:>28
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عندهمالمزم إنما عندهم، يميدالعزم لا العقل وأف ' وعبيدالرمان منافعيم 
أنمن الناس يستحي ولا افر• بالناس أويحمل المنرورة من يتولد 
أنالنحئة بالأمم أحدر ما عليه؛ بناء ■ أوالنير بالم؛ن أشهم يلزموا 

بالدينالاستعانة ع الهنة ؤإحياء العالم إحياء طنيق من دواءها تلتص 
ال، ه وآنعنم عبأشنفا، إىآلئلوة'نش ؤ بمثل؛ منه والاصتفادء 

.بطعها عنهما التاس نمغ الصلاة أف على ينجلوا أن 

.45)38ا(التتموت;
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،_ؤ!نآلإسنل حزه ش سن آلا إن ؤ - ، إ0آلإسكووهل 
)0ءأ(

الأسانمن والتبدون عظمته، في اف نانع من الق مخلونأت وحدمن ما 
القسفي حاجة عبثألغير ينبحون قد الرذالة ش واكاهون فيها، ي-ازعونه 

لأمهم.الإساءة يتعمدون وقد حى 
ولكنهابهلبعه، لدن فهومستقيم ارطب كالغصن نشأته ش الإنسان 

علىمح، ص ثب فإذا الشر، أوشمال الخير مميز إلى به مميل التربية أهواء 
المرورثإبمالنمم في أبدالأبيين إلى روحه نقى بل حيا، دام ما أماله 
فيغرابة لا كان ورمما • تسيطه على الندم جحيم أوفي الحاة وظيمة حق' 

أوالأحلام، له ولدت ام نإذا الفخور الفرح بالرء الوت بعد الإنسان تشبيه 
•وألأم علام ؤلها بهواجس الوجدان قوارص فغشيته نام إذا الخاني بالجرم 

اهمفوالاقتباس، والندوة والئمرين بالتعليم محل م1كه التربة 
الفرعا' الدين وجعلت • الدين وجود فروعها وأهم ، ١^^٧ وجود أصولها 
هووهدا لأيفيدانمل١ذالمكنمقروأباهمين- أصلا؛ 
منأمثالهم عن الإسلام عند علماءالدين من الأخلاق اختلاف سبب 

وفيماالحامي القرن في؛ السلم؛ن إمحثال يب وهوموالنصارى، التراهمة 
تعليمآلماكانت محضأ تآ التؤركانت الءاأرائؤ، أصول مول على بعدء، 

.رإنًالإفانكانرلممورأ( : وردتفيالآٍل . 66: ا(الخج )68
(انمبر187.2)

:6.ا(الملؤ،)88

انءجوا6.)خل3،الإن: الأصل ني، وردت |ا. : (الإما، 189)
;7ل.(الأنيا،190)
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ثمقشرأمحضآ، صارت تم القشر، خالطهأ م للمرJدين، تربية أي ومينآ؛ 
م\'.\و \يجو\صار 

ووليهاالنمس مع شرأتضافرت كانت إن حصولها بعد ملكه 
فيميتة كالقلقلة خيرأتبنى كانت ؤإن فرسخت، الخناس الشيطان 

أوالوانع< والعلانية المن في الدبمي فرعها إلا يرسوبها لا ، الأهواء بحر 
>العقالب ش؛ن عند الساسى 

فيساعة كل الإنان يجهل إعصار فه صرصر رث-ح اد والأسد 
منهالعبادات وأما الأخلاق، أي قسميه؛ أهم ني للدين وهومحمسي شأن، 

المأسورةالأمم في الأديان تبقى ولهذا الأكثر. في تلائمه لأثها بمسها فلا 
شتثا،النفوس تطهير فى تفيد فلا عادات، صارت ماصدة عبادات عن عبارة 

التقوس،فى لئئده تبعا فيها الإخلاص لثمد منكر ولا فحشاء عن تنهى ولا 
الكذبزوايا في الاستبداد سهلوة يدي بين وتتلوى تتلجأ أن ألفت التي 

الخال؛تلك الأسيرالأليف في يستغرب لا ولهذا والنفاق، والخدلع والؤياء 
حشه، وجنقومه ومع وأمه أبيه ومع ؤبه، ْع أيضا يستعمله أن ، التياء أي 

شه.ومع 

نمأوالحاصنة، الأم وظثفة هي سين، إلى وحده الخم تربية اكريية 
نممعا، والعائلة الأبؤين وظيفة وهي السامة، إلى القس تربية إليها ئضاف 
نموالمدارس، المعين وظيفة وهي الملمؤغ، إلى العقل تربية إليها تضاف 

نمالصدفة، وظيفة وهي الرواج، إلى والحلطاء بالآقرب^ن القدوة تربية تأتي 
•أوالفراق الموت إلى الزوجثن وفلمة وهي المقارنة' تربتة تأتي 

بمص.: أي لآتحيخس1ذامحراسموخو، (أحدألتابالنطان، 19)ا
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وتربيهامحيطة، الظروف تربية اليا-وغ، بعد من التربية تصحب أن ولأيي 
٠تفه الأسان وتربية ، السياسي أوسر القانون وتربية ، الاجتماعية الهيثة 

الأمةترسة تسهيل ملاحظة تتوز )اش( ص اكلمة الحكومات 
تزمتيالنحاح، وذلكأنًتسقوانيرافيفلهورالأباء، من>ينتكون 

ثماللقطاء، الأيتام بيوت تفتح ثم والأهلباء، واللقح^ن بوجودالقابلات 
ثمالمراتب' أعلى إلى الجري الابتدائي من للتعليم والمدارس الكاتب تعد 

ونحمعالمنتديات، ونحمي < المارح وئمهد سات، الاجتماعسهل 
علىامحافظة القوادتي وتضع المذكرات، اشب وميم والأثار، الكتان 
الإحاساتؤإثماء القوسة، العادات حفظ على ونهر والحقوق، الأداب 

عننملا العاجنين وئومن - ونيرالأعمال الأمال، وقوي ، المللية 
ولوميالكنب إلى الأجسام سليمي وتدفع جوعا، الموت من الكب 
شؤونكل وهكداتلاحغل ومدرالفضيلة. الفضل وتحمي؛ الأرض، أنمى 

فلا، واستقلالهبحؤيته تخل لا كي، بعيد، من؛ ولكي؛ ، المرء 
لتواؤيه.أومات جرمآلتعامه، جثؤ، إذا إلا منه تقرب 

الحنانه من راصيآبنصه ابنها يعيش أف ءل5، تحرص الأمة وهكذا 
يموتبل وراءه، يتركهم ضعاف صبية حالة بعده تكون كيف قط يفتكر 

الهمة.فكهم، الأمة، فكحي، مطمئثآراصيآمرضيأآخردعائه: 

ق(.ني،)ط. ثة لأئيا مهوأ، شك 1 الأغلب على ا( )29 
)39ا(المض؛ن.

الراّح.(في)ط.ق(:194>
وأتجائس)ًل.ق(._■ : ا(فىالأٍل >59
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لأنهااكربية؛ عن غب فهي التبدة الإدارات في الموصى أماالعيشة 
الخرقيطوعليها والحراس، النابان في اطمة الأشجار يثب نماء محص 

فيؤيممرفا غا، القواصوالأيدي العواصف وثحملمها والغرق. 
أناذ3ث1بتي رحمة شاءت ما فتحيس الأعمى، الفأس وفروعها مائالها 
تمرأوتعمم.ئتقيم، أو تعوج للصدقة والخيار تعيس، 

نهاره،بياض العمل على نشيهلآ والحؤية العدالة ْلزأ ش الإنسان يعيش 
هكذالأن4 وميس؛ تروح ض ؤإف تلدذ، تلعم إف ليله، سواد الفكر وعلى 

رجالأيراهم • بينهم يعيش الدين نومه برى وهكذا ، وأقرباءْ أيهميه رأى 
الأعمال،على دابن ؤلهم ، وصعاليلئ، ملوكأ ، وفقراء أغنياء < اء ون

أبيهعن إرثا المليار ماللئ، على ، وجدء الديناربكده كاب يمتخرمنهم 
إثماالخيمة، ولاتقبضه النجاح يسره البال ناعم العامل يعيش نعم؛ وجدء. 

لمإف بآماله ئلدذآ فتكون فكرإلىآحر، ومن غيرء، إلى منرعمل بمقل 
بمجردوالناس ه نقالعذرعند يلغ كان وكيفما أعماله، في السعد ارعه ي

لأئهينجح، أولم نحح فخورأ فرحآ ؤيكون • العمل أى الحياة؛ وهلينة إيقانه 
عارالعجزوالبطالة.بريءس 

يدريلا حائرأ القصد، حامدأضائع خاملا فيعيش الاستبداد، أسير أما 
يلؤغعلى حؤيص كأئه وأعوامه، أيامه ؤيدرج وأوقاته ساعاته يميت كيفا 
ميمالا أكثرالأمراء أف ينلن من؟؟ واف ؤيخهلئ الخراب ف، ليستتر أجله 
يشعرونلوكانوا تدلأبائهم مالأمر. بمألأم يشعرون لا الفقراء منهم 

وجزءيتغرس' الأرض س أوئتايع الأم' س نمع الشر؛ النخلة ؛ ميلة : ا(مغردعا )69 
•دئم.س ينه ممل النات من 
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يوجدأل شؤونها، الملوكة الأمم ثان من ولس • لعمل علم 
محييرى لا ابات إل حتى ه. بملمهال من ولا التريت يعلم نن مها 

العملأما الأذهان. فضلاعن الختب في مدفونآ التربية في  LvIpالأّتراء 
سقبلا وهو يمي، سق بلا وهو عزم' مق بلا وجوده يتمور فكف 
إثمات الخدث في وورد • العمل سائقة النة الأنر وردفي وفد علم. 

اينالولةإرادتهم، اينصؤية الناس ابعد ما عبه؛ بناء ■ ء بالنيات الأعمال 
إلىابم أوتوجيه لكلترية' ممد مقصد إلى النكر توجه عن أيديهم، 

الشفقة.على والقلب الحياء على الوجه كتمرين نافع عمل 

يصرالنظروهي التربية، الاستعدادلقبول عن الأمراء أبعد ما نعم؛ 
اليالوتعؤيد والختقم، الفوائد على وقصرالتهع والمر، انحامن على 
ال1فاسف،عن وتكسرالنفس الإتقان، على اليد وتعيبي الخير، قول على 

ورعايةالتزون، في الترتيب ورعاية اياطل، ضرة عن وتكبيرالوجدان 
لحفظالشرف، لحفظ بافثت والاندفاع التوفيرسفيالوكوسك 

العاتلة،-ئب الوطن، وقب الناموس، لحماية الدين، ولحماية الحقوق، 
إلىالحياة. لاحتقار الظاين، ولاحتقار الضتعيف، لإعانة العلم، ولإعانة 

ري.اءسفي الحؤية، مماء نحت العا.ل، أرض في إلا يتبن لا مما غيرذلك 
والقومية.العاتلية التربيتن 

والحدلعواشلمل الكذب امتاحة إلى الماس نمم الامتداد 
العمل،وترك الحد ولمي الممس ؤإماتة الحس مراغمة ؤار • والتدلل والنفاق 

(ني)ط.ذ،(:سايا.204)
•جقءاو<.( 205)
الأثمار.(م)ط.ق(: 206)
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الناسترين طعه بور ص المتزوم الأسياد أف ذلك من ؤيتتج ■ إرآخرْ 
الأبناءترية في نمهم أل الأباء يرى عليه؛ باء • اللعونه الخصال هذه على 

مئةأرحل محت عبأ يدب أف لأبد ذلك غتر على الأولى التربية 
لأبنائهمغيرهم أوترية لهم، آيانهم مئة كماذهبتاقبلها الاستبداد، 

•سدى 

ولاأنمهم، مالك\ن غير هم لها حدود لا التي السلطة عبيد إن ثم 
،اأنعاميربون هم بل لهم. أولادهم يربون أئهم على آمون هم 

همالامتداد، عهد في الأولاد إل الحقيقة وفي عليهم. لهم وأعوانا 
والخوفوالهوان الفللم أوتاد على الأباء بها يرتتعل حديد من سلاسل 

بالتؤسةوالاعتناء حمق، الاستبداد زمن ص حيث من فالتوالد ٠ واكضثتق 
ا:ثاعرأ وقدنال مضاعف،.١ حمق 

^٦٢مرح ولم ب تبلل لم غتت له نحدث ولم هذا دام إل 
إليهإنمايدفعهم قصدالتوالد، للزواج يدفعهم لا الأمراء وغالب 

المليانئل من محرومون مهم الألحياء حتى وأنهم الخ-هلالفللم' 
والبذل،الإيثار ولية ، والخماية امحد ولدة وتعليمه، العلم كأدة الحقيقية: 

كترالقسولدة المثاب، الرأي نفوذ ولدة القلوب، في إحرازمقام ولدة 
٠الروحية اللدات من ذلك غير إلى ، الغامق عند 

الأولى؛ اثشن ثذتين على مقصورة فهي الممساء هؤلاء ملدات أما 
ؤإلأتتمثرت،  ojللحيوانات مقابر طوتهم جعلهم وهي كل الأ لذًة منهما 

٠والثاعرمجهول مخ. ت في إضافة ت شاعر ر70ت( 
الحرالبسط.من الين ( 208)
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(jtujأناسب مل؛ كما الوجود ض أجامهم أوبجعلهم للئاتات، فمزابل 
واللذةالأحثن. لتجهيز اعدت معامل جعلها أو ، و)الكتش( اكلبح 
زبدمامل حلقت أجسامهم كأف الشهوة، باسفراغ \ذو'عث4 محي الثانية 

.ث وينمه اكتديد تؤلمي ووفليفتها الحلف لها ي3لب الأرض، أديم على 
بالزواجليرمهم الأسراء يعمي هوما البعال في الهيمي، الشره وهذا 

والتوالي.

هومعرضبل غيرممون، كائرالحقوق - الامتداد زمن - العرض 

القرآنأخر كما ' فإئهم ' أعوانهم والأشرارمن، التدين، من الئناق لهتك 
الخواصرفي، حصوصأ الماء تحيون ؤيالأولاد يأمرون الفراعنق، عن 

تقعالتكب الأُم أن المشاهدة الأمور ومن، أهلها• المستضعف والقرى، الصنيرة 
وتغثوفيهاإلا أجيال عليها تمضي، لا ، المميماء في تغايرها أمت أمر تحت، 

•الأذريقما ش الشره ومحام، ' الأسامحول م، العون كسؤال ؛ الآّميز، سماء 
يالاختصساص(إلا يتم لا الذي، اثب ، يضعفااصض على الايئنان وعدم 

مثاقتحمل على النوة فتضعف أمهاتهم، بأزواج الأولاد لصقة ؤيضعف 
المناح.وحرم التكاح اف شنع لأجلها التي المرة تللن، ، التربية 

منالأنراء وأين، التربية، تسهيز، في، دخلتم-ير أيضأ والفقر للمنة 
ومعيشة، التربية محي تؤية علاقة الأمر مع ولو العيشة لأنتظام أن إكما السعة؟ 
،صيف، في، وصين، ' حلل في حلل محا ' أومغدم؛ن كانوا أغنياء ١لأسراء 

ذاتهؤيرك، ، الأنحءلاحل دركات، أول وهذا القس، الأميرهين يجعل، وذللئ، 

:رحاض.)ك(.(أتم، 209)
الدائم.الخك ا-ةنب، مرض أعراض من ت( آ )0 

الأزواج.( 211)
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خارجإلى به يدفع رحلاه ميت فإذا وماأكثرهم، ؛ jjiLiaJlأعوان إلى 
فانوالساب، الشتائم صغ وتعلم القدارة، على الإلنة مدرسة إلى اياب، 
عن;طه القصد أكّر فيكون صنعة، ذي عند أو مكتب في وصع ونشأ عاش 

بمرلا كي الرواج وتد على أولياوْ ريشُ ' الناب بلغ فإذا • والراح المراح 
أبواه،عليه جني كما له نهوعلى ليجني ؛ الخيام ثقاء في مشاكلتهم من 
ؤيتولىالخوف، ونول الخهل ياُلواق ه نفعلى اشلمق هويتولى ثم 

.وأمله وعمله ولسانه عقله على النضق المتئدون 

مايهرول وصغتل، صتق في مة ن يكون حثن من الأمير يعيش وهكذا 
يفوزبنعمةأن إلى سقما تقبل ؤيسقمآ يولع عم، ووادي هم عتة ؛؛٧ 

.عليه مأسوفا ولا ء؛ر'أش فيموت أخرته، مع دنياه مضيعآ الوت 

.الحياة بلوازم هم اعتتانعدم على الأمراء يؤاخذ من أنللم وما 
مرضوهوفي صئه لأجل هل الأمير؟ بها بهم لماذا مثلان فالنفنافة 
لأحلأم ؟ أونفلره جمه ملب كيفما وهوالتألم ثدته لأجل أم مستمر؟ 
؟الحياة صحبة ه نفعت وهومن أويواكل، يجالس ذوقامن 

كلأ؛هذا، محن شأ الأمراءهيأقل أغياء حالة أف اينالع يقلن ولا 
بعضنقمتهم إذا هذا، عمرأمن وأقمر عافية وأفل أشقى هم بل 

ظاهرأ، والتعة والعزة وارفاه الت3لاهرباراحق مشاق فيهم تنئي ، المنغصات 
يمحاحىكالكران عواتقهم على ثقيل حمل الكاذب، فكثيره فليله صح إل 

الزان.لترصي تتضاحلث، ة البانكالعاهرة أو يالصدبع، 

أديبإصحق.روصود المري، • من مثايهآعندؤل وصنا (نحد 216)
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روحلا حياة فهمب الزعوج،الآحلأم، النائم حياة الأسرتشيه حياة 
الزايايحفظ لها علاقة ولا فقط الخم مدرسات تمثيل وظيفتها حياة فيها، 

بالميةميت لأثه له أنانية لا فاقدالحرية كان هذا؛ عالي ؤيناء اربثرية، 
بالإصافة.هوشيء إنما ، ذات4 في شيء لا كأيه لغيره، حيأبالنبة لفه، 

لهحمحا ' المتدين في الفناء وهي الصورة بهذه الوجود ش وجوده كان ومن 
فيلتي أن ولولا ٠ اجتماعية وظيفة عن فضلا شخصية بوظيفة يشعر لا أن 

التيوالصدف الطيعة حرفالتات ، حرالخماد لظام غيرتابع شيء الكون 
فوصى،محص هي الأسراء معيشة يأل ة\كمنا نادرة، لاميات مسببات هي 

فوصى.شبه لا 

مقاومةفي ءري؛ة قوانيرj( ، للأمراء بأر يفيدنا العميق، التدقيق أر على 
ؤيتررأمه، لبن مع يرصعها ير الأسإثما وتعريفها، صبهلها يصعب الفناء 

الماهرعلما، فيها الحاذق منهم ؤيكون الخاحة، بسائق فيها ييع وقد عليها، 
كالهنودالدلآ، مع الحياة حرب ميدان في هواأودق ءمالآ، مملبيقها في 

اتباعهعن أوالعاجزفعلمرة القاتون هدا جاهل إما عنها، والحاجز واليهود. 
نارهالامتداد، صبيان بها يلعب كرة كونه عن يخرج فلا مثلا، كالعرب 
وهدابالصنعان، أرجلهم تناولها وأحرى أوالحيتنان، الأرض بها يضربون 
عرقعن يقال كما عجزه إذاكان وأما جهل، يرعن عجزالأمإذاكان 

جنان،أوجارة إحاس أوقوه نقى كرامة من شيء عن أي هاشمي، 
تل؛ن.تنكرولا كالحجارة فيكون 

تضطرهالتي به، المحيطة النوون مقتضيات الأسيرهي حياة قوانثن 
مقابلةنحو وذللئ، موجبها، على ه نقؤيدبر عليها، إحساساته يطر لأن 

نتتلة.يدان يثعر لا ( 217)
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، isوالطار■يالتلأين ■ممف الندة وسيل واضاغر، ياكنئل عله النجم 
تحزرةاينه هر ايللوب ولوأن ٠ اضي من تليل بمد مجته الهللوب وإء|الاء 
كشاسعهتاف بصثة الخغوق ش والطالة شؤير، ش؛خ م١ش أو٩ الجدب؛ 
عنيإخنانه المال وحنظ 4 الخاحت سكابم محع العاش وثب صذئت، طالب 

،بمٌ مايهان 1؛؛ •عن والثمامجم ٠ الساوين ولأن عن اشامب و، 
كالأنونوالخشسش،الخسأوتطٍالهبالخيراتالقؤية والءفل١٠ربممد 

،والئيا• باكيئن والارتدا• ياكبماعل، العلم يمم التل؛البال وتعطل 
ض.لفىومرؤو سض>لأننفىبراضا>ض، 

بمنإلى ءموْ ، الماء فانحومعلر الحر إذاكان حش البش محل 
الأعراض،على الط الثتوع مجن ولو شو أ؟ل وضد النيان. أودعاء ا-محام 

الذيالقانون، ذلك أحكام من ذلك فير إلى اف. حاب محن الاستحقاق إلى 
مميلاتها.عن محلا القارئ عل شل محاتله رؤوس 

أرابم م اف اثرنمة عله بملهر أن هو الأسر مايخانه أخوف إن 
؛أوالالدتي(أ إصابة عملة روهلماأصل الخواسس عخن ضسه المال، 
التيحامحدوءإلى به مص ٠ ؛ ٠٠٠حاءأونمة او علم ني ثان له يفلهر 

مالهعرحغغل الأسر ولديتحل ١ يتعوذمه( الخدالذي ثر أصل )وهذا 
صر،،أوالدار اشبة، اليابة أو ا-ليالة، كالزوجة اخناؤ، ممكه لا الذي 

والأمحاب(,والتواص بالألدام التشاؤم أصل )وهدا الثتوم، ياساد لحمتها 

ولايمرونسد، الما!آمراءيبغضون أن الآحأرال ضب ومن 
اغضب إذا الإنسان ني الوجود الطبعي الباص معه ا>سساسم على 

(س.218)
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شةهم بينمن تعادون ظمأ: أخرى وجهة ني بأسهم نيصرنون 
نيومثلهم • ونحوذلك اءهم نأويظلمون ، أوالضاء مستضعقة، 

ة،والشرا،الحراسة مشها أؤيد إذا ة، الأمليالكلاب مثل ذلك 
وبهذاعقورة، شرسة فتصير ليلا ها ؤيهللقوننهارا يريطونها فآصحابها 

عنحارة لاأيها محارJاتهم، في الأسراءأحيانأ جارة ملل اشليل 
التيأمام الحبانة في القاهي عن الأسراء جسارة تكون وأحياتآ شجاعة. 

فت—هرولالدب الغنمة تطيع كما انذعارأ فقوته الوت، إلى يوقهم الذي 
يأكلها.حيث إلى يديه ب؛ن 

ظلالني ورْ مقد ولا مقصودة، غير التؤيية أن تقد٢ مما اتفبع وقد 
ستلرمالنؤع وهذا القاهرة، القوة من باكخؤيف قديكون ما إلا الاصتيداد 

والأخلاقالأجماع علماء وقدأجمع التقوس. تزكية لا القلوب انخلاع 
ؤإفالترهيب، عن فضلا الترغيب من خير الإناع أن على والتربية 
وألالوقار، مع التعلم من أفضل والتعلم، العلم ب؛ن الحمت مع التعليم 
أوالكافاة، في طمعآ الحاصل العلم من أرسخ فيرالتكعل ربة عن التعليم 

الخناياتمثل الدارس إل يثواقولهم؛ القاعدة هذه وعلى • الأقران من عيرة 
زجرالقسفكب قثمايقيدان والعاقبة القصاص إف وقولهم: السجون، لا 

العؤييتالحكيم قال كما 

زاجرلها منها يهن لم ما بها عن الأمس ترجع لا 
نناولجزم آلقصامي ق ذم ؤ تعالى: نوله في جيدأ يتأمل ومن 

المطلقأ هوالناوي لغة: القصاص معنى أف ملاحظا ؛ ه الألب 

نائله.يعرف ولم ابراسح. س الّيت ( 219)
\.79\مأ.-( 220)
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الئرأنفي الئفلر ؤتديق فقط، الخنايات في بالثل العاقة على *قمورأ 
عليهم- العنل—ام الرمل الك مويتّع السعاؤية، ائرالكتب وّالكؤيم 
إلىمنصرف فيها الهيابة ضيق ض الاعتاء أف والنلأم.يرى الصلاة 

غاليآدمعالأجل الترهيب يأولى الإقاع، 
النجاة.إلى تدلي أبواب ئرك 

التيالعفليمة، الصيية هي ومحمدها الأمم، صالة هي التي الشبيه إل ثم 
وكمايكونإسانايتربيته، يكون الإنسان حث الاجتماعية؛ المالة هى 

والتربيةاصةهيوكماتكوزالأفرادتكوزالائة، الآ"باءيكونالأذاء، 
نمو١لإقاع، الممهيم حن على ثم للتمييز، العقل إعداد على ارئة التربية 
حننعلى ثم والتعؤيد، اكمين على ثم والعنممة، الهمة تقؤية على 

وأنوالاعتدال، التوئل على ثم والإتقان، الوافلبة على ثم والمثال، القدوة 
صحةان متصاحثلأمهما الخم، بتريي_ة ممحؤية العقل تربية تكون 

المثاى،نحمل وعلى الظافة على الخم تميد يقتمحي؛ فاثه واعتلألأ، 
فيوالترتيب والغداءوالعبادة، النوم في والتوقيت ايركات، في والمهارة 
ممحؤبتينالترسين تلكما تكون وأن واراحة. الؤياصة وفي العمل 

الفإذاكان مه. والخوف خالقهاومرافته معرفة على القس بتربثة أيضآ 
يكونفلا الاستبداد، طيعة مماغ الأصول هذه على العامة التريية في مهلمع 
العقول،على الضناغتل الماغ إزالة أولأوراء يعوا أن إلا به لعقلأء 

تواليعلى ينالوها أن حينئذ ممكنهم حيث بالتربية؛ يعتنوا ذلك بعد ثم 
•الموفق واف ' الثهلون 

الحازم)_(الشوط جواب لأثما )ين( والصواب 1 الأصل ني كذا ( 221)
اكرسان.: والصواب (كذافيالأصل، 222)
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وايننوقيالاستبداد 

هوفالترش وهبوط. شخوص  ij)؛دائبة الخليقة في عاملة سة الخركة 
إلىوهوالحركة الهوط ؤقابله الشخوص، حركة أي الحيؤية؛ الخركة 

أوالانقلاب.أوالاسحالة أوالانحلال الموت 

أيضافيعاملة ، وأعراضها المائة في عاملة هي كما الثنة وهده 
ؤ"مجآلمثصآنىتلذلك'اية: الشارح والقول ، ومتكثاJها الكيفيان 

وقولهم؛مصه وبدا أمرإلا مام وهرجألهتتيأضبُُوطث: 
طبيعيان.حمان والموت الحياة بأ0 وحكمهم . ه يعيدنفالتاليخ 

النهايةإلى السير تقتضى لا والعقلية وال1مسية الخسمية الخركة وهذه 
،شان فى ساعة كل ، الحرارة بميزان أشيه هي بل هبوطآ؛ أو شحوصآ 

الغالبةالتررهي فإذارأينا^ثارحركة الغالبة، للوحهن الكم في والعبرة 
اقضيتنذلك عكس ا رأينومتى اة، بالحيها لا حكمتأفرادها، على 
-بالون عليها 

كماألأودين، أولغة أووطن نسب يجمعها أفراد مجموعق هى الأمة 
يكونوحمالأوقوة ا حنالأنماحس تكون فحثما أنقاحض، مجمؤع البناء 
الاجتماعية،هيثثها أوانحئت، ثريت الأمة أوانحتلت ترئت فإذا ، البناء 

يخرج.: .فيالآٍل 19ازوم: ( 215)
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يقلبفإل الأستداد وأما راثيا. فيكن يطلقه ثم نحة، الترر سير الثدوبميم 
إلىالماء من ُنصمإلىاكأز، اوٍر،نالزفيشالأنحطاط، 

أفعالهطؤياد دهرأ فتها ؤيفعل الشحيح، الميم ملازمة الأمة ؤيلازم ، الفناء 
حتلةبالأمة تبلغ التي أفعاله ' السابقة الأبعحاث في بعضها وصف تقدم التي 

حياتهاتمح فد يل فنط، الحيوانية حياتها حنظ غير يهمها فلا العجماوات 
أفالإنسان عارعلى ولا أوحنية. ظاهرة إباحة الاستبداد أيضأ الدنيئة هذه 

قدكبيرة أممرن إذا الطيروالوحوش س|سثاع وهده الدل، على يختارالوت 
•ادن حى الغذاء تأبى 

تاطلمن الطيعي ميلها حول أن الاستبدادبالأمة فعل يلغ وند 
كماوتألمت لأبن الرفعة إلى لورفعت بحيث التسمل، طلب الزرإلى 

كابهامتفنى وربما تشقى، بالحرئة ألزت ؤإذا المور، الأحهرمن يتألم 
لهيهليب كالعلق بمصيرالاستبداد وعندئذ مراحها. اطلق إذا الأهلية 

•*وبموتها وبموت نموت حر ء-ها بفك فلا الأمة، دم امتصاص على المقام 
أيهاللامان؛ الحتؤية الشزون في والانحطاط الزر حركة وتوصف 

أفوذلك اض، والانقببالأندفاع تحمل التي الدودية، الحركة نؤع من 
نير،الفي يأحن تم حيوان، ؤل من حراكأؤإدراكآ وهوأعجز يولد ان الإن

والراحمة.اللبيعية )الوانع( وتقبضه والعقلية اضمية )الرغاب( تدفعه 
الكنيمالقرأن في ساورد وهوسرم, الخيروالمر ينتابه ان الإنوهذاسرأف 

الخيرالأثرباق في ورد ما وهومغى بالخيروبالشر، افالناس ابتلاء من 
الحكماءأقوال الخيروهوالمرادمن بديل والشرمبوط الشر، بذيل مبوط 

. iilt•نرد. بحلمها. علق إظ.؛٢٩؛ الأمن، الأ> م يكون انمم. بمص أموي دود ( 216)
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يؤاالعزائم، تأتي لدرالبنم على النئمة، نكرن قدرالنعمة على نحوت 
منوالتقيءس مصيبته، من يستفيد من العاقل سجال، حرب والشقاء السعادة 
منهاليقطف ياكاب يبتهج من والحكيم غيره، ومصيبة مصيبته من يستفيد 

.لولم لدة الحياة في كان ما الفوائد، 

مادامالرقي، هوإلى الأمان ثيل مأف أيضا فليعلم تقررهذا فإذا 
فيوالملبية الإيجابية كتوازن متوانيين فيه والانقباض الأندفاع جناحا 

أوالراحمة.نمإراالأندذاعالطبيعة غلبته إئ القهقرى وسبيله الsكهربائية، 
اكنسغلت ؤإن < الحكمة إلى الوجهة كانت اكسل، العقل فيه غلب إذا 

هوالمائيمنه فالمعتيل الانقباضي؛ أما الزيغ. إلى الوجهة كانت العقل، 
الذيالمشروم والاستبداد للحركة، كن ممهلك منه والقوي للعمل، 

أسراءنعم: المساين. هم به والمبتلون مكن، صاغتل هوقابض فيه نبحث 
الفقراء.عجزة من اكين الميوصف الاستبدادأص 

نمين،في الاحت—لأف، من النئلرلخرجوا الفقهاء-مئة ولوملك 

الاستبداد،عبيد هم فقالوا؛ الركاة من نصيثآ الق لهم جعل الذين المساكن 
الأكبر.الرق هذا تشمل الرقاب قك كمارات ولخعلوا 

بهم،حراك لا اكثن مؤلهم الأغنياءمهم حثي الاستبداد أسراء 
فيمتحهل؛ن الإحاس، في متح2ل؛ن الإدراك، في متحء1ان يعيشون 
وندوالإرشاد' الرافة بغيرلسان عليهم اللوم توجيه أظلم وما . الأخلاق 

يكونواأن باللائم؛ن أليق فما صخرة، نحت بدود حالتهم سه من أبيع 
•ذرة بعد ذرة بالأظافر ولوح-ا الصخرة رير في يسعون مشفشن 
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هدالأخذين على عمله يجب ما أهم أل على الحكماء أجع قد 
ميا ميعرفون الذين حمية، وشرارة مروءة مة ن مهم الذين الأمة، 

رنعم عوا يأل العامة، لإخوانهم اللتمسبن الإنسانة، بإزاء وظغتهم 
تمطرالتي الأوهام غتوم الئموقتمزق في سلها ليطلق العقول عن اكنهل 

يكونوأن الؤيض، حم أولأبقوة اعتنامه لي الطيب ثان المخاوف، 
الحنيف،الصوت يتبهه اهي كانت وقوة خثة الغفلة مع متناسبا الإرشاد 
فالأثخاصووحر• صياح يلزمه والعاقل أقوى، صوت إلى يحتاج والنائم 

أنأجيالأؤلؤيلة اموا نأل بعد الأن لإيقاظهم يقتضي الأخير، الوٍع هذا من 
فهمؤإلأ ينيقون، علهم الرواجروالقوارس من مرا ١^ اكلماس يمهم 

المدافعوترعد الملوف، فتبرق : . الماء من القضاء يأتي حى يفيقون، لا 
.الموت١ صحوة ولكن؛ يصحون، فحينئذ البنادق، وتمهلر 

الترمعلى يوئر الدين أف يرون الغرب في الاحتماعيعن بمص 
أوحاحبآالحس، في الأفيون كفعل سئالآ تأثيرأ الاجتماعي ثم الإفرادي، 

والعقلالدين يقولون: الغلاة بعض وهناك الشمر. نور يغشى كالغيم 
عندآخرالتررتبتدئ من نقية أول ؤإل الرؤؤس، ض متزاحمان صدان 

فيوالانحطاط الرقي مرتتة على به يستدل ما أصدق ؤإف الدين. من نقعلة 
نوةبالدين الارتباط هومقياس والحاصرة، الغابرة الأمم أوفي الأفراد 

وصعفآ.

بالنفلرإلىولكي؛ عليها، للرد مجال لا صحيحة الاراءؤلها هذه 
علىالمني كالئين الحكمة، ند عند تقف لم أساسا'أوالتي الخرافية الأدان 
لماالإذعان شإد لأف واحد. والثلاثة ثلاثة الواحد بممإرأف العقل تكليف 
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بمدالعالزالعدل اصح ولهذا عراكنالعمل، بعض ماد على برهان يعمل 
شعارالحمق.لآو4 العار؛ من العميدة هده إلى الانتساب 

يدينالوصوف كالإّلأم الحض العمل على النية الأديان أما 
أري_دا إثمالأن، ام؛ن الاك~ر به يدين ما بالإسلام أعني ولا المهلرة، 

ئل١^ من ئهمه على ينوى الذي الدين أي القرآن؛ رين بالإسلام; 
.عمرو أوتحكم نيد الفكر؛تفصنآ ممد غير إنسان 

صارفأفضل يكون العتل، على مسأ كان إذا الدين أف شك فلا 
منالقس ضط وانع وأشع المخرفن، مصاتي في الوفؤع عن للمكر 

مشاىنحمل على وأكرمعبن الأخلاق، موقرلتهديب وأقوى القلط' 
المائيعلى متت وأجل الحهلرة. المهمة الأعمال على مثل واعتلم الحياة، 

اضسيةالأحوال على به يستدل مقياس أصح يكون النتيجة وفي ' الذريمة 
واحهلا٠لا.رقيآ والأفراد الأمم في 

المييةألفافلم معاني في بالتروي وقرأناه أخذناه إذا الكميم القرآن هذا 
وهعإليه، أشارت وما آياته نزول أسباب ئمهم هع المرسي، تركيبه وأسلوب 

التوصيحاتبمص أخذ ومع نامي، الوتشريعه الدقيقة مقاصده التبصرفي ء
الفحينثد يوحدان، ا وقلمI وحدا إن أوالإحم؛ع النؤية العملية المنة من 

إلىوالإعذلام، بالإجلال العقل يتلماها حكم غير إلىآخره أوله من فيه نرى 
حكءأعنيزةالحكم تلك باق إجمالا' للأيمان أوكرها ُلوعا العمل انماد درجة 
مرشدألعباده.الق أرسله من هوأفضل قلبه على اف أنزلها الذي وأل إلهية، 

محلفلا أقه الننلريرى حق القرآن النانلرفي أف ذلك: وتوضيح 
اتياعأالإيمان س ؤينهاه يحذره بل العمل، فوق لشيء بالإذعان قط الإنسان 
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فكرهالإنسان إعمال إلى يالتنسه طافيآ ؤيراه الغيرأوتقالدأللاياء. لرأى 
لهذهأف إلى بدلك الاستدلال ثم انتظامها، وعظيم الكانات هده ش ونظره 

التيالمتنان معرفة إلى الأنتئال نم العدم، من أيدعها صانعا الكاتات 
يرىثم ٠ عنيا أومترها بها، مممبمنأ المتاع هذا يكون أن العقل يستلزم 
المالةبلغ لا فهما وأوامرونوايي وأحكام أعمال بحض الإنسان يعثم القرآن 
شرعتالتي التعبدية الأمور قليلأمن إلا معقولة، سيهلة وؤتها عددا، 
بهاأوتهاونهئبامه خلال من تهللع أوي أخاه، المسلم به شعارآيعرف لتكون 

ؤبتركالنشاط، قني على المحتلأة عن بالتكاسل •ظل متدل أخلاقه، فها 
ونحوذلك.العقل القس غلة ؤيايمحرعلى المنر، عدم على المنوم 

حصرهامنزلة بالشرإلى رقتها اكشرع، في رنا ;الإ-لامية يكفى 
البشرعقل وعتمها ، رالف( وهي واحدة شمهة جهة في الإنسان أسارة 

بخيرما،للإنسان تأتي أن شأنها من غيرالق، في ،  ١٠قوة وجود ثوهم عن 
رسولمن يهاب يرجوولا لا الإنسان بعل فالإسلامية شراما. عته أوندغ 
أوشطانأوساحرأوكاهن، أوورأوجني، أوفلك، أوملك أونكأ، 

>االءلان.أو 

الخوفجبالامن عاتقه عن الإنسان يرمي الذي التعليم بهيا وأعظم 
أوورثهاالغيلان، مح رح يمندكان اعتقلها حبالا والخيالات، والأوهام 

يصحالأوهام من العتيق أوليس • القص شيعلان طغاه الذي أبيهآدم من 
اتقهسالحكمة، ناتده العنيمة، ثابت الإرادة، نوى العقل، صحيح 

•مودة.( 217)

نمق.١^ ( 218)
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لعلمهبالون حتى يالي لا صورأنخورأ. فرحا حرا، بنش الوجدان، 
٣فها< اق بالخنالقرآن هاله ينالالتي تقبلها، يالتي بالسعادة  ؛^١١
١؟ العينان وتمريه القس فيهاكلماتشتهي والغلمان، والجور < والريحان 

عدممن إلا ذلك أنكروا ما الدين، فانية ادكرين هؤلاء أف وأظن 
عجزأعنلديهم، ما إصلاح من يأسهم مع صحح دين على اُللاعيم 

واحدفيآن هم أشهم هؤلاء أل في نظرنا ؤإذا ال. الفأنصار مقاومة 
لفصررْآكرمننمعه،قانلن: جهة، من الدين على اشر يشددون 

نيمنه لابد ق يرون محضا وهمتة أدية موقرات أحرى جهة من ييهيجون 
إليهاوالإساءة الإنسانية وحب وخيانته، الوطن حب منل وذلك الأمم' بماء 

ئابالخيرأوالشرونحوذلك والدكرالتاؤيخي وعكها، الحنة والسمعة 
منه،والخوف الق تأثيرءلاءة إلى بالنسبة أيضا شيء ولا ذاته، في شيء ْولا 

بنؤب)اف( بين الأسماء في إلا حلاف ولا بل فيها، ؤب لا حقيقة )اف( لأف 
نيالاسترسال أبون يوالطيعتن المادين أف ولولا أو)طيبعة(. )مادة( 
الإسلامح - شك ولا - لألتقوا أوطيعة، مائة يسمونه ما صفات في البحث 

لف.الخل وأسلم العلي الخلاف فارتفع واحدة، نقعلة في 
فيوالانحْئاط اصورازفي أف لي لاح الإرشادي ذكراللوم وعلى 

يرشدهموكيف نومه، إيهاظ• يعانى أن العاقل للأتسان يبُي وكتف القس' 
مدرهم،واو1فالة، الدل، على المسر من عليه هم لغيرما حلقوا أيهم إلى 

الأتية:يمحوالخطابات ؤيذرهم ؤيناجيهم، قلؤيهم، ؤيحرك 

فأحقهني ننع في هدا موض هل اكعور، والق يمازعني قوم يا 
لستم، هؤلاء يا بارحمة؟ فأحييهم القبور أهل أخاطب أنا أم بالسلام؟ 
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يسبرزخ في بلأنمثثستيىت مضص، أموات ولا ،، jr،u^بأ-حٍاء 
ذوىبمهون أناس أشاح أرى ش ياياه؛ ^اكوم١ تشتهه ويم-ح الثنمت، 

•يشعرون لا لأثهم موتى؛ هم بل يشعرون، لا موتى الخمقة في وهم < الحياة 
نعيمفي اليدوالناس الثتغاء مدا مض إلى اف، هداكم نوم؛ ا ي" 

الأقوامسقمحم وند التاز، هدا وما ؟ تفلرون فلا أ ميم، وم ' مقيم 
هذاوما شعون؟ فلا أ ١ أماما وراتكم بعد ما صار حى مراحل، ألوف 

طابتهل الق؛ أناشدكم تنارون؟ فلا أ الرفعة، أوج في والناس الانخفاض 
عامألف ناموا الكهف ذلك كأهل أنتم أم عنكم؟ الصواب عيية طول لكم 

الدهشةفأخذتهم غيرالناس، والناس الدنيا، غير بالدنيا ؤإذا قاموا، نم 
اوكون؟■.والتزُوا

وشرفالأبدلع مفاخر عن بعيدون أنتم الشر، من اف وقاكم نوم؛ يا 
علىالحرص رداء داءاثليدواذع؛ةفيؤلُموصل، القدوة، 

وتعيهلونحاصركم تشكون للحاصر: لا للماصي حلقتم كأمحم عتيق ؤل 
أراكمذلك ومع ماصيكم، نتيجة حاصركم أف تدركوا أل لي ومن عليه، 

ولا< فمط الناقلات والأمور والحرافات الوساوس في أحيائكم ملدون 
أبنالإحساس؟ أين التربية؟ أين الدين؟ أين ١ محامدهم في مليونهم 

^^^بملة؟أيناإتة؟أيناكهامة؟أدن
صعألاهون؟أنتم أم تسمعون؟ هل الواساة؟ أين الفضيلة؟ أين النخوة؟ 

علىالممئب هدا متى ؤإلى النوم؟ هدا متى إلى اف، عافاكم قوم; يا 
أيمارلكم نيام، ولكنكم عيونكم مفتحة أنتم اليأس؟ ووسادة اليأس فراش 

وراء(.رعابعدوراءكم : ق( م)ط. ا2( )9 
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التيالقلوب تعمى ولكن؛ الآبم-ار، نمى لا وهكذا تنظرون، لا ولكنكم 
الحس،شبيه ولكم صمتذم< ولكنكم ولسان سع لكم الصدورل في 

رودسولكم الألأم، وماهي اللدائذحئآ ماهي به تشعرون لا ولكنكم 
أدآحئها نفوس ولكم والآ>لأم، الأوهام يمزعجات سغولة ولكنها كبيرة 
.ومقامآ قدرأ لها تعرفون لا أنتم ولكن؛ •ميزة، تكون 

وخوفآ، شيء لا من رعبأ القلوب تملأ فائها النباوه، افث قاتل • قوم يا 
الغادةمحي ألت ومخافة. تشهميثأ النؤوس وتنعم شيء،  jirمن 

منوترهبون ظلخم من فتخافون الشيطان، مسكم قد كامحم حعالتكم 
علىتترامون يعضآ؟ بعضكم ليقتل حتوشآ عليكم منكم وتجبشون قوتكم، 

فيونملمكم الد٠اغ في فكركم العمر. تلول ٠ وتحبون الوت، خوف الوت 
وماالظالون، يجنكم أن من خوفا الوجدان في ؤإحساسكم اليمان 

فماباصاسسسالماءمعسلأ^س'،
.المجون؟ في ازحال جلاص محيروا أل تخافون 

الثقةوقني الخزم، وصت-اع الرأي، فاد من باق آعيدكم قوم: ا ي" 
الإنانأنيوثل ترونأئرأظو'ثدفي فهل للغير، وركالإرا>ة بالممس، 

وشرفهحياته في والتحفم وأهله، ماله في التمحإف له ؤيللق وكيلي عنه 
وخيانةعبث ؤ' العفوعن الوكيل هدا ليف تمع وفكره، يبنه على والتأثير 

ه؟نفالإنسان يظلم به الحنة من الؤيع هذا أف ترون أم ؤإتلأف؟ ؤإسراف 
إنؤ شيء؟ لا كأنه لتهملوه أم شيء؟ غل به عقلألتفهموا لكم الق خلق هل 
)ا2أ(•ه نطلنو0 نثاؤلكنآلناسأشبم لانذزللمآاناس آس 

اللأز.ول)ك(.الآحلأس:( 220)
.44(يونس: 221)
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نلغدأإذا وأما واللوم، الإنذار اليوم ينفع ند اف، ئناكم قوم: يا 
التخايعهدا متى فإلى • والبكاء غيرالندب لكم يبقى فلا ، المضاء 

الوسادةعلى الثوم لكم طاب هل الإهمال؟ هذا متى ؤإلى واشمحاذل؟ 
القبور؟لوتكنون وثودون المكون لكم طاب أم الخمول؟ وسادة اللمة، 

النباتمينوامن فلا < يالمات الجباة غنلة مثلوا أى أنفسكم ءاهدم أم 
آذانكمالدافع وتصمي رغابكم تعلوالنوق يوم ذلصياحيومالنثور، 

.تذلوا؟ أن لكم حما،وض الأذلاء فتمسون 

الدنيئة تعية حياة على الحرص هذا ما الق، رحمكم نوم: يا 
تعبؤثها وحياتكم الوهومة اراحة على الخرص هذا ما ١ ساعة تملكونها 
ماساء والق كلأ؛ اجر؟ عليه المنرفخرأولكم هذا في لكم هل ١ وضب 

لأنحمالدكربعدالممات؛ وقبيح الحياة، القهرفي إلا لكم ليس تتوهمون، 
بثسوصرتم المافا عن ورمحتم ما أتلفتم بل شيثآ، الوجود أفدتم ما 

منفيه أنتم ما محخل للأسلأف مجديونبن اس نيا ألمتم ،. للحألفالوامعلة 
للحمظ،فكونواأهلل للمزعد أهلا تكونوا لم فإذا الغايات؟ ان إنعن الترر 
لملهابأمانةرنيها تتمل العجماوات وهذه 

يشلون،حدب من"ثل المتمتعون ئدجاءكم الق، حماكم قوم: يا 
ؤإنالأقران، ؤيتجامل الحبران يتعامل كما عاملوكم أيقافلآ وجدوكم فان 

أرصكم،على وزاحموكم أموالكم، سلوا تشعرون لا رفودأ وجدوكم 
لووعندند أنعاما، واتخذوكم رُءلكم، وأومحقوا تذليلكم، على ونحثلوا 

نحاةلا مدوية والأبواب مشدودة القيود نحدون بل تنوون، لا حراكا أردتم 
دلامخرج"•
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بيتكمؤيؤسة لا ة، بالفضيلإلا بعضآ بعضكم يفضل لا الحاجات، 
•الوهمم من برنخ غير دكيركم صغيركم لهى؛بن والله؛ همودية؟ دلا 

منالمتأل الكسر نفس في ما بوهمه، العاجز بوهمه، الصغير ولودرى 
اأعزاءتشقوزا فيه الذي الأمر وهى الإشكال زال لمنه الخوف 
يتهمآلهةدهانهم فكان دورالهمجية، في الناس كان التام، جهلاء الخلقة، 
الزنيزاد ثم والادلأء، الجائرة قام هؤلاء مْل الناس، ترش ثم وأساء، 

فزالناسأ الناس صار حتى ، والخكماء ا-محام ربة إلى أولئك 
أيفي الق فأناشدكم اء. أكفالخل أف ؤبان ، الغطاء وانكشف ، العناء 

الأدوارأكم؟ألأوفوون؟•.

ركوعآإلا ينحتون لا أجدادكم كان المهتدين، من اف جعلكم ت نوم يا 
بدممغمومة ولوبلقمة المتعمين أرجل لتميل ون تجل وأنتم ف، 

اءأحيوأنتم ، أعزاء تؤين مقبورهم في ينامون وأجدادكم < الإخوان 
كثرةمن وأنتم قاماتها لوتنتصب تود البهائم أذلاء١ رقابكم معوجة 

ممللبونالعلووأنتم يهللب النبات • قوائم أيديكم محير كادت الخضهمع 
ألعلى ■ميص—ون وأنتم على؛لهرها لتكونوا الأرض ثثثتقم • الانخفاض 

قليلا'لتتاموافاصبروا بممتكم، الأرض بملن كانت فال جوفها، في تنغرموا 
.قيها 

الأرضمن وترتنع قاماتكم تستقيم متى الرشد، افث ألهمكم •" نوم يا 
بوجودهفيشعرأحدكم نفوسكم، التعالي إلى وتميل أنذلاركم، المعاء إلى 
إرادتهويملك لذاته، ذاته ليستتل الأنانية معنى فيعرف ، الوجود في 

الناقصائكال اف حلق من أحد على بجل لا وثمنه، بقه ؤبق واختاره 
علىأوالخل الغافل مال على الغاب أوامحال فه، الكامل على الخالق في 
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البائلةعلى انأكؤيمأيعتمد إنه نفأحدكم يرى بل العامل، معي 
مهفي ينظر بل يفي، أن° على يستدين يستوش' ثم فتسلما، والتعاوض 

ه،لنمه ينملدنياه يعمل أن أحدربأحدكم وما وحده، هوالأمة أنه 
عنهينيب لا بشخصه ليعيدالق الإنسان يعمل كما غيره، على فلاهل 

والتناصىاشتراط، بلا التضامن ثمره ببتكم أظهرالق ذلك فعلتم فإذا غيره؟ 
.إحوانآ الق بنعمة فتصيرون محاشره، بلا 

كانتإف العواقب. بوبصق_م الصائب عنكم اف ابعد نوم: ا ي' 
وهانتنفوسكم، صغرت حش أنفكم، وصمت أيديكم، علت الظالم 

يتموالجدوأمالجهد عندكم ساوي لا وأصبحت الخياه هده عليكم 
القنالنفيكم تحكمون ئاذا أحيرتموني فهلا تموتون، أم تعيشون ١ تبالون لا 

يشاءكما لا تثازون، كما تموتوا المارأن من لكم ليس أ الود-ا؟ في حتى 
أناإن' : واف كلأ الوت؟ في حئى إرادتكم الاستبداد مثإ هل الظالون؟ 

كانفان ، ُ أوشهيدا حتفا أوكؤممأ، لتيما أحب، كما أموت الوت أحببن 
الغد،قيل اليوم فليكن الوت' أردت ؤإن الجانة؟ فلماذا ولابد، الوت 

ليس:أ عمرو. يحد لا بيدي ولينيإ 

عفليمأمر في الوت ممم صغير أمر في الوت وطعم 
الوت،تحبون لا إقكم قلت إذا حما أقول، ألا اف، أناشدكم قوم: ا ي" 

ولو' الوت إل5، الوت من، فتهربون الْلريق، تحهلون ولكنكم منه، تممرون بل 
الوتوئلب موت، الوت من الهرب أل لعلمتم النبيل إلى اهتدبم 

(ءنىهماشادزل.222)

وهوللممي.(اوت،سالمصالوهم، 223)
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التعبعلى والأقدام ' تعب التعب من الخوف أف واع_رءتم ، حساة 
الدممن الخلدوسقاهاقطرات شجرة هي الجؤيق أل إلى وثئطتتم راحة، 

الدمأنهرمن وسماها الزقوم، شجرة هي والأسارة نوح، الأحمرال
بوردصدوركم بتنض لمماخريم موسكم ولويرت الدمؤع، أي الأمحص؛ 

الظالن؟ا•.لابرام الخروج 

وشتنشأت إش السلمون: أيها . . السلمان، منكم وأعني قوم؛ يا 
ت،فكندائنا، لتسخيمى أهتدي عمى الاجتماعي، شأننا وأناأفكرقي 

لملأقول: عاة، أفث ما على وقعت إذا حى السب، بعد السب أمعز 
ينكشفتحليلأ، ه تمحيصاوأحللفيه فأتعمق ، الداء هوحرومة هدا 

هوسببأو ، الأساب جملة من هوسب الفكر في قام ما أل عن اشحقيق 
أسم—ستاا وطالم■ والئتقسبا المحمسا إلى وأعود فاخيب ، أصلى لا فرعى 

لآسستطالحوسافردتا سعيمتإ ما وكثيرأ ، الاستقصاء في النكر اجهد وأصيحمتا 
بهأنبي، بمضثا سآلأم صدرى يثنى ما إلى اهتدى عسى ، الأرام ذوى آراء 
هو٠فكرى سفينة عليه ١ستثردتا واخرما • ربى 

،والحكمة الفطرة دين كونه عن ديننا خرؤج هما دائنا جرثومة إن 
جعلناْأيا صيغة إلى ، البيان \موؤثآ القرأن دين ، والتشاؤل النظام دين 
دين، والتشديد البدع دين ، والثشؤيش الخلل دين ، والخبال الخيال دين 

ع*في وأير فينا فتمأكنإ عام، ألف متذ الرض هذا فينا دب وقد الإحهاد. 
فينرى لا أننا النكروالعمل في الخلل استحكام فينا بلغ حر شؤونتا، 

الخياة(.لك ئومب الوت على راحرص • الصيي الثل إلى إشارة )4تت( 
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أمر،فما نظامآ قضى، فيما نظامأ ايصف، فا نظامآ ثانه. حل الخالق. 
ومثابرة.واراد وترتيب أومأمورنابنظام عنآمرنا فضلا' أنفنا نطالب ولا 

وسيامحستاماسوءس، ا وفكرنْشوس، ا واعتقادنأصبحنا ا وهكذ 
الحياةالفكؤية، الحياة ؛ هده والحالة منا فأين ٠ مشوشة ومعيشتنا مشوشة، 
الحياةالمتاسة؟أ/الحياةالاجنمامحة، الحياةالمائلة، الخملية، 

وعلماوكمالأولون ساستكم ودنياكم دينكم صع ئد ت قوم ا ي" 
عملا:ولا علما فيه حؤج لا إفرادي عمل إر أوشيكم يإيي الناقمون، 

الكرمن الشروالمعروف من مميزالخير وحدان منكم فرد فل -ض بهم،يس لأ 
أفضلعلميه الكريم نبيكم الخير معلم فول بلغكم أما ولوممييزأإجماليا؟ 

افليسلطن أو المنكر عن ولتنهوف بالمعروف كأمرف ليم: واض-العنلأة 
رأىمس ' وقوله ، لهم'يستجاب فلا فدعوخاركم شراركم علكم 

فقلبه،يستطع لم ؤإل فبلسانه، يستطع لم ؤإل بيده، فلمره منكرأ منكم 
وذلكسالإممالآ؟^س

بعدالنكرات أنكر أف على كلها مياهكم أئك إجماع تعلمون وانتم 
وقدأوصح٠ ٠ ونم، نم، النفس، قتل نم ، فيكم اهرهوالأللمالخىتا 

؛عليه بناء ' اف م بغضآ فته اثلثس يغض رالنكرباكلبJuأف الملماء 

لهم(يستجيب فلا خياركم، يدعوا ثم شراركم، عليكم الق رأوليسامأ الحديث؛ لفظ ( 225)
ذيمةحدسث مز وللترمذي صمف. وسدهما صرة، أئي عن والطراني عم عن الزان رواه 

لكم(يستجيب فلا تدعونه ثم I منه عقابآ عليكم سعث أف الق )أوليوثكى قال: أنه إلا تحوه 
ه.. ا , حن حديث ت وقال 

سعيد.أيي عن والأربعة ومسالم أحمد رواه ( 226)
يستهض.لم فان : مرسومجآ الأصل في وحاء 
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نديكون ولوبالسلام، أويجامله غيرمضطر، أوالفاسق الظالم يعامل ثعن 
.باق والعياذ الأيمان أصعق حمر 

والحجوالصلاة، والصوم التهادة، كلمة أن نحهلون أظكم ولا 
بهذهحينئذ القيام يكون ا إنالإبمان، قفد •ع ئيثآ تغني لا كلها ' والركاة 

والأوقاتبهاالوال تضيع وهوان وتقليدات قيامآبعادات الشعاتر، 

ثلزمكموالحكمة مسلم؛ن، كنتم إذ يكلئكم فالدين علته؛ بناء 
أنلولا جهدكم، النكر عن ينتهوا بالعريف تامردا أذ عاهلثن كنتم إذ 

تأملتمإذا وأفلنكم والنامفن، ؛ jrdliiLJالبغضاء إبألانكم من الباب هذا في 
 s_ ممالإنقاذكم يكني ' منكم ان إنلقل المدور المهل الدواء هذا ترون

ولوأهمله' بنمه منكم فرد قل على متمن الواجب بهذا والمنام • تشكون 
عليهأنتم ما إلى وصلتم لل به قاموا الأولن أجدادكم ولوأل ■ الملم؛ن كاية 
ابمع،به يدين ما لا المرد به يدين ما والدين ' دينكم لهدا • الهوان من 

ر٠منقواءددسكماليالأذهان. في ءلأوحمذلٌ لا وط، يمهم؛ والدين 
١غيره؟ غيرنتنلر عليه ما المسلم يعمل وهوأن الكناية فرض 

كانؤإن به تعملون لا دين يغركم لا أن •' لم؛ن ميا الله فاناشدكم 
التواكلونوأنتم أوحترأمة، ختر أمة بمحم أنفكم تغرنكم ولا دين، خر 

التعارونعم العفليم. العلي باق إلا قوة ولا حول لا شعارت على المصرون 
الحمامعنى تعرف أمة أمامي أرى لا إني هم؟ أين ولكن؛الؤمنتن، شعار 
.١ الظالمن عبادة حبلتها أمة أرى بل اف، لا 

أدعوكمالملمن، غير من بالماد ال1اءكتي بكم وأعني 'يافوم؛ 
ماكفى فقد ، والأجداد الاباء حناه وما والأحقاد، الإساءات تناسي إلى 
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الائحادلوسائل تهتدوا لا أف من وآحمحم اكمين، أيدي على ذلك فعل 
مداهاالعلمقد وأمكا ' أوستر|وا أمم فهذه السابقون. الهتدون وأنتم 

والوناقالديني، دون للاثعادالوطني راسخة وأصول ثش لطرائق 
نحنبالنا قعا الإداري. دون الناسي والارتاط المدهي، دون ُ الخني 

كريعقلأونا نقول أوسهها. الهرالق تلك إحدى نتح أل نفتكرفي لا 
^^^بس:دءواياهؤلأءنمنضشأذا،

اوىونت، الضتراء في ونتوامى ، بالإحاء ونتراحم ، بالنصحاء نتفاهم 
•لمراء ام 

شط.الأحرى ني نحكم الأديان الدنيا،ونجعل حياتنا ئدبر دعونا 
فليحيالأمة، نكمحي وهي: ألا ، سواء كلمات على نجتمع دعونا 

أعزاءطلقاء فلنحي الوطن' 
الصير،إليه للتمئروالئميرفيما النجتاء منكم وأخص أدعوكم 

أصيحقد الغرُي هدا الغربي؟ من لأخيه اسطارأ أخف العربي مطلق يس لأ 
إلاالديني بعضنابالإخاء تظ_اهوءمع قعا غيرالكب، له دين لا ماديا 

أنهمعلى ؤيعملون الدين' أهل يطاردون الفرنيى هؤلاء وىبأ• مخادعة 
يعريكما إلا الثرق، في الدين دعواهم تكون لا عليه؛ بتاء يتتامحونه، 

الآشاك١وراء المحناد 

(اكا.227)

•النوم أد الوُلي )٥^^٢ 
اسانون.( 229)

الغرسوزوالاص.( 230)

فنما.: ايدودة بالألف الكلمة (ءواب 23)ا
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العذبذاك وماوك والصتاب. العواصف لا العدل، النسيم ذاك وهوانك 
الآحاج؟سلأالكدرولأ ، اسيىُ"أ

الدهرذاك والدهر ظامك، ناخل أصابلثا ماذا شرق، يا الله وعاك 
العتدلة،هي منا تزل ألم ذ-لئا؟ شرعي بدل ولا وصعلى، نثِ ما 

الأول،عيده ذ-لئاعلى اف ظام أليس وعددا؟ فهلره الفاممون هم ؤينولث 
الوانع؟المنانع عبادة على مؤسسة نؤممة، محكمة بيلف ش الأديان ورابطة 

عزبها أبدت ها، فيلئاشمأشرقت راية حقيقة النعم معرفة يت لأ 
.^^متاهاح_اااوشومح،الخنى؟ النفس، 

ارصلفتزل ألم ؟ الحراك منك وسخس عراك ماذا شرق، يا الله وعاك 
وءعرانا!ئارابيامتناملأ، وحيوانك غنية، وافية ومحادنلف خصبة، واسعة 

عندهمليس أ الذر؟ للخترمن أقرب ريهم ما على وبول- ' متواصلا قاتمأ 
بالخيانة،الحياءالسمي وعندهم القالب، في صعقا عيرهم عند السمي الحلم 

الماءبالعجز،القناعة وعندهم الإتلأف، بالسمي الكرم وعندهم 
هم ١٠نعم؛ الماءبالدل؟ انحاملة وعندهم يالبلاهة، الماة العمة وعندهم 

ولكن؛الخدع، من ولا هم، بيتا فبمولكن؛ بالنال؛زمزاطلم، 
اف".س الخوف مع ولكن؛ الإصرار، من ولا به، يمترون لا 

هدايستوجب ما الدهرفيلنا غير من نرى لا شرق، يا الله رعاك 

انقعلعإذا أٍبحلأتا قد فلماذا احيلل. لني ذلهم ؤيتلزم ل~للا، الشتاء 
يعنيهمبل فللأم، عراءحفاءفي أبناؤك يبقى بمصنوعاته، اخيلث، عنلثاملئ 

(الغزير.233)

١،^.العكرولأ (لأالا، 234)
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بعمرالوصوف الحجري بل العصراضاسى، إلى بارجؤع الحديد قمد 
.اكضن؟ 

والعائلبض العائل الغرب، أحالن الق رعى بل شرق، يا اش عاك ر" 
فيالقرش من ال-اخ تداد، الاماس لعس بل ، الاستبداد اف ونائل قيلتا، 

ألاتدألاظالى/ئبامإنىأثلالدركاص الحياة، 
فضلهسابق لأحيلثا عرفت قد محبياك، وحياك عرب، يا الله عاك ر' 

ساعداشتد وفد ، وسس، الوصاب وأحس_نتا وكفستا، فولجتآ، عليلثا، 

أخ؛-لااأنحاب لإعانة أحرارك شيوخ بعمى ينتدب فهلا أخيلي، أولاد بعض 
أرضإلى ليخرجواباخوانهم والئترور، ّورالشؤم المور، ذاك هدم على 

.؟ والدهرمكافأة فضللئ، فيشكرون الهداة، الأنبياء أرض الحياة، 

،حياته دامت، إن عيرالشرق الدين للت، يحنفل لا عرب، يا 

صارواإذا للفوصويتي أءدد)تا فماذا . القرس_، بالحراب يهددك الدين وقثد 
تعدهل ؟ الاجتماعية بالثورة الحبلى لديارك وماذاأعددُت، جرارأ؟ جيشآ 
وقدالخامة ااغازارتا تعد أم الألف،؟ أنواعها جاوزيت، وقد التفرقعة، الواد 
.الصسان؟ على استحضارئ سهل 

الفكر؛شباب ، الغد رجال اليحم؛ باب ث بكم وأؤيد قوم* يا 
منواعيدكم ، الأديان بفرقة والخذلان الخزي من أعتدكم ، الخد رجات 
سآءولو ؤ والصمادر المرار ولي سيجاه وهو ، س الديتونة أل جهل ، الخهل 

زئو،،فلائازأةثة<سم.

:8اا.(عود 235)
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قواهمالحائرة الواهنة هؤلاء تعاوروا أن الأوطان، ناسة يا أناشدكم 
داءفهم اجتمع الذين اشط، في إلا عملهم اكلل ألتهم، في إلا 

منعفوهم وأسألكم تدير. ولا تدار فجعلأسا^اة والتواكل الاستبداد 
بالخديد،ملجمون بالقيود، ثملون نتلون، مرصى لأثهم واللام، العتاب 
٠أهمآباؤكم١ لها ما خير حياة ^^ون 

طنلأالاستعباد ومصايع الاستبداد طباع من ثجتاء يا علمتم قد 
افاس:ظمحرواباسوالجاكافية 

الأوتادبات القات القنا رقابنا. الكيثرولوداس ْع الأدب القنا نحن 
نعتبر١ضاضادبأأن القنا الهالك. ولوإلى الفتاالانقياد الطارق، نحت 

سماحة،الخموق وترلئ واللكتةرزانه، نماحة، والتملى واكلJللءلفا، 
غرورا،الاستحقاق ودعوى طاعة، والرضابالظلم تواضعا، الإهانة وقيولا 

والإقدامضلا، أملأ الغد يخاث،لرإلي فضولأ، العموميات عن والبحن، 
وحؤيةوقاحة، القول وحرده شرامحه، والشهامه حماقة، والخميه تهورأ، 

جوأ•الوطن وحب الفكرمحرأ، 

غيرعلى تتشووا أن فترحولكم ، نوء المن الق حماكم أنتم، أما 
فعرفوااثشن، أوهام دون الدين، بأصول اكسلئ، على تتشووا أل ، ذللث، 
حاليةوأمها أرواحكم قدر وتعرفوا فتكرموها، الحياة هده في تقومكم قدر 

•العقيم الوانع غرالص-اذع تخافون فلا المتن سس وثثعوا وثجزى، محاب 
النيم،ومكارم الهمم معالي على فخاركم قصور نبتوا أل ونرجولكم 

أحرارألموتواكرامآ،حلقتم أنحم تعلموا وأن نخرة. عفنام على لا 

يها.:أو ( 236)
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انمنكم فيهالئل يتض رصين، حياة تحيواذلكمااليومين أن فاجهدواعلى 
اللقومه وفتآ ومديتآ الخى، غير يحكمه لا شؤونه في مستةالآ سلطانآ يكون 
مكرهمن بجزء عله يخل لا لوك' وولدأبارا أوعون، سن عليهم بمس 

للتاس،أنفعهم خيرالناس أن على ث يعمل للامانية ومحتا وماله، ووقته 
ووباءالأمل، هي والسعادة القنوط، العمل وؤباء العمل هي الختاة أل يعلم 

ؤكضيه،يعلمه ما النه عند والمدرهما أرالقضاء ؤينقه التردد، الأمل 
هوؤلأرشظهرالأرض ؤيوقنأف والعمل، النعي الناس عند دهما 

غيرهتعاوره نم قرئ، به ابتدأ قد عثليم عمل وؤل البشر، إخوانه عمل من 
خيرأ،إلا يتوئع ولا عجزأ، ه نففي الإنسان تنيل فلا كمل، أف إلى 

.أوممون مقدامأ، حرا يعيش أن الخيرللامان وخير 

فأجيب؛وااغربا< الذرى بعث التغالب تاييخ ياش بسائلكم وكاتي 
 Jحبنجاء و_م أسيادأأ له قكتا ققوة، فنظامآ، ■ءل٠آ، ١لغرب س أرقى كا بأ١
سناهإن مجالأ: بيننا الحياة مزاحمة فصارت الغرب، ا بتاا1هرلحق اس 

الزمنجاء ئم كلمته. باجتملع فاقتا ثروة سناه ؤإن عددأ، فاقتا شجاعة 
قوةأولأ؛ ذللئ، إلى وانضم فقوة. فتذلامآ، علمأ، الغرب فيه الأخيرترش 

وجعلالئنجاعة أبهلل حث البارود؛ قوة ثانيا: كييرة. شعؤبآ اجتماعه 
نوةرابعا: ■ واليكانيلئ، الكيمياء أسرار كشفه نوة ثالثا؛ للعدد. العبرة 
الاستبداد.قيود بكسره ط النسل قوة ا: حام٠ الطيعة له أهدته الذي الفحم 
هذهفاجتمعت الكبيرة. المالية الثتركات عقد على الأمن قوة ا: سائم

وذللئ،، الافتخاربالأسلأف، غير يقابلها ما الت1ريى عند وليس فيه القوات 

عله.رقق ؤيعمل للناس، أتمعهم حيرالناص أن يعلم ت العني )73ت( 
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تلكابلون يقلمون فالمللدين، خلافأ الدين والغروربعليه، حجة 
ؤيخالمون، آووْكٍإإه ويعم حننتاأس ؤ وهوت الياس عند يمال مما القوات 

منتطاعوا امما لا قوة، من استطاعوا ما يعدوا بأن لهم أمرالقران 
وصوم.صلاة 

الغربفي القوات هذه احت٠اع بعد هل يقول؛ سائلكم وكأني 
غيرقاطعأ فأحيب . البقية؟ لجاة سيل من الشرق أكثر على وامتلأئ4 

كمرقيودقيه الخكمة ورأس ور. ميالأمرمقدورولعله إل متردد؛ 
وهي؛عشركلمات، جباههم على الناشئون يكتب وأن ٠ الاستبداد 

•أحفي وما أظهر ْا ديني - ا 
أبالي.دلا الخى يكون حيث أكون؛ - 2 
حرا.وسامون حر أنا . ق 

•دءْلي نفي غير على آئكل لا مستقل أنا - 4 
والحكايات.الماصي إنسان لا والاستقبال، الحد إنسان أنا . 5 

•شيء م نل ومضتي نفي - ة 

لذيذ.تب ك1ها الحياة . 7 

عنين.غال الوقت -8 

فقط.العلم في الشرف 9. 

سواه.لا الله أحاف -  10
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نيالقدس المموس، الميزعلى أنت ت اتحوب الوطن أيها وأنت '
الماكيالوطن أيها الأرواح••• نس وعليك الأشاح نحن إليك؛ القلوب، 

خلالكيعث متى إلى يحلوالمنون. وفيلذ العيون، تبكي عليك • صعافه 
أنحالكاردون يط. ذؤيك ؤيذلون بنيك يثللمسون ام؟ الطعااال؛_ام 

الممرانيضون والأبواب، الط_تيى الماين على كون وبمالأ-ماب 
الديار؟.ؤتقغرون 

ضاقتأم أولادلث؟ عن رحابلل ضاعت هل النيز: الوطن أيها 
قنيتالحماة، قثدت الأباة، قثدت إثما كلأ؛ . . . افلاذلذ؟ عن أ>ضانك 
والدماء؟الدمؤع سقيا من رؤيت أما ت قواده الملتهب الوُلن أيها الأحرار• 
الن—ادم،ندمؤع لا ، الأبُياء ودماء الئاكلأت بماتك دمؤع ولكن؛ 

الحاملن،الثله على اسق ولا هنيئأ فاشرب ألا الن. القندماء ولا 
محمسات،باكيات كراتمآ ص ثس وكرامأ، كراتمآ هم فما تحرن، ولا 

فيهمقل علمت، من لهم. عمراف - إئماهم شهداء، كراماأعزة هم ولبوا 
الغتالن.أخاف لا أنا يقول من فيهم قل المترالغيور' 

الأمهاتوجعل منالذ، أجاتا محاصر الق 'قولة الخنون؛ الوطن أيها 
افحلمنا نعم؛ مجهزات، المرصعات وجعل < ورزقناالغذاءمناق حواضن، 

نيلك يحق كما أفلاذلث. على تحس وأف أجزاءلن تحب للذأف فحي منلف 
يوذيلث،الذي ، حيك؛ طبعه يأبى الن-ى الأجنبي تحب لا أن الطيعة نميع 

مافيأرصه إلى ؤيتمل فياذ، ؤيثاركهم عليلثأ بنيك ؤيزاحم ، ولاتواليلت، 
لومولا وطنه، لتغني نغنرلن ٠ وكنوزالمعادن المناصر متس من ^؛وفك 

." ١ فيه اذ بارك بل عليه، 
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فيماإليكم خطابي مدا الند، وعدة النوم خيرة اف جعلكم ثوم يا 
والسلامفيابشراي ولوظر١ت، وعيتم فان هوالانحطاط، وما هوالقرش 

■.وعلىازفاةالملام فاسصتاعالآماس، ؤإلأ طليكم، 
وبموتتموت، أن غاية إلى بالأق الانحطاط في يإع الذي الامتداد 

بالأممالترفي بلؤغ أما وحديثه، الزمان قديم في الشواهد كثير هومعها، 
حشالزمان يمح فهدالم بالأنانية، تل؛ق التي السامية القصوى الرتبة إلى 

نمهابرأيهاحكمت توحدأمة لم الأن إلى لأئٌ مثالاله، تملح بأمة الأن 
أوبتؤع، والاحترام الوقار ولويامم الاستبداد من نؤع يشؤيه -محمألا العام 

•بجاالناس أوالختي الديني ولوببدرالثتتاق الإعقال من 

لموال،معادةغيرمجتأهلن البشر ترى تزل لم الإلهية الخكعة فكأف 
ينبالختوقية بالمساواة والقناعة ، الأفراد بين بالتحايب العمومية الأخوة 

فيتاليالة أمثال بعض الكمال من القري_ا للترش وحد نعم؛ الطبقات. 
الخالماءاراسدين،وكعهد لارو.ان، الثانية كالخمهورية الغابرة، القرون 

أنوثروانمثل الفامحن لا المقلمين الملوك بعض عهد في اقثطعة وكالأزمنة 
وكبمضاضدوطرساير• لنورالدين ُ الأموي وهمدالملك 

فيالتقييدالموجودة لأحكام الموفقة الك والمالمعيرة الخمهوريات 
تلكإليه وصك الذي الني منتهى وصف أقتصرعلى • الرمان هذا 

)نا(دضمح•ً)8د2(فى)طق(
A 86.66؛ن)الأريالخلي، م(ِ 705.646ْ=86.مروان)62 بن اللك بد ( 239)
عيقعني بدأت المالية. الأحزاب نوق ينمه وارتفع الدولة، إدارة احن م( 705-  685=

الJمالة.يحك* دور أقيمت كما الدواؤئن، تصقب حركة 
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درجاتءالسها ؤيقيى بينها يوازن أن للمطالحر واترك إجمالتأ' وصمآ الأمم 
سائرالأمم.

لمالذي الأسياد، أرض في الولود الطالح ذلك في ستؤيب وربما 
يدركلا أعمى كالولود فاد4 عليه عب ولا ، الوجود ني الأمم أحوال يدرس 

معنى.للمتاظرالبهية 

العادلة،الحكومات ظلال في الشخصي الاستلال في الزر بلغ قد 
الأديان.ماوعيثه الوجوه بعض في سبه التي المعيثة ان الأنيعيش لأن 

،ووطه بنومه خالد كأد4 يعيش فرد ض إل حس • الحنان في العادة لأهل 
هيولا سططا الحكومة هو،قالف فلا ههلملمب، ئل على أمتن وكأثه 
استحقارأتتهمال4 

التيالحكومة بحراسة وحياته حسمه هم، النلأمة على أمثن ■ ١ 
بعليشعر أل بدون وممره حضره في قوتها بئذ محافظته عن تغفل لا 

كيفماالنوريلمهلمه إحاطة لا الهواء، إحاطة به نحيهل فهي علميه، قتامها 
أوسار.التفت 

الشؤونفى باعتاءالحكومة والفكمية الحمية المليات على ؛^ ٠١- 2 
أنيرى حتى والعقلية والنشية الحمية بالترؤيضات المتعقنة العامة، 

والمدارس،والمتتديات، والمتنزعات، البلدية، والتنيينات < الهالة الهارفات 
الآسؤيعترمشاركة لأجلملمداته، ؤثها وجدت ند ونحوذلك، والجامع، 

نهوبهذا١كظروالأمحارلأذئصعنأمحيإحانه، لأجل فها له 
.سعادة الناس 
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ملأالأرض، هذه سطح على وحده حلق كال الحمية، على أم؛ن - 3
•وأُل لعمل يفكر دين س شخصه يخص نما معارض يعارصه 

نيمعاكس ولا له مماغ محلا عنيز، سلطان كأنه لتقوي، 1 على امين -  ٠٠
•هومنها التي الأمة محي النامحعة •قاصده ثنيذ 

وشرمحآأرائهامزلة جميع ساوى أمة ني كال < النية على أمثن و- 
سلطانبمنية إلا علته، أحد يفضل ولا أحد على هو يفضل محلا ومحوه، 

شل.الفضيلة 

محلاالخموق، ميزان على هوالنامي كائه العدل، على أمثن . 6 
إذاأيه على وهوالْلمثن أ، يعذربخمحلا وهوالثمن مملفيفا، يخاف 
محالة.لا جزاءه نال جناية جتى ؤإذا ملكا، صار ملكآ يكون أن استحى 

أوكان قلٍالآ المشرؤع بوجهه أحرزه  ١٠كأن واللك، انال على امن . 7 
نظرإلىإ0 عينه ملع كماأئه عليه، يخاف محلا لأجله اف قدخلقه كثيرا، 

•عتره مال 

محلاالدم، ببذل الأمة، بصرة القانون، يضمان الثترف على 8.أمثن 
الدلآوالهوان.طعمآلرارة يعرف ولا وجدانه، لدى نحنرآإلا يرى 

الإئه بالقول: مأكتقي حالته. بوصف الطالع أحزن ولا - الأسير أما 
علىنظره وقع إذا ه، رمفي عفنامه على حش أمعن وغر ه، نفولا يملك 

إحدىقرب من مر ؤإذا ، باق يتعوذ كثرتهم على جماعته من أحد أو الستبد 
الدار،هدا إل رب، يا حمايتلف :» محوله وهونحرر أسؤع دوانرحكومته 

الدارهذه إل أومذبوح. محيهاإئاذابح نن محل كانحزرة هي الدار، بض 
الضعلر«.إلا يدخله لا كالكبف 
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استيائها،لتديد حاوه_ا عدعا ي التي الأمم إل اتشول: وخلاصة 
الامتداد.فكرامراء يخطرعلى لا ما رالعنوي الحسي الشرف من تنال 
فواتيبنماء نفقاتها في مكتف؛ان رقها، الأمير>ة التكاليف أبطلت بلجيكا نهده 
مجونهاض يوحد لا كثيرأأن يصادفها مؤيرا وهده . الحكومة بنك 

الغدمقام من القصة تخرج كادت حز أمؤيكاأثرت وهده واحد. محبوس 
أورؤبامن اللهب قناطير تتزف تأصحت اليابان وهده . مقام إلى 

مولخاتها.تراحم وطبع اختراعاتها امتيازات نمن وأمؤيكا 

تخطرلا التكب الحقيقية، المليان من حثئا الأمم تلك أيضا تنال وفد 
الإثراءولية والحماية، انحل وثده وتعليمه، العلم ك؛تدة t الأمراء فكر على 

ولدهالصائب، الراي نفوذ ولية القلوب، في إحرازالاحترام ولية ' والبدل 
والحهلأءالأمراء وأما . ازوحية الماليات هده غير إلى الطاهر، الحب 

والمشاربالمطاعم في الصاؤية الوحوس مشاركة على مقمورة ئملداتهم 
رلددمامل أوهكب ' ثملاوملخ ظروف أجامهم كأف الشهوة، واّتفولغ 

وتدفعه.الصديد 

الحكوماتأصول هوإحكامهم البشر؛ في الترئي بلغه ما وانخ 
فاد،ؤل جرثومة والاستبداد الاستبداد، وجه في محتيئأ ّتدا ببنانهم التنلمة 

•التي اف هوحبل والثرع ،  ٤٠٣١١نوة فوق نفوذ ولا قوة ألا ؤيجعلهم 
ؤيجعلهمضلال. علمي نحتمع لا والأمة الأمة، يد م التتسميع قوة وبجعلهم 

انحكمةعدالتها في فتحاكي ، المواء على والضعلوك المالطان نحاكم انحاكم 

الكواكيينوك U لكن  Uj■ دولااّمارة الوقت س م بنملكلكنت أن ١^١٥٠٠ م ( 240ر
*وانحاصيل باشادن الكونغوالغنية بلاد نهيهاتروات بب بإلا 

199



حدودثنيي على هم لسيل لا العنال ؤيجعلهم الإلهية. الكبرى 
علىساهرة يقفلة الأمة وبجعلهم أمرآ، يعصون لا ملائكة كأهم تفهم، 

يغفللا نروجل- - اف أن كما ، ( jrvpر؛لرفة تغفل لا سرحكومتها، مراقة 
الظالون.عنايفعل 
أمهعلى الئاييخ، عرف منذ الأمم إليه وصلت الررالذي مبلغ هذا 

فيعليه عناكانوا الخيؤية التحاده البشرفي رر على الأن إلى دليل يقم لم 
والأثارأسرابآ، يسرحون عراة كانوا منذ حى الخجر؛ة، حم الخالية العصور 

اكمان وهماآلتوالعمران؛ العلم ثرئي أكثرمن على تدل، لا الشهودة 
التيالكون سنة هومن وترمهما < للاشقاء يصلحان للإسعاد، يصلحان 

نيتتهاثرئي إليه سيبلغ ما لنا ووصف ؤينيها، الأرض لهذء تعالى الق أرادها 
وؤدوازينت رحرنها آلازص أحدت إذا حى ؤ شأنه: عز يقوله أهالها واقتدار 

لمن ك، حصيدا مجعكها أوتآتأرا لتلا ي أثنهآ عليآ فدزوت أمأ أظهآ 
مقبلفي يزالا لم ؤسها الدنيا أل على ^،١! وهذا . ' ه بلامي ثغت 

حسبمايقي ء_ا هوأكثر عمرها من مضى ما أل يعارهمرهذا ولا الترقي، 
•احر شيء -^، ٣١٧شيء، العمر لأف تماؤية، الالكتب يه أحبرت 

.24(يونس: 241)
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منهواتثخلص الاستبداد 

منأقوى برهان ولا اليعى، الثاؤيخ من أطم مدرسة  LJلمي 
طيعيةحالة دهرأطؤيلأفي عاش الإنسان أن يرى ثبنهنا من ، الاسقراء 

حاجةتحمعه أسرايآ الماه حول يتجول فكان ، الافتراس دور تّس 
الناتعلى رزقه في ؤيعتمد يرأ، الأساس وقصد صغرآ، الحضانة 
قفل،الإرادة وسوسه والحر، المر في الخيران ضعاف وافتراس الطسعي 

■يكترالرزق ب إلى؛ أقوى سه من ؤثقوده 

دورئص التي ة الدؤيالخالة إلى ان الإنالكيرمن رمى ثم 
ح؛نإلى ادحارالفراش على رزقه ش يعتمد عشائروقبائل، فكان الاكاء': 

وحمايةام، والأنعال( المعلى التحمثل حاجة تحمعه فصارت الحاجة، 
قم- ترمى ينال ولا - انتقل ثم الزاحمازا، من والياه والراعي المستودعات 

الخصيةالأرءس تتثت يالقرى قسأكرإ ٠ ١لحصرية العيشه إلى الإنسان من كبير 
لأمهيفعله؛ ذللئ، استحى ولعثه ، الئماء في ولكن؛ فأخمب، معاشه، في 

يتفلر^لأءالأرض، سيرفي جوالأ، حرا حالته فاد4 الخالق، قانون تعدى 
وحلىافُالآرضبط'الدل، دش الحهل( إلى ومكن ننكذ، اف' 

بلايعيش المم وهدا • ؤيأسره منه ينصبها من عليه الق مسثهث فاستأثربها، 
أومظالوما.ظالآ يكون أن ت وقانونه الدن أهل أهواء تحكمه جامعة، 
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ؤإقاككع، وهم اس في إق اضإف إلى الإنسان من نم رش ثم 
سكانهم اقمرفون • والعلوم العارف أهل وهم الظؤيات في 

عقولهمأؤللقوا لكنهم الخدران، ؛ jjuأجسامهم سجتوا ؤإل هم الذين الدن 
ولكيالحاجات، في كماتوسعوا الرزق في قدتوسعوا وهم الأكوان، في 

■الكرى الخمبات سياسة في الثلى لكؤيق الأن حش يهتدوا لم أكثرهم 
مرحسشكل على امة استقرار وعدم الحكومات أشكال كؤع هوسب وهذا 
ويحبالتجؤيب، سيل على سياسية تقلسات في الأمم كل إثما ٠ عام 

الاستبداد.أورجال الاجتهاد أحزاب تعلب 

وهوالبشر، في مشكلة وأندم اعثلم هو الحكومة شكل ونضير 
الشرنن*لأ.جولف^س١نااذىشفي 

أوالفراسة، من فرس أوعلى أوءلىج،لسالخهل، النكر، من فيل على 
جولةالغرب إسان فيه الأخيرفجال الزمن جاء حش الحمق، حمارمن على 

فيأساسية قواعد قنرربعض • البخار مراكب التدقيق في الغوارالمتطي 
الثة-ءا،الخ-يى فيها وحصحص واضضيب، العقل عليها تضافر الباب هذا 

ذللئ،يعارض ولا الترئة، الأمم عند الاجتماعية اقزرات من تعد فصارت 
لأليعآ؛ ش يختلفون سياسية أحزاب إلى مة متق أيضآ تزل لم الأمم هذه كون 

همأحوالعلى وفروعها القواعد تلك ممليق وجو>، هوفى اختلافهم 
الخصوصية.

نزللم الغرب، في بديهية قضايا صارت قد التي القواهمد وهذه 
لممهم عندالاكشن لألها الشرق؛ في أومفورأمها ' أوضية مجهولة 

لموعندأضبن وتدقيقهم، المماتهم تتل لم البعض وعند سمعهم، مملرق 
أدفىقلو؛همصض•قلؤيهم' مردقة أد لأدهمذوو•ءرض، نحزمولأ؛ 
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التياياحت بعض مسائل رؤوس الطانمن نز ك أطرح ض
تصيففي سق قد اثه ادكرهم ذلك ونل ٠ الساسة الخياة بها تتعلق 

معنةرابطة الأمة يغز يئها يوجد لا التي هموالحكوّْآ بائه؛ الأسياد 
يوثقلا أئه إلى نظرهم كماأستلمتأ . ا-امحم نافد بقانون مصونة معلومة 
الدين،مراعاة على ومميته بعهده ولا كان، أيأ السانملة يتولى من بوعد 

العامة،الهلحة ومقتصسات ة، والعدالوالشرف، والحي، والقوى، 
JU_u ، بروفاجر.ؤل لسان على تدور اش الهمة الكلية القضايا من ذلك

منولأل تأؤيلأ؛ يعدم لا انحرم لأل فالغ؛ مهم كلام إلا الخقغة ش هي وما 
بالقوة.إلا تماثل لا القوة ولأل اق؛ الأعنالقوة طيعة 

وحي؛الطالعن لتدنق طرحها أليد التي للماحث فلنرجع ثم 
الثمب:أي الأمة؛ هي ما مبحث . 1 

متغلب،لمالك عبيد جمعية، أو نامية، مخلوقات ركام هي هل 
أوحضدين روابط محنهم جغع هتم، أم ولوكرهآ؟ والانقياد الطاعة وطمتهم 

لئلفرد-دىاحتيانية، سياسية وجامعة مشتركة، وحقوق ووطن، أولغة، 
اعدةقوأبلغ أسمى هي التي الإسلامية للقاعدة توفيقأ فيها إشهاررأيه 

•'؟ رعيته عن مسؤول، وفمحم ' رلأ هم وص؛ سياسية 
الحكومة:هى ما مبحث . 2 

ؤيتمئعرقابهم، في بمرك "بمع، مرد امتلاك سلْلة هي هل 
إدارةلأجل الأمة بإرادة تمام وكالة هي أم يشاء؟ ما بإرادته ؤيفعل بأءمالهم 

العمومية؟.شؤونهاالمشتركة 
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العمومية:الحقؤق هي ما مبحث . 3

أممجازأ؟ للأمم تحاف ولكنها ا،للوك، حقوقآ.حاد هي هل 
علهاولهم مجازأ، للملوك وئضاف الأمم، جمؤع حقوق عي - العكس ب- 

والأنهروالمواحل،والمعادن، الأراضي مل على والنظ_ارة الأمانة ولاية 
علىوالحراسة الحدود، وولأبة والمعدان، اطل والأموالمعابد، والقلاع 

والأداب،الدين وصيانة وحفظ والنظام، والعدل العام، الأمن مثل 
الأمةمن نرد لكل يحي مما ذلك غير إلى والاتجار، والمعاهدات، والقو١نان 

؟عليه يُلمس وأن به يتمي أن 
الحقوق:في الثساوي مبحث . 4 

ذلأب تثاء كما والأدبية المائية العامة الحقوق في التصإف للمحكومة هل 
'والتتؤع اوي الثعلى للجميع محفوظة الحقوق تكون أم وحرمانا؟ 

والصنوفوالبلدان الفصاتل على مورعة العمومية والغارم الغاتم وتكون 
الأسصاف؟حق في ماؤين الأفراد ؤيكون عادلة، بمبة والأديان 

الشخصية:الحقؤق مبحث ة. 

أفرادالأئةأم والأفكار؟ الأعمال على \وز2وأ مملك الحكومة هل 
لأيهمالاجتماعي؛ القانون يخالف مالم الفحل وفي النكرمهللمقأ، أحرارفي 

العمومة؟الشؤون في إلا تتداخل لا والحكومة الثنخمية، بمافعهم ادرى 

الذكومة:نوعية مبحث . 6 

الممدة؟ائكية أم زمام؟ ئل من الطلقة اظكية هي الأٍلح هل 
إلىأوالموئة الحياة، مع الداتمة الانتخابية ارئاسة أم القيود؟ هي وما 
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ذلكيكون وهل أوالغلبة؟ أوالعهد، ، بالوراثة الخاكعية قال وهل أجل؟ 
الشرائط؟نالك هي وما الكناءة، شراممل وجود •ع أم ، الصدفة تثاء كما 

ستروكسف تعرارها؟ اميراقب وكسف وجودها؟ يصرتحقيق وكيف 
عليها؟.المراقية 

الحاكومة:ؤظايف هى ما مبحث . 7 

ممدةتكون أم والاجتهاد؟ الراي حب الأمة شؤون إدارة هي هل 
معالحكومة اختلفت ؤإذا الأصلح؟ خالف ؤإف الأمة لرغائب موافق بقانون 

؟الوفليفة تعتزل أف الحكومة على فهل والضر، اعتباراكالح في الأمة 
الحاكمية:حقؤق مبحث . 8 

العفلمة،مراتب من تشاء ما لقسها ها ينفتخصص أن للحكومة هل 
يكونأم وأموالها؟ الأمة حقوق من شيدبماتشاء من ونحابي المال، ورواب 
؟بالأمة منوطا وتحديدأومنعآ إعهناء ؤد ذلك في اشرف 

للحنكوط:الأمة طاعة مبحث . 9 

وعلىللحكومة الإرادة أم انمل؟ الحكومة وعلى للاق، الإرادة هل 
اكاع؟ولا بلافهم عمياء طاعة الأمة تكليف للحكومة وهل الطامة؟ الأمة 

وأمانة؟بإخلاص لتتأرالطاعة والإذطن القمم علهاالاعتاءبوسائل أم 
الثكييمات:تؤييع مبحث .  10
مررالأمة أم ؟ ة الحكوملرأى مفوصأ ١لصزاسب وضع يكون هل 

.وحفظه؟ جثايته طرائق ورتب المال' *وارد وثمين اللازمة الممقات 
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النعه:إساد مبحث . 11

مفوصآامتعدادألالدداع اليح والثبالتجتيد القوة إعداد يكون هل 
أواس.مالآضضالأش؟أوإكثارأ، أرإقلألأ، إهمالأ، الحكومة لإرادة 

متنذةالقوة تكون بحيث أمرها؛ وتحت الأمة برأى ذلك يكون أن يلزم أم 
الختكومة؟رغبة لا الأمة رغبة 

الحكومة:على الراقية مبحث .  12

السيطرةحى للأمة يكون أم تفعل؟ عما سأل لا الحكومة تكون هل 
علىالاطلاع حى لهم وكلاء عنها تنيب أن فالها < شألها الشأن لأف عليها؛ 

الثوابوظاتف أهم ؤيكون كان، أي على زولية الوتوجيه ، شيء فل 
الحكومة؟على للأنة اقررة الأساسية الحتوق حظ 

العام:الأمن حفظ مبحث .  13

الحكومةتكون أم وشقاته؟ نفسه مكشأبحراسة الشخص يكون هل 
البالحيلولة الطيعة طوارئ بعض من حى ومسافرأ مقيمأ بحراسه ذكثنة 

والثميض؟بانجازاة 

القانون:في السليلة حفظ مبحث . 14

بدونأي برأيها؛ الأفراد على إكراهي عمل إبماع للحكومة يكون هل 
ظروففي إلا ، القانون في منحصرة النلطة تكون أم القانونية؟ الوسائط 

وموقة؟مخصوصة 
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القضابت:الددالةت تأمين مبحث . 15

وجدانهمالموز يراءالقضاة ما أم الحكومة؟ ماتراه العدل يكون هل 
العام؟ارأي ضغط حش صنط فل ومن ٠نؤرأمؤثرءيراشوامح، 

والاداب:الدين حفظ مبحث .  16

ائدالعقعلى وسيْلرة سالهلة ولوالقصابة. للحكومة. يكون هل 
كالئين،الكسرى ات الخامعحفثل في تقممروظيفتها أم والصماتر؟ 

ماالحكمة استعمال على العمومية والآداب والعادات، واللغة، ية، والخن

حرمته؟تتهك مالم أمرالدين في الحكومة تداخل ولا الزواجر، عن أغنت 
مبدأظهورالإسلام،في ذلك كان أم ديية؟ سياسة الإسلامية المياسة وهل 

الفتح؟عقب العرفية كالإدارة 

بقواذحن:الأعمال تعيين مبحث . 17

صانله بمللق نن البوليس. إلى الحاكم من - الحكومة في يكون هل 
يقواتبنوحرتياتها، ؤلاتها الوظائف، سن يلزم أم وحيرته؟ برأيه التصرف 
حالاتفي إلا مهمة، ولولصلحة مخالفتها ؤيغ تلا واصحة، صريحة 

الخٍلرالكبير؟

القوانين:يوضع كيف مبحث .  18

يتخبهمجماعة أورأي الأتمر، الحاكم وصعهاموطابرأي يكون هل 
حتمآءارفان ليكونوا الكاية قبل من منتخب جمع الْوامح، بمع أم لدلك؟ 

عامحأحكمه ؤيكون وصوالحهم، ومواقعهم طبائعهم يلاثم وما قومهم بحاجات 
والأزمان؟وتغيرالوجبات العناصروالطباتع تخالف حسب على أومختلفآ 
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وقوته:هوالقانون ما مبحث . 19

هوأحكامأم الضمغا؟ عالي القوي بها يحتج هوأحكام القانون هل 
أميةمهاط-ائع وملاحظ بمعض، سنهم الناس روابط من منتزعة 
نلشامل وحكمها والتجد الإبهام من حالمة نصوص ومن ' الأفراد 

والثماعق،الأغراض، مورات س نافدثاهرممون ولهاسلطان الطقات، 
محترمافيكون للأمة الطيمي هوالقانون القانون يكون ؤبدلك والثيقة، 

الأمن؟أفراد نتلؤل ص الحماية مضمون عندالكامن، 

والوظائف:الأعمال تؤنيع مبحث .  20

وعشيرتهالحاكم ارب بأقمخموصآ ذلك في الحظ يكون هل 
ولووالفصائل، الماثل كامحة على العاق الحقوق ئوئكتونيع أم وثرمحه؟ 

أنموذحأالحكومة رجال يكون بحتث والعدد؛ الأُمة ملاحظات مع مناؤبة 
والأعدادالكفاءة إيجاد الحكومة وعلى ' مصغرة الأث أوهم الأق، من 

الإجاري؟ولوبالمعلمم 

والديتيةالسياسة ^^دقبيناكا!طات 
واددعلإبمإ:

ئلثخصص أم واحد؟ شخص في أوثلاث سلطثتن يجمع هل 
إلاإتقان ولا بإتقان، بها يقوم بمس والتعليم والدين السياسة من وظغة 

لحنلثا ؤ : القرآنية الحكمة في جاء كما الاختصاص، وفي بالاختصاص، 
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أمنعع يجوزالخم—لا ولذلك ، ه خذبب-، ق سقنىآ لرحلخ آس 
اس.لاسغحال 

واثعارف:العلوم في الثرقي مبحث .  22
الأمةنفوذ ينوى كي العقول على الضتنط صلامحة للحكوئ يترك هل 

عمومأالابداني القيم بجعل المارق توسع على نحمل أم عليها؟ 
التعليموجعل للماول، مهلا' مه الكالئ وبجعل باثواقأوالإجار، 
واكلم.ي؛أسللقأ؟

والتجارة:والصانع اليواعة في النثوسيع مبحث .  23
فيبالاجتهاد الحكومة تلزم أم الأمة؟ المنويني للنشاط ذلك يترك هل 

الأمةتهلك كيلا وانحاورة، الراحمة سما لا الساترة، الأمم مضاهاة تسهيل 
بالنقر؟تضعف أو لغيرها بالحاجة 

العمران:في السعي مبحث .  24

أوالمخان، نفس لعزة الميت ة الحكوملأهمال ذلك يترك هل 
معالتناسب الاعتدال ان-،ع على نحمل أم وتبذيرا؟ إسرافآ فيه لأنهماكها 

العمومية؟الثورة 

الأستداد:يفع في الحلي مبحث -  25
رفعأالاستبداد ورغ الحرية نوال أم ذاتها؟ الحكومة من يتتفلرذلك هل 

؟وسراتها الأمة عقلاء وظيفة من مجالا'لعودته، يترك لا 

4.(الأحزف: 242)
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عميق،تدفق إلى يحتاج مها كل بضآ، وعشوون حمسة ه هد 
ذكرتوند الخصوصية. والقتضيات الأحوال على وممليق ' طهميل وتفصيل 

فيهاالخوض على وتتثيلألائماء الألباب ذوي للهتاب تدكره الماحث عذء 
بعضانتصرعلى ؤإيى أبوابها. من اليوت إبان لحكمة ائاعآ < بترتيب 
رفعفي النعي مبعث أعتي فنعل؛ الأحرمها يالبحث يتعفي، فحا الكلام 

الاستبدادفأقول:

ارثة.تستحق لا الاستبداد أكثرهابالأم يثعرؤئهاأو لا الش الأئة - ا 
والتدرج.بالل^jا بماوم إنما بالشدة يقاوم لا الاستبداد - 2 

الاستبداد.به يتبدل ماذا تهيئة الاستبداد، مقاومة قبل يجب - ل 

وترالأسراء، تبعدآمال قواعد وهي الاستبداد، رفع قواعد هده 
بماتئدين ولهذاأذكرالم٠ استبدادهم على يومهم ظاهرها لأ0 التبيين؛ 

قوتهبعفلثم تبد الميفرحن *لا ت قال حيث بهالفياريأس،اكهور؛ أندرهم 
كم•* أفول وإتي ، صغر' مغللوم له جند عتيد حار س فكم احتياطه، ومنيي 

•عنينمتتئم أخذ اف أحذء قهار جبار من 
الالاستبداد بآلام يشمرأممرها لا التي الأنة كون ةاءد٠ بى 

هو:الحؤية تتحق 

القرونذلك على ونواك والمنكة الدلة عليها صربت إذا الأمة إف 
الأبحاثفي تفصيله مبق ا حب^٤ ٥١١سافلة الأمة تصيرتلك واللون، 

ماهر: و'لاودياسأنيسسل م(ظملطالي. 1803ل749^^^(فورراش1رى)
 ١Jل(. 789)^٠ ٥١بروتوس ( 1782ّاول)مرحة ، ا(  777)٢ الأثل

ماءوالأّتالاد؟: واىساصض.أحوذسىباىرى 
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ولاالخؤيت، عن تال لا ، أودون لكلبهائم، تصير إثها حش المالنة، 
فيلها ترى ولا منية، أو قيمة، للاسقلأل تعرف ولا العدالة، نلتمس 

وقدحدمواء، على أوأساء احن عليها، للغالب غيرازبعية وفليفة الخياه 
للخلاصؤللبأ لا شخصه من للانتقام طالآ ولكنإ؛ نادرأ، النبي على تنقم 
بمدلع.كمغمى بمرض؛ مرصآ تتبدل إنما شيئآ، تتقيد فلا الاستبداد، من 

منشوكة أقوى أثه فيه تتوسم اخر تبد م بوق المتثد تقاوم وقد 
الاستبداد،بماء إلا يديه النائي هدا مل لا نحت فإذا المتتدالأؤأل، 

وربماتتال، ث حد ؟رحس مرصامزمتآ إنماتتبدل سيثآ، أيضآ فلاتتقيد 
فلاتهتمطيمها، تعرف لا لأيها تتقيدمنهاشيثا؛ لا فكدلك عنوأ، اض، 

نشوشاسيداد إلى وص فوصى، إلى تتقلب أل الحيية تلث فلا بحفظها' 
نفعالتي الحؤية الحكماءأف رو ولهذا؛ ه. ل انتكس إذا كالميض وءلا٠ أشد 

أنرعلى تحمل التي؛ وأما لقبولها، الاستعداد بعد عليها تحصل، التيء هي الأمة 
ثجرةبقهلح تكتفي، غالبا. ّ الثورة لأف شيئآ؛ تميد فقلما حمقاء نورة 

مماأقوى وتنمووتحوي تنبت أن تلبث فلا جذورها، تقتلع ولا الاستبداد 

بيدهاللأخذ شهامته تدفعه من، اليتة الأمة في، وجد فاذا 
بالعلمها أي العلم؛ وههم، الحياة فها يبث أل : أولا فعليه بها دالنهوض 

يبتدئعلت ص فإذا بخيرمنها، تبديلها بالإمكان ؤإئما سيئة، حالتها 
الاحادمنر بطبعه الشعور ا هذ يترم، ثم الأستبداد، بالأم الشعور فيها 

جدد.: .ق( (م،رط 244)

حلالجديدة هوإصّانة محايردبعدذلك وآتنخ ، ق( • قي)حل القاعدة هده هناسهي؛ حتى ( 245)
الأسن•الشئن 
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باكحصيئنتهي الأمة، أكم يشمل حتى ، إر— إلى العشرات، إلى 
:العري الخكٍم نول مزلة حالهاإلى ؤبجلمغيلمان 

ئوراءرتغي؛رما على فتحن حكومة نيتا بالعدل مم لم إذا 
يرجعلا سركالميل، وادظاهرالحكمة ني الأمة فكت ومكاوايقذف 

حسياغمتءاْ•

ينيرفيهامنأن الأسف إنما يندرفيهاذوالشهامة، لا اليتة الأمم إف ثم 
فيئئ التي الكانة على يحصل به الذي الطئيق إلى نشأته أول في تهتدي 

يرىنن* أف العزيزة مكتاكافة أته قومه. فى نفوذرأيه من متمله 
ةالأتيالوصايا على فلحرصر تتعدادآللمجدالحقيقي امه نففي متهم 

الثيان:

النافعةالعلوم مطالقالاسيمافي معارفه ترقية ني يجهل أف ا- 
قومهوتاؤيخ العقلية، والملمة والاقتصاد والساسة كالحقوق الاجتماعية 
اُلجّهة،والإدارة الداخلة، والإدارة والسامي' والطيعي الحغرافي 

مذرؤإن يالتلقي، إحرازه ممكثه ما الفتون هذه وفرؤع أصول من فيكتسب 
التدقيق.مع فبال3لالعة 

وعالميآمحترما موقعا قومه ني تكسه التي العلوم أحد يتمن أل - ت 
أوالطب.أوالإنشاء والحقوق الدين كعلم مخصوصا؛ 
فيهاولوأف انحافثلة غاية قومه وعادات آداب على يأءافذل 3-أف 

سخيفة.أشياء بعض 

الحراللؤيل.عن العري بت ( 246)
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وذلكة، المدرسني رفقايه حتى الناس ح اختلاؤله تململ 4.أيى 
لقوطتعآ احدكٍلأينط مع النوى الارتباط من للوقارو'نحثثلأ حففلآ 

له.صاحب 

لاسيماا-ئامولوانس عند الممقوت مصاحبة كليا يتجنب أل .5 
بنيرحق.المقت ذلك كان 

دونههم الدين •؛،لى العلمية منيته كتم في أمكه ما يجتهد أل 6- 
ينلهرمنيتهأل علميه إثما حدهم، غوائل بأمن أل لأجل العلم ذلك في 

•كمحرة بدرجات فوقه هم س لعض 

أن: يشرط العليا، الطبقة من إليه ينتمي من يعص له يتخير أل - 7 
ؤيتكتمالحاجة، له ينلهر ولا شؤونه، في يشاركه ولا عليه، التردد يكثر لا 

إليه.بته نفي 

رأيتبعة علميه ؤإلأيوحد أرائه بيان من الإقلال على يحرص أذ . 8 
يرينه••شر أر يراه 

الصدقلاسيما خلاق، الأ بحسن يعرف أل على يحرص أل . 9 
البادئ.على والثبات والأمانة 

والعلاقةالدين على والنيرة الصعفاء على الشفقة يفلهر أف - 10
بالوض•

بمقدارماإلا وأعوانه المستبد مقار؛ة من أمكنه ما يتباعد أذ ِ 1 ا 
.لذلك مصصأ كان إذا فثلماغ به يأمن 
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يكونالدكورة، الصمات على حائزأ فوق فما اكلاث؛ن سى يلغ ثمن 
قليلة،برهة فى محيي عندما قومه لإحرازثقة وجه أكمل على ه نفاعد قد 

هدهمن وماينقصه والكنوز. الخيوش عليه تقوى لا ما يفعل ال؛قة وبهذه 
عنيعضها بمنيدكمال يستغني ند ولكي؛ مكانته، من ينقص الصفات 

بعضفي تكفي قد الأخلاقية الصفات أف كما أونقصه. الأخر يعضها فقدان 
للارشاداضدى كان ؤإذا عكس. ولا ؤتها العلمية الصفات عن الظروف 

ممنغيره ستعمل أن ممكنه أوطارئا، أصليأ فقدانآ القة قائد الساسى 
العلمية.والصفات والهمة الخسارة تقصه 

ؤيزنه نفيهتحر أف عليه قومه، نهضة في الناء_ب أف والخلاصة: 
النجاح.حلق في الق على متوقلأ يعزم ثم ٠ استعداده 

بالحكمةيقاوم إثما بالشدة، يقاوم لا الأسياد أو قاعدة وبى 
ئرقيهي دابرالامتداد لتقلع ة الفعالالوحيدة الوسيلة أف هوت والتدؤيج 

إنتم والئحميس. باكعليم إلا يتأر لا وهذا والإحساس، الإدراك في الأق 
لألطؤيل، زمن في إلا يتأش لا عترٌألوفه' إلى bذعانه الفكرالعام اقتناع 
إلابالعافية ١لقشعريرة بامتدال يسمحون لا الإدراك في مهماثرقوا العوام 

لأثهموالسارعة؛ الوثوق عدم في معدويثن كانوا ويبما المديد، التروي بعد 
ولهداكثيراغاليا. والخ.غ الغس إلا والدعاة اززاء يتوئُوامن لا القواأن 

اءالرومبالسوية يقهرمعهم كان إدا الأعفلم تيد الالأمراء يحتأ  ١٠
تثدالتمسون ولا فقعل الأعوان من الأسراء وكثيرأماينتقم والأشراف، 

منأحرقوا وكم التي' دون الأعوان هم مباشره ٠لالمهم يرون لأيهم بسوء؛ 
الأعوان.أول؛لئ، بانحرار التشش محص لأجل عاصمة 
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يالعنلمةالإرهاب قوة فيها ام القوات بأنولع محفوف الأسياد إن ثم 
الإلفةوقوة المال، وقوة الخنس، ضب الخند إذاكان لاسعا الختد، وقوة 

الأنصارمنوقوًة الثروات، أهل وقوة الدين، رجال وقوة القوة، على 
بعصاالفكرانماميقابل لا الأسيادكالسيف نجعل القوات فهذه الأجانب، 

إذافارفيأثه النكرالعام ٍلح ومن بغوغاء، أشبه يكون نشأته أول هوفي الذي 
تلكلقاومة يلزم عليه؛ باء يوميغورفييوم، في فار ^١ 'طيغورفىسن٠، 

والإقدام.بالحزم اكحؤيان والعتاد الئات يفعله بما مقابلتتها الهائلة الموات 

الناسنحمد فتنة تكون لا كي بالعنف، يقاوم أف ببغي لا الأسياد 
انفجارأتنفجرعندهاالفتة درجة الثنية من قد الأسياد نعم؛ حصدأ. 
سكنتإذا حتى ابتداء، عتها يتباعدون عقلاء الأمة في كان فإذا طيعيآ، 

الحكّةححذيستعملون حصدالمافقعن، في وظنتتها وقضت نوعآ ثورتها 
بإقامةيكون وحيرمائوسى العدالة، الأفكارنحوتأسيس توجيه في 

بالفتنة.لهم علاقة ولا بالأستا.اد لرجالها عهد لا حكومة 

أحوالعب إلا ا غالبالممتد على غضبهم يثور لا العوام 
منها:فويية. مهيجة مخصوصة 

الانتقاميرأود مثللموم على المتئد يوقعه ُؤلم دموي مشهد عقب - ا 
٠لتاوسه 

إلصاقمن يتمئن ولا أ، مغلؤبمالمستبد منها يخرج حرب عقب - 2 
القواد.بخيانة الغلب عار 

يتلرمباستهزاء مصحؤية إهانة الدين بإهانة المشد تفثاهر ءقح> ئ. 
ام.حدةانم 

ء.



حتىإعطاؤه سمر لا كشير لمال مقاصاه عام شديد تضييق عقب . 4
•انس أواسط على 

ظاهرةنيهامواساة الناس لايرى عامت أومصيبة مجاعت حالة في - 5 
■البد من 

كاموسيرصه الفوري، الغضب تمر يللمتيد عمل عقب - ة 
الموروثأوالشرف القانون وتحقيره الشرق، الخنائزفي أوحرمة العرض، 

•الغرب ُي 

فيالغمام كبيرمن م قتفلماهر يوجب تضييق حادث عقب - 7 
والاستنصار.الأستجارة 

عدوأالآمة تمتبره لمس المستبد من شديدة موالاة ظهور عقب .8 
•لشرما 

اثسبموج محدئ الش الأحوال لهذه الأمورالماممة من غيرذلك إلى 
انعنفتبلغ وترتمع ، المضاء أصواتهم وتملأ والناحان، الذوارع في 

الخى.أوبلؤخ ا،لوت للمص، الانتصار الخىالخى، ينالون؛ النماء، 
العتيا كان ومهعا ا،لزالق، تلك عليه تخفى لا غبيا كان مهما المتئد 

•دوزراؤْ أعوانه ثعرلها الأمور هذء أن كما اتقالها' عن يغفل 

فيالونؤع على التهلكة،وردنه له ميدون بمص منهم لجد فإذا 
الناس.على بالتمؤيه عنه إبعادها في لعادتهم حلافآ به ؤيلمتولها إحداها، 

أندرهم عنده، الدين أوربى ئواده، أوربى المستبد وزراء ربى إل 
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إسقاطؤإذاأراد ذلك، نحنرأمن وهو به، الإية-اع على الناس 
يغة.إلا فلايوقعه احدهم 

،والسهلء يالنر يملكونها شتى طرائق الأسياد على الخواطر ليري 
أوبدورانبدرة من الثورة غاية فتنيتون متارالدين، نحت يستترون 

الاشتغالإلى بسوقه التي يلهون وكم • الخلوات في بدموعيم يغونبما 
منييعلى ؤيجرونه عنه، الأق برصاء يغرونه وكم ' والسهوات بالنوق 

وكمالرشد، ويكتمونه ير، التدبإماءة على يحملونه وكم التشديد، 
غايةلأحل وأمثاله ذلك يفعلون وأقرانه. حيرانه مع يارباكه فكره يشوشون 
أماسالكون، فيها التي الطريق سد إلى الأنتاه عن إبعاده هى واحدة، 
معالمالية أطماعهم تحريك غير إيقاظه عن لإغفالهم يلة وسفلا أعوانه، 
•بهوا أل شادوا ما ينبمون تركهم 

اذامة تهيئتداد، الاممقاومة قبل يجب أيه ناعية ومبنى 
ثلعلى للإفدام طثيعى شرط الغاية معرفة إف يو: الامتداد يه يشيل 

اليها،الوصل الهنيق جهل إذا شيئآ تفيد لا الغاية معرفة أف كما عمل، 
ال3لالبتسن من لابد بل مهللقآ، تكفي لا اياب هذا في الإجمالية والعرفة 
الثلاثةفوق هي التي أوالآكشبة الثنأ، لرأي موافقآ تعيينأواصحآ والختلة 

ميهمةالغاية كانت إذا حيث ؛ الأمر، يتم فلا ؤإلأ باس عددأأوقوة ؛؛ ٢١
منقم عند بالثلغ مجهولة كانت ؤإذا نوعآ، ناقصا الإقدام يكون نوعآ 

،عواء ش فتنة فتكون الشد، إلى ينضرن فهؤلاء لرأيهم، مخالفة أو الناس 
التيجانب فى الغالية حينئذ تكون فنتل، الثلث مقدار يلغون ؤإذاكانوا 

مطلقآ.
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يئوشك*عريف' سل المرني يكن ولم مهمة الغاية لكنت إذا ثم 
انتقامإلى أيضأؤيتقف فغدالعمل ، ١^^ أثناء في الخلاف يقع ان 

الكائة،ؤإشهارهابٍن ؤإخلاص بصراحة الغاية تسن يجب ولذلك • وفى 
الأولىبل ذلك، أمكن ما بها رصائهم واستحمال اقاعيم في والغي 

نحاحعدم وعذاب • عندأنمهم وطلبهامن بها النداء على العوام حمل 
كانذلك ولعل عنهم، اف رصي الت أنمة^ال مجن وله ونز علي الإمام 
وفقدانالواصلات صعؤبة من الزمان ذلك مقتضى بل غنلة، عن لا منهم 

ذاك.إذ الطوعة والنثريات التنلمة البوستاتلأُه 

أنيممكن براد اككب الحكومة ميرثكل المروري من أف والمراد 
اعات،مفكرة تكفيه الذي بالأمرالهين هذا وليس ، الاستبداد بها يستبدل 
وهدا• والمغالبة المقاومة ترتيب من هل هوباموليس آحاد، أوقطة 

بلالحواص، على مقمورأ يكون يجوزأف لا الننلري الفكري الاستعداد 
ومعضودأالغايات بعيدأعن ليكون الإمكان حب وعلى تعميمه من لابد 

العام.ارأي بقبول 

نمالاستبداد، بالأم الأمة حس اولأتتثيه يلزم أنه البحث وخلاصة 
بحيثلها؛ ية النامالمياسسة القواعدالأساسية ش البحث على حملها يلزم 

العقولمخض نحت ذلك يبقى أف والأولى طبقاتها، أفكارؤل ذلك يشغل 
طهوراكلميحصل وحتى تمامأ، ينضج حس النتن عشرات بل سنن، 

•العلى البقات والتمرفي العليا، العليقات في الخؤية نوال على الخقيقي؛ 
اشكسالإطابصاسصارئاب. ميد، كلمة)بوط(; (جمع 247ر
.Jbu  تدممآ واشالت الكبيرة. لييارة ٠ داران الاختولعbjjU • منون لي- حبمله لأمهاآلة

•الأحمنأ من الأئمة ذات اورُال حاعلة والبوصلت: اليوطجي. بالبوطة يثتنل 
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اكحدرالنديدبفاحد بالخطر، يثعرالتي أن من الخدر والخدركل 
إمافحيتئذ ؤيتكالب، التي فينخ فيكثرالضتجيج، بانحاهدين، والتنكيل 

العيادالأسرعلى وتجدد اللأي، على فتتولي أخرى دولة الفرصة تغتنم أن 
وهذاالنحرس، رق' دورآخرمن في الأنة فتدخل اف، من بملل 

علىا-لحغلآ يساعد أن ؤإما الأخيرة، القرون في الشرقية الأمم أم تحجب 
نمهانحكم بأن للقيام تأعلت قد الأمة وتكون طاسمرأجنيي، وجود عدم 

لتنكذاته التثد يكقدوا أف الأمة لعقلأء يمكن الخال هذه وفي يتمها، 
والمتيدالأمة. ممللبه الذي الأساسي القاتون واد؛Lع الامتيداد، أصول 

مايصادف.وهداأفضل حلوعأ، الإجابة إلا عندذلك لايعه الخائرالتوى 
مهمئل وأصح دولته، على قضوابالروال القوة، على أصرالتي 

لأبملمعذ-هموأصح-واآتن، رعثته، زولأعن ممهم وفل رابا' 
كاملةحياة نحيا التي الأمم ؤل هوشأن كا 

الأمرأل ولعلم الغرون، اف وليتق فلثمحزالعملاء، عليه؛ بتاء حقيقية، 
•الأشم الرجل يبرهمة ل القنوط' بمتلزم لا الصمية تحور ولكف صعب' 

الأممجعل حكمته.ئد الله--جئت أن البحث، ونتيجة 
أمةئحن لم فإذا حى. وهدا عليها. ئحكمه من أعمال عن مزولة 

الممياقامة الشراع كماتنعل تحكمها، أخرى لأق اف أذلها نمها سياسة 
وعرفت،رثيها، أمة بلغت، ومتى حكمة. وهده القاصرأوالمتفيه، على 

عدلآ.وهدا عرها، استرجعت قدرها، للمية 

مصر.في التعل الرم هلؤيتة على مثولة، ت الأصل في ر84ت( 
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يذلكالا إمماصالإنسانماشه، ودكالالأظالمبمأحاJأ، 
عثت.فو سب إثماهوالخهل افقط'أمتءنذثت، 

وماباغالعالم يواسق أل وذلك بشرى، بخاممة ا هن كتابي أختم ؤإني 
فياضاوت فيه مل الذي اليوم ذلك تدلاطىأليوماففى--ا. إلثه، 

فتحلالبشر، بن ي الموات وعندئذتتكافأ النوة، من ومايمده العلم 
بشرآفيمشون والتوالي، العدل الناس بين فسوئ التغالب، ؤيرتنع السلهلة، 

هلالطبة: الخياة مامعنى وحتنثذيعلعون دولأ' لا وشركات ثعؤيآ، لا 
الفضيلة؟وغذازها الروح >ٍاة أم خدمته؟ في وحصرالهمة الخم ياة حص 

نحعأستمأكأنه خالد، مستنل عالم كأد4 يعيش أن ان للأتيتز ؤيومثن 
الملهمةأوامرارحمن تنفيذ وخليفته مللفآ، كأيه الن3لام، مشترلأفي شانه، في 

٠للوجدان 

وتوفيته.أف يحمد : ق( )ط. فى ( 249)
الكتاب.م : )مخ( قي 
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