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تقدمي
بقلم
األديب والشاعر واألستاذ الدكتور عارف كرخي أبوخضريي
أستاذ األدب العريب املشارك جبامعة بروناي دار السالم

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على النيب العريب األمني سيدنا حممد وعلى آله
وصحبه أمجعني .و بعد:
فهذا كتاب جديد وشيق وطريف لصديقي العامل الباكستاين اجلليل األستاذ الدكتور
ساجد الرمحن الصديقي ،وهو زميل عزيز جتمعين به صالت ثالث وثيقة ،هي مهنة التدريس يف جامعة
بروناي دار السالم ،وحرفة األدب ،وحب العالمة الشاعر اإلسالمي الباكستاين الكبري حممد إقبال ،وهو
حم ّدث وأديب ولغوي ومرتجم ،له باع طويل يف ميدان الرتمجة ،وقد اشرتكنا معاً يف العام املاضي يف ترمجة
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ديوان حممد إقبال " بس جه بايد كرد أي أقوام شرق" (فما ذا نعمل بعد يا أقوام الشرق) إىل اللغة
العربية ،وهي حسب علمي أول ترمجة عربية هلذا الديوان الشعري اخلطري الذي نظمه إقبال باللغة
الفارسية اليت أجادها إجادة تقرب من إجادته لألردية لغته األم أو لعلها تفوق ،كما كان الشاعر يرى
نفسه ،وهو أمر يدعو إىل التقدير واإلعجاب والتنويه .وقد نظم إقبال هذا الديوان بآخرة حياته يف سنة
6391م أي قبيل وفاته بعامني فحسب وضمنه خالصة جتاربه وفلسفته وأفكاره وأسلوبه الشعري الراقي
املتميز ،مث درسنا النص ورموزه ووضعنا معجماً ملصطلحاته يف آخر الرتمجة وفسرناها يف شيء من اإلجياز

واالختصار ،وعند ما انتهينا من عملنا دفعنا بالرتمجة إىل مكتبة اآلداب الشهرية مبصر ،فقام صاحبها
ومديرها الصديق واألديب النابه املعروف األستاذ أمحد علي حسن بإخراج املثنوي يف صورة بديعة
رائعة،ننوه هبا ونشكره عليها ملا أسبغ عليه من دقة وضبط وإتقان.

وأذكر أن األستاذ الدكتور الصديقي كان قد أبدى يل آنذاك رغبته يف أن نضمن الكتاب
شرحاً للمثنوي ،فأشرت عليه أن يرجئ هذا العمل ليخرجه منفرداً إن أراد يف مؤلف مستقل خاص به،

أسوة مبا كا ن يصنعه علماؤنا العرب الكبار يف العصر القدمي يف شروحهم املشهورة لدواوين الشعراء أمثال
عنرتة وحسان وابن الفارض واملتنيب وغريهم من ناحية ،وما يصنعه العلماء
واألدباء الباكستانيون أنفسهم يف دواوين العالمة حممد إقبال يف العصر احلديث من ناحية أخرى،
وهي ظاهرة تلفت النظر؛ إذ وضعت حول دواوين إقبال شروح كثرية ملا فيها من فلسفة ورموز
وإشارات صوفية بعيدة؛ فقد شرح موالنا غالم رسول مهري (أذان الرحيل) و(جناح جربيل)
و(ضرب الكليم) وشرح مولوي صبغة اهلل خبتياري (رسالة جاويد) ووضع يوسف سليم جشيت وحده
عشرة شروح كاملة  ،أوهلا ألسرار النفس ،والثاين لرموز النفس ،والثالث ألذان الرحيل ،والرابع لرسالة
جاويد ،واخلامس لزبور العجم ،والسادس للمسافر ،والسابع جلناح جربيل ،والثامن لضرب الكليم،
والتاسع هلدية احلجاز ،أما العاشر فلديوان (بس جه بايد كرد أي أقوام شرق) أي لديوان (فما ذا نعمل
بعد يا أقوام الشرق) الذي صنع له الدكتور الصديقي هذا الشرح الذي نقدمه لقراء العرب اليوم.
بيددد أندده مددن اجلدددير بالددذكر هنددا أن شددرح الدددكتور الصددديقي هددذا يعد ّد أول شددرح باللغددة
العربيددة وضددع لرتمجددة ديدوان إقبددال ،ومنهجدده فيدده لتلددف عددن مددنه القدددماء ؛ إذ أندده يقسددم املثنددوي إىل
أربعددة وأربعددني قسددماً ،ويشددرح كددل قسددم منهددا شددرحاً إمجالي داً ،ويددربز فيدده روح الددنص وفكددرة الشدداعر،
ويفسددر فلسددفته ورمددوزه دون إلتفددات إىل املفددردات ،أو وقددوف عنددد األبيددات بيت داً بيت داً كمددا كددان يصددنع
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الددزوزين أو املرزوقددي أو ابددن األنبدداري مددثالً .ويكفددي أن نددذكر هنددا مثدداالً واحددداً فقددط لطريقددة الدددكتور
الصديقي يف شرح املثنوي وإليكم هذه األبيات األربعة األخرية:

ٌ

عبدٌٌفيٌقلبهٌقٌ ٌرحٌٌمنٌألمٌالحبٌمثلٌالقرحٌالذيٌيكونٌفيٌالاللةٌ
ٌ ٌواألحبةٌالٌيعرفونٌشيئاٌمنٌأمرٌهذاٌالقلب
ٌ
ٌ
ٌعبدٌٌيشكوٌ ٌويحنٌمثلٌالنايٌ
ٌأناشيدٌهذاٌالنايٌجعلتٌروحيٌمضطٌربةٌالٌقرارٌلهاٌ
مثلٌالحطٌبٌالذيٌالٌتزالٌباقيةٌفيهٌشعلةٌمنٌنارٌ
ٌٌرحلتٌالقوافلٌوالدخانٌيعلوٌعنٌالوجود
فيٌهذهٌالصحراءٌالواسعةٌأشكوٌوٌأحنٌ
ٌٌلعلٌَّقافلةٌأخرىٌتنزلٌ
يقول الشارح:

ٌ

" أشعر بأمل احلب ،وسبّب هذا األمل الشديد قروحاً يف قليب ،فصار قليب مثل الاللة اليت
يوجد فيها محرة الدم من أمل قلبها .أنا أشكو كما يشكو الناي ،وأناشيد هذا الناي جعلتين مضطرباً

( ولعل الرومي ،كما ذكرنا من قبل ،يريد أن يلمح هبذا التعبري إىل ما قاله بعض الصوفية ،إن من فطرة
اإلنسان أن يتجه إىل خالقه ،فهو حين إىل أصله بكاء الناي وحنينه إىل أصله) وا أسفاه ،رحلت القافلة
ومل يبق يف الصحراء إال قليل من النار ،وشيءٌ من الدخان الذي ُّ
يدل على أن األحبةَ قد رحلوا من هذا
ٌ
اقف يف الصحراء أشكو و ِ
أح ُّن وأبكي على فراق األحبة( .يريد إقبال هبذا الكالم أن قافلة
املكان .وأنا و ٌ
حلت ،ومل ْتبق يف املسلمني تلك األوصاف واألخالق اليت كان املسلمون األوائل يتحلّون
اإلسالم قد ر ْ
هبا ،وأنا أشكو وأبكي على ما نال األمة من التقهقر والزوال).
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وأحسب أن زبدة الشرح هنا قد وضعها املؤلف بني األقواس وكأنه بذلك يريد أن ينبهنا
إىل املغزى الذي أراده إقبال وهو أن املسلمني يف حاجة إىل زاد احلب من جديد ،ويأمل يف أن متتلئ به
أفئدة األجيال القادمة من أمتنا اخلالدة.
وهذه طريقة يف الشرح فيها كثري من الفائدة والعمق؛ فهي ال تشرح لنا مغزى النص
فحسب ،بل وتبني لنا رموز الشاعر ومصادر فكره أيضاً .فالذي يعين الشارح هنا أمران مهمان :أوهلما

فكر إقبال اإلسالمي ،والثاين مذهبه الصويف .والكتاب كله منوذج طريف لطريقة هذا العامل الباكستاين
األديب يف شرح الشعر ،وهي من هذه الناحية عمل نرحب به وهننئ املؤلف عليه،
وحنثه حثاً على مواصلة نقل هذا الرتاث الشعري واألدب الباكستاين إىل لغتنا العربية؛ ألن أدب اللغة

األوردية ،كما يقول الدكتور حممد جميب املصري حبق " ،األدب اإلسالمي كل اإلسالمي ،ألنه تضمن
تراث املسلمني يف شىت جوانبه ومظاهر حضارهتم يف ذروهتا بعد أن تلقاها يف آخر مظهر من مظاهر
اكتماهلا ".وبذلك ميكننا أن ننتفع بأعمال أدبائهم الباكستانيني العظام من أمثال أمري خسرو وغالب
وسودا ودرد وأنيس ومصحفي وذوق ومري ودبري من الشعراء ونسيم حجازي وشبلي نعماين وسيد أمحد
خان من الناثرين.
واهلل ويل التوفيق
دكتور عارف كرخي أبو خضريي
جامعة بروناي دار السالم
يناير 5002م
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مقدمة

كددان املفكددر اإلسددالمي حممددد إقبددال نابغددة عصددره يف تقدددمي أفكدداره األنيقددة يف شددعره الرائددع
البديع .وكان فكره كله مقتبساً من القرآن والسنة النبويدة ونابعداً مدن حبده العميدق هلل ولرسدوله .وقدد أقسدم
باهلل العظيم أن مجيع ما قاله منبعه الكتاب واحلديث النبوي وأنده لدو كدان كاذبداً يف دعدواه حلدرم مدن شدفاعة
الرسول صلى اهلل عليه وسلم يوم القيامة .وهذا حلف عظيم يدل بال شك على أن فكر إقبال قدد صددر
عن ذلك املنبع الصايف الذي ينبع منه كل خري وحق.
وهذا الكتاب الذي بني يدي القدار الكدرمي إمندا هدو قصديدة طويلدة نظمهدا إقبدال باللغدة
الفارسدية يف آخدر عمدره (تدويف إقبدال سدنة 6391م وطبعدت القصديدة يف كتداب يف سدنة6391م أي قبددل
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وفاته بعامني) جيمدع إقبدال فيهدا أفكداره العاليدة املبنيدة علدى أسدس قيمدة ،ويشدري يف هدذه املنظومدة إىل عصدره
املليء باملشاكل الدينية واالجتماعية اليت أحاطت باملسلمني مدن كدل جاندب وال جيددون سدبيال إىل اخلدروج
منها ،ويطرح إقبال سؤاال بني يدي األمة املسلمة  :فما ذا نعمل بعد؟ مث جييب عن هذاالسؤال.
وكددان إقبددال حيددب اهلل ورس دوله حب داً مج داً وقددد عددرب عددن هددذا احلددب يف شددعره وكددان علددى
يقني واثق من أن الرتاث الوحيد األمسى اليزال باقياً يف أيدي املسلمني وأنه مهما مخددت ندار العشدق فإهندا
ستتوقد وتسطع بعد قليل إذا بدت احلاجة إليها.

ويدرى إقبدال أن الرفعددة والعظمدة الديت ناهلمددا املسدلمون األوائددل إمندا ندا نتيجددة ذلدك احلددب
العميق هلل ولرسوله والذي كان السدلف متصدفني بده وتضديئ قلدوهبم بده .فدإهنم ملدا اسدتنار فكدرهم هبدذا الندور
العظيم مألوا الدنيا بالنور والعلم والعرفان.
ولددو أراد املسددلمون النهددوض مددرة أخددرى يف هددذا العصددر فإمنددا ينهضددون بالددذي هنددض بدده
األولون ،ولن يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا.وهذا ما يقوله إقبال يف مطلع هذه القصيدة :

أعدٌجيوشاٌجديدةٌمنٌواليةٌالحبٌ
ألنٌالحرمٌفيٌخطرٌمنٌبغيٌالعقلٌ
ٌ

فامليزة املهة اليت متتاز هبا هذه القصيدة أهنا تشتمل على فكر إقبال يف تطوره النهائي
حصله طيلة حياته من العلوم واملعارف الناشئة من حب اهلل ورسوله.
وتتضمن ما ّ
وكان إقبال يرى أن الدين اإلسالمي دين شامل لكل مافيه اخلري لإلنسان وجامع
لكل ما حيقق سعادته الدنيوية واآلخروية .فهذا دين مجع يف طياته كل ما حيتاج إليه اإلنسان يف نواحي
حياته العديدة املتنوعة ويرشده إىل ما فيه صالحه يف نظم حياته الدنيوية وبقائه وسعادته يف اآلخرة.
وملا كان اإلنسان قد خلق من طني مث نفخ فيه من الروح العلوي الذي امتاز به على
سائر اخللق ،فإنه يف الواقع وجود كامل متكامل بوجوده األرضي ووجوده الروحاين يف نفس الوقت ونا
كذلك وحدة ال تتجزأ  .فإذا كان ذلك كذلك فحياة اإلنسان الروحية التزال متصلة حبياته الدنيوية ال
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تنفصل إحدانا عن األخرى .واإلسالم ال يؤكد هذه احلقيقة فقط بل يقدم تعليمات شاملة لكل من
الناحيتني .وهلذا يقول إقبال خماطباً نفسه :
نبني معىن الدين والسياسة مرة أخرى
ضح هذه احلقيقة للناس املنقادين للحق
وو ن
ويعين إقبال بكلمة السياسة هنا ،ويف مقامات أخرى يف هذه القصيدة ،كل ما يقابل
روحانية اإلنسان من حياته اجلسدية املادية وما اشتملت عليه من نظم واجتماع .فيقول إقبال يف هذا
البيت إن الوقت قد حان لبيان ما يشتمل عليه اإلنسان من جانبه الروحي وجانبه املادي وإنه ال بد من
إشباع احلاجات اليت تنبع من ناحيته الروحية كما إن اإلنسان حيتاج إىل تكميل حاجاته اجلسدية.
دفعنا حبُّنا لشعر إقبال وللغة الضاد إىل نقل بعض دواوينه إىل اللغة العربية .وقد
لقد َ
رأينا أن قصيدة إقبال الطويلة " فما ذا نعمل بعد يا أقوام الشرق! " اليت كتبها يف آخر عهده هبذه الدنيا
من أعمق القصائد يف مغزاها ومفاهيمها ،ألهنا تشتمل على تصوير حال املسلمني وبيان احلل
ملشاكلهم .وملا كانت هذه القصيدة الطويلة املكتوبة يف قالب املثنوي توضح لنا ما تواجهه األمة املسلمة
من مشاكل وما تعانيه من مصائب وتبني لنا بعد ذلك احلل هلذه املشكالت وطريق اخلالص من تلك
املصائب ،وجدنا أهنا من خري شعر إقبال الذي يشكل قمة عالية من قمم أفكاره الثمينة.
ومل يكن نقلنا هلذا املثنوي أمراً سهال هيناً ،بل على العكس كان شاقاً جمهداً ألن مثنوي
إقبال يشتمل على مفاهيم دقيقة ومعاين عميقة وأفكار عالية ،وشعره عميق ومفعم بالرموز ،كما يشتمل
على تشبيهات بديعة وتلميحات عميقة يف تاريخ العامل بوجه عام ويف تاريخ االسالم على وجه
اخلصوص .فنظراً إىل هذه األمور كلها آثرنا أن جتيئ ترمجتنا حرة متدفقة ،نرجح فيها املفاهيم واملعاين
على األلفاظ واملباين ،فجل حماولتنا يف هذه الرتمجة أن تكون ناقلة ملا يريد إقبال فيها من أفكار .ولكن
مع ذلك حاولنا أن ال نبعد كل البعد عن تراكيب إقبال وتعبرياته عن املعاين فالتزمنا أن تكون الرتمجة
كذلك أقرب إىل التعبريات اليت اختارها الشاعر العظيم.
وكان إقبال ناقداً بصرياً باألمور نظر إليها فعرفها على وجهها .وقد تفرس إقبال الغرب
وتبلورهم ورآهم على ما كانوا عليه من اجلد والعمل وما جيد فيهم من اخلواء يف اجلانب الروحي وما احنل
هبم من فقدان الوجدان الروحي وشعور األخالقي من فساد كبري .ففكر يف أسباب ضعف املسلمني
ونظر إىل هنضة الغرب هنضة عظيمة وحبث يف العوامل اليت أدت إىل هذه النهضة.
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وقاد إقبال هذا الفكر العميق وهذا النظر الدقيق إىل فلسفة عظيمة خاصة له اليت تدور
على إحياء اإلنسانية بأسرها على أن تكون املودة اإلنسانية سائرة يف الناس أمجعني حىت ميحي مجيع
الفروق وسائر االمتيازات القائمة على اختالف امللل والنحل واألوطان .وملا كان لإلسالم مزايا
وخصائص ال توجد يف غريه من األديان واملذاهب واألنظمة الوضعية ،من أن اإلسالم دين كامل ال
ينقصه أمر حيتاج إليه اإلنسان ،وشامل جلميع حاجات اإلنسانية الروحية واجلسدية ،وأنه دين يراعي
فطرة اإلنسان ويهتم بنزعاته الطبيعية وميوله النفسية ،وأنه قد دعا إىل األخوة اإلنسانية فريى اإلنسانية
كلها كأسرة واحدة بدون أي متييز بني إنسان وإنسان على أساس اللون والنسل والوطن ،فريى إقبال أن
اإلسالم هو النظام الوحيد الذي يكون سبباً لنجاة اإلنسانية بأسرها فتنجو من اهلالك
والدمار ومما أصاهبا من الفساد اخللقي واإلحنالل والقتال والتطاحن يف احلروب.

ورأى إقبال إن من مجلة األسباب الكثرية املتنوعة اليت تسببت إىل ضعف املسلمني أن
املسلمني فقدوا ذلك احلب العميق هلل ولرسوله الذي متكن يف قلوب السلف الصاحل مع اإلميان باهلل
ورسوله إمياناً كامالً ال يعرتيه شك وال يشوبه ريب .فباإلميان اخلالص وباحلب العميق وصلت األمة
اإلسالمية إىل ذروة الكمال وبلغت إىل قمة اجملد والرفعة .وذلك ألن نشأة األمم ورقيها إمنا هي منوطة
باحلب مبقاصد حياهتا والعشق لألهداف اليت تريد أن حتصلها .يقول شاعرنا العظيم:
ٌ

إنماٌتبقىٌاألممٌبالحبٌ

والناسٌيسمونٌهذاٌالحبٌجنوناٌٌ
لمٌيوجدٌتحتٌالسماءٌالزرقاءٌقومٌعملواٌعمالٌكبيراٌٌ
بدونٌالحبٌالبالغٌإلىٌحدٌالجنونٌ
ٌ
وملا كانت األمة اإلسالمية هي احلاملة للواء الدين اإلسالمي الذي يقدم احللول املناسبة
جلميع املشاكل اليت تواجهها اإلنسانية اليوم ،فلها أن تقوم لقيادهتا لتسري هبا إىل الفوز والفالح
ولرتشدها إىل اهلدى والرشاد .ولكنه من الواجب حينئذ أن يهتم املسلمون بأمر دينهم اهتماماً بليغاً

وذلك أن يفهموا هذا الدين فهماً عميقاً وأن يعملوا جبميع ما جاء به من األوامر واألحكام
وأن يربوا يف قلوهبم احلب اخلالص هلل ولرسوله .ألن هذا احلب يكون هلم رصيداً كبرياً من القوة
واحليوية واجلد والنشاط يف احلركة والعمل.
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والعصر الذي يعيش فيه املسلمون هو عصر املادية البحتة اليت تغلبت على عقول الناس
وأفكارهم حىت إهنم َّلووا أعناقهم عن اجلانب الروحي الذي ليس لإلنسان بد إال أن يراعيه ويهتم به أي

اهتمام.

ولذلك يقول إقبال يف بداية هذا املثنوي:

أعدٌجيوشاٌجديدةٌمنٌواليةٌالحبٌ

ألنٌالحرمٌٌفيٌخطرٌمنٌبغيٌٌالعقلٌ
وهلذا املثنوي الذي نقوم بدراسته اآلن قصة ،حنب أن حنكيها ليتضح لنا مفاهيم هذا
املثنوي وينجلي لنا األغراض واملقاصد اليت نظمه الشاعر ألجلها.
قد افتتح إقبال هذا املثنوي يف سنة 6366م .وذلك أن والده اقرتح عليه أن يكتب
قصيدة طويلة على طراز املثنوي الذي كتبه الصويف الشهري بوعلي قلندر .فشرع إقبال يف كتابة هذه
املنظومة ولكنه مل يكملها يف ذلك الوقت بل استغرق هذا املثنوي وقتاً طويال.
وقد حكي إقبال من مجلة أسباب الكتابة هلذه املنظومة الطويلة أنه كان نائماً يف ليلة من
الليايل يف الطابق األعلى من بيته ،واستيقظ بعد قليل ووجد يف نفسه ميال إىل نظم األبيات ،فنزل إىل
الطابق السفلي وجلس أمام املصباح وكتب األبيات اليت أراد أن يكتبها .فلما فرغ وهنض ليذهب إىل
شيخ كبري ِ
الس ّن وجعل يقول يف هلجة صارمة:
الطابق األعلى لإلسرتاحة ،رأى أنه قد دخل عليه ٌ
" أعد مخسمائة رجل" .وغاب ذلك الرجل من فوره واستغرب إقبال هذا األمر وتعجب وخرج من بيته
ليعرف عن أمر هذا الرجل فلم جيد له خرباً وال أثراً .فرجع إىل بيته ونام ،فلما استيقظ يف صباح ذلك
اليوم حتري يف هذا األمر وظن أنه رأى ذلك يف منامه ولكن األبيات اليت كتبها يف الطابق األسفل كانت
موضوعة يف نفس املكان الذي كتبها فيه ،وأثر القنديل الذي كتب يف ضوئه كان ال يزال واضحاً يف
مكانه .فحدَّث إقبال هبذا احلادث والده فقال " :لو أنك ال تستطيع أن تعد مخسمائة رجل فمن
املمكن أن تكتب قصيدة تشتمل على مخسمائة بيت وحتتوي على نصح وإرشاد ينفع الناس ".فكتب
إقبال هذا املثنوي الذي يشتمل على أكثر من مخسمائة بيت ،وافتتح بالبيت الذي ذكرناه من قبل.
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واحلق إن هذا امل ثنوي هو آخر ما قاله العالمة حممد إقبال ألنه طبع قبل وفاته بسنتني
فقط .وألجل ذلك يشتمل على أفكاره الناضجة فىي أواخر عمره فهو خالصة ما انتهى إليه املفكر
اإلسالمي من فلسفته وآرائه.

ترجمةٌهذاٌالمثنويٌ
ٌ

أما ترمجة هذا املثنوي فالفضل يف هذا العمل كله يرجع بعد فضل اهلل ومنه وكرمه إىل
فضيلة األستاذ الدكتور عارف كرخي أبو خضريي (أستاذ األدب العريب يف جامعة بروناي) فهو الذي
علي أن أشارك معه يف عمل الرتمجة هلذا املثنوي .فقبلت هذا اإلقرتاح جبد وإخالص فجعلت
اقرتح ّ

أترجم أجزاء من املثنوي وأشارك مع األستاذ يف البحث عن الكلمات ومعانيها وإن الدكتور الفاضل
حيب إقبال وجيل أعماله ،فاهتم بأمر الرتمجة اهتماماً كبرياً وقام مبراجعة كل بيت من أبيات املثنوي ،ولو
ال اهتمامه هبذا املثنوي ملا ظهرت ترمجته هبذه الصورة.
ولكنين رأيت بعد ذلك أن إبالغ ما قاله إقبال من الكالم اجلزل البليغ الذي حيتوي على
رموز وإشارات لطيفة ،وعلى تلميحات إىل الوقائع واحلوادث اليت حدثت على مر األيام
والدهور يف تاريخ املسلمني ال يتم إال أن تشتمل الرتمجة بشرح موجز وتوضيحات مفيدة .وهبذا الطريق
يتمكن القار أن يفهم كالم هذا الفيلسوف الكبري والشاعر اإلسالمي العظيم فهماً واضحاً .وألجل
ذلك أردت أن أشرح املثنوي شرحاً يتضح به ما تشتمل عليه هذا املثنوي من مفاهيم اإلسالم وما حتتوي

عليه من تاريخ املسلمني وتقهقرهم يف هذا العصر وما هو العالج هلذا التقهقر والزوال احمليط الشامل
للمسلمني.

واهلل ويل التو فيق
ساجد الرمحن الصديقي
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مولدٌإقبالٌواألسرةٌالتيٌنشأٌفيهاٌٌ
ٌ

ولد الفيلسوف العظيم واملفكر اإلسالمي الكبري والشاعر العبقري العالمة الدكتور حممد
إقبال يف  3نوفمرب سنة 6111م يف أسرة كرمي عريقة يف التدين واالشتغال بالتصوف .وقد كانت هذه
األسرة متوطنة من قبل يف كشمري مث هاجرت وسكنت يف مدينة سيالكوت( ،باكستان حالياً) واملعروفة
يف هذه األيام مبدينة إقبال .وكانت هذه العائلة جديدة عهد باإلسالم فقد دخل يف اإلسالم جد إقبال
الكبري قبل أربعمائة سنة يف عصرامللك أورنغ زيب عاملكري )6( ،وكان قبل دخوله يف اإلسالم يعتنق ديانة
اهلنود ،وكان من ساللة الربانة اليت كانت معروفة عند اهلنود مبعرفتهم بديانة اهلندوسية وإملامهم بالفلسفة
موزع على طبقات عديدة يرأسها ويفوق
واألمور املتعلقة مبا بعد الطبيعيات .ومعلوم أن اجملتمع اهلندي ّ

علي سائرها الربانة .فصادف أن قدر اهلل تعاىل جلده األكرب أن يدخل اإلسالم قبل مائيت سنة ،وكان
من حسن احلظ أنه لقي أحداً من كبار الصوفية القادمني إىل كشمري فلما رأه تعجب من أخالقه وامائله
ومما رأى فيه من روحانية عالية ،ألنه كان برنياً وفيلسوفاً يف نفس الوقت وكان عنده شيء من املعرفة
حبقائق الكون واحلياة ،فأسلم على يديه .فعرف ذلك البيت منذ أن أسلم هذا اجلد األكرب بالصالح
والتصوف ،وكانت العائلة ذات مكانة يف كشمري ،وملا كانت للهنود سيطرة كبرية على هذه البالد يف
ذلك الوقت  ،عانت األسرة معاناة شديدة من قبل اهلنود ،إىل أن اضطروا إىل اهلجرة ،واستقروا يف
سيالكوت.

واتفق أن دخل يف كشمري أحد من الصوفية الكبار ،وزار اجلد األعلى إلقبال ودعاه إىل
اإلسالم‘ فقبل اإلسالم وقبل معه مجيع أفرادأسرته .وكان دخوهلم يف اإلسالم مل يكن دخوال شكلياً بل

اختارت هذه األسرة الكرمية الدين اإلسالمي بكل شوق وميل كبري ،فتمكنت يف قلوهبم احلب هلذا
الدين واحلماسة البالغة بااللتزام بشعائر اإلسالم واالشتغال الكبري بطرق الصوفية .حىت إنه قد روي أن
أحداً من أجداده كان حي كل سنة ماشياً ولذلك اشتهر باسم " حمب احل ".
وكان والد إقبال -الشيخ رفيق أمحد -رجال متديناً وصوفياً زاهداً وورعاً تقياً خاشعاً هلل،
يصرف جل أوقاته يف التعبد وتالوة القرآن وما تعاهد عليه من األوراد .وكان رجال زاهداً
------ -

14

  -6أورنغ زيب عاملكري ( 6101 -6161م ) أمرباطور مغويل ،ابن شاهجهان ،سادس أباطرة مغول اهلنداملعروفني بالعظماء وآخرهم .بلغت اإلمرباطورية يف عهده أقصى اتساعها وضعفت الدولة بوفاته
واستوىل الطامعون على أقسام من ممتلكاهتا.

يتهجد يف الليل ،ويسبح اهلل وحيمده جل أوقاته ،وكان دأبه يف ذلك حسب ما قاله بعض الصوفية:
وقلب ذاكر" فيدوم ذكره يف أوقات عمله وهو يكتسب رزقه بعمل يده .وإنه مل يتعلم
" ي ٌد عاملة ٌ
تعليماً رمسياً يف املدارس واملعاهد ولكنه كان يالزم جمالسة العلماء ويداوم املصاحبة مع أهل التصوف،

فحصل له من هذا الطريق علم كثري ،فكان يستطيع أن يقرأ الكتب الفارسية ،وكان جيل حمي الدين ابن
عريب( )6وجالل الدين الرومي ( )5إجالالً كبرياً  ،ويشتغل كثرياً بالنظر يف املثنوي املعنوي والفتوحات
املكية وفصوص احلكم .وإنه قد تعرف إقبال منذ عنفوان شبابه بابن عريب والرومي وتلقى من والده كثرياً
من مباحث التصوف وهو مل يزل يف بداية شبابه.

ومما حيكي إقبال من احلكاية اليت تدل على نورانية والده وصفاء باطنه ،وإقبال مل يزل يف
عنفوان شبابه ،أنه كان نائماً يف ليلة من الليايل ،فلما استيقظ من نومه كان الليل يف منتصفه ،ورأى أمه
تصعد إىل الطابق األعلى من البيت ،فلم يتمالك إقبال نفسه فتبعها ،فرأى والده جالساً على سجادته
وهالة من النور حتيط به من كل جانب .وملا رأته أمه أمسكت بيده وقادته إىل مضجعه ونصحته بالنوم.
فلما طلع الفجر لقي إقبال أباه وسأله عما حدث يف الليل فحدثه أبوه بأن قافلة من الناس جاءت من

بعيد ونزلت يف قرية قريبة من البلدة ،وفيهم مريض شديد املرض ال يرجون شفاءه ،وإننا سنذهب اآلن
إليهم لنرى ما هبم من األمر .وروى إقبال ما جرى فقال :ملا وصلنا إىل ذلك املكان وجدنا أن القافلة
نزلت ،وفيهم مريض ال يرجى شفاؤه ،فأخذ والدي شيئاً من الرتاب وجعل ميسح على جسم املريض
وجعل يقول شفاه اهلل .مث رجعنا ومسعنا بعد أيام قالئل أن أهل القافلة وردوا يف املدينة ،وأن مريضهم قد
نفر من هؤالء الناس لزيارة والدي وق ّدموا إليه ماال كثرياً ،ولكنه مل يقبل منهم
شفي من مرضه .مث جاء ٌ
شيئا.
 --------  -6حممد بن علي امللقب مبحي الدين والشهري بابن عريب ولد باألندلس سنة  210من اهلجرة وتويف سنة 191من اهلجرة .شيخ الصوفية األكربله مؤلفات كثرية يف التصوف من أنها الفتوحات املكية .وفصوص
احلكم .وكتبه تنحو إىل الفلسفة فهو من فالسفة الصوفية وكان مذهبه وحدة الوجود الذي يقول :أن احلقيقة
الوجودية واحدة يف جوهرها وذاهتا متكثرة بأمسائها وصفاهتا وال تعدد فيها إال باالعتبارات والنسب
واإلضافات.
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  -5حممد بن حممد جالل الدين الرومي ( 6519-6501م ).وقد كان الرومي قبل ميله إىل التصوفمدرساً للعلوم الدينية إىل أن التقى بالصويف امس الدين التربيزي فتأثر به وانقطع إىل احلياة الصوفية .وشعره
أدب صويف كامل .ألف " املثنوي املعنوي" يف ستة دفاتر ،وكتب"ديوان امس تربيز" ويشتمل على غزليات
صوفية .وله مؤلفات أخرى.

وحي ّدث إقبال أن والده كان كثري الذكر ال يكاد يفرت لسانه عن ذكر اهلل .وحدث أنه كان

جالساً يف يوم من األيام يذكر اهلل وقال أثناء ذكره’ :مضت مدة طويلة واإلنسان بعيد عن اهلل ،فلم
يذكره‘ .وبعد أن صدر من فمه هذا الكالم تأثر من كالمه تأثراً كبرياً ،وصار يف حال من الغيبوبة اليت
يصح من هذه احلال حىت انقضى النهار وأقبل الليل.
يبدو هبا كأنه مريض ،ومل ْ
وكان والد إقبال حيب تالوة القرآن وكثرياً ما يتلوه بضراعة وخشوع .وكان ينصح إقبال
فيقول ’:إقرأ القرآن الكرمي يف ضراعة وخشوع كأنه ينزل اآلن مع تفكري عميق يف املعاين ،ومع نية كاملة
بالعمل على ما يرشد إليه‘.
وكانت والدة إقبال تقية ورعة كذلك .وكانت تصرف ما جتده من القليل من املال على الفقراء
وذوي احلاجات .وكانت تتأسى بأسوة أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها ،فتتفقد يف بيوتات الفقراء
بناهتن الاليت ال جتدن من الرزق كفافاً فتأخذ بعضاً منهن يف حجرها ،وتربّيهم تربية دينية صاحلة مث تقوم
بأمر زواجهن وتعامل معهن معاملتها مع بناهتا ،حىت إن هذه البنات تأيت إليها بعد زواجهن لزيارهتا كما
تقوم البنات بزيارة األمهات.

وكانت والدة إقبال تقية ورعة ال تأكل شيئا ،والتريد أن يأكل منه أحد من أهل بيتها،
وذلك ألهنا كانت جتد يف نفسها أن ذلك الشيء رمبا اليكون حصوله من الكسب احلالل .وكان والد
إقبال يعمل بيده ،فاختار لنفسه يف بعض األيام مهنة خياطة الربانس اليت كانت تستعملها النساء لتغطية
رؤوسهن .وقد اتفق أن والد إقبال جعل جيلس هلذا العمل يف دكان ألحد من أصحاب املناصب يف
املدينة .فكانت هذه املرأة التقية ال هتيئ الطعام من هذا الكسب ،ظنّاً منها أنه من املمكن أن ما
يكتسبه صاحب ذلك املنصب مل يكن حالال طيباً ألجل ما كان ميارس أصحاب املناصب من األعمال
اليت ال تليق بالرجل املسلم.
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هذه هي البيئة اليت نشأ فيها إقبال .وقد تركت هذه البيئة اإلسالمية العريقة يف شخصيته
أثراً عظيماً ،مل يضعف مع مر الليايل وكر األيام ،حىت قال إقبال ’ :إنه مل يرتك عادة االستيقاظ وقت
السحر حىت يف بالد الغرب ‘.فاألسرة كانت مؤمنة حق اإلميان وكانت تغلب عليها خمافة اهلل يف السر
والعلن .واألبوان الشفيقان حيبان أن يكون إقبال أميناً للرتاث الديين الذي كانت األسرة حتمله .وال شك
أن إقبال تأثر بأمه احلنون الشفيقة ومل يزل طول حياته يذكرها ويذكر تربيتها له تربية دينية قومية .ويظهر
هذا كله بوضوح يف القصيدة اليت قاهلا إقبال بعد أن رحلت تلك املرأة املؤمنة إىل جوار رهبا.

وكانت أم إقبال عطوفة عليه حنونة به ،ال تفتأ تغمض عينيها عن تربية ولدها الصغري تربية
صاحلة .وكان إقبال يعرتف دائماً هبذه الرتبية احلسنة اليت قامت هبا أمه ،وكان يبكي عليها بعد وفاهتا
بكاءاً كبكاء الولد الصغري على فقد أمه .وقد نظم إقبال قصيدة طويلة بعد وفاة والدته فيثين عليها ثناءً
مجيال ويرثي هلا رثاءً حمزناً ،فيقول:

ِ
إنٌالبذرٌالذيٌزرعتٌفيٌحقلٌوجودناٌوذاتناٌ
قدٌقويٌذلكٌالحبٌبازدواجٌالحزنٌواأللمٌ
واحلب عند إقبال هو حب اهلل ورسوله .فيقول :يا أماه! قد ِ
بذرت بذور احلب هلل ورسوله يف
نفسي وزرعتهاِ يف قليب ،وقد استقر ذلك احلب يف قليب وقوي بعد اتصاله وحلوقه باحلزن الذي وجدته يف
قليب بعد فر ِ
اقك ِِ.

تعليمهٌالرسميٌوتثقفهٌ
وقد كان من حسن حظ إقبال أن عاملاً كبرياً مثقفاً يف اللغة العربية والفارسية املسمى مبري
حسن ( )6وامللقب بشمس العلماء كان أستاذاً يف مدينة سيالكوت يف إحدى املدارس الرمسية.
وكان بينه وبني والد إقبال عالقات ودية وثيقة .فالتحق إقبال هبذا األستاذ الكبري مري حسن وتتلمذ عليه
وتعلم منه اللغتني العربية والفارسية واستفاد منه يف املعارف الدينية الكثرية واستقى من حبره العميق الذي
جعل إقبال متعمقاً يف العلوم الدينية ومتمكناً يف الطرق الصوفية.
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وكان السيد مري حسن مع غزارة علمه زاهداً ورعاً تقياً حافظاً للقرآن كثري التالوة له
ويرددها أمام تالميذه ويوضحها توضيحاً عميقاً لتستقر
وحيفظ كثرياً من األشعار العربية والفارسية ّ
مفاهيمها يف أذهان الطالب .وكان يهتم بالعمل باألحكام الشرعية أميا اهتمام ويلتزم باألسوة احلسنة يف
مجيع األمور ،ألنه مل يكن العلم منفصالً من العمل يف ذلك الزمان ،بل كلما ازداد ألحد من املسلمني
علمه ،زاد معه تقواه بل رمبا يكون التقوى هو الزاد الوحيد يف املسري يف سبيل العلم .وعالمة
 ---------  -6امس العلماء مال مري حسن (6353-6111م) كان معلماً مبدرسة مسيحية مبدينة سيالكوت .وكانعاملاً متقناً يف علوم الرياضيات والسياسيات ،وكان جييد اللغتني العربية والفارسية.

يدرس يف
ذلك إن السيد مري حسن بقي مدرساً يف املدرسة اليت التحق به يف أثناء شبابه ومل يزل كذلك ّ
تلك املدرسة حىت التحق جبوار رمحة ربه .ومل يفكر يوماً من األيام يف ازدياد راتبه ومل حياول قط أن يبحث
عن منصب أو مقام يليق مبكانته العلمية.
وكان من عادة السيد مري حسن أنه كان يستيقظ مبكراً فيتهجد مث يقرأ ماكان يقرأ من
األوراد إىل صالة الفجر ،وبعد صلى الفجر لرج من املسجد ويذهب إىل القبور ليدعو ألهلها
ويسلم عليهم .وعند ما يرجع من القبور حيضر إليه بعض من تالميذه فيشرع يف تعليمهم منذ ذلك
الوقت وجيري هذا التدريس اليوم كله إىل وقت العشاء.
وإذا كان األستاذ يف هذه املكانة الرفيعة من العلم واألخالق والشيم ،فليس من البعيد أن
يكون له تالميذ ذوو مكانة رفيعة يف العلم واألخالق الفاضلة .وكان إقبال يعرتف دائماً بفضل أستاذه

من عليه بتعليمه إياه .وإقبال ال يزال يذكر أستاذه هذا حىت إنه ملا رحل إىل إنكلرتا ،ووقف
ويعظمه ملا ّ
أثناء مسريه يف دهلي وزار ضريح العارف الكبري الشيخ نظام الدين حمبوب إهلي )6(،قال يف هذه املناسبة
بعضاً من األبيات ،وهو يدعو اهلل يف ضراعة وخشوع ببقاء حياة أستاذه حىت يستطيع أن يزوره حينما
يرجع إىل وطنه:

ذلكٌالشمعٌالمنورٌمنٌنورٌالمرتضىٌ
ليبقىٌبيتُهٌمكرماٌعنديٌمثلٌالحرمٌ
قدٌتفتحتٌزهرةٌُأُمنيتيٌمنٌنفسهٌ

إنهٌالذيٌجعلنيٌبصيراٌباألمورٌعارفاٌٌ
فأدعواٌاهللٌخالقٌاألرضٌوالسماءٌٌ
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أنٌيجعلنيٌمشرفاٌبزيارتهٌحينماٌأعودٌٌ
ّ
وملا أرادت احلكومة اإلجنليزية أن تعطي إقباال خطاب "سري" فرفض إقبال وطلب من
احلكومة أن متنح أستاذه قبل منحه إياه .وملا سئل عن مؤلفات أستاذه ،أجاب " :إن الكتاب احلي
الذي كتبه أستاذي هو أنا " .فرضيت احلكومة ومنحت السيد مري حسن خبطاب " امس العلماء".
-------

  -6حمبوب إهلي ،الشيخ نظام الدين األولياء (6952-6591ه ) صويف هندي جشيت كبري ،تلميذ فريدالدين جشيت .قريه مزار كبري يف غياث بور قرب دهليز من كتبه :فوائد الفوائد و راحة احملبني.

وبعد فراغه من تعليمه يف مدينة سيالكوت رحل إقبال إىل مدينة الهور وخترج من الكلية
احلكومية وحصل على شهادة املاجستري يف الفلسفة سنة 6133م .ومن حسن احلظ أن إقبال وجد يف
مدينة ال هور أستاذاً جديداً متاثل مكانته العلمية مكانة األستاذ مري حسن يف هذه املرحلة اجلديدة من

حياة إقبال .وهو األستاذ الشهري سري طامس آرنولد ( )5الذي كان رئيساً للكلية احلكومية بالهور ،وهو
الذي كان أستاذاً من قبل يف جامعة عليكده ،ورافق يف تلك اجلامعة العامل الكبري الشبلي النعماين)5(،
وكان من أثر الطيب هلذه املرافقة أن السري طامس آرنولد )( Sir Thomas Arnoldوجد يف نفسه ميال
كبرياً إىل العلوم الشرقية فق رأها قرأة جادة ،حىت إنه كتب مؤلفا باسم " الدعوة اإلسالمية" ( The
).Preaching of Islam

وإذا كان األستاذ مري حسن فتح على إقبال باب العلوم الشرقية فإن األستاذ طامس
آرنولد فتح عليه باب العلوم الغربية .وقد تأثر إقبال من شخصية آرنولد ومن غزارة علمه تأثراً كبرياً حىت
إنه ملا فارق آرنولد بالد اهلند وسافر إىل إنكلرتا سنة 6301م .أحس إقبال بقلق كبري على فراقه وحزن له
حزناً شديداً .ونظم قصيدة ّمساها " :أمل الفراق".
مث ارحتل إقبال إثر أستاذه إىل لندن يف سنة 6302م .ونال شهادة يف احلقوق وحصل
على شهادة الدكتوراة من جامعة ميونخ أملانيا )  ( Munich Germanyيف الفلسفة وكتب مقالته
بعنوان " :تطور امليتافيزيقيا يف إيران( The Development of Metaphysics in Iran ) ".
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وقد استفاد إقبال يف الغرب من العلماء الكبار والفالسفة العظام واألساتذة الكبار أمثال
نكلسن ) )9( (A.R. Nicholsonوبراؤن ( (A.G. Brown) )1وغرينا كما حصلت له الفرصة - - -
------ -6سري طامس آرنولد كان عاملاً غربياً الذي صنف كتاباً يف الدعوة اإلسالمية The Preaching ofIslam

عني أستاذاً بالكلية احلكومية بالهور سنة 6131م.
وإنه قد ّ

-

 -5شبلي النعماين (6361-6121م) كان عاملا فاضال له مؤلفات قيمة عديدة غري السرية
النبوية.
 -9إن نكلسن عاملاً من علماء الغرب الذي صنف كتابه الشهري يف آداب اللغة العربية ونقل
إىل الغة اإلجنليزية ديوان امس التربيزي .وإنه ترجم أسرار خودي إلقبال.

-

 -1إيدورد براون ( )6351-6115مستشرق إجنليزي من جامعة كمربدج له تاريخ اآلداب يف
فارس.

-

بلقاء الفلسفي الكبري ميك تيجارت الذي كان يتتبع هيجل
الفلسفية.

)1770-1830

 )6( (Hegelيف آرائه

اشتغالهٌفيٌالعملٌبعدٌرجوعهٌمنٌانكلتراٌٌ
وقد عني إقبال أستاذاً يف بعض الكليات بالهور قبل ذهابه إىل اجنلرتا .و اشتغل بعد
رجوعه من بالد الغرب يف مهنة احملاماة ،ولكنه مع ذلك كان يلقي احملاضرات يف الفلسفة يف الكلية
احلكومية كأستاذ زائر .وكان حيب أن يبقى حراً طليقاً فألجل ذلك رجح مهنة احملاماة على عمل
التدريس ،ألنه كان ال حيب أن يكون يف وظيفة تسلب حريته وتعوقه عن التعبري عن أفكاره حبرية .قال:

حذارٌأنٌيكونٌرزقكٌفيٌيدٌأحدٌمنٌالناسٌ

حذارٌأنٌيكونٌالمرءٌفيٌخدمةٌأحدٌمنٌالناسٌ
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌوقال أيضا:

ٌ

أيهاٌالطائرٌالالهوتي!ٌالموتٌأحسنٌمنٌذلكٌالرزقٌ
الذيٌيعوقٌعنٌالطيرانٌ
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ٌ
وملا كان يف طبعه البعد عن الدنيا ومتاعها وملا كان من إشتغاله يف التصنيف والتأليف ،مل
دخله قليال ،ولكنه
جيد إقبال وقتاً ملزاولة العمل وكان يشتغل يف احملاماة قليال من الوقت ،ولذلك كان ْ
كان يعيش هادئاً هانئاً ،يتوكل على اهلل ويقنع مبا جيده من الرزق .وملا مرض يف آخر أيامه ،وكان مرضه
شديداً متصال ،قرر نواب هبوفال له مخسمائة روبية شهرياً كعطية خاصة له .واكتفى بذلك ومل يقبل بعد
ذلك من أحد شيئاً حىت إن رئيس وزراء حيدرآباد الدكن أرسل إليه ألف روبية ،فردها إقبال على الفور،
ونظم أبياتاً يف ذلك وأرسلها إىل رئيس الوزراء:

 00--------- -6 -هيجل (  )6190-6110أحد من فالسفة الغرب الشهري.

وٌقدٌأعطىٌاهللٌهذاٌالقلندرٌسطوةٌالسلطانٌألنٌفيٌطبعهٌأوصافٌالملوكٌ
وقالٌليٌخذٌوكنٌملكاٌواعطٌاآلنيٌوالفانيٌثباتاٌمنٌحسنٌتصرفك
أماٌأناٌفسوفٌأحملٌهذهٌاألمانةٌعلىٌرأسيٌألنٌالدرٌويشٌيشربٌالمرٌفيحلوٌله
ولكنٌغيرةٌفقريٌلمٌتسطعٌقبولهٌلقولهٌإنٌهذهٌزكاةٌسلطانيٌ
ٌ

أخالقهٌوعاداتهٌ

معتدل اجلسم مييل إىل
كان إقبال وسيماً مجيال ويرى كأنه طويل ومل يكن بالطويل بل كان
َ
السمنة ،وعيناه تظهران للناظر كأهنما ضيقتان وليستا بضيقتني ولكنه تع ّود أن يغمضهما كثرياً لكثرة

اإلشتغال يف التفكري ،فهما يف احلقيقة تعربان دائماً عن التفكري العميق .وكان رجال ساذجاً بعيداً عن
التصنع والرياء ،يعرب عن نفسه يف كل ما يبدو له وهو صادق يف قوله ،ال يكذب والحيب أن يكذب
أحد أمامه .وكان حيب تقاليد املشرق وآداهبا ويلتزم هبا ،وال حيب أن يتبع أمراً من حياة الغرب .قال:

إننيٌألقيتٌفيٌنارٌالغربٌ

ولكننيٌخرجتٌمنهاٌسليماٌمثلٌإبراهيمٌ
ٌ

وكان بعيداً بعد املشرقني عن مجيع مظاهر التكلف .وكان مجيع ما يتعلق به من األسباب يف
البيت من اللباس واجمللس الذي جيلس فيه خالياً عن كل شيء يرى فيه التصنع أو اإلدعاء .فيلبس
اللباس الذي كان يلبسه املسلمون يف ذلك الوقت ويلبس الطاقية الرومية ويف بعض األحيان يلبس
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العمامة .والغرفة اليت كان جيلس فيها كانت توضع جبوانبها الكراسي قرب اجلدار ,فيجلس هو على
الفراش ،كما كانت عادته ،وإذا زاره أحد فيفضل أن جيلسه على الفراش تكرمياً له.
وكان إقبال كرمي النفس ،مجيل السجايا ،حسن األخالق ،حيب الناس ويكرمهم ،وحيرتم كل
واحد منهم دون النظر إىل مكانته يف اجملتمع ،فيساوي يف املعاملة بني الناس .وكان رجال حمبباً بني
الناس ،فيفدون إليه وحداناً وزرافات ،ويقومون بزيارته يف بكور النهار واآلصال .وكان يتكلم يف حاجاته
اليومية باللغة البنجابية ،لغته األم ،وإذا جاء أحد من املثقفني جعل يتكلم باللغة األردية .وكان جييد اللغة
العربية والفارسية واألملانية  .فكان ال يلتزم بلغة واحدة ويتحول سريعاً من لغة إىل أخرى كلما ظهرت له
احلاجة إىل ذلك .والوافدون إليه كانوا ينتمون غالباً جبماعات شىت من املثقفني وغري املثقفني من كبار

القوم وعامتهم .فأحياناً يفد إليه عامل ذو خربة واسعة وإطالع كبري ،فيتكلم معه إقبال يف اإلجنليزية أو
العربية ويتحدث بأطراف من العلوم ويطرق جوانب عديدة من املعارف .ورمبا كان يدخل عليه بعد ٍ
قليل

شاعر من شعراء البالد ،فيتحدث معه فيما يتعلق بقرض الشعر وحسنه وبراعته .مث يأيت بعده من يكون
ٌ
له إملام باملوسيقى فيتحدث معه عن املوسيقى وعما يتعلق هبا من األمور ،وهكذا .

قرضهٌللشعرٌ

ٌ

ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌكان إقبال اليعاجل قرض الشعر وال يقصد إليه قصداً ،إمنا كان ينزل عليه ،فيجد يف نفسه

ميال إىل اخللوة بنفسه ،ويستغرق يف التفكري ويرى منه أنه غفل عن كل شيء حوله .فينظم شعره ويكون
يف أكثر األحيان نظماً كامال أو قصيدة تامة ،وإذا مل تتم القصيدة وانقطعت عنه تلك احلالة اليت يقول
فيها الش عر ،يقف حىت مير بتلك احلالة مرة ثانية فينظم يف الفكرة اليت تركها يف املرحلة األوىل .وسأله
أحد االجنليز  :هل تؤمن بأن القرآن نزل لفظاً ومعىن؛ فأجاب إقبال وكيف ال أؤمن بذلك إذا كانت
علي مرتبة جمتمعة ،فأنا ال أحتاج إىل أي دليل على أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قد
األشعار تنزل َّ
نزل عليه الوحي من اهلل بلفظه ومعناه ‘.وقد سئل إقبال مرة ’ :كم مدة متضي عليك حىت تكون يف
على كثرياً بل
هذه احلالة الشبيهة باإلهلام اليت تنظم فيها الشعر؟‘ فأجاب إقبال إن هذه احلالة ال تطرأ َّ

علي
علي األيام متتد هذه احلالة َّ
أحياناً متضي سنة كاملة مث تصادفين هذه احلالة ،ولكن كلما طالت َّ
بقدرها وتنزل علي األشعار بكثرة كثرية ،من املمكن أن أمثلها بالشبكة اليت يلقيها الصائد لصيد األمساك
فتدخل فيها األمساك الكثرية ،فيتعجب من كثرهتا الصائد ويتحري ما يأخذ منها؟ وما يدع؟ وهل يأخذها
مجيعها أو يأخذ بعضها ويرتك البعض اآلخر.
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ٌ
إشتغالهٌبسياسةٌالمسلمينٌفيٌالهندٌٌ
قلّما يوجد يف العامل فيلسوف وشاعر يفكر ويزيد يف رصيد األمة أفكاراً جديدة عالية ،مث
هو يقوم وجيتهد بنفسه ليَمنح أفكاره صورة عملية حيوية .وهذا هو إقبال الذي فكر يف إحياء األمة
اإلسالمية من سباهتا العميق وإعطائها أفكاراً ذات قوة وحيوية مث إنه حاول واجتهد يف حتقيق تلك
األمنيات اليت يريدها هلا.
ويف احلقيقة مل يكن إقبال شاعراً مثل الشعراء العاديني ومل يكن فيلسوفاً كالفالسفة الذين

ال يدركون من احلقائق العملية السارية يف حياة الناس فيكون شعرهم جمرد خيال وتكون فلسفتهم ال
صلة هلا حبياة الناس الذين يعيشون بينهم .كان إقبال رجال عملياً ذا حيوية وذا قوة كبرية وقد جرب
احلياة واكتشف حقيقتها فعرف اجلانب الروحي من اإلنسان كما عرف جانبه املادي ،ودخل يف حياة
الغرب ووجد ما فيها من اخلري القليل الذي افتنت به الناس وما فيها من الشر العظيم الذي مل يتنبهوا
إليه .وكانت دراسة إقبال للدين اإلسالمي دراسة شاملة ،وفهم هذا الدين من منابعه األصلية -القرآن
والسنة -ونظر إىل تاريخ املسلمني يف مجيع البالد اإلسالمية .وفكر يف أسباب زوال األمة فقام لعالجها،
واجته إىل الشعر لتحقيق ذلك .وذلك أن الشعر أوقع يف النفوس من النثر ،ألن القلوب هتتز له وتشعر
بنفس املشاعر اليت شعر هبا الشاعر .واألفكار حتتاج يف النثر إىل كالم طويل وجهود مضنية بينما الشعر
يلقي يف أفئدة الناس األفكار العالية بسرعة ويلتفت إليها الناس ويشعرون هبذا الكالم املنظوم كأنه تعبري
صادق ملا جيدونه يف أنفسهم ويف لفظ مجيل أنيق.
ومل يزل إقبال يفكر يف إحياء األمة املسلمة وسبيل إحيائها .وكان ال يزال يعمل لصاحل
األمة ويدعو إىل احتاد الشرقيني عامة واحتاد املسلمني خاصة .ورأى أن بقاء املسلمني يف اهلند وحياهتم
يف معرض خطر هائل ،ومل يبق هلم من األمر شيء إال أن جيتهدوا إلحياء حياهتم الدينية حىت يكون
الدين قوة غالبة يف حياهتم ويزداد شعورهم بأهنم مسلمون وأن عندهم دين شامل يشتمل على مجيع
جوانب احلياة ويوجد فيه حل جلميع املشاكل اليت تعاين منها األمة املسلمة يف هذا العصر .فال بد
للمسلمني من إحياء وجودهم ( اخلودي) من جديد لكي حيصلوا على ما فاهتم من اجملد والعال .وكان
إقبال يرى أن املسلمني يف اهلند ليس هلم بقاء والحياة بدون أن جيتهدوا للحصول علىدولة مستقلة يف
شبه القارة اهلندية ،ألهنم إذا بقوا يف هذه احلال مع إن عددهم قليل جداً بالنسبة إىل عدد اهلنود من
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السكان فسرعان ما يذوبون يف حياهتم ولسرون بعد قليل ما كان عندهم من الثقافة والتمدن وأساليب
احلياة املستمدة من الدين اإلسالمي.
فاشتغل إقبال دهراً طويال من الزمان بالسياسة العملية لتحقيق أمله هذا .وأعلن يف جملس
’ اجلامعة اإلسالمية ‘ ) (Muslim Leagueبإله آباد سنة 6390م وهو يرأس هذا اجمللس:
" إن التمدن اإلسالمي يف هذه البالد ال يبقى حياً إذا مل يكن للمسلمني
قطعة من األرض خاصة هبم .ويف احلقيقة هذه هي أمنية املسلمني اليت يريدون
حتقيقها .ألن أرباب السياسة من اهلنود إمنا يفكرون يف وحدة البالد ألجل أن
تكون هلم سيطرة عامة بدون أي تدخل من املسلمني .أما أنا فأريد أن تظهر
دولة جديدة تشتمل على البنجاب وسرحد والسند وبلوجستان .سواء كانت
هذه الدولة يف إطار سلطة بريطانية أم مستقلة حرة .وأنا ال أشك أن املسلمني
سوف يضطرون إىل إنشاء دولة جديدة يف املناطق اليت تقع يف امال غريب اهلند" .
وخطاب إقبال هذا هو الذي وضع احلجر األساسي لتأسيس دولة باكستان ،ولذلك
لقب إقبال باألردية ’ مبصور باكستان ‘ أي أول من خطط حدود البالد وفكر يف تأسيسها.
مل يكن إشتغال إقبال يف السياسة حملياً فقط ،بل كان فكره حييط بالعامل اإلسالمي كله،
وهو يف احلقيقة مييل إىل احتاد العامل اإلسالمي وكان يعمل هلذا الغرض .وكان مؤيداً لبقاء اخلالفة يف تركيا

وحزن حزنا شديداً لسقوطها ،وشارك يف العمل السياسي ألجل بقائها وشارك يف املؤمترات الدولية وأعلن
عن موقفه فيها .وقد اشرتك إقبال يف مؤمتر العامل اإلسالمي املنعقد يف فلسطني سنة 6396م .وقد قال
إقبال يف فلسطني:

إسبانيا

لوسلمنا ٌبحق ٌاليهود ٌفي ٌفلسطين ٌفما ٌالمانع ٌ ٌمن ٌالتسليم ٌبحق ٌالعرب ٌفيٌ

إن إقبال هو الذي أوضح ألول مرة ،أن العرب وقعوا يف شبكة الغرب ،وأنه ليس هلم جناة
منها إال باجلهاد و لكفاح للحصول على حقوقهم ،وإن الغرب ال يتعاون معهم يف احلصول على
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حقوقهم ،ألن الغرب كله واقع حتت سيطرة اليهود .فيقول خماطباً املسلمني عامة والعرب على وجه
اخلصوص:

الٌتجدٌدواءٌمرضكٌعندٌالغربٌالٌفيٌجينيواٌوالٌفيٌلندنٌألنٌروحٌالغربٌإنماٌ
هيٌفيٌقبضةٌاليهودٌ
ٌٌٌٌوقدٌسمعتٌأنٌحريةٌاألقوامٌإنماٌهيٌفيٌأنٌتنموٌذاتهمٌوظهرتٌقوتهم
ٌ
مرضهٌوٌوفاتهٌ

ٌ

وقد اشتكى إقبال يف آخر عمره بأمراض عديدة ،وكانت الشكوى األوىل له قبل موته بأربع
سنوات  ،وكان مرضه يف أول األمر بسيطاً مث تع ّقد ،وكان قد مرض بالسعال والزكام واشتد املرض إىل
حد أنه كان ال يستطيع الكالم وفقد صوته .وذلك ما اشتكى به إىل الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف
توسله إليه ،كما يبدو من القسم األخري امللحق هبذه املنظومة "فما ذا نعمل بعد" وذلك أنه رأى يف
ّ
منامه السيد أمحد خان الذي أشار عليه أن ينظم قصيدة يف مديح الرسول صلى اهلل عليه وسلم ويرجو
الشفاء بوسيلته كما فعله البوصريي .فنظم إقبال ’ عرض يف جناب الرسول صلى اهلل عليه وسلم‘.
انتقل إقبال إىل رمحة ربه وقت صالة الفجر يف  56إبريل سنة 6391م .وقد قال قبل
موته بثوان:

ليتٌشعري!ٌهلٌتعودٌالنغمةٌالتيٌمضتٌأوٌالٌتعود؟ٌ
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌوهلٌيأتيٌمرةٌأخرىٌذلكٌالعبيرٌمنٌٌأرضٌالحجازٌأوٌالٌيأتي؟ٌ
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌقدٌانتهتٌأيامٌهذاٌالفقيرٌ
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌفياليتٌشعريٌهلٌيأتيٌأحدٌيعرفٌاألسرارٌأوٌالٌيأتي؟ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
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مؤلفات إقبال

مل يكن إقبال شاعراً عظيماً فحسب بل كان مفكراً إسالمياً كبرياً أيضا ،وكان ذا إطالع
واسع على العلوم اإلسالمية كما كان ذا معرفة كبرية بالقرآن والسنة وفهم عميق ملا ورد فيهما من احلِ َكم
واألحكام ،وإىل جانب ذلك كان ذا إطالع على العلوم الغربية وكان ذا خربة واسعة بتاريخ الغرب وما
تطور فيه من أفكار وما صدر من عباقرته من آراء .وكان جييد األملانية واإلجنليزية .وكان أديباً بارعاً متفنناً
يف اإلجنليزية حىت إنه ملا نقل نكلسن )  ( Nicholsonكتابه ’ :أسرار الذات ورموزها ‘ إىل اللغة
اإلجنليزية كتب إقبال مالحظات كثرية قيمة على ترمجته وقام الربوفسور نكلسن بتصحيح ما كتبه علي
ضوء تلك املالحظات.
وكان إقبال حيب العلم حباً مجاً وكان حيب نشره بني الناس فكان أكرب نه منذ بداية
حياته القراءة والكتابة ،فألف كتباً عظيمةً جداً يف شىت فنون العلم كما نظم أفكاره يف دواوين عديدة.
وحنن نرى من اخلري أن نذكر هنا بعض ما ألفه إقبال من كتب مع بيان إمجايل يتناسب
مع موضوع هذا الكتاب.
أٌ-مؤلفاتهٌالنثريةٌ
-6

علم اإلقتصاد ( باللغة األردية)

هذا أول كتاب ألفه إقبال يف حياته ،فقد طبع هذا الكتاب سنة 6309م.
فبعد حصوله على املاجستري سنة 6133م .عني إقبال أستاذاً يف الكلية احلكومية بالهور.
وقد أشار على إقبال أستاذه آرنولد بتصنيف كتاب يف علم االقتصاد ،فصنف إقبال مؤلفاً قيّماً مل

يكتب أح ٌد قبلَه مثلَه ،وذلك ألنه مجع فيه أهم ما قيل يف الشرق والغرب يف هذا املوضوع وأوضح مدى
تأثر علم االقتصاد بعلم السياسة .وأشار إىل أصول هامة حتتاج إليها اهلند يف ذلك الزمان وإىل بناء
28

إقتصاد جديد هلا وإىل تنظيم أمور يصلح هبا إقتصاد اهلند .وقد كتب إقبال إىل أحد أصدقائه  ’ :إن
هذا أول كتاب ألف يف املوضوع يف اللغة األردية‘ .وكتب هلذا الكتاب مقدمة أظهر فيها أنية علم
وبني أن املسلمني يف حاجة إىل دراسة هذاملوضوع.
اإلقتصاد ّ
-5

فلسفة العجم ( باللغة اإلجنليزية)

هذا الكتاب يف احلقيقة حبث عظيم يف موضوعه نال عليه إقبال درجة الدكتوراه من جامعة
ميونيخ بأملانيا يف سنة 6301م .وكان إقبال حيب التصوف كثرياً ويرغب فيه رغبةً طبيعيةً وذلك ألن
والده كان حيب التصوف ومييل إليه وإقبال تتلمذ يف التصوف عليه ،ومع هذا كان إقبال مييل إىل
الفلسفة ميال كبرياً .فلما وصل إىل اجنلرتا اختار ألطروحته يف الدكتوراه موضوعاً يتعلق بالفلسفة
والتصوف معاً ،فاختار ’ :فلسفة ما بعد الطبيعة وتطورها يف إيران‘ وطبع هذا البحث يف اللغة اإلجنليزية
باسم  ’ The Development of Metaphysics in Iranتطور امليتا فزيقيا يف إيران ‘ يف لندن سنة
6301م .ونقل هذا البحث إىل األردية ونشر سنة 6391م.
-9

التشكيل اجلديد للفكر الديين يف اإلسالم ( باللغة اإلجنليزية )

هذا الكتاب جمموعة سبعة خطب اليت ألقاها إقبال يف بعض املدن الكربى يف اهلند ،وطبع
هذا الكتاب ألول مرة يف لندن سنة 6391م .وهي مهمة جداً ألهنا تشرح فكر إقبال حول اإلسالم
واملسلمني ،وكان إقبال قد عرب عن رأيه يف هذا التأليف فقال ’ :لو ظهر هذا التأليف يف زمن املأمون
لكان سبباً إىل إحداث ثورة عظيمة ‘.وقد ظهرت شخصية إقبال يف هذا التأليف يف صورة مفكر جديد
يريد أن يقدم اإلسالم يف شكل جديد من الفلسفة واحلكمة حىت ال يبقى بعد ذلك بون بعيد بني الدين
والشريعة وبني العلم والفلسفة اجلديدة .فاستدل يف هذا الكتاب على أنه ال بد لإلنسان عقلياً من أن
يعتقد يف الدين اإلسالمي .وهذه اخلطب حتتوي على موضوعات تالية:
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املعرفة والتجربة الروحية
اإلعتبار الفلسفي إلكتشافات التجربة الروحية
تصور اخلالق والدعاء

-1
-2

النفس اإلنسانية ومسألة اجلرب واإلختيار
روح الثقافة اإلسالمية

-1
-1

أصول احلركة يف البناء اإلسالمي
إمكان حقيقة الروح الوجداين

ب-دواوينهٌٌالشعريةٌٌ
-6

مثنوي أسرار الذات ( باللغة الفارسية )

ذكر إقبال األسباب وراء تاليفه هلذا املثنوي يف رسالة له يف  1يوليو سنة 6366م أرسلها
إىل عطية فيضي فقال إن والده أمره أن يكتب منظومة طويلة على طراز بوعلي قلندر )6( .وذكر أيضا
أنه ابتدأ هذا املثنوي يف أول أمره باللغة األردية ولكنه مل يستطع أن يعرب عن ما يدور يف خلده من
األفكار واملعاين ولذلك حتول إىل اللغة الفارسية .وكان إقبال يرى أن األدبيات الشرقية مع رفعتها وعلو
مكانتها ال هتتم باألدب الذي يكون سبباً لنشوء الرجاء واالستعداد للحركة والعمل .وملا ذهب إقبال إىل

الغرب وجد أن أدبيات الغرب تشتمل على أشياء هتتم كثرياً بالعمل والدأب عليه ولكن العلم اجلديد
يف الغرب قام ليحارب هذه احلركة ومل يبق له تأثري قوي حيث الناس على اجل ند والعمل ،فدفعت هذه
احلال هذا الشاعر العظيم إىل تكريس اجلهد لكتابة أدب عال يكون سبباً لبث حب العمل يف قلوب
املسلمني إىل حد حيرك عواطفهم فيهبون للعمل لتعمري حياهتم على أسس من الدين القومي .فهذا هو
الغرض الذي كتب إقبال هذا املثنوي ألجله .وقد قال إنه مل يكتب هذا املثنوي بنفسه بل إنه قد اضطر
إىل كتابته كأنه أمر بأن يكتبه فكتبه ،وكأن كل شيء كان إهلاما ،قال ’ :إنين يف حرية ملاذا أخرتت هلذا
علي الغيبوبة يف كثري من األحيان ،ولكنين مل أرد هذا قط‘.
األمر ،نعم يغلب َّ
وكذلك صدر األمر بذلك من والده الذي كان مرشده أيضاً فهو الذي طلب منه أن
يكتب هذا املثنوي على منوال بوعلي قلندركما ذكرنا.
وقد نقل هذا املثنوي إىل اللغة اإلجنليزية األستاذ املعروف نكلسن )  ( Nicholsonوكان
أستاذاً إلقبال أيضا .وهذا أمر الحيدث إال نادراً .صحيح أنه توجد أمثلة كثرية لقيام التالميذ بالكتابة
عن معلميهم الذين حصلوا منهم العلم وشرح كتبهم وتوضيحها ،ولكن قلما حيدث أن

-------
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( )6الشيخ شرف الدين بو علي شاه قلندر عامل كبري يف اهلند تويف يف القرن السابع أو الثامن من اهلجرة ،زاره بعض
الدراويش وقال له :إىل مىت تبقى غافال عن املقصد األمسى للحياة ،ألق هذه الكتب يف النار واشعل يف صدرك نار
العشق ،فتغريت بعد ذلك حياته و مسي بقلندر.

يقوم األستاذ برتمجة كالم تلميذه ،وليس هذا فقط بل ق ّدم نكلسن ترمجته إىل إقبال فراجعها وكتب عليها

مالحظات أدجمها نكلسن يف ترمجته ورتبها يف ضوء تلك املالحظات.
وطبعت هذه الرتمجة يف لندن سنة 6350م
-5

مثنوي نفي الذات ( رموز بيخودي ) (باللغة الفارسية)

كتب إقبال ’أسرار الذات‘ (أسرار خودي) ليبعث يف قلوب املسلمني روح اجلد والعمل،
وأن اإلسالم يصرح بأنية اجلد والعمل يف كل نواحي احلياة املادية والروحية .مث كتب ’رموز اإلجتماع‘
(رموز بيخودي) وأثبت يف هذا الكتاب أنية الروح االجتماعي وذلك ألن اإلسالم كما ركز على الفرد
أن يعمل وجيتهد ليصلح بأعماله الطيبة دنياه ،مث يعمل كذلك لتصلح له عقباه ،كذلك أمر اجلماعة أن
تكون كالبنيان املرصوص يش ّد بعضه بعضاً.
وقد ذكر إقبال أنه أراد هبذا املثنوي أن ينشئ يف املسلمني حياة جديدة مملوءةً باجلد
والعمل واإلجتهاد ،فتكون كحياة املسلمني يف القرون األوىل .ويقول إنه مل يرد الشعر ومل يتمن أن يكون
شاعراً إمنا أراد أن يؤدي واجبه حنو املسلمني فهذا عنده فرض وعبادة ويرجو من عمله هذا أن يكون

مقبوال لدى الرسول صلى اهلل عليه وسلم فريضى به ويكون رضاه سبباً لنجاته يف اآلخرة.
طبع هذا الكتاب يف سنة 6361م.
-9

رسالة الشرق ( بيام مشرق ) ( باللغة الفارسية )

أراد إقبال أن يكتب جزءاً ثالثاً للمثنوي الذي مضى ذكره .ولكنه أراد يف أثناء تأليفه أن
يكتب "رسالة الشرق" أوال ،وذلك إنه ملا رأى ديوان الغرب جلوته) )6( (Goethe1832الذي كان يف
احلقيقة هدية أرسلها ذلك الشاعر العظ يم من الغرب إىل الشرق ،كما قال يف هذا الديوان شاعر أملانيا
هينه )  )5( (Heine 1797فأراد إقبال أن جييب على هذا الديوان ويكتب رسالة الشرق إىل الغرب.
ديوان جوته هذا من أهم أعماله الشعرية ،وهو الذي مساه بالديوان ،وقد كتب هذا الديوان
قبل كتابة إقبال رسالة الشرق مبائة عام ،وقد قال إقبال يف رسالة الشرق إنه يشتمل على
- - - - - - - - - --
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  -6غوته (  )6195-6113أديب وسياسي من كبار علماء أملانيا.-5 -هاينه ( )6121-6131شاعر أملاين.

ديوان جوته هذا من أهم أعماله الشعرية ،وهو الذي مساه بالديوان ،وقد كتب هذا الديوان

قبل كتابة إقبال رسالة الشرق مبائة عام ،وقد قال إقبال يف رسالة الشرق إنه يشتمل على احلقائق
األخالقية والروحانية ،وذكر أن أملانيا قبل مائة سنة كانت توجد فيها بعض التقاليد اليت متاثل ما يوجد
عندنا من القيم األخالقية والروحية .وذكر أن الشرق بدأ يفتح عينيه بعد سبات عميق وطويل ،فعليه أن
يدرك هذه احلقيقة وهي أن احلياة اخلارجية ال تتغري وال تتطور إىل أحسن حال من ذي قبل إال بعد أن
حيدث إنقالب وتغيري يف فكر اإلنسان .وهذه هي احلقيقة اليت ذكرها اهلل سبحانه يف كتابه العزيز " :إن
اهلل ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم ".وكتب إقبال رسالة الشرق ليغري املسلمون ما بأنفسهم.
وقد طبع ديوان رسالة الشرق سنة 6359م.
-1

أذان الرحيل (بانك درا) (باللغة األردية)

هذه جمموعة قصائد ومنظومات إلقبال يف اللغة األردية اليت ّمساها باسم "أذان الرحيل"
وذلك ألن القافلة إذا نزلت يف أثناء سفرها يف مكان وأرادت أن تواصل سفرها دقّت األجراس ألجل
إعالم الناس بالرحيل .كأن إقبال يريد أن األمة املسلمة اليت نزلت قافلتها ملدة قصرية وتوقفت عن اجلد
والعمل ،فهي اآلن عزمت على مواصلة سفرها مرة أخرى لتصل إىل غايتها ،والشاعر العظيم هو الذي
يد ّق اجلرس ويعلن ببدء املسري.
وقد بلغ الشاعر يف هذا الديوان مستوى أرفع مما كان سائداً يف ذلك الوقت من ناحية
الفن ومن ناحية ما تشتمل عليه األبيات من معان ومفاهيم .فيشتمل هذا الديوان على الغزل واملراثي
والقصائد وعلى شىت أنواع فنون الشعر .ويشتمل على املنظومات البديعة اليت تعرض أمام القار مناظر
الطبيعة وتبّني مقاالت دقيقة من الفلسفة والتصوف وتو ضحها توضيحا يصعب على كل من يكتب يف
مثل هذه املوضوعات أن يوضحها مثل هذا التوضيح.

وقد طبعت هذه اجملموعة سنة 6351م.
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-2

زبور العجم ( باللغة الفارسية )

يشتمل هذا الديوان على أربعة أجزاء :األول منها يشتمل على مناجات اإلنسان يف
حضور خالقه وبارئه ،والثاين يشتمل على ما يرى آدم يف حقه من اآلراء ،والثالث يشتمل على جواب
ما أثاره حممود الشبسرتي (الشيخ سعد الدين حممود الشبسرتي  150ه ) ( )6من األسئلة يف كتابه ’
مثنوي حديقة األسرار‘ ومسى إقبال هذا اجلزء ’حديقة األسرار اجلديدة‘ ،واجلزء الرابع الذي ّمساه

الشاعر برسالة العبودية .وقد أوضح إقبال يف هذا الكتاب تأثري الفنون اللطيفة اليت يتأثر هبا اإلنسان يف
حال كونه حمكوما بغريه.
وقد نقل هذا الديوان إىل لغات عديدة من لغات العامل ،ومن أنها الرتمجة اإلجنليزية اليت
ومساها يف اإلجنليزية
قام هبا األستاذ آربري )  ( A J Arberyلبعض جزء منها ّ

)(Persian Psalms

وقد طبع زبور العجم يف سنة 6351م.
-1رسالة جاويد (جاويد نامه ) ( باللغة الفارسية)
كان إقبال يفكر منذ وقت طويل يف أن يكتب عن اإلسراء واملعراج بأسلوبه اخلاص .ويف
وقت تفكريه هبذا ظهر يف الغرب رأي أن دانيت ) )5( ( Dante 1321يف كتابه الكوميديا اإلهلية
) (Divine Comedyاستفاد مما ورد يف األدب اإلسالمي حول اإلسراء واملعراج .فأراد إقبال أن يكتب
منظومة يف أسلوب أديب رائع ،يذكر فيها الوقائع اليت جرت يف معراج الرسول صلى اهلل عليه وسلم إىل
السماء.
وكتب إقبال أن هذا الكتاب سوف يشتمل على ألفي بيت وسيكون على طراز املثنوي
ملوالنا الرومي وسيكون نوعاً من الكوميديا اإلهلية.
 ---------- -6 -الشيخ سعد الدين حممود الشبسرتي (6950م) مؤلف حديقة األسرار.
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 -5دانته ( )6956-6512أعظم شعراء إيطاليا ومن رجاالت األدب العاملي .خلد امسه مبلحمته الشعريةالكوميديا اإلهلية وصف فيها طبقات اجلحيم والفردوس يف سفرة ونية.

فسمى هذا الكتاب بامسه ولكن إقباال يرى أن مجيع
وملا كان اسم ولد إقبال –جاويدّ -
شباب األمة املسلمة مثل جاويد ،فكأن اخلطاب يف هذا الديوان لشباب األمة مجيعا.
طبع الكتاب يف سنة 6395م.
-1مثنوي املسافر ( مثنوي مسافر ) ( باللغة الفارسية)
سافر إقبال إىل أفغانستان بدعوة من ملكه نادر شاه سنة 6399م ليستعني به يف تنظيم
التعليم يف أفغانستان .فهذا املثنوي يشتمل على ما تأثر به الشاعر العظيم يف هذه الرحلة من الكيفيات
الروحية و الشعرية مثل زيارته لقبور بابر وحممود الغزنوي وسنائي وأمحد شاه الدراين.
وقد طبع الكتاب يف سنة 6391م.

-1جناح جربيل ( بال جربيل ) ( باللغة األردية)
هذا أيضا جمموع أشعار إقبال يف اللغة األردية وموضوعه هو نفس املوضوع الذي تناوله
إقبال يف أذان الرحيل ( بانك درا ) .ولكن إقبال ظهر يف هذا الديوان كشاعر فيلسوف عبقري ومصلح
لألمة ،فبلغ شعره يف هذا اجملموع منتهاه من جزالة البيان ومتانة املضامني وروعة الفكر.
وطبع هذا الكتاب يف سنة 6392م.
 -3فماذا نعمل بعد يا أقوام الشرق! ( بس جه بايد كرد اي أقوام شرق ) ( باللغة
الفارسية)
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هذا الكتاب هو الذي نق ّدمه اليوم إىل القار العريب الكرمي .وهذا هو الكتاب الذي
أمر به والده ومرشده أن يكتبه على طراز بو علي قلندر فبدأ هذا املثنوي يف سنة 6366م.
وقد نقل بعض الكتاب عن إقبال أنه كان نائماً ذات ليلة يف الطابق األول من بيته،
فاستيقظ من نومه يف منتصف الليل وأدرك أنه يف حال نظم الشعر ،فهب من فراشه وكتب ما كتب من
األبيات .وقد قال يعرب عن نفسه:

الٌتفهمنٌأنٌماٌأقولهٌشعرٌإنماٌهوٌأسرارٌعرفتهاٌفيٌأياميٌالتيٌأمضيتهاٌفيٌ

الخمارةٌ
ٌ
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ وملا فرغ إقبال من نظم األبيات وأراد أن يصعد إىل الطابق األعلى لينام رأى درويشاً طويل

القامة أبيض الشعر قائماً بني يديه ،فتحري إقبال وسأله من أنت؟ وما تريد؟ فرفع ذلك الدرويش يده،

يكرر هذه اجلملة حىت غاب عن نظر إقبال.
وقال يف استعجال شديد ’ :أعد مخسمائة رجل ‘.ومل يزل ّ
مث ح ّدث إقبال والده عن هذا األمر فقال ال أستطيع أن أعرب لك عن حقيقة هذا األمر ومع ذلك فإذا
مل تستطع أن تعد مخسمائة رجل فاكتب مخسمائة بيت تنطوي على علم ينشأ منه مخسمائة رجل.
فكتب إقبال هذه القصيدة الطويلة اليت عدد أبياهتا مخسمائة وثالثون بيتا ،واليت افتتحها بقوله:

أعدٌجيوشاٌجديدةٌمنٌواليةٌالحبٌ
ألنٌالحرمٌفيٌخطرٌمنٌبغيٌالعقلٌ
ٌ

طبع هذا الكتاب سنة 6391م.

-60ضرب الكليم ( ضرب كليم ) ( باللغة االردية)
ينقسم هذا الكتاب إىل مخسة أجزاء ،فموضوع األول منها اإلسالم واملسلمون يف كل
مكان ،واجلزء الثاين يشتمل على بيان األفكار اليت تتعلق بالثقافة والتعليم والرتبية ،والثالث يتعلق باملرأة
ومكانتها يف اإلسالم ،والرابع يف بيان ما يتعلق باألدب والثقافة ،واخلامس ذكر فيه بعضاً من أفكار
حمراب جل الشاعر األفغاين .
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طبع هذا الكتاب يف سنة 6391م.

-66هدية احلجاز ( أرمغان حجاز ) ( باللغة األردية والفارسية)
هذا آخر دواوين إقبال .كان إقبال يتمىن كثرياً أن حي بيت اهلل العظيم ،وأن يقوم بزيارة
احل بيب املصطفى صلى اهلل عليه وسلم ،ولكن األمراض اليت أوقعته يف شبكتها مل تسمح له هبذا السفر،
لكنه رحل إىل أرض احلبيب بفكره الرائع وشعره العذب وقلبه اململوء حباً فأرسل إقبال هدية منه إىل
املدينة املنورة.
هدية احلجاز يشتمل على أفكار إقبال الناضجة فهو منوذج كامل للوجد الذي كأنه
يستحوذ عليه ويسيطر على قلبه .رأى إقبال أنه مل يبق للمسلم طريق للنجاة من املأسأة اليت أحاطت به
من كل جانب إال أن يرجع إىل الدين الصحيح القومي الذي كان السلف الصاحل يدينون به.
وقد طبع هذا الديوان بعد وفاة الشاعر يف سنة 6391م.

ٌ
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فكر إقبال

إن لفكر إقبال جوانب عديدة وكلها مهمة ،ولسنا نستطيع أن حنيط هبا يف هذه العجالة
املتواضعة ألهنا حتتاج إىل كتاب كامل بل حيتاج كل جزء منها إىل حبث مستقل .وحنن نرى أن نذكر هنا
ببعض اجلوانب املهمة ،وعلى كل حال نلم هبا إملاماً سريعاً عمال بالقول السائر :ما ال يدرك كله ال يرتك
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كله ،ومن مث فقد انتخبنا من هذه اجلوانب موضوعني مهمني يف فكر إقبال وهلما صلة مبوضوع هذا
الكتاب ونا اخلودي ( الذات أو األنا ) والرجل املسلم.

أوال :فلسفة الذات (األنا) أو ( اخلودي)
ٌ

أشار إقبال كثرياً يف شعره إىل األنا (اخلودي) أو إثبات الذات .ومل ْيع ِن إقبال باألنا ما
أراده فالسفة الغرب من اإليغو )  ( Egبل إنه يف احلقيقة يريد هبذا التعبري إثبات وجود املسلم باجلهد
الدائم والسعي املتواصل والعمل الذي ال ينقطع ليتغري العامل حبركته وعمله فيكون مطابقاً ملا حيبه ويرضاه.
ورضا املسلم ليس هو إال ما كان رضاء اهلل فيه .فيتحد يف فكر إقبال نظر اإلنسان إىل باطنه ونظره إىل

اهلل ،ألن التفكر يف األنفس ينتهي إىل التفكر يف اآلفاق والتفكر فيهما ينتهي إىل معرفة وجود اخلالق.
ألجل ذلك يقول:

إنٌالسرٌالمخفيٌفيٌالخوديٌهوٌالٌإلهٌإالٌاهللٌ
إنٌالخوديٌسيفٌقاطعٌمثلٌالٌإلهٌإالٌاهللٌ
يقول إقبال إن مجيع ما استطاع اإلنسان حبصوله من اخلريات وما فاز به من النتائ
احلسنة ،إمنا هي كلها مثرات اخلودي (األنا) وإمنا غلب اإلنسان يف احلروب وفتح البالد واملمالك من
الشعور بالذات الغالب يف وجوده .إذا كانت الذات يف اإلنسان حية راقية شعر مع فقره بأنه ميتلك كل
شيء ووجد يف نفسه عزاً وكرامة لذاته .يقول إقبال:

إنماٌيقفٌاألمرٌعلىٌنشوءٌالذاتٌوتربيتهاٌتربيةٌحسنةٌ
فيوجدٌفيٌكفةٌمنٌالطينٌلهيباٌيستطيعٌأنٌيحرقٌ
ٌ
ٌ
وسرٌالكليميةٌفيٌكلٌعصرٌهوٌأنٌتكونٌ
الصحراءٌوشعيبٌورعايةٌالغنمٌليالٌونهاراٌٌ
ٌ
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وإنه إذا وجد اخلودي يف قلب املؤمن فإنه يكون مؤمناً حقاً ،ويتحلى بكثري من السجايا
والصفات النبيلة الرائعة:

يظهرٌالم ٌؤمنٌفيٌكلٌلحظةٌمنٌلحظاتٌحياتهٌفيٌشأنٌجديدٌ
ٌفهوٌبرهانٌمنٌاهللٌساطعٌفيٌقولهٌوعملهٌ
العناصرٌاألربعةٌمنٌالقهاريةٌوالغفاريةٌوالقدوسيةٌوالجبروتٌ
ٌإذاٌوجدتٌفيٌرجلٌيكونٌمسلماٌحقاٌ
يكونٌاإلنسانٌالمخلوقٌمنٌالطينٌرديفاٌلجبريلٌ
ليسٌلهٌمسكنٌالٌفيٌبخارىٌوالٌفيٌسمرقندٌ
والٌيعٌرفٌأحدٌهذاٌالسرٌأنٌالمؤمنٌ
يرىٌأنهٌقارئٌوٌلكنهٌفيٌالحقيقةٌعاملٌبالقرآنٌ
وعزائمهٌتكونٌمطابقةٌلمقاصدٌالفطرةٌ
فهوٌفيٌالدنياٌميزانٌالحقٌوٌفيٌالقيامةٌكذلكٌ
فهوٌالندىٌالذيٌيلقيٌبرودةٌفيٌقلبٌالاللةٌ
وهوٌالطوفانٌالذيٌترهبهٌٌالبحارٌٌ
وإنٌليلهٌونهارهٌيمرانٌكأنهماٌنشيدٌمنٌأناشيدٌالفطرةٌ
فنغمتهٌوحيدةٌفيٌالنغماتٌمثلٌسورةٌالرحمنٌ
ٌ

وقد نظم إقبال أبياتا معدودة يف بيان أوصاف الذات وما تشتمل عليها من أسرار ،فيقول
فيها إن كل ما يوجد يف احلياة إمنا هو ظهور الذات ولظهورها أسرار كامنة يظهر كل سر منها باجلهد
والعمل واجلد واالجتهاد ،وأن يكون لكل جهد غرض أعلى ولكل عمل مقصد عال لكي ينمو ويزدهر
اخلودي من بني جنبات الوجود ،فيتمكن من اقتناص امكانيات توجد يف هذا العامل املخلوق من املاء
والطني.
والسعي إىل املقاصد العليا إمنا يتأتى من شعور الذات ومن أن يتكون يف الوجود نور من
اخلودي يشع من عينيه ليستضيء به احلياة كلها .وهذا النور يبقى ويدوم إذا يصدر من احلب الدائم
العميق الذي يشتعل يف الوجود كالسراج:
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نقطةٌمنٌالنورٌالتيٌتسمىالخوديٌوشعلةٌحياتناٌالمختفيةٌفيٌطينتناٌ
إنماٌتحياٌوتبقىٌوتدومٌوٌتنجليٌمنهاٌوتنورٌماٌحولهاٌ
ٌ

ولكن من يريد أن يسري يف هذا الطريق من إثبات اخلودي يف وجوده واستنارته من احلب
حيتاج إىل من يدله على الطريق ويرشده إىل سبيل احلق .يقول:

ٌٌٌٌٌٌٌ

اجعلٌالكيمياءٌمنٌهذهٌالقبضةٌمنٌالطينٌواتجهٌإلىٌرجلٌكاملٌوألزمهٌ
ألنٌالقلبٌيكونٌقوياٌمنٌعشقهٌوتكونٌطينةٌالرجلٌمنورةٌمثلٌنورٌالثرياٌ
والمصطفىٌدائماٌيكونٌفيٌقلبٌالمسلمٌألنٌعزناٌوٌافتخارناٌإنماٌهوٌباسمهٌ
ٌ

مث إن احلب إذا قوي واشتد وصار عشقاً وامتزج العشق بالفقر حصل للمسلم املؤمن

معرفة ملقام املصطفي صلى اهلل عليه وسلم ويكون يف مقام أعلى من مقامات اخلودي:

إذاٌقويٌالخوديٌوصارٌمحكماٌبالحبٌتكونٌقوتهٌمسيطرةٌعلىٌالعالمٌ
فتكونٌقبضتهٌقبضةٌحقٌوينشقٌمنٌإشارةٌإصبعهٌالقمرٌ
ٌ

و"اخلودي" عند إقبال له مراحل للرتبيةوتطورها من درجة إىل درجة أعلى وحيتاج أول ما

حيتاج إىل الطاعة الكاملة هلل ورسوله أوال  ،مث حيتاج بعد ذلك إىل ضبط النفس ثانياً ،ومعناه أن جيتهد
املرء املسلم حىت ميتلك زمام األهواء ورغبات النفس وميوهلا فال جترفه تيارات األهواء والرغبات إىل
املهالك .فإذا تعلم املرء املسلم ضبط النفس ال تتحكم فيه رغباته والمييل إليها إال إذا كانت ال ختالف
ما أمر اهلل به ورسوله .وثالثاً اإلستخالف يف األرض وهذه األخرية إمنا تأيت بعد أن يتمكن املسلم من
األمرين السابقني .وهذه هي املرحلة األخرية لنشوء اخلودي يف الفرد املسلم.

ثانيا  :الرجل الكامل
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قد تكلم إقبال كثريا يف أشعاره عن الرجل الكامل ،ومتثل بشعر الرومي عند ما افتتح كتابه
’ أسرار الذات ‘ :

رأيتٌشيخاٌيحملٌفيٌيدهٌالسراجٌيطوفٌفيٌطرقٌالمدينةٌويقولٌ:
ٌإننيٌمللتٌمنٌمعاشرةٌٌالوحوشٌفخرجتٌألبحثٌعنٌاإلنسانٌ
ٌ
وقدٌضاقٌصدريٌعنٌهؤالءٌالكسالىٌالذينٌيرافقوننيٌ
فخرجتٌأبحثٌعنٌأسدٌاهللٌورستمٌالعصرٌ
ٌٌ
فقلتٌلهٌأناٌماٌوجدتٌذلكٌمعٌإننيٌأكثرتٌمنٌالبحثٌعنهٌ
فقالٌأحبٌشيءٌعنديٌهوٌالشيءٌالذيٌالٌيوجدٌ
ٌ

ومتثل إقبال ببيت نظريي النيسابوري:

اليوجدٌفيٌعالمٌالبرٌوٌالبحرٌشيءٌليسٌلهٌغرضٌمنٌوجودهٌ
بلٌإنٌالخشبٌالذيٌالٌيصلحٌللممبرٌأصنعٌمنهٌالصليبٌ
ٌ

يقول إق بال إن اهلل سبحانه مل للق هذا العامل باطال بل خلق كل شيء حبكمته الدالة
على وجوده ،وملا كان اإلنسان خلق يف أحسن تقومي وأمجل صورة ونفخ فيه الروح من املأل األعلى كيف
ميكن بعد هذا أن يتصور أنه خلق سدى ،يأكل ويشرب وميشي مثل الدواب و األنعام؟ فكل إنسان
يكون أكرب نه األكل والشرب مبلغ علمه وغاية رغبته الدنيا فهو ليس بإنسان ،إمنا هوحيوان يف صورة
إنسان .فالشيخ الذي خرج حامال السراج يف يده يريد البحث عن اإلنسان ،كان يبحث عن اإلنسان
الكامل احلقيقي .فمن هو اإلنسان احلقيقي؟ ومن هو اإلنسان الكامل ياترى؟!
ذلك هو الرجل املسلم الصادق واملؤمن حقاً الذي استنار قلبه بنور البصرية فكأن نوره
ميشي بني يديه .وهو الذي كان عمله كله موافقا ملا حيب خالقه ويرضاه .وهو الذي يتمثل يف سريته
باألسوته احلسنة ويقتدي هبديه الكرمي .وهو الذي اشتعلت يف قلبه نار احلب فاستنار من ضيائه ما
حوله .وهو الذي حيب اهلل و رسوله حباً يغلب على حبه لولده ووالده والناس أمجعني.
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هذا املسلم هو الذي ميتاز عن أهل الشك بإميانه ،وعن أهل اخلوف بشجاعته وقوته
الروحية ،وعن عبيد الدنيا بتوحيده اخلالص  ،وعن أهل األهواء بإتقاء اهلوى.
هذا املسلم هو احلي اخلالد ألنه حيمل رسالة خالدة ويعيش لغاية خالدة  ،فهو باق إىل
أن يرث اهلل األرض ومن عليها ،ألن القيامة ال تقوم إىل أن يبقى من يقول الإله إال اهلل وهذه هي مقالة
املسلم .يقول شاعرنا العظيم:

يبقىٌالمسلمٌحياٌفيٌالعالمٌوٌذلكٌألنهٌرمزٌٌرساالتٌاألنبياءٌٌ
وٌألنٌأذانهٌإعالنٌللحقٌالذيٌجاءٌبهٌالرسلٌواألنبياءٌ
ٌ

وليس املراد من بقاء املسلم بقاء كل فرد من املسلمني بل يبقى كما يبقى البحر واألمواج
تأيت ومتضي فكذلك األفراد من املسلمني يأتون ويذهبون ولكن األمة املسلمة باقية وكلمة اإلسالم
خالدة ،وهذا اإلعالن بأن اهلل واحد ال شريك له يبقى ،ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام.
واملسلم هو رائد اإلنقالب الصاحل ومصدره يف كل زمان ومكان .وهو الذي تسري
اإلنسانية خلفه وتتبعه ،ألنه صاحب الرسالة وصاحب العلم واليقني وألنه هو املسئول عن تقدم هذا
العامل واجتاهاته فمقامه مقام اإلمامة واإلرشاد ومقام القيادة والتوجيه .بل إنه مسئول عن مقاومة
األوضاع الفاسدة وتغيريها وإصالحها لتقوم اإلنسانية على أساس من الدين قومي وليكون اجملتمع طاهراً

من دنس اجلاهلية وأرجاسها .يقول:

إنٌربيٌسألنيٌ:هلٌرأيتٌهذاٌالعصرٌصالحاٌلكٌومنسجماٌمعٌرسالتكٌٌ
فقلتٌالٌياٌربٌ،فقالٌقمٌوحطمهٌوالٌتبالٌ
ٌ

ويرى إقبال أنه ليس من شأن املسلم أن لضع أمام األحوال الفاسدة بل عليه أن يغريها

ويقومها تقوميا تاما ،يقول:

إنٌالمؤمنٌالضعيفٌهوٌالذيٌيعتذرٌبالقضاءٌوالقدرٌٌ
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أماٌالمؤمنٌالقويٌفهوٌنفسهٌالقضاءٌالغالبٌوقدرهٌالذيٌالٌيغيرٌ
ٌ

إن الرجل املسلم ال تقيده حدود األجناس واألوطان ،بل رمبا ال تسعه اآلفاق ألن حقيقته
تفوق اآلفاق وتبلغ به إىل سدرة املنتهى ،يقول إقبال:

المسلمٌليسٌبشرقيٌوالغربيٌ،فليسٌوطنيٌدهليٌوالٌأصفهانٌوالٌسمرقندٌ
إنماٌأناٌمسلمٌفوطنيٌالعالمٌكلهٌ
ٌ

لقد اكتشف إقبال الرجل الكامل وقال إنه هو املسلم الصادق يف إميانه ،العامل ملا حيبه
خالقه ويرضاه ،احملب هلل ولرسوله حبا ميلك عليه العقل والنفس والوجدان.

ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
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ٌ
ٌ
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ٌ

بسم اهلل الرمحن الرحيم
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شرح مثنوي

فماذا نعمل بعد يا أقوام الشرق
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كلمةٌإلىٌالقارئٌ
ٌأ ُِعدٌجيوشاٌجديدةٌمنٌواليةٌالحبٌ
ٌألنٌالحرمٌفيٌخطرٌمنٌبغيٌالعقل
ٌ
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ٌ

ٌهذاٌالعصرٌالٌيعرفٌشيئاٌعنٌحقيقتهٌ
ٌإنٌالحبٌرداءٌجميلٌللعقل
ٌ
صلتٌعنٌطريقٌالحبٌإلىٌمقامٌرفيعٌ
ٌوقدٌ ٌو ُ

ٌحتىٌإنٌالعقلٌيطوفٌحولٌهذاٌالمقامٌويسعدٌبه
ٌ
ٌالتفهمنٌأنٌالعقلٌكاملٌفوقٌالحسابٌوالميزانٌٌ
ٌفإنٌفكرٌالعبدٌالمؤمنٌالقويمٌهوٌمقياسٌصالحٌللعقل

***
إن العقل اإلنساين حمدود باحلواس اخلمس ومقيد هبذا العامل املادي فحسب ،وال
يستطيع أن يرى ما وراءها .وللعقل يف نظر إقبال ثالث درجات ،الدرجة األوىل :العقل املادي أو العقل
احليواين الذي يتكفل باحلاجات الغريزية من الطعام والشراب وحفظ النفس والنسل ،ويشرتك اإلنسان مع
احليوان يف هذه الدرجة .والدرجة الثانية :العقل اإلنساين الذي يقوم به اإلنسان جبميع األمور اليت تتعلق
باحلضارة والتمدن .والدرجة الثالثة :العقل الروحاين ،وهو الذي حيصل لإلنسان عن طريق اإلميان باهلل و
العمل مبا حيبه ويرضاه.
حاجات روحية وجسدية .أما حاجاته
إن اإلنسان مركب من املادة والروح ،وإن له
ٌ
اجل سدية فيكفي للعقل أن يقوم هبا ويشبعها كلما ظهرت ولكن العقل ال جيد سبيال إىل إشباع حاجات
اإلنسان الروحية .فاحلاجة ماسة إىل شيء يفوق العقل وميتاز به أال وهوالوحي الرباين الذي ظهر يف
صورته اخلالدة وهي الشريعة اإلسالمية .وإن املسلم الصادق مع التزامه باألحكام الشرعية ال بد له أن
حيب اهلل ورسوله؛ ألن احلب الصادق هلل ولرسوله ينشئ صورة صادقة لإلخالص والقيام بدينه مبا ميلك.
ب عمالً يدهش العقل به كما أن نيب اهلل إبراهيم
فاحلب يفوق العقل وميتاز عليه .وكثرياً ما يعمل احل ُّ
عليه السالم بلغ من اليقني باهلل درج ًة ال تسامى ومن احلب مبلغاً أن طرح به يف النار فدخل فيها بدون
تردد أو نكوص ،فيقول إقبال:
إنٌالحبيبٌفيٌشدةٌحبهٌخاضٌفيٌلجةٌمنٌالنارٌ
والعقلٌالٌيزالٌيقفٌحائراٌعلىٌهذهٌالجرأةٌالعظيمةٌ
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إن العقلية اجلديدة اليت ظهرت يف هذا العصر إمنا هي مبنية على املادية البحتة،
واملثقفون من املسلمني قد تأثروا هبا تأثراً كبرياً ،ولكن إقبال يرى أن يكون العقل تابعاً للوحي الذي أنزله
اهلل على رسوله ،وذلك ألن العقل املادي البحت البعيد عن هداية اهلل وتوفيقه ِ
يض ُّل صاحبه فيتبع هواه

بغري هدى من اهلل .أما العقل املستنري بالوحي اإلهلي هو الذي ينري الطريق ويرشد اإلنسان إىل الصالح
والفالح .وقد أحس إقبال باخلطر العظيم على دين املسلمني وثقافتهم من العقلية املادية اخلالصة ،وأراد
مكوناً من احلب ليقابل هذا اخلطر .ورأى أن الناس ال يعرفون شيئاً عن ماهية
أن يهيءَ جيشاً جديداً َّ
عظيم يف قدره وال بد للعقل أن يكون مستوراً يف
احلب ومدى قوته ورفعته ،مع إن احلب ٌ
رفيع يف شأنه ٌ
هذا اللباس الرائع اجلميل .ويرى إقبال نفسه أنه قد وصل بالسلوك على طريق احلب ،إىل مقام رفيع
يطوف العقل حوله ويتعجب منه.
واحلب يف فكر إقبال هو اإلميان باهلل وبرسوله إمياناً ال يشوبه شك وال يعرتيه ريب،
والعمل مبا جاء به الرسول صلى اهلل عليه وسلم من األعمال واألخالق مع احلب الشديد هلل ورسوله،
يسهل الطريق حىت يكون العمل مبا يقتضيه الدين اإلسالمي أمرا طبيعيا عند املؤمن
وذلك ألن احلب ّ

الكامل .وهذا ما يدل عليه القرآن والسنة النبوية:

فقد ورد يف القرآن الكرمي" :والذين آمنوا أشد حبا هلل( ".البقرة)612:
والوصول إىل اإلميان باهلل واحلب الشديد له إمنا يتوقف على اإلميان بالرسول صلى اهلل عليه
وسلم واإلتباع الكامل له واحلب الشديد له ،كما قال اهلل تعاىل" :قل إن كنتم حتبون اهلل فاتبعوين حيببكم
اهلل".

وقال الرسول صلى اهلل عليه وسلم:
ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني()6
فمقياس العقل وميزانه هو الوحي اإلهلي ،فال يفهمن أحد أن العقل يفوق كل ٍ
شيء وال
َّ

مقياس يقاس به أو ميزا ٌن يوزن فيه .ال! إنه ليس كذلك ،بل إن فكر املؤمن القومي الذي استنار
يوجد له
ٌ
بالوحي قلبه هو املقياس الصاحل لوزن العقل والتعرف على قيمته.
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***

 ------ )6 -صحيح البخاري ،اإلميان ،باب حب الرسول من اإلميان ،ص -1
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تمهيدٌ
ٌ

إنٌقلبٌالروميٌ-وهوٌمرشدي-منورٌبنورٌالمعرفةٌ
ٌوهوأميرٌقافلةٌالحبٌوالشوقٌ
ٌ
منزلتهٌتفوقٌالشمسٌوالقمرٌٌ
وقدٌوطّدٌأطنابٌخيمتهٌعلىٌرأسٌالثرياٌٌ
ٌ
هٌمنورٌبنورٌالقرآنٌٌ
صدر َّ
ُ

حتىٌإنٌكأسٌجمشيدٌاليماثلٌنورٌقلبهٌفيٌصفائه

ٌ
والروميٌالصادقٌينشدٌبالنايٌنشيدهٌ
ٌوصارٌقلبيٌمملوءاٌبصوتٌنشيدهٌالعاليٌ
ٌ
يقولٌالروميٌإنٌروحهٌعرفتٌأسرارٌالحياةٌ
ٌوإنٌالشمسٌقدٌبزغتٌفيٌمنتصفٌالنهارٌ
ٌ

ٌإنهٌقدٌأ ِ
ُعطىٌمنٌالحبٌشوقاٌجديداٌٌ
ٌانحلتٌالعقدٌالقديمةٌمنٌفضلٌهذاٌالعطاءٌالجديدٌ
ٌ

***

قد افتتح إقبال هذه األبيات بالثناء اجلميل على الرومي ،فيقول إن قلب الرومي
_وهو مرشدي يف طريق السلوك _ قد استنار مبعرفة احلق وهو قائد قافلة احلب والشوق .وإن منزلته يف
كأس مجشيد ( )6ال مياثل نور قلبه
معرفته احلق عالية كبرية وذلك ألن صدره منَد َّوٌر بنور القرآن ،حىت إن َ

يف صفائه.

_____
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مجشيد ،بطل إيران األسطوري ،و كان من كبار امللوك ،يروى أنه كان عنده قصعةٌ جمالَّةٌ يرى قيها
جنوده احملا ِربة يف الثغور.

وحيس يف أعماق قلبه ما
والرومي الصادق ينشد نشيده بالناي ويسمع الشاعر نداءَ احل نق ُّ

حتتوي عليه تلك األناشيد من املعاين.

وقد افتتح الرومي ديوانه هبذا البيت:

استمعواٌأيهاٌالناسٌإلىٌهذاٌالنايٌالذيٌيحدثكمٌبحديثٌ
وهوٌيشكوٌويحنٌإلىٌأصلهٌلماٌحصلٌلهٌمنٌالفراقٌوالبعدٌعنهٌ
ونفخ فيه من
والرمز يف هذا البيت أن اإلنسان خملوق خل َقه اهلل تعاىل من طني مث َّ
سواه َ
روحه ،فمن أجل هذه النفخة الربانية اليت نفخها اهلل بني جنبيه ،يتجه اإلنسان ويستكن إليه ويناجيه
آناء الليل وأطراف النهار .وهذه هي الفطرة اليت فطر الناس عليها ،ال تبديل خللق اهلل ،فصار من
وحين إليه ويبكي على
الواجب أن يكون العبد على صلة قوية خبالقه وأن يلجأ إليه بروحه وقلبه ووجوده ّ
وحين إىل أصله .وذلك ألن البعد عن اخلالق ينشأ يف روح اإلنسان قروحاً ال
البعد منه كما يبكي الناي ّ
تندمل ولو ملك الدنيا حبذافريها.
والرومي يقول :إنه قد عرف أسرار احلياة وعلم أن ظالم الليل سوف ينقشع عن قريب
وستطلع الشمس بعد قليل وسيأيت قوم جدد تكون قلوهبم مليئة باحلب فيحلّون املشاكل اليت حلّت
باملسلمني.
***
ليسٌأحدٌمثلكٌفيٌمعرفتكٌبأسرارٌالغربٌ
ٌألنهٌلمٌيدخلٌأحدٌنارٌالغربٌمثلكٌ
ٌ
ٌالخليلٌفيٌحبٌاهللٌ
فعشٌحياة
ّ

ٌلتهدمٌأصنامٌهذاٌالعصرٌ
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***
عرفت أسرار احلياة وفهمتَها
الشاعر ويقول له  :يا إقبال! إنك قد
لاطب الرومي
َ
َ
مكثت يف الغرب أياماً غري ٍ
فعرفت العلوم اجلديدة ومترست بالثقافة العصرية كما
قليل،
فهماً عميقاً وقد
َ
َ
معرفة ٍ
أنت على ٍ
فملكت
أعطيت من احلب شوقاً جديداً وميالً إليه عظيماً،
تامة بالعلوم القدمية .وقد
َ
َ
فقم يا إقبال مثل إبراهيم اخلليل
األوصاف اليت جعلْت َ
ك أهالً إليقاظ األمم الشرقية من سباهتا العميقْ .
لتنقية األفكار الفاسدة اليت تسربت إىل حياة املسلمني .فادخل يف هذه النار كما دخلها اخلليل وحطنم
أصنام هذا العصر.
***
إنماٌتبقىاألممٌبالحبٌ،
ٌ

ٌوالناسٌيُس َّمونٌهذاٌالحبٌجنونا
لمٌيوجدٌقومٌتحتٌالسماءٌالزرقاءٌٌعملواٌعمالٌكبيراٌ

ٌ

ٌبدونٌالحبٌالبالغٌح ّدٌالجنون
والمؤمنٌيكونٌقوياٌبعزمهٌوتوكلهٌعلىٌاهللٌ
ٌومنٌالٌيؤمنٌبحقيقتهماٌيكونٌمثلٌالكافر

ٌ
المؤمنٌيعرفٌالخيرٌمنٌالشرٌويميزٌبينهماٌ
ٌٌوٌينظرٌبنظرهٌالثاقبٌإلىٌاألمورٌكلهاٌ
ٌ
حتىٌإنٌالجبلٌيصيرٌرماالٌمنٌقوةٌضربهٌ
ٌوٌتقومٌالساعةٌمنٌبأسهٌوشدةٌنفسه
أيهاٌالمؤمن!ٌإذاٌتجرعتٌالكأسٌالمفعمةٌمنٌخمرناٌ
ٌفقدٌانتهىٌالضعفٌوالكسلٌوحصلٌلكٌالنشاط
ٌ
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فاجعلٌحياتكٌفيٌهذاٌالعالمٌكريحٌالطيِّبٌالذيٌيعبقٌولكنٌالٌيراهٌأحدٌ
ِ
وعشٌفيٌألوانٌالدنياٌوٌالتتلونٌبهاٌ
ٌ
ٌٌٌٌالعالمٌالذيٌتعيشٌفيهٌالٌيعرفٌعنٌالروحٌشيئاٌ
ٌٌٌٌمذهبهٌفيٌالحياةٌهوٌحبٌالدنياٌالغيرٌ
ٌ

الفيلسوفٌاليفهمٌهذاٌالرمزٌ
ٌألنٌفكرهٌيدورٌحولٌالمادةٌفقط
ٌ
هٌلمٌيتنورٌمنٌنورٌالقلبٌ
بص ُر
َّ

ٌفالٌيرىٌفيماٌحولهٌإالٌاأللوانٌمنٌاألزرقٌواألحمرٌواألصفر
ٌ

ٌ

ٌٌفمرحباٌبالرجلٌالذيٌقلبهٌالٌيميلٌإلىٌالدنيا
فكتٌرجلهٌمنٌالقيودٌالتيٌوضعهاٌغيرٌاهلل

*ٌ*ٌ*ٌٌ

غلبت فيه املادية على الروحانية،
يقول الرومي إلقبال إن العصر الذي تعيش فيه عصر ْ
والقلق الذي يعاين منه اإلنسان يف هذا العصر إمنا هو من فقد ذلك العنصر الروحي الذي يتجلَّى يف
احلب والعشق .وإن نشأة األمم ورقيها إمنا تنبين على احلب والعشق .وذلك أن األمة اليت ينبين أمرها
وحل هذا اإلميان يف سويداء
على احلب هي اليت يعلوقدرها ويرتفع أمرها؛ ألهنا إذا آمنت إمياناً واثقاً َّ
وتفانت يف سبيل ما رأته خرياً هلا فسيحصل هلا
الجتهدت
آمنت به حباً شديداً
ْ
ْ
ت ما ْ
قلوهبا وأحبَّ ْ

النجاح الكامل هبذا الكفاح الدائم ،كما أن الصحابة – وهم الرَّواد األول  -أفنوا حياهتم يف سبيل ما
رأوه حقا .
كل عليه يف مجيع أمور
إن املؤمن له خصائص قيّمة ،فهو يؤمن باهلل إمياناً حقاً ويتو ُّ
حياته فيحصل له هبذا ملكة مستكنة يف ذاته يعرف هبا اخلري والشر ،ومييّز بينهما ،ويرى العامل بنظره
الثاقب البصري .واملؤمن ال حتصل له القوة إال باإلميان باهلل والتوكل عليه والعزمية الراسخة بالقيام مبا أمر
به ولو مجع أسباب الدنيا كلها ،ألن حكمة اهلل تعاىل مع املؤمنني ختتلف عن حكمته مع الكافرين،
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فيجعل هلم األسباب املادية متكفلة هبم ،تعمل لصاحلهم ولكنها ال تعمل يف حق املؤمن مثل عملها يف
حق الكافرين .وما الفارق بني املؤمن والكافر إذا كان املؤمن يعتمد على األسباب ،كما يعتمد الكافر
عليها ،وال يعتمد على خالقها ،كما ال يعتمد الكافر عليه .ولن يصلح أمر هذه األمة إال مبا صلح به
أوهلا ،فال بد هلا إال أن تتجرع من تلك اخلمر اليت شرهبا األولون و انتشوا هبا وحصل هلم النشاط وقاموا
فعش أنت أيها املسلم يف هذه الدنيا مثل العبريالذي يعبق رحيه ولكن
بأعمال عظيمة تتحري هبا العقولْ .
ال يراه أحد ،وعش يف الدنيا وأنت ال هتتم هبا ،فمرحباً هبذا املؤمن اخلالص جتلى بصره بنور قلبه وصار

حراً طليقا من قيود احلياة املادية وأغالهلا.

*ٌ*ٌ*ٌٌ

السرٌالمخفيٌفيٌقوةٌاألسدٌوغطرستِهٌالٌيستطيعٌأنٌيعرفهٌالبقرٌوالٌالجاموسٌ
ٌفالٌتكشفٌسركٌإالٌأمامٌاألسودٌٌ
ٌ
ليسٌلهٌأنٌينادمٌجليسهٌالدنيءٌ
ٌولوٌكانٌملِكاٌذاٌملكٌكبيرٌمثلٌالرومٌوالريٌ
ٌ
لوٌذهبٌالذئبٌبيوسفٌ
ٌلكانٌأجملٌمنٌأنٌيشتريهٌرجلٌخسيس
ٌ
أهلٌالدنياٌليسٌعندهمٌخيالٌوالٌفكرٌ
ٌٌكيفٌيعرفٌصانعٌالحصيرٌقيمةٌاألطلس؟ٌ
ٌ
وقدٌقالٌشاعرٌأعجميٌكالماٌحسناٌ
كادٌالقلبٌيذوبٌمنٌشدةٌتأثيره

نشيدٌالعاشقٌالذيٌيفشيٌبهٌسرٌحبهٌ
َّ
مثلهٌكمثلٌصوتٌاألذانٌفيٌآذانٌالكفارٌ
***
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هم
احملب العاشق حيفظ يف وجوده أسراراً ،ال جيوز له أن يفشو هبا
َّ
عندالعامة الذين ال ّ
هلم غري الدنيا ،فإهنم ليسوا بأهل ملعرفة هذه احلقائق ،كما إن البقر ال تستطيع أن تفهم سر األسدية
فكذلك أبناء الدنيا الذين ال هم هلم غري الدنيا ولعاعتها ،وإن قلوهبم معلقة حببها ،وجدوها أومل جيدوا.
وإن ال يليق للمحب الصادق أن جيالس اجلليس الدينء الذي ال يشاركه يف حب حبيبه ولوكان ميلك
الدنيا حبذافريها .ألن أهل الدنيا فقراء اليوجد عندهم فكر صحيح مستقيم وليس عندهم خيال يطري
هبم إىل الفضاء الطليق ،فال بستطيعون أن يدركوا سر احلب كما إن صانع احلصري ال يعرف قيمة
األطلس .فاحملب الصادق إذا مل جيد احملب من يبوح إليه بسنره فعليه أن يكتمه يف قلبه وال يظهره على
أحد ،أل نه لو ذهب الذئب بيوسف لكان أحسن من أن يشرتيه رجل ال يعرف قدره وقيمته .إن
وحب رسوله ،ويظهر هذا احلب العميق
حب اهلل َّ
للحب مكانة رفيعة عند أهل التصوف وهم يريدون به َّ

عندهم يف حبهم للناس أمجعني ،ألن اخللق عيال اهلل ،واحلب للمخلوق دليل على حب اخلالق .ولكن
أه ل الدنيا أكثرهم ال يعرفون حقائق احلب فكشف أسراره عليهم مياثل األذان الذي يصل إىل آذان
الكافرين.
***
ٌ
ٌقلٌلهم-ياٌإقبالٌ-معنىٌالدينٌوالسياسةٌمرةٌأخرىٌ
ٌبيِّنٌأمامٌأهلٌالحقٌالحكمةٌالتيٌيشتملٌعليهاٌالدينٌوالسياسةٌ
ٌ

وتحملٌألمٌالمشاقٌفيٌهذاٌالسبيلٌ
ّ

ٌولتزهدٌنفسكٌفيٌالدنياٌوأهلهاٌ
ٌٌ

ألنٌالمحبٌيتحملٌالحزنٌواأللمٌٌ
بينماٌأهلٌالدنياٌيتمتعونٌبدنياهمٌ
ٌ
الفقيرٌهوٌالذيٌيتعبٌكاهلهٌمنٌحملٌردائهٌ
ٌفهوٌيمشيٌحراٌكالهواءٌالطلقٌالذيٌالٌيحملٌشيئاٌغيرٌعبيرٌاألزهار

عشٌكالبحرٌالذيٌترتفعٌأمواجهٌوتصطدمٌبالجبالٌ
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أوٌكنٌمثلٌالندىٌالذيٌينزلٌعلىٌاألزهارٌ

ٌ

ٌ

*ٌ*ٌ*ٌ

إن الدين اإلسالمي الذي جاء به حممد صلى اهلل عليه وسلم ،من عند اهلل تعاىل،

شامل جلميع اجلوانب من احلياة اإلنسانية ،فيشتمل على العقائد والعبادات واألخالق الكرمية الظاهرة
واألوصاف الطاهرة الباطنية وطريق السلوك مع الناس ،واملراد من كلمة السياسة هنا يف نظر إقبال هو ما
يتعلق حبياة اإلنسان االجتماعية .وقد تسرب الفساد إىل حياة املسلمني وأحاط هبم من كل جانب
فاكتفوا مبا عندهم من املفاهيم املتعلقة بالعقائد والعبادات وصرفوا نظرهم عن الدين الكامل الذي
يشتمل على جوانب احلياة كلها ،فلذلك لاطب الرومي إقباالً و يقول له  :يا إقبال! قل للناس معىن
الدين والسياسة مرة أخرى واذكر ألهل احلق ما فهمته من احلقائق اليت تتعلق حبكمة الدين والسياسة،
وما تتعلق هبما من نتائ مهمة ذات تأثري قوي يف حياة املسلمني االجتماعية .ففهمهم للدين اإلسالمي
إمنا هو فهم خاطئ ،وهم يف حاجة إىل فهم ما يدعو إليه الدين من األوصاف الكرمية
واألخالق الرفيعة وما يقتضي يف حياهتم من أعمال الرب واخلري والصالح .واذكر هلم معىن الفقر الذي
مدحه الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وهو أن يعيش املؤمن يف هذه الدنيا غري ٍ
مبال وال مهت ٍم هبا ،وذلك
َ

ألنه حيب اهلل ورسوله ،وال جيتمع يف قلب رجل جبان معاً -حب اهلل ورسوله وحب الدنيا
هم الدنيا وإمنا يسري يف طريقه كاهلواء الطلق الذي ال
و متاعها  -إمنا يعيش املؤمن حراً طليقاً ال يزعجه ُّ
حيمل يف طيّه شيئاً إالّ عبري األزهار.

ٌ

*ٌ*ٌ*ٌٌ

الحقيقةٌاإليمانيةٌالتيٌتعبرٌعنٌحقيقةٌالوجودٌليستٌمستترةٌفيٌقلبٌ
المؤمنٌوأنىٌلكٌإدراكٌحقيقةٌروحٌالمؤمن؟ٌٌ
ٌ
إنٌقطرةٌالندىٌالتيٌتنزلٌمنٌالسماءٌتعتنيٌبوجودهاٌ
ٌٌٌٌوتحلٌعقدهاٌبيدهاٌ
ٌ
التزالٌمستترةٌفيٌضميرٌوجودهاٌٌ
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ٌوٌالٌتزالٌتصونٌاتصالهاٌباألفالك
ٌ
التسيرٌإالٌإلىٌالبحرٌٌ
ٌوالٌتسترٌنفسهاٌفيٌالصدف

بلٌتبقىٌإلىٌطلوعٌالسحرٌ
َّ
ثمٌتصلٌإلىٌالزهرةٌالتيٌتتفتحٌلهاٌ
ٌ
***

إن املؤمن الكامل يعرف احلق معرفة دقيقة ،فهو يعرف اهلل بذاته وصفاته ،ويرى كمال
خلقه ويدرك ما يدل عليه من الدالئل الكثرية املتنوعة املسترتة يف األنفس واآلفاق .فهو يعرف اهلل
عرف به الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وإن صفات احلق من اجلود والكرم تتجلى
سبحانه وتعاىل كما ّ
الليل
الندى) اليت تنزل من السماء ليالً فتمكث َّ
وتنعكس يف وجوده فيكون وجوده مثل القطرة الصغرية ( َ
الزهرة اليت ال تزال تتفتح فمها لتصل إليها .فاملؤمن يف صربه واستقالله وفناء ذاته يف
كلَّه وتنزل يف فم َّ
ليمنحها
ض ّحي حبياته
سبيل اخلري واحلق مثل قطرة َ
الندى ،فهو ِس ْلم كلُّه ٌ
وجود ورمحة ورأفةٌ لآلخرين ي َ
َ
غريه.
َ

***
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خطابٌللشمسٌ
ٌ
أيتهاٌالشمسٌالمنيرةٌ
ٌكلٌ ٍ
ِ
ذرةٌفيٌالعالمٌ
ينٌبضوئك ٌَّ
ٌإنَّكٌتنير
ٌ
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الفرحٌوالسرورٌفيٌكلٌالوجودٌ
ٌومنٌفضلكٌيظهرٌكلٌمستورٌفيٌالوجودٌٌ
ٌ
تسيرينٌكأنكٌأجلىٌوأنورٌمنٌيدٌالكليمٌ
ٌٌ ٍ
كزورقٌذهبٍيٌيسبحٌفيٌيٍمٌمنٌاللجين
ٌ
أنتٌالتيٌتجلينٌبنوركٌالقمرٌ
ٌأنتٌالتيٌأعطيتٌالضياءٌللجوهرٌالمخفيٌفيٌالحجر
ٌ
إنٌألمٌالحبٌالذيٌيوجدٌفيٌقلبٌالاللةٌإنماٌهوٌمنٌفضلكٌ
ٌوالدمٌالذيٌيجريٌفيٌعروقهاٌإنماٌيجريٌمنٌحرارتك
ٌ
إنٌالنرجسٌيتفتحٌعنهٌمائةٌحجابٌ
ٌٌلكىٌيحظىٌمنٌشعاعكٌبنصيبٌ
***

إن املشرق مل يزل مكان احلضارة وحمل الثقافات االجتماعية والدينية يف التاريخ
اإلنساين كله ،فقد نشأت احلضارة أول ما نشأت يف املشرق وتطورت وتألألت وبزغت امسها حىت
استنار العامل كله .إن امللل الشرقية إمنا كان مسكنها الشرق ،ولشد ما يرجو إقبال رقي األمم الشرفية
وهنضتها .ولذلك لاطب الشاعر الشمس ويتمىن أن تطلع الشمس بضياء جديد ،حىت يتنور الشرق من
نورها ،ويستضيء بضيائها ،وأن يكون املشرق حمل احلضارة اجلديدة اليت متثل اجلانب الروحي الذي
حيتاج إليه اإلنسان ،كما متثل اجلانب املادي يف حياته ،فيحلم الشاعر أن هنار أقوام الشرق سيضيء قريباً
مثل ضوء الشمس فإذا بزغت الشمس ذهب الظالم واستنار كل مكان .فمخاطبة الشمس إمنا هي
أمنية حيلم هبا الشاعر ويتمىن حتققها يف املستقبل القريب وهي طلوع فجر جديد يف املشرق ،وهذا التمين
ليس ببعيد عن التصور واخليال ،وذلك ألن الشمس هي منبع النور ومنها فيضان احلياة يف كل وجود،
فالقمر يستضيء من نورها ،واجلوهر املسترت يف احلجر يتجلى بضيائها ،ويأخذ ملعانه منها .وحرارة
الشمس جتري يف كل شيئ حي يف الوجود ،وإن القرح الذي يوجد يف قلب الاللة من أمل الفراق الذي
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جيده يف قلبه إمنا هو أثر من آثار الشمس ،والدم الذي جيري يف عروق األزهار إمنا جيري من حرارة
الشمس كما أن زهرة النرجس يتفتح غالفها لتستفيد من ضيائها.
فكما استنار من ضيائك أيتها الشمس كل شيء يف العامل فأرجو أن حيصل يل من
ضيائك حظ وافر حىت أستطيع أن أنور وجودي مث أنور الشرق ليتحرر من األفكار الفاسدة.
***

ٌٌ

ٌبطلوعك ِ
ِ
ٌتأتينٌإليٌبصبحٌجديدٌ
ٌلعلك
ٌٌٌٌفهنيئا
َّ

ٌٌٌٌفتصيرٌكلٌشجرةٌفيٌاستنارتهاٌمثلٌشجرٌسيناء
ٌ
أنتٌضوءٌالصبحٌوأناٌظالمٌالليلٌ
ٌ

فنوريٌالسراجٌفيٌقلبي
ِّ
طينتيٌمظلمةٌفنوريهاٌ
ِّ

ٌٌٌٌواغمريهاٌبضيائك
ٌ

حتىٌأكونٌسبباٌلتنويرٌليلٌأفكارٌالشرقٌ
وأجعلٌصدورٌأحرارهمٌمنورة
وأصنعٌالموادٌالخامٌصنعاٌمحكماٌمنٌنشيديٌ
ٌوٌأمنحٌاأليامٌبذلكٌكرةٌأخرى
ٌ
ٌ ٌويتحررٌفكرٌالشرقٌمنٌقيودٌالغربٌ
ويأخذٌلوناٌجديداٌمنٌالنشيدٌالذيٌأتغنيٌبه
ٌ
الحياةٌهيٌمنٌحرارةٌالذكرٌفقطٌ
والحريةٌتكونٌمنٌعفافٌالفكرٌفحسبٌ
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إذاٌوقعٌالفسادٌفيٌفكرٌقومٌ
تحولتٌالفضةٌحديداٌصلداٌفيٌأيديهم
ٌ
تموتٌاألفئدةٌفيٌصدورهمٌ
ويصيرٌاألمرٌالمستقيمٌزائغاٌفيٌنظرهم
ٌيخافٌمنٌالحربٌوالضربٌ
ٌو يرىٌالسالمةٌفيٌالسكونٌوعدمٌالحركة
ٌ

ٌوموجهٌقلَّماٌيرتفعٌعنٌسطحٌالماءٌ

ٌٌٌ وجوهرهٌيصيرٌخزفاٌالٌقيمةٌله
ٌ

ٌ

ولذلكٌالٌبدٌمنٌتطهيرٌالفكرٌالفاسدٌأوالٌٌ
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌوبعدٌذلكٌيسهلٌتعميرٌالفكرٌمنٌجديدٌ
*ٌ*ٌ*ٌٌ

فهنيئاً ِ
لك أيتها الشمس املنرية! أرجو أن حيصل يل من ضيائك بنصيب ،فيذهب ظالم
ليتنور قليب بنورك ويطلع علي من ِ
نورك صبح جديد ،ويستضيئ بذلك الصبح كل
الليل بضيائك ،و َّ
َّ
مكان وتستنري بالضياء كل شجرةٍ كما استنارت الشجرة اليت نبتت يف سيناء ،حىت أستطيع أن أن نور
الشرق كله وأحرر فكره من األفكار الفاسدة اليت استولت عليه مبر األيام وكر الدهور.
أفكارهم من القيود
أريد أن أصنع من نشيدي هذه األقوام الشرقية قوية حمكمة ،وأحنرر َ
اليت أعيْتهم عن املسري ،وأمنحهم حياة جديدة .و احلياة ال تتأتى إال من حرارة الذكر واحلرية ال حتصل
ٍ
ٍ
شديدة إىل ذكر خالقه بلسانه وقلبه وجوارحه ،فعليه أن ال يغفل
حاجة
إال من عفاف الفكر .فاملؤمن يف
عن ذكره يف أي وقت من األوقات ،حىت يف وقت العمل ،تعمل يداه ويذكر قلبه .ألنه بذكر اخلالق
ضالال بعيداً " ،نسوا اهلل فأنساهم أنفسهم".
يذكر أصلَه ،واإلنسان إذا نسي أصله هوى وسقط وضل ً
وإذا كان املؤمن يذكر اهلل على ٍ
دمية حيصل منه عفَّة الفكر ،أي الفكر السليم املستقيم الذي يستطيع
املؤمن أن يرى به األشياء على حقيقتها ،ويدرك األمور على وجه تنضبط به حياته وتستقيم .وإنه إذا
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وقع الفساد يف الفكر تتغري األمور كلها ،وتنقلب األشياء بأسرها ،حىت إن األمر إذا كان مستقيماً يراه
الرجل بفكره الفاسد غري مستقيم .ويدخل اخلوف يف صدره ،فيهرب من احلرب والضرب ويقتنع بسالمة
فكر
نفسه ولو فسد العامل كله .لذلك ال بد من تطهري الفكر الفاسد أوالً لكي ينمو ويزدهر يف اإلنسان ٌ
ٍ
مستقيم.
عال
ٌ
***
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الحكمةٌالكليميةٌ

ٌ
إذاٌصدرٌاألمرٌمنٌٌالنبوةٌ
فيجبٌأنٌنتركٌحكمٌالسلطان

إنٌالمؤمنٌيرىٌالقصرٌالسلطانيٌمثلٌالمعبدٌالقديمٌ
وإنٌغيرتهٌعلىٌالحقٌالٌتسمحٌلهٌإالٌأنٌيتبعٌالحقٌ
***

احلكمة الكليمية عنوا ٌن بلي ٌغ حيتاج إىل توضيح معناه .إن كلمة ’ احلكمة ‘ مأخوذة من
مرات كثرية ،قال اهلل تعاىل وهو لاطب نبيه حممداً،
القرآن الكرمي فقد وردت الكلمة يف كتاب اهلل تعاىل ّ

صلى اهلل عليه وسلم" :ذلك مما أوحى إليك ربك من احلكمة" فأطلق اهلل سبحانه كلمة احلكمة على
مجيع ما أوحي إل يه من احلكم واألحكام وما اشتملت عليه السنة النبوية من العلوم واملعارف .وأما كلمة
’الكليمية‘ فهي مأخوذة من الكليم ،والكليم هو موسى عليه السالم كما قال اهلل تعاىل  ":وكلم اهلل
موسى تكليما ".فاملراد من احلكمة الكليمية مجيع العلوم واملعارف اليت اشتمل عليها كالم نبينا حممد
صلى اهلل عليه وسلم .وكان من املمكن أن يكون العنوان ’احلكمة النبوية‘ وهو املقصود هنا ،ولكن ملا
كان إقبال يرى أن املؤمن الكامل هو الذي ميلك القوة املادية مع قوته اإلميانية ،والكليمية تشري إىل أن
موسى عليه السالم ،مع نبوته ورسالته وكالمه مع ربه ،قام مهامجاً فرعون وسيطرته الظاملة وعدوانه
الكبري ،فغلب عليه مبا أراه اهلل من الدالئل القوية والرباهني القاطعة ومبا أعطاه اهلل من القوة ،وفاز بإخراج
بين إسرائيل من هذه األرض الظامل أهلها ،رغب يف استخدام هذا التعبري " :احلكمة الكليمية".
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وهذا اجلزء من املثنوي حيتوي على مديح الرسول صلى اهلل عليه وسلم وذكر بعض
خصائصه وبيان املزايا اليت امتاز هبا الدين اإلسالمي ،ليكون منهاجا قوميا للناس أمجعني إىل يوم القيامة.
وما أشد ما حيتاج إليه املسلم يف تكوين حياته من جديد وتأسيسها على أساس متني.
إن اهلل تعاىل أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظْهره على الدين كلنه ،وأوجب على كل
من آمن باهلل وبرسوله أن يتبعه يف أسوته احلسنة وأن يطيعه يف مجيع ما جاء به من األحكام والشرائع،
وأن يضرب صفحاً عن كل شيء لالف أمره ،وأن ال حيتكم يف أمر من أمور حياته إىل غريه ولو كان
ذلك اآلمر ذا سلطان عظيم .وذلك أن املؤمن الكامل يتبع الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف أمور حياته
كلها وال يتبع غري احلق أبداً؛ ألن غريته على دينه ال تسمح له بذلك.
***

إنٌصحبةٌالرسولٌكونتٌمنٌاألميينٌأمةٌعظيمةٌ
َّ

ٌووهبتٌلأليامٌصوتاٌجديداٌ
ٌ

ٍ
ٌٌإنهٌعلَّ
مٌالناسٌأنٌالموجودٌهوٌاهللٌوحدهٌوأنٌكلٌشيءٌغيرهٌفانٌالٌمحالةٌ

ٌٌٌٌفلمٌيبقٌللعاقلٌمجالٌإالٌأنٌيعبدٌاهللٌوحدهٌ
ٌ

َّ
إنٌبللهٌيشعلٌالنارٌفيٌعنقودٌالعنبٌٌ
ٌوإنٌالطينٌيصيرٌمنٌنفخهٌنفساٌطاهرا

ٌ
إنهٌدليلٌعلىٌوجودٌجبريلٌوٌكانٌخلقهٌالقرآنٌ
ٌوهوٌالحافظٌلفطرةٌاهلل
ٌ
وحكمتهٌتعلوٌعلىٌالعقلٌذيٌالحيلٌ
ٌومنٌروحهٌتقومٌأمةٌجديدة
ٌ
إنهٌحاكمٌالٌيحتاجٌإلىٌتاجٌالملوكٌوسريرهمٌ
ٌوالٌيحتاجٌإلىٌجنودٌوالٌحاجةٌلهٌإلىٌجبايةٌالخراج
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ٌ
ٌيتحولٌالصيفٌربيعاٌمنٌثاقبٌنظرهٌ
ٌ

والخمرٌالمعتقةٌتصيرٌم َّرةٌمنٌخمره
ٌ
ُ
ٌوالحياةٌوقتٌالصبحٌمستترةٌفيٌمناجاتهٌ
ٌوالكونٌينجليٌمنٌنورٌصبحه

ٌ
ٌواألرضٌبرهاٌوٌبحرهاٌتتغيرٌمنٌشدةٌماٌأتىٌبهٌمنٌالريحٌالشديدةٌ
ٌونظرهٌيحملٌدعوةٌلإلنقالبٌ
ٌ

ٌإنهٌيعلِّمٌالناسٌأنٌ"ٌالٌخوفٌعليهمٌ"(ٌ)1
ٌبهذاٌالدرسٌيجعلٌالقلوبٌقويةٌٌفيٌصدورٌالمؤمنينٌ
ومنٌدرسهٌالعزمٌوالتسليمٌوالرضاٌ
ٌفيكونٌالمؤمنٌسراجاٌيستنيرٌالعالمٌبضوئه

ٌ
لستٌأدريٌماٌالسحرٌالذيٌيعملٌبهٌ
ٌفإنٌالروحٌوالجسدٌيتغيرانٌمنٌشدةٌتأثيره
ٌد َّراٌٌ
إنٌصحبتهٌتجعلٌالخزف ُ

ٌوالذيٌكانٌالٌيملكٌشيئاٌيصيرٌقلبهٌمملوءاٌبالحكمةٌوالمعارف
ٌ
ٌوهوٌيقولٌللعبدٌالعاجزٌقمٌ
ٌحطِّمٌكلٌمعبودٌسوىٌاهللٌٌ
ٌ
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***

إن الرسول العظيم صلى اهلل عليه وسلم م َكث بني أصحابه املؤمنني الصادقني مدة
ثالث وعشرين سنة ،ورباهم – وهم ألوف  -تربية ال مثيل هلا يف العامل كله ،فتغريت طباعهم وانقلبت
عقليتهم وتطورت أخالقهم وعاداهتم وتبدلت أحواهلم غري احلال اليت كانوا عليها من قبل ،فتكونت منهم
أمة عظيمة ،تغريت الدنيا بأسرها بعد ظهورها وتطور العامل كله مما هلا من تأثري عميق.
وما الذي أحدث هذا احلادث العظيم؟ هو تعليم الرسول صلى اهلل عليه وسلم أصحابه
أنه ال إله إال اهلل وحده وأن كل ٍ
شيء غريه ٍ
فان ال حمالة ،وكل شيء هالك إال وجهه!
_____
 -6إشارة إىل اآلية الكرمية " :أال إن أولياء اهلل ال خوف عليهم و ال هم حيزنون " ( يونس )15

ٌ
وهوالذي خلق الكون وخلق اإلنسان ،فهو اخلالق وهو املالك ،وهو املتصرف يف األمور كيف يشاء ،وإذا
كان هو كذلك ،واإلنسان ما هو إال عبد له ،فقري إليه ،متوكل عليه يف حياته ورزقه وموته ،فليس له أن
يعبد إال إياه ،وهواملعبود حبق ال أحد سواه ،وهو املوجود حقاً فال موجود إال هو .وأما هذا الكون وما
فيه من األشياء فكلها حادث ٍ
فان ال يبقى ،ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام ،فوجب أن يكون
املعبود هو اهلل وأن يكون املوجود حقاً هو اهلل.
وإن هذا الرسول العظيم الذي أنزل عليه القرآن الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من
خلفه ،والذي أدبه ربه فأحسن تأديبه وعلمه مامل يكن يعلم ،وأعطاه من احلكمة اليت مل يعطها أحدا
من العاملني ،وكان فضل اهلل عليه عظيما .فعلَّم صلى اهلل عليه وسلم أصحابه ما حيتاجون إليه من علم
الدنيا والدين ،وأدهبم خري تأديب وزكاهم من دنس اجلاهلية وأرجاسها ،ودرسهم العزمية والتسليم والرضا،
خرية عباد اهلل الذين ال خوف عليهم
وصفت نفوسهم،
فعلت روحهم،
ْ
ْ
ْ
وجلت عقوهلم ،وصاروا من َ

والهم حيزنون.

إن اهلل تعاىل خلق اخللق ،وخلق السماوات واألرض" ،فقال هلا ولألرض ائتيا طوعاً
أو كرها قالتا أتينا طائعني" .فالسماوات واألرض وما فيهما من األحياء وغريها حمكومة مطيعة هلل تعاىل،
وجمبولة على طاعته بدون أن يكون هلا خيار .وإن اهلل تعاىل خلق اإلنسان خلقاً لتلف عن خلق الكون
كله ،فخل َقه من ٍ
ونفخ فيه من روحه ،ووهبه من املواهب الفكرية والعقلية ما مل يعطه أحداً
طني مث َّ
سواه َ
من العاملني ،ليكون عبداً هلل باإلختيار .واقتضت حكمة اهلل سبحانه أن يرسل رسالً مبشرين ومنذرين
67

لئال يكون للناس على اهلل حجة بعد الرسل ،وبعث يف آخرهم خامت األنبياء حممداً صلى اهلل عليه وسلم
ليكون للعاملني نذيرا .و أوجب اهلل طاعة رسوله وألزم العباد اإلميان به واإلمتثال بأوامره واإلجتناب
لنواهيه.
وإن املسلم جيب عليه بعد اإلميان باهلل وبرسوله أن يهتدي هبدي الرسول صلى اهلل عليه
وسلم ويتأسى بأسوته الكرمية ،يف كل أمر من أمور حياته ،وال لالفه يف أمر مهما كان بسيطاً ،وال يتبع

أحداً يف حكمه الذي لالف الكتاب والسنة ،سواء صدر ذلك احلكم من حاكم جائر أو آمر مستبد
أو مقتدر ميلك الشوكة والسلطان .ألن غرية املؤمن على احلق ال تسمح له إال أن يتبعه.
تغري العامل كلُّه بأثره وبدلت احلال باحلال حىت إن األعراب
هذا الرسول العظيم الذي َّ
حتولوا يف صورة أمة عظيمة.
اجلفاة َّ

إن هلذه النبوة اجلليلة – نبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم – خصائص عظيمة ،امتازت هبا
عن النبوات السابقة ،وجتلّى هبا نورها الساطع ،نود أن نلخص بعضا منها فيما يلي:
اخلصيصة األوىل  :إهنا تنبين على أساس التوحيد اخلالص هلل يف ألوهيته وربوبتيه وحكمه،
وقد رّكز الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف قلوب املؤمنني أن اهلل وحده هو اخلالق املالك الرازق املتصرف
يف مج يع األمور فهو املعبود حبق ال معبود سواه ،وهو املوجود حقا ال موجود سواه ،فكل شيء هالك إال
يتوجه إىل أحد سواه وال يتوَّكل إال عليه .أليس اهلل بكاف عبده.
وجهه ،وأن العبد املؤمن ال َّ

غريت احلياة يف
اخلصيصة الثانية  :إن صحب َة الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،هي اليت َّ
العرب كلهم ،فتكونت من األميني أمة عظيمة ،وحتول الطني من ن َفسه طاهراً ،والذين آمنوا منهم إمنا

آمنوا مبا رأوا من أسوته احلسنة وأخالقه الزاكية ،ولذلك اقتضت حكمة اهلل تعاىل أن يرسل رسوالً حيمل
معه كتاباً لريى الناس آيات اهلل الباهرة يتالأل يف وجهه املنري .و ذلك ألن الذي يأيت إليه ويراه من قريب
وتغريت حياته يف نفس الوقت .فصحبته جتعل اخلزف دراً والذي كان ال ميلك شيئاً يصري
أحبَّه وآمن به َّ
قلبه مملوء اً باحلكم واملعارف ،وتتحول الروح واجلسد معا من شدة ما جيد يف قلبه من التأثري العميق.
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اخلصيصة الثالثة  :إن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،هو الواسطة الوحيدة بني املخلوق
وخالقه ،وهو حلقة االتصال بني جربيل وما نزل به وبني الناس ،فاإلنسان إمنا عرف ربَّه بتعريف الرسول

حتريت اإلنسانية يف
وضل يف ذلك ضالالً بعيداً .كما َّ
له إيَّاه ،ولو ال ذلك لتحري اإلنسان يف معرفة احلق َّ
وغوت غوايةً عظيمةً ،حىت إهنم عبدوا األصنام والبقر والنجوم.
فرتة من الرسل
ْ

اخلصيصة الرابعة :احلكمة اإلهلية أو احلكمة النبوية اليت تعلو على عقول الناس كلهم،
ألهنا تعلم الناس أموراً ال تدرك بالعقل ،إمنا تعرف بالوحي الرباين ،ومهبط الوحي اإلهلي هو الرسول،
صلى اهلل عليه وسلم .فهوالذي يعلنم الناس ما فيه خريهم وصالحهم يف أمور دينهم ودنياهم ،ويرشدهم
إىل احلق ويهديهم إىل صراط مستقيم .والعقل اإلنساين ال يستطيع إدراك شيء يتعلق بالغيب وأمور
اآلخرة ،وإنه كثرياً ما يقع يف اخلطأ حىت يف إدراك احلسيات.
اخلصيصة اخلامسة  :إن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،قد حصل له احلب الكامل من
أصحابه ،ولكنه كان يتعامل معهم معاملة األخ مع إخوانه ،فيمشي بينهم وجيلس يف جملسهم فال يرتفع
عليهم وال ميتاز فيما بينهم ،حىت إن السائل يأيت ويسأل " من حممد فيكم؟" فيجاب " :هذا الرجل
املتكئ!"
اخلصيصة السادسة  :كان الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،على خلق عظيم ،يهابه من
يراه من ٍ
بعيد وحيبُّه من دنا منه وقرب ،وكان لشخصيته أثر كبري يتأثر به كل من رأه .وكان له تأثري عميق
يف قلوب الناس ،فمن صحبه صار ذا شخصية عظيمة وحتول اخلزف وصار دراً مثيناً أمثن ما يكون .وإنه
كان شفيقا رؤوفاً رحيماً على أصحابه فرباهم تربية جعلْتهم ذوي قوةٍ
ٍ
ٍ
وروحية أمسى ،ففتحوا
عظيمة
العامل املعلوم يف ذلك الوقت يف مدة قصرية.

اخلصيصة السابعة  :إن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،علَّم أصحابه العزم واإلستقامة،
فقال ألحدهم " :قل آمنت باهلل مث استقم ".وعلَّمهم كذلك التوكل على اهلل وتسليم األمور كلها إليه
والرضا بكل ما جاء من عنده.
وهذه هي احلكمة الكليمية اليت يريد الشاعر اإلسالمي أن يركزها يف أذهان املسلمني.
***
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أيهاٌالمؤمنٌ!ٌحطِّمٌسحرٌهذاٌالمعبدٌالقديمٌ
ٌبهاتينٌالكلمتين"ٌ:ربيٌاألعلى"
ٌ
إنٌكنتٌتريدٌالفقرٌفالٌتخفٌمنٌقلةٌالمالٌ
ٌألنٌالعافيةٌإنماٌتجدهاٌفيٌالحالٌوالٌتجدهاٌفيٌالمنصبٌوالمال
ٌ
ٌفإنماٌهوٌالصدقٌواإلخالصٌوالمناجاةٌوحرارةٌالنفسٌولوعةٌالقلبٌ
ٌالٌالذهبٌوالفضةٌواألقمشةٌالملونة
ٌ
اقطعٌكلٌعالقةٌبالملوكٌواألمراءٌ
ٌأيهاٌالرجلٌالحي!ٌقمٌبطوافٌنفسكٌوٌالتترددٌعلىٌبيوتٌاألمراء
كانتٌمنزلتكٌرفيعةٌجداٌفسقطتٌمنهاٌ
ٌأنتٌمنٌولدٌالشاهينٌفالٌتكنٌمنٌالغربانٌ
ٌ
الطائرٌالذيٌيغردٌفيٌالبستانٌ
ِّ
َّ
نيٌعشهٌحيثماٌيشاء
ٌهوٌالذيٌيب
ٌ
سيرٌفكركٌالسماءٌكلهاٌ
إذاٌكانٌم ُ

ٌفالٌيليقٌبكٌأنٌتكونٌأقلٌنصيباٌمنٌهذاٌالطائر
ٌعليكٌأنٌتبنيٌالسماواتٌالتسعٌمنٌجديدٌ
ٌعليكٌأنٌتقومٌببناءٌالعالمٌكلهٌمنٌجديدٌ
ٌ
إذاٌأفنىٌالمؤمنٌنفسهٌفيٌرضاءٌالحقٌ
ٌيكونٌرضاؤهٌموافقاٌلقضاءٌاهلل
ٌ
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الجهاتٌاألربعٌ ٌوالفضاءٌاألزرقٌ
ٌيتكونونٌمنٌوجودهٌالصافي
ٌ

أف ِنٌذاتكٌفيٌرضاءٌاهللٌمثلٌالسلفٌالصالحٌ
ٌواخرجٌالجوهرٌالمكنونٌمنٌالصدف

ٌ
وفيٌظالمٌهذاٌالعالمٌالمسيطرٌ
ٌ

ٌ ِّنورٌبصركٌبنورٌالفطرة
ٌإذاٌلمٌتأخذٌنصيبكٌمنٌجاللٌالحقٌ
ٌفلنٌتجدٌحظكٌمنٌالجمالٌ
ٌ
والسالكٌفيٌطريقٌالحقٌإنماٌيحظىٌأوالٌٌمنٌالجاللٌ
ٌثمٌينتهيٌفيٌسيرهٌإلىٌشأنٌالجمالٌ
ٌ
ٌ
والمؤمنٌالصادقٌهوٌالذيٌيتحلىٌبكماالتٌالوجودٌحقاٌٌ
ٌإنهٌهوٌالموجودٌأماٌغيرهٌفليسٌلهٌوجودٌبلٌلهٌظهورٌ
ٌ

ٌ

ألنٌالمؤمنٌلوٌأدركٌسرٌالٌإلهٌوحظىٌمنٌالحبٌاإللهيٌبنصيبٌٌ
لوجدٌالكونٌمسخراٌلهٌحتىٌالشمسٌوالقمرٌ
***

ٍ
غري اهلل تعاىل واقلَع من
إذا
فقم بإذن اهلل و ْ
اترك َّ
َ
كل شيء َ
فهمت أيها املؤمن هذه احلقائقْ ،
حب الدنيا،
حب الدنيا مؤذناً يف اآلفاق "ريب األعلى!!" ألن قلب املؤمن ال يسع أن يتمكن فيه ُّ
قلبك َّ
ب اهلل ورسوله صار حراً ،وصار رضاه تابعاً
تفرغ قلبه حل ن
بل ال يزال قلبه فارغاً حلب اهلل ورسوله ،فإذا َّ
كنت أيها املؤمن ال تريد الفقر فال ختافن من قلة املال ألن املال ظل زائل،
لرضاء اهلل تعاىل .وإن َ
والعافية إمنا جتدها يف احلال ال يف املال .واحلال هو الكيفية اليت يرضى فيها املؤمن برضاء اهلل تعاىل ،وإمنا
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حيصل ذلك إذا كان املؤمن متبعاَ جلميع أوامر الشريعة ،ويصري عنده االتباع لكل ما أمر به اهلل ورسوله
أمراَ طبيعياً ،أو مثل أمر طبيعي ،ويصري هواه تبعاً لكل ماجاء به الرسول صلى اهلل عليه وسلم .فاخرت
لنفسك صدق املقال وإخالص القلب والدعاء والتضرع إىل اهلل .قم بطواف نفسك ،وال تقم بطواف
بيوت األمراء .إن الغراب هو الذي يأكل مطروحات الناس ،أما الشاهني فيصيد لنفسه وال يأكل من
فريسة غريه .الطائر الذي يعيش يف البستان ،ال يف قفص الصائد ،هو الذي يبين عشه حيثما شاء ،فال
تكن أنت أقل حظاً من هذا الطائراحلر الذي يطري جبناحيه حيث ما شاء.
أنت أيها املسلم ! اصنع لنفسك عاملاً جديداً ،ألنك من خري أمة أخرجت للناس لألمر
باملعروف و النهي عن املنكر ،فكيف يليق بك أن تكون تابعاً مهمالً لغريك .بل جيب عليك أن متلك

أمورك ،وحتصل على القدرة لتصنع هذا العامل غري العامل الذي تراه اليوم .ولكن هذه القوة  ،إمنا حتصل
لك بعد أن تفين رضاك يف رضاء اهلل تعاىل ،حىت ترضى جبميع ما قضى اهلل به من األمور .فإذا تبدلت
احلال هبذه احلال ،تغريت األمور وانقلبت ظهراً لبطن ،ويكون رضا املؤمن هو الذي يرضى به اهلل .وقد
وقع ذلك بدون شك فاهلل تعاىل أعلن يف كتابه رضائه عنهم و رضاهم عنه .كن فانياً يف رضا اهلل كما
قتنور العامل كلُّه بنورهم وتالأل بربيقهم.
كان السلف أفىن نفوسهم يف رضاه؛ َّ
نصيب من
واحلقيقة هي أن السالك يف طريق احلق إمنا حيظى من اجلالل قبل أن يكون له
ٌ
اجلمال ،ألنه إمنا بدأ بكلمة "ال" وهذه الكلمة هي كلمة اجلالل ،ألهنا تنفي كل ٍ
شيء غري احلق ،وتنكر
َّ
كل وجود غري وجود احلق ،فإنه ال موجود إال هو ،مث ينتهي السالك يف سريه إىل شأن اجلمال ،وهو "إال
اهلل" فاإلعرتاف بوجود احلق واإلقرار باخلالق واإلميان باهلل هو اجلمال! ال مجال فوقه! فاملؤمن السائر يف
طريقه إىل احلق من اجلالل إىل اجلمال ،هو الذي يلبسه اهلل لباس الوجود .أما األشياء اليت نراها يف
نصيب من
الكون فليس هلا وجود إمنا هلا النمو والظهور فقط .واملؤمن إذا أدرك سر "الإله" ومنح له
ٌ
احلب اإلهلي لكان الكون مسخراً له حىت الشمس والقمر " .وسخر لكم ما يف السماوات واألرض
مجيعا منه".
***
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الحكمةٌالفرعونية
ٌٌٌٌٌٌلقدٌأوضحتٌلكٌحكمةٌالدينٌ
ٌوأناٌاآلنٌأوضحٌلكٌحكمةٌالملوكٌواألمراء
ٌ
حكمةٌأربابٌالدنياٌإنماٌتكونٌمبنيةٌعلىٌالمكرٌوالحيلٌ
ٌ

ٌيُستخدمٌهذاٌالمكرٌوتلكٌالحيلٌلخدمةٌالجسدٌعلىٌحسابٌالروحٌ
هذهٌحكمةٌمنقطعةٌالصلةٌعنٌالدينٌ
ٌبعيدةٌعنٌمكانٌالحبٌومنزلةٌالعشقٌ
***

قد أوضحت لك أيها القار احلكمة الكليمية ،واآلن أنا أريد أن أوضح لك احلكمة
الفرعونية .واحلكمة الفرعو نية تعبري لطيف وهي تشري إىل تلك العقلية املادية البحتة اليت تعتمد على
األسباب املادية وتتكل على متاع الدنيا ونعيمها ،فتبعد كل البعد عن مجيع القيم األخالقية،
وختلو عن كل خري .واجملتمع الذي تسوده هذه احلكمة سرعان ما يتحول إىل جمتمع ٍ
يفر فيه
قاسّ ،
هم غريالسعي
املرأ عن أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ،لكل منهم شأن يغنيه؛ وذلك ألنه مل يبق له ّ

وراء املال الذي حيبه حبا مجاً ،فيجمعه ويع ّدده وحيسب أن املال هو القدر الوحيد الذي يتضمن
ببقائه وقيامه يف هذا اجملتمع .و يتغلب على هذا اجملتمع قادة يقودون الشعب إىل الدمار واهلالك
وساسة يسوسون الناس بأنواع شىت من املكر وألوان من اخلداع وأجناس من احليل شىت ذوات فنون.
فسياستهم تكون دائما منقطعة الصلة عن أية عالقة بالروح بعيدة عن حب اهلل ِ
وعباده.
ّ
***

ٌٌٌٌٌٌإنهمٌينظمونٌالمدارسٌويدبرونٌأمرهاٌ
ٌٌٌٌٌٌليتخرجٌمنهاٌعمالءٌيعملونٌلصالحهمٌ
ٌ
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َّ
العلماءٌفيٌنظامهمٌيتكلمونٌبحديثٌجذابٌ
ٌيشرحونٌأحكامٌالدينٌبماٌيوافقٌأهواءهم
ٌ
ٌتقعٌال ُفرقةٌبينٌاألمةٌمنٌكالمهمٌ

ٌوٌالٌعالجٌلسوءٌالحالٌإالٌضربٌالكليمٌبعصاهٌ
ٌ

ِ
واٌأسفاهٌعلىٌملَّةٌصارتٌفريسةٌلمكرٌالعدوٌ
ٌ
ٌٌفهيٌتعملٌلصالحٌغيرهاٌوفسادٌأمرها

ٌ
وهوٌمعٌتفوقهٌفيٌالفنٌودقةٌنظرهٌفيٌالعلمٌ
ٌالٌيزالٌغافالٌعنٌحقيقةٌوجودهٌ
ٌ
ٌٌلقدٌانطفأٌنورٌالحقٌفيٌوجودهٌ
ٌٌواألمانيٌتتولدٌفيٌقلبهٌوٌسرعانٌماٌتموتٌ
ٌ
ينجبونٌأوالداٌالٌغيرةٌلهمٌ
ٌأرواحهمٌفيٌأجسادهمٌكالموتىٌفيٌالقبور
شيوخهمٌبعيدونٌعنٌالحياءٌ
ٌوشبابهمٌيتزينونٌمثلٌاإلناث
ٌ
ٌقلوبهمٌخاويةٌمنٌالمقاصدٌالساميةٌ
كأنٌأمهاتهمٌولدتهمٌأمواتاٌالٌحياةٌبهم
ٌ
الفتياتٌمتبرجاتٌالٌه َّمٌلهنٌغيرٌالتزينٌ

ٌقتَّاالتٌالعيونٌ،مبدياتٌحسنهنٌ،مكثراتٌمنٌالتقاطٌعيوبٌالناسٌ
ٌ
متزيناتٌ،متكشفاتٌ،فاتناتٌبقلوبهنٌ
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ٌحواجبهنٌمخطَّطةٌمثلٌالسيوف
ٌ
يبدينٌسواعدهنٌليحظىٌالمرءٌبالنظرٌإليهاٌ
وصدورهنٌلهاٌتموجٌمثلٌتموجٌالسمكٌفيٌالماء
هذهٌاألمةٌصارتٌرماداٌالٌشررٌلهاٌ
ٌنهارهاٌكليلهاٌمظلمٌبلٌأشدٌمنهٌفيٌالظالم
ٌ
ٌالٌيزالونٌينهمكونٌفيٌطلبهمٌللدنياٌ
ٌ

ٌليسٌلهمٌه ٌّمٌسوىٌحبٌالدنياٌوخوفٌالموت
ٌجماٌٌ
أغنياؤهمٌبخالءٌيحبونٌالمالٌحبَّا َّ

ٌيتفانونٌفيٌمظاهرٌالحياةٌالدنيويةٌغافلينٌعنٌحقيقتها
ٌ
يتخذونٌالقوةٌالقاهرةٌمعبوداٌلهمٌ
ٌٌوٌيبيعونٌدينهمٌبثمنٌبخس
ٌ
الٌيرونٌشيئاٌغيرٌالحالٌالتيٌيرفهونٌفيهاٌ
ٌوينظرونٌفقطٌإلىٌيومهمٌالذيٌيعيشونٌفيه
ٌ
حملونٌكتبٌآبائهمٌمفتخرينٌبهاٌ
ٍ
نعوذٌباهللٌمنٌقولٌبالٌعمل
ٌ
دينهمٌٌمنُوطٌبوفائهمٌٌمعٌاألغيارٌ

ٌ
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كأنهمٌيبنونٌمعبدٌالكفارٌمنٌأحجارٌالحرم

مبعدونٌعنٌالحقٌكأنهمٌموتىٌالٌحياةٌبهمٌ
والٌيعرفونٌأنهمٌفقدواٌحياتهمٌ

***

كان إقبال مفكراً عظيماً وفيلسوفاً كبرياً ،يرى أموراً ال يراه غريه ويعرب عن األشياء اليت
ال يهتم هبا الناس بعبارات دقيقة ،وأساليب بديعة ،ويفسرها تفسرياً رائعاً مجيالً ،فيبدو كالمه يف قمة
من الروعة واجلمال .وكان إقبال غزير العلم واسع اإلطالع على العلوم القدمية واجلديدة
وعلى ما نقل يف تراثنا من املعارف الصوفية ،ومع هذا وذاك قد استفاد يف أفكاره كثرياً من القرآن
الكرمي والسنة النبوية .وقد أكثر القرآن الكرمي ذكر األمم القدمية ،فذكر رشدهم وهديهم إىل سبيل
وذم أخراها .فنظم الشاعر يف ’احلكمة
احلق كما ذكر غوايتهم وضالهلم ،فأثىن على أوالها ّ
الفرعونية‘ األوصاف واخلصائص اليت ختتارها األمم الغاوية املنهمكة يف التمتع مبتاع الدنيا واملنغمسة
يف اللذات والشهوات .فهذه هي الصورة الرائعة البديعة اليت صورها ووضعها شاعرنا العظيم يف
أشعاره البديعة.
كل ٍ
خري جتده يف
إن هذه احلكمة الفرعونية الباطلة تتولد منها نتائ خطرية تد نمر َّ
اجملتمع اإلنساين ،فتفسد حياة اإلنسان بأسرها ،من جراء ما يظهر منها من الشر والفساد ،حىت
يسري الفساد يف عروق اجملتمع مسرى الدم يف جسم اإلنسان ،فيختل اجملتمع ويصري فريسةً للفوضى
واإلضطرابات .وأعظم ما يقع الفساد إمنا يقع يف ناحية املناه التعليمية واألحوال الدينية واألنظمة
املالية ،وظاهر ما هلذه اجلوانب من األنية البالغة يف تكوين اجملتمع ،فإذا صلحت صلح اجملتمع وإذا
فسدت فسد اجملتمع .فتنظَّم املناه التعليمية حتت سيادة هذه احلكمة على منه يوافق أهواءهم،
حر وال قلب سليم .والعلماء يف
ولرج منها عمالء يعملون يف صاحلهم ،وليس عندهم فكر ّ
نظامهم يتكلمون حبديث َّ
جذاب لعامة الناس ويشرحون هلم أمر دينهم موافقاً ألهوائهم فيفسد هذا

احلديث عقوهلم ويزيدهم يف اإلختالف على ما كانوا عليه من قبل .وأرباب املال منهم ال هم هلم
حب الدنيا وكراهية املوت .فال يزالون منهمكني يف طلب الدنيا وما فيها من املتاع  .والنتيجة،
إال ُّ
العدو فتعمل يف صاحل غريها وفساد أمرها فينطفئ نور
هي أسوأ ما تكون! تكون األمة فريسة مكر ن
وحتل مكاهنا الغرائز احليوانية املسعورة.
احلق يف قلوب الناس وميوت احلب ،وتد ْف َقد القيم العالية ُّ
تنقلب األمة إىل رماد ال نار فيه وإىل فساد أي فساد!! شيوخهم بعيدون عن احلياء وشباهبم يتزينون
كما تتزين النساء ،وتتربج املرأة تربج اجلاهلية األوىل.
***
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الإلهٌإالٌاهللٌ

ٌ

أقولٌلكٌكلمةٌحقٌعرفتُهاٌمنٌأصحابٌالحالٌ

ٌأنٌ’ال‘ٌلألمةٌجاللٌوٌ’إال‘ٌلهاٌجمالٌٌ
ٌ

إنٌ’الٌ‘وٌ’إالٌ‘ٌقوةٌكونيةٌوسيطرةٌماديةٌ
ٌٌوبهماٌتنفتحٌأبوابٌالكونٌكلهٌٌ
ٌ
هماٌمضمرانٌفيٌكلمةٌكنٌوهماٌسرٌتقديرٌالعالمٌ
ٌوحركةٌالكونٌكلهٌتنبعٌمنٌ’ال‘ٌوالسكونٌينبعٌمنٌ’إالٌ‘
إنٌالمرءٌإذاٌلمٌيدركٌالسرٌالمخفيٌفيٌكلمةٌ’ٌالٌإلهٌ‘ٌٌ
ٌالٌيتيسرٌلهٌأنٌيكونٌحراٌمنٌعبوديةٌغيرٌاهلل
ٌ
إنٌبدايةٌهذاٌالكونٌإنماٌهيٌمنٌحرفٌ’الٌ‘ٌٌ
ٌفهيٌبدايةٌالعملٌللرجلٌالصالح
ٌ
ٌاألمةٌالتيٌتستمدٌقوتهاٌوحيويتهاٌمنٌهذهٌالكلمةٌ
ٌٌتستطيعٌأنٌتنهضٌمنٌجديدٌ
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ٌ
إنٌقولٌ’ٌالٌ‘ٌأمامٌغيرٌاهللٌهوٌالحياةٌٌ
ٌيحصلٌللكونٌحياةٌجديدةٌمنٌهذاٌالنداءٌ
ٌ
ليسٌكلٌامرئٌيتأثرٌبتأثيرهٌالقوي ٌفيشقٌجيبهٌمنٌجنونٌالحبٌ
ٌالٌيحرقٌالتبنٌفيٌهذهٌالنار
ٌ

ٌلوٌركزتٌالكلمةٌفيٌقلبٌرجلٌحيٌ،ظهر ٌتأثيُرهاٌوتأثَّرٌبهاٌالكثيرونٌ
فينهضونٌمعهٌللسيرٌفيٌطريقٌالحقٌ

ٌ
إذاٌأردتٌأنٌيكونٌالعبيدٌأقوياءٌفيٌمواجهةٌمنٌيملكونٌرقابهمٌ
ٌ

فازرعٌفيٌقلوبهمٌحبَّةٌ’ال‘
ٍ
كزٌفيٌقلبٌأحدٌحبٌهذهٌالكلمةٌ
ألنهٌإذاٌر
ٌ يرهبهٌالناسٌمنٌهيبتهٌرهبتهمٌليومٌالقيامة

ٌ
إنٌحرفٌ’الٌ‘ٌإنماٌهوٌضربٌمتصلٌ
ٌ

ٌ ليسٌصوتٌمزمارٌإنماٌهوٌصوتٌالرعد

ٌ

يفنىٌكلٌشيئٌمنٌشدةٌضربهٌ
لتظهرٌأنتٌفيٌعالمٌالوجود
*ٌ*ٌ*ٌٌ

أقول لك – أيها املسلم –النكتة اللطيفة اليت عرفتها من أصحاب احلال الذين صبَدغوا
َّ
ضوا جبميع ما صدر منهما من
ور َ
حياهتم كلَّها بالعمل ملا حيبُّه اهلل ورسوله ،ومتكن حبُّهما يف قلوهبمَ ،
األوامر واألحكام ،أن كلمة "ال" جالل لألمة و"إال" مجال هلا ،وإن "ال" و "إال" هي القوة املسترتة يف
كلمة " كن" اليت ظهر منها الكون كله ،فحركة الكون كله إمنا هي نابعةٌ من "ال" وسكونه ينبع من
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"إال" .وإنه من الواجب على املسلم أن يدرك السر املخفي يف كلمة " ال إله إال إهلل" ألنه إذا مل يدرك
هذه احلقيقة ،حق إدراكها ،ال يكون حراً من عبودية غري اهلل .فبداية هذا الكون إمنا هي من حرف "ال"
وبداية عمل الرجل املسلم هي كذلك من كلمة "ال".

إن "ال" و "إال" حقيقتان كبريتان يف الكون ،يبتد املؤمن سريه يف طريق احلق من "ال"
وينتهي إىل " إال" .وهذه مسرية طويلة شاقة حمفوفة باألشواك من مجيع جوانبها ،ويزود الشيطان سالكيها
بكل وسائل االغتيال واالغرتار ،فيزين هلم طريق الغواية والضالل ليبعد هبم عن طريق احلق ويضلهم
ضالالً بعيداً ،يعدهم ومينيهم وما يعدهم الشيطان إال غرورا.
إن "ال " إنكار لكل باطل ورد لكل فاسد ونأي وبعد عن كل شر وترك وهجرة جلميع ما
هنى اهلل عنه من رذائل األخالق وخسائس األعمال ومزالت األقوال .هذه يف احلق مسرية طويلة يسلكها
السالك إىل اهلل جبد وإخالص ،حىت إذا وصل إىل هنايتها بدأ مبسرية أخرى ،أال وهي مسرية "إال" فيؤمن
السالك باهلل إميانا خالصاً أنه املالك الرازق القادر على كل شيء ،فال معبود إال هو وال موجود إال هو
وال مقصود إال هو ،وليس لشيء ما وجود حقيقي ،إمنا هو وجود زائل فان يستعري حملات احلياة القصرية
من احلي الذي ال ينام والميوت ،وإن كل شيء هالك إال وجهه له احلكم وإليه ترجعون.

فمن الواجب على األمة املسلمة أن تستعيد قوهتا وحيويتها من هذه الكلمة لكي تنهض
هبا من جديد .وذلك ألنه إذا رنكز املرء هذه الكلمة يف سويداء قلبه لتغريت حياته من شدة ما هلا من
أردت أن جتعل عبيد هذه األمة أحراراً مرة ثانية فاغرس يف
تأثري قوي يف النفوس واحلياة ،حىت إنك إذا َ
حب هذه
قلوهبم بذر هذه الكلمة ،يكونون أقوياء يف مواجهة الظلمة الذين ملكوا رقاهبم ،ألنه إذا رنكز ُّ
الكلمة يف قلب ٍ
وضرب
أحد يقوى قلبه ويصري له هيبةٌ لاف منها الناس .إن كلمة "ال" رع ٌد شديد
ٌ
كل شيء من شدة ضرهبا ،ليظهر املؤمن القوي الغالب وحيصل له ُّ
التمكن يف األرض.
متصل ،يفىن ُّ
*ٌ*ٌ*ٌٌ

ٌ
أقولٌلكٌحديثاٌعنٌأيامٌالعربٌ
لتعرفٌأنهمٌلمٌيكونواٌشيئاٌفصارواٌعظماء
ٌ
تحطمتٌالالتٌوٌمناةٌمنٌشدةٌضربهمٌ
ُ
80

ٌفصارواٌأحراراٌمنٌقيودٌالدنياٌمعٌأنهمٌيعيشونٌفيها
ٌ
مزقواٌكلٌلباسٌقديمٌ
َّ

ٌوقتلواٌقيصرٌوكسرىٌبأيديهم
ٌ
سطعٌبريقهمٌحيناٌعلىٌالب ِّرٌوهطلتٌأمطارهمٌعليهٌ
ونزلواٌكالطوفانٌفيٌالبحرٌفيٌحينٌآخر

ٌ
العال ُمٌكلهٌصارٌكالحطبٌفيٌنارهمٌ

ٌٌإنماٌكانٌذلكٌكذلكٌمنٌشدةٌتأثيرٌكلمةٌ’الٌإله‘ٌ
إنهمٌتحرقواٌشوقاٌلتركيزٌهذهٌالكلمةٌفيٌهذاٌالعالمٌٌ
ٌ
َّ

ٌٌليظهرٌالعالمٌالجديد
ٌ

ٌالسحرٌ
صوتٌالحقٌفيٌكلٌمكانٌإنماٌهوٌأذانهمٌوقت َّ
ُ

ٌفكلٌماٌيوجدٌفيٌالعالمٌإنماٌهوٌمنٌنتاجٌجهودهم
ٌ

ٌالاللةٌ،تلكٌالزهرةٌالجميلةٌالتيٌتسطعٌبضوئهاٌكالسراجٌ
ٌأتواٌبهاٌمنٌضفةٌالنهرٌالتيٌنبتتٌبهاٌأولٌمرة
ٌ

ٌ

إنهمٌمحواٌكلٌَّنقشٌفيٌالقلبٌإالٌماٌكانٌهللٌ
فظهرتٌمنٌطينتهمٌحوادثٌعظيمةٌفيٌالعالم
***

آنفا ،إن العرب قبل اإلسالم كانوا يف ٍ
ٍ
وذهول،
مخود
وأقدم إليك مثاالً ملا قلت لك ً
ومل يكونوا شيئاً يذكر بني األمم .ولكنهم بعد ما هنضوا هبذه الكلمة – ال إله إال اهلل  -و َّ
نت يف
متك ْ
ورسخت يف وجودهم ،تغريت هبا حياهتم وتبدلت احلال غري احلال .وما هي إال أيام قالئل حىت
قلوهبم
ْ
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نفضوا الغبار عن وجوههم ،وتركوا تلك العادات السيئة اليت ورثوها عن آبائهم ،وانقلبوا انقالبا تاماً
كل صن ٍم يعبَد ،وفتحوا البالد
ففتحوا العامل كله ،وبلغوا هبذه الكلمة إىل أقصى أحناء العامل .حطَّموا َّ

العظيمة اليت ميلكها قيصر وكسرى .وقد حترقوا شوقاً لتبليغ هذه الكلمة إىل أحناء العامل
ودوى صوت أذاهنم من
نور جدي ٌد من العلم واملعرفةَّ .
وترسيخها يف قلوب الناس ،ليظهر يف العامل كلنه ٌ
أدىن األرض إىل أقصاها وحموا كل ٍ
نقش يف القلب إال ما كان هلل.
***
هكذاٌترىٌفيٌعصرٌاإلفرنجٌ
ٌإنهٌقامتٌالحربٌبينٌالملوكٌوالعبيد
ٌ
فٌالدمٌمنٌقلبٌروسياٌ
ٌقدٌنز
ُ

ٌٌٌٌفخرجٌمنٌداخلهٌصوتٌ’ال‘
ٌ

ٌفسدٌالنظامٌالقديمٌولمٌيبقٌمنٌأثرهٌشيءٌ
ٌ إنهمٌطعنواٌقلبٌالعالمٌطعنةٌداميةٌ
ٌ
لماٌتأملتٌفيٌأحوالهمٌوجدتٌأنهمٌأنكرواٌكلٌشيءٌ
ٌ
َّ
ٌفصاحواٌبقولهم الٌسلطانٌوالٌكنيسةٌوالٌإلهٌ
ٌ
ولكنٌفكرتهمٌجمدتٌفيٌ’ال‘ٌ
لمٌتس ِرٌبهمٌإلىٌ’إال‘
سيأتيٌيومٌتحصلٌلهمٌالنجاةٌبقوةٌحبهمٌ
ٌمنٌهذهٌالريحٌالشديدة
ٌ
ٌٌٌٌٌٌإنٌالحياةٌالٌتستقرٌعلىٌ’ال‘ٌ
ٌٌٌٌٌٌبلٌالٌبدٌلهاٌأنٌتنتقلٌإلىٌ’ٌإال‘
ٌ
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ٌٌإنٌاألممٌتكونٌفيٌحاجةٌإلىٌ’ال‘ٌوٌ’إال‘ٌفيٌوقتٌواحدٌ
ٌ ألنٌالنفيٌبدونٌإثباتٌيكونٌسبباٌلزوالٌاألمم
ٌ
كيفٌيكونٌحبٌالخليلٌجادَّاٌٌ
ٌإذاٌلمٌتكنٌ’ٌالٌ‘ٌدليالٌللوصولٌإلىٌ’إال‘؟ٌ
ياٌمنٌيخطبٌفيٌحجرتهٌ
منٌالواجبٌعليكٌأنٌتقولٌ’ال‘ٌأمامٌالنمرود
ٌ
كلٌشيءٌأمامكٌليسٌلهٌحقيقةٌ
إالٌأنٌتكونٌعلىٌمعرفةٌمنٌحقيقةٌ’الٌإله‘
ٌ

ٌ

ألنٌمنٌكانٌفيٌيدهٌسيفٌ’ال‘ٌ
يكونٌحاكماٌعلىٌالموجوداتٌكلها
ٌ
*ٌ*ٌ*ٌٌ

إن األساس الذي أ ّسست عليه ثقافة املسلمني وحضارهتم إمنا هو األصول اليت وضعها
الدين اإلسالمي ،فقد كانت حضارهتم حضارة مؤسسة على الدعائم الروحية وأصول األخالق،

استفادت اإلنسانية منها فوائد عظيمة يف مجيع جماالت
فازدهرت هذه احلضارة وانتشرت يف أحناء العامل و
ْ
اقتبست العلوم واملعارف من هذه املشكاة النرية.
احلياة ،و
ْ
وعلى العكس من ذلك نرى احلضارة اجلديدة مؤسسة على أصول رأمسالية مادية حبتة ال
هتتم بقيم األخالق اإلنسانية ،إمنا كان نهم الدنيا و متاعها ،فتنافسوا فيها تنافس البهائم وتنازعوا من
سالت هبا الدماء كاألهنار،
أجلها منازعة شديدة وحتاربوا هلا حرباً كبرياً .فحدثت من جراء ذلك أحداث ْ
وقامت احلرب بني العبيد وامللوك .ونزفت الدماء من قلب روسيا فخرج من داخله صوت "ال" فأنكروا
كل شيء وأعلنوا أن ال سلطان وال كنيسة وال إله! ولكن وقع الفساد يف فكرهم إهنم توقفوا على قوهلم
َّ
"ال" ومل يسريوا يف الطريق إىل األمام فلم يقولوا "إال" .واحلياة ال تستقر على "ال" بل ال بد هلا أن تنتقل
إىل "إال" ألن األمم يف حاجة إىل "ال" و"إال" معاً .وذلك ألن النفي بدون اإلثبات ال تنفع بل يكون
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سبباً لزوال األمة .أال ترى أنه لو توقف إبراهيم اخلليل على"ال" ومل يتواصل سريه يف احلق إىل "إال" مل
تكن النار له برداً وسالماً!
أيها اخلطيب املسلم ! هذا العصر ال يطلب منك أن ختطب وأنت جالس يف حجرتك،
بل هذا العصر يقتضي منك أمرا آخر ،وهو أن تعلن أمام منرود الوقت "ال" .ألن من كان يف يده سيف
كل شيء.
"ال" ميتلك َّ
***

الفقرٌ
وماٌأدراكٌأيهاٌاإلنسانٌالمخلوقٌمنٌالطينٌماالفقر؟ٌ
ٌهوٌالقلبٌالحيٌالذيٌينظرٌبنظرهٌالدقيقٌفيٌبواطنٌاألمورٌ
الفقرٌهوٌالتأملٌفيٌاألعمالٌ
ٌوالفقرٌهوٌطوافٌحولٌكلمةٌ’الٌإلهٌ‘
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ٌ
يفتحٌخيبرٌمنٌيأكلٌقطعةٌمنٌالرغيفٌبفقرهٌ
ٌويتغلبٌعلىٌالملوكٌوالحكامٌوهوٌفيٌهذهٌالحال
ٌ
الفقرٌهوٌحبٌوش ٌوقٌوتسليمٌورضاٌٌ
ٌ
ٌّ

ٌ هذاٌمتاعٌمحمدٌوأناٌأمينٌهذاٌالمتاع

ٌ
الفقرٌيعلوٌعلىٌعالمٌالملكوتٌ
ٌويغلبٌكذلكٌعلىٌعالمٌاألسباب
ٌ
الفقرٌيُبلغكٌإليٌمقامٌآخرٌٌ

ٌ

وقدٌحولكٌألماساٌبعدٌأنٌكنتٌزجاجا
ٌ
َّ
جميعٌماٌعندهٌهوٌمنٌالقرآنٌ
ٌفيملكٌفيٌفقرهٌكلٌشيء

ٌ
معٌإنهٌيلزمٌالصمتٌفيٌالمجلسٌوالٌيتكلمٌ
ٌ

هٌالواحدٌلهٌتأثيرٌقويٌيماثلٌمئاتٌٌالمجالسٌ
ٌٌلكنٌنفس
ُ
َّ
انٌللذينٌلمٌيتمكنُواٌمنهٌ
يمنحٌقوةٌالطير

ٌويمنحٌالبعوضٌقوةٌالشاهين
ٌ
الرجلٌالفقيرٌينازعٌالملوكٌ
ٌ ُ
ٌ

يرهمٌٌيتضعضعٌمنٌسجادته
ٌحتىٌإنٌسر
َّ
يمألٌُالجوٌمنٌصوتٌجنونهٌ

ٌ
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ٌوٌيُعطيٌالناسٌالمقهورينٌالحريةٌمنٌالغالبينٌ

اليتخذٌمقامهٌإالٌفيٌالصحراءٌ
ٌفيفرٌالشاهينٌمنٌالحمامٌ
ٌ
إنٌقلبهٌيحصلٌقوتهٌمنٌالحبٌوالشوقٌ
ٌليعلنٌأمامٌالسالطينٌٌ’ٌ:الٌملوك!‘
والحرارةٌالتيٌنحسهاٌفيٌقلوبناٌ
ٌإنماٌهيٌمنٌحرارةٌنفسهٌفتخمدٌشعلةٌالنارٌمنٌقوةٌنفسه
ٌ
ٌاليكونٌبينٌأفرادٌشعبٌنزاعٌأوٌخالفٌٌ
ٌٌٌٌمادامٌفيهمٌأحدٌمنٌالدراويش
ٌ
نعتزٌباستغنائهٌٌ
ٌٌٌٌحبناٌناشئٌمنٌٌشوقهٌووجده
ٌ
انظرٌإلىٌنفسكٌفيٌهذهٌالمرآةٌٌ
ٌلتفوزٌبسلطانٌمبين
ٌ

حكمةٌُالدينٌهيٌحبٌالفقرٌوالشوقٌإليهٌٌ
وقوةٌالدينٌإنماٌهيٌمنٌاستغناءٌالفقرٌ
***

الفقر عند إقبال صفةٌ إميانيةٌ قويةٌ وملكةٌ عظيمةٌ يعلو على عامل امللكوت ويغلب على
األسباب .وقد استفاد إقبال هذا املعىن من كالم اهلل عز و جل  ":يا أيها الناس أنتم الفقراء إىل
اهلل ".ومن قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ’ :الفقر فخري‘ .فالناس يفتقرون إىل اهلل يف كل ما
حيتاجون إليه ،ألن اهلل هو اخلالق املالك الذي خلق اإلنسان من ٍ
ونفخ فيه من روحه،
طني مث َّ
سواه َ
فلما كانت روحه قد جاءت من عند اهلل فهو مفتقر إليه يف حاجاته كلها مادية كانت أو روحية،
َّ
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وملا كان اإلنسان خلق من ٍ
طني ونفخ فيه النفخة الربانية ،فهو يف حاجة إىل تكميل مقتضياته
ا لروحية كما هو مفتقر إىل تكميل حاجاته املادية ،وتكميل مقتضيات الروح إمنا تقف على اإلميان
علم وال فلسفةٌ،
باهلل .و يف احلقيقة إن يف اإلنسان فراغاً -منشؤه الروح اليت بني جنبيه  -ال ميلؤه ٌ
والمال ولو أعطي الدنيا كلها ،إمنا ميلؤه اإلميان باهلل والثقة به والتوُّكل عليه .فاإلنسان دائماً مفتقر
ٌ
يف توفري حاجاته كلها إىل اهلل تعاىل .وهذا اإلفتقار يقتضي عبوديتَه الكاملة وذلك بالذك ِر الدائ ِم
املتو ِ
اصل هلل تعاىل‘ فاملؤمن الللو قلبه عن ذكر اهلل وال يفرت لسانه عنه وجسمه وجوارحه يتوافقان
توافقاً كامالً مع قلبه ولسانه ،فالروح والقلب واجلسم واألعضاء تكون يف طو ٍ
اف مستم ٍر دائ ٍم حول

كلمة " الإله" .فالفقر هو اإلميان باهلل الذي يدخل يف بشاشة قلب املؤمن فيصبغ حياته كلها هبذه
وتتلون طبيعته هبذا اللون فيأكل قطع ًة من الرغيف اجلاف ويفتح خيرب ويغلب على امللوك
الصبغة‘ َّ
وتسليم ورضاً .والفقر هو متاع النيب
وشوق
حب
ٌ
والسالطني وثيابه مرقعة من هنا وهناك .فالفقر ٌ
ٌ
األمني صلى اهلل عليه وسلم وأنا أمحل هذا املتاع الذي أريد أن أسلنمه إىل األمة املسلمة.

إن الفقر يؤثنر يف قلب املسلم تأثرياً عميقاً ،وللق منه إنساناً آخر ،ميأل اجلو من
صوته ،ومينح الضعفاء قوًة وحريةً ملقاومة الطغاة الظلمة .وذلك ألنه حيمل القرآن ويعمل مبقتضاه
فيملك يف فقره كل شيء .ولو إنه ساكت صامت ولكن حرارة نفسه هلا تأثري عميق يف األحوال
واحلوادث.
***
ٌوقدٌقالٌالرسولٌللمؤمنينٌ:
’إنماٌجعلتٌليٌاألرضٌمسجدا‘ٌ()1

_______
  )6إشارة إىل احلديث ’ :جعلت يل األرض مسجدا و طهورا ‘.سنن أيب داؤد،الصالة  ،رقم احلديث  -113الرياض.

ٌ
ٌولكنٌواٌأسفاهٌعلىٌمرٌاأليامٌوكرٌالدهورٌ
ٌإنٌالمسجدٌسقطٌفيٌأيديٌالغير
ٌ
أيهاٌالرجلٌالطيبٌقمٌوٌجاهدٌ
السترجاعٌمسجدٌموالناٌالرسول
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ٌ
الٌتردٌبتركٌالدنياٌوالٌتتكلمٌبهذاٌٌ
فإنٌمعنىٌتركٌالدنياٌفيٌدينناٌهوٌتسخيرها
ٌ
معنىٌتركٌالدنياٌعندٌالمؤمنٌهوٌركوبهٌمركبٌالدنياٌٌ
فإذاٌخرجٌالمؤمنٌمنٌعنصرىٌالماءٌوالطينٌفكأنهٌتركها
ٌ
ٌالدنياٌهيٌصيدٌالمؤمنٌ
ٌٌكيفٌٌتقولٌللبازٌ’اتركٌٌصيدكٌٌلآلخرين‘؟
ٌ
الٌأجدٌحالٌلهذهٌالمشكلةٌ
كيفٌيبعدٌالشاهينٌعنٌالفضاءٌالواسع؟
أسفاٌعلىٌالشاهينٌلتركهٌأوصافهٌ،
لمٌيقعٌصيدٌفريسةٌفيٌمخلبهٌوٌلمٌيضطربٌمنٌاأللمٌ
ٌ

يجثمٌفيٌمكانهٌكئيباٌحزيناٌٌ
والٌيطيرٌبجناحيهٌفيٌالفضاءٌاألزرقٌ
*ٌ*ٌ*ٌ

علت يل
وقد ورد يف احلديث الصحيح أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال ’ :إمناج ْ
األرض مسجداً ‘ .ومن الواجب أن يكون املسجد حمرتماً عند املسلمني يكرمونه وجيلّونه ويطهرونه،
واألمة املسلمة غفلت عن هذا الواجب عليها ،ولكن من األسف أن هذا املسجد (البالد اإلسالمية) قد
سقط يف يد غرينا ،فمن الواجب على األمة املسلمة أن تستعيد قوهتا وحيويتها ،وأن تعمل جبد وإخالص
لنيل مقاصدها العظيمة.
وليس املراد من الفقر ترك الدنيا ،وإمنا املراد منه خلو القلب من حبنها ،ألن القلب ال
يتسع حلبني معا حب اهلل ورسوله وحب الدنيا ،فالواجب أن يكون قلب املؤمن فارغاً من حب الدنيا،
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فقدت ال حيزن ،عمالً بقول اهلل تعاىل " :لكيال تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا
رت ال يفر ْح وإذا
ْ
إذا توفَّ ْ
مبا آتاكم".
إن الرجل املؤمن احلر يشابه يف أوصافه الشاهني ألنه يصطاد لنفسه واليأكل من ٍ
طعام
ّ
ٍ
تركه غريه ،ويطري يف الفضاء البسيط الواسع ويبين عشَّه يف مكان ٍ
عال رفي ٍع ال تناله األيدي .أسفا على
فقد أوصافه وقعد كئيباً حزيناً ال يطري يف الفضاء البسيط!
الشاهني (املسلم) على أنه َ
***

ٌٌٌٌٌٌالفقرٌفيٌالقرآنٌنظرٌالمؤمنٌإلىٌماٌيقعٌفيٌالعالمٌمنٌالخيرٌوالشرٌ
ٌٌٌٌالفقرٌالٌيعنيٌاللعبٌبالربابٌوالرقصٌوالغناء
ماٌهوٌفقرٌالمؤمن؟ٌهوٌتسخيرٌالكونٌ
ٌالفقرٌيخلقٌفيٌالمؤمنٌأوصافٌالكمال
ٌ
ٌفقرٌالكافرٌهوٌتركٌالدنياٌوالهروبٌمنٌالحياةٌ
ٌبينماٌالبرٌوالبحرٌيتزلزالنٌمنٌفقرٌالمؤمنٌ
ٌ
هذاٌيطلبٌقرارةٌٌالحياةٌفيٌالغارٌوشواهقٌالجبالٌ
ٌوذاكٌيعانقٌالموتٌالجميل
ٌ
ٌٌٌٌطلبهٌللحقٌإنماٌيكونٌبتركٌمطالبٌالحياةٌ
ٌٌٌٌوطلبٌالمؤمنٌالحقٌبوضعٌوجودهٌعلىٌسيفٌالحقٌ
ٌ
ٌفقرٌالكافرٌفناءٌالنفسٌ
ٌ ٌوفقرٌالمؤمنٌإنارةٌوجودهٌمثلٌالسراج
إذاٌظهرٌالفقرٌفيٌالوجودٌٌ
ٌزلزلتٌمنٌهيبتهٌالشمسٌوالقمر
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ٌ
وحنينٌ
ٌظهورٌالفقرٌهوٌبدرٌٌ ٌُ

ٌٌٌٌظهورٌالفقرٌهوٌتكبيرٌالحسينٌ
ٌ

بعدٌأنٌفقدٌالفقرٌظهورهٌٌ
فقدٌالمسلمٌجاللهٌوٌهيبتهٌ
***

فقراملؤمن تسخري الكون ! ألن املؤمن يعمل للخري وجياهد لسعادة اإلنسان وفالحه،
ويعمل جبميع ما حيبه اهلل ورسوله ،وهبذا حتصل له قوةٌ عظيمةٌ وسطوةٌ كبريةٌ يس نخر هبا الكون! أما فقر
الكافر فهو عبارةٌ عن ترك الدنيا والفرار إىل شواهق اجلبال واالختفاء يف الغابات! الفقرعند املؤمن هو
خلو قلبه عن غري اهلل ،فال يلتفت وال مييل إىل شيء غري احلق سبحانه ،وال يلتفت إىل خزائن كسرى
ُّ
ألقيت يف مساء يوم يف صحن املسجد ،ولكن املؤمن قام ليصلني ،وما أكل إال قطع ًة من اخلبز
اليت
ْ

اجلاف ،وما لبس إال لباساً خشناً فيه رقعة من األدم ورقعات كثرية غريها .فقر الكافر تسليةٌ له وراحةٌ
دائم وجه ٌد
ألنه ينجو به من الك ند يف العيش واجلهد يف العمل .أما فقر املؤمن فهو عمل مستمر
وسعي ٌ
ٌ
متواصل ٍ
وتفان يف سبيل احلق .فظهور الفقر هو بدر وحنني وظهور الفقر هو تكبري احلسني.
ٌ
***
أسفاٌعليناٌوأسفاٌعلىٌهذاٌالعالمٌالقديمٌ
ٌالٌتحملٌأنتٌسيف‘ال’ٌفيٌيدكٌوٌالٌأنا
ٌ
الٌبدٌمنٌخلوٌقلبكٌمنٌغيرٌاهللٌ
ٌّ

ٌاتركٌهذاٌالعالمٌكله
ٌ

إلىٌمتىٌهذهٌالحياةٌبدونٌاالعتزازٌباإلسالمٌٌ
ٌأيهاٌالمسلم!ٌٌهذاٌٌموتٌوليسٌحياةٌ
ٌ
ياصاحبٌالحق!ٌأحيٌقلبكٌٌ
ٌالٌتنظرٌإلىٌوجودكٌإالٌبنورٌالحق
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ٌ

قسٌنفسكٌبمقياسٌالمصطفىٌ
لكىٌيظهرٌلكٌعالمٌجديدٌ
ٌ
*ٌ*ٌ*ٌ

فقدت سيفها منذ ده ٍر ٍ
طويل ،وحنن حنيا حيا ًة فاقد َة العزة والسالم.
أسفاً علينا ،إن األمة
ْ

عزنا
أعزنا اهلل باإلسالم ".فإذا التفتنا إىل غري اإلسالم ذهب ُّ
وقد قال عمر رضي اهلل عنه  " :حنن قوم َّ
هدي الرسول ،صلى
وفقد ملكنا وسيطر علينا غرينا ،فال بد لنا من الرجوع إىل الذي فقدناه ،فإذا اتبعنا َ
اهلل عليه وسلم ،واقتدينا به جيدد لنا العامل غري هذا العامل وحييا املسلم فيه حياة جديدة ينظر فيها بنور
اهلل.

ٌ
*ٌ*ٌ*ٌٌ

ياٌأسفاٌعلىٌملةٌاإلسالمٌ،سقطتٌمنٌمكانتهاٌالرفيعةٌ
ٌٌيوجدٌفيهاٌاألمراءٌواألغنياءٌوٌالٌيوجدٌٌالفقير
ٌ
ٌالٌتسألنيٌعنٌسببٌزوالٌهذهٌاألمةٌٌ
ٌفإنٌهذاٌأمرٌالٌأستطيعٌالكشفٌعنه
ٌ
يشتدٌالبكاءٌعليٌفيختنقٌالصوتٌفيٌصدريٌ،
ٌّ
ٌ

لذاٌأحبسٌهذهٌالداهيةٌالكبرىٌفيٌقلبيٌفالٌأفشيٌبها

ٌ
ٌإنٌالمسلمينٌفيٌهذهٌالبالدٌقدٌيئسواٌمنٌأنفسهمٌ
ٌفليسٌلهمٌقائدٌيقودهمٌإلىٌطريقٌالحقٌمنذٌمدةٌطويلة
ٌ
ٌفقدواٌٌيقينهمٌالواثقٌبأنٌمصدرٌقوتهمٌهوٌالدينٌ
ٌ
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أهلٌالقافلةٌهمٌقطّاعٌالطرقٌ
ٌف ُ

ٌاألمةٌتعانيٌالذلةٌوالهوانٌمنذٌثالثةٌقرونٌ
ٌحياتهاٌفاقدةٌالوجدٌوالسرورٌالروحاني
ٌفحياتهاٌدنيئةٌخاليةٌمنٌالفكرٌاألعلىٌوالوجدانٌاألسمىٌ
ٌحتىٌالٌنجدٌفيٌالمدارسٌوٌالٌفيٌمعلميهاٌذوقاٌعلمياٌٌ
ٌ
ٌأفكارهمٌالدنيئةٌتوديٌبهمٌإلىٌالهالكٌ
ٌتفرقهمٌيجعلهمٌيهربونٌمنٌأنفسهم
ٌ
ٌاألمةٌالٌتدريٌمكانتهاٌوالٌتعرفٌطريقهاٌ
ٌفلمٌتبقٌفيهاٌالحيويةٌوالجدٌالنقالبٌالحال
ٌ
فلمٌت رٌٌمنذٌزمنٌبعيدٌرجالٌٌخبيراٌٌباألم ٌورٌ
ٌفصارتٌألٌجٌلهاٌحزينةٌكئيبةٌمحرومةٌمنٌقبولٌالحق
ٌ
ٌالمسلمٌفيٌهذاٌالعصرٌكالرجلٌالمطرودٌمنٌموالهٌٌ
ٌ ُمفلسٌصعلوكٌغافلٌعنٌكلٌماٌيهمهٌٌ
ليسٌعندهٌمالٌيحصلٌٌبهٌعلىٌالسلطانٌ
ٌليسٌفيٌقلبهٌنورٌي تَّقيٌبهٌكيدٌالشيطان
ٌ
رجالٌالدينٌتابعونٌلإلفرنجٌ
معٌذلكٌلهمٌكالمٌمثلٌكالمٌبايزيد
ٌ
هٌفيٌحالٌك ٌونهٌمحكوماٌٌبيدٌغيٌرهٌ
ٌ
ٌ
ٌ
يقولٌإنٌالمسلمٌيتحسنٌدينُ
ٌفالحياةٌعندهٌمنوطةٌبفقدانٌوجودهٌ
ٌ
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يظنٌأنٌدولةٌغيرهٌرحمةٌفيٌحقهٌ

فيرقصٌحولٌالكنيسةٌويموت
***

أسفاً ،على األمة املسلمة اليت سقطت من مكانتها الرفيعة ،فلم ْيبق هلم شيءٌ من
الرفعة والعلى ،وذاقوا كل طع ٍم من الذلة واهلوان ،ويعيشون حيا ًة دنيئةً خالي ًة من الفكر األعلى
والوجدان األمسى .وأنا أعرف سبب هذا الزوال والتقهقر ،ولكين ال أمتالك نفسي أن أبوح به ،ألنين
أعرب عما أجد
كلما أردت أن أذكر هذا األمر يشتد يب البكاء ،مث ال أملك نفسي وال أستطيع أن ن
يف صدري من اهلم واحلزن.

وأسباب ضعف األمة املسلمة وتقهقرها كثرية متنوعة ،فذكر شاعرنا اإلسالمي ماكان
مهما Wمنها ،فيقول:
إن األمة تفقد القيادة الصاحلة اليت تقوم بأمورها وترشدها إىل ما فيه صالحها منذ
زمان طويل ،فلم يبق فيها رجل بصري بعواقب األمور ،فتفرقت كلمتهم وتزعزعت قوهتم وتشتت
املهم ،فهم يف فوضى ال يرون الطريق .مل يبق يف قلوب كثري من املسلمني تلك احلرارة اإلميانية اليت
جعلتهم قادة العامل وسادته ،ففقدوا ما كان عندهم من اإلميان الكامل واليقني الواثق .إن املسلمني
ال يزالون يعانون الذلة و اهلوان منذ ثالثة قرون ،فأَثَّر هذا احلال يف طباعهم فرضوا به
واطمأنوا عليه فلم تبق فيهم احليوية واجلد واجلهد النقالب احلال .إهنم فقدوا كل فكر أعلى
ووجدان أمسى حىت ال جند يف املدارس وال يف معلميها ذوقا علميا ً.وإن ضعف حال املسلمني
االقتصادي صار سبباً من أسباب التقهقر والزوال ،فاملسلم يف هذا العصر كالرجل املطرود من
مواله ،مفلس صعلوك غافل عن كل ما يهمه .ومل تبق مجاعة العلماء مصونة من الزوال الذي نزل
باملسلمني عامتهم ،فسقطوا من مكانتهم العلمية الرفيعة ومل تبق ملعظمهم سرية طيبة وقدوة صاحلة
يقتدي هبا املسلمون اللهم إال نفرا قليال منهم وقليل ماهم.
وخالصة ما قاله إقبال إن األسباب اليت أدت إىل ضعف األمة وسقوطها من مكانتها
الرفيعة ،هي هذه:
 -6ضعف احلرارة الدينية و فقد اإلميان الكامل.
93

-5
-9

عدم و جود القيادة الصاحلة.
تفرق املسلمني إىل شيع و أحزاب.

 -1اجلمود و احلرمان من األفكار احلية اجلديدة.
 -2الضعف يف االقتصاد.
*ٌ*ٌ*ٌ

ٌٌٌٌٌأيهاٌالمسلمٌالذيٌيخلوٌمنٌالحبٌوالشوقٌ
ٌٌٌٌٌٌهلٌتعرفٌالمشاكلٌالتيٌأوقعناٌفيهاٌهذاٌالعصرٌ؟
ٌ
ٌإنٌهذاٌالعصرٌجعلناٌغافلينٌعنٌنفوسناٌ
ٌوجعلناٌغافلينٌعنٌأسوةٌالمصطفىٌوسيرته
ٌ
ٌلمٌيبقٌٌحبٌالرسولٌفيٌقلبٌالمؤمنٌ
ٌٌفانطفأٌالنورٌمنٌمرآةٌقلبهٌفبقيٌالٌينعكسٌفيهٌالنور
ٌ
ٌٌلمٌتعرفٌماٌأخفىٌلكٌهذاٌالعصرٌفيٌباطنهٌ
ٌفخسرتٌٌخسارةٌٌفادحةٌوقبلتٌالهزيمةٌمنذٌالبداية
ٌ
ٌلماٌوقعٌفكركٌفريسةٌلحيلهٌ
ٌأصبحتٌالٌتنموٌفيٌقلبكٌأمنيةٌالحياةٌٌالساميةٌ
ٌ

فاحتسبٌنفسٌكٌوالٌتكنٌمنٌالغافلينٌ
ٌ ٌِ
ِّ
ةٌوٌفكرٌفيٌوجودكٌ
ٌٌقفٌساعاتٌقليل

ٌ
ٌإلىٌمتىٌتبقىٌفيٌخوفٌوقلقٌواضطراب؟ٌ
ٌٌقمٌوابحثٌلكٌعنٌمقامٌفيٌهذاٌالعالم
ٌ
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ٌحديقةٌٌكبيرةٌفيهاٌأغصانٌعاليةٌ
شكٌٌفيٌاألغصانٌالدانية
ٌفالٌتبٌ ٌِنٌ ٌعُ ٌَّ
ٌ

ٌأيهاٌالغافلٌ!ٌعندكٌأنشودةٌمنٌأجملٌاألناشيدٌ
ٌاعرفٌنفسكٌوالٌيكنٌتحليقكٌمعٌالغربان
ٌ
ٌاجعلٌنفسكٌأح ّدٌمنٌالسيفٌ
ٌثمٌألقٌبنفسكٌٌفيٌيدٌالقدر
ٌ
فيٌوجودكٌسيلٌعظيمٌ
ٌوالجبلٌأمامهٌمثلٌالتبنٌ
ٌإنٌقوةٌالبحرٌإنماٌهيٌفيٌسيرهٌالمتواصلٌ
ٌوقوفهٌلحظةٌواحدةٌينطويٌعلىٌعدمٌوجودهٌ
ٌ
الٌّولستٌبفقيهٌبالنكاتٌعارفٌ
أناٌلستٌب ٌُم ٌ

ٌولستٌأدريٌماٌهوٌالفقرٌوالتصوف
ٌ

ٌٌٌٌٌنعمٌبصيٌرتيٌفيٌالدينٌنافذةٌوٌلكننيٌبطيءٌالسيرٌ
ٌٌٌٌٌفعمليٌناقصٌوماٌعنديٌمنٌالقوةٌفهوٌفيٌالحقيقةٌوهنٌ
ٌ
ولكنٌالقدرٌأعطانيٌقلباٌمليئاٌبالنشاطٌ
ٌٌٌوكشفٌليٌرمزاٌواحداٌمنٌالرموزٌ

فخذٌنصيباٌٌمنٌحرارةٌالحبٌفيٌقلبيٌٌ
ٌألنهٌالٌيأتيٌبعديٌرجلٌفقيرٌمثليٌ
ٌ

*ٌ*ٌ*ٌ
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بك هذا العصر؟
فعل َ
أيها املسلم الذي خال قلبه عن حب اهلل ورسوله! هل َ
عرفت ما َ
كنت ختفيه بني
أهلاك عن أسوة الرسول
َ
وجعل َ
أنت ال تدري ما َ
قلبك خالياً من حب اهلل ورسوله ،و َ
َ
نسيت
خسرت به بعد ما خال قلبك من احلب والشوق والوجدان .إنك أيها املسلم ،قد
جنبيك ،وما
َ
َ
َ
تغري احلال وتط نوره .إنك قد وقعت يف الفريسة اليت وضعها لك
نفسك فلم ْتبق بعد يف قلبك األمل يف ُّ
َ
هذا الزمان وأصبحت ال تنمو يف نفسك أمنية احلياة السامية .إىل مىت تبقى يف هذه احلال من اخلوف
نفسك وال تكن من
احتسب
قم واصنع لك مقاماً يليق بك.
َ
ْ
من املوت والفزع على حرمان موارد احلياةْ ،
الغافلني! إعرف نفسك يا شاهني وال يكن طريك مع الغربان! إن هذه الدنيا وسيعة مملوءة باإلمكانيات
الكثرية املتنوعة فلما ذا تكتفي بالقدر القليل وتقتنع ببناء عشك يف الغصن الدنيا وال حتاول الوصول إىل
الرفعة والعلى .وأنت أيها الغافل أنت حتمل رسالة خالدة عظيمة ،وعندك شريعة باقية زاهرة ،ففي
وجودك سيل عظيم اليستطيع أن يقوم أمام اجلبال العالية ،والبحر يف احلقيقة يستمد قوته من وجودك.
و ِ
السّر املخفي يف تلك القوة الكامنة يف البحر ،إمنا هو من سريه املتواصل بدون توقف يسري ،ألنه إذا
وقف حلظةً واحد ًة تنعدم قوته يف تلك اآلونة .فأنت كذلك ال بد لك من العمل اجلاد املتواصل والسري
السريع املسلسل لتصل إىل املكانة الرفيعة اليت تستحقها .أنا أقد إليك النصائح_ أيها املسلم -مع إنين
لست مصلحاً ولست أدري ما هو الفقر والتصوف .ولكن بصرييت النافذة يف الدين اإلسالمي هي اليت
ترشدين إىل ما أقول ،وذلك ألن اهلل تعاىل أعطاين قلباً ذا حرارةٍ واضطراب ،فخذوا عين حرارة احلب،
سوف ال يأيت بعدي رجل فقري مثلي!
***
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ٌ
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ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
الرجلٌالحرٌ
ٌالرجلٌالحرٌيكونٌقوياٌٌبتأثيرٌ’الٌتخف‘ٌٌ)1(،
ٌٌيحملٌالسيفٌفيٌيدهٌوالناسٌفيٌديارهمٌآمنون
ٌ
ٌإنٌباطنٌالرجلٌالحرٌمنٌ ٌَّورٌٌبكلمةٌ’ٌالٌإلهٌ‘ٌ
ٌفالٌيكونٌعبداٌٌلغيرٌاهلل
ٌ
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ٌإنٌالرجلٌالحرٌمثلٌالجملٌيحملٌحمالٌٌعظيماٌٌ
ٌوالٌيأكلٌإالٌقليال
ٌ
يضعٌرجلٌهٌعلىٌاألرضٌفيٌتمكنٌراسخٌ
مكنٌقدمهٌعليها
ٌحتىٌإنٌاألرضٌتتأثرٌمنٌتٌ ٌِّ
ٌ
ٌإنهٌإذاٌماتٌيحياٌبعدذلكٌحياةٌٌسٌٌرمٌديةٌ
ٌ ٌويصيرٌتكبيرهٌغنياٌٌعنٌالحرفٌوالصوت
ٌ
ٌفالذيٌيتصورٌالزجاجٌٌحجرٌالطريقٌ
ٌٌيأخذٌذلكٌالفقيرٌالخراجٌمنٌالملوك
ٌ
ٌفالحرارةٌالتيٌتحياٌبهاٌإنماٌهيٌمنٌآثارٌخمرهٌ
ٌ ٌومسيلٌمائكٌإنماٌهوٌمنٌبحره
ٌ

----- -

ٌ

بعدٌأنٌفقدٌالفقرٌظهورهٌٌ
فقدٌالمسلمٌجاللهٌوهيبتهٌ
ٌ

 )6 -إشارة إىل اآلية الكرمية " :قلنا ال ختف إنك أنت األعلى ".طه-11:

ٌ

إنٌالملوكٌفيٌأزيائهمٌالحريريةٌالفاخرةٌ
يأتونٌإلىٌهذاٌالفقيرٌالعاريٌعنٌاللباسٌالكاملٌمصفرةٌٌوجوههمٌ
ٌوالدينٌعندناٌخبرٌوعندهٌنظرٌ
ٌهوٌفيٌالبيتٌمستقرٌونحنٌواقفونٌفيٌفناءٌالدارٌٌ
ٌ
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نحنٌمنٌيحبونٌالكنيسةٌويبيعونٌالمسجدٌ
ٌوهوٌيشربٌشراباٌٌطهوراٌٌمنٌيدٌالمصطفى
ٌٌالٌهوٌرجلٌالخمارةٌوالٌيحملٌفيٌيدهٌكأسٌالخمرٌ
ٌلمٌيبقٌلناٌفيٌالكأسٌشيءٌوهوٌمخمورٌبخمرٌ"ٌألست"ٌ()1
ٌ
ٌحمرةٌال ٌوردٌمنٌحمرةٌوجههٌ
ٌدخانهٌأكثرٌنوراٌمنٌنارنا
ٌ
ٌيترددٌالتكبيرٌفيٌصدرهٌإنهاضاٌٌلألممٌ
ٌ ٌوتقاديرٌاألممٌمستكنةٌفيٌأسرةٌجبينه
ٌ

ونتخذٌالمعبدٌقِبلةٌٌحيناٌآخرٌ
ٌ
نحنٌنتخذٌالكنيسةٌقِبلةٌٌحيناٌٌ
ٌ
ٌ
ٌهوٌالٌيطلبٌشيئاٌٌإالٌمنٌاهللٌ

ٌ
ٌهوٌعبدهٌونحنٌعبيدٌاإلفرنجٌ
ٌالٌتجدٌالدنياٌفيٌقلبهٌمكاناٌٌلها
ٌ
نصبحٌوٌنُمسيٌفيٌك ٌّدٌالعيشٌوالبحثٌعنٌأسبابهٌ

ٌوالنهايةٌماذا؟ٌالموتٌالمؤلم
ٌ

----  )6إشارة إىل هذه اآلية الكرمية ":و أشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى ".األعرافٌ-615 :
ٌيبقىٌحٌيَّاٌٌبعدٌموتهٌفيٌالعالمٌغيرٌالدائمٌ
ٌٌألنٌالموتٌعندهٌمقامٌمنٌمقاماتٌالحياة
ٌصحبتناٌتتركٌفيٌأهلٌالقلبٌأثراٌٌسيئاٌٌ
ٌ ٌويصيرٌالوردٌفيٌصحبتهٌبعدٌقليلٌذاٌقلبٌينبضٌفيٌجنبيه
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ٌ
ٌٌنحنٌنعتمدٌعلىٌالظنٌوالتخمينٌ
ٌٌأماٌهوٌفعملٌكلهٌقليلٌٌكالمه
ٌ
ٌٌنحنٌذوٌاحتياجٌنمشيٌفيٌالطرقٌطلباٌللرزقٌ
ٌٌ ٌوهوٌيحملٌفيٌيدهٌسيفاٌٌمنٌ‘الٌإله’ٌمعٌفقٌرهٌ
ٌ
نحنٌمثلٌالورقٌالجافٌالذيٌيطيرهٌالهواءٌ
ٌ
ٌّ

ٌ ٌوهوٌإذاٌضربٌالجبالٌضربةٌتتفجرٌمنهاٌاألنهارٌ
ٌ
ٌفاتركٌمرافقتيٌواذهبٌإليهٌواتخذهٌرفيقكٌ
ٌواتركٌهذهٌالدارٌواتخذٌداراٌٌجديدةٌلك
األيامٌومرٌالدهورٌ
ٌّ
كرٌ
تشكٌٌ ٌّ
ٌالٌ ُ

ٌعشٌعيشةٌراضيةٌبمرافقةٌذلكٌالرجلٌالحر
ٌ
ٌالصحبةٌخيرٌٌمنٌالعلمٌالكتابيٌ
ٌ

ٌٌألنٌمرافقةٌالرجلٌالحرٌتغيّرٌالمرءٌ ٌوتجعلهٌإنساناٌ
عميقٌكبيرٌ
ٌالرجلٌالحرٌهوٌبحرٌ ٌ
ٌٌفخذٌالماءٌمنٌالبحرٌوالٌتأخذهٌمنٌالجدولٌالصغير

ٌ
ٌصدرهٌيجيشٌكالمرجلٌ
ٌ ٌويكونٌالجبلٌأمامهٌهباءٌٌمنثوراٌ
ٌ
ٌ
سلمٌمثلٌالرفيقٌالنديمٌ
ٌيعيشٌفيٌال ِّ

ٌ ٌوحياتهٌتكونٌمثلٌالربيعٌفيٌالحديقة
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ٌ
ٌقدرهٌ
ٌولكنهٌفيٌأيامٌالحربٌيكونٌعارفا ٌ
ٌ ٌويحفرٌبسيفهٌقبرهٌ
ٌ

ٌ

نفسيٌفِداكٌٌاتركنيٌ
ٌ
ٌ
افقهٌفيٌحبٌوشوق
اذهبٌإلىٌهذاٌالرجلٌالحرٌوٌر
ٌّ
ٌ
ّ
الٌينبتٌالقلبٌفيٌالطينٌوالماءٌٌ
ٌُ
ٌ
ٌدونٌأنٌيتوجهٌإليهٌصاحبٌالقلب

ٌ

قيمتُكٌٌ ِ
يطيّرهٌالهواءٌٌٌ
الٌتعادلٌالورقٌٌالجافٌالذيٌ ٌ
ٌ
حتىٌترافقٌالرجلٌوتصاحبه
ٌ
*ٌ*ٌ*ٌ

الغرض األمسى يف نظر إقبال للدين اإلسالمي كله ،وللشريعة اإلسالمية بأسرها ،أن
يكون املرء عبداً هلل باإلختيار ،ألنه إذا اختار هذا الدين وهو ر ٍ
وعمل بالشريعة اإلسالمية مع حبه
اض به
َ

تتكون يف وجوده قوة عظيمة روحانية -،وهذه القوة الروحانية اليت يس نميها إقبال "خودي"
هلل ولرسولهَّ ،
وبلغت " خودي" (أنا) إىل أقصاها ،ينت منها الفقر أي
وصلت هذه القوة إىل منتهاها،
(أنا)-وإذا
ْ
ْ
حب سوى حب اهلل ورسوله ،وإذا
اإلحتياج إىل اهلل وحده واإلستغناء من غريهُّ ،
وخلو القلب عن كل ٍّ
كد وكبد،
حصلت له احلرية الكاملة ،احلرية من الدنيا وحبها وما فيها من ٍّ
اتصف املؤمن هبذا الوصف
ْ
انطوت عليه من ضنك العيش ومرارته .وهذا هوالرجل احلر! فالرجل احلر ال لاف أحداً إال اهلل
وما
ْ
تعاىل ،ألن باطنه منور من كلمة "ال إله " و إنه ال يزال ثابتاً يف العامل الذي يتغري كل حني ،فيحيا حيا ًة
ٍ
دوي يف صدره من
سرمدية حىت إنه يبقى حياً بعد موته ،ألن املوت عنده مقام من مقامات احلياة ،له ٌّ

التكبري وهبذا الصوت تستيقظ األمم ،وإن تقديرها مسترتة يف جبينه ،ألنه دائم اإلتصال مع خالقه وقد
أفىن رضاه يف رضاء اهلل.

يلي:
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وقد ذكر إقبال يف هذه القطعة من األبيات أوصافاً عديدة للرجل احلر ،نلخصها فيما

بثبات ٍ
الوصف األول :الرجل احلر يقوم أمام الباطل ٍ
ٍ
وشجاعة ،ألنه يرنكز فكره على
وعزم
أمر اهلل تعاىل " :ال ختف إنك أنت األعلى".
الوصف الثاين  :ينظر يف إحتياجه إىل اهلل وال ينظر إىل سواه ،فيملك االستغناء عن غريه.
الوصف الثالث  :يبذل حياته ،يف سبيل احلق ،ويستشهد بدمه إن قول اهلل هو احلق.
" وال تقولوا ملن يقتل يف سبيل اهلل أمواتا بل أحياءعند رهبم".

خاضعني.

الوصف الرابع  :ال ميلك شيئاً من أسباب الدنيا ومع ذلك يأيت إليه أرباب الدنيا

الوصف اخلامس  :الناس يعرفون الدين وأسراره من الكتب وهو يرى ما هو خمفي من
أعني الناس من احلكم واألسرار؛ ألن معرفة اهلل تعاىل ال حتصل من النظر يف الكتب ،إمنا حتصل بصحبة
أهل النظر وأصحاب احلال.
***
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ٌ
ٌ

فيٌأسرارٌالشريعةٌ
تعلمتٌمنٌمرشديٌ–ٌالروميٌ–ٌأسراراٌٌ
وأفنيتٌنفسيٌفيٌهذهٌاألسرارٌ
حفظتُهاٌ
ٌٌٌٌٌٌف ٌ
ُ
ٌ

ٌإذاٌكانٌالمالٌلإلنفاقٌفيٌوجوهٌالخيرٌ
ٌٌٌٌٌٌفنعمٌالمالٌالصالحٌللمرءٌالصالحٌكماٌقالٌالرسول(ٌ)1
ٌ
تنظرٌفيٌسرٌهذاٌالحديثٌ
ٌّ
ٌإنٌلمٌ
ٌفأنتٌعبدٌالمالٌوالذهب
ٌ
ٌصالحٌاألمةٌإنماٌيكونٌفيٌأيديٌالفقراءٌ
ٌٌ ِ
والغنىٌربماٌيكونٌسبباٌلفسادها
ٌالغنيٌٌالٌيحبٌالجديدٌبلٌٌيٌبٌغٌضهٌ
ٌ

ىٌالقديُمٌكماٌهو
ٌ
ٌٌفهوٌيريدٌأنٌيبقٌ
ٌإنٌالخطأٌفيٌنظرهٌهوٌالصوابٌ
ٌوهوٌيخشىٌمنٌالتغييرٌوٌاالنقالب

ٌ
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ٌٌإنٌالمالكٌأكلٌٌطعامٌٌٌالعاملٌالفقيرٌ
ٌٌبلٌهتكٌٌحرمةٌٌبناته
----- -

  )6جزء من احلديث الطويل املروي عن عمرو بن العاص أنه قال ’ :بعث إيل رسول اهلل صلى اهلل عليهيف النظرمث طأ طأ ،فقال:
وسلم فقال :خذ عليك ثيابك و سالحك مث ائتين ،فأتيته و هو يتوضأ ّ ،
فصعد ّ
إ ين أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك اهلل و يغنمك ،و أرغب لك من املال رغبة صاحلة ،قال ،قلت :يا
رسول اهلل ما أسلمت من أجل املال ،و لكين أسلمت رغبة يف اإلسالم ،و أن أكون مع رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم ،فقال :يا عمرو نعم املال الصاحل للمرء الصاحل ‘.مسند أمحد بن حنبل ج 1ص ٌ-631

والعاملٌالفقيرٌيبٌ ٌِكيٌأمامهٌبكاءٌٌالنايٌ
ٌُ

ٌٌٌٌٌٌفهوٌالٌيزالٌيبكيٌ ٌويئنٌٌويشكو
ٌ

ٌليسٌعندهٌخمرٌفيٌكأسهٌوليسٌعندهٌسكنٌ
ٌيبنيٌبيدهٌالقصورٌويبيتٌهوٌفيٌالطرق

نعمٌالمُنٌعٌمٌالصالحٌالذيٌيعيشٌعيشٌالفقراءٌ،
ٌ
ٌويعيشٌفيٌهذاٌالعصرٌكماٌيعيشٌالعارفٌباهلل
***

إن اإلسالم دين كامل يشتمل على مجيع ما حيتاج إليه اإلنسان من تعليم وإرشاد يف
حياته الدينية والدنيوية .فاإلسالم يشتمل على العبادات اليت حتكم الصلة بني ِ
العبد وربه ،ويشتمل على
األخالق الفاضلة اليت تريب يف اإلنسان صفات محيدة عالية ،ويشتمل على األصول القيمة اليت تقوم
ٍ
تعليمات ٍ
رفيعة تتعلق باملال واإلقتصاد ،ويشتمل
عليها العالقات املستقيمة بني الناس ،ويشتمل على
على قواعد حمكمة للحكم والسياسة .فاإلسالم يرشدنا إىل أن نقوم بتنظيم املال واالقتصاد على أسس
قومية ،أوالها أن يكون كسب املال وصرفه يف احلدود اليت حددها اهلل ورسوله.
فيقول إقبال أنا تعلَّمت من مرشدي الرومي نكتةً بليغةً وهي أن املال صا ٌحل إذا كان
حصوله من طريق احلالل وإنفاقه يف وجوه اخلري ،كما ورد يف احلديث الشريف ،فالذي ال يكون عمله
سامية وأسرا ٍر ٍ
ٍ
موافقاً هلذا احلديث الشريف وال يفكر فيما حيتوي عليه من ٍ
كامنة فهو يف احلقيقة
معان
فقري املال عب ٌد له .وصالح األمة إمنا هو مكنون يف الفقر ال يف حب املال .وذلك ألنه كلما َّ
متكن حب
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الدنيا يف قلب رجل تتغري رؤيته إىل األشياء وينقلب فكره ،فيصري جباناً لشى من تغري احلياة وتقلنب
طماعاً خبيالً باملال يأكل لقمة الفقري ول ايستحيي منه.
األمور وينقلب ّ
***

إنٌاألمةٌالتيٌالٌتعرفٌالسرٌالمكنونٌفيٌأكلٌالحاللٌ
ٌّ

تصيرٌحياتهاٌوباالٌٌعليهاٌ
ٌ
ٌٌ
ٌ
ٌ

ٌواٌحسرتاهٌإنٌالغربٌماٌأدركٌهذاٌالسرٌ
ٌألنهٌالٌينظرٌبنورٌاهلل
ٌ
ٌالٌيعرفٌالحرامٌمنٌالحاللٌ
ٌفصارٌمنٌأجلٌذلكٌنظرهٌخاطئاٌوعملهٌفاسدا
ٌ
ٌأمةٌتأكلٌعلىٌحسابٌأمةٌأخرىٌ
ٌتزرعٌهذهٌوتسيطرٌتلكٌعلىٌالمحاصيل
ٌ
معنىٌالحكمةٌعندهمٌسلبٌماٌيجدونٌعندٌالضعفاءٌمنٌأرغفةٌ
ٌُ
ٌ
ٌالحكمةٌعندهمٌسلبٌالروحٌمنٌأجسادهم
ٌ
ٌطريقٌالحضارةٌالجديدةٌهوٌافتراسٌجسدٌاإلنسانٌ
ٌوانتهاكٌحرمةٌآدمٌهوٌتجارةٌٌعندهم
ٌ
ٌٌهذهٌالبنوكٌوهذهٌالحيلٌالتيٌابتكرهاٌاليهودٌ

ٌ

ٌتذهبٌبالنورٌالذيٌيوجٌدٌفيٌقلبٌاإلنسان
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حتىٌالٌي فنىٌهذاٌالنظامٌبأسٌٌِره ٌ

ٌ
ٌ

الٌيبقىٌدينٌوالٌتهذيبٌوٌالٌحكمة
*ٌ*ٌ*ٌ
مهم لوضع
أساس ٌ
إن االقتصاد اإلسالمي إمنا هو قائم على أساس احلالل واحلرام ،وهذا ٌ

متني حلفظ اجملتمع من الفساد والضرر اللذان يقعان من عدم االحتياط يف
أصل ٌ
االقتصاد الصحيح ،و ٌ
أخذ املال والتصرف فيه ،فيبتلي اإلنسان بذلك يف رجس املال ودنَسه .إن الناس يف هذا الزمان مل يصلوا
إىل إدراك هذه احلقيقة ومل يعرفوا السر الكامن فيها فانكبوا على حصول الدنيا ومتاعها دون أن يفرقوا
بني احلالل و احلرام وبني ما يصلح هلم وما ال يصلح هلم .ولعدم تفريقهم بني احلالل واحلرام أكلوا أموال
الناس بالباطل ،حىت صار عندهم أن احلكمة أن يسلبوا ما جيدونه عند الفقراء ،وأن ينهبوا امللل واألقوام،
وأن يفرتسوهم افرتاس األسد اجلائع ،فال جيتنبون انتهاك احلرمات وال يبالون بأصول وال قاعدة .ليس من
املمكن أن يبقى الدين والتهذيب واحلكمة حىت ال يفىن هذا النظام الفاسدٌ .
ٌ

*ٌ*ٌ*ٌ

المكونٌمنٌالخيرٌوالشرٌ
ٌإنٌالمرءٌفيٌهذاٌالعالمٌ َّ
ٌ

ضرٌ
ٌقلّماٌيعرفٌالنفعٌمنٌال ِّ

ٌإنهٌالٌيعرفٌاإلحسانٌفيٌالعملٌ ٌوالفسادٌفيهٌ
ٌالٌيدريٌالصراطٌالمستقيمٌمنٌطريقٌالضالل
ٌ
إنٌالشرعٌينبعٌمنٌأعماقٌالحياةٌٌ
ٌُ
ٌ
ٌ

يذهبٌبهٌظالمٌالكون
ٌُ
ٌوٌينبعٌمنهٌنورٌٌ
ٌٌلوٌتيَّقنٌالناسٌأنٌالحرامٌحرامٌ
ٌٌالنضبطٌالعالٌمٌإلىٌيومٌالقيامة

ٌ
ٌهذاٌأمرٌٌالٌيتعلقٌبالفقهاءٌٌ
ٌإنماٌيحتاجٌإلىٌوجهةٌنظرٌأخرى
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ٌ
ٌأنٌالشرعٌمبنيٌعلىٌالعدلٌوأنهٌالٌبدٌمنٌالتسليمٌوالرضاٌبهٌ
ٌأصلهٌإنماٌنبعٌمنٌقلبٌالمصطفى
ٌ
ٌنعمٌإنٌالفراقٌيحرقٌالفؤادٌ
ٌلوٌظهرٌهوٌفالٌتبقٌٌأنت
ٌ
ٌلوٌأزعجكٌالفراقٌإلىٌحدٌكادٌيفارقٌالروحٌالجسدٌ
ٌمنٌالواجبٌأنٌيقلٌطلبٌالوصلٌويزدادٌطلبٌالرضا
ٌمحمدٌأخبرناٌعنٌطريقٌرضاهٌ
ٌ ليسٌفيٌأحكامٌالدينٌشيءٌٌغيرٌأنٌيطلبٌرضاه
ٌ
عرشٌجمشيدٌمستكنٌتحتٌسجادةٌالفقيرٌ
ٌّ
ٌ
ٌالفقرٌوالسلطانٌكالهماٌمٌظهرانٌلرضاه
ٌ
ٌفأتمرٌبأمرٌالسلطانٌوالٌتأتمرٌبحكمٌغيرهٌ
ٌكأنكٌفيٌالحربٌولستٌفيٌمجالٌالقيلٌوالقال
ٌ

ٌٌالٌتلٌ ٌِويٌ ٌَّنٌعنقكٌٌعنٌحكمه ٌماٌاستطعتٌ
ٌٌفلوٌأطعتٌهٌألطاعكٌالناس

ٌ

ٌ

اتبعٌالشريعةٌلتكونٌفيٌأحسنٌتقويمٌٌ
كنٌوارثاٌٌإليمانٌإبراهيم
*ٌ*ٌ*ٌ

إن اإلنسان يف هذا العامل ال يستطيع أن يعرف احلق من الباطل وأن ميينز بني الصالح
والفساد ،وأن يعلَم ما فيه صالحه ور شده .هذا أمر ال يرشده إليه عقله ،ألن العقل اإلنساين مقي ٌد يف
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دائرة احلس واملشاهدة وحمدود يف ما يراه يف هذا العامل فقط .فيحتاج إىل معرفة ما فيه خريه وصالحه إىل
نوراحل نق املبني الذي يتجلّى يف الشريعة اإلسالمية بوضوح .إن منبع الشريعة اإلسالمية هو قلب املصطفى

صلى اهلل وسلم ،الذي نزل عليه الوحي من عند اهلل الذي خلق اإلنسان فيعرف مجيع ما يف اإلنسان من
ٍ
ٍ
ميول
ومقتضيات روحية كانت أو جسمية ،فالشريعة اإلسالمية شريعةٌ تطابق فطرَة اإلنسان مطابقةً تامةً
وتوافق طبيعته البشرية موافقة كاملة ،فلو آمن الناس هبا وسلكوا منهاجها املستقيم لضبط نظام العامل إىل
يوم القيامة.

*ٌ*ٌ*

ٌفماٌهوٌ’الطريق‘ٌأيهاٌالقارئٌالكريم؟ٌ
ٌالطريقٌهوٌالنظرٌإلىٌالشرعٌمنٌأعماقٌالحياة
ٌ
ٌإنٌٌكنتٌٌتريدٌمعرفةٌٌالدينٌالحقٌ
ٌفانظرٌفيٌأعماقٌقلبك
ٌ
ٌ
ٌإنٌكنتٌالٌتعٌرفٌأسرارٌالدينٌفالٌتبقىٌلكٌحريةٌ
ٌألنٌهذاٌالنهجٌالٌيكونٌسبباٌٌفىٌالوصولٌإلىٌاهلل
ٌ
ٌإنٌالعبدٌإذاٌكانٌالٌيرىٌالحقٌجلياٌٌكالنهارٌ
ٌالٌيكونٌحراٌٌمنٌقيدٌالجبرٌواالختيارٌ
ٌ
ٌفغصٌفيٌبحرٌفطرتكٌ
ٌواتبعٌالحقٌوالٌتتبعٌالظنٌوٌالهوىٌ
ٌلتعرفٌالسرٌالمكنونٌفيٌالخيرٌوالشرٌ
ٌولتعرفٌالسرٌالمستورٌفيٌالسماواتٌالتسع
ٌ
ٌمنٌأخذٌنصيبهٌمنٌالرسولٌ
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ٌٌيصيرٌبالقربٌمنٌجبريل
ٌ
ٌياٌمٌنٌيفتخرٌبالقرآنٌالعظيمٌ
ٌإالمٌتجلسٌفيٌحجرتك؟
ٌ
ٌقمٌواكشفٌللناسٌأسرارٌٌدينهمٌ
ٌ

ٌبيِّنٌلهمٌنكاتٌالشريعةٌوٌأسرارها
إلىٌأحدٌمنٌالناسٌ
ٌٍ
ٌالٌيفتقرٌأحدٌٌ
ٌهذهٌهيٌالنكتةٌالوحيدةٌفيٌالشرع

ٌ

ٌٌإنٌالمدرسةٌٌوٌالمالٌَّتحدثاٌبكثرةٌ
ٌمعٌذلكٌلمٌيفهمٌالمسلمونٌهذهٌالنكتة

ٌ
كانٌالمسلمونٌأحياءٌ ٌولكنٌذهبتٌحياتهمٌبالتأويالتٌالفاسدةٌ
فخمدتٌفيٌأجسادهمٌنارٌالحياةٌ

رأيتٌأهلٌالتصوفٌ
وجربتٌالعلماءٌفيٌالمكتبٌ
ٌ َّ
ٌ

ظهرٌمنٌبينهمٌمتنبئٌفيٌعصريٌ
ٌٌالٌيرىٌفيٌالقرآنٌشيئاٌٌإالٌنفسٌه
ٌ
كلٌٌّمنهمٌيدعيٌالمعرفةٌبالقرآنٌوالسنةٌ
ٌ

ٌولكنهمٌمحرومونٌمنٌالبصيرةٌوعمقٌالنظرٌفيٌالشريعة
ٌٌٌٌٌٌ
والنقلٌٌكالهماٌفيٌقيدٌالهوىٌ
ٌ ٌُ
العقلٌ ُ
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ٌٌمنابرهؤالءٌمصنوعةٌمنٌالخشبٌفحسب
ٌ
ىٌمنٌخطبهمٌحلٌالمشاكلٌ
ٌّ
الٌيُرجٌ
ٌ ٌ
ٌألنٌجيوبهمٌخاليةٌمنٌاليدٌالبيضاء

ٌ

هاٌفالٌبدٌلكٌٌأنٌتقومٌلقيادتهاٌٌ
ٌَّ
ٌَّ
واألقوامٌكل
فسدتٌاألممٌ
وتقدمٌأسوتكٌالعمليةٌالحسنةٌلهاٌ
*ٌ*ٌ*ٌ

وعلمت بعضاً من أسرارها ،فما
عرفت اآلن الشريعة
َ
يقول إقبال :أيها القار الكرمي! قد َ
ِ
نبعت من
هو الطريق ،ياترى؟ الطريق هو النظر ىف الشريعة من أعماق قلوبنا ،حىت نرى ونتيقن إهنا ْ
روحنا اليت بني جنبينا ،فهي موافقةٌ لفطرة اإلنسان نابعةٌ من طبيعته .فإذا وجد املؤمن هذه احلقيقة
وأدركها بتمامها ،عرف طريق الوصول إىل اهلل ،وأدرك أنه حر خمتار يف العمل مبا أمر اهلل ورسوله ،وإذا مل
َت عليه من اخلارج وأنه جمبور على العمل هبا فال
ير العبد هذاألمر جلياً واضحاً يظن أن الشريعةَ طََرأ ْ
يبقى حراً من قيد اجلرب واإلختيار .إن بعضا من العلماء والصوفية يتكلمون عن الدين والشريعة ويدعون
معرفتهم بالقرآن والسنة ،ولكنهم ال يفهمون هذه النكتة .وقد ظهر من بينهم املتنبئ الكاذب الذي
يدعي أنه جاء ذكره يف القرآن ،وذلك ألن القرآن قال ":يأيت من بعده امسه أمحد ".وكان يف احلقيقة إمسه

غالم أمحد ( عبد أمحد) القادياين ،فبغي هذا العبد وطغى طغياناً كبرياً.
أيها املفتخر بالقرآن إالم العكوف بدون العمل ،قم واكتشف للناس أسرار دينهم ووضح
هلم نكات الشريعة ،والنكتة املهمة من هذه النكات هو أن ال يكون أحد من الناس مفتقرا إىل غريه.
فسد العامل كله فقم وقدم إيل الناس أسوة عملية للحياة.
***
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ٌ

عبراتٌ
111

ٌعلىٌافتراقٌالمسلمينٌفيٌالهندٌ
ياٌهماليا!ٌياٌأطك!ٌياٌبحرٌالكنك!ٌ
ٌ

إلىٌمتىٌالعيشٌهكذاٌعيشةٌٌغيرٌمٌٌرضٌيَّة؟!ٌ

ٌٌٌٌالشيوخٌليسٌعندهمٌفراسةٌالمؤمنٌ
ٌٌٌٌالشبابٌليسٌعندهمٌنصيبٌمنٌالحبٌٌ
ٌ
كلهاٌحرةٌفيٌالشرقٌوالغربٌ
ٌٌاألممٌٌ
ٌَّ

ٌٌٌٌأماٌنحنٌفالعملٌعندناٌلصالحٌغيرنا
ٌ
حياتناٌمنصرفةٌلصالحٌغيٌرناٌ

هذهٌالحياةٌموتٌوٌليستٌبفترةٌمنٌالنومٌالعميق
ٌ
ٌليسٌذلكٌالموتٌالذيٌينزلٌمنٌالسماءٌ
ٌإنماٌهوٌفناءٌينشأٌمنٌأعماقٌوجودنا
ٌ
غسلٌوالٌللقبرٌ
ٌموتٌالٌحاجةٌلهٌلل ُم ِّ

ٌالٌيفتقرٌإلىٌمنٌيشيعٌجناٌزتهٌمنٌاألحبةٌواألقارب
ٌ
الٌينوحٌعليهٌأحدٌ
ٌليسٌلهٌفيٌالسماءٌعذاب
ٌ
ٌهذاٌموتٌالٌيوجدٌلهٌأثرٌفيٌميدانٌالحشرٌ
ٌألنٌعاقبتهٌسوفٌتظهرٌفيٌهذهٌالحياة
ٌ
ٌ
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ٌمنٌزرعٌللدنياٌفعسٌىٌأنٌيحصدٌفيهاٌ
ٌفماذاٌيبقىٌلهٌبعدٌذلكٌعندٌالحق؟ٌٌ
ٌ
ٌأمةٌالٌتجدٌعزيمةٌوٌالٌأمنيةٌفيٌحياتها
ٌينمحيٌنقشهاٌمنٌالحياةٌبأسرها
ٌ
منٌالسحرٌ
ٌِّ
ٌاالعتمادٌعلىٌالرئاسةٌوالملكٌإنماٌهوٌنوعٌ
ٌ

ٌٌزجاجٌٌيٌٌُرىٌمنٌالسحرٌمثلٌالحجرٌفيٌصالبته
ٌمنٌأثرٌهذاٌالسحرٌالمبينٌ
ٌأنٌالمسلمٌٌلمٌيبقٌمسلماٌٌوالكافرٌٌلمٌيبقٌكافراٌ

ٌ
ٌإنٌسكانٌالهندٌيتحاربونٌفيماٌبينهمٌ
ٌالفتنٌالتيٌماتتٌمنذٌزمنٌبعيدٌأحيوهاٌمنٌجديد
ٌ
حتىٌإنٌقوماٌٌمنٌالغربٌنفذواٌوتحكمواٌفيٌاألمورٌ
ٌفقامواٌمقامٌالحٌكٌمٌبينٌالكفرٌواإلسالم
ٌ

ٌ

ٌ

ومثالٌحكمهمٌأنهٌالٌيعرفٌأحدٌالماءٌمنٌالسرابٌٌ
انقالب!ٌانقالب!ٌٌانقالب!
*ٌ*ٌ*ٌ

ن
رت األقوام
حتر ْ
لاطب إقبال أهل اهلند ويقول هلم َ
إالم تعيشون يف ذل العبودية ،قد ّ
وامللل وأنتم ال تزالون تعانون املصائب حتت سيطرة األغيار .هذه حياةٌ تشبه املوت بل هي أشد منه
أمر يتعلق بالقضاء والقدر الذي ال دخل لنا فيه .أما هذا املوت فقد ألبسناه على
ألن املوت ٌ
اليبكي أحد على
املغسل وال إىل القربْ .
وجودنا .هذا النوع من املوت ال حيتاج اإلنسان بعده إىل ّ
هذا املوت وال حيتاج امليت أن ينتظر حلسابه إىل يوم القيامة .ألن هذه الدنيا هي مزرعة األعمال،
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ٍ
ٍ
بت علينا أقوام من
فما ْ
زرعناه حصدناه .إننا كنا يف اختالف وافرتاق ،وكنا يف شقاق بعيد ،فتغلَّ ْ
وصارت هذه الدنيا َمعادنا نعاين فيها أشد العذاب .ومل يبق لنا من األمر
وحتكمت يف أمورنا
الغرب
ْ
ْ
ٌّ
بد إال اإلنقالب! فيا لإلنقالب!
***
ياٌمنٌيسعىٌعمرهٌفيٌطلبٌالدنياٌ
ٌٌاطلبٌمنٌالخالقٌقلباٌٌحياٌ
ٌ
ٌنعمٌأنتٌتعيشٌفيٌهذهٌالدنياٌ
ٌٌلكنٌالسماواتٌالتسعٌفيٌطلبٌهذاٌالقلبٌ()1
ٌ
نٌالقلبٌخلقٌمنٌالطينٌ
ٌُ
ٌالٌتفهمٌ ٌَّنٌأ
ٌإنماٌهوٌمنٌأعلىٌاألفالكٌ

هذاٌالعالمٌلهٌمثلٌحٌرمٌالحبيبٌللمحبٌ
ٌٌفيشمٌمنٌورقٌالاللةٌرائحةٌالحبيب
ٌ
ٌوهوٌفيٌحربٌمستمرةٌمعٌالعالمٌكلهٌ
رٌالحجرٌمنٌضربٌقدمهٌ
ٌُ
ٌ ٌَّ
يتفج
ٌ

ٌيدركٌحقيقةٌالمنبرٌوالصليبٌ
ٌٌوهوٌحافظٌلنوره
ٌ
ٌسيلٌٌيحتويٌعلىٌالبحورٌالعظيمةٌ
ٌإنٌموجةٌمنهٌتخبرناٌبطوفانٌعظيم
حيٌباقٌبدونٌطعامٌوشرابٌ
ٌٌّ

ٌيموتٌحينماٌالٌيبقىٌفيهٌالحضور
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 -- --- ( )6إن بعضاً من الصوفية يعدون العرش والكرسي يف عداد السماوات فيجعلون عددها تسعاً ،وقد أوردالرومي هذا املصطلح يف كالمه ،واتبعه إقبال.

حيٌباقٌبدونٌطعامٌوشرابٌ
ٌٌّ

ٌيموتٌحينماٌالٌيبقىٌفيهٌالحضور
ٌ
ٌفهوٌكالسراجٌفيٌظلمةٌالجسدٌ
ٌٌتضيءٌمنهٌالخلوةٌوالمجلس
ٌ
ٌالقلبٌينظرٌإلىٌوجودهٌويستغرقٌدائماٌفيٌحبٌاهللٌ
ٌليسٌالطريقٌإليهٌإالٌطريقٌالفقرٌوالمعرفة
ٌ

أيهاٌالشابٌخذٌهذهٌالنصيحةٌبقوة،
ٌٌنشأتٌٌفيٌالعبوديةٌولكنٌالبدٌلكٌأنٌتموتٌوأنتٌحر
*ٌ*ٌ*
غري ما بقوم
واالنقالب ال يتأتَّى إال بعد االنقالب يف صدور الناس ،ألن اهلل تعاىل "ال ي ن

فاطلب من اهلل قلباً واعياً يشعر باألمور على وجهها ويفهم عواقب األحوال
حىت يغيندروا ما بأنفسهم".
ْ
فهماً بليغاً .ال تفهمن أن القلب عضو خملوق يف جسد اإلنسان ،نعم هو كذلك ولكنه مع هذا حمل
َّس ْم بعبوديته اخلالصة من
الروح اليت هي أمر من أمر اهلل ،فإذا اجته العبد بقلبه إىل اهلل ،وتوّكل عليه ،وات َ
دواعي الشك وشوائب الريب ،ينعكس زجاج قلبه من نوِرالبصرية ،فيصري مكانه فوق السماوات التسع.
فاملؤمن الذي حيمل هذا القلب يف صدره ،هو الذي يتمكن من االنقالب ألنه هو الذي تتفجر األرض
من ضرب قدمه ،وهو السراج املنري يف ظلمة األرض .فطريق االنقالب هو طريق املعرفة والفقر .فخذ أيها
ذل العبودية!
الشاب هذه النصيحة مين،
حر من ّ
َّ
أنت ٌّ
والمتوتن إال و َ
***
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ٌ
السياسةٌالحاضرةٌ
السياسةٌالحاضرةٌتشدٌقيودٌالعبيدٌوتحكمهاٌ
ٌوالحريةٌالتيٌٌتراهاٌخاليةٌمنٌالبصيرةٌ
ٌ
ٌلماٌرأواٌحماسةٌالجمهورٌ ٌوجهودهٌ
ٌوضعواٌستاراٌٌعلىٌوجهٌالملكيةٌ
قالواٌإنٌالسلطنةٌلألقوامٌجامعةٌ
وٌأحكمواٌأمرهمٌبهذهٌالمقالةٌالخاطئةٌ
ٌ
ٌ
ٌهذاٌالفضاءٌالٌيسمحٌللطيرٌبأنٌيفردٌجناحيهٌوٌيطيرٌحراٌطليقاٌٌ
ٌوالٌيمكنٌفتحٌهذاٌالبابٌالمغلقٌبهذاٌالمفتاحٌ
ٌ
ٌإنٌهذهٌالسياسةٌتقولٌللطائرٌالمحبوسٌفيٌالقفصٌ
ٌاتخذٌوكركٌفيٌشباكٌالصياد
ٌ
كيفٌيُرجىٌللطائرٌالذيٌيبنيٌفيٌالصحراءٌعشهٌ

ناٌمنٌالطيورٌالمفترسة؟ٌ
ٌ
ٌٌأنٌيكونٌآم
ٌ
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كزٌهمهٌفيٌالطعامٌ
ٌٌمنٌسحٌِرهٌأنٌالطائرٌالذكيٌر ٌَّ
ٌ

حبسٌنشيدهٌفيٌحلقومهٌفلمٌيغرد
ٌِّ
ٌٌ

ٌإنٌأردتٌٌالحريةٌفالٌتقربنٌمنٌسياستهمٌالخادعةٌ
ٌمتٌعطشاٌٌولكنٌالٌتشربنٌقطرةٌمنٌخمرهم
ٌ
حذارٌحذارٌمنٌكالمهمٌالفاتنٌ
حذارٌحذارٌمنٌحيلهمٌالماكرة
ٌ
إنٌالعينٌالتيٌتكتحلٌب ٌُكحلهمٌتصيرٌعمياءٌٌالٌترىٌالنورٌ

ٌ

وٌيتضاعفٌالجبُرٌعلىٌالعبدٌالمجبورٌ

أتيٌمنٌخمارتهٌ
ٌَّ
حذارٌمنٌالخمرٌالتيٌت
حذارمنٌلعبٌالقمارٌمعٌجليسٌالسوءٌ
ٌ

ٌٌٌإنٌالرجلٌالحرٌالٌيكونٌغافالٌٌعنٌحريتهٌوٌوجودهٌ
ٌٌٌفاحفظٌنفسٌكٌوٌالٌتأكلنٌحبةٌٌاألفيونٌالتيٌيعطيهاٌلك
ٌ
ٌ

فقلٌأمامٌفرعونٌمقالةٌالكليم
فيكونٌالبحرٌيبساٌمنٌضربكٌ()1
***

إن السياسة احلاضرة هي كالسياسات القدمية ،تسيطر على ِ
دناء الناس وتضع يف أرجلهم
سالسل العبودية ،وليست احلنرية اليت تقدنمها إىل الناس وتغريهم هبا من احلقيقة يف ٍ
ِ
شيء .فإن األمم
َ
املستعمرة ملا رأت أن الناس شرعوا يستيقيظون من سباهتم الطويل ،وبدأوا يفهمون أمورهم ،أرخ ِ
ِ
تار
َ ْ
تس َ

الدميوقراطية اجلميلة على وجه امللكية .هذا الفضاء ال يليق بطائر يريد التحليق يف الفضاء الواسع
الطليق .إن هذه السياسة تقول للطائر احلبيس يف القفص :لتهنأَ ِ
بعيش ِ
طعامك
ك يف هذا املكان ،تعطى
َ
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خرجت منه
أوعناء ،و ح َذا ِر أن تفكر يف اخلروج من هذا القفص ،ألنك لو
ابك من غري ٍّ
وشر َ
كد َ
َ
لك رغد العيش والسالمة من املوت .فاخندع الطائر هبذا الكالم
ك الطيور ذات املخالب ،فهنيئاً َ
الفرتسْت َ

أردت احلرية
اقتنع مبا جيده من الطعام والشراب،
وحبس َ
نشيده يف حلقومه ،فلم يغنرد بعد .إذا َ
املليح و َ
َ
كل شيء َخ ْل َقه مث
فال تقربن سياستهم اخلادعة وقل أمام فرعون مقالة الكليم " :ربُّنا الذي أعطى َّ
هدى ".فيكون البحر يابساً من ضربك الشديد.

ٌ

***

------ -

  )6إشارة إىل اآلية الكرمية " :ولقد أوحينا إىل موسى أن أسر بعبادي فاضرب هلم طريقا يف البحر يبسا الختاف دركا وال ختشى ".طه-11 :

ٌ
ٌأناٌحزينٌلمهانةٌهذهٌالقافلةٌ
ٌ الٌأرىٌفيٌأميرهاٌنورٌٌالقلب
ٌ
ٌإنٌأميرهاٌعبدٌالمالٌوالمنصبٌ
ٌليسٌعندهٌالبصيرةٌوٌليسٌفيٌقلبهٌ’الٌإله‘
ٌ
ادهٌالكنيسةٌ
نشأٌفيٌالحرمٌومٌر ٌُ
ٌُ
ٌ
ٌقدٌهتكٌعٌنَّاٌرداءٌالعزة
ٌ
ٌمنٌالبلهٌأنٌيتبعهٌالناسٌ
ٌ

ٌألنهٌليسٌفيٌصدرهٌقلبٌٌمنٌ ٌَّورٌٌبنورٌاهلل
ٌفليسٌلناٌسبيلٌإالٌأنٌنعتمدٌعلىٌأنفسناٌ
ٌألنٌالرجلٌالٌيستطيعٌصيدٌالغزالٌبكلبٌأعمىٌ
واٌأسفاهٌعلىٌقومٌأغمضواٌأعينهمٌعنٌذواتهمٌ
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ٌمالتٌقلوبهمٌإلىٌغيرٌاهللٌوٌنسواٌأنفسهمٌ
ٌ
ٌإذاٌماتٌاألناٌفيٌصد ٌورٌقومٌ
الجبلٌإلىٌورقٌجافٌتطٌيِّرهٌالريٌاحٌ
ٌتٌحٌ ٌَّولٌ ٌُ
ٌ

ٌنعمٌإنٌكلمةٌالٌإلهٌموجودةٌفيٌقلبٌالمسلمٌ
ٌٌلكنهٌقلماٌيظهرأثرهاٌفيٌحياتهٌالعمليةٌ
ٌ
ٌالمسلمٌهوٌالذيٌإذاٌرآهٌالكافرٌأيقنٌأنهٌعلىٌالحقٌ
ٌترتعدٌاألرضٌبوضعٌجبينهٌعليها
ٌ
الذيٌكانٌيقولٌالٌإلهٌإالٌاهللٌفيٌظاللٌالسيوفٌ
ٌ ٌوالذيٌإذاٌٌقٌُتِلٌنبتٌمنٌدمهٌالٌإلهٌإالٌاهللٌ
ٌلمٌيبقٌبعدٌعندهٌشيءٌمنٌذلكٌالٌالعشقٌوٌالٌالوجدٌ
ودٌ
ٌلمٌيبقٌفيٌالحرمٌمنٌلهٌقلبٌينبضٌبال ٌِّ
ٌأيهاٌالمسلمٌإالمٌتبقٌىٌفيٌهذاٌالمعبدٌالقديمٌ
ٌٌأسيراٌٌٌلمكائدٌالشيطان؟ٌ
ٌ
ٌالٌيحصلٌألحدٌالشوقٌوالرغبةٌفيٌالطلبٌ
ٌٌإالٌإذاٌقامٌالليلٌوٌابتهلٌإلىٌاهللٌبالدعاءٌفيٌاألسحار
ٌ

ٌ

ٌإالمٌأيهاٌالمسلمٌتعيشٌفيٌالبحرٌكالورقةٌالجافةٌٌٌ
تعلمٌضبطٌالنفسٌحتىٌتكونٌراسخاٌٌكالجبالٌ
*ٌ*ٌ*

وا أسفاه! على األمة املسلمة ،قد تبدلت احلال غري احلال وانقلبت األمور رأساً على
وحتول إىل حج ٍر أسود ،فلم ْيبق يف األمة املسلمة أح ٌد من
عقبها ،وفقد ُّ
الدر املستنري بري َقه وملعانَه َّ
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منورةٌ حبب اهلل ورسوله .واملسلمون يف هذا العصر فقدوا
أمثال أولئك الرجال الذين كانت قلوهبم َّ
مجيع ما عندهم من أوصاف الكمال .أما اآلن فهم ليسوا بشيء وماهم إال عبيد الدرهم والدينار.
فقد صاروا بعيدين عن احلرم واقرتبوا من الكنيسة .إهنم فقدوا إحساسهم ومات شعورهم بذاهتم ومل
يبق أنا (خودي ) حياً يف وجودهم .نعم إهنم ي ّدعون اإلسالم بألسنتهم ،لكنهم ال يأتون بشاهدي
ٍ
عدل ( العمل الصاحل و اخللق احلسن) على صدق دعواهم وال يظهر أثر اإلسالم يف حياهتم
حاراً على هذه احلال .مل يبق ذلك املسلم الذي كان وجوده برهاناً ساطعاً
العملية .وأنا أبكي بكاء ّ
على احلق ،حىت إن الكافر إذا رأه آمن برؤيته بأن دينَه هو الدين احلق .ذلك املؤمن الذي ترتعِد له
األرض إذا وضع جبينَه عليها ،والذي كان يو نحد اهلل يف ظالل السيوف .فإىل مىت تبقى -أيها
املسلم -يف هذا احلال؟ و ما ذا يكون الطريق للخروج منه؟ إن طريق اخلروج من هذا البالء
أنت
املسيطر هو أن حتيي قلبك وجتعله خالصاًحلب اهلل ورسوله ،وتدعو اهلل دعاءَ خاش ٍع متضرٍع و َ
إالم تعيش كالورق اجلاف الذي
ٌ
قانت آناء الليل ساجداً وقائماً ترجو اآلخرة وترجو رمحة ربنكَ .
يطفو على سطح املاء؟ جيب عليك أن تتعلم ضبط النفس حىت تكون راسخاً كاجلبال.
***
ٌٌإنٌالعاقلٌالٌيبوحٌبأسرارهٌإلىٌاآلخرينٌ
ٌٌلكننيٌالٌأستطيعٌأنٌأخفيٌعنكٌماٌرابنيٌمنٌالهمٌوالحزن
ٌ
ونشأتٌفيٌالعبوديةٌ
ٌُ
اٌكنتٌعبداٌٌ
لم ٌُ
ٌٌ ٌَّ
ٌ انقطعتٌٌمنيٌالصلةٌبالكعبة

ٌ

ٌ

ٌحينماٌأصٌلِّيٌعلىٌالرسولٌ
سائرٌوجوديٌمنٌالندم
ٌيتق ٌطٌَُّرٌ ٌُ
ٌألنٌالعشقٌيقولٌ:وجودكٌمحكومٌبالغيرٌ
ٌصدركٌمثلٌالمعبدٌمليءٌباألصنامٌالتيٌتعبدها

ٌ

ٌ
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ٌإذاٌلمٌيبقٌعندكٌشيءٌيدلٌعلىٌحبٌالرسول ٌ
فالٌتدنسٌاسمهٌالكريمٌبنطقكٌلهٌفيٌالصالةٌعليه

*ٌ*ٌ*ٌ
ٌ
الرجل العاقل ذو احلزم ال يبوح بأسراره ،ولكنين ال أستطيع أن أخفي عنك ما رابَين من
اهل نم واحلزن .وذلك ألن الصلة اليت كانت متصلة بيين وبني احلرم ،انقطعت بعد أن صرت عبداً للغري.
يتقطر وجودي بعرق الندامة واالنفعال كلَّما أردت أن أصلني على الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم .كيف
وجودك خالياً من األخالق احملمدية فصالتك
أصلني عليه ،بعد أن صار قليب معبداً لألصنام؟! إذا كان
َ
عليه تكون بعيدة عن مراعاة األدب يف شأنه.

*ٌ*ٌ*ٌ

ٌالٌتسألنيٌعنٌقياميٌفليسٌفيهٌالحضورٌ
ٌالٌتسألنيٌعنٌسجوديٌفهوٌخالٌمنٌالسرور
ٌ

إنٌتجٌلِّيٌالحقٌولوٌللحظةٌ
ٌ ٌَّ
ٌفهوٌمنٌنصيبٌالرجالٌاألحرار

ٌ
ٌإذاٌسجدٌالرجلٌالحرٌ
ٌٌتطوفٌحولهٌالسماوات
ٌ
نحنٌعبيدٌالٌنعرفٌماٌيستكنٌفيٌالسجدةٌمنٌجاللٌ
ٌوالٌندريٌماٌفيهاٌمنٌٌالجمالٌٌ
ٌ
ٌالٌيُرجىٌمنٌالعبيدٌأنٌيجدواٌحالوةٌاإليمانٌ
ٌ

ٌالٌيُرجىٌمنهمٌولوٌكانواٌحفظةٌالقرآن
مؤمنٌولكنٌيعملٌعملٌآزرٌ

ٌالدينٌعندهٌوٌالعلمٌقدٌاختلطاٌبالكفرٌ
لوٌأنكٌتجدٌفيٌقلبكٌلوعةٌالحبٌ

121

ٌ

ٌفالصالةٌُإذنٌمعراجٌالمؤمنين
ٌيجريٌفيهٌالدمٌالحارٌ
ٌّ
إنٌلمٌيكنٌلديكٌجسم

ٌٌفسجودكٌليسٌإالٌعادةٌقديمةٌٌ

ٌ

إنٌعيدٌاألحرارٌهوٌغلبةٌالملكٌوٌالدينٌٌ
وعيدٌالعبيدٌليسٌهوٌإالٌهجومٌالمؤمنين
***
ملا كانت احلياة حمكومة لغري اهلل ،فالصالة صارت فاقدة السرور ،فلم يبق يف قيامي
وشوق .الصالة هي منتهى العبودية والسجدة من أهم أركان
حضور ومل يبق يف سجودي وج ٌد
ٌ
جالل ٍ
الصالة .حنن عبي ٌد ال نعرف ما يف السجدة من ٍ
ومجال ،وأهنا عند ما كان املسلم احلر يضع
جبهته على األرض ساجداً هلل ،كانت السماوات تطوف حولَه .وما للعبيد أن يذوقوا حالوة اإلميان

كن مؤمناً حقاً واحي يف قلبك احلب الشديد ترى الصالة –
إمنا هي لألحرار وليس للعبيدْ .
حقيقة -إهنا معراج املؤمنني.
***

ٌ

ٌ

كلماتٌقالئلٌإلىٌاألمةٌالعربيةٌٌ

ٌلتبقٌهذهٌالديارٌوهذهٌالصحراءٌإلىٌاألبدٌ
ٌفمنٌذاٌٌالذيٌأعلنٌالقيصرٌوٌالكسرى؟ٌ(ٌ)1
ٌ

فيٌهذاٌالعالمٌالذيٌيتكونٌمنٌالزمانٌوٌالمكانٌومنٌاألمسٌوالغدٌ
ٌٌمنٌالذيٌتالٌاآلياتٌالقرآنيةٌأوال؟ٌ
ٌ
منٌالذيٌعرفٌالسرٌالمكنونٌفيٌ’الٌإله‘ٌأوال؟ٌ
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منٌأيٌمكانٌسطعٌهذاٌالنورٌفيٌبدايته؟
ٌ
علىٌمائدةٌمنٌالتقطٌالعال ُمٌالعلمٌوالحكمة؟ٌ

ٌفيمنٌنزلتٌاآليةٌفأصبحتمٌ؟ٌ()2
ٌمنٌنفسٌذلكٌالنبيٌاألميٌ
ٌنبتتٌاألزهارٌفيٌصحراءٌالعرب
ٌ

ٌحريةٌاإلنسانٌإنماٌكانتٌمنٌوجودهٌ
ٌٌأعنيٌأنٌحالٌاألممٌمدينٌلذلكٌالماضي
ٌ

------ -

  )6إشارة إىل قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم ’ :إذا هلك كسرى فال كسرى بعده وإذا هلكقيصر فال قيصر بعده ،والذي نفس حممد بيده لتنفقن كنوزنا يف سبيل اهلل ‘.صحيح البخاري،
األميان ،كيف كانت ميني النيب صلى اهلل عليه وسلم ،رقم احلديث -5190 :الرياض.
  )5إشارة إىل اآلية الكرمية  " :و اذكروا نعمة اهلل عليكم إذ كنتم أعداء فألف بني قلوبكمفأصبحتم بنعمته إخوانا ".آل عمران-609 :
ٌ
هوٌالذيٌخلقٌالقلبٌفيٌجسمٌاإلنسانٌ
ٌهوٌالذيٌكشفٌعنٌوجههٌالستارٌ
حطّمٌكلٌمعبودٌقديمٌ
ٌطلعتٌاألزهارٌمنٌماءٌسمائهٌعلىٌكلٌغصنٌيابسٌٌ
الحروبٌالساخنةٌمنٌبدرٌوحنينٌ
ٌ
ُ

ٌظهورٌالصدِّيقٌوالفاروقٌوعليٌوالحسينٌ
ٌماٌهيٌإال
ِّ
ٌ

ٌٌهمٌالذينٌصدعواٌبكلماتٌاألذانٌإِبَّانٌالنضالٌ
ٌٌوهمٌالذينٌقرأواٌالصافَّاتٌ(ٌ)1فيٌميدانٌالقتالٌ
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ٌ
ٌسيفٌاأليوبيٌوٌنظرٌبايزيدٌ(ٌ)2
ٌمفتاحانٌلخزائنٌالعالم
ٌ
ٌٌٌٌٌٌالعقلٌوالروحٌتجلياٌمنٌكماله
يٌإنماٌكاناٌمنه
ٌٌٌٌٌٌاجتماعٌالذكرٌوٌفكرٌالرومٌ ٌوالر ّ

ٌ

ٌوالعلمٌوالحكمةٌوالدينٌوالشريعةٌوتنظيمٌاألمورٌ
ٌأماٌباطنٌاإلنسانٌففيهٌالقلبٌالمضطرب
ٌ
الحمراءٌوالتاجٌلهماٌمنٌحسنٌالعالمٌ
الذيٌتمدحهٌالمالئك
ٌ

_______
  )6إشارة إىل اآلية الكرمية  ":والصافات صفا ".الصافات-6:والصافات هي املالئكة تصف أجنحتها يفاهلواء واقفة فيه حىت يأمرها اهلل مبا يريد.
  )5صالح الدين األيويب (6639-6691م ).مؤسس الدولة األيوبية ،أكرب ملوك املسلمني .و بايزيدالبسطامي من كبار الصوفية عاش عيشة زهد و ورع طول حياته ،وتويف سنة  516من اهلجرة ،و كثريا ما
يذكره إقبال كمثال للعارف الكامل.

ٌ
هذهٌكلهاٌمعجزةٌمنٌمعجزاتهٌ
ٌٌٌٌٌومثلٌلتجلياتهٌالكثيرةٌ
ٌ
ٌالظاهرالذيٌيراهٌالناسٌهوٌهذهٌالمظاهرٌوالتجلياتٌ
ٌأماٌالباطنٌفالٌيُد ِركٌكنههٌإالٌّالعارفٌالبصيرٌ
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ٌ

فالمدحٌوالثناءٌلهذاٌالرسولٌالعظيمٌٌ
الذيٌنورٌقلبٌاإلنسانٌباإليمانٌ
ّ
*ٌ*ٌ*

أيتها األمة العربية! لتبقى بالدكم إىل األبد! من ذا الذي فتح بالد قيصر وكسرى وأعلن
أنه ’إذا هلك قيصر فال قيصر بعده وإذا هلك كسرى فال كسرى بعده‘ ٌوقولوا لنا أيُّها العرب من هو
الذي تال اآليات القرآنية؟ ومن هو الذي عرف أول ما عرف السر املكنون يف كلمة
لت فيه اآلية القرآنية :
’ الإله ‘؟ ومن هو الذي قدَّم العلوم واحلكمة إىل اإلنسانية؟ ومن هو الذي نز ْ
النيب األمي الذي إزدهرت بوجوده صحراء العرب ،وأعطى اإلنسان
"فأصبحتم بنعمته إخوانا؟" ذلك هو ُّ
احلرية اليت فقدها منذ دهور مديدة! معارك بدر وحنني إمنا كانت لتظهر منها أمةٌ عظيمةٌ ميثلها الصديق
صدعوا بكلمات األذان أثناء احلرب ،وهم الذين كانوا يتلون سورة
والفاروق وعلي وحسني .هم الذين َ
مرصوص .سيف
الصافَّات – وهم يف صفوف احلرب -وهم يقاتلون يف سبيل اهلل صفاً كأهنم بنيا ٌن
ٌ
النيب أعطى
صالح الدين األيويب ووجدان با يزيد البسطامي كالنا مفتاحان خلزائن العامل .هذا ُّ

اإلنسانية مجيع ما حتتاج إليه من العقل والروح ،ومن الذكر والفكر ،ومن العلم والعمل ،ومن الدين
والشريعة ،ومن احلكمة ونظم احلياة ،والقلب املضطرب يف صدر اإلنسان! ترى ما يتجلَّى من احلسن
والبهاء يف قصر احلمراء وتاج حمل! هذه كلها من املعجزات اليت ظهرت على أيدي العرب! فاملدح والثناء

كله لذلك الرسول الذي جاء من اهلل نوراً وكتاباً مبيناً ليخرج الناس من الظلمات إىل النور ويهديهم إىل
الصراط املستقيم.
*ٌ*ٌ*
إنٌالحقٌالذيٌجاءٌبهٌمحمدٌجعلكمٌأح ّدٌمنٌالسيفٌٌ

ٌٌٌكنتمٌأعراباٌفجعلكمٌملوكاٌتكتبونٌمقاديرٌاألمم

ترفعونٌأصواتكمٌباألذانٌوالصالةٌوٌأنتمٌفيٌالحربٌوٌالضربٌ
ٌوفتحتمٌالشرقٌوالغربٌ
ٌ
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نعمٌكانتٌتلكٌالحالٌالتيٌتجذبٌالناسٌإليكمٌ
ٌٌواٌحسرتاهٌعلىٌهذهٌالحالٌالتيٌتنبئٌعنٌقلقٌواضطراب
ٌ
ٌتقدمتٌسائرٌاألممٌاألخرىٌحولكمٌ
ٌٌوٌأنتمٌالٌتعرفونٌحقيقةٌأمركمٌ
ٌ
كنتمٌأمةٌواحدةٌفتفرقتمٌفيٌأممٌشتَّىٌ
ٌفصارتٌوحدتكمٌفيٌتحزبٌوٌشتاتٌ
ٌ
منٌفقدٌالثقةٌبنفسهٌماتٌ
ٌمنٌانحازٌإلىٌغيرهٌماتٌ
ٌ
ماٌفعلتمٌبأنفسكمٌلمٌيفعلهٌأحدٌ
ٌ

ٌإنكمٌآذيتمٌروحٌالرسولٌبهذهٌالفعالٌ
ٌأيهاٌالغافلٌعنٌسحرٌاإلفرنجٌ
انظرٌإلىٌماٌاستقرٌفيٌأكمامهمٌمنٌالفتنٌٌ
ٌٌ
َّ
إذاٌأردتٌاألمانٌمنٌخداعهمٌ

ٌ

بنٌمنهمٌأبداٌ
ٌٌفاطردهمٌعنكٌوٌالٌتقر َّ
إنهمٌقدٌجعلواٌاألممٌفيٌشتاتٌبسياستهمٌ

ٌ

وجعلواٌوحدةٌالعربٌفيٌتفرقٌواختالف
ٌٌ
ِّ
منذٌأنٌوقعٌالعربٌفيٌحبائلهمٌ
ٌت َّ
نكرٌلهمٌكلٌشيءٌوقستٌعليهمٌالسماءٌ
انظرٌأيهاٌالعاقلٌنظرةٌتدبرٌفيٌهذالعصرٌ

جددٌروحٌعُمرٌفيٌجسمكٌمرةٌأخرى
ٌ ٌِّ
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ٌ
إنٌمنبعٌالقوةٌومصدرهاٌهوٌالدينٌ
ٌألنٌالدينٌيقينٌوإخالصٌوعزمٌكله
ٌ
رٌالبدويٌأمينٌالسرٌاإلالهيٌ
ِّ
ٌماٌدامٌضميُ

ظلٌحارساٌللدينٌوٌمحافظاٌللفطرة
ٌٌٌٌ َّ
ٌ

كانٌطبعهٌالسليمٌهوٌالميزانٌلمعرفةٌالخيرٌوالشرٌ
ٌٌإذاٌتألقٌنجمهٌفيٌالسماءٌأفلتٌنجومٌاآلخرينٌ
ٌ
ٌقمٌوارحلٌعنٌالسكنٌوالصحراءٌوالجبلٌوالواديٌ
ٌاتخذٌخيمتكٌفيٌوجودك
ٌ
كنٌأسرعٌمنٌالهواءٌالطليقٌفيٌالصحراءٌٌ
ٌٌسرٌبناقتكٌإلىٌميدانٌالحرب
ٌ
هذاٌالعصرٌإنماٌهوٌمدينٌلوجودكٌ
ٌ

ٌٌنشوتُهٌإنماٌهيٌمنٌخمرك
أنتٌالذيٌكشفتٌٌأسرارٌهذاٌالعصرٌ
ٌأنتٌالذيٌبنيتٌبيديكٌهذاٌالعصر

ٌ
ولكنٌاإلفرنجٌلماٌأخذواٌبزمامٌهذاٌالزمانٌ
ٌٌجعلوهٌكالعشيقٌالذيٌٌيفتقدٌالحياءٌوالوقار
ٌ
فهوٌشرابٌسائغٌحلوٌ
ٌلكنهٌالٌدينٌفيهٌوٌالٌحياءٌٌ،فيمشيٌعلىٌغيرٌهدي
ٌ
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ٌ

ياٌرجلٌالصحراء!ٌقمٌوٌاب ِنٌالعالمٌبناءٌمحكماٌٌ
وقسٌكلٌشيءٌبمقياسك
*ٌ*ٌ*

إن احلق الذي جاء به حمم ٌد ،صلَّى اهلل عليه وسلم ،قد جعلكم أقوياء غالبني على تقادير

األمم ،ففتحتم الشرق والغرب ،ولكن يا لألسف عليكم فقد نبذمت وراء ظهوركم ما كان عندكم من
لتفرق
اخلري الكثري يف حال أن األمم يف هذا العصر تتقدم وتتطور ،ومضيتم يف تلك احلالة الراهنة من ا ُّ
روح الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم،
التحزب والشنتات .وما فعلتم مل يفعله أح ٌد ق ّ
و ُّ
ط ،أنتم آذيتم َ

باألفعال اليت فعلتموها .أيها الغافل عن كيد الغرب ومكره ،إنه هو الذي شتَّت وحد َة العرب وتركهم يف
شبكة اصطيادهم ما حصل هلم األمن والسالم يف ٍ
ِ
يوم من
فوضى ال جناة هلم .منذ أن وقع العرب يف
َ
وضعت
لك ألنك الذي
األيام .انظر أيها العاقل وف ّكر يف عاقبة أمرك ،إن هذا العصر اجلديد مدين َ
َ
فقدهتا وإمنا حتصلها
قم وجاه ْد للحصول على تلك املكانة اليت َ
األساس هلذا العصر .يا رجل الصحراء ْ
باإلميان القومي على هذا الدين والعمل مبا حيبه اهلل ورسوله ،كما حصلتها من قبل .ولن يصل َح أمر هذه
األمة إال مبا صل َح به َّأوهلا.
***
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فماذاٌنعملٌبعدٌياٌأقوامٌالشرقٌ

ٌ

اإلنسانيةٌالتزالٌتبكيٌمماٌنالتهٌمنٌاإلفرنجٌ
ٌالمصائبٌالتيٌنزلتٌإنماٌهيٌمماٌجنتٌأيديهمٌٌ
ٌ
ٌفماٌذاٌنعملٌبعدٌياٌأقوامٌالشرقٌ
ٌ

لتكونٌأيامٌالشرقٌمشرقةٌمرةٌأخرى؟ٌ
ٌٌ
ُ
ٌليظهرٌاإلنقالبٌفيٌوجودٌالشرقٌ
ٌٌليذهبٌظالمٌالليلٌوليضيءٌالنهار

ٌ
يقتلٌالغربٌنفسهٌبالسيفٌالذيٌصنعهٌ
َّ
ألنهٌوضعٌأصولٌالالدينيةٌونفذهاٌفيٌالعالم
ٌ
ٌ
فهوٌكلبٌعقورٌفيٌصورةٌشاةٌمسكينةٌ
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ٌالٌيزالٌمختفياٌفيٌمخبئهٌلصيدٌالخرافٌٌالضعيفةٌ
ٌ
ٌالمشاكلٌالعالميةٌاليومٌكلهاٌمنٌجرائهٌ
ٌٌآالمٌاإلنسانيةٌوهمومهاٌإنماٌهيٌبسببه
ٌ

إنٌاإلنسانٌفيٌنظرهٌحيوانٌماديٌالٌغيرٌ
تسيرٌقافلةٌالحياةٌبدونٌأنٌتكونٌلهاٌغايةٌ

ٌٌٌ

*ٌ*ٌ*ٌ
ٌ
لت عليها وهذه
اإلنسانية كلها داميةٌ باكيةٌ على ما تعانيه من اآلالم واملصائب اليت نز ْ
احلوادث واآلالم اليت تتساقط على اإلنسانية كما تتساقط قطرات املاء من السحاب ليست إال ما
كسبت أيديها .ولكن طالئع اإلنقالب ترتاءى من بعيد! فما ذا نعمل بعد أيتها األقوام الشرقية لتكون
ظهرت بعض من العالمات اليت ُّ
وتطوره
امس الشرق مشرقة من جديد .واآلن وقد
تدل على ُّ
تغري احلال ُّ
ْ
إىل أحسن حال من الذي كنا فيه .قد اختذت شعوب الغرب أصول الالدينية لسياستهم وثقافتهم،
مادي فقط وليس له منزل يسري إليه .وهذا األصل مبثابة
وجعلوا ينظرون إىل اإلنسان على أنه حيوا ٌن ٌ
ٍ
سيف يقتل حاملَه.
ٌ

*ٌ*ٌ*ٌ
وجميعٌماٌترىٌأمامكٌأيهاٌالمسلمٌإنماٌهوٌمنٌنورٌاهللٌ
ٌ

ارٌاألشياءٌكلهاٌإنماٌهيٌمنٌاهلل
ٌٌأسر ٌُ
ٌالرجلٌالحرٌهوٌالذيٌيرىٌفيٌالكونٌآياتٌاهللٌ
ٌٌالسرٌفيٌهذاٌهوٌحكمٌالنظرٌوالفكر

ٌ
ٌالعب ٌُدٌالمؤمنٌيستفيدٌمنٌهذاٌالحكمٌأكثرٌ
ٌٌفيكونٌأكثرٌرحمةٌٌبالناس
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ٌ
إنهٌٌيضيئٌوجودهٌبنورٌالعلمٌ
ٌفيصيرٌقلبهٌأكثرٌخشيةٌٌهللٌ
إنٌعلمٌٌاألشياءٌيعملٌمثلٌعملٌالكيمياءٌفيٌوجودناٌ
ٌلكنٌتأثيرٌالعلمٌيختلفٌفيٌالغربٌعنٌتأثيرهٌعندنا
ٌ
ٌإنٌفكرهٌعقيمٌوعقلهٌخاطئٌالٌيميزٌبينٌالخيرٌوالشرٌ
ٌٌإنٌعينهٌالٌتدمعٌوقلبهٌفيٌصدرهٌكالحجرٌ
ٌ
ٌوالحقٌأنٌالعلمٌصارٌمهاناٌٌعندهٌإلىٌحدٌ
ٌٌأنهٌلوٌجلسٌالملٌكٌالكريمٌفيٌصحبتهٌالنقلبٌإبليسا
ٌالحكمةٌعندهٌهيٌالسيفٌالقاطعٌفيٌيدهٌ
ٌ

ٌٌ ٌُجلٌٌاهتمامهٌهوٌتدميرٌاإلنسانية
ٌفيٌهذاٌالعالٌمٌالذيٌيوجدٌفيهٌالخيرٌوالشرٌمعاٌ
ٌٌالٌيفيدٌالعلمٌوالفنٌوهوٌفيٌأيديٌناسٌالٌخالقٌلهم

ٌ
ٌواٌأسفاهٌعلىٌاإلفرنجٌوعلىٌالنهجٌالذيٌوضعوهٌ!ٌ
الالدينية!
ٌ
ٌواٌحسرتاهٌعلىٌفكرتهمٌ
ٌ
ٌإنهمٌجعلواٌالعلمٌسحراٌٌٌ
ٌبلٌإنهمٌحولوهٌكفٌرا
ٌ
ٌتظهرٌالفتنٌفيٌكلٌمكانٌ
ٌ

ٌٌفخذٌهذاٌالسيفٌمنٌيدٌالضاربٌالفتّاكٌ
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ٌياٌمنٌتعرفٌالفرقٌبينٌالروحٌوالجسدٌ
ٌٌح ٌطِّمٌسحرٌهذهٌالثقافةٌالالدينيةٌ
ٌ
ٌلتنعشٌروحٌالشرقٌفيٌ ٌوجودكٌمنٌجديدٌ
ٌلتكونٌمفتاحاٌٌللمعنىٌ
ٌ

العقلٌإذاٌكانٌتحتٌحكمٌالقلبٌيكونٌمؤيداٌمنٌاهللٌ
وٌإنٌانفلتٌمنٌأثرٌالقلبٌيكونٌتحتٌتأثيرٌالشيطان
ٌ

*ٌ*ٌ*ٌ
املسلم ينظر إىل األشياء بنور اهلل ويستنري وجوده بنور العلم ويكون قلبه خاشعاً متضرعاً
إىل اهلل .ولكن الناس يف هذا العصر فقدوا املقياس الذي ميَيَّز به اخلري من الشر .إن الرجل احلر هو
الذي يرى يف الكون ِ
آيات اهلل الباهرة فيستنري وجوده بنور العلم ويكون من عباد اهلل اخلاشعني  .ولكن
احلال يف الغرب ختتلف عن حال املسلمني ،ليس عندهم يقني وال إميان  ،ج ُّل ما هو عندهم هو الدنيا
أسسوا حياهتم على فكرة
فصارت قلوهبم صلبة كاحلجر
وما فيها.
وصارت أعينهم يابسة الدموع .إهنم َّ
ْ
ْ
مكر يستخدمونه للحصول على متاع الدنيا ولذاهتا .ومن الواجب أن يقف
الالدينية ،والعقل عندهم ٌ

ويغري احلال غري احلال لتنتعش روح الشرق وحتيا مرة أخرى.العقل إذا كان حتت تأثري اهلداية
املسلم ن
الربانية يكون موهبةً من اهلل تعاىل وإذا صار حتت تأثري املادة حت نول إىل مكر ودهاء وكيد من الشيطان
عظيم.

*ٌ*ٌ*ٌ
الحياةٌفيٌكربٌدائمٌفيٌكلٌوقتٌ
ٌٌأحوالٌالحبشٌتدعوٌإلىٌاالعتبار
ٌ
القانونٌعندهمٌوٌالٌمجالٌللكالمٌفيهٌ
ٌأنهمٌأباحواٌللكلبٌالعقورٌأكلٌالذئب
ٌ
ٌالٌبدٌمنٌرسمٌقانونٌجديدٌفيٌالعالمٌ
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ٌ

ىٌمنٌالنبّاشينٌحلٌالمشاكل
ٌ
الٌيُرجٌ
ٌٌ ٌ
ٌليسٌفيٌجينواٌشيءٌغيرٌالمكرٌوالحيلٌ

ٌ

ٌهمهمٌفيهاٌأنٌهذاٌالصيدٌلكٌوذاكٌالصي ٌُدٌليٌ

ٌ

هناكٌأسرارٌوأحوالٌالٌأستطيعٌأنٌأذكرهاٌبأسرهاٌ
الفتنٌُفيٌالعالم
ألننيٌلوٌكشفتٌعنهاٌاللثامٌلعمتٌٌ ٌ
ٌَّ
***

ٍ
حساسية مرهفة ،تفزعه احلوادث وجتعله يفكر يف عواقب األمور،
كان إقبال شاعراً ذا
ويرى أنه من الواجب أن يرسم للناس قانوناً جديداً حيل مشاكلهم ويعطيهم األمن والسالم .ألن

األنظمة القائمة ،يف الزمان الذي كان إقبال يعيش فيه ،مل تغن شيئاً يف حل املشاكل اإلنسانية بل أدت
إىل ازديادها .وإن األمم الضعيفة مل تزل تناشد اإلنسانية أن تقوم حلل ما نزل هبا من املشاكل واملصائب،
وفوق ذلك كله هناك أحو ٌال ال أستطيع أن أذكرها مجيعها ألنين لو ذكرهتا وكشفت اللثام عن خفايا
أمورها لنجمت منها الفنت!

ٌفياٌأسيرٌاللونٌط ٌِّهرٌنفسكٌمنٌاللونٌ

***

ٌٌكنٌمعتمداٌعلىٌنفسكٌوٌالٌتعتمدٌعلىٌاإلفرنج
ٌ
ٌالنفعٌوالضركالهماٌفيٌيدكٌ
ٌٌإنٌشرفٌٌالشرقٌفيٌيدك
ٌ
وحدٌهذهٌاألممٌالقديمةٌ
ٌ ِّ

ٌٌوارفعٌٌرايةٌٌالصدقٌوالصفا
ٌ
حيا ٌةٌُأهلٌالحقٌإنماٌتكونٌإذاٌكانواٌأقوياءٌ

ٌٌوالقوةٌإنماٌتك ٌونٌفيٌاالتحاد
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ٌ

والرأيٌبدونٌالقوةٌسحرٌوٌمكرٌ
والقوةٌبدونٌالرأيٌجهلٌوبله
***

األمة املسلمة حتتاج إىل تغيري لوهنا بلون جديد ،وعليها أن تصبغ وجودها بلون غري هذا
اللون .فيجب عليها أن ترتك ما جتده يف نفسها من حب الدنيا ومتاعها الفاين .فيا أيها املسلم! اخرت
لنفسك حياة أهل احلق وكن قويا باالحتاد ألن شرف الشرق وتقديره إمنا هو يف يدك .فأنت حتتاج إىل
فك ٍر سلي ٍم مستقي ٍم وقوةٍ ٍ
مادية تسطيع هبما أن تنهض من جديد ،ولتتنهض معك األمم الشرقية
األخرى.
***
العشقٌوالحبٌواإلحساسٌوالوجدانٌفيٌآسياٌ
ٌو الشرابٌالصالحٌوكأسهٌفيٌآسيا
ٌ
ٌنحنٌأعطيناٌالعشقٌرونقاٌبهيّاٌٌ
ٌوبالحبٌعلّمناٌالناسٌاإلنسانية

ٌالعلمٌوالدينٌهماٌمنٌأرضٌالشرقٌ
ٌحتىٌإنٌٌالسماءٌلتحسدهاٌلماٌلهاٌمنٌالفضلٌالعميمٌ
ٌ
كشفناٌكلٌماٌكانٌمستوراٌٌفيٌالحجابٌ
ٌنحنٌمنٌجانبٌالشمسٌوهيٌتطلعٌمنٌجانبنا
ٌ
فٌإنماٌيكم ُنٌفيهٌمنٌمطرٌسمائناٌ
الجوهرٌفيٌالصدٌ
ٌ
َّ
ُ
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ٌإنٌعظمةٌالبحرٌهيٌمنٌطوفاننا
ٌ
وقدٌرأيناٌروحٌناٌفيٌأغانيٌالبلبلٌالحزينةٌ
ٌرأيناٌدمٌٌآدمٌفيٌالوردةٌالحمراء
ٌ
إنٌفكرناٌهوٌالذيٌكشفٌعنٌأسرارٌالكونٌ
ٌنحنٌالذينٌضٌربناٌألولٌمرةٌعلىأوتارٌالوجود
ٌ
ٌنحنٌالذينٌنحملٌفيٌصد ٌورناٌنارٌٌالعشقٌ
ٌ ٌوقدٌ ٌوضعناٌهذاٌالسراجٌعلىٌالطريق
ٌ
ٌأيهاٌاألمينٌعلىٌالدينٌوالثقافةٌ
ٌ

ٌأخٌ ٌِرجٌمنٌجيبكٌٌاليدٌٌالبيضاء
قمٌوحلٌمشاكلٌٌاألممٌ
ٌِّ
ٌ

ٌٌواطرحٌعنكٌالنشوةٌٌالتيٌوجدتهاٌفيٌخمرٌاإلفرنج
ٌ

شكلٌجمعيةٌاألقوامٌالشرقيةٌٌٌ
ٌِّ
وتحررٌمنٌالسيطرةٌالشيطانيةٌ
***

مل تزل أرض آسيا مهبط الوحي واإلهلام منذ ٍ
زمان قدمي .إن األنبياء والرسل الذين جاؤا
هلداية البشرية وإنقاذها من الضالل إمنا بعثوا يف هذه األرض .وكذلك األولياء والعباد والزهاد إمنا ظهروا
فيها .فمركز العلم والعمل والدين ،والرقي والتطور يف مجيع العلوم والفنون اليت ظهرت وتطورت يف العامل
بأسره إمنا كان مصدرها الشرق .والعشق والوجدان واحلب ما وجدت إال يف هذه األرض ،حىت إن
السماء لتحسد أهلها عليها ملا هلا من فضل اهلل العميم .إن فكر أهل الشرق هو الذي كشف ألول مرة
عن أسرار الوجود وأدرك ما كان مسترتاً يف الوجود من احلكم واألسرار .حنن الذين حنمل يف صدورنا نار
العشق ووضعنا هذا السراج يف الطريق فالناس يف العامل كله إمنا اهتدوا بضوء هذا السراج وعرفوا منا العلم
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لتتنور هبا
اليد البيضاء – كما أخرجها موسى أمام فرعون َّ -
واحلكمة .فيا أيها األمني أخرج من جيبك َ
احلل لتلك املشاكل اليت تعانيها األمم الشرقية كلها وف نكر يف تشكيل مجعية
قم وق ندم َّ
حياتك مرًة أخرىْ .
األقوام الشرقية.

***

ٌعرفتٌٌاإلفرنجٌوعرفتٌٌكيدهمٌ
ٌٌفإلىٌمتىٌتبقىٌمحبوساٌفيٌقيدهم؟
ٌ
الجرحٌمنهمٌوآلةٌالجراحةٌمنهمٌوخياطةٌالجرحٌمنهمٌ
ٌُ
ٌٌ
ٌٌيسيلٌالدمٌمنٌجروحناٌونحنٌنرجوٌالدواءٌمنهم
ٌ
ٌٌإنٌسطوةٌالملكيةٌوقهرهاٌ
ٌٌإنماٌجاءٌفيٌعصرناٌفيٌصورةٌالتجارة
ٌ
ٌٌشركةٌقائمةٌبينٌمصطبةٌالد ٌّكانٌوبينٌتاجٌالملكيةٌ
ٌٌفالتجارةٌلتحصيلٌالفوائدٌوالملكيةٌلجمعٌالخراج
ٌ
ٌعجباٌٌمنٌهؤالءٌأنهمٌحكامٌوتجارٌفيٌوقتٌواحد!ٌ
ٌ

ٌٌيُظهرونٌبلسانهمٌالخيرٌويكتمونٌفيٌقلوبهمٌالشر
ٌلوٌعرفتٌحقيقةٌالحسابٌعندهمٌ

ٌٌٌٌٌلعرفتٌٌأنٌصوفكٌٌأغلٌىٌمنٌحريٌرهمٌ
ٌ
ٌامضٌفيٌالطريقٌوٌالٌتلتفتٌإليٌصنعهمٌ
ٌٌالٌتشترٌالثوبٌالثمينٌمنهمٌولوٌفيٌالشتاء
ٌ
ٌدستورهمٌأنٌيقتلواٌالناسٌبدونٌضربٌوٌالٌحربٌ
ٌٌيموتٌالناسٌفيٌمصانعهمٌلكىٌالٌتتوقف
ٌ
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ٌالٌتعطهمٌحصيركٌبدلٌالسجادةٌ
ٌالٌتعطهمٌبٌيٌدٌقٌكٌٌبدلٌفٌ ٌرٌِزيٌٌنِهم
جوهرهمٌمعيبٌوٌ ُدرهمٌمٌشينٌ
ٌُ

ٌ

منٌسٌَّرةٌالكلب
ٌ ٌومس ٌُكهمٌمأخوذٌٌ ٌُ
ٌنومكٌفيٌخميلتهمٌالٌيكونٌهادئاٌٌ
ٌألنٌلونٌهذهٌالخميلةٌوجمالهاٌيسلبانٌمنكٌكلٌشيء
ٌوقدٌتعقدتٌمشاكلكٌكثيراٌباتباعكٌلهمٌ
ٌٌفالٌتتخذٌعمامتكٌمنٌقماشهمٌمهماٌكانٌجميال

ٌ
منٌكأسهمٌ
ٌٌماٌشربٌأحدٌٌمنٌذويٌالعق ٌولٌخمراٌٌ ٌ
ٌٌومنٌشربٌماتٌهنالكٌفيٌالحانٌ
ٌٌتلعبٌاالبتسامةٌعلىٌوجوههمٌوٌالٌيرفعونٌأصواتهمٌبينماٌيبيعونٌماٌعندهمٌمنٌالمتاعٌ
ٌٌٌٌٌٌونحنٌأمثالٌاألطفالٌنسرعٌإليهمٌلنشتريٌمنهمٌالحلوى
ٌ
ٌيعرفونٌماٌيجدٌالمشتريٌفيٌقلبهٌمنٌاألمانيٌ
ٌٌواٌعجباٌٌٌأسحرٌهذاٌأمٌتجارة؟
ٌ
ٌتجارٌالعط ٌورٌواألل ٌوانٌربحواٌفيٌتجارتهمٌ
ٌٌٌٌٌٌوكناٌمحرومينٌمنٌالنظرٌوالبصرٌفرجعناٌبخسارةٌفاضحة
ٌأيهاٌالرجلٌالحرٌبعٌٌكلٌماٌينبتٌمنٌأرضكٌ
ٌٌ ٌواشترٌبهٌوالبسٌماٌيوجدٌمنٌاللباسٌعندكٌٌ
ٌ
ٌإنٌٌأهلٌالبصيرةٌمنٌينظرونٌإلىٌأنفسهمٌ
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كانواٌٌيصنعونٌأرديتهمٌمنٌالصوفٌبأنفسهم
ٌ
ٌأيهاٌالغافلٌعنٌمكرٌهذاٌالعصرٌ
ٌٌانظرٌإلىٌأهلٌالغربٌوٌمهارةٌفنهم
ٌ
ٌيصنعونٌالسجادةٌمنٌاإلبريسمٌ
ٌٌالذيٌيوجدٌفيٌوطنكٌثمٌيبيع ٌونهاٌلك
ٌ
إنهٌقدٌصارٌنظركٌمسحوراٌٌمنٌظاهرهمٌ
ٌُ

ٌٌقدٌصرتٌٌمسحوراٌٌمنٌلمعانهٌوبريقه

ٌ

واٌأسفاهٌعلىٌالبحرٌالذيٌالٌيموجٌٌ
يشتريٌاللؤلؤٌ-وهوٌمنٌقعرٌبحرهٌ-منٌالغواصٌ
*ٌ*ٌ*ٌ

األمددم القويددة املسدديطرة علددى األمددم الضددعيفة ختتددار لغلبتهددا وبقدداء سدديطرهتا أصددنافاً مددن احليددل
دش والكيددد ،فيجددب علددى األمددم الشددرقية أن تكددون علددى حددذر منهددا لكدديال تقددع فريسددة يف
وأنواعددا مددن الغد ّ
حبائ ددل مكد درهم .غري ددب أم ددرهم َْجيرحونن ددا ويق دددمون لن ددا دواءً ش ددافياً م ددن بالده ددم .تس دديل دماؤن ددا ب دداجلروح
والقروح اليت تركوها يف أجسامنا وحنن نرجو مدنهم الددواء ظنداً منَّدا ب َّ
دت إن
دأن فيده شدفاء ألسدقامنا .هدالَّ عرف َ

داب دقي ٌدق علدى مدا أرادوا مدن هندب أموالندا وسدلب مدا يف أيددينا .شدركةٌ
امللكية الديت جداؤا هبدا مدا هدي إال جلب ٌ
دت علددى دهليددز الدددكان واشددرتك صدداحب الدددكان والسددلطان يف اكتسدداب األم دوال اهلائلددة .هددذا يتَّجددر
قامد ْ
وحيصل املنافع الزائدة على مال جتارته ،وذلك يسيطر على وجود الناس ويطلب مدنهم اخلدراج .عجبداً علدى

هذا التوافق واإللتئام بني التجدارة واحلكومدة ،ويف احلقيقدة إهندم يكيددون كيدداً .يرفعدون أصدواهتم عندد بيدع مدا
عنددهم مدن اخلدزف ،وحندن نسدارع إلديهم يف رغب ٍدة وش ٍ
دوق ،مثدل األطفدال الدذين يسدارعون إىل بدائع احللدوى،
دت هدذا فدال تشد ِرت مدنهم شديئاً
وهم مطمئنون على مدا عرفدوا مدن األمداين املسدترتة يف قلدب املشدرتي .لدو عرف َ
مهما تراه مجيالً واكتف ما عندك من املتاع مهما كان متواضعاً.
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عرضٌفيٌجنابٌالرسولٌصلىٌاهللٌعليهٌوسلمٌ
( يف الليلة الثالثة من شهر إبريل سنة 6391م ،كنت يف بلدة هبوفال فرأيت يف املنام السيد أمحد خان رمحه اهلل
يقول يل انظم أبياتا يف التوسل بالرسول صلى اهلل عليه وسلم) ()6
ٌ

ٌ

ياٌأيهاٌالذيٌهوٌملجأناٌنحنٌالفقراءٌ
ٌٌكيفٌالسبيلٌإلىٌنجاةٌالمسلمينٌمنٌخوفٌالموت؟ٌ
ٌ
ٌإنكٌأحرقتٌالالتٌوٌمناةٌالقديمةٌ
ٌجددتٌهذاٌالعالمٌالقديمٌ
ٌ
فيٌعالمٌاإلنسٌوالجانٌٌ
ٌٌباسمكٌصالةٌالفجرٌوبهٌاألذان
ٌ
حظٌاأللمٌوالسرورٌإنماٌهوٌمنٌالٌإلهٌ
ٌٌالنورٌفيٌظلمةٌالفكرٌإنماٌهوٌمنٌالٌإله
ٌ
ٌماٌاتخذناٌالعجلٌأوٌالبقرٌإلهاٌقطٌ
ٌماٌسجدناٌأمامٌالكهنةٌقط
ٌ
ماٌسجدناٌأمامٌالقادةٌوالزهَّادٌ
ٌلمٌنطفٌحولٌاألميرٌوالسلطان
ٌ
ٌهذاٌكلهٌمنٌجمٌفضلكٌ
ٌفإنٌفكريٌمنقادٌلكٌومدينٌإلحسانك
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 ------  -6سد ددري سد دديد أمحد ددد خد ددان (  )6395-6161أعظد ددم مصد ددلحي املسد ددلمني يف اهلند ددد .أنشد ددأ أول جامعد ددةللمسلمني يف هذه البالد وشجع املسلمني ووجههم إىل اإلنتفاع بالعلوم اجلديدة.

ٌ
ٌ
ذكركٌمتاعٌللذوقٌواإلنتشاءٌ
ٌٌيعيشٌبهٌالقومٌمعٌفقرهمٌمستغنينٌعنٌكلٌشيءٌ
ٌ
أنتٌالمنزلٌوالمقامٌلكلٌسائرٌ
ٌ

يمتلئٌبحبكٌقلبٌكلٌسالك
ٌٌ
ُ
ماتٌالصوتٌفيٌمعزفيٌ
ُ

ٌفالٌيعلوٌمنهٌالنشيدٌمعٌشدةٌالضربٌعليه
ٌ
تجولتٌفيٌأطرافٌاألرضٌوطفتٌبالعربٌوالعجمٌ
ٌفماٌوجدتٌالمصطفىٌولكنٌأبالهبٌموجودٌفيٌكلٌمكان
ٌ
ٌهذاٌالشابٌالفطينٌالذيٌنشأٌفيٌدارٌالمسلمينٌ
ٌٌباطنهٌمظلمٌوقلبهٌغيرٌمستنير
ٌ
شبابهٌناعمٌمثلٌالحريرٌ
ٌوٌقلبهٌخالٌمنٌالفكرٌوإنٌوجدٌالٌيبقىٌإالٌأنٌيموت
ٌ
هذاٌعب ُدٌابنٌعبدٌابنٌعبدٌ
ٌفأنَّىٌيأتيٌلهٌالفكرٌالحر؟
المدرسةٌاختطفتٌمنهٌدينهٌ
ٌأناٌأعلمٌمنٌوجودهٌأنهٌكانٌولمٌيبقٌبعد
ٌ
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الٌيعرفٌنفسهٌولكنهٌيحبٌاإلفرنجٌ
ُ

ٌفيطلبٌالرزقٌاليسيرٌمنهم
ٌ

باعٌنفسهٌالزكيةٌثمناٌللرغيفٌ
ٌٌمنحناٌحزناٌوٌألماٌوٌأسفاٌ
ٌ
يلتقطٌالحبةٌكالطائرٌفيٌالقفصٌ
ٌٌالٌيعرفٌالفضاءٌاألزرق
ٌ
أذابتهٌنارٌاإلفرنجٌ
ُ

ٌ

فحولتهٌمنٌشيءٌإلىٌشيءٌآخر
ٌٌ َّ
واألستاذٌليسٌلهٌنظرٌوٌالٌبصيرةٌ
ٌفلمٌيخبرهٌعنٌمكانهٌفيٌهذاٌالكون
نعمٌهوٌمؤمنٌولكنٌالٌيعرفٌحقيقةٌالموتٌ

ٌ

وقلبهٌيخلوٌمنٌسرٌالغالبٌإالٌاهلل
ٌٌ
ِّ
ٌماتٌقلبهٌبينٌجنبيهٌ

ٌ

ٌفلمٌيبقٌلهٌه ٌّمٌغيرٌاألكلٌوالنوم
يؤذيٌنفسهٌلرغيفٌواحدٌيحصلهٌتارةٌوٌاليحصلهٌتارةٌأخرىٌ
ّ
ٌٌفيتملقٌأناساٌكثيرينٌألجلٌبط ٍنٌواحد

ٌ
يشتريٌمنٌاإلفرنجٌالالتٌومناةٌ
ٌهمهٌيدورٌحولٌالسومناتٌوهوٌمؤمنٌ
قلٌلهٌقمٌبإذنيٌليكونٌحيَّاٌٌ
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ٌليحيىٌقلبهٌبكلمةٌاهلل
ٌ
المسلمونٌكلهمٌأسارىٌثقافةٌالغربٌ
ٌنحنٌمقتولونٌبدونٌضربٌوالٌحربٌ
رٌالجامٌعندهمٌ
أنتٌمنٌقومٌتُكس
ُ

ٌٌليظهرٌعبدٌٌكاملٌهلل

ٌ
ٌ

ٌ

ليرىٌالمسلمٌمرةٌأخرىٌنفسهٌ
وليفهمٌأنهٌيفوقٌالعالمٌكله
*ٌ*ٌ*ٌ

إن خددوف املددوت شددديد علددى اإلنسددان حددىت إندده لددوعرف وقددت موتدده ملددات يف حينه،ولددذلك
أخفددى اهلل تعدداىل -رمح دةً علددى عبدداده -وقددت األجددل .وخددوف املددوت هددو العددائق الكبددري يف نيددل األمنيددات
العظيمددة ،ألن املددوت يددورث اجلددن .واجلددن للددق يف قلددب صدداحبه الفدرار مددن املددوت ،وينبعددث حددب الدددنيا
وكراهية املوت من هذا الفدرار ،فدال يقدتحم يف عظدائم األمدور وال يبقدى بعدد ذلدك يف قلبده امليدل إىل تضدحية
نفسدده ومالدده لنيددل املقاصددد اجلليلددة .وأصددحاب رسددول اهلل ،صددلى اهلل عليدده وسددلم ،إمنددا أفندوا حيدداهتم ألجددل
نشددر اإلسددالم وإعددالء كلمتدده ،ألندده مل يبد َدق يف قلددوهبم خددوف املددوت ،فيددا أيهددا الددذي هددو ملجأنددا ومالذنددا،
كيف تكون النجاة من خوف املوت.
دوت مددن العددامل عبدداد َة األصددنام .فمددا عبدددنا غددرب اهلل
دددت العددامل وحمد َ
يددا رسددول اهلل ! إنددك جد َ
دانك ،أندت املندزل واملقدام لكدل
دلك عليندا عمديم ،ففكدري منق ٌ
ددين إلحس َ
داد ل َ
يوماً من األيام قدط .فض َ
دك وم ٌ

سدالك ،جيدد قلبدده مملدؤاً مدن حبددك .وا أسدفاً عل َّدي مددات يف قلديب ذلدك احلددب العميدق الدذي كنددت أجدد فيدده
كانت ترتفع منه األناشيد .أسفاً على شباب هذه األمة إهنم نشأوا يف بيدت املسدلم
نوعاً من السرور الذي ْ
داعم مثدل احلريدر ولكنده
الذي صار قلبده ميتداً يف العبوديدة وحدب اإلفدرن  ،فنس َدي نفسده وال يعرفهدا .شدبابه ن ٌ
داع نفسدده يف عددوض لقمد ٍدة مددن الرغيددف ،وا أسددفاً عليدده ،طددائر حيددب
ال يفكددر يف العواقددب والنتددائ  .إنده قددد بد َ
القفددص والحيددب أن يطددري يف الفضدداء جبناحيدده .مددات قلبدده بددني جنبيدده ومل يعددد واقف داً بالسددر املخفددي يف ’ال
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دك أن متددنح هدذه األمددة السدداقطة اهلابطددة مدرًة أخددرى العبوديدةَ الكاملدةَ هلل لتكدون
غالدب إال اهلل ‘ .الرجدداء مند َ
األمة حرة من عبودية غري اهلل.
*ٌ*ٌ*ٌ
ٌ
ٌٌياٌأيهاٌالفارسٌ!ٌمهالٌالٌترحلٌ
ٌٌليسٌمنٌالسهلٌأنٌأعِّبرٌعماٌفيٌنفسيٌمنٌالشوق
ٌ
ٌٌلستٌأدريٌهلٌأستطيعٌأنٌأبوحٌبمراديٌأوٌالٌ
ٌٌلعلٌالشوقٌيحكمهٌاألدب
ٌ

ول َّ
ٌتقدمٌوقُلٌٌ
ٌأمنيتيٌت ُق ُ

ٌواألدبٌيقولٌمه!ٌٌاسكت!ٌٌليسٌلكٌإالٌالنظر
ٌ
ٌإنٌهذاٌالكونٌكلهٌيدورٌحولكٌ
ٌأرجوٌمنكٌنظرةٌالتفات
ٌ

ِ
جميعٌماٌعنديٌمنٌالذكرٌوالفكرٌوالعلمٌوالمعرفةٌهوٌمنٌجودكٌ
ٌ
ٌالسفينةٌوالبحرٌوالطوفانٌعنديٌإنماٌهيٌمنٌلطفك

ٌ
غزالٌضعيفٌبدونٌحيلةٌوقوةٌ
ٌلمٌيردٌأحدٌفيٌالزمانٌاصطيادي
ٌ

ٌ

ٌالمبجلٌملجئيٌٌ
ياٌمنٌطري ُقك َّ
يكٌبمطلبٌ
ٌِ
قدجئتٌإل
*ٌ*ٌ*ٌ
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شوق ،لست أدري هل أقدر أن أعرب عما أجد
يا رسول اهلل ! يف نفسي ٌ
آمال ويف قليب ٌ
يف نفسي من الشوق .أرجو أن أبوح يف جنابك مبا يف قليب من األماين الكثرية ولكن األدب ال يسمح
وعناية و ٍ
ٍ
منك نظرَة ٍ
كرم .وقدجئت ملتمساً إىل جنابك!
لطف
يل بأن أقول ما أريد .أرجو َ
**

*ٌ

ٌ
لمٌيبقٌذلكٌالنشيدٌالذيٌكنتٌأعتادهٌ
ُ

ٌولمٌتبقٌفيٌنفسيٌقوةٌالكالمٌالتيٌكانتٌعنديٌمنٌقبل
ٌ
ِّيٌبهاٌحبستٌفيٌجوفيٌ
األناشيدٌالتيٌكنتٌأغن
ُ
ُ

ٌفصوتيٌالٌيعلوٌمنٌصدري
ٌ

والنفسٌلمٌيبقٌفيهاٌذلكٌاأللمٌالناشئٌمنٌالحبٌ
ٌلمٌيبقٌبعدٌذلكٌالسرورٌالحاصلٌمنٌتالوةٌالقرآنٌ
ٌ
الدعاءٌالمضطربٌالذيٌالٌيسعهٌقلبيٌ
ٌٌإالمٌأحبسهٌفيٌصدري؟
ٌ
يحتاجٌلظهورهٌالفضاءٌالواسعٌٌ
عسىٌأنٌيسعٌالسماواتٌالتسعٌ
ٌ
*ٌ*ٌ*ٌ
حبس الصوت يف صدري من املرض الشديد.
مل يبق يل ما كنت أعتاده من األناشيد ،قد َ
يا رسول اهلل ،أتعبت ين األالم وأجهدتين األسقام فحبس ذلك النشيد يف صدري فال أستطيع أن أرفع
صويت به ،وقد ضعف ذلك الوجد الذي كنت أجده عند تالوة القرآن .لقد ضاق صدري وإن قليب ال
يسع الدعاء املضطرب الذي ال يزال حبيساً يف صدري والذي حيتاج إىل ظهوره فضاءً واسعاً حييط به
السماوات التسع.
* * *ٌ
ٌ
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واٌأسفاٌعلىٌذلكٌاأللمٌالذيٌتقاسيٌمنهٌروحيٌوٌجسميٌ
يتٌمنٌهذاٌاأللمٌ
ٌإليٌنظرٌالكرمٌل ُ
ش ِف ُ
ٌلوٌنظرت َّ
ٌ

جسميٌالضئيلٌالٌيتحملٌاألدويةٌالمرةٌ
ٌ

الٌأستطيعٌأنٌأشمٌالرائحةٌالكريهةٌلألدوية
ٌٌ
َّ
ليسٌشفائيٌفيٌهذهٌاألدويةٌ
ٌفأناٌأبكيٌمنٌتجرعهاٌمثلٌاألطفال

ٌ
مذاقٌمرارتهاٌ
ٌ
أغٌيٌِّربالسكرٌٌ

ٌطبيبيٌبجانبيٌيبتسمٌعلىٌالحالٌالتيٌأناٌفيها
ٌ
ٌأرجوٌمنكٌأنٌيشفيٌاهللٌسقميٌكماٌشفٌيٌالبوصيريٌ
ٌألرجعٌإلىٌأيامٌالعافيةٌالتيٌكنتٌأتمتعٌبها
ٌ
ٌ
ٌرأفتكٌبالعبادٌالمذنبينٌأوسعٌوأعظمٌ
ٌٌرحيمٌأنتٌبالمؤمنينٌفتمحوٌعنهمٌخطاياهمٌٌكاألمٌالحنون
ٌ
ٌٌأحاربٌعبيدٌالظالمٌ
ٌٌفامألٌسراجيٌبالزيت
ٌ
ٌياٌمنٌوجودهٌفيٌالعالمٌمثلٌالربيعٌ
ٌالٌٌتُبعدنيٌعنٌظلكٌالظليلٌ
وأنتٌتعرفٌأنٌالجسمٌإنماٌيستقيمٌبالروحٌ
والروحٌتكونٌذاتٌقيمةٌإذاٌكانتٌفيٌظلٌالحبيب
ٌ
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ٌالٌأرجوٌمنٌغيرٌاهللٌرجاءٌ
ٌ

أوٌحولنيٌإلىٌمفتاح
ٌفاجعلنيٌسيفاٌٌ ٌِّ
ٌفهمتٌأسرارٌالدينٌبسرعةٌودقةٌ
ٌولكنٌلمٌينبتٌٌمنٌأرضيٌنبات

ٌ
ٌٌأرجوٌأنٌيكونٌسيفيٌأكثرٌح ٌّدةٌٌوٌأشدٌقطعاٌٌٌ

ألنٌالعملٌعنديٌأكثرٌوٌأشدٌمنٌعملٌقاطعٌالجبل
ٌ
أناٌمؤمنٌولستٌبكافرٌ

ٌ

جربٌسيفيٌإنهٌليسٌبكليلٌ
ٌ ِّ
***

حتمل هذه األدوية املريرة ،ذات الرائحة الكريهة ،وليس شفائي يف هذه
أنا ال أستطيع ُّ
لطف و ٍ
األدوية ،فأرجو منك نظرَة ٍ
كرم يشفي اهلل بوسيلتها ما أجد من املرض ،كما شفي البوصريي
وعفوك عن اخلطايا أامل .ال حترمين عن ظلك
رمحتك على العباد املذ نبني أعظم
بلطفك الكرمي .فإن
َ
َ
جئت به،
الظليل فأنت يل كالروح ،واجلسم إمنا يستقيم بالروح .قضيت عمري يف فهم هذا الدين الذي َ

ولكنين وجدت األرض قاحلة ال تنبت ،ألن الناس سحرت أعينهم بربيق الدنيا فكثر إهتمامهم هبا .وأنا
أرجو أن يتقبل اهلل دعائي بوسيلتك ،فيعطيين الصحة والقوة والنشاط للجد والعمل فأكون مؤمنا حقاً
حدةً و َّ
وال يبقى الكلل بعد ذلك يف سيفي ،بل يصري أكثر َّ
أشد قطعاً.
***

عتٌعمريٌدونٌأنٌيكونٌليٌرصيدٌٌمنٌالعملٌ
ضٌيَّ ٌُ

ٌوٌالٌأملكٌشيئاٌإالٌالقلب
ٌ

ٌأحفظهٌعنٌأعينٌالناسٌألنهٌمفعمٌبحبكٌ
ٌألنٌعالمةٌالحبٌمنكٌالٌتزالٌفيه
ٌ
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عبدٌٌالٌيرجوٌالمالٌوالمنالٌ
ٌيرىٌحياتهٌموتاٌٌإذاٌلمٌيبقٌحبكٌفيٌقلبه
ٌ
حبٌالعربٌ
ٌٌياٌمنٌأعطٌىٌال ٌُكردٌٌ َّ
ٌٌاطلبٌعبدٌكٌفيٌجنابكٌ

عبدٌٌفيٌقلبهٌقٌ ٌرحٌٌمنٌألمٌالحبٌمثلٌالقرحٌالذيٌيكونٌفيٌالاللةٌ
ٌوٌاألحبةٌالٌيعرفونٌشيئاٌمنٌأمرٌهذاٌالقلب
ٌ
ٌ
ٌعبدٌٌيشكوٌوٌيحنٌمثلٌالنايٌ
ٌأناشيدٌهذاٌالنايٌجعلتٌروحيٌمضطٌربةٌالٌقرارٌلها
ٌ
مثلٌالحطٌبٌالذيٌالٌتزالٌباقيةٌفيهٌشعلةٌمنٌنارٌ
ٌٌرحلتٌالقوافلٌوٌالدخانٌيعلوٌعنٌالوجود
ٌ
فيٌهذهٌالصحراءٌالواسعةٌأشكوٌوٌأحنٌ
ٌ

ٌٌلع َّلٌقافلةٌأخرىٌتنزلٌ

ٌ

روحيٌتبكيٌوٌتئنٌمنٌشدةٌماٌتجدهٌمنٌألمٌالفراقٌ
واشك ٌواه!ٌواٌألماهٌعلي!ٌ ٌواحسرتاهٌعلي!ٌ

***
جنابك يا رسول اهلل! ،سوى هذا
لعمري ،ليس عندي شيءٌ أستطيع أن أقدنمه إىل
َ
القلب احلائر املضطرب الذي دخل حبك يف سويدائه فال يفارقه ،فها أنا أقدمه إليك .فاقبله واحفظه

عن أعني الناس ألنه مليء حببك وعالمة احلب ال تزال باقية كما هي .يا أيها الذي أعطى الك َرد ()6
حب العرب اطلب هذا العبد يف جنابك .أشعر من أمل احلب ،وسبّب هذا ألمل الشديد قروحاً يف قليب،
فصار قليب مثل الاللة اليت يوجد فيها محرة الدم من أمل قلبها .أنا أشكو كما يشكو الناي ،وأناشيد هذا
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قليل من النار ،وشيءٌ من
الناي جعلتين مضطرباً )5( .وا أسفاه ،رحلت القافلة ومل يبق يف الصحراء إال ٌ
اقف يف الصحراء أشكو و ِ
الدخان الذي ُّ
أح ُّن
يدل على أن األحبةَ قد رحلوا من هذا املكان .وأنا و ٌ

رحلت ،ومل ْيبق يف املسلمني
وأبكي على فراق األحبة .ير يد إقبال يهذا الكالم أن قافلة اإلسالم قد
ْ
نالت األمة
تلك األوصاف واألخالق اليت كان املسلمون األوائل يتحلون هبا ،وأنا أشكو وأبكي على ما ْ
من التقهقر والزوال.

-------( )6إن رجالً كردياً كان حيب الرسول صلى اهلل حباً شديداً فزار قربه وجعل يبكي ويقول’ :يا رسول اهلل أنا كردي و
أنت عريب فأنا ال أحسن أن ألتمس يف جنابك ما كنت أمتناه‘ فنام تلك الليلة فلما أصبح صار يتكلم باللغة العربية،
فقال ’ :أمسيت كردياً وأصبحت عربياً‘.

( )5ولعل الرومي ،كما ذكرنا من قبل ،يريد أن يلمح هبذا التعبري إىل ما قاله بعض الصوفية ،أن من
فطرة اإلنسان أن يتجه إىل خالقه ،فهو حين إىل أصله بكاء الناي وحنينه إىل أصله.
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الرموز واملصطلحات
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آزر :اسم والد إبراهيم عليه السالم ،كان يصنع األصنام ويعبدها ،واملراد عند إقبال الرجل الذي حيب
الدنيا ويعتمد يف جهوده على األسباب  ،فكأنه جعلها معبودا له ،فصار مثل آزر يف عبوديته لغري اهلل.
آسيا  :إقبال يشري هبذه الكلمة إىل تسلسل التمدن املادي واملعارف الروحانية عرب الزمان.
أبوٌلهب  :يعرب إقبال هبذ االسم عمن تكون فيه صفات العناد يف احلق والبعد عن كل أمر معقول.
اإلبريسم  :احلرير ،صفة من صفات املؤمن عند إقبال ،وهو يقول’ :إن املؤمن مع إخوانه املؤمنني يكون
متواضعا لينا كاإلبريسم‘.
األسدٌ ٌ:يرمز به إقبال إىل صفات الشجاعة والقوة والثقة بالنفس ألنه ال يأكل ما يصطاده غريه من
احليوانات .فإقبال يرى أن املؤمن يتصف بالشجاعة والثقة بنفسه واإلعتماد على ذاته ( اخلودي )
والكسب بعمل يده.
األسرار  :مجع سر ،واملراد أسرار الشريعة ،أو األسرار اليت ينطق هبا الصوفية.
أصحابٌالحال  :هم األولياء والصوفية الذين يغلب عليهم احلال .راجع :احلال.
أطك  :هنر من األهنار يف باكستان ،واملدينة اليت جيري هبا تسمى كذلك بنفس االسم.
اإلفرنج  :الغرب أو أهل الغرب .وهبذا التعبري يشري إقبال إىل املادية اخلالصة العارية من إعطاء الروح
اإلنساين حقه.
أناٌ(ٌالخوديٌ)ٌ :كلمة خودي (أنا) مهمة جداً يف كالم إقبال ،ألنه كثرياً ما يشري إليها ،وتدور فلسفته

حول هذا املصطلح ،فهي يف احلقيقة من أفكاره الرئيسية .الغرض األمسى يف نظر إقبال للدين اإلسالمي
أن يكون املرء عبدا هلل باالختيار ،وذلك ألنه إذا اختار هذا الدين وهو راض به حمب له تتكون يف
وجوده قوة روحانية عظيمة ،تصدر عنها األعمال العظيمة واألمور اجلسيمة .وهذه القوة الروحانية اليت
يسميها إقبال اخلودي (األنا) فينكر إقبال تصور ’نفي الذات ‘ اليت ختمد به احليوية وجيمد الفكر.
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أناشيد :مجع أنشودة ،ويعين هبا إقبال كالم األولياء الكبار الذي يشتمل على احلقائق الدينية.
باٌيزيد  :وهو العارف باهلل بايزيد البسطامي ،وامسه طيفور بن عيسى ،ولد سنة  691من اهلجرة وتويف

سنة  ، 516عاش عيشة زهد طول حياته .كثرياً ما يذكره إقبال كمثال للعارف الكامل.
بحرٌالكنك  :إسم هنر كبري يف اهلند.

البستان  :احلديقة ،يعين حديقة اإلسالم ،أو البالد اإلسالمية اليت حيكمها املسلمون ويعيشون فيها
طبقا للشريعة اإلسالمية يف حرية كاملة كالطائر الذي حيب أن يعيش يف البستان ألن جوه مالئم
لطبيعته.
البلبل  :الشاعر اإلسالمي الذي يغين بأناشيد اإلسالم مثل الرومي.
ٌ

البوصيريٌٌ:حممد بن سعيد أبو عبد اهلل املتويف  131من اهلجرة .كان حمدثاً كبرياً وعاملاً بارعاً وشاعراً
جميداً .وملا أصابه الفاجل نظم قصيدته الشهرية يف مديح الرسول صلى اهلل عليه وسلم وزاره الرسول صلى
اهلل عليه وسلم يف املنام ،واستمع إىل هذه القصيدة فألقى الرسول صلى اهلل عليه وسلم بردته عليه .فلما
استيقظ شفي من مرضه بربكة هذه القصيدة.
بيدقٌأوٌبيذق  :أصله يف الفارسية ’بيادة‘ الذي يسري بقدميه ومنه بيذق الشطرن  ،وهو قطعة صغرية
يف اللعب ،يقتطع عمله ليبقى عمل القطع املهمة األخرى .واملراد عند إقبال الرجال الذين ال أنية هلم
وال مكانة‘ و هم يضحون حبياهتم ألجل حياة اآلخرين.
جمشيد  :ملك كبري من ملوك إيران ،كان عنده قصعة يرى فيها جنوده وهم حياربون عدوهم.
الحال  :إذا مكث الرجل يف طاعة الرب سبحانه وتعاىل دهرا طويال من الزمن ،وهو حيب اهلل ورسوله

حباً مجاً ،ينشأ منه حال من النشاط والسرور‘ فيستغين املرء هبذا السرور عن مجيع لذات احلياة.

الحب  :املراد من احلب يف فكر إقبال هو حب اهلل ورسوله .ألن احلب الصادق هلل ورسوله ينشئ
صورة صادقة لإلخالص وحسن النية .واحلب يتفوق على العقل وميتاز عليه .وكثرياً ما يعمل احلب عمال
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يدهش العقل ،فباحلب يقتحم الرجل املهالك بينما العقل يبقى حائراً ال يتقدم .فباحلب دخل إبراهيم
النار فصارت عليه برداً وسالماً .واحلب إن زاد واشتد مسى العشق ،وإذا ازداد املرء يف عشق احلبيب
صارت يف قلبه لوعة من احلزن واألمل والقلق واحلرمان .وكثريا ما يذكر إقبال هذه الكيفيات يف كالمه.

حبٌالدنيا  :يرى إقبال إن من واجب املسلم أن حيب اهلل ورسوله ،وقلب املرء ال يتسع حلب اهلل
ورسوله إال إذا كان خالياً من حب الدنيا ،وحب الدنيا رأس كل خطيئة .فاملسلم املنقاد لربه يستعمل ما
جيد من متاع الدنيا ولكنه ال يسمح حلبها أن يدخل يف سويداء قلبه.

الحريرٌ :راجع اإلبريسم.
ُحسنٌ :الكمال احلاصل بالعمل بالشريعة والبلوغ إىل مرتبة الكمال يف الطريقة.
الحكمة  :هي مجيع ما أوحى اهلل به لرسوله صلى اهلل عليه وسلم من معاين القرآن والسنة ،واملؤمن إذا

كان عمله مواف ًقا جلميع ما جاء به الرسول صلى اهلل عليه وسلم حيصل له منه نور يف قلبه فريى هبذا
النور ويفهم األمور يف ضوئه ،فهذا الفهم هو احلكمة.
الحمام  :طائر صغري يتصف باجلن واخلوف ،فيعرب به إقبال عن الرجل الذي لاف املوت.
خمرٌألست  :إن اهلل تعاىل ملا خلق اخللق سأهلم ":ألست بربكم" قالوا ’ :بلى‘ .واملراد عند إقبال هو
حب املرء هلل سبحانه وعبوديته الكاملة له ،كأنه يذكر ذلك العهد.

خمرناٌ :الشريعة اإلسالمية أو التهذيب اإلسالمي.
الدراويشٌ :مجع درويش ،أصله يف اللغة الفارسية " در آويز " معناه الذي يأيت بابا فيلزمه وال يربحه.
فإذا كان الباب باب رجل مثله فهو صعلوك متسول ،وإذا كان ذلك الباب هو باب رمحة اهلل تعاىل
فيسمى الدرويش والفقري ،والدرويش أحسن حاال من الفقري ألنه يغلب عليه احلال وال يغلب على
الفقري.
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الدينٌ :هو ما جاء به حممد صلى اهلل عليه وسلم .وكلمة الدين تعين األصول والكليات اليت تقوم عليها
الشريعة وتنبين عليها األحكام ،كوحدة اهلل سبحانه وأنه هو اخلالق املالك  ,وأن
اهلل بعث رسال وأنبياء هلدايتهم إىل احلق ،وأن اإلنسان حياسب يوم القيامة عن مجيع أعماله يف الدنيا.
وهذه األصول مل تزل مشرتكة يف تعليمات مجيع األنبياء والرسل .والكلمة يف معظم األحيان تشتمل على
مجيع ما جاء به الرسول صلى اهلل عليه وسلم.
الرجلٌالحر :اإلميان باهلل إمياناً جازماً ،والتوكل عليه ،والرضاء الكامل برضائه ،هذه هي أهم صفات
احلر ،فإذا وجدت هذه األوصاف فيه يكون حراً من عبودية الغري ويكون عبداً خالصاً هلل .فهو كما قال
إقبال  ’:إن سجدة واحدة تنجينا من آالف السجدات‘.
الرمز  :معناه اإلشارة أو السر املخفي .فسر ال إله إال اهلل هو أن لرج العبد من عبودية غري اهلل.
روحٌالشرق  :األخالق عند أهل الشرق ،كاحلياء والتواضع واإليثار وأن حيب الرجل لغريه ما حيبه لنفسه
أي التهذيب املشرقي.

الرومي  :هو جالل الدين الرومي ،شاعر صويف كبري .ولد سنة  101من اهلجرة وتويف سنة  .115له
ديوان كبري يسمى باملثنوي املعنوي .وكان إقبال مولعا شديد الولع بالرومي حىت إنه يسميه املرشد.
سالك  :من السلوك وهو السري يف طريق احلق .فالسالك هو الذي يلتزم بأحكام الشريعة اإلسالمية
ويقتدي باألسوة احلسنة ،ويسرتشد مبرشده يف السري إىل اهلل.
السماوات ٌالتسع :إن بعضاً من املتصوفني يعدون العرش والكرسي يف عدد السماوات فيقولون
السماوات التسع ،وإن الرومي أيضا قال يف بعض كالمه السماوات التسع وتبعه فيه إقبال ألنه يتصور
الرومي مرشده كذلك يقصد هبا العامل كله .
السومنات  :اسم لصنم كبري مصنوع من الذهب منصوب يف معبد كبري للهنود على قرب من كجرات
(اهلند) ،جاء حممود الغزنوي لتحطيم هذا الصنم .يشبه إقبال قلب الرجل الذي حيب املال حباً مجاً
بالسومنات ،كأنه جعل قلبه معبداً لعبادة املال.
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ٌ
السيف  :هذه الكلمة تعين يف شعر إقبال القوة املادية ،ألنه يرى أن اإلسالم مجع بني القوة الروحانية
والقوة املادية ،كما اهتم اإلسالم بتوفري حاجات اإلنسانية الروحية واملادية.
الشاهين  :طائر قوي كبري ،وإقبال يشري بالشاهني إىل املؤمن الذي ميلك مجيع أوصاف اإلميان .ويف
الشاهني صفات تشبه متاماً صفات املسلم احلق ،فهو يطري عالياً يف الفضاء الواسع ،وال يأكل طعاماً
تركه غريه ،وال يدخر طعامه لغد ،وإذا مل جيد ما يأكله ال يبايل ،ويسكن بعيدا يف شواهق اجلبال .وهذه
كلها عند إقبال صفات الفقري .وقد نظم إقبال ( ديوانه :جناح جريل ) قصيدة كاملة ذكر فيها صفات
الشاهني ،وأشار إىل املشاهبة اليت بينها وبني صفات الفقري.
شجرٌسيناء  :شجر يف قرب جبل الطور يف سيناء يتألأل بالضياء والنور ،حينما كلم اهلل موسى
تكليما وجتلى على اجلبل فجعله دكا وخر موسى صعقا .وإقبال يلمح هبذا التلميح البليغ إىل معرفة اهلل
تعاىل ،ألن املؤمن الصادق إذا عرف ربه حق املعرفة يتألأل بالضياء ويتنوربالنور.
الشرق  :املشرق اإلسالمي .كثريا ما يذكر إقبال هذه الكلمة ويريد هبا األمة املسلمة.
الصحراء  :املراد صحراء العرب ،وطبيعة الصحراء تنشئ يف سكاهنا خصائص كثرية من جودة الطبع
وصفاء قرحيتهم ،والشجاعة واحلماسة واحتمال املشاق يف سبيل ما يعتقدونه صاحلا هلم .وجتلّت هذه
األوصاف يف اإلسالم وتكاملت وازدادت معها األوصاف الكثرية املتنوعة ،فظهرت منها أمة عظيمة
قومية البنيان راسخة األركان.
ضربٌالكليم  :يرى إقبال إنه من الضروري أن يتحلى املؤمن باألوصاف الروحانية األمسى ،وجيمع
بينها وبني القوة املادية ،فضرب الكليم إشارة إىل أن موسى عليه السالم ضرب بعصاه البحر فانفجرت
منه اثنتا عشرة عينا ،فكذلك املؤمن إذا كان مؤمناً حقاً تتفجر له العيون.
الطريق  :املراد منه طريق أهل التصوف والسلوك .والطريق ال لتلف عن الشريعة بل هو يف احلقيقة
العمل بالشريعة جبميع ما حتتوي عليها من األحكام ،ويغلب فيه على املرء حب اهلل ورسوله ،فيسهل
عليه األمر ال يرى يف اإللتزام جهداً وال كلفة ،بل يأيت به وكأنه نابع من طبيعته.
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الطير  :يشبه به إقبال املؤمن كأنه يطري يف اآلفاق العليا وال يكون نه اإللتصاق باألرض.
العارفٌباهلل  :الويل الكامل الذي توصل إىل معرفة ربه.
ٌعالمٌاألسباب  :إن اهلل تعاىل خلق األشياء وخلق هلا أسبابا ،واإلنسان يف هذا العامل يتجه إىل األخذ
باألسباب ،ولكن هذه األسباب ال تعمل بنفسها ،إمنا تعمل إذا اتصلت هبا مشيئة اهلل تعاىل وجرىحكمه
هبا .وكثرياً ما تفشل األسباب وال حتصل منها النتيجة املطلوبة .واملؤمن ال يعتمد على األسباب فقط بل
يعتمد على اهلل ويتخذ األسباب املباحة.
عالمٌاألرواح  :مقام األرواح.
عالمٌالملكوت  :مقام املالئك أي عامل القدس أو عامل األرواح.
العشق  :احلب الشديد الذي جيد فيه العاشق لوعة يف قلبه وحيزن على فراق احلبيب .راجع :احلب.
العقابٌ :طائر كبري يطري يف الفضاء .يشبه به إقبال املؤمن الكامل.
العقلٌٌ:كثرياً ما يشري إقبال إىل ترجيح احلب والوجدان والروح على العقل .فالعقل اإلنساين حمصور يف
دائرة احملسوسات فليس باستطاعته أن يدرك ما وراء العامل احملسوس .والعقل عند إقبال على ثالثة أنواع:

العقل احليواين أو العقل املادي الذي يوجه اإلنسان على حفظ احلياة وإشباع الغرائز الفطرية ،والعقل
اإلنساين الذي يدل على أمور تتعلق بالعلوم والفنون واألمور اليت تتعلق بالتمدن واحلضارة ،والعقل الرباين
أو العقل الروحاين الذي تكتمل به حاجات اإلنسانية الروحية ،وهذا ال يتأتى إال باحلب للخالق والقيام
مبا أمر به.
الغراب  :طائر أسود ال حيب الطريان ويأكل املطروح من األشياء .يقول إقبال املؤمن ال يكون مثل
الغراب يأكل الفضالت املطروحة من الناس بل عليه أن جيتهد لنفسه بنفسه يستغين عن الناس.

155

الغرب  :أهل الغرب وأفكارهم ووجهة نظرهم إىل الكون واحلياة واإلنسان .وكثرياً ما ينتقد إقبال الغرب
لبعدهم عن مقتضيات الروح وإهتمامهم مبا يتعلق باملادة و األسباب املادية(.راجع اإلفرن )

الفارس  :راكب الفرس واملراد منه عند إقبال هو الرجل املسلم الذي يتصف بصفات وخصائص
يستحق هبا قيادة األمة.
فرزينٌأوٌفرزان  :امللك يف الشطرن  ،عمله يف اللعب مثل الوزير ،يقول إقبال ’ :ال تعط أحداً
بيدقك لتأخذ مكانه الفرزين ‘.معناه ال تعط الغري ما عندك من الشيء احلقري لتأخذ مكانه شيئا له
قيمة‘.
فرعون  :ملك من ملوك مصر القدمية ،فرعون موسى ،ولكن إقبال يريد هبذا اإلسم عن كل رجل توجد
فيه صفات مثل صفات فرعون من الكرب واإلستكبار عن احلق والتعدي والظلم .
الفقيرٌ :الفقر عند إقبال صفة إميانية قوية .قال اهلل تعاىل " :يا أيها الناس أنتم الفقراء إىل اهلل ".فالناس
يفتقرون يف حاجاهتم كلها إىل اهلل .فالفقري هو الذي يعتمد على اهلل و يثق به وال ينظر إىل أحد من
الناس يف حاجا ته ،ويتوجه يف أموره كلها إىل اهلل ويدعوه دعاء متضرع خاشع ويناجيه مناجاة عبد ذليل
فقري.
القلبٌ :القلب ميثل يف اإلنسان وجوده الروحي  .فكثرياً ما يشري إقبال إىل القلب وحياته ،وقد استفاد

إقبال هذا املعىن من قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم ’ :أال إن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح

اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب‘.
قيصرٌٌ:ملك الروم .وإقبال يشري هبذا إىل احلاكم الذي يستبد يف حكمه.
كسرىٌٌ:ملك الفرس .وعند إقبال هذا االسم رمز للحاكم الطاغية.
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الالتٌومناةٌ :صنمان كبريان عند العرب قبل اإلسالم .ولكن إقبال يعين هباتني الكلمتني أن الناس
يقدسوهنا.
جيعلون بعضا من التصورات واألشكال أصناماً هلم ّ
الاللةٌ ٌ:الزنابق ،زهر مجيل أنيق لونه أمحر قاين احلمرة وتوجد يف داخله نقطة سوداء شديدة السواد.
يشبه إقبال قلب العاشق احلزين هبذ الزهرة ،كأن قلب العاشق قد أدمى ألجل اجلروح اليت أصابته عن
طريق احلب ،أما داخله فاحرتق من أمل الفراق.
الّ  :كانت كلمة مال لقباً ذا مكانة كبرية ،فيلقب به الناس األفاضل مثل مال جامي ،ولكن ملا غلب
ُم ٌ
على اهلند األجانب استخدموا هذه الكلمة للسخرية واإلستهزاء ،مث إن ناساً من املسلمني جعلوا
قليل العلم ِ
رجل ِ
يستعملون هذه الكلمة للمعلم وإمام املسجد .ويشري إقبال هبذه الكلمة إىل ٍ
كثري
اللجاج ،مل حيصل له حظ من الرتبية الروحية.
الملوكيةٌ ٌ:يشري إقبال هبذه الكلمة إىل احلكومة املستبدة الظاملة مثل ملكية قيصر الروم وكسرى الفرس
يف العصر األول من اإلسالم ومثل امللكية القائمة يف اجنلرتا اليت نال املسلمون على يدها كثرياً من اآلم

واملصائب .وليس املراد من كلمة امللوكية – كما توهم بعض املثقفني – سالطني املسلمني ،ألن إقبال
ميدح كثريين منهم مثل صالح الدين األيويب ونور الدين الزجني ونادر شاه الذي دعا إقبال لزيارة
أفغانستان فنظم قصيدة يف مدحه.
الناي  :آلة موسيقية ،واملراد يف كالم إقبال هو ما ذكره جالل الدين الرومي يف افتتاح ديوانه :أن النأي
ال لرج منه النشيد إمنا هو يبكي من أمل الفراق ،ألنه قد اقتطع من الشجرة فيحن إليها ويذكر أصله
ويريد وصلها بعد هذا الفراق.
الهماليا  :أعلى سال سل جبال العامل وأطوهلا ،تقع يف امايل شبه اجلزيرة اهلندية ومتتد من أقصى اهلند

يف الشرق إىل آخر حدودها يف الغرب .إقبال يشري هبذا إىل سكان اهلند.

اليدٌالبيضاء  :إن نيب اهلل موسى عليه السالم ملا أخرج يده بأمر اهلل تعاىل أمام فرعون خرج بيضاء
منورة استضاء به الفضاء ،فبهر هبذه املعجزة فرعون ومن كان عنده من مأله .وإقبال يلمح باليد البيضاء
إىل النور والضياء اللذين ينتجان من العمل بالشريعة ومن اإلستقامة عليها’ ،من طالت صالته بالليل
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حسن وجهه بالنهار ‘.يقول إقبال ’ :من الواجب أن يكون عند املسلم اليد البيضاء والعصا معا‘ يريد
هبذا التعبري أنه ينبغي للمسلم أن يكون على درجة روحانية أمسى وعليه أن جيمع بني القوة الروحية والقوة
املادية‘.

فهرس
تقدمي :بقلم األستاذ الدكتور عارف كرخي أبوخضريي
مقدمة يف حياة إقبال وأعماله وأفكاره
كلمة إىل القار
متهيد
خطاب للشمس
احلكمة الكليمية
احلكمة الفرعونية
ال إله إال اهلل
الفقر
الرجل احلر
يف أسرار الشريعة
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السياسة احلاضرة
كلمات قالئل إىل األمة العربية
فماذا نعمل بعد يا أقوام الشرق!
بني يدي الرسول صلى اهلل عليه وسلم
املصادر و املراجع

املصادر و املراجع
ٌالعربية

الدكتور عارف كرخي أبو خضريي و الدكتور ساجد الرمحن الصديقي :ترمجة مثنوي إقبال فما ذا نعمل
بعد يا أقوام الشرق ،مكتبة اآلداب ،القاهرة5001 .م.
حممد إقبال :هدية احلجاز ،اجمللس األعلى للثقافة5005 ،م ،القاهرة ،ترمجة مسري عبد احلميد
إبراهيم.
أبو احلسن علي الندوي :روائع إقبال،جملس نشريات إسالم ،كراتشي6319،م

ٌالفارسيةٌ

حممد إقبال :كليات إقبال ،مطبعة غالم علي ،الهور6312 ،م
نسيم أمروهوي :فرهنك إقبال ،إظهار سنز ،الهور6313 ،م.

ٌاألرديةٌ

حممد حنيف شاهد :مفكر باكستان ،الهور 6331م
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جاويد إقبال :زنده رود ،الهور6311 ،م
فرمان فتح بوري :إقبال للجميع ،كراتشي6311 ،م

حممد يوسف سليم جشيت :شرح مثنوي بس جه بايد كرد ،الهور.
فقري سيد وحيد الدين :أيام الفقري ،الهور6311 ،م.
آقاي جمتىب مينوي :عالمة إقبال ،بزم إقبال ،الهور.
شهزاد أمحد :التشكيل اجلديد لإلهليات اإلسالمية ،الهور.
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ٌ
هذاٌالكتابٌ:
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌهذا ٌكتاب ٌجديد ٌوشيّق ٌوطريف ٌلصديقي ٌالعالم ٌالباكستاني ٌالجليل ٌاألستاذ ٌالدكتورٌ
ٌساجدٌالرحمنٌالصديقيٌ،وهوٌمح ّدٌثٌوأديبٌولغويٌومترجمٌ،لهٌباعٌطويلٌفيٌميدانٌالترجمةٌ.
ٌ
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ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌوالكتابٌشرحٌلديوانٌإقبالٌ(ٌبسٌجهٌبايدٌكردٌأيٌأقوامٌشرقٌ،أيٌ:فماٌذاٌنعملٌبعدٌ
ياٌأقوامٌالشرقٌ)ٌوالذيٌيسعدناٌأنٌنقدمهٌإلىٌالقراءٌالعربٌاليومٌٌ.
ٌ
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌومنٌالجديرٌبالذكرٌهناٌأنٌشرحٌالدكتورٌالصديقيٌهذاٌيُع ّدٌأولٌش رحٌباللغ ةٌالعربي ةٌوُض عٌ
لترجم ةٌدي وانٌإقب الٌ،ومنهج هٌفي هٌيختل فٌع نٌم نهجٌالق دماءٌقٌإذٌأن هٌق دٌنج حٌف يٌش رحٌاألبي اتٌ
الفارسيةٌشرحاٌإجمالياٌ،وأبرزٌفيهٌروحٌالنصٌوفكرةٌالشاعرٌ.
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌ وٌلطريقةٌالتيٌاختارهاٌالدكتورٌالصديقيٌفيٌهذاٌٌالشرحٌهيٌأنهٌالٌيشرحٌلناٌمغزىٌالنصٌ
فحسبٌ،بلٌويبينٌلناٌرموزٌالشاعرٌومصادرٌفكرهٌأيضاٌٌ.فالذيٌيعنيٌالشارحٌهناٌأمرانٌمهمانٌ:
أولهما ٌفكر ٌإقبال ٌاإلسالميٌ ،والثاني ٌمذهبه ٌالصوفيٌ .والكتاب ٌكله ٌنموذج ٌطريف ٌلطريقة ٌهذاٌ
العالمٌالباكستانيٌاألديبٌفيٌشرحٌالشعرٌ،وهيٌمنٌهذهٌالناحيةٌعملٌنرحبٌبهٌونهنئٌالمؤلفٌ
عليهٌ،ونحثهٌحثاٌعلىٌمواصلةٌنقلٌالتراثٌالشعريٌواألدبٌالباكستانيٌإلىٌلغتناٌالعربية.
ٌ
الدكتورٌعارفٌكرخيٌأبوٌخضيريٌ
جامعةٌبرونايٌدارٌالسالمٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
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