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مقدمة

١

محمد العظيم والفيلسوف الكبري الشاعر دواوين من ديوانني العربية اللغة قراء إىل أقدم
الذات. نفي ورموز الذات إثبات أرسار هما: — هللا رحمه — إقبال

فيه جامًعا وكتابًا الكليم، ورضب املرشق رسالة ديوانَْي قبل من إليهم قدَّمُت وقد
وشعره. وفلسفته إقبال سرية

أن باكستان يف إقبال أصدقاء عيلَّ اقرتح كيف الثالثة الكتب هذه مقدمات يف وبيَّنت
ومرص. باكستان يف وطبعتها أخرجتها وكيف القرآن، لغة يف أُخِرجها

والرموز. األرسار عن القراء أحدث واليوم
الخالدة، املباركة املجالس يف يجتمعون كانوا الذين إقبال محمد أحبَّاء ذكر إىل أعود
مذهبه يف والتحدث إقبال كتب قراءة عىل كراچي، مدينة من املرصية السفارة دار يف

اإلقبالية. الكتب من نرشت فيما الكرام اإلخوان هؤالء عن تحدثت وقد وسريته،
أن بك يجدر اليوم الكليم: ورضب املرشق رسالة نرشت أن بعد — اإلخوان قال
قبل من ترجمَت ما فإنَّ فلسفته؛ ورشح مذهبه، إقبال فيهما بنيَّ اللتني املنظومتني ترتجم
ويف منثورة، درًرا أو متفرقة فَكًرا والناس، والحياة العالم يف إقبال آراء فيه تظهر شعٌر
عماد وهما ونفيها، الذات إثبات يف مذهبَه الشاعر فيها يبنيِّ مرتبة فصول والرموز األرسار

شعره. وقطب فلسفته،
املنظومتني نقرأ ورشعنا العربية، إىل والرموز األرسار أترجم أن عىل املجلس وانفضَّ

متتابعة. مجالس يف
الكتاب: أول يف الكلمات هذه — اإلخوان مع فيها قرأت التي — نسختي يف اآلن وأجُد



والرموز األرسار ديوان

.١٩٥٢ سنة (مارس) آذار أول يف القراءة بدأنا

األول: الديوان آخر ويف

٢٦ األربعاء يوم — املغرب قبيل — ونصف ست والساعة القراءة من فرغنا
اإلخوان. توقيع هذا وييل ،١٩٥٢ سنة (أبريل) نيسان ١٣٧١ه/٢١ سنة شعبان

الثاني: الديوان آخر ويف

سنة صفر من الثامن األربعاء يوم مساء من ثماٍن والساعة القراءة تمت
اإلخوان توقيع ثم العاملني، رب هلل والحمد ١٩٥٢م سنة أكتوبر ١٣٧٢ه/٢٩

كذلك.

ريب وال مرة، أسبوع كل يجتمع مجلسنا وكان أشهر، ثمانية القراءة استمرت فقد
هذه القراءة تستغرق لم وإالَّ واالجتماع، مواالة دون فحالت عرضت وأشغاًال أسفاًرا أن

الثمانية. الشهور

٢

أحسب وكنت ،«١٩٥٢ سنة (يوليو) «تموز نفسها السنة من شوال يف الرتجمة وبدأت
املرشق» «رسالة الديوانني: ترجمة من أيرس والرموز» «األرسار الديوان هذا ترجمة أن
تتغري التي املزدوجة القافية عىل الرََّمل، هو واحد بحر يف منظوم ألنه الكليم»؛ و«رضب
ولكن الفاريس— األدب اصطالح يف املثنوي تسمى التي وهي — بيت كل يف التقفية فيها
نشاَطه فيه املرتجم ينشط ال متصًال، نظًما الديوان كان إذ قدَّرت؛ مما أكثر طالت الرتجمة
فيتمها، أخرى، قصيدة ترجمة فيستأنف عمًال أتم أنه فريى ديوان، من قصيدة يرتجم حني

جرا. وهلم
بلغت ما وحني، حني بني أؤرخ، وكنت الَفرتات، وكثرة العالت، عىل الرتجمة واليت
تمت حتى والبحر، والرب والحرض السفر بني فيه، أترجم الذي املكان وأذكر الرتجمة، من

الرتجمة: كراسة يف فكتبت خودي»، «أرسار األوىل املنظومة ترجمة
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األحد ليلة العربي بالتوقيت ونصف ثالث والساعة خودي» «أرسار ترجمة تمت
مدينة يف — ١٩٥٣ سنة (أغسطس) آب ٢٢ — ١٣٧٢ه سنة الترشيق أيام رابع

كراچي.

أشهر، أربعة نحو يف املرشق» «رسالة ترجمت وكنت سنة، الرتجمة ماطلتني فقد
الكليم». «رضب ترجمت وكذلك

العبارات: هذه كتبت حتى الثانية املنظومة ترجمة يف ومضيت

الشواغل، واعرتاض املدى، وطول ة، قَّ الشُّ بعد عىل الرتجمة من الفراغ هللا يرس
الثاني ترشين ١٤ — ١٣٧٤ه سنة عرشصفر سابع األحد يوم الحوائل، وكثرة
السفارة دار يف الظهر، بعد وربع أربع والساعة — ١٩٥٤م سنة (نوفمرب)

كراچي. مدينة من املرصية

سنتني. من أكثر والرموز» «األرسار ترجمة شغلتني فقد

٣

قد أكاديمي» «إقبال إقبال مجمع وكان الرتجمة، انتهاء من شهر بعد باكستان وتركت
املرشق» رسالة «ديوان عىل غلبه أن بعد نرشه، ليتوىل الكتاب أعطيه أن العهد عيلَّ أخذ
حرص من وبلغ باألزهر، النرش جماعُة الكليم» «رضب وعىل باكستان، يف إقبال مجلُس
أن — إقبال مجمع ورئيس املعارف وزير — قرييش حسني اشتياق الدكتور الصديق
أخت جناح فاطمة الجليلة السيدة أمام الكتاب، بنرش إقبال مجمع بإيثار الوعَد ألزمني

جناح. عيل محمد األعظم القائد
من وسافرت الكتاب، لنرش القاهرة يف املعارف دار فاوض إقبال، مجمع وكان

نرشه. فتأخر للكتاب أفرغ فلم باكستان،
أن عىل تدل عبارات كراستي يف املطَّلع ويجُد والسفر، الحرض يف الرتجمة وراجعت

البحار. يف السفن وعىل ومرص واليمن الحجاز يف كانا والتحرير املراجعة
املايض (فرباير) شباط شهر يف املعارف لدار الكتاب بعض أقدم أن هللا يرس ثم
التبييض تم حني آخره قدمت حتى الكتاب صفحات تقديم وواليت طبعه، يف فرشعْت
١٣٧٥ه سنة شعبان» «شهر الشهر هذا عرش حادي السبت يوم األصيل وقت واملراجعة

جدة. مدينة يف — ١٩٥٦م (مارس) آذار ٢٤ —
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ولوال وتحريره، الكتاب هذا برتجمة شغل يف وأنا ونصف سنوات ثالث أمضيت فقد
العجز أو اليأس ولحال القيم، الديوان هذا ترجمة تيرست ما الرغبة وعظم العزم، صحة

إتمامه. دون

٤

عىل بالنظم النظم ترجمة سيما وال صعوبتها، عن أتحدث وال الرتجمة، لطريقة أعرض ال
يف وهذه هذه عن أبنت فقد املوضوع، غرابة وعىل واألساليب، املجازات يف اللغتني اختالف

الكليم». و«رضب املرشق» «رسالة الديوانني: مقدمة
املوضوع وأن عربي، االصطالحات معظم ألن اليرس؛ من جانبًا الرتجمة يف أن عىل

فلسفة. من فيه ما عىل إسالمي
تجشمت التي إقبال دواوين من والرابع الثالث الديوانني أقدم العربية قراء فإىل وبعد،
واألمل الحياة إىل دعوة من فيها ما إشاعة عىل حرًصا العربية إىل نقلها يف تجشمت ما
بهذا أدبنا إمداد يف ورغبة ارتقاء من لإلنسان ُقِدر ما أعىل إىل باإلنسان والسمو والعمل،

الرفيع. اإلنساني اإلسالمي األدب من الرضب
التوفيق. ويل وهللا

عزام الوهاب عبد
١٩٥٥م آذار ١٣٧٥ه/٢٤ شعبان ١١
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وأجملت وشعره» وفلسفته سريته إقبال، «محمد كتابي يف إقبال فلسفة شافيًا بيانًا بيّنت
االستزادة. يف يرغب من الكتاب إىل فلريجع والرموز» «األرسار ديوان يف بيَّنها كما آراءه

قارئ يستخلصها التي وآراءه إقبال فلسفة — إيجاز يف — نبني املدخل هذا ويف
الذات». نفي ورموز الذات إثبات «أرسار

املقدمة خالصة القارئ عىل أعرض ثم جدال، من الديوان حول ثار مما طرًفا أذكر
األوىل، الطبعة بعد حذفها ثم والرموز» «األرسار لكتاب األردية باللغة إقبال كتبها التي
املسترشق األستاذ هذا سأله حينما ملذهبه تبيانًا إقبال كتبه ما خالصة كذلك وأعرضعليه

اإلنكليزية. اللغة إىل األرسار مرتجم نكلسون اإلنكليزي

١

١٩١٥م، سنة خودي» «أرسار الفلسفية دواوينه أول إقبال محمد الفيلسوف الشاعر نرش
فيها ح يوضِّ فصول إىل مقسمة املزدوجة، القافية وعىل واحد، بحر يف طويلة منظومة وهو

رائعة. شعرية صور يف ويصورها فكرة، بعد فكرة الذاتية يف فلسفته الشاعر
فارسية كلمة وهي خودي» بي «رموز الديوان بهذا املتصل الثاني ديوانه نرش ثم
فلسفته، قاعدة جعله آخر معنى إىل نقلها إقباًال ولكن بالنفس، واإلعجاب األثرة عىل تدل

مواهب. من فيها أودع ما وإخراج وتقويتها، نفسه، اإلنسان تعرف هو
إذالل إىل يقصد — بزعمهم — التصوف كان إذ نكًرا؛ أمًرا الذاتية يف الصوفيُة رأى

هللا. يف للفناء ل تؤهَّ حتى وإماتتها النفس
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وشاعر أئمتهم من إمام إىل عمد أنه والقوة الحياة شاعر عىل ثورة الصوفيَة وزاد
طريقته، من وغضَّ شأنه من فحطَّ الشريازي» حافظ الغيب «لسان شعرائهم أعاظم من
بالشيخ امللقب عربي بن الدين محيي خالف وكذلك منها، وحذرهم عنها، الناس ونهى

إسالمية. غري آراءه إن وقال: وغلَّطه، األكرب،
نظامي: حسن الشيخ إىل رسالة يف قوله منها أجوبة املعرتضني إقبال أجاب وقد

نزوًعا أوروبا فلسفة زادتني وقد التصوف، إىل أنزع وتربيتي بفطرتي إني …
القرآن تََدبُّر ولكن الوجود؛ وحدة إىل تنزع جملتها يف الفلسفة هذه فإن إليه،
عن عدلت وبالقرآن غلطي، عرفاني بإمعان اإلسالم تاريخ ومطالعة املجيد،

آبائي. طريق عن وِحْدُت الفطري، مييل وجاهدت األوىل، أفكاري
واإلسالم والقانون؛ الرشيعة إلبطال وعملت أمة كل يف ظهرت الرهبانية إن

الرهبانية. مخالفة إىل دعوة هو حقيقته يف
من أخذ — العجمي التصوف أعني — املسلمني بني شاع الذي والتصوف
قصدت التي القرمطية حتى ِنحلة، كل إليه يجذب أن وجهد أمة، كل رهبانية

الرشعية. األحكام من التحلل إىل
الحياة، وقوانني اإلسالم تنافر — الصوفية اصطالح يف — السكر حالة إن
الرسول قصد وإنما الحياة، قوانني توافق — اإلسالم وهي — الصحو وحالة
وال والفاروق، الصديق الرسول صحابة يف نجد ولهذا صاحية، أمة إنشاء ملسو هيلع هللا ىلص

… الشريازي حافًظا نجد
فالسفة كبار من أعده بل وفضله، عربي ابن الشيخ عظمة أنكر وال
ووحدة األرواح كقوم لعقائده، يحتج فإنه إسالمه؛ يف أرتاب وال املسلمني،
القرآن. تأويل عىل قائمة وغلطها صوابها عىل فآراؤه مخلًصا، بالقرآن الوجود،
مذاهبه. يف أتبعه وال مخلًصا، مسلًما أعده فأنا غريصحيح، تأويله أن وأرى

املعرتضني: أحد إىل أخرى رسالة يف ويقول

يعلم كما القانون، لهذا َمْسٌخ هو أمة، قانون يف باطنة معاٍن التماس أن الحق
والذلة. الخنوع فطرتها يف أمٌة إال الطريقة هذه يختار وال القرامطة، سرية من
هؤالء افتنَّ وقد … اإلباحة إىل امليل طباعهم يف جماعة العجم شعراء ويف

خداعة. عجيبة بأساليَب اإلسالم شعائر إبطال يف الشعراء
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إقبال: يقول نفسه املعرتض هذا إىل أخرى رسالة ويف

يصيبها أمة وكل السيايس، املسلمني ضعف زمان يف ظهر التصوف شعر كل
وتجُمل أنظارها تتبدَّل التتار، غارات بعد املسلمني أصاب كالذي ضعف
ضعفها تخفي الرتك هذا ويف الدنيا، ترك إىل وتركن أعينها، يف االستكانة

… البقاء تنازع يف وهزيمتها
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ألرسار إقبال كتبها التي املقدمة خالصة
خودي

يف ويخفى أعماله يف يبدو الذي «مني»1 أو «خودي» أو «أنا» نسميه الذي اليشء هذا ما
دائمة حقيقة أهو املشاهدة؟ تحتمل ال لطافته ولكن املشاهدات، كل يخلُق والذي حقيقته،
لتحقيق عرضيٍّا تجليًا النافع، الكذب وهذا الخادع، الخيال هذا يف تجلت الحياة أن أم

الراهنة؟ العملية مقاصدها
هذا جواب ولكن … السؤال هذا جواب عىل موقوفة والجماعات األفراد سرية إن
طباعها عىل يتوقف كما والجماعات، اآلحاد يف الفكرية املقدرة عىل يتوقف ال السؤال
الخيال، خداع من اإلنسان يف «أنا» تعترب أن إىل أميل املتفلسفة الرشق فأمم وفطرتها،
يالئم ما إىل ساقهم العمل إىل الغرب أهل وميُل نجاة، الُغلِّ هذا من الخالص تعدُّ وهي

البحث. هذا يف طباعهم
قائًال: مقدمته يف إقبال ويميض

ودقق عجيبًا، اختالًطا والعمليات النظريات وقلوبهم الهنادك عقول يف اختلطت
املسلسلة، «أنا» حياة إن النتيجة: هذه إىل وانتهوا العمل، حقيقة يف حكماؤهم
نتيجة اإلنسانية النفس حالة وإن العمل، من تنشأ واآلالم، املصائب أصل وهي

ألعمالها. محتومة

«أنا» أن يرى فاإلسالم بليغة، العمل إىل دعوة آسيا غربي يف اإلسالم رسالة وكانت
واإلسالمي، الهندي الفكر تاريخ يف عجيبًا تشابًها ولكن بالعمل، الخلود ينال مخلوق
هي «كيتا» الجيتا كتاب أچاريه، شنكر بها فرس التي فالفكرة املسألة، هذه بحث يف يظهر
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عقول يف بليغ أثر له وكان األندليس، عربي بن الدين محيي القرآن بها فرس التي الفكرة
الفكر يف عنًرصا الوجود وحدة مسألة ومكانته بعلمه عربي ابن جعل وقلوبهم، املسلمني
بهذه اصطبغ حتى العراقي، الدين وفخر الكرماني الدين أوحد أثره واقتفى اإلسالمي،

الهجري. السادس القرن يف العجم شعراء كل الصبغة
القلب، إيران شعراء وخاطب الوجود، وحدة إثبات يف العقل الهند فالسفة خاطب
العامة؛ بني املسألة هذه الشعرية بدقائقهم أشاعوا حتى تأثريًا، وأكثر خطًرا أشد فكانوا

العمل. يف الرغبة اإلسالمية األمة فسلبوا
املرشق ألمم دليل خريُ فآراؤهم العمل، إىل بميلها العالم أمم بني الغرب أمم وتمتاز

الحياة. أرسار فهم إىل
الفيلسوف إليها دعا التي الوجود وحدة من الغرب يف الجديدة الفلسفة وبدأت
طويًال يلبث فلم الغرب، طبائع عىل غلبت العمل مسحة ولكن اإلرسائييل،2 الهولندي
«أنا» حقيقة إثبات إىل األملان سبق رياضية، بأدلة أُثبتْت التي الوجود وحدة طلسم
وال الزمان مر عىل الغرب فالسفة الخيايل الطلسم هذا من تحرر ثم املستقلة، اإلنسانية

اإلنكليز. فالسفة سيما
بقوله: إقبال ويختم

أن اجتهدت وقد املنظومة، هذه موضوع هي التي املسألة تاريخ خالصة هذه
الخيال بألوان وألونها الفلسفية، األدلة تعقيد من الدقيقة املسألة هذه أحرر

حقيقتها. إدراك ليتيرس

الطريق عىل أدل أن أردت ولكن املنظومة، هذه تفسري إىل الديباجة بهذه أقصد ولم
العسرية. املسألة هذه بدقائق قبل من يُلِمَّ لم من

فيها الشعر خيال فإنما الشعر، حيث من املنظومة هذه أتناول أن هنا ينبغي وال
الحقيقة: هذه إىل الناس توجيه إىل وسيلة

وهذه وتوسيعها، وإحكامها وبإثباتها «أنا» باستقالل مرتبطة الحياة لذة إن
املوت». بعد «الحياة حقيقة فهم إىل تمهد الدقيقة

األثرة بمعنى املنظومة هذه يف يستعمل ال «خودي» لفظ أن القراء يعلم أن وينبغي
الذات. تعيني أو بالنفس اإلحساس معناها إنما غالبًا، األردية اللغة يف تستعمل كما

كذلك. «بيخودي» كلمة يف املعنى بهذا وهي
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خودي ألرسار إقبال كتبها التي املقدمة خالصة

هوامش

أنا. معناها باألردية مني (1)
اسبنوزا. يعني (2)
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باطل، نظر خداع مفردة، ذات كل أي محدود، للشعور مركز كل أن بريديل األستاذ مذهب
حقيقة هو «الذات» يدرك ال الذي املحدود الشعور مركز إن هذا: خالف عىل — أقول وأنا

باطل. ال حق فالذات الكائنات،
تجلت الحياة تجلت وحيثما خارجي، وجود الكلية للحياة وليس فردية، كلها الحياة

له. مثل ال أوحد ولكنه فرد؛ كذلك والخالق يشء، أو فرد أو شخص يف
فلسفة رشاح إليه ذهب ما املخالفة كل يخالف للكائنات التصور هذا أن وظاهٌر
حياة مقصد أن يرون الذين الوجود وحدة أصحاب ويخالف اإلنكليز، محدثي من هيكل
البحر. يف القطرة تفنى كما املطلق، «أنا» أو املطلقة الحياة يف نفسه يفني أن اإلنسان:

تحقيق قدر وعىل نفيها، ال ذاته إثبات واألخالقي، الديني اإلنسان هدف أن أرى
الهدف. هذا من يقرب وحدته، أو انفراده

كان الوحيدة الذات هذه اإلنسان شابه فكلما هللا» بأخالق «تخلقوا ملسو هيلع هللا ىلص: الرسول قال
مثيل. بغري فرًدا كذلك هو

ولكن هللا، إىل األقرب هو الكامل واإلنسان الخالق، من بعده قدر عىل وتنقصفرديته
— اإلرشاق فلسفة تقول كما — هللا وجود يف وجوده يفني أن القرب هذا من القصد ليس

نفسه. يف الخالق يمثل هذا، عكس عىل هو بل
تخلق أن وحقيقتها تعرتضطريقها، التي الصعاب كل تسخر مستمر، رقيٌّ الحياة
الخمس كالحواس آالت وترقيها اتساعها أجل من خلقت وقد جديدة، وُمثًُال مطالب دائًما

واملشقات. العقبات بها لتقهر املدركة والقوة
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يقول كما ا رشٍّ ليست املادة ولكن الطبيعة، أو املادة الحياة: سبيل يف العقبات وأشد
مصادمة يف تتجىل الخفية الذات قوى فإن الرقي، عىل الذات تعني هي بل اإلرشاق، حكماء

العقبات. هذه
نفسها الذاُت االختيار، منزلة بلغت طريقها يف التي الصعاب كلَّ الذاُت قَهرت وإذا
جهاد والحياة الكاملة، الحرية نالت املطلقة الذات قاربت إذا ولكنها وجرب، اختيار فيها

بجهادها. االختيار تبلغ أن الذات ومقصد االختيار، لتحصيل

الشخصية أو الذات دوام

اإلنسان يف تتجىل حينما الحياة أن أعني: شخص، أو «خودي» ذات اإلنسان حياة مركز
ذاتًا. تسمى

الشخصية ودوام التوتر، من حال — النفسانية الوجهة من — اإلنسان وشخصية
بالذات، مرضة االسرتخاء من حال عقبتها الحال هذه زالت فإن الحال، هذه عىل موقوف
الحال هذه لدوام يعمل أن عليه فرض فأول اإلنسان كمال هذه التوتر حالة يف يكن فإن

االسرتخاء. حال دون والحيلولة
الخلود. من يمكِّننا التوتر حال إدامة من يمكِّننا ما وكل

الحسن معيار ذاتنا يف أن أعني األشياء، ليقيِّم معياًرا يقوم للشخصية التصور وهذا
ويجب رش، يُضعفها وما خري الذات يقوِّي فما والرش، الخري مسألة تُحلُّ وبهذه والقبح،

أيًضا. املعيار بهذا والفنون واألخالق الدين يقوم أن
إىل تقصد التي الفلسفية النظم كل اعرتاضعىل أصله يف هو أفالطون واعرتايضعىل
الفرار إىل وتدعو الحياة، سبيل يف العقبات أكرب وهي املادة، تُغفل والتي البقاء ال الفناء

عليها. والتسلط تسخريها إىل ال منها
مبحث يف الزمان مسألة تعرض الذات، حرية مبحث يف املادة مسألة تعرض وكما

خلودها.
هذا به، املرور علينا يتحتم نهاية غري إىل ا ممتدٍّ ليسخطٍّا الزمان إن برجسون: يقول
نستطيع ال أي الطول، تصور فيه يدخل الخالصال فالزمان صحيح، غري للزمان التصور

والنهار. الليل بمقياس قياسه
موقوف به والظفر لبلوغه، ويدأب فليجدَّ به يظفر أن أراد من أمل، الذات خلود إن
وال التوتر، حالة حفظ عىل يعيننا الحياة هذه يف والعمل للفكر طريًقا نسلك أن عىل
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األخالق نظم من هذين إىل وما العجمي، والتصوف بوذا دين األمل هذا إبالغنا يستطيع
أيام يف الليايل هي املذاهب هذه إن وأنامتنا، فأرضعتنا الطرق هذه بنا أرضت لقد األخرى،

حياتنا.

الذات تربية

الجذب إرادة ومعناه: ا، جدٍّ واسع هنا العشق ومفهوم بالعشق، تستحكم الذات أن ريب ال
العاشق إفراد العشق وخاصة نيلها، يف ويجد مقاصده يخلق أن أشكاله وأعىل والتسخري،
األوحد طلب يف الطالب جدَّ وإذا فيهما، واالستقالل االنفراد إظهار أعني: واملعشوق،
مستقالٍّ واحًدا يكن لم إن ألنه املطلوب؛ د توحُّ ضمنًا ويتحقق التوحد، فيه ظهر األسَمى
لشخص يمكن وال معني، وجود أو شخص عشق يمكن إنما إليه، الطالب يسكن لم بنفسه

مشخص. غري كائن عشق
سؤاًال، يعد جهد بغري ينال ما وكل بالسؤال، تضعف بالعشق الذات تستحكم وكما

سائل. لنفسه يدَّعيها أو غريه أفكار يتبع والذي سائل، غريه مال يرث فالذي
ونتجنب العشق، أنفسنا يف نخلق أن — الذات إحكام ألجل — ينبغي أنه والخالصة:

البطالة). (أي: االستجداء رضوب كل
للسعي مثل خري حياته كانت فقد للمسلم، حسنة أسوة ملسو هيلع هللا ىلص الرسول حياة يف إن

للعمل. صورة كلها حياته كانت لقد الدائم،
أن وبيَّنت اإلسالمية، األخالق فلسفة أصول إىل املثنوي هذا من فصول يف أرشت

مراحل: ثالث الذات لكمال

اإللهي. القانون إطاعة (١)
النفس. وضبط (٢)
اإللهية. والنيابة (٣)

«هللا» الحق ونائب اإلنساني، الرقي درجات أعىل هي الدنيا هذه يف اإللهية والنيابة
الروحي. الحياة معراج وهو اإلنسانية، إليها تطمح ذات أكمل وهو األرض، يف هللا خليفة
والجسمي؛ الروحي جانبيها يف اإلنسانية ترقى أن الحق نائب لظهور رشط وأول
هذا — الجملة يف — أفرادها يف يتجىل مثالية أمة ظهور يقتيض اإلنسانية ارتقاء فإن

الحق. نائب فيها يظهر ألن وتصلح الذاتي، التوحد
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ويقوم أفرادها، د يتوحَّ شورية جماعة فيها تقوم أن األرض: يف هللا سلطان فمعنى
اإلنسان وهذا الكامل، اإلنسان أو الحق نائب يسمى أن يمكن واحد الجماعة هذه عىل

ذروة. فوقها تتصور ال التي الكمال ذروة يبلغ الكامل
املثالية، األمة هذه ظهور رضورة املعروف) األملاني (الفيلسوف نطشه رأى وقد

ا.ه. كلها فلسفته مسخا بالسلطان وإعجابه دهريته ولكن

من قدمنا ما مذهبه إيضاح يف وحسبنا نكلسون، األستاذ إىل إقبال رسالة خالصة هذه
نكلسون. إىل ورسالته الذات، ألرسار ومقدمته رسائله تلخيص
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َم��ج��ال ن��اح��ي��ة ك��ل ف��ي ل��ه ي��س��ع��ى ب��ال��م��ص��ب��اح ال��ش��ي��خ رأي��ُت
يُ��ن��ال؟ ف��ه��ل أري��د، وإن��س��انً��ا وبَ��ْه��ًم��ا أن��ع��اًم��ا َم��ل��ل��ُت ي��ق��ول:
ان��دم��ال1 ب��ح��ي��دٍر أو ب��رْس��تُ��َم ق��واه��ا خ��اَرت ب��رُف��ق��ٍة ب��ِرم��ُت
ال��م��ح��اُل ه��ذا وُم��ن��ي��ت��ي ف��ق��ال: ب��ح��ث��ن��ا، ق��د ُم��ح��اٌل، ذا ف��ق��ل��ن��ا:

الرومي الدين جالل موالنا

تمهيد
َص��ْل��ب2 أع��واد أو ل��ل��م��ن��ب��ر ه��َي س��َق��ٌط غ��اب��ي أع��واد ف��ي ل��ي��س

النيسابوري نظريي

ال��زَه��ْر خ��دِّ ع��ل��ى دم��ع��ي َف��ه��َم��ى ال��س��َف��ْر ال��ل��ي��ل ع��ل��ى ال��ص��ب��ُح ق��ط��ع
ن��َف��س��ي ب��َم��س��َرى ال��ُع��ش��ب وص��ح��ا ال��ن��رج��ِس ُس��ب��اَت ال��دم��ُع غ��س��ل
َح��ص��دا وس��ي��ًف��ا أل��ق��ى، ِم��ص��رًع��ا ُم��ح��َص��دا ق��ول��ي ال��زارُع ج��رَّب
م��ع��ا وأنَّ��ات��ي ال��روَض ن��س��َج َزرع��ا دم��وع��ي َح��بَّ إنَّ��ه



والرموز األرسار ديوان

َك��م��ن��ا ف��ؤادي ف��ي ص��ب��اٍح ك��م أن��ا ال��ش��م��َس ن��ال��ت ق��د ذرٌَّة
خ��ب��ُر3 ِع��ن��دي ال��ك��ون غ��ي��وب م��ن أن��وُر َج��مٍّ َج��اِم م��ن ط��ي��ن��ت��ي
ال��َع��دْم ق��ي��د م��ن بَ��ع��ُد تُ��َس��يَّ��ب ل��م تُ��َرْم ل��م ِظ��ب��اء أف��ك��اري َص��يْ��ُد
ال��ش��ج��ر4 ج��وف ف��ي ال��ورد وج��ن��ي��ُت َظ��َه��ْر م��ا ع��ش��ٌب بُ��س��ت��ان��َي َزاَن
ت��ع��ِزف ��ي ك��فِّ ال��ك��ون ِوت��ار ف��ي يَ��رُج��ُف م��ن��ي ال��ش��ادي��ن م��ح��ِف��ُل
ن��غ��ِم��ت��ي ج��ل��ي��س��ي ع��نِّ��ي وَع��ى م��ا ال��ِف��ط��رِة رب��اُب ف��يَّ ص��اِم��ٌت
أْع��َه��د ل��م َف��َل��ٍك ف��ي ُح��بُ��ًك��ا م��ولِ��ِدي ق��ري��ٌب ش��م��ٌس إن��ن��ي
ال��بَ��ص��ِر5 ف��ي زئ��بَ��ق��ي يُ��َرْج��َرْج أو ال��زُُّه��ِر ِس��رَب ض��وئ��َي يَ��ُرْع ل��م
األح��م��ر ث��وب��ي األط��واَد ك��س��ا أو األب��ُح��ُر ض��ي��ائ��ي رق��َص رأت م��ا
أْرَع��ُد ط��ل��وٍع خ��وف م��ن أن��ا تَ��ع��ه��د ال ل��ي ال��ك��ون ه��ذا ع��ي��ُن
ال��زَّه��ْر ف��ي ج��دي��ٌد َط��لٌّ وب��دا ف��س��َف��ْر ف��ج��ري ال��ظ��ل��م��َة م��زَّق
زم��زم��ا6 ن��اري ح��ول م��ن ح��بَّ��ذا ُم��ع��ل��ًم��ا ص��ب��ًح��ا أرق��ب إن��ن��ي

∗∗∗
غ��دا7 ي��أت��ي ش��اع��ري ص��وٌت أن��ا َص��َع��َدا َض��رٍب دون َل��ْح��ٌن أن��ا
ي��وُس��ف��ي8 يُ��ش��رى ال��س��وق ب��ه��ذي م��ا َخ��ِف��ي ق��د س��رٍّ ك��لُّ ع��ص��ري دوَن
ك��ل��ي��ْم9 ل��ي��غ��ش��اه ُط��وري ُم��ْش��َع��ٌل ال��ق��دي��م ��ْح��ب ال��صَّ م��ن ي��أٍس ف��ي أن��ا
َص��ْرَص��ُر ف��ي��ه ك��ال��ي��مِّ ق��ط��رت��ي تَ��ْزَخ��ُر ال ق��ط��رٌة ص��ح��ب��ي ب��ح��ُر
ُح��داءْ ل��ي ه��ذا غ��ي��ِر ول��رك��ٍب ِغ��ن��اء ل��ي ه��ذا غ��ي��ر وج��وٍد م��ن
وي��ن��ام ح��ي��نً��ا األع��ي��َن ي��وق��ُظ ال��ِح��م��اْم ب��ع��د ش��اع��ٌر ت��ج��لَّ��ى ك��م
ال��زَه��ر10 م��ث��َل ق��ب��ره م��ن ون��م��ا َس��َف��ر ال��م��وت ظ��ل��م��ة م��ن وج��ه��ُه

∗∗∗
س��اب��ل��ْه ره��ًوا ال��نُّ��وق َس��ي��ر م��ث��َل ق��اف��ل��ْه م��رَّت ال��َس��ه��ب ب��ه��ذا ك��م
ال��ص��ي��اْح ه��ذا ف��ي ال��م��ح��ش��ر ث��ورُة ال��نُّ��واْح دي��ن��ي ع��اش��ٌق، أن��ي غ��ي��َر
يُ��ك��س��ُر11 ُع��ودي أَنَّ أُب��ال��ي ال ال��وت��ُر ع��ن��ه ك��لَّ ل��ح��ٌن أن��ا
ال��ت��ط��م��ا م��ن��ه ال��ي��مَّ وان��ظ��رنَّ ط��م��ا س��ي��ٍل ع��ن ال��ق��ط��رة أب��ع��ِد
أب��ح��ُر إال ��َي لُ��جِّ ت��ع��ي ال األن��ه��ُر ه��ذي م��وج��َي ت��ع��ي ال
روَض��ُة12 ل��ن��م��وٍّ ف��ي��ه��ا ل��ي��س زه��رٌة ل��س��ح��اب��ي أه��ًال ل��ي��س
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وال��ِق��ن��اْن13 ل��دي��ه��ا ال��ب��ي��ُد ض��اق��ْت ال��َج��ن��اْن ف��ي ن��ائ��م��اٍت بُ��روٍق ك��م
ُش��ع��ل��ت��ي ف��اق��ِب��س س��ي��ن��اءَ ت��ك��ن أو ��ت��ي ل��جَّ ف��اط��ل��ب ص��ح��راءَ ت��ك��ن إن
ال��ح��ي��اْه14 ع��ي��ن م��ن ��ر ال��سِّ وُوه��ب��ُت ال��ح��ي��اْه َع��ي��ن م��ن ال��ِورَد ُح��ب��ي��ُت ق��د
ط��ائ��ر يَ��راع ف��ه��ي رف��رف��ْت ال��ث��ائ��ُر ل��ح��ن��ي ال��ذرة أش��ع��َل
ال��ُدَرر م��ث��ل��ي ن��اظ��م ي��ث��ق��ب ل��م ال��ب��ش��ْر ف��ي غ��ي��ري ال��س��رَّ ذا م��ان��ث��ا

ال��خ��ال��دي��ْن ع��ي��َش تَ��ب��غ إن أق��ِب��َل��ْن
ال��ع��اَل��م��ي��ن ُم��ل��ك ت��ب��غ إن أق��ِب��َل��ْن

ال��ن��دي��م؟ دون م��ن ال��س��رُّ يُ��خ��َف��ى ك��ي��ف ال��ق��دي��ْم ال��س��رَّ ل��ي األف��الك أف��ش��ت
ال��زم��ن ِج��راَح ق��ل��ب��ي ف��ي وأُس اس��ق��ن��ي ال��راح م��ن ال��س��اق��ي! أَي��ه��ا
ك��ال��خ��دم ل��ه��ا ي��ع��ن��و ق��ي��ص��ٌر زم��زم م��ن ال��ت��ي ال��م��اء ش��ع��ل��ُة
أن��ور م��ن��ه��ا، ال��ف��ك��ر وِش��ع��اُب أب��ص��ر م��ن��ه��ا ال��ُم��ب��ص��ِر ُم��ق��ل��ُة
زائ��ًرا ل��ي��ثً��ا ال��ث��ع��ل��ب وتُ��رى ق��اه��ًرا ط��وًدا ال��ري��ش��َة ت��ج��ع��ُل
أب��ح��را م��ن��ه��ا ال��ق��ط��رُة وت��ع��ي ب��ال��ثَ��رى ل��ل��ثُ��ريَّ��ا ت��س��م��و ِه��َي
األْص��ُق��ر ح��ت��َف رَّاج ال��دُّ ت��ج��ع��ل ال��م��ح��ش��ِر ض��ج��ي��َج ال��ص��م��ت ت��ج��ع��ل
ال��ق��م��ِر ب��ن��ور ال��ف��ك��َر ِر ن��وِّ ن��يِّ��ِر ب��َص��ف��ٍو ال��ك��أس ام��أل
ال��ُم��َق��ل ف��ي ��رى ال��سُّ َش��ْوَق ب��اع��ثً��ا ال��م��ن��زل ش��ط��ر ال��رك��ب ألق��ود
ال��ع��م��ل ج��دي��د إث��َر س��اع��يً��ا األم��ل ج��دي��ِد وج��َه رائ��يً��ا
ال��ع��ال��ِم��ي��ن ب��أُذْن ل��ح��نً��ا وأُرى ال��ع��ارف��ي��ن ع��ي��ن إن��س��ان ف��أَُرى
األدُم��ع غ��زي��َر ف��ي��ه م��ازًج��ا ال��ُم��ب��دَع ال��ك��الم ق��دَر ُم��ع��ل��يً��ا
ال��ع��ل��وْم15 أس��رار تُ��ض��م��ر ُك��تُ��بً��ا ال��ع��ظ��ي��م ال��ش��ي��خ ذا ف��ي��ض م��ن ق��ارئً��ا
َش��َرْر م��ن��ه نَ��ف��ٍس ف��ي وأن��ا اس��ت��ع��ْر ال��َوج��د ش��ع��ل��ة م��ن ق��ل��ب��ُه
ف��ال��ت��ه��ْب16 ال��ُح��م��يَّ��ا ج��ام��ي وغ��زْت ب��ال��ل��َه��ْب َف��راش��ي ال��ش��م��ُع رم��ى ق��د
آخ��را َك��ونً��ا ش��اد ُغ��ب��اري م��ن ج��وه��ًرا ط��ي��ن��ي ال��روم��يُّ ص��يَّ��ر
ع��ل��ي��ائ��ه��ا ف��ي ال��ش��م��س ل��ت��ن��ال ص��ح��رائ��ه��ا م��ن ت��ص��ع��د ذرًة
ن��يِّ��را ف��ي��ه ال��دُّر ألص��ي��ب ج��رى م��وٌج ��ه لُ��جِّ ف��ي إنَّ��ن��ي
أن��ف��اس��ه م��ن ن��ل��ُت وح��ي��اًة ك��اس��ه م��ن ن��ش��وٌة ع��رتْ��ن��ي ق��د

∗∗∗
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ال��س��ك��ون17 ال��ل��ي��ل ف��ي « ربِّ «ي��ا وس��رت ال��ش��ج��ون ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ران��ت ل��ي��ل��ًة
ص��ائ��ح ش��اك ال��ده��ر ص��روف م��ن ن��ائ��ُح ق��ل��ب��ي ال��ك��أس ف��راغ م��ن
ه��وى18 ول��ل��ن��وم ِس��ْق��ط��اه ِه��ي��َض ف��ث��وى ف��ك��ري ال��ت��س��ي��اُر أره��ق

∗∗∗
ب��ال��ف��ه��ل��وّي19 ق��رآن��ن��ا ح��ك��ى م��ن األل��م��ع��ّي ذاك ال��ح��ق ش��ي��خ الح
ح��ي��ن ك��ل ف��اج��رع ال��ع��ش��ق ش��راب م��ن ال��ع��اش��ق��ي��ن! ب��ي��ن ول��ه��ان ي��ا ق��ال:
ال��م��ح��ش��ر ه��وَل ال��ق��ل��ب ف��ي وأِث��ْر ال��ب��ص��ر ِح��ج��اَب ال��ع��ي��ن ف��ي ُش��قَّ
دم��اءْ م��ن دم��وًع��ا ال��ع��ي��ن وام��أل ال��ب��ك��اء ي��ن��ب��وع ��ْح��ك ال��ضِّ واج��ع��ل��نَّ
تَ��ْف��َغ��م20 ري��ًح��ا ك��ال��ورد ان��ُش��رْن أب��ك��ُم ص��م��وٌت ك��اِل��ك��مِّ أن��ت
ن��َف��س ك��لِّ ف��ي — ال��ص��ام��َت ن��وح��ك ك��ال��ج��رس ع��ض��و، ك��لِّ م��ن ��دْن ص��عِّ
اآلخ��ري��ن21 أذِك م��ن��ك ب��ل��ه��ي��ب ل��ل��ع��اَل��ِم��ي��ن ف��أض��ئ ن��ار أن��ت
ال��زج��اج22 ث��وَب وات��خ��ذ ُم��داًم��ا ك��ن َه��ي��اْج ف��ي أع��ِل��ْن ال��ح��ان ش��ي��خ ِس��رَّ
اس��ت��ت��ر23 م��ا وأع��ل��ن ج��ه��ًرا واص��َدع��ْن ال��ِف��َك��ر ل��م��رآة ال��ِف��ه��َر وك��ن
ان��ت��أى24 ال��ح��يِّ ع��ن ق��ي��ًس��ا ح��دث��ْن ن��أَى غ��اٍب ع��ن ك��ال��ن��اي َح��دِّثَ��ْن
ان��ف��ِث ال��ح��ف��ل ف��ي اآله��ات وم��ن م��ح��َدِث ب��ل��ح��ن ال��ن��وح د ج��دِّ
«ُق��م»25 م��ن ح��ي��اة ال��ح��يَّ وِزد أَْح��ك��ِم ُروًح��ا ف��ي��ه ح��يٍّ ك��ل
َس��َل��ف��ا ق��د م��ا ق��ل��ب��ك ع��ن وان��ِف أُنُ��ف��ا ط��ري��ًق��ا اس��لُ��ك وه��ل��مَّ
ال��نَّ��َغ��ْم ه��ذا ف��ي ال��ل��ذة واع��رف ت��ن��م ال ت��ن��بَّ��ه ال��رْك��ب! ج��رَس

∗∗∗
أُض��ِم��ر َه��ي��اًج��ا ك��ال��ن��اي، ص��رت تُ��س��َع��ر ث��ي��اب��ي ف��ي ن��اًرا ص��رُت
إرم��ا26 ب��ي��ان��ي ح��س��ن م��ن ِش��دُت ن��غ��ًم��ا ن��ف��س��ي أوت��ار م��ن ثُ��رُت

خ��ودي س��رِّ ع��ن ال��س��تْ��ر ف��رف��ع��ُت
خ��ودي27 أم��ر م��ن اإلع��ج��از ف��ب��دا

ال��ه��َم��ل ف��ي ُم��ه��َم��ًال ِس��ق��ًط��ا ك��ان ت��ك��م��ل ل��م ص��ورة ك��ون��ي ك��ان
َج��ال28 وال��ك��مُّ ال��ك��ون ه��ذا ك��ي��َف رج��ًال ب��ران��ي ال��ع��ش��ق ِم��بْ��َرُد
ال��دم29 َدْوراِت ال��ب��در وب��ع��رق األن��ُج��م نَ��ب��ض ع��ي��ن��اي ف��رأت
األم��م ح��ي��اة س��رُّ ف��ب��دا ال��ُظ��َل��م ج��ن��َح ال��ن��اَس وب��ك��ي��ت
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ال��ح��ي��اة ت��ق��وي��م س��رُّ ف��ت��ج��لَّ��ى ح��واه م��ا أران��ي ال��ك��ون َم��ص��نَ��ُع
غ��ب��ار30 ال��ب��ي��ض��ا ال��م��ل��ة ط��ري��ق ف��ي — أن��ار ال��ل��ي��ل ظ��ل��م��ة ف��ي َم��ن — أن��ا
أش��َع��ال ن��اًرا ال��ق��ل��ب ف��ي ل��ح��نُ��ه��ا ع��ال وال��غ��رب ال��ش��رق ف��ي ص��وتُ��ه��ا
ج��ن��ت31 وع��طَّ��ار روم��يٍّ أل��َف ح��ص��دْت وش��م��ًس��ا أل��ق��ت ذرًَّة
ال��دخ��ان32 ك��ن��ُت وإن ال��ن��اُر، ِع��ت��رت��ي ال��َع��ن��اْن ف��وق َس��م��ْت ال��َح��رَّى آه��ت��ي
ال��ُع��َال ال��س��ب��ع ف��ي األس��رار ف��ج��ال ع��ال ال��ف��ك��ر م��س��رح ف��ي ق��ل��م��ي

∗∗∗
ص��ن��م33 وت��ع��ظ��ي��َم أص��ن��ام ن��ح��َت ال��نَّ��َغ��م ه��ذا ف��ي ال��ش��ع��ر ق��ص��دت م��ا
خ��ل��ّي34 ج��ام ذو أن��ا وه��الل ال��ف��ارس��ّي ش��آن��ي ه��ن��ديٌّ أن��ا
أص��ف��ه��ان35 أو ب��ه َخ��نْ��س��ار ل��ح��َن ال��ب��ي��ان ح��س��ن ع��ن��دن��ا ��ل ت��ؤمِّ ال
م��خ��بَ��ًرا36 أح��َل��ى رِّيُّ ال��دَّ ل��ك��ن ال��س��ك��را ي��ح��ك��ي ال��ه��ن��ديُّ ذاك��ُم
ي��راع37 ال��ط��ور ش��ج��ر ل��ي ف��إذا وراْع ت��ج��لِّ��ي��ه ال��ف��ك��َر س��ح��َر
ال��ع��ل��ّي ف��ك��ري ف��ي ال��ف��ط��رَة الءم ال��ف��ارس��ّي وه��ذا ف��ك��ري، ع��ال ق��د

ال��خ��ن��َدري��س! ك��أس ال��ع��ائ��ب أي��ه��ا
ال��ك��ئ��وس38 ت��ح��وي م��ا ص��اح ي��ا ان��ظ��رن

حياة تسلسل وأن الذاتية من العالم نظام أن بيان يف
باستحكامها إال يكون ال الكون أعيان

أس��راره��ا م��ن تُ��ب��ص��ر م��ا ك��لُّ آث��اره��ا م��ن األك��وان ه��ي��ك��ل
ال��م��ال ب��ي��ن م��ا األف��ك��ار ع��ال��م ان��ج��ل��ى ح��ت��ى أي��ق��ظ��ت ق��د ن��ف��َس��ه��ا
إث��ب��ات��ه��ا م��ن يَ��ثْ��ب��ت غ��ي��ُره��ا ذات��ه��ا ف��ي م��خ��ت��ٍف ك��ون أل��ُف
غ��ي��َره��ا ف��ي��ه��ا ت��ن��ظ��ر ن��ف��َس��ه��ا ب��زَره��ا خ��ص��ام بَ��زر ج��ع��ل��ت
ب��أس��ه��ا ف��ي ل��ذَّتَ��ه��ا ل��ت��رى ن��ف��س��ه��ا م��ن أض��داده��ا خ��ل��ق��ت
ق��درت��ه��ا ن��ف��س��ه��ا م��ن ل��ت��رى ق��وتَ��ه��ا ن��ف��س��ه��ا ف��ي ت��ب��ت��ل��ي
ال��ح��ي��اْه39 ع��ي��ن دم��ه��ا ف��ي ُغ��س��لُ��ه��ا ال��ح��ي��اْه ع��ي��ُن َوه��م��ه��ا م��ن ُخ��دٌَع
ال��ن��غ��م��ة ألج��ل ال��ن��وح تُ��ك��ث��ر ال��وردة أج��َل ال��ب��س��ت��ان تُ��خ��رب
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م��ق��اْل أل��ف واح��د ول��ح��رف ه��الل أل��ُف واح��د ل��ُف��ل��ي��ٍك
ال��خ��ل��ق��ة40 ج��م��ال ت��ب��غ��ي أن��ه��ا ق��س��وة أو َس��َرٍف ف��ي ع��ذره��ا
ال��ُخ��تَ��ن41 َظ��ب��ُي َرَدى ال��م��س��ك وم��ن ِم��َح��ْن ل��َف��ره��اَد ش��ي��ري��َن ُح��س��ُن
ال��م��ش��ت��ع��ِل ش��م��ع��ه ف��ي ع��ذُره ك��ال��ش��َع��ل ح��رق��ة َف��راش ف��ي
غ��ُده��ا س��ن��اه ف��ي ل��يُ��ج��لَّ��ى ي��ُده��ا س��طَّ��رت��ه ي��وم أل��َف
أح��م��دا42 م��ن يُ��رتَ��ج��ي ل��س��راج اغ��ت��دى ال��ن��ار ف��ي إب��راه��ي��م أل��ُف

∗∗∗
ال��ق��اب��ل َوْه��َي ال��ع��لَّ��ة وه��َي ال��ف��اع��ُل ف��ه��ي األع��م��ال ��ه��ا ه��مَّ
وظ��ه��ور43 واخ��ت��ف��اء واح��ت��راق ون��ور وإج��ف��ال، ف��ي��ه��ا ث��ورة
ُس��ب��َل��ه��ا ي��ع��ل��و ال��نَ��ق��ُع وال��س��م��اء ل��ه��ا َم��ي��داٌن األي��ام َس��ع��ة
ال��ن��ه��ار ال��ص��ح��و وف��ي ال��ل��ي��ُل، ن��وم��ه��ا ازده��اْر ل��ل��ك��ون ال��ط��ي��ن، ف��ي ي��ده��ا
ال��ُم��ْف��ِك��ر ع��ق��ُل األج��زاءَ ف��رأى َش��َرر ف��ي ش��ع��ل��ت��ه��ا ��م��ت ق��سَّ
ت��ن��ت��ش��ر ��ا إمَّ ال��ص��ح��راء تُ��ن��ش��ئ تَ��ن��ف��ط��ر إم��ا األج��زاء ت��خ��ل��ق
ال��ج��ب��ال44 ش��مُّ ف��ب��دت ف��اح��زألَّ��ت م��الل ف��ي ب��ان��ت��ش��ار ص��ارت ث��م
وض��ي��اء ب��أس ال��ذرات ف��ي وه��ي ال��خ��ف��اء ال ال��ت��ج��لِّ��ي ال��ذاِت ش��ي��م��ة
ِع��ل��ل آلت��ي��ه��ا ال��ي��وم ع��م��ُل َع��َم��ْل ج��ل��ُف ص��ام��ت��ة ق��وة
ال��ح��ي��اه ق��در ال��ُق��َوى ق��در ف��ع��ل��ى ال��ن��واْه ال��ك��ون م��ن ال��ذات ق��وة
درَُّة ي��وًم��ا ال��ق��ط��رة ف��إذا ق��ط��رُة ت��ع��ي��ه��ا ال��ذات ِك��ل��م��ة
ش��ك��ل��ه��ا45 اس��ت��ع��ارت ال��ك��أس وم��ن ل��ه��ا ش��ك��ل ف��ال ال��خ��م��ر خ��ارت
ال��ب��ح��ار46 ت��غ��ش��اه��ا ص��ح��راء ف��غ��دا ف��ح��ار ال��ن��ف��س ع��ن ط��ود وس��ه��ا

∗∗∗
ال��َج��ل��وة ب��ش��وق ال��ع��ي��ن ت��خ��ف��ق ال��م��ق��ل��ة ل��خ��ل��ق ال��ن��ور يُ��ع��َق��د
ي��ظ��ه��را ح��ت��ى ال��م��رج ص��در ش��قَّ أض��م��را ن��م��اءً ال��ع��ش��ب وإذا
رأس��ه يُ��ع��ل��ي ال��ذرات وم��ن ن��ف��َس��ه ب��ع��زم ال��ش��م��ُع ي��ج��م��ع
ه��م��ال47 ع��ي��ن دم��ع ف��ت��راه َغ��َف��ال ��ا إمَّ ال��ن��ف��س ويُ��ذي��ب

∗∗∗
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م��س��ت��َق��ّر ال ح��ول��ه��ا ط��واف ف��ي ف��ال��ق��م��ر ُق��واه��ا األرض ش��دَّت
ت��س��َح��ر ذُك��اءٍ َع��ي��ن ف��ل��ه��ا أك��ب��ُر م��ن��ه��ا ال��ش��م��س وك��ي��اُن
ق��اه��را أب��يٍّ��ا ال��ط��وَد وع��ال ال��ن��اظ��را ف��َه��ال ال��َح��وُر وع��ال
آب��ي��ْه48 ن��ب��ت ح��ب��ة أص��ل��ه ح��ام��ي��ْه ن��ار ك��س��وة وارت��دى

ال��ح��ي��اْه أْس��َر ج��م��ع��ْت ذات��ا إنَّ
ال��ح��ي��اه49 ب��ح��َر أزخ��رت غ��دي��ر م��ن

وتوليدها املقاصد بتخليق الذات حياة أن بيان يف

تَ��ق��ص��د50 م��ا رك��ب��ه��ا ف��ي َج��َرٌس ال��م��ق��ِص��ُد ال��ح��ي��اة يُ��ب��ق��ي إن��م��ا
م��س��ت��ت��ُر أم��ل ف��ي أص��لُ��ه ُم��ض��َم��ر ِط��الٍب ف��ي ع��ي��ٍش ِس��رُّ
ُم��ه��َم��ال ق��ب��ًرا ط��ي��نُ��ك يَ��ُح��ْل ال األم��ال ه��ذا ق��ل��ب��ك ف��ي أح��ِي
تُ��ن��ي��ر م��رآة ص��درك ف��ي ه��و ال��ص��دوْر ب��ي��ن ب��ه ال��ق��ل��ب ي��خ��ف��ق
يُ��ْرِش��د51 ِخ��ض��ًرا ال��ع��ق��ِل ول��م��وس��ى يَ��ص��َع��د َج��ن��اًح��ا ال��ت��رَب ي��َه��ُب
ال��ب��اط��ُل ي��م��وت ح��يٌّ وإذا اآلم��ُل ال��ف��ؤاُد يَ��ح��ي��ا إن��م��ا
َوَه��ن��ا وأوَدى ِس��ق��ط��اه ِه��ي��َض ال��ُم��نَ��ى ب��ت��خ��ل��ي��ق َع��يَّ ف��إذا
ي��س��ت��ِق��ْر ال ال��ذي ال��م��وج ه��و أو يَ��س��ت��ِع��ْر ل��ه��ي��ٌب ال��ذاِت أم��ُل
ال��ع��م��ل52 ك��ت��اِب َخ��يْ��ط إن��ه األم��ل َح��بْ��ل ال��م��ق��ص��وِد وَه��ُق
ال��ه��واء ِف��ق��دان ال��ش��ع��ل��َة يُ��ط��ِف��ئُ ال��رج��اء ف��ق��دان ال��ح��يِّ وم��م��اَت

∗∗∗
ص��وِّرت53 ف��ي��ن��ا ال��رؤي��ة ل��ذُة ظ��ه��رت؟ ق��د أع��ي��ن ف��ي��ن��ا ك��ي��ف
ال��ب��ل��ب��ل َح��ل��ُق ال��ت��غ��ري��د ُم��نَ��ى ِم��ن ال��ح��َج��ل ِرج��ُل ال��تَّ��خ��ط��اِر ُم��نَ��ى م��ن
أوص��اب��ه م��ن ال��ن��غ��م��ة أط��ل��ق غ��اب��ه ع��ن ن��أى ق��د ن��اٌي َح��يَّ
وال��ُق��َوى ف��ي��ه اإلع��ج��از وتَ��رى ط��وى ال��ك��وَن ال��ذي ال��ع��ق��ل ذل��ك
يُ��ن��َس��ل54 م��ن��ه ال��ع��ق��ل ف��ك��ذاك األم��ُل ال��ح��ي��اة أص��ل إن��م��ا

∗∗∗
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وف��ّن؟55 ع��ل��م ف��ي ال��ت��ج��دي��َد تَ��رى م��ا وُس��ن��ن؟ ش��ع��وٍب ف��ي ن��ظ��اٌم م��ا
ُص��َور ��ت��ه ف��غ��شَّ ال��ق��ل��َب يَ��ِرَح ظ��ه��ْر ف��ي��ه ق��وة م��ن أم��ٌل
ال��ت��م��اس ل��ل��ع��ي��ش ف��ي��ه ُع��ض��و ك��لُّ ال��ح��واّس ه��ذي م��ن ن��م��ل��ك م��ا ك��ل
وادِّك��اْر وش��ع��ور ح��سٍّ ك��ل واع��ت��ب��ار وخ��ي��ال ف��ك��ر ك��ل
ص��ام��ده وغ��اه��ا ف��ي تَ��م��ض��ي ح��ي��ن ال��ج��اه��دة ال��ح��ي��اة آالت ه��ي
ال��زَه��ر أل��واَن ال��م��رج ق��ص��د ل��ي��س ال��ِف��َك��ر وال��ف��نِّ ال��ِع��ل��م ق��ص��د ل��ي��س
ال��ن��ج��اْه ت��ق��وي��م ل��ل��ذات إن��ه ل��ل��ح��ي��اْه ِوق��اءٌ ال��ع��ل��م إن��م��ا
َح��ش��م وال��ف��ن ال��ع��ل��م ل��ل��ح��ي��اة َخ��َدم وال��ف��نُّ ال��ع��ل��ُم ل��ل��ح��ي��اة

∗∗∗
ال��م��ق��ص��ِد ب��خ��م��ر ن��ش��واَن وام��ض اج��ت��ه��ِد ال��ح��ي��اة! س��رَّ ج��اه��ًال
ن��اره ف��ي «ِس��ًوي» ك��ل م��ح��ِرٍق أن��واره ف��ي ك��ال��ص��ب��ح م��ق��ص��ٍد
وب��ه��اء ب��ُح��س��ن ال��ق��ل��ب ي��أخ��ذ ال��س��م��اء آف��اق ي��ج��ت��از م��ق��ص��ٍد
يُ��س��ِع��ر ح��ربً��ا ال��ب��اط��ل وع��ل��ى م��ح��ش��ُر وف��ي��ه ف��ي��ه ث��ورة

األم��ِل ب��خ��ل��ق أح��ي��اء ن��ح��ن
��ع��ل ال��شُّ ب��ه��ذي ن��ور ف��ي ن��ح��ن

والعشق باملحبة تستحكم الذات أن بيان يف

ل��ل��َح��يَ��واْت ط��ي��ن��ن��ا ف��ي ش��رٌر ال��ذواْت تُ��دَع��ى ال��ت��ي ال��ن��ور نُ��َق��ط
ال��م��ض��م��ر ق��واه��ا م��ن ي��ت��ج��لَّ��ى ال��ج��وه��ُر م��ن��ه��ا ب��ال��ح��بِّ ُم��ش��َع��ل
ال��ع��اَل��م��ا56 تُ��ن��ي��ر ب��ال��ع��ش��ق وه��ي ض��َرم��ا تُ��وِع��ي ب��ال��ع��ش��ق ق��ط��رٌة
وه��واءْ وت��رب م��اء م��ن ل��ي��س ال��َم��ض��اءْ ال��س��ي��ف ف��ي ال��ع��ش��ُق ي��ه��اب ال
ال��ح��س��ام ه��ذا م��ن ال��م��اء ل��ل��ح��ي��اة وخ��ص��اْم ص��ل��ح ال��ع��ال��م ف��ي ه��و
يَ��ص��ي��ر وال��ح��قَّ ال��ح��ق، ع��ش��ُق ه��و ال��ص��خ��ور َش��قُّ ب��ه��ا ال��ع��ش��ق ن��ظ��رة
ال��ض��ي��اء57 ه��ذا ك��ام��ٍل م��ن اق��ِب��َس��ْن ال��ك��ي��م��ي��اءْ ه��ذي ط��ي��ن��ك ف��ي ف��اب��غ
��َع��ل58 ال��شُّ ال��روم ف��ي ت��ب��ري��ز م��ن وارم يَ��ش��ت��ع��ل َش��م��ًع��ا ك��ال��روم��يِّ ام��ض
ال��َج��وى ه��ذا ع��ن أن��ب��ئْ��ك أْق��ب��َل��ن ث��وى م��ع��ش��وًق��ا ق��ل��ب��ك ف��ي إن
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يَ��ح��وْل ال ق��ل��ب ك��ل ف��ي ح��بُّ��ه��م ج��م��ي��ل ك��لَّ ش��أْوا ق��د ع��اش��ق��وه
ال��ث��رى59 م��ن��ه ي��رت��ق��ي ل��ل��ث��ري��ا أس��ف��را ن��وٌر ال��ق��ل��ب ف��ي ع��ش��ُق��ه
ال��س��م��اء ن��ح��و ُم��ص��ِع��ًدا وج��ًدا ط��ار وض��اء خ��فَّ ق��د م��ن��ه ن��ج��ٍد تُ��رُب
ال��م��ص��ط��ف��ى ذك��رى ال��م��س��ل��م ِع��زَُّة ال��م��ص��ط��ف��ى َم��ثْ��وى ال��م��س��ل��م م��ه��ج��ة
َح��َرْم ال��ع��ظ��م��ى ل��ل��ك��ع��ب��ة داره، األش��ّم ال��ط��وُر نَ��ْق��ع��ه م��ن م��وَج��ٌة
األم��د َم��داه م��ن م��س��تَ��م��دٌّ األبَ��ُد ح��واه آٍن ع��ن ض��اق
��تُ��ه أُمَّ ك��س��رى ت��ي��ج��اَن وَع��ل��ت ��ت��ْه ع��فَّ ح��ص��ي��ر ُس��ح��ق آث��رت
ُم��ش��ِرق��ا وُح��ك��ًم��ا ِم��نْ��ه��ا ��ًة أمَّ َخ��َل��ق��ا ِح��راء ف��ي خ��ل��واٌت
خ��ال��ًدا ُم��ل��ًك��ا األم��ة ف��ح��ب��ا س��اه��دا ق��ض��اه��ا ق��د ل��ي��اٍل ك��م
ت��ج��ود ب��ال��دم��ع ال��ذك��ر ف��ي ع��ي��نُ��ه ال��ح��دي��ْد َق��طَّ��اع ال��ح��رب ف��ي س��ي��ف��ه
ال��ُم��ب��ي��ن ب��ال��ن��ص��ر ال��ح��قُّ ي��دع��و ح��ي��ن ال��ظ��ال��م��ي��ن ت��م��ح��و «آم��ي��ن» س��ي��ف��ه
ب��دَّدا ُم��ل��ًك��ا ال��م��اض��ي��ن وم��ن ج��ددا ق��د ك��ون��ن��ا ف��ي ُس��نَ��نً��ا
ال��س��ن��ي��ن أمُّ م��ث��ل��ه ع��ن ع��ِق��م��ْت دي��ْن م��ف��ت��اُح ل��ه ال��دن��ي��ا ف��ت��ح
ال��ط��ع��ام60 ف��ي س��واء وال��ع��ب��د ه��و وغ��الم ل��دي��ه م��وًل��ى اس��ت��وى

∗∗∗
وس��اْد61 ب��ج��دواه ط��يٍّ��ا َع��ال م��ن ال��ج��واد ب��ن��ُت غ��زوة ف��ي أِس��رْت
ال��ك��س��ي��ر ال��ط��رُف ذلِّ��ه ف��ي ُم��ط��رٌق ح��س��ي��ْر وال��رأس ال��ق��ي��د ف��ي رج��ل��ه��ا
ح��اس��ًرا ورأًس��ا وج��ًه��ا رأى إذْ س��ات��ًرا ع��ل��ي��ه��ا أل��ق��ى بُ��رَدًة
ش��ّي األق��وام ل��دى ي��ك��س��ون��ا ل��ي��س ط��ّي أخ��ِت م��ن ال��ورى ف��ي أع��رى ن��ح��ن
ن��اظ��ر إل��ي��ن��ا ال��ح��ش��ر ف��ي وه��و س��ات��ُر ع��ل��ي��ن��ا ال��دن��ي��ا ف��ي ه��و
رأف��ُة وع��دوٍّ ل��ص��دي��ق رح��م��ُة ك��لٌّ وال��ق��ه��ر ل��ط��ُف��ه
ال��ق��ادر62 وه��و ت��ث��ري��ب» «ال ق��ال: ال��غ��اف��ر ه��ذا ال��ف��ت��ح وب��ي��وم
ِم��راء63 ال ن��وٌر ع��ي��ن��ي��ن م��ن ن��ح��ن بَ��راء أوط��ان َق��ي��د م��ن إن��ن��ا
ُم��ش��رق ص��ب��ح وج��ه ف��ي ك��ال��ن��دى وال��م��ش��رِق م��غ��رب��ن��ا ف��ي ن��ح��ن
وراح64 ال��دن��ي��ا، ف��ي ن��ح��ن ك��زج��اج ال��ب��ط��اح ف��ي س��اٍق ع��ي��ُن أس��ك��رتْ��ن��ا
ال��ه��ش��ي��ْم ه��ذا أح��رق��ت ق��د ن��اره ال��ع��ظ��ي��م ذا ُط��رٍّا األن��س��اَب م��ح��ا ق��د
ألِّ��ف��ا ن��ظ��اٌم م��ن��ه ��ن��ا ض��مِّ ائ��ت��ل��ف��ا وَش��ذان��ا َزه��ر ن��ح��ن
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ب��ه ال��ح��قِّ ص��ي��ح��ُة ف��أذاع��ت ق��ل��ب��ه ف��ي ِس��رَّه ك��نَّ��ا ن��ح��ن

∗∗∗
ال��س��اك��ت ف��ؤادي ف��ي ل��ح��ن أل��ُف ال��ص��ام��ِت ب��ع��ودي ث��ار ع��ش��ق��ه
ل��ل��ف��راق65 َم��واٌت ج��ذٌع ب��ك��ى ق��د واش��ت��ي��اْق؟ والء ع��ن ح��دي��ث��ي م��ا
آي��اتُ��ه أط��ل��ع��ْت ص��ب��ٌح أن��ا م��رآتُ��ه أوض��ح��ْت ق��د ص��ورت��ي
دائ��م اض��ط��راب ف��ي وه��دوئ��ي ال��ن��ائ��ِم ب��ل��ي��ل��ي ال��ح��ش��ر ث��ورُة
أم��ط��اره66 م��ن ال��م��اء ع��روق��ي ف��ي آذاره ف��ي ال��ب��س��ت��ان إن��ن��ي
ال��ح��ص��اد67 ه��ذا ل��ي ال��ع��ي��ن س��راح م��ن ال��وداد ح��ق��ل ف��ي ال��ع��ي��ن غ��رس��ت ق��د
ال��ح��ب��ي��ب! م��ث��وى ب��ه��ا دار ح��ب��ذا ِط��ي��ْب ي��ث��ِرَب م��ن ال��داَري��ن ش��أى ق��د
دواء68 ج��ه��ل��ي م��ن وال��ن��ث��ر ن��ظ��م��ه ف��داء ال��ش��ع��ر ف��ي ل��ل��ج��ام��يِّ أن��ا
ي��ب��ُرُق م��دي��ح م��ن ُدرٌّ ف��ي��ه ي��ف��ه��ق ب��ال��م��ع��ان��ي ب��ي��تً��ا ق��ال
ال��ث��ق��َل��ي��ن م��ول��ى ال��ك��ون��ي��ن، س��ي��د ال��ع��اَل��َم��ي��ن ك��ت��اب ع��ن��وان ه��و

∗∗∗
أس��م��ائ��ه69 م��ن ال��ت��ق��ل��ي��د ف��ت��رى ص��ه��ب��ائ��ه م��ن ال��ع��ش��ُق يُ��ري��ك ك��م
ُم��ج��ي��ب ربٍّ م��ن ال��ق��رَب ل��ت��ن��ال ال��ح��ب��ي��ْب ب��ت��ق��ل��ي��د ال��ع��ش��َق أح��ِك��م
راض��يً��ا ف��ه��اج��ر ال��ح��ق وإل��ى خ��ال��يً��ا ف��اق��ع��د ال��ق��ل��ب ِح��راء ف��ي
ل��دي��ك70 وال��ع��زَّى ال��الت واح��ط��م��نَّ إل��ي��ك ارج��ع ث��م ب��ال��ح��ق اق��ويَ��ْن
ف��اران��ه71 ف��ي ال��ج��ل��وة واب��ت��غ س��ل��ط��ان��ه ف��ي ب��ال��ع��ش��ق اق��ويَ��ْن

ال��س��ائ��ل! ذا ي��ا ب��ال��ق��رب ت��ظ��ف��ْرن
ج��اع��ل»72 «إن��ي ت��ف��س��ي��ر وت��ك��ن

بالسؤال تضعف الذات أن بيان يف

ب��اح��ت��ي��اج ِخ��بٍّ��ا ك��ال��ث��ع��ل��ب ص��رت ال��خ��راْج! األُْس��د م��ن ال��ج��اب��ي أي��ه��ا
ال��ُم��ع��ِض��ل ذا م��ن آالم��ك ك��لُّ ال��ِع��ل��ل أص��ُل اإلع��واز ذل��ك
ال��ب��دي��ع ال��ذه��ن م��ن ال��ش��م��ع م��ط��ف��ئُ رف��ي��ْع ف��ك��ر م��ن ال��رف��ع��ة س��ال��ُب
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ال��وج��وْد َدنِّ م��ن ال��ص��ه��ب��اءَ وخ��ذ ت��ري��د م��ا أخ��رج ال��ده��ر ك��ن��وز م��ن
ال��ح��ذَر73 ال��ن��اس، ِم��نَّ��ة م��ن اح��ذَرن ك��ع��م��ر ��ل ت��رجَّ ال��َرح��ل وع��ن
ال��ق��ص��ب74 رك��وُب ك��ال��ط��ف��ل ف��ي��م ال��م��ن��ِص��ب؟ اج��ت��داءُ ح��تَّ��اَم ص��اح!
وأق��ّل أخ��زى ال��س��ائ��َل وت��رى أذّل ب��ال��س��ؤل اإلف��الَس ت��ج��د
ض��ي��اء75 دون س��ي��ن��اؤه��ا ف��ب��دت واج��ت��داء س��ؤاٌل ال��ذاَت ف��رَّق
ب��الءْ م��ن س��ي��ٌل ح��ول��ك وط��غ��ى َع��ن��اء وال��َج��دِّ ال��رزق ف��ي ي��ك��ن إن
ذُك��اء76 ع��ي��ن م��ن ال��م��اء ت��رجَّ ال ب��ال��ب��ك��اء رزًق��ا األرض ف��ي ت��ُرم ال
َوف��ى م��ا س��اع ك��ل يَ��خ��زى ي��وم ال��م��ص��ط��ف��ى أم��ام ال��خ��زي اح��ذر
ظ��ه��ر77 نُ��ع��م��اه��ا َوس��ُم ف��ع��ل��ي��ه ال��ق��م��ْر ي��ق��ت��ات ال��ش��م��س س��م��اط م��ن
ُص��ْن ال��ب��ي��ض��اء ال��م��ل��ة وج��ه م��اء اس��ت��ِع��ْن وال��ل��ه األي��ام ج��اه��د
ك��اس��ُب»78 س��اٍع ال��ل��ه «ح��ب��ي��ُب أْن ال��ص��ائ��ب ال��ص��دوُق ال��ن��اس ع��لَّ��م
ال��م��نَّ��ِة ل��ِث��ْق��ل ال��رأس خ��اف��َض ال��ن��ع��م��ِة ذلَّ ي��ح��م��ل م��ن وي��ح
ال��ع��زة ت��اج ب��اع ب��ن��ق��ي��ٍر ال��ذل��ة ب��وق��ر ال��ن��ف��س أره��َق
ال��ف��ال79 ف��ي ش��رابً��ا ال��ِخ��ْض��ر ي��س��أل ال ال��ض��ح��ي��اِن ب��ال��ظ��ام��ئ م��رح��بً��ا
وط��ي��ن م��اء ال اإلن��س��ان، ك��م ذا ال��ج��ب��ي��ْن يُ��ن��د ل��م ال��ن��اس ب��س��ؤال
ع��ت��ا ق��د ك��َس��ْرو ال��رأس ع��ال��َي ال��ف��ت��ى ذا يَ��م��ِض��ي ال��ش��م��س ه��ذي ت��ح��ت
َج��دُّه80 وغ��اٍف ي��ق��ظ��اُن ه��و ح��دُُّه م��ض��اءً ال��ُع��س��ر ف��ي زاد

ي��ن��ف��ر ع��ط��اء م��ن َح��ب��ابً��ا ُك��ن
يَ��زَخ��ر81 ب��ب��ح��ر ال��ك��أس ف��ارَغ

قوى فتسخر والعشق باملحبة تستحكم الذات أن بيان يف
والباطنة الظاهرة العالم

تُ��ح��َك��م82 ب��ع��ش��ق ال��ذات ح��ي��ن��م��ا يَ��ح��ك��م ط��رٍّا ال��ك��ون ف��ي أم��ره��ا
ال��ق��م��ر ُش��قَّ أوم��أت م��ا ف��إذا أث��ْر ال��ح��ق ق��وة م��ن ي��ده��ا
وَج��ْم83 دارا ح��ك��م��ه��ا ف��ي ص��اغ��ٌر َح��َك��ْم أق��وى ال��ورى خ��ص��وم��ات ف��ي
ع��ل��ّي84 م��ش��ه��وٌر ال��ه��ن��د ف��ي اس��م��ه ول��ّي ع��ن ح��دي��ثً��ا م��ن��ي اس��م��ع��ن
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ال��ش��م��ي��م85 ال��ورد ع��ن أخ��ب��اًرا ق��صَّ ال��ق��دي��م ال��م��رج ف��ي ��داح ال��صِّ ذل��ك
ب��غ��ي��ت��ه ف��ي األس��واق ق��ص��د خ��م��رت��ه م��ن س��ك��ران س��ال��ٌك
ب��ه ��ْت ح��فَّ ق��د ال��ح��رَّاس م��ع��ه م��وك��ب��ه ف��ي ال��ع��ام��ُل وأت��ى
ل��ألَم��ي��ر أف��ِس��ح األح��م��ق أي��ه��ا ن��ك��ي��ر ج��ن��ديٌّ ل��ل��ت��ط��ري��ق ص��اح
أف��ك��اره م��ن ال��ل��جِّ ف��ي غ��ارًق��ا تَ��س��ي��اره ف��ي ال��دروي��ش وم��ض��ى
غ��ف��ل��ت��ه ف��ي ال��ف��ت��ى رأس ض��اربً��ا ِش��رَّت��ه ف��ي ال��ع��ص��ا ربُّ ف��أت��ى
ق��ات��ل وح��زن ذع��ر ف��ي وْه��و ال��ع��ام��ل ط��ري��ق ع��ن ��ى ف��ت��ن��حَّ
ط��ل��ي��ق ال��ع��ي��ن م��ح��ب��س م��ن َدم��ُع��ه ال��ط��ري��ق ش��ي��خ إل��ى ي��ش��ك��و وم��ض��ى
اض��ط��رم ال��ط��ود ذُرى ف��ي بَ��رٍق م��ث��َل َض��َرم م��ن ب��ق��ول ال��ش��ي��خ زم��ج��ر
ال��غ��ض��ْب ن��ار ف��ي ل��ل��ك��ات��ب ق��ال َل��ه��ْب م��ن س��ط��ًرا ال��ش��ي��خ أم��ل��ى ث��م
ال��ف��ق��ي��ر ه��ذا ع��ن ال��س��ل��ط��ان أب��ل��غ ال��ن��ذي��ر ذا واك��ت��ب ال��ِم��ْزبَ��ر أم��س��ك
ب��ال��ع��ص��ا غ��الم��ي رأس وع��ال ع��ص��ا ق��د ِغ��رٌّ ع��ن��دك ع��ام��ل
آخ��را َم��ْل��ًك��ا ُم��ل��ك��ك أَه��ْب أو ال��ف��اج��را ه��ذا ال��ع��ام��ل، اع��زل
ال��ك��ت��اب ذا م��ن��ه ال��س��ل��ط��اَن أرع��د اح��ت��س��اب ل��ل��ه ف��ي��ه ح��ق ع��ب��د
األص��ي��ل ش��م��س ل��ون��ه ف��ي ف��ح��ك��ى ي��ح��ول ال وخ��وف غ��مٌّ آدُه
ال��ج��م��ي��ل ل��ل��ص��ف��ح ال��ش��ي��َخ واس��ت��غ��اث ال��ث��ق��ي��ل ب��ال��ق��ي��د ال��ع��ام��ل ق��يَّ��د
ال��ض��م��ي��ر86 وض��اء ال��ك��وَك��ب ذل��ك س��ف��ي��ر خ��ي��ر ل��ه ُخ��س��رو ورأى
ِت��ب��ي��ان��ه ف��ي ال��غ��ي��ب م��س��ت��م��د أل��ح��ان��ه ف��ي األل��ب��اب س��اح��ر
وأذاب وْج��ًدا ال��ش��ي��َخ ف��أه��اج ال��رب��اب ب��أوت��ار خ��س��رو وَل��ه��ا
��ت��ه رقَّ ف��ي ل��لَّ��ح��ن خ��ش��ع��ت ع��زَّت��ِه ف��ي ك��ال��ط��ود ف��ط��رٌة

ف��ق��ي��ْر ق��ل��ب ت��ج��رَح��ن ال اح��ذرن
ال��س��ع��ي��ر ن��ار ف��ي ال��ن��ف��س ت��ُزجَّ ال

34



الذات إثبات أَرساُر

املغلوبة األمم مخرتعات من الذات نفي مسألة أن معنى يف قصة
الخفية الطريقة بهذه الغالبة األمم لتضعف

يُ��ق��ي��ْم َم��رًع��ى ف��ي ك��ان ض��أٍن ج��م��َع ق��دي��م ع��ص��ر ف��ي أن س��م��ع��ن��ا ق��د
وذي��ْب ل��ي��ث م��ن ال��ب��ال ف��ارغ��اِت ال��خ��ص��ي��ب ال��م��رع��ى ب��ذا نَ��ْس��ًال وَف��َرْت
ال��دَه��ر ف��ي��ه��نَّ ب��ال��س��ه��م ورَم��ى ال��ق��َدر ب��ُم��ن��اه��نَّ أْل��َوى ث��م
أيَّ��ام��ه��ا ف��ي ال��ذع��ر ن��اش��راِت آج��ام��ه��ا م��ن األس��ُد ده��م��ت��ه��ا
ال��ظ��اف��ُر ف��ت��ح ال��ظ��اه��ر س��رُّه��ا ق��اه��ر ح��ك��م ال��ق��وة آي��ُة
ال��ث��لَّ��ة87 ه��ذي آف��اق آخ��ذًا ال��ن��وب��ة ط��ب��ول ال��ل��ي��ث ض��رَب
��رى ال��شَّ أْس��د ل��دى ال��َف��رِس ِس��َوى م��ا أح��م��را ب��ص��ب��غ ال��َم��رع��ى وك��س��ى

∗∗∗
وُم��ّر ُح��ل��و م��ن األح��داث ج��رَّب ُع��ُم��ر ذو ذك��يٌّ ك��ب��ش وان��ب��رى
ق��ل��بُ��ه يَ��دَم��ى األُْس��د ِف��ع��ال م��ن ِس��ربُ��ه ي��ع��ان��ي ق��د م��ا ��ه غ��مَّ
ت��ق��دي��ره ف��ي ال��ده��ر ي��ش��ك��و وه��و ت��دب��ي��ره ف��ي أح��ك��َم أم��َره
ب��أس��ه ي��رج��و ل��ي��س ِرخ��ٍو ك��لُّ ن��ف��س��ه ي��ح��م��ي ال��ع��ق��ل ب��اح��ت��ي��ال
وأم��ّر أق��وى ال��ض��ع��ف زم��ان ف��ي ال��ض��رر دف��ع ف��ي ال��ت��دب��ي��ر ق��وة
ال��ف��ت��ون َق خ��الَّ ال��ع��ب��د ع��ق��ل ص��ار ال��ج��ن��وْن ل��ل��ث��أر ث��ار م��ا ف��إذا
س��اِح��ُل88 ف��ي��ه ل��ي��س غ��مٍّ بَ��ح��ُر ال��ع��اق��ُل ف��ي��ه ح��ار أم��ر ق��ال:
ي��ِد89 وف��والذُ ِرخ��ٌو س��اع��ٌد األَس��ِد ق��ت��اُل ل��ل��ض��أن ك��ي��ف
ك��اس��را ذئ��بً��ا ال��ك��ب��ش ي��ردَّ أن ق��ادًرا ب��ل��ي��غ م��ن وع��ٌظ ل��ي��س
غ��َف��ال أو ن��ف��ِس��ه ع��ن س��ه��ا إن َح��َم��ًال ت��راه ال��ل��ي��ُث َل��ك��ن
ال��دم90 ُش��رَّاِب ل��ألس��د م��رَس��ٍل ُم��َل��ه��م َدع��وى ال��ق��وم ف��ي ف��ادَّع��ى
م��س��ت��م��ّر91 ن��ح��س ي��وم ع��ن غ��اف��ل أِش��ْر» «ك��ذَّاب ال��ق��وم ك��لُّ ق��ال:
ُم��ظ��ِل��م ل��َط��ْرف ال��ن��وُر إنَّ��ن��ي ُم��ح��َك��م ب��ش��رٍع ل��ل��ن��اس ج��ئ��ُت
ال��رب��ي��ْح ال��ف��ع��ل إل��ى ال��ُخ��س��َر وات��رك��وا ق��ب��ي��ْح ك��ل ع��ن ال��ت��وب��ة ��ل��وا ع��جَّ
ال��ح��ي��اه92 إح��ك��ام ه��و ال��ذات» «ن��ف��ُي ُق��واْه ف��ي��ه أُح��ك��م��ت َج��ْل��د وي��َح
ق��ري��ْب ال��ل��ه إل��ى ال��ل��ح��م ع��ائ��ُف ت��ط��ي��ْب ال��روح ب��ه ال��ُع��ش��ِب ع��َل��ف
يُ��ظ��ل��م م��ن��ه��ا اإلدراك ب��ص��ُر ُم��ب��َرم ع��اٌر األس��ن��ان ُة ح��دَّ
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ب��ال��م��س��ت��ض��ع��ف��ي��ن ال��ج��ن��ة ��ت ُخ��صَّ م��ب��ي��ْن خ��س��راٌن ال��ق��وُة إن��م��ا
األم��ي��ْر ع��زِّ م��ن ال��ف��اق��ُة خ��ي��ٌر م��س��ت��ط��ي��ْر ش��رٌّ ال��س��ل��ط��ان ط��ل��ُب
م��ح��َرق��ا93 م��ن��ه ال��ب��ي��دَر وت��رى ُم��ح��ِرق��ا بَ��رًق��ا ال��ح��ب��ة ت��أم��ن
ال��ض��ح��ى ش��م��س م��ن ال��ن��ور ل��ت��ن��ال أف��ي��ح��ا ك��ث��ي��بً��ا ال ُك��ْن ذرًة
ت��غ��نَ��ِم ب��ح��قٍّ ال��ن��ف��س اذب��ح ال��غ��ن��م ب��ذب��ح يُ��زَه��ى ل��م��ن ُق��ْل
َوج��اه وس��ل��ط��اٌن ف��ي��ه��ا ق��وٌة ال��ح��ي��اه ه��ذي ع��ل��ى ال��ُس��بْ��ل ي��ق��ط��ع
ال��ردى94 ب��ع��د م��ن األع��ي��َن ي��ف��ت��ح ُص��ُع��دا ف��ي��ن��م��و ال��ع��ش��ُب ُ ي��وط��أ
يُ��غ��ف��ل ل��م م��ن ال��م��ج��ن��ون إن��م��ا ت��ع��ق��ِل ��ا إمَّ ن��ف��س��ك أغ��ِف��َل��ْن
ال��س��م��ا95 أَق��ط��اَر ال��ف��ك��ر ل��ي��ج��وز وف��م��ا وأذنً��ا ع��ي��نً��ا أس��ُددن
رج��اء ف��ي��ه��ا ف��م��ا وه��م إن��ه��ا ف��ن��اء ف��ي ف��ن��اءٌ ال��دن��ي��ا ه��ذه

∗∗∗
ال��دَّع��ة ع��ي��ش ن��ح��و ن��ازع��ات َم��لَّ��ِت ج��ه��اًدا األس��ُد ك��ان��ت
ال��ع��ظ��ي��م ب��ال��س��ح��ر ال��ك��ب��ش ف��ده��اه��ا ال��ُم��ن��ي��ْم ال��ن��ص��ح إل��ى أص��غ��ْت ه��ًوى ع��ن
ِش��ْرع��ت��ه��ا ف��ي ب��ال��ض��أن ف��اق��ت��دت ُس��نَّ��ت��ه��ا م��ن ال��ض��أن َف��رس ك��ان
ال��ع��َل��ف��ا ه��ذا ال��ق��وت ص��ار ح��ي��ن خ��َزًف��ا أض��ح��ى األس��اد ج��وه��ُر
ب��ال��َش��َرر ت��رم��ي األع��ي��َن أط��ف��أ أََش��ر ذي ب��ن��اٍب ال��ُع��ش��ُب ذه��ب
ص��ِدئ��ا ف��ي��ه��ا ال��م��رآة ج��وه��ر ن��أى ال��ص��در ع��ن ال��ق��ل��ب ذل��ك
األم��ل َخ��ْل��ف ال��س��ع��ي وُه��ي��اُم ال��َع��م��ِل ش��وق ال��ق��ل��ب ف��ي ف��ذوى
األث��ي��ْل وال��م��ج��د وال��ع��ز وال��س��ن��ا األل��ي��ْل وال��ع��زُم اإلق��داُم ذه��َب
ال��ب��دن ق��ب��ر ف��ي ال��ق��ل��ب واس��ت��ك��ان وه��ن ق��د ف��ي��ه��ا ال��ف��والذ بُ��رث��ن
ال��ه��م��ة ج��ذور ال��خ��وف َق��طَّ��ع ال��ُم��نََّ��ة ب��ن��ق��ص ال��خ��وف ون��م��ا
ال��رَِّم��م م��ث��ل األح��ي��اء ي��ج��ع��ل ال��ه��م��م س��ق��وط ف��ي داء ك��ل

ال��غ��ن��م ب��س��ح��ر األس��د ن��ام��ت
األَم��م ارت��ق��اءَ ال��ع��ج��َز ��ت س��مَّ
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املسلمني تصوف يف آراؤه أثرت الذي اليوناني أفالطون أن بيان يف
واجب آرائه من االحرتاز وأن الغنمية الطريقة هذه عىل كان وآدابهم

ال��ق��دي��م ال��ده��ر ف��ي ال��ض��أن ف��ري��ق م��ن ال��ح��ك��ي��م أف��الُط ال��م��اض��ي��ن راه��ُب
وك��ّل أع��ي��ا ق��د ال��ك��ون ح��زون ف��ي ض��ّل ال��م��ع��ق��ول ُظ��ل��م��ة ف��ي ِط��رُف��ه
وأذُن96 وَع��ي��ن ك��فٍّ ع��ن ص��دَّ ُف��ِت��ن م��ح��س��وس غ��ي��ر ف��ي ف��ك��ره
َس��ن��اْه ي��زداد ال��ش��م��ع خ��م��ود ف��ي ال��ح��ي��اة س��رُّ ب��دا ال��م��وت ف��ي ق��ال:
ُم��ن��ي��م ج��اٌم ل��ه ال��دن��ي��ا ي��م��ح��ق ع��ظ��ي��ْم ِج��دُّ ف��ك��رن��ا ف��ي ُح��ك��م��ه
ق��وّي ب��أس ذو ال��ص��وف��يِّ ف��ي وه��و اآلدم��ّي ل��ب��اس ف��ي ش��اٌة ه��و
ال��س��م��اء ف��وق أف��ك��اره وع��ل��ت ال��ه��راء ��اه س��مَّ األش��ي��اء ع��اَل��م
ال��ح��ي��اه م��اء م��ن ال��ن��ب��ع وج��ف��اف ال��ح��ي��اه» أج��زاء «ت��ح��ل��ي��ل ف��ع��ل��ه
س��ح��ُره ف��ن��اءً ال��ك��وَن ودع��ا ف��ك��ُرُه رب��ًح��ا ال��خ��س��راَن زع��م
يَ��ب��ُرق97 آًال تُ��ب��ص��ر ع��ي��ن��ه ي��خ��لُ��ُق ورؤي��ا يُ��غ��ِف��ي ف��ك��رُه
ي��أتَ��ل��ي ال م��ع��دوَم��ه ف��ق��ف��ا ال��ع��م��ِل ح��بَّ ال��م��س��ك��ي��ن ُح��رم
يُ��ش��َه��د ال م��ا ال��ك��ون ف��ي خ��ال��ًق��ا يُ��ف��َق��د ال م��ا ال��ك��ون ف��ي م��ن��ك��ًرا
َح��َس��ن98 ل��ل��ْم��ي��ت األع��ي��ان ع��ال��م وط��ن ل��ل��ح��يِّ اإلم��ك��ان ع��اَل��م
ال��ح��َج��ل99 ل��دي��ه خ��طَّ��اٍر غ��ي��ُر يَ��ج��َف��ل ال خ��ف��ة م��ن َظ��ب��ي��ُه
ش��دا ق��د ص��وت ف��ي��ه م��ا ط��ي��ُره ال��ن��دى ق��ط��ُر ع��ن��ده يُ��ألل��ئْ ل��م
ال��ض��ي��اء100 ي��ق��ل��ي ع��ن��ده وف��راٌش ال��ن��م��اءْ ت��أب��ى أرض��ه ف��ي ح��ب��ٌة
يُ��ق��ِدم ال راه��بُ��ن��ا ُم��ش��ف��ٌق ُم��ح��ِج��ُم ِن��ك��ٌس ال��ع��ال��م وغ��ى ف��ي
ه��اج��دْه دن��ي��ا ع��ي��ن��اه رْت ص��وَّ خ��ام��دْه ل��ن��اٍر يَ��ع��ش��و ق��ل��ب��ه
ال��خ��ل��ّي101 ال��ع��ش إل��ى ي��رج��ع ل��م ث��م ال��َع��ل��ّي األوج إل��ى ع��ش م��ن ط��ار

ال��ثَ��َم��ل ب��ه��ذا أق��وام ُه��ل��ك
ال��ع��م��ِل ذوق ب��ال��ن��وم ُح��ِرُم��وا
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اإلسالمية اآلداب وإصالح الشعر، حقيقة يف
األم��ل102 ن��ور م��ن ال��ط��ي��ن ه��ذا ن��اُر األم��ْل ك��ور م��ن اإلن��س��ان ح��رق��ة
ال��ح��ي��اْه أن��ف��اس وق��دُة وب��ه ال��ح��ي��اْه ك��أس ف��ي ال��خ��م��رة إن��ه
ال��ُم��نَ��ى تَ��دع��وه��ا ال��ت��س��خ��ي��ر وإل��ى ال��دُّن��ى ت��س��خ��ي��ر ال��ح��ق ال��ح��ي��اة
رس��ول ال��ح��س��ن م��ن ل��ل��ع��ش��ق وه��ي س��ب��ي��ل ال��دن��ي��ا ف��ي ل��ل��م��ق��ص��ود ه��ي
ال��م��ِزه��ر؟ ه��ذا ال��ح��يَّ ي��ش��ج��و ك��ي��ف ي��ظ��ه��ر أن��يٌّ اإلن��س��ان أم��ل
ال��دل��ي��ْل103 ن��ع��م ب��ي��دائ��ن��ا ف��ي ه��و وج��م��ي��ل وب��ه��ي��ج خ��ي��ر ك��لُّ
ت��ط��ل��ع م��ن��ه اآلم��ال ت��ج��د ي��س��ط��ع ن��ور ال��ق��ل��ب ف��ي ُح��س��نُ��ه
األم��ل ن��وَر ال��ح��س��ُن وأدام األم��ل ن��ض��ي��َر ال��ح��س��ُن خ��ل��ق

∗∗∗
ال��ب��اه��ر ال��ج��م��ال ص��ب��ح ُط��وُره ال��ش��اع��ر ض��م��ي��ر ال��ح��س��ن م��ط��ل��ع
ص��ن��ع��تُ��ه ح��بٍّ��ا ال��ف��ط��رَة زادت ن��ظ��رتُ��ْه ج��م��اال ال��ح��س��ن زادت
ت��ل��وي��ن��ه م��ن ال��ورد خ��دُّ ض��اءَ ت��ل��ح��ي��ن��ه م��ن ال��ب��ل��ب��ُل غ��رَّد
زاه��ي��ْه م��ن��ه ��اق ال��ع��شَّ ِق��ص��ُص ك��اوي��ْه َف��راش ك��لَّ ن��اره
اس��ت��ت��ر ف��ي��ه م��ح��َدٍث ك��ون أْل��ف وب��ر ب��ح��ر خ��ل��ف��ه ف��ي م��ض��م��ر
يُ��س��َم��ع104 ل��م وبُ��ًك��ى وغ��ن��اءٍ ي��ط��لُ��ِع ل��م ال��ح��ش��ا ف��ي ش��ق��ي��ق ك��م
ع��ي��ّي ال��ق��ب��ح وف��ي ال��ح��س��َن، يُ��ب��دع ن��ج��ّي وال��ن��ج��م ل��ل��ب��در ف��ك��ره
بُ��ك��اه105 م��اء م��ن األك��واُن تُ��زه��ر ال��ح��ي��اه م��اء ل��ي��ل��ه ف��ي َخ��ِض��ٌر
ال��م��ن��زل ط��ري��َق س��اري��ن��ا ض��لَّ األرُج��ل ِب��ط��اءُ أغ��رار ن��ح��ن
ن��غ��م��تُ��ه رك��ب��ن��ا ف��ي وع��ل��ت ح��ي��ل��تُ��ه َس��ي��رن��ا ف��ي ل��ُط��ف��ْت
ال��ح��ي��اْه106 َق��وس ف��ي ال��َدور ويُ��ت��مُّ ال��ح��ي��اه ل��ف��ردوس ال��رك��ب ي��ح��ف��ز
م��ؤنِ��س ب��ص��وت ال��ح��ادي وش��دا ال��ج��َرس إث��ر ال��رك��ب��ان ف��م��ض��ى
ن��س��م��ت��ُه روض��ن��ا ف��ي س��رت م��ذ ن��ف��ح��تُ��ه َزه��رن��ا ف��ي وس��َرت
ت��ص��ب��ُر ال ل��وَّام��ٌة ُح��رَّة تُ��ْزِه��ر ح��ي��اٌة م��ن��ه ن��َف��ٌس
ال��ورى ف��ي ت��س��ري ك��ال��ري��ح ن��اُره ل��ل��ِق��رى ج��م��ي��ًع��ا ال��ن��اس ي��أِدُب

∗∗∗
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ش��اع��ُرْه ح��ي��اة ِورد ع��ن ص��دَّ ط��ائ��ُره ل��ه��الٍك ق��وٍم وي��ل
َج��رع��ات��ه م��ن ال��س��مُّ ال��ج��س��وم ف��ي م��رآت��ه ف��ي ش��اَه ُح��ْس��ٍن ك��لُّ
ال��ب��ل��ب��ُل م��ن��ه��ا ال��ش��دَو ويَ��ع��اف ال��ُق��بَ��ل م��ن��ه األزه��اَر تُ��ذب��ُل
ت��ل��ح��ي��ن��ه م��ن ال��ح��يُّ وي��م��وت أف��ي��ون��ه م��ن األع��ص��اب ت��ِه��ن
ال��َح��ج��ل107 م��ث��ل ال��ص��ق��ر وي��ردُّ ال��َم��يَ��ل ج��م��ي��ل ال��س��رَو ي��س��ل��ب
ال��غ��وّي108 ت��ق��ت��اد ال��ب��ح��ر ك��ب��ن��ات ك��اآلدم��ّي ن��ص��ف��ه ُح��وٌت ه��و
ب��ال��س��ف��ي��ن ت��ه��وي ال��ب��ح��ر ول��ق��اع ب��ال��ل��ح��ون م��ن��ه��ا ال��ربَّ��ان يُ��س��ح��ر
َف��نُّ��ه ح��ي��اة ال��م��وت ويُ��ِري ل��ح��نُ��ه ث��ب��اتً��ا ال��ق��ل��ب ي��س��ل��ب
��ور ال��صُّ ق��ب��ي��ح ال��ح��س��َن ويُ��ري ال��ض��رر ل��ب��اَس ال��ن��ف��ع يُ��ل��ِب��س
ال��ع��م��ال109 ت��ط��ي��ق أو ت��ش��ت��ه��ي��ه ف��ال يُ��ل��ق��ي��ك ال��ف��ك��ر ب��ح��ار ف��ي
ال��م��ل��ال ت��زي��د ف��ي��ن��ا ك��أس��ه ال��ك��ل��ال ي��زي��د ف��ي��ن��ا ِش��ع��ره
ب��س��ت��ان��ه110 وش��ذًى َل��وٍن آل ن��ي��س��ان��ه ح��وى م��ا ب��رٍق َس��ي��َل
ال��ص��َدُف إال ف��ي��ه م��ا ب��ح��ره ي��ع��ت��رف ال ب��ال��ح��ق ف��نُّ��ه
ش��ع��ل��ت��ن��ا أن��ف��اس��ه أط��ف��أت ي��ق��ظ��تَ��ن��ا أل��ح��انُ��ه ن��وَّم��ْت
أرق��م��ه ي��ث��وي ف��ي��ه ورد ِض��ْغ��ُث ن��َغ��ُم��ه ق��ل��وب ُس��مُّ ب��ل��ب��ٌل
اه��ج��ِر وال��دَّنَّ وال��ط��اَس ك��أَس��ه واح��ذِر ات��رك ال��ألالءَة خ��م��ره
م��ش��رُق س��ن��اه��ا م��ن ص��ب��ح ل��ك ي��غ��ت��ب��ق خ��م��َره ص��ري��ًع��ا ي��ا
ت��ب��ي��ان��ه م��ن ال��س��مَّ ش��رب��ت ق��د أل��ح��ان��ه م��ن ال��ق��ل��ب بَ��رود ي��ا
أوت��اُره ن��غ��م م��ن ُع��طِّ��َل��ت أف��ك��اُرُه ل��ل��ردى دل��ي��ًال ي��ا
ال��دُّنَ��ى ف��ي ع��اٌر ل��ِإلس��الم أن��ت ال��ب��دن��ا أرح��َت ل��ل��ذلِّ أن��ت
َق��دُّك��ا يُ��ل��َوى ال��ورد ب��ع��روق َخ��دُّك��ا يَ��دَم��ى َم��رَّ ن��س��ي��م م��ن
ِب��ه��زاُدك��ا111 ص��ورت��ه م��ن غ��ضَّ ص��ي��ح��اتُ��ك��ا ُدًج��ى ال��ِع��ش��َق أخ��زت
ُق��رِّك��ا م��ن ن��ي��رانُ��ه ب��ردت ُض��رِّك��ا م��ن ب��دا ال��وج��ه ش��اح��َب
ع��لَّ��ت��ك��ا م��ن ال��روح وع��ل��ي��ل ذل��ت��ك��ا م��ن ال��ه��م��ة ع��اج��ُز
آه��ات��ه م��ن اَع��ت��دَّ م��ا ك��ن��زه ك��اس��ات��ه ف��ي األط��ف��ال أدم��ع
ال��ح��ارس112 َرَك��الت م��ن ه��ال��ك ي��ائ��س ذل��ي��ل وغ��ٍد م��ن آه
ص��ائ��ًح��ا ج��ه��ًال األق��دار ش��اك��َي ن��ائ��ًح��ا ه��زي��ًال ك��ال��ن��اي ص��ار
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م��خ��ب��ره ف��ي ال��ع��ج��ُز إال ل��ي��س ج��وه��رِه ف��ي ال��ح��ق��ُد إال ل��ي��س
ذل��ة113 ف��ي ��ٍة ِخ��سَّ ف��ي ش��ق��وٌة ال��خ��يْ��ب��ة ح��ل��ي��ف َف��ٌل ي��ائ��س
ال��م��ن��اْم ط��ي��َب ج��ي��رانَ��ه َح��م��ى ق��د َس��ق��اْم ف��ي م��ن��ه روح��ك نَ��وُح��ه
ال��ص��ن��ِم! ب��ب��ي��ت ب��اخ��ت ن��اُره ال��ح��رِم ف��ي ذك��ا ق��د ع��ش��ق وي��َح

∗∗∗
ال��ح��ي��اه ن��اَر م��ع��ي��اره ف��اج��ع��ل��ن ال��ن��ج��اْه ت��ب��غ إن ال��ق��ول! ص��ي��رف��يَّ
ج��ل��ج��ال رع��ًدا ق��اَد ب��رق م��ث��َل ال��ع��م��ال ي��ق��ود ال��ف��ك��ر ن��يِّ��ُر
ال��ع��رب114 ش��ط��ر ص��اِح ي��ا ارَج��ع��ْن األدِب؟ ف��ي ص��ال��ح ب��ف��ك��ٍر َم��ن
ائ��ت��ل��ق��ا ال��ح��ج��از ص��ب��ح ل��ت��رى اع��ش��ق��ا ص��اح ي��ا ال��ُع��رب وُس��َل��يْ��م��ي
ال��ب��ص��ر س��رَّح��ت ال��ه��ن��د رب��ي��ع ف��ي ال��زَه��ْر ق��طَّ��ف��َت ال��ع��ج��م ري��اض ف��ي
ال��ع��ت��ي��ْق ال��راَح ت��م��ره��ا م��ن واش��رب��ن رف��ي��ْق ي��ا ف��اش��رب ال��ب��ي��د َح��رور م��ن
ص��رَص��ره��ا ح��رِّه��ا ف��ي وأَْل��َف��ْن ص��دَره��ا ي��وًم��ا رأس��ك أَْس��ِل��َم��ْن
واخ��ُش��ِن ي��وًم��ا ال��ِك��ْرب��اس ف��أل��ف ال��زم��ِن ط��ول ال��خ��زَّ ل��ب��س��ت ق��د
ب��ال��ن��دى ا خ��دٍّ ك��ال��ورد، غ��اِس��ًال، ال��م��دى ط��ول ف��ي ال��ورد وط��ئ��َت ك��م
َزْم��َزِم ف��ي وُغ��صَّ ي��وًم��ا أق��ِدَم��ْن ال��ُم��ض��َرِم ال��ص��ح��اري رم��ل ف��ع��ل��ى
ال��ظُّ��ل��ِل؟ ب��ي��ن ال��ُع��شِّ وإالم ال��ب��ل��ي��ل؟ م��ث��َل ال��ن��وُح ه��ذا ف��ي��م
ع��ش��ك��ا115 م��ث��وى ال��ط��ود ف��ي اج��ع��ل��ن ص��ي��دك��ا م��ن ال��ُه��م��ا َج��دُّ ع��ال ق��د
وب��روْق116 رع��ود ف��ي��ه ت��خ��ت��ف��ي األَن��وْق تَ��رَق��ى ال ح��ي��ث ��ا ُع��شٍّ اب��ن

ال��ح��ي��اْه ألع��ص��ار أه��ال ل��تُ��رى
ال��ح��ي��اْه ن��ار ف��ي ال��ن��ف��َس وتُ��ذي��ب
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الطاعة األوىل مراحل: ثالث الذاتية الرتبية أن بيان يف
اإللهية النيابة والثالثة النفس ضبط والثانية

الطاعة األوىل: املرحلة

ال��ج��م��ِل َوق��اُر ال��ص��ب��ر ش��ي��م��ة ال��ج��م��ِل ش��ع��اُر ال��ك��دِّ أُْل��َف��ة
ه��ادي��ا يَ��س��ري ال��ب��ي��ِد ف��ي َزورًق��ا م��اض��يً��ا ي��م��ش��ي األخ��ف��اف ص��ام��َت
أُُك��ل��ْه ق��ل��ي��ًال ال��ن��وم ش��ارَد أرُج��لُ��ْه ال��ص��ح��اري وج��َه ن��ق��ش��ت
ال��م��ن��زِل ش��ط��ر يُ��ق��دُم راق��ًص��ا ال��م��ح��َم��ل ت��ح��ت ي��خ��ت��ال ث��ِم��ًال
يَ��ِخ��ط��ر ُع��ج��بً��ا ب��ال��س��ي��ر، ه��ائ��ٌم أص��ب��ُر راك��ب��ي��ه م��ن ال��َم��دى ف��ي

∗∗∗
ال��م��آب117 ح��س��ن ع��ن��ده َم��ن وارج��َوْن ت��ه��اْب ال ق��ويٍّ��ا ال��َف��رض ف��اح��م��ل
االِخ��ت��ي��ار118 س��ي��ب��دو ال��ج��ب��ر ف��م��ن ال��خ��س��اْر ذا ي��ا ط��اع��ة ف��ي اج��ه��دن
ال��ل��ه��ب ك��ان ول��و ال��ط��اغ��ي وَه��وى رس��ْب م��ن ي��ع��ل��و األم��ر ب��ام��ت��ث��ال
ِش��ْرَع��ِت��ه م��ن ال��َق��ي��د ف��ي ث��وى َم��ن ��ت��ِه ه��مَّ ف��ي األف��الَك ��ر س��خَّ
ذُلِّ��ال ق��د ل��ه ق��ان��ون ط��وَع ال��م��ن��زال ي��ؤُم ال��ن��ج��ُم س��رى ق��د
ب��ال��ع��راءْ يُ��ج��َف��ى ح��اد م��ا ف��إذا ال��ن��م��اءْ ب��ق��ان��ون ال��ع��ش��ب ون��م��ا
ال��ع��روق119 ف��ي ي��س��ري ذاك م��ن دَم��ه ال��ش��ق��ي��ْق دي��ن دائ��م ول��ه��ي��ٌب
ب��ات��ص��ال ب��رٌّ وه��ي بَ��ح��ٌر ف��ه��ي ال��وص��اْل ق��ان��وُن ال��ذراِت ي��رب��ط
يُ��م��ت��رى؟120 ال��م��ع��ان��ي ه��ذي ف��ي ك��ي��ف س��رى ق��ان��وٌن ف��ي��ه ش��يء ك��لُّ
ال��وس��ي��ْم ب��ال��ق��ي��د رج��ل��ك َزيِّ��نَ��ْن ق��دي��ْم ُدس��ت��وٍر ُح��رَّ ي��ا ارج��ع��ْن

ت��ش��ك��َوْن ال ش��رع��ن��ا ف��ي ًة ش��دَّ
ت��ع��ُدون121 ال ال��م��ص��ط��ف��ى وح��دوَد

41



والرموز األرسار ديوان

النفس ضبط الثانية: املرحلة

وص��َل��ْف وع��ن��اٍد إب��اء ف��ي ب��ال��ع��َل��ف ت��رب��و ن��ف��ُس��ك َج��م��ٌل
َم��ق��اْم أع��ل��ى ض��ب��ط��ه��ا م��ن ت��ب��ل��غ��ن ب��زم��اْم وُق��ْده��ا ال��ح��رَّ ف��ك��ن
ُم��رَغ��ُم س��واه ُح��ك��م ف��ي ه��و ي��ح��ك��ُم ال ن��ف��س��ه ف��ي م��ن ك��لُّ
وح��ّب خ��وف أم��ش��اج��ه ف��ي س��ي��ط َل��زْب ط��ي��ن م��ن رَت ص��وِّ إن��م��ا
ف��اق��ره ورزاي��ا َم��وٍت خ��وف اآلخ��ره وخ��وُف ال��دن��ي��ا خ��ي��ف��ُة
وول��ْد وق��ري��ب زوج ُح��بُّ وب��ل��ْد وث��راءٍ ج��اه ح��بُّ
ال��ف��تَ��ن َم��غ��ل��وُب األه��واء، َم��رك��ُب ال��ب��دن وال��م��اء ال��ط��ي��ِن م��زاج م��ن
ي��داه122 ال��خ��وف ِط��ْل��س��م ف��ل��ت��ح��طِّ��م إل��ه» «ال م��ن ب��ع��ًص��ا ��ك يَ��م��سَّ م��ن
رأَس��ُه يُ��ح��ن��ي ال��ب��اط��َل ت��رى ال ن��ف��س��ُه أح��ي��ا ب��ال��ح��ق َم��ن ك��لُّ
أح��دا ي��خ��ش��ى ال��ل��ه، غ��ي��َر ل��ي��س، أب��دا م��ن��ه ال��خ��وُف ي��دن��و ل��ي��س
خ��ال123 وال��ُول��د ال��زوج ق��ي��ود م��ن «ال» إق��ل��ي��م م��وط��ن��ه م��ن ك��ل
ال��وَل��ْد124 ح��ل��ق ف��ي ال��س��ك��ي��ن ي��ض��ع األح��ْد ال��ل��ه س��وى ع��م��ا ُم��ع��رٌض
ال��خ��َط��ِر ب��ي��وم ال��روَح يَ��ب��ذُل ع��س��ك��ِر ف��ي ن��ف��س��ه م��ن واح��ٌد

∗∗∗
ال��ص��الة ف��اع��رف��ه��ا األص��غ��ر، ��ك َح��جُّ ال��ص��الة ف��اح��ف��ظ��ه��ا ال��ت��وح��ي��د، درُة
وال��م��ن��ك��ُر ب��ه ال��ف��ح��ُش يُ��ق��تَ��ل ال��خ��ن��ج��ُر ه��ذا ال��م��س��ل��م ي��د ف��ي
ال��ج��س��دا ه��ذا ب��ال��ق��س��ط ض��اب��ًط��ا وص��َدى ب��ج��وع ال��ص��وُم ي��ف��ت��ك
وال��وط��ِن ب��ه األه��ل ه��ج��رُة ال��م��ؤم��ِن ق��ل��َب ال��ح��ج وي��ن��ي��ُر
ال��م��ل��ة125 ك��ت��اب خ��ي��ط إن��ه��ا األم��ة أسُّ ال��ط��اع��ة إن��م��ا
ال��ب��ش��ْر ال��م��س��اواة ح��بَّ ع��لَّ��م��ت ادَّك��ْر ال��م��اِل ال��ع��اب��ُد ب��ال��زك��اة
تُ��نْ��ِف��ُق��وا» َح��تَّ��ى ال��ِب��رَّ تَ��نَ��الُ��وا «َل��ْن ت��م��ح��ق ��ا وُش��حٍّ ال��م��اَل، تُ��ك��ث��ر
ُم��ح��َك��م دي��ٌن ال��ق��ل��ب ف��ي ي��ك��ن إن تَ��س��ت��ح��ِك��ُم ب��ه��ا أس��ب��اٌب ت��ل��ك

ال��ق��وّي ب��ال��ل��ه م��ؤم��ُن ي��ا اق��َو
األب��ّي126 ال��بَ��ك��ر ذل��ك ف��ي ت��ح��ُك��َم��ن
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اإللهية النيابة الثالثة: املرحلة
َح��ك��َم��ا127 ع��ل��ي��ه األم��ر ن��اف��ذَ ال��ع��ال��م��ا ق��دَت ال��ص��ع��َب َخ��ط��م��َت إن
ل��ْك ي��خ��لُ��د ال��ذي ال��ُم��ل��ك ف��ت��رى ال��ف��ل��ك دار م��ا األرض ف��ي م��ش��رًق��ا
ي��ب��ي��ْد ال ُخ��ل��ٌد ال��ك��ون ف��ي ح��ك��ُم��ه س��ع��ي��ْد األرض ع��ل��ى ال��ح��ق ن��ائ��ب
أم��ي��ْر األرض ف��ي ال��ل��ه وب��أم��ر خ��ب��ي��ر وب��ال��ك��ل ب��ال��ج��زء ه��و
ال��ب��ال��ي��ا128 ال��ب��س��اط ه��ذا ع��زم��ه، ط��اوي��ا ي��م��ض��ي األرض ف��س��ي��ح ف��ي
أَُخ��ر129 أك��واٌن ال��ك��ون ه��ذا غ��ي��َر ال��زه��ر م��ث��َل ف��ك��ره م��ن ي��ن��ج��ل��ي
ال��ح��رْم ب��ي��ت م��ن األص��ن��ام يُ��خ��رج ب��ال��ض��َرْم ف��ي��ن��ا ال��ف��ك��رة يُ��ن��ض��ج
ب��ه130 نَ��وم��اُن ال��ح��ق ف��ي ي��ق��ٌظ م��ض��راب��ه م��ن ال��ق��ل��ب ع��وُد رنَّ
ال��ش��ب��اب أل��وان ال��ك��ون ف��ي ن��اش��ٌر ال��ش��ب��اْب أل��ح��ان ال��َش��ي��ب ف��ي ب��اع��ٌث
وأم��ي��ْر وراع ُج��ن��ديٌّ وه��و ون��ذي��ْر ب��ش��ي��ر ال��ن��اس ف��ي ه��و
ُه��َوه131 أَْس��َرى» الَّ��ذي «ُس��بْ��َح��اَن س��رُّ ُه��وه األس��م��ا» «ع��لَّ��م ِم��ن م��ق��ص��ٌد
ب��ال��ِع��ن��ان132 م��ن��ه ي��م��س��ُك ح��ي��ن��م��ا ال��زم��اْن ِط��رُف ت��ح��ت��ه م��ن ُم��ح��ِض��ٌر
ال��رم��م133 م��ث��ُل أب��داِن��ه��ا ف��ي وه��ي «ق��م» ق��وُل م��ن��ه األرواَح ي��ب��ع��ث
ال��ع��اَل��م ن��ج��اُة ف��ي��ه س��ط��وٌة ال��ع��اَل��م ذاُت ت��ت��ب��ُع ذاتَ��ه
ب��َدل134 ف��ي م��ن��ه األع��م��ال ِق��يَ��م ال��ع��م��ْل ب��إع��ج��از ال��م��ي��َت ي��ب��ع��ث
س��ي��ن��ائ��ه! ف��ي ه��ام ك��ل��ي��م ك��م ب��ي��دائ��ه ف��ي ي��خ��ض��رُّ س��ي��ُره
ج��دي��د ب��ت��ع��ب��ي��ر ال��رؤي��ا ع��بَّ��ر ج��دي��ْد ب��ت��ف��س��ي��ر ال��دن��ي��ا د ج��دَّ
ال��ح��ي��اْه م��زم��اُر يُ��ض��م��ُر ن��غ��م��ٌة ال��ح��ي��اْه أس��راُر ال��م��ك��ن��وُن ك��ونُ��ه
أب��دع��ه إذ ال��وزَن ل��ي��ق��ي��م ط��ب��َع��ه ع��نَّ��ى ال��ف��ط��رة ش��اع��ُر
ال��ه��ب��اء135 ه��ذا م��ن ال��ف��ارس ف��ب��دا ال��س��م��اء أوج إل��ى ث��ار ن��ق��ع��ن��ا

∗∗∗
ال��غ��ُد ال��ك��وَن ب��ه��ا ي��رم��ي ُش��ع��ل��ٌة ت��رُق��ُد م��نَّ��ا ال��ي��وم رم��اد ف��ي
أب��ص��اُرن��ا136 غ��ٍد ص��ب��ح م��ن ض��اءَ أك��م��اُم��ن��ا تُ��ض��م��ره��ا روض��ة
ال��م��م��ك��ن ل��ع��ي��ن ن��وًرا ي��ا أن��ت ال��زم��ِن! ِط��رف ف��ارَس ي��ا أن��ت
األْع��يُ��ن س��واد ف��ي وت��م��ك��ْن زيِّ��ِن ه��يَّ��ا اإلن��ش��اء م��وك��َب
ال��ن��َغ��م زه��ر اآلذان وام��أل األم��ِم ض��ج��ي��ج م��ن ف��س��كِّ��ن ق��م
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وص��ف��اءْ ح��بٍّ ك��أَس وأِدره��ا اإلخ��اءْ ق��ان��ون ال��ن��اس ف��ي ج��دَِّدن
ال��وئ��ام أي��ام األرض ف��ي وأع��ْد ال��س��الْم رس��االِت ال��ن��اس أب��ل��غ
ال��م��ن��زُل ال��ح��ي��اة رك��ب م��ن أن��ت األم��ُل أن��ت اإلن��س��ان ب��ن��ي م��ن
ن��ِض��ًرا رب��ي��ًع��ا ال��روض ف��ي ف��اغ��ُد ال��ش��ج��را ال��خ��ري��ف ك��فُّ أذْب��َل��ْت

ل��ل��ُق��َل��ْل ن��س��م��و ف��ي��ض��ك م��ن ن��ح��ن
ك��ال��ُش��ع��ل137 ن��م��ض��ي ال��ك��ون ج��ه��اد ف��ي

138…
ال��زه��ر139 ل��ب��س��ت��ان ال��س��وَر وك��ن ال��ح��ج��ْر ص��ن��َو ك��ن ال��وردة أخ��ا ي��ا
ل��ك��ا ِب��دًع��ا ع��اَل��م��ا ش��يِّ��د ث��م تُ��رب��ك��ا م��ن ص��وِّرن آدم��يٍّ��ا
ال��ل��ِب��ن��ا م��ن��ك غ��ي��ُرك ف��ل��ي��ُص��غ َه��يِّ��ن��ا ت��رابً��ا ك��ن��ت إن أن��ت
ال��ح��ج��ْر ج��وَر ي��ش��ت��ك��ي ُزج��اًج��ا ي��ا ال��دََّه��ر َج��ور م��ن ال��ص��ارخ أي��ه��ا
تَ��ل��ِدم؟ ح��زنً��ا ال��ص��در وإالم ال��م��أت��ُم؟ م��اذا ال��ن��وح؟ ه��ذا ف��ي��م
ال��ح��ي��اْه ق��ان��ون ال��ت��خ��ل��ي��ق ل��ذة ال��ح��ي��اْه م��ض��م��وُن ال��س��ع��ي ف��ي م��ض��م��ٌر
ك��ال��خ��ل��ي��ل وأق��دم ال��ن��ار وُخ��ض م��ث��ي��ل دون ع��ال��ًم��ا ف��ش��يِّ��د ق��م
ال��ِط��ع��اْن وق��ت ف��ي ال��تُّ��رس َرْم��ُي ه��و ال��زم��اْن ُح��ك��م ع��ل��ى ال��س��ي��ُر إن��م��ا
ال��زم��ُن م��ن��ه اآلث��اَر ق��ف��ا َم��ن ال��ف��ِط��ُن ال��ش��ج��اع ال��ح��ر إن��م��ا
ب��ه ي��ع��ب��أ ول��م ال��ده��ر، ح��ارب أم��ره ع��ن ع��ت��ت ال��دن��ي��ا وإذا
آخ��َرا140 ش��ك��ًال ال��ذرَّاِت ي��م��ن��ح آث��َرا ف��ي��م��ا ال��م��وج��وَد ي��ه��دم
دورات��ه��ا141 م��ن األف��الك ي��م��ن��ع ك��رَّات��ه��ا ع��ن األي��اَم ي��ص��رُف
ب��ه ي��رض��ى ال��ذي ال��ع��ص��َر ذل��ك ق��ل��ب��ه ف��ي ق��وٍة م��ن خ��ال��ًق��ا
ال��ب��ط��ل م��وَت ال��م��وُت ف��ال��ح��ي��اُة ال��رُج��ِل ع��ي��ُش أع��وز ف��إذا
ك��ال��خ��ل��ي��ل ورًدا ال��ن��ار ف��ي وج��ن��ى ال��ج��ل��ي��ْل األم��َر ب��َغ��ى ع��ش��ٌق ح��ب��ذا
ال��ب��َط��ل ف��ي ك��ام��ن��ٌة ق��وة ال��ُم��ع��ض��ِل ِم��راس ف��ي ت��ت��ج��لَّ��ى
ال��ح��ي��اْه ش��رع ذا ص��اح، ي��ا اس��ت��م��ع س��واه ال ح��ق��ٌد األن��ذال ُع��دَّة
م��ض��م��ُر ف��ي��ه االِس��ت��ي��الء ُح��بُّ ي��ظ��ه��ُر بَ��أٌس ال��ح��ق ال��ح��ي��اُة
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أب��ي��ات��ه��ا م��ن ال��م��وزون ي��ك��س��ر آف��ات��ه��ا م��ن ك��ان ع��ف��ٍو ربَّ
ط��ائ��ُع ذالٍّ ال��ده��ر ل��ص��روف خ��ان��ُع ُق��ن��وًع��ا ال��ع��ج��َز ي��ح��َس��ب
يُ��ض��م��ُر ِوك��ذْبً��ا َخ��وًف��ا ق��ل��ب��ه ال��َخ��َوُر ال��ح��ي��اة ُس��ب��َل ق��اط��ٌع
وال��غ خ��ب��ث ك��ل ف��ي ل��ي��ث��ه ف��ارُغ خ��ي��ر ك��ل م��ن ق��ل��ب��ه
ال��س��ل��ي��ْم ال��ع��ق��ل ص��اح��َب ي��ا ف��اح��ذرن ال��ل��ئ��ي��ْم ه��ذا راص��ٌد ك��م��ي��ن ف��ي
ت��ل��وي��ن��ه142 ف��ي ال��ح��رب��اء إن��ه ت��زي��ي��ن��ه م��ن ص��اح ي��ا اح��ذرن
واس��ت��ت��ر ع��ل��ي��ه��م ال��ح��ق َل��بَ��َس ال��ن��ظ��ر أه��ل ع��ل��ى يَ��خ��ف��ى إن��ه
يُ��س��تَ��ر ات��ض��اع ف��ي ح��ي��نً��ا وه��و ي��ظ��ه��ُر ح��ي��نً��ا ال��ل��ي��ن ث��ي��اب ف��ي
ال��َق��َدر ح��ج��اب ف��ي ط��وًرا وه��و ال��ُم��ج��بَ��ِر ث��ي��اب ف��ي َط��وًرا وه��و
ال��َدنَ��ف ث��وَب ال��ص��ح��ة ي��ل��ب��س ال��ت��رف ل��ب��اس ف��ي ح��ي��نً��ا وه��و
ج��م143 ج��ام ه��ذا ن��ف��س��ك، اع��رف��ن َدَع��ْم ل��ل��ص��دق ال��ق��وِة س��وى م��ا
وال��ب��اط��ل ب��ه��ا ال��ح��قُّ ��ر ُف��سِّ ال��ح��اص��ل ال��ح��ي��اة ح��ق��ل م��ن ه��ي
ب��ال��ق��وة ال��م��دَِّع��ي ت��ح��دَّى إن ح��ج��ة ع��ن غ��ن��ى ف��ي م��دَّع��اه
ال��ب��اط��ال يُ��ح��قُّ ال��ح��قِّ َوَه��ُن م��اث��ًال ��ا ح��قٍّ ال��ب��اط��ل ت��ج��ع��ل
ش��ّر144 ف��ه��و ش��رٌّ ل��ل��خ��ي��ر ت��ق��ل إن أم��ّر م��ا تُ��ح��ل��ي ال��ق��وَّة س��ط��وة
م��ن��زال أع��ل��ى ال��ك��ون��ي��ن ف��ي أن��ت ��ال ُح��مِّ ��ا ع��مَّ ال��غ��اف��ل أي��ه��ا

وف��م��ا وأُذْنً��ا ع��ي��نً��ا اف��ت��ح��ن
ُم��ع��َل��م��ا ط��ري��ًق��ا ال��ح��ق تُ��ب��ص��ر

الهجويري عيل املعظم السيد إىل جاء مرو من فتى قصة
أعدائه145 بغي شاكيا

ال��ح��رم146 م��ث��واه ال��ِج��ش��ت��يُّ رأى م��ن األَُم��ْم م��ق��ص��وُد ُه��ج��وي��َر ُم��ْج��ت��بَ��ى
ال��س��ج��ود ب��ذر أرض��ن��ا ف��ي ب��اذًرا ال��س��دود واج��ت��از األط��واد ق��ط��ع
َم��ن��ط��ق ي��ع��ل��و ل��ل��ح��ق وب��ه يُ��ش��رُق م��ن��ُه ال��ف��اروق زم��ن
تَ��ب��اب ف��ي م��ن��ه ال��ب��اط��ل َم��ع��ِق��ُل ال��ك��ت��اب أمِّ م��ن ال��ع��زة ح��ارُس
ن��ب��راس��ه م��ن ن��وَّر ُص��بْ��ُح��ن��ا أن��ف��اس��ه م��ن ال��ب��ن��ج��اُب ح��يِّ��ت
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ب��ارُق ب��اٍد ال��ع��ش��ق س��رُّ ف��ي��ِه ال��ع��اش��ق وه��و ال��ع��ش��ِق، رس��وُل ذا

∗∗∗
ال��زَه��ر روَض ال��ِك��مِّ ف��ي ط��اويً��ا أس��ط��ِر ف��ي أس��رده��ا ق��ص��ة
ع��ت��ا ق��د ع��اٍل ك��ال��س��رو ق��دُّه ف��ت��ى م��رَو م��ن اله��وَر أتَ��ى ق��د
ال��ض��ب��اْب ع��ن��ه ن��وره م��ن ك��اش��ًف��ا ال��ج��ن��اْب ال��ع��ال��ي ال��س��ي��د ع��ن��د ج��اء
يُ��ص��َدم ب��ص��خ��ور ك��زج��اج ل��ُؤم��وا ُع��داٍة ف��ي إن��ي ق��ال:
ك��ث��ي��ر أع��داء ب��ي��ن ع��ي��ش��ي ك��ي��ف ال��ك��ب��ي��ْر ال��ش��ي��خ أي��ه��ا ع��ل��م��ن��ي
ج��الل م��ن إط��ار ف��ي ت��ج��لَّ��ى ق��د ال��ج��م��ال ف��ي��ه َم��ن ال��ش��ي��خ، ف��أج��اب
ال��ح��ي��اْه ش��ر م��ن ال��خ��ي��َر يَ��م��ي��ُز ال ال��ح��ي��اْه س��رِّ ع��ن ال��غ��اف��ُل أي��ه��ا
ت��ن��ْم ال ق��م ن��ائ��م، ب��أس أن��ت وغ��ّم ي��أس م��ن ن��ف��َس��ك ح��رِّرن
يُ��ك��س��ر زج��اٌج ال��ح��ق، ف��ي ف��ه��و ح��ج��ُر زج��اًج��ا ال��ن��ف��َس رأى إن
ال��ف��اج��ُر ع��ل��ي��ه ��بْ��ل ال��سُّ ق��ط��ع ال��س��ائ��ر ق��واه خ��ارت وإذا
أِث��ْر ال��ط��ي��ن م��ن ال��ط��ور ش��ع��ل��َة ُح��ِق��ر ق��د ط��ي��نً��ا ن��ف��س��ك ت��رى ك��م
ال��خ��ادع��ا ال��ع��دو ش��ك��واك ف��ي��م ال��ن��اف��ع��ا ال��رف��ي��ق ش��ك��واك ف��ي��م
وري��ق ُغ��ص��ٍن ذو ب��األع��داء أن��ت ص��دي��ْق ال��ح��ق ف��ي ل��ك، ع��دوٍّ ك��م
يَ��ف��ه��م ��ا ح��قٍّ «ال��ذات» َم��ق��اَم َم��ن يَ��ع��ل��ُم ف��ض��ًال األع��داء ق��وَة
ال��راع��دْه147 ال��م��واَت ت��ح��ي��ي م��ا م��ث��َل ال��ه��اج��دْه ق��واك ال��خ��ص��ُم ي��وق��ظ
ج��رى إن ص��خ��ًرا ال��س��ي��ُل ي��ب��ال��ي ال ال��ح��ج��را ت��ذي��ب ال��ع��زم ق��وة
ال��م��ن��زل148 بُ��ع��ُد ال��ع��زم ام��ت��ح��ان ��بُ��ل ال��سُّ ِع��ق��اُب ال��ع��زَم ت��ش��ح��ذُ
ال��ن��َع��م؟ م��ث��َل ال��ع��ي��ش َغ��ن��اءُ م��ا ُم��ْح��َك��ِم؟ ع��زم دون ح��ي��اٌة م��ا
م��س��ع��ًرا ع��زًم��ا ال��ذات َح��بَ��تْ��ك إن ت��رى م��ا واف��ع��ل ال��ع��ال��َم زل��زل
ال��ب��ق��اءْ ش��ئ��ت إن ال��ذات واع��ُم��رنَّ ال��ف��ن��اءْ ت��ب��غ إن ال��ذات اه��ج��رنَّ
وب��دن؟149 روح ب��ع��د أت��راه ال��َوَس��ْن ال��ذاَت ي��درَك أن ال��ردى؟ م��ا
اس��ت��ِق��م150 ال��ُم��ل��ك إل��ى ال��س��ج��ن وم��ن أِق��ْم ال��ذات ف��ي ي��وس��ف أخ��ا ي��ا
ح��ام��ال س��رٍّا ل��ل��ح��ق، ن��اص��ًرا ع��ام��ال وان��ه��ض ال��ذات أح��ك��م��نَّ
ال��ن��َف��س151 ب��َح��رِّ ال��ِك��مَّ أف��ت��ح م��ؤن��ِس ح��دي��ٍث ف��ي س��رٍّا ه��اَك

يُ��ض��م��ُر ح��ب��ي��ب س��رُّ ح��ب��ذا
ي��ؤث��ر152 س��واه ع��ن ح��دي��ٍث ف��ي
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العطش أجهده الذي الطائر قصة

ص��َع��دا ق��د ن��َف��س��ا ك��دخ��ان ج��ِه��دا ق��د ظ��م��أ م��ن ط��ائ��ٌر
ال��ص��دى ل��ع��ي��ن��ي��ه م��اءً ص��اغ��ه��ا ال��ن��دى م��ث��َل أل��م��اس��ة رأى ق��د
ال��ص��َخ��ر ف��ي م��اءً ال��ج��اه��ل ف��رأى ال��ش��رر م��ث��ُل ش��ذرٌة خ��دع��ت��ه
ال��ج��وه��ر ب��ن��ق��ر م��اء يُ��ص��ب ل��م ال��ِم��ن��َق��ر ب��ض��رب ريٍّ��ا ي��ج��د ل��م
ُس��دى ج��س��م��ي ف��ي ال��م��ن��ق��ار ت��ض��رب ال��ُه��دى ُج��نِّ��ب��َت ال��ش��ذرة: ق��ال��ت
ب��اق��ي��ْه غ��ي��ري أج��ل م��ن أن��ا م��ا س��اق��ي��ه ت��ران��ي ال م��اء، ل��س��ُت
ب��دا م��ن��ه��ا ن��وُره��ا ل��ح��ي��اة اه��ت��دى م��ا ه��ض��م��ي ي��ق��ص��د ج��اه��ٌل
ي��ن��ب��ه��ر م��ن��ه اإلن��س��ان وت��رى ي��ن��ك��س��ْر ب��م��ائ��ي م��ن��ق��اٍر ك��ل
ل��َغ��ب��ا س��ن��اه��ا ع��ن ف��ت��ول��ى أرب��ا ف��ي��ه��ا ال��ط��ائ��ُر رأَى م��ا
��د ��عَّ ي��صَّ ل��ح��نُ��ه زف��راٍت ت��تَّ��ق��د ص��دره ف��ي ح��س��رة

∗∗∗
َخ��ِض��ل ورد ُغ��ص��ن ف��ي ق��ط��رٌة ال��ب��ل��ب��ِل دم��ع م��ث��َل وأَض��اءت
رع��دة153 ف��ي��ه��ا ال��ش��م��س ول��خ��وف ِم��نَّ��ة ف��ي��ه��ا ال��ش��م��س ل��ض��ي��اء
ال��ف��ض��اء154 ه��ذا ف��ي ال��ج��ل��وة ش��اق��ه ال��س��م��اءْ ن��س��ل م��ن ي��رَع��د ك��وك��ٌب
ب��ن��ص��ي��ب155 ح��ي��اة م��ن ي��زوَّد ل��م ال��خ��ص��ي��ْب وال��زه��ر األك��م��ام غ��رَّه
ت��ق��ط��ر وك��ادت ال��ه��دَب زان��ت ت��ب��َه��ر ص��ب دم��ع م��ن ق��ط��رٌة
اله��بً��ا َح��ل��ًق��ا ب��ال��ق��ط��رة ب��لَّ راغ��بً��ا ف��ي��ه��ا ال��ط��ائ��ر ف��م��ض��ى
ج��وه��ر؟ أم تُ��رى، أن��ت، ق��ط��رة ت��ق��ه��ُر! ع��دوٍّا ال��ب��اغ��ي أي��ه��ا
س��واه م��ن ب��ح��ي��اة ن��ف��ًس��ا ح��يَّ ص��داه أض��ن��اه ال��ط��ائ��ر ح��ي��ن��م��ا
يُ��ش��رُب ط��لٍّ ق��ط��رة ت��ك��ن ل��م يُ��رَه��ب ع��ض��بً��ا ال��ش��ذرة ك��ان��ت
ال��ن��دى ق��ط��ر ال األل��م��اس وك��ن أب��ًدا اح��ف��ظ��ن��ه��ا ال��ذات ق��وَة
أن��ه��را ُم��ف��ي��ًض��ا غ��ي��ًم��ا ح��ام��ًال تُ��رى ك��ال��ط��ود ال��ق��ط��رة أن��ض��ج
ال��زئ��ب��ق156 ب��ال��ت��ئ��ام ك��ن ِف��ض��ًة ��ق َح��قِّ وف��ي��ه��ا ال��ذات أث��ب��ت

أس��راره��ا أِب��ْن ال��ذات وم��ن
أوت��اره��ا ل��ح��ن��ه��ا ع��ن ح��رِّك��ن
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والفحم األملاس قصة

ع��ل��ي��ك: ب��ابً��ا ب��ه��ا الح��قُّ ي��ف��ت��ح إل��ي��ك أُدل��ي ب��ه��ا أُخ��رى ق��ص��ٌة
ال��زم��ن! ط��ول ال��ن��ور ح��ل��ي��َف ي��ا ال��م��ع��ِدن: ف��ح��ُم ل��ألل��م��اس ق��ال
واح��ُد أص��ٌل ال��ك��ون ف��ي أص��لُ��ن��ا وال��ُد نَ��م��ان��ا ص��ن��وان ن��ح��ن
ال��ذلَّ��ة ح��ظ��ي ال��تُّ��رب ف��ي وأن��ا ال��زي��ن��ُة أن��ت ال��ت��ي��ج��ان وع��ل��ى
أض��يَ��ع ت��رب ك��فِّ م��ن وأن��ا ي��س��ط��ُع ال��م��راي��ا ف��ي ح��س��ٌن ل��ك
ال��ج��وهر ف��يَّ آض ورم��اًدا ال��م��ج��م��ُر أض��اء ق��د ظ��الم��ي م��ن
ب��ال��ش��َرر م��ه��ج��ت��ي ف��ي رم��وا ق��د ال��ب��َش��ِر بي��ن األق��دام َم��وط��ئ
ت��رى؟ ه��ل وف��ص��ل��ي أص��ل��ي ت��رى ه��ل َل��َح��رى ببك��اء ح��ال��ي إن
يَ��ص��َع��ُد ش��رار ف��يَّ م��ا ك��لُّ يُ��ع��َق��د ُدخ��ان م��وج إن��ن��ي
ي��ش��رق ن��ور ف��ي��ك ج��ن��ب ك��ل ال��رون��ُق ف��ي��ك��ي األن��ج��م وم��ن
ال��خ��ن��ج��را ي��زي��ن ف��صٌّ ت��ارة ق��ي��ص��را ب��ع��ي��ن��ي ن��ور ت��ارة

∗∗∗
خ��اتَ��م��ا ف��ي��غ��دو ال��ت��رُب ي��ن��ض��ج واف��ه��م��ا رف��ي��ق��ي ي��ا ف��اس��م��ع ق��ال:
ك��ال��ح��ج��ر ص��ل��بً��ا ب��ال��ح��رب وغ��دا وم��ّر ح��ربً��ا ح��ول��ه ف��ي��م��ا ش��نَّ
أس��ف��را ش��ع��اع ك��م وب��ص��دري را ن��وَّ ق��د ن��ض��ج��ه م��ن ه��ي��ك��ل��ي
تُ��ح��رق َق��وام ف��ي وب��ل��ي��ٍن ت��ن��َف��ق ِك��ي��ان َض��ع��ِف م��ن أن��ت
ُك��ن واألل��م��اَس ك��ال��ص��خ��ر وان��َض��َج��ْن ت��ُه��ن ال ��ا وغ��مٍّ خ��وًف��ا اه��ُج��رْن
ط��ل��ع��ا ب��در ال��داري��ن ف��ي ف��ه��و م��ًع��ا واألخ��ذ ال��س��ع��ي أج��اد م��ن
ُح��ِق��ًرا ت��رابً��ا ق��ب��ُل م��ن ك��ان ح��ج��را ان��ظ��ر ال��ك��ع��ب��ة وب��ِح��ْج��ر
األم��ْم ك��لُّ ت��ق��ب��ي��ل��ه ورج��ت ج��رم ال ع��الءَ ال��ط��وَر ج��اوَز

ون��ج��اْه ع��زٌّ األح��ي��اء ق��وُة
ال��ح��ي��اْه ض��ع��ف م��ن وال��ذلُّ وال��ونَ��ى
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همااليا وجبل الجنج نهر ومحاورة والربهمي الشيخ قصة
بسنتها بالتمسك األمة حياة دوام معنى يف

وع��َدم157 ك��ون ف��ك��ر ف��ي غ��ائ��ض ع��َل��م ب��ن��اري��َس ف��ي ب��ره��م��يٌّ
ِك��ف��ل��ُه واٍف ال��ح��ك��م��ة وم��ن ِف��ع��لُ��ه ي��ح��َف��ى ال��ل��ه ب��رج��ال
ال��م��ش��ك��ال ي��ُح��لَّ م��اض ذه��ن��ه ع��ال ق��د ال��ث��ريَّ��ا ف��وق ع��ق��ل��ه
اح��ت��رق��ا ال��س��م��اك م��ن��ه��ا ش��ع��ل��ٌة ح��لَّ��ق��ا ��ا إمَّ ال��ع��ن��ق��اء ف��ك��ره
ال��ح��ك��م��ة س��اق��ي ال��راَح ح��م��اُه ق��د خ��م��رِة م��ن خ��ل��ت ده��ًرا ك��أس��ه
أدرك��ا م��ا ب��ه ال��م��ع��ن��ى ط��ائ��َر ش��بَ��ك��ا أْل��َم��ى ال��ع��ل��م ري��اض ف��ي
ح��ّل دون ف��ي��ه األك��وان ُع��َق��د ت��زل ل��م ول��ك��ن أْدَم��ى ف��ك��َره
ن��ْظ��رات��ه َح��ي��رتَ��ه وح��ك��ت آه��اتُ��ه ي��أس��ه ع��ن أع��رب��ت
آِه��ِل ب��ف��ؤاٍد ص��در َربِّ ك��ام��ل ش��ي��خ ن��ح��و ي��وًم��ا س��ار
واع��ي��ه وأذٍن ال��ص��م��ت، ت��ح��س��ن راج��ي��ه ب��ن��ف��س ال��ش��ي��خ ل��ق��ي
ال��ذَم��م��ا وارَع األرَض اه��ب��ط��نَّ ال��س��م��ا ِخ��دَن ي��ا ال��ش��ي��خ: ف��أه��اب
ال��ُع��َال أوج ف��ي ال��م��ق��دام ف��ك��ُرك ف��ع��ال م��ج��اال األرض ف��ي ض��ق��َت
األن��ُج��م س��رَّ ت��ط��ل��ب ت��ِط��ر ال ُق��ِم األرض ف��ي األف��الك! ط��اوَي
ُزنَّ��ارك��ا ف��خ��ذ أن��ت ك��اف��ٌر أص��ن��ام��ك��ا غ��ًدا اه��ج��ر أق��ول ال
األق��دم��ي��ن ال��ج��دود ن��ه��ج ت��دْع ال األول��ي��ْن! ل��ت��راث أم��ي��نً��ا ي��ا
َوح��دة ف��ي��ه ال��ك��ف��ر وك��ذاك األم��ة ت��ح��ي��ا ال��ش��م��ل ب��اج��ت��م��اع
ص��دُرك��ا ل��ف��ؤاد أه��ًال ل��ي��س ك��ف��ُرك��ا ح��ت��ى ف��ي��ك ��ل ي��ك��مَّ ل��م
آَزرا158 ع��ن أن��ت��ُم وبَ��ُع��دتُ��ْم ُه��ِج��را ف��ي��ن��ا إب��راه��ي��م إنَّ
ي��ك��ُم��ِل ��ا ل��مَّ ال��ع��ش��ق ج��ن��ون ف��ي ال��م��ح��َم��ل خ��ل��ف ه��ام م��ا ق��ي��ُس��ن��ا
ال��س��م��اء ف��ي ط��واٌف يُ��ج��دي��ن��ا ك��ي��ف الن��ط��ف��اءْ ف��ي��ن��ا ال��ذات ش��م��ع إن

∗∗∗
ق��ائ��ال ِه��م��اال م��ن س��ف��وح ف��ي ج��ائ��ال ي��وًم��ا ال��ج��ن��ح ن��ه��ر ج��اش
ُزنَّ��اره!159 أن��ُه��ٍر م��ن ع��اق��ًدا أوق��اَره! بَ��َرٍد م��ن ح��ام��ًال
ال��ع��راء ف��ي س��ي��ًرا رج��َل��ك وح��م��ى ل��ل��س��م��اء ن��ج��يٍّ��ا ال��ح��ق ص��اغ��ك
س��م��ا؟ ق��د ورأٌس ف��ي��ك ه��ي��ب��ٌة ف��م��ا س��ي��ر ع��ن رج��ل��ك ُق��يِّ��دت
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ي��ج��ِف��ال أن ف��ي ال��م��وج وح��ي��اُة ُوِص��ال َم��س��ي��ٌر ال��ع��ي��ش إن��م��ا
ب��ال��ش��رِر أن��ف��اُس��ه ف��رم��ت ال��ن��َه��ر ل��ق��ول ال��ط��وُد غ��ِض��ب
م��ث��َل��ك��ا ب��خ��اًرا ص��دري ح��وى ك��م وي��ل��ك��ا وج��ه��ي! م��رآة ي��ا ق��ال:
ه��ل��ْك ي��وًم��ا ن��ف��س��ه ع��ن يَ��ُزل م��ن ل��ْك ال��َح��ي��ن ف��ي��ه ال��س��ي��ر ه��ذا إن
أَب��ل��ُه! ي��ا ب��ال��ردى أف��خ��اٌر ت��أبَ��ه! ه��الَّ ل��َك ب��َم��ق��ام
ال��م��تَّ��ِض��ِع ال��س��اح��ل دون ص��رَت ال��م��رت��ف��ِع! ال��َف��ل��ك ول��ي��د ي��ا
س��ال��ب��ا ��ا ل��صٍّ ال��روح أب��ح��ت ق��د غ��اص��بً��ا ب��ح��ًرا ال��ن��ف��س وه��ب��َت ق��د
ال��ق��اط��ف160 ك��فَّ ل��ل��ري��ح تَ��ُرم ال ع��اك��ِف ُرب��اه ف��ي ك��ورد ك��ن
األُق��ُح��واْن ق��ط��ُف ال��ذات وب��روض ال��م��ك��اْن ف��ي ن��م��اءٌ ال��ع��ي��ُش إن��م��ا
م��ن��زل��ي؟ ع��ن زائ��ال أتُ��ران��ي أرُج��ل��ي تُ��زح��زح ل��م ده��ور ف��ي
ت��رق��د ال��ث��ري��ا س��ف��ح��ي ف��ع��ل��ى ي��ص��ع��د ق��دِّي األف��الك وإل��ى
ل��ألن��ُج��م َم��ْس��ج��ٌد وِق��الل��ي ِخ��ض��ِرِم ِخ��ض��م ف��ي تَ��ف��ن��ى أن��ت
ال��م��َل��ِك ط��يَ��راُن وب��س��م��ع��ي ال��ف��ل��ِك س��رُّ الح وب��ع��ي��ن��ي
ال��ج��وه��ر ص��ن��وف ص��دري ح��وى ق��د ال��دَه��ر ط��وَل ال��ِج��دِّ وب��ن��ار
م��م��ّر161 ن��اري إل��ى ل��ل��م��اء ل��ي��س ال��ص��َخ��ر ف��ي ون��اري ق��ل��ب��ي ص��َخ��ٌر
ي��أس��ك��ا واج��نُ��ب األم��واج ج��اه��د ن��ف��س��ك��ا ف��اح��ف��ظ ك��ن��ت إن ق��ط��رًة
وِض��يء وج��ه ع��ل��ى ُق��رًط��ا ك��ن ث��م يُ��ِض��يءْ درٍّا وك��ن ال��ن��ور واب��ت��غ
أب��ح��را162 ويَ��ه��م��ي ال��ب��رق يُ��ش��ع��ل م��م��ط��ًرا س��ح��ابً��ا واع��ُل ف��زد أو
ال��ن��دى ي��رج��و ف��اق��ة م��ن ش��اك��يً��ا ي��دا ل��ج��دواك ال��ب��ح��ُر ي��ب��س��ط

ال��م��وج��ة دون ف��ي��ض��ك ف��ي ف��ه��و
ال��ذِّلَّ��ة ب��ادي ج��دواك ف��ي وْه��و

الجهاد عىل الباعث كان وإن هللا كلمة إلعالء املسلم حياة أن بيان يف
اإلسالم رشيعة يف حرام فهو األرض» «جوع

ح��بِّ��ك��ا ف��ي دع وال��ص��ي��َت وال��ه��وى ق��ل��ب��ك��ا ف��ي أِن��ْر ال��ل��ه ص��ب��غ��َة
ك��ف��ر ق��د ف��ي��ه ح��بَّ ال ُم��س��ل��ٌم ق��ه��ر ب��ال��ح��بِّ ال��م��س��ل��م إن��م��ا
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وَس��َه��ر ن��وٌم ال��ح��ق ف��ي ول��ه ن��َظ��ر وب��ال��ح��ق ب��ال��ح��ق، َغ��ضَّ
االدع��اء؟163 ه��ذا ال��ن��اس ي��رض��ى ك��ي��ف ف��ن��اء ال��ح��ق ل��رض��ا رض��اه ف��ي
ش��ه��دا ج��م��ي��ًع��ا ال��ن��اس وع��ل��ى ال��َع��م��َدا أرَس��ى ال��ت��وح��ي��د ُرب��ى ف��ي
ال��ش��اه��دي��ن ك��لِّ أص��دُق ش��اه��ٌد األم��ي��ن ال��داع��ي ي��ش��ه��د وع��ل��ي��ه
ال��ع��م��ِل ل��ي��َل ب��ال��ح��ق وأِض��ئْ ال��ج��ل��ي ال��ح��ال إل��ى ال��ق��ال ف��دع
ال��ض��م��ي��ر ي��ق��ظ��اَن ل��ل��ه ذاك��ًرا األم��ي��ْر زيِّ ف��ي ال��دروي��ش وك��ن
ج��الل ال��ح��ق م��ن ف��ي��ك ي��س��َط��َع��ْن ال��ِف��ع��اْل ك��ل ف��ي ال��ح��قَّ واق��ِص��َدنَّ
س��واه ُرم��َت إذا ��ل��ُم ال��سِّ ش��رٌّ اإلل��ه رم��َت إذا ال��ح��رُب خ��ي��ٌر
��ن��ا ص��فُّ ع��اًرا ال��ح��رب ف��ي اك��ت��س��ى س��ي��ُف��ن��ا ��ا ح��قٍّ يُ��ع��ِل ل��م إن ن��ح��ن

∗∗∗
ي��ن��ج��ل��ي164 ِس��رٍّ ك��لُّ َس��ن��اه ِم��ن ال��ول��ي ن��م��ي��ُر» «ِم��يَ��ا ال��ش��ي��خ ش��ي��خ��ن��ا
َع��َزف��ا ب��ح��قٍّ ال��ع��ش��ق ِم��ْزه��َر ال��م��ص��ط��ف��ى ط��ري��ق ف��ي ثَ��بْ��تً��ا ك��ان
ب��ل��دان��ن��ا ع��ل��ى ال��ن��ور م��ش��ع��ُل أوط��ان��ن��ا ف��ي اإلي��م��ان ق��ب��ُره
ب��ه ُط��الَّ م��ن ال��ه��ن��د َم��ْل��ُك ك��ان أع��ت��اب��ه ع��ل��ى ال��ن��ج��م س��ج��َد
ال��ب��الْد ف��ت��َح ح��رِص��ه ف��ي ط��ال��بً��ا ال��ف��ؤاْد ف��ي ه��واه ال��َم��ْل��ُك غ��رس
َع��ض��بَ��ه165 َم��ِزي��ٍد» ِم��ْن «َه��ْل ُم��ق��رئً��ا ق��ل��بَ��ه ن��اًرا أض��َرم ب��ال��ه��َوى
ال��دَك��ن أرض ف��ي ال��ف��ت��ُح وت��وال��ى وط��ْن ك��لَّ أج��ن��اُده دوَّخ��ت
ب��ال��دع��اء م��ن��ه ال��ت��دب��ي��َر يُ��ح��ك��م ال��ت��ج��اء ل��ل��ح��ق ال��م��س��ل��م َدي��دن
ال��ظ��ف��ر دع��اءَ م��ن��ه راج��يً��ا ال��َق��َدِر ال��ع��ل��يَّ ال��ش��ي��َخ ق��ص��َد
س��ال��ك م��ري��د ك��لُّ وص��َغ��ى ال��م��ال��ك ل��ق��ول ال��ش��ي��خ ص��م��َت
دره��م��ا ي��دي��ه إح��دى أم��س��ك��ت أق��دم��ا م��ري��د ال��ص��م��َت ق��ط��ع
ن��ص��ي��ْر ب��ال��ح��ق ل��ل��م��س��ك��ي��ن أن��ت ال��ح��ق��ي��ْر ال��ن��ذَر اق��ب��ل م��والَي! ق��ال:
ال��دره��م��ا ك��ف��ي ت��م��س��ك أن ق��ب��ل ه��م��ى ق��د ع��ض��و ك��ل م��ن َع��َرق��ي
ب��دا166 ال��ُم��ل��ك ح��ل��ة ف��ي س��ائ��ٌل ي��دا أول��ى ب��ه س��ل��ط��ان��ي ق��ال:
وال��ق��م��ر ت��ولَّ��ى ال��ش��م��س وع��ل��ى ال��ب��ش��ْر ك��ل م��ن أف��ق��ر َم��ْل��ك��ن��ا
اآلَخ��ري��ن س��م��اط ف��وق ع��ي��ن��ه ال��ع��ال��م��ي��ن يُ��ص��ِل��ي ب��ال��ن��ار ج��وُع��ه
ع��اَل��م��ا ويُ��رِدي يَ��ب��ن��ي ن��ف��َس��ه رم��ى وال��م��وت ب��ال��ق��ح��ط س��ي��ف��ه
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ي��دي��ه ج��وع م��ن ال��م��س��ك��ي��ُن ش��ق��ى ل��ديْ��ه ف��ق��ٍر م��ن األق��وام ض��ج��ت
ال��ب��َش��ْر َرْك��ب ع��ل��ى ال��ُط��ْرَق ق��َط��َع وأَش��ر َش��رٌّ ال��ن��اس ف��ي ح��ك��م��ه
ال��م��دََّع��ى وب��ئ��س ف��ت��ًح��ا، ن��ه��بَ��ي��ه دع��ا وال��ج��ه��ل ال��ن��ف��س ب��خ��داع
َش��ذَُر م��ن��ه ال��ج��وع ب��س��ي��وف أس��روا ق��د وم��ا ال��م��ل��ك ع��س��ك��ُر
ال��دائ��ل167 ج��وُع ال��ُم��ل��ك وَخ��راب ال��س��ائ��ل ج��وُع ال��س��ائ��ل ��ُة غ��صَّ

ال��ُم��ْغ��َم��دا س��لَّ ال��ل��ه ل��غ��ي��ر م��ن
أغ��َم��دا ق��د ص��دره ف��ي س��ي��َف��ه

ببابايصحرائي املعروف النقشبندي مربنجاة نصيحة
الهند ملسلمي كتبها التي الصحراوي» «األب

ال��م��ول��دا ِن��ل��َت ال��ذات ض��م��ي��ر م��ن ب��دا األرض م��ن ك��ال��ورد أن��ت
ص��دى168 ال��ب��ح��ر واش��رب ُك��ْن ق��ط��رًة أب��دا واخ��لُ��د ال��ذات تَ��َع��دَّ ال
ال��ِس��ل��ع��ِة ه��ذي ح��ف��ظ ف��ي وال��ِغ��ن��ى ال��ث��روِة ب��ه��ذي ال��رب��ح إن��م��ا
ال��َف��َه��م أخ��ط��أت ال��وه��م أس��ي��ر ي��ا ال��ع��دْم خ��وف وف��ي م��وج��ود أن��ت
ال��ح��ي��اْه ب��أس��رار س��أنَّ��ب��ي��ك ال��ح��ي��اْه ب��أوت��ار ال��ُخ��ب��ْر ع��ن��دَي
ال��خ��ل��وة ه��ذي ب��ع��د وظ��ه��وٌر ال��درَِّة غ��وَص ال��ن��ف��س ف��ي غ��وص��ٌة
ال��ب��ص��را يُ��ع��ش��ي بَ��ع��ُد واش��ت��ع��اٌل ش��َررا رم��اٍد م��ن ج��م��ٌع ه��ي
ال��ح��َرم ب��ي��َت ن��ف��س��ك واج��ع��َل��ْن ف��اع��َل��ِم ط��وٌف ال��ذات ح��ول ه��ي
ال��ع��ق��اْب م��ث��ل ت��خ��ف، ال ُه��ِويٍّ م��ن ال��ت��راب ج��ذب ع��ن ال��ل��وح ف��ي ح��لِّ��َق��ْن
ُع��ش��ك��ا169 ف��أب��ع��د ال��غ��ار ف��ع��ن وي��ح��ك��ا ط��ي��ًرا ت��ك ل��م إن أن��ت
ال��ح��ك��ي��م ن��ص��َح خ��ذ ال��روم إم��ام ع��ن ال��ع��ل��وْم ك��س��ب ف��ي ال��ج��اه��د أي��ه��ا
وش��ف��اء170 دواء ال��ق��ل��ب ف��ي وه��و ش��ق��اء ال��ج��س��م ل��دى ال��ع��ل��م إن��م��ا
ح��َل��ْب ف��ي ع��ل��وم م��ن ف��ي��ًض��ا ك��ان ب��ال��ع��ج��ب: ت��ق��ض��ي ال��روم��ي ق��ص��ة
يَ��ُرود ب��ال��ُف��ل��ك ال��ع��ق��ل ظ��الم ف��ي ق��ي��ود ل��ل��ع��ق��ل رج��ل��ي��ه وع��ل��ى
يَ��ع��ش��ُق م��ن أو ال��ع��ش��ق م��ا درى م��ا يُ��ش��رق ط��ور دون م��وس��ى ه��و
س��ل��ك��ا171 درٍّا ال��ح��ك��م��ة وم��ن ح��ك��ى وال��ش��ك اإلش��راق وع��ن
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ب��دا ق��د س��ن��اه م��ن خ��اف ك��لٌّ ال��ع��ق��دا ح��لَّ ��اء172 ال��َم��شَّ وع��ن
ال��ك��ت��ب ب��ي��اُن ف��ي��ه وع��ل��ى ال��ك��ت��ِب ِص��واُن وح��واَل��ي��ه

∗∗∗
ك��م��ال173 م��ن ب��أم��ر ت��ب��ري��ز ش��ي��ُخ ج��الْل ال��ُم��الَّ م��ك��ت��َب ي��وًم��ا أمَّ
أْوَه��م��ا ودل��ي��ل ق��ي��اس م��ن وم��ا وال��ق��ي��ُل ال��ق��ال م��اذا ق��ال:
ال��ع��ق��ول م��ق��االت م��ن ت��ه��وِّن ال ج��ه��ول ي��ا م��ه��ًال ال��روم��ي: ص��رخ
ت��ف��ق��ه؟ أنَّ��ى وال��ق��ي��َل ق��اَل��ن��ا أب��ل��ُه ي��ا م��ك��ت��ب��ي م��ن اخ��ُرج��ن
تُ��ش��ع��َل م��ن��ه اإلدراك ُس��ُرج ت��ع��ق��ل م��م��ا أرف��ُع ق��الُ��ن��ا
أح��رق��ا م��ا روح��ه م��ن ف��رم��ى ُح��َرق��ا زادت ال��دي��ن ش��م��س ن��ار
ُش��ع��ل��ت��ِه م��ن ال��تُّ��ْرُب وت��ل��ظَّ��ى ن��ْظ��رتِ��ه م��ن ال��ب��رُق ف��اس��ت��ط��ار
ل��ه��ي��ْب ف��ي م��ن��ه��ا وال��ك��تْ��ُب م��ح��َرٌق ال��ق��ل��وب ن��ار م��ن األدراك ف��إذا
ال��ن��َغ��م��ا ذا أوت��اره درت م��ا أُض��ِرم��ا ع��ش��ًق��ا ال��روم��يُّ ج��ه��ل
َوق��دت��ه��ا أس��ف��اَرن��ا أح��رق��ت ق��ص��تُ��ه��ا؟ م��ا ال��ن��ار ه��ذي ق��ال:
ت��ع��َل��م؟ أنَّ��ى وال��ح��اَل ذوَق��ن��ا ال��م��س��ل��ُم! ذا ي��ا ال��دي��ن ش��م��س ق��ال
األح��م��ر174 ال��ك��ي��م��ي��اءُ ول��ظ��ان��ا تُ��ف��ك��ُر م��م��ا أرف��ع ح��ال��ن��ا

∗∗∗
بَ��ردا175 ي��ه��م��ي ال��ف��ك��ر ف��س��ح��اب بَ��ردا زاًدا ال��ح��ك��م��َة ت��ج��م��ع
ُش��ُه��ب��ا أط��ِل��ع ف��ي��ك ت��راب م��ن ال��ل��ه��ب��ا أذِك ف��ي��ك ه��ش��ي��م م��ن
اآلف��ل176 ت��رك اإلس��الم م��ق��ص��ُد ال��ك��ام��ل ِع��ل��ُم ال��ق��ل��ب ل��ه��ي��ب م��ن
��َع��ل177 ال��شُّ ك��ال��ج��ن��ان ف��ح��وت��ه ي��أُف��ُل ع��م��ا إب��راه��ي��م ص��دَّ
ال��دره��م��ا إال ب��ال��دي��ن ت��ب��ت��غ��ي وم��ا ِظ��ه��ريٍّ��ا ال��دي��ن ن��ب��ذت ق��د
َك��َح��ل178 م��ن ب��ه ��ا ع��مَّ غ��اف��ال ال��ُم��َق��ل ل��ُك��ْح��ل ال��س��اع��ي أي��ه��ا
ال��خ��ن��ج��را179 ال��ح��ي��اة م��اء واس��أل��ْن ال��ك��وث��را ف��اب��غ ال��ت��نِّ��ي��ن ف��م م��ن
اط��ل��ب��ن ال��ك��ل��ب ف��ي وال��م��س��َك ال��ت��ِم��س ال��وثَ��ْن ب��ي��ت م��ن ال��ك��ع��ب��ة ح��ج��َر
ال��ك��اف��ر ه��ذا ك��أَس ��ْل ت��ؤمِّ ال ال��ح��اض��ر ب��ع��ل��م ال��ع��ش��ق ط��ف��ئ
ال��ج��دي��ْد ال��ع��ل��م ف��ي ال��س��رَّ وع��رف��ت ب��ع��ي��ْد ك��ل ف��ي ال��س��ع��ي ب��ران��ي ق��د
ال��ِخ��بْ��رة ب��ع��د ال��ب��س��ت��ان ق��يِّ��ُم ال��ج��نَّ��ة ه��ذي س��رَّ وح��ب��ان��ي
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يَ��تْ��ج��ر وف��ي��ه��ا ال��ُوثْ��َن ي��ع��ب��د أك��ب��ُر ح��ج��اٌب ال��ع��ص��ر ذا ع��ل��ُم
ُم��غ��َل��ُق س��ج��ٌن ال��ظ��اه��ُر ول��ه ي��ن��ط��ل��ُق ال ال��ح��سِّ ح��دود م��ن
ي��داْه ال��س��ي��َف ح��ل��ق��ه ف��ي َوض��ع��ت ال��ح��ي��اة ُس��بْ��ل ف��ي رج��اله زل��ق��ت
ب��ارده180 ف��ي��ه ك��ال��ط��ل ش��ع��ل��ٌة ه��ام��ده ن��ار ف��ي��ه ك��ش��ق��ي��ق
خ��ي��ب��ت��ه ت��ب��دو ال��ح��ق ِط��الِب ف��ي ِف��ط��رت��ْه ت��خ��ل��و ال��ع��ش��ق ل��ه��ي��ب م��ن
ِش��ف��اءْ ال��ع��ق��ل ل��دى ال��ع��ش��ق ِم��ب��ض��ُع دواء ال��ع��ش��ُق ل��ه��ا ال��ع��ق��ل ِع��َل��ُل
ال��ع��ق��ول181 ألص��ن��ام م��ح��م��وٌد ه��و ال��ج��ل��ي��ل ل��ل��ع��ش��ق ال��ع��اَل��ُم س��ج��د
س��ال182 « ربِّ «ي��ا َوْج��د ع��ن ل��ي��لُ��ه خ��ال ال��راح ن��ش��وة م��ن ج��اُم��ه

∗∗∗
أك��ب��رتَ��ه183 غ��ي��َرُه س��رو ك��لُّ أغ��ف��ل��تَ��ه ق��د ال��ب��اس��ُق َس��رُوك
ص��داْك أع��ل��ي��ت ال��ن��اس ب��لُ��ح��ون ج��واْك م��ن خ��ل��يٌّ ك��ال��ن��اي أن��ت
ي��داْك ت��ج��دوه ال��ن��اس وس��م��اَط س��واْك س��وق ف��ي ن��ف��َس��ك ت��ب��ت��غ��ي
ش��رْر َدي��ر م��ن ال��م��س��ج��َد أح��رق اس��ت��ع��ر ن��ادي��ن��ا ال��ن��اس س��راج م��ن
ال��ثُّ��ْغ��رة184 ف��ي ص��ائ��د ف��رم��اه ال��ك��ع��ب��ة س��واد خ��اف ظ��ب��يُ��ن��ا
ل��ل��م��َق��ّر185 ُع��ْد ن��ف��س��ه! م��ن ج��اِف��ًال ان��ت��َش��ْر ك��ال��َع��رف ال��وردة ورق
إي��اب؟ م��اض��ي��ن��ا وح��دة إل��ى ه��ل ال��ك��ت��اْب أمِّ م��ن ال��س��رِّ أم��ي��َن ي��ا
ال��م��لَّ��ِة ش��ع��ار تَ��رُك ُك��ف��رن��ا األم��ِة ح��ص��وِن ُح��رَّاس ن��ح��ن
ان��ت��ش��را ال��ح��ج��از نُ��دم��ان َح��ْف��ل ِك��َس��را أراه��ا ال��س��اق��ي أك��ؤُس
إس��الم��ن��ا186 ع��ل��ى ال��ك��ف��ُر ي��ض��ح��ُك أص��ن��اِم��ن��ا م��ن ال��ك��ع��ب��ُة ت��ع��ُم��ر
ُس��بْ��ح��ت��ُه187 ُزنَّ��اره ج��اع��ال ِم��لَّ��تَ��ُه ال��دَُّم��ى ب��اع ش��ي��خ��ن��ا
��َخ��ر188 ال��سُّ م��ث��ُل ل��ألط��ف��ال وه��و ال��ش��َع��ر ب��ي��اُض ال��ش��ي��َخ ش��يَّ��خ
إل��ه»189 «ال م��ن ُم��ق��ف��ر ِص��ْف��ر ف��ه��و ه��واْه ألص��ن��اِم ب��ي��ٌت ق��ل��بُ��ه
اتَّ��َج��ر ب��ال��دي��ن ل��ل��ت��اج��ر آِه! ال��ش��َع��ر يُ��رخ��ي م��ن ال��خ��رق��َة يَ��ل��بَ��س
ف��كَّ��را م��ا ��ت��ه أمَّ ه��َدى ف��ي ال��س��َف��را أدام ب��م��ري��دي��ه
تُ��ف��ِل��س ق��ل��وب م��ن وُص��دوٌر ال��ن��رِج��ُس ح��ك��اه��ا ُع��م��ٌي أْع��يُ��ٌن
ت��ذه��ب م��ن��ه��م األم��ة ُح��رم��ُة ال��م��ن��ِص��ُب ف��ي��ن��ا األش��ي��اخ ع��بَّ��د
ب��ال��ث��م��ِن تُ��ش��تَ��رى وف��ت��اَوى ال��َوث��ِن ش��ط��َر ع��ي��ن��اه واع��ٌظ
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ش��ي��ُخ��ن��ا ولَّ��ى ل��ل��ح��ان وج��َه��ه
ت��دب��ي��رن��ا190 م��ا ب��ع��ُد رف��اق��ي ي��ا

سيف191 الوقت

األل��م��ع��ْي ه��ذا األل��ب��اب س��ح��ر ال��ش��اف��ع��ّي ت��راَب ال��ل��ُه ��ر ن��ضَّ
ق��اط��ع��ا س��ي��ف��ا ال��وق��ت ��ى س��مَّ ح��ي��ن الم��ًع��ا ن��ج��ًم��ا ص��اد ق��د ف��ك��ره
ض��اربُ��ه ك��ل��ي��م، ك��فُّ ��ه ك��فُّ ص��اح��بُ��ه ورج��اءً خ��وًف��ا ف��اَت
َص��ْول��ت��ه م��ن ال��ب��ح��ر ويَ��غ��ي��ض ض��رب��ت��ه م��ن ال��ص��خ��رة تُ��غ��دق
ال��ص��م��ي��م ب��ال��ع��زم ال��ت��دب��ي��َر ف��ش��أى ال��ك��ل��ي��ْم ك��فِّ ف��ي ال��س��ي��ُف ه��ذا ك��ان
ال��يَ��بَ��س م��ث��ل ال��ق��ل��ُزم ص��يَّ��ر ال��َق��ب��س ل��م��َع ال��ب��ح��ر ص��در ش��ق
ال��ح��ي��در192 ك��فُّ خ��ي��بَ��ر زل��زل��ْت ال��خ��َط��ر ي��وَم ال��س��ي��ف وب��ه��ذا

∗∗∗
وال��َح��ل��ِك نُ��وره وت��وال��ي ال��َف��ل��ك َدوِر إب��ص��اُر م��م��ك��ن
ُس��ِت��را َك��ونً��ا ال��ق��ل��ب ف��ي ان��ظ��رْن ان��ظ��را193 واألم��س ال��ي��وم أُس��ي��َر ي��ا
ط��ائ��ال خ��طٍّ��ا ال��وق��ت وح��س��ب��ت ال��ب��اط��ال ب��ذرت ال��ن��ف��س ف��ي أن��ت
وم��س��اءْ َص��ب��اح م��ن ب��ذراع ل��ل��ش��ق��اء ط��وال، ال��وق��ت وذرع��ت
وي��ل��ك��ا ا ن��دٍّ ل��ألص��ن��ام ِص��رَت ل��ك��ا ُزنَّ��اًرا ال��خ��ي��ط وج��ع��ل��ت
ال��ب��اط��ال ص��رت ال��ح��ق ول��ي��د ي��ا س��اف��ال تُ��ربً��ا إك��س��ي��ُر ي��ا ِص��رَت
ك��ن األح��رار م��ح��ِف��ل ف��ي ش��م��ع��ًة تَ��ُه��ْن ال ح��رٍّا ال��زن��ار اق��ط��ع
ال��ح��ي��وان194 خ��ل��وُد م��ا ت��دري ك��ي��ف ال��زم��اْن أص��ل ع��ن غ��اف��ُل ي��ا إي��ه
اع��رَف��ْن195 ال��وق��َت ب��ه��ا ال��ل��ه» م��ع «ل��ي اع��ِق��َل��ْن وال��ُم��س��ى ال��ص��ب��ح أس��ي��ر ي��ا
أس��راره196 م��ن ال��س��رُّ وال��ح��ي��اة ت��س��ي��اره م��ن ي��ظ��ه��ر، م��ا ك��ل
ي��خ��لُ��د وه��ذا ت��ف��ن��ى إن��ه��ا ي��وَج��د أراه ال��ش��م��س م��ن م��ا
وس��ّر س��اء م��ا ال��ع��ي��ش ف��ي وب��ه وال��ق��م��ر أض��اءت ال��ش��م��س وب��ه
ال��زم��اْن أم��س م��ن ال��ي��وَم وَف��َرْق��َت ك��ال��م��ك��ان ب��س��ًط��ا ال��وق��ت ب��س��ط��ت ق��د
ب��ن��ي��ان��ه197 م��ن ال��س��ج��ن وح��ب��ي��َس ب��س��ت��ان��ه م��ن ف��رَّ ق��د ش��ذًى ي��ا
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آِخ��ر أو ل أوَّ ف��ي��ه ل��ي��س س��اف��ُر ال��ح��ن��اي��ا ب��ي��ن وق��ت��ن��ا
ال��م��ص��ط��ف��ى ق��ول ال��ده��ر» ت��س��ب��وا «ال ع��رف��ا م��ن ي��ا ال��ده��ر ال��ح��ي��اة

∗∗∗
ف��ارق��ه ورق��ي��ٍق ح��رٍّ ب��ي��ن رائ��ق��ة خ��ذه��ا ك��ال��در ن��ك��ت��ًة
ال��م��ؤم��ن ق��ل��ُب األزم��ان ح��ي��رُة ال��زم��ِن م��س��ي��ُر ال��ع��ب��د ح��ي��رُة
ُم��ذع��ن��ا وم��س��اءٍ ص��ب��اٍح م��ن ك��َف��ن��ا ع��ل��ي��ه ال��ع��ب��ُد ي��ن��س��ج
ن��س��ج��ا ال��ل��ي��ال��ي ح��ول ن��ف��س��ه ن��ج��ا ال��ط��ي��ن م��ن ال��ح��رَّ وت��رى
ال��س��م��اء ج��وِّ ف��ي ال��ت��ح��ل��ي��َق يُ��ح��َرم وم��س��اءْ ص��ب��اٌح ال��ع��ب��د ق��ف��ُص
يُ��ح��بَ��س ف��ي��ه األي��ام ط��ائ��ر ال��ن��َف��ُس ث��ار ال��ح��رِّ وب��ص��در
ط��ائ��ِل م��ن ت��ف��ك��ي��ره ف��ي ل��ي��س ال��ح��اص��ِل ُح��ص��وُل ال��ع��ب��د ف��ط��رة
واح��ُد وص��ب��ًح��ا ل��ي��ًال ن��وُح��ه راك��ُد ه��م��وٍد م��ن م��ق��ام ف��ي
ال��نَّ��ْغ��م��ة وح��دي��ُث ح��ي��ن، ك��لَّ ال��خ��ل��ق��ة ج��دي��د ال��ح��رِّ وم��ن
ال��ق��ض��اء198 ل��ف��ظ ف��م��ه ف��ي وث��وى وم��س��اء ص��ب��اح ال��ع��ب��َد ق��يَّ��د
ال��دَه��ر199 أح��داث ��اه ك��فَّ ص��وَّرت ل��ل��َق��َدْر ُم��ِش��ي��ًرا ال��ح��رَّ وأرى
اآلج��ل200 ي��دي��ه ب��ي��ن ع��اج��ل وال��ق��اب��ل ال��ت��َق��ى ال��م��اض��ي ع��ن��ده

∗∗∗
ال��م��دى ه��ذا ف��ي اإلدراك ع��ج��ز وص��َدى ح��رٌف م��ع��ن��اَي ع��ن ض��اَق
ال��َم��ِح��ْل ال��ل��ف��ظ م��ن ال��م��ع��ن��ى وش��ك��ا خ��ِج��ْل ال��م��ع��ن��ى م��ن وال��ل��ف��ظ ق��ل��ت،
ال��ن��َف��ُس م��ن��ك يُ��خ��ِم��ُد ن��اَره يُ��ح��بَ��س ح��روف ف��ي م��ع��ن��ى م��ات
ال��ق��ل��وْب201 ف��ي وم��رور وق��ت رم��ز ال��ق��ل��وْب ف��ي وح��ض��ور غ��ي��ب س��رُّ
خ��اف��تً��ا202 س��رٍّا ال��ق��ل��ب ف��ي ول��ه ص��ام��تً��ا ل��ل��ح��نً��ا ل��ل��وق��ِت إنَّ
ال��ُق��َدر!203 أي��ادي��ن��ا ف��ي ص��رَّْف��ت��ه ال��دَه��ر س��ي��ُف ب��ه��ا أي��ام أي��ن
ال��غ��ي��وْب س��ت��ر م��ن ال��ح��ق وج��ل��ون��ا ال��ق��ل��وب أرض ف��ي ال��دي��ن غ��رس��ن��ا ق��د
��دا ُس��جَّ م��نَّ��ا ال��تُّ��رُب واس��ت��ن��ار ال��ُع��َق��دا ح��َل��ل��ن��ا ال��دن��ي��ا وم��ن
ال��ع��ت��ي��ْق ال��ع��ص��ر ح��ان��ة وه��دم��ن��ا ال��رح��ي��ق ص��رَّف��ن��ا ال��ح��ق دن��ان م��ن
ألالئ��ه��ا204 م��ن ال��ك��أس وُم��ذي��َب أض��وائ��ه��ا ف��ي ال��راح م��دي��ر ي��ا
ت��س��خ��ر! ل��دي��ن��ا ال��ف��ق��ر وم��ن تَ��ْس��ك��ر واخ��ت��ي��ال غ��رور م��ن

56



الذات إثبات أَرساُر

ُم��ش��َع��ِل ِل��ق��ل��ٍب ك��ان ص��دُرن��ا ال��م��ح��ِف��ل س��راَج ك��ان��ت ك��أس��ن��ا
ت��س��ي��ارن��ا ف��ي ث��ار َع��ج��اج م��ن آث��ارن��ا ال��ع��ص��رم��ن ه��ذا إن
ب��ن��ا ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ح��قِّ أه��ُل ع��زَّ دم��ن��ا م��ن ارت��وت ال��ح��ق روض��ُة
ت��ع��م��ي��رن��ا م��ن ش��اد ك��َع��ب��اٍت ت��ك��ب��ي��رن��ا م��ن ال��ع��اَل��م ك��بَّ��ر
��م��ا205 ق��سَّ ق��د رزَق��ه ب��ي��دي��ن��ا َع��لَّ��م��ا ق��د ل��ن��ا ال��ح��قُّ اق��رأ»
وال��خ��ات��م��ا م��ض��ى ال��ت��اج تَ��رى أن أع��َدم��ا ح��رٍّ ق��در ت��ه��وِّن ال
��غ��اْر ال��صَّ أح��الَف ال��ف��ك��ر ُق��دم��اءَ ال��خ��س��اْر أص��ح��اَب ع��ن��دك ن��ك��ن إن
أُبَ��اْه ُح��رَّاٌس ل��ل��ك��ون��ي��ن ن��ح��ن إل��ه» «ال م��ن ع��زَّة ف��ل��دي��ن��ا
أوح��ِد ل��ح��ب��ي��ب ووف��ي��ن��ا وغ��د أم��ٍس غ��مَّ ت��رك��ن��ا ق��د
م��دَّخ��ر س��رٌّ ال��ح��ق ع��ن��د ن��ح��ن ل��ل��ب��ش��ْر ه��داٍة ورَّاُث ن��ح��ن
وَس��ن��ا ب��روٌق ف��ي��ه غ��ي��م��ن��ا ن��ورن��ا تُ��ب��دي ال��ش��م��س ت��زال ال

اع��َل��ِم ل��ل��ح��ق، ال��م��رآة ذات��ن��ا
ال��م��س��ل��م وج��ود ال��ح��ق آي��ُة

دعاء
تَ��س��ت��ت��ر206 وم��نَّ��ا أن��ت، روُح��ن��ا ُم��س��ت��ِس��ّر ك��روح ال��ك��وِن ف��ي أن��ت
ال��ح��ي��اْه م��ح��س��وُد ال��م��وُت ه��واك، ف��ي ال��ح��ي��اْه ُع��وُد ن��غ��م��ة ف��ي��ه م��ن��ك
ال��ي��ائ��س��ْه ال��ص��دور ذي ��ر ف��ع��مِّ ُع��د ال��ب��ائ��س��ْه ال��ق��ل��وَب ذي ف��س��كِّ��ْن ُع��د
ال��خ��ام��دا ف��ي��ن��ا ال��ع��ش��ق أَْل��ِه��بَ��نَّ ال��م��اج��دا ال��ف��َع��ال ف��ك��لِّ��ف��ن��ا ع��ْد
َخ��الء207 واألي��دي ال��س��ع��َر تُ��غ��ل��ي أن��ت ال��ق��ض��اءْ ت��ص��اري��ف ن��ش��ك��و إن��ن��ا
وب��الْل ام��ن��ح��نَّ��ا َس��ْل��م��اَن ع��ش��َق ال��ج��م��ال ذا ��ب ت��ح��جِّ ال ف��ق��ي��ر ع��ن
ال��ِزئ��بَ��ق واض��ط��راَب ام��ن��ح��نَّ��ا َق��ِل��ق ل��ف��ؤاٍد ُس��ه��د َع��ي��َن
خ��اض��ع��ي��ن208 ق��وٍم أع��ن��اق ل��نَ��رى ال��م��ب��ي��ن اآلي م��ن أظ��ه��ِر آي��ًة
ن��ي��ران��ن��ا ف��ي ال��ل��ه غ��ي��َر وام��ُح أع��وادن��ا م��ن ال��ب��رك��ان أَظ��ِه��ر
ُع��ق��دة؟209 م��ن أم��رن��ا ف��ي ت��رى ك��م ال��وح��دة ب��خ��ي��ط أل��ق��ت ��ن��ا ك��فُّ
ن��اف��رْه وج��وه ل��ك��ن إخ��وٌة ح��ائ��رْه ك��ن��ج��وم م��ض��ي��ن��ا ق��د
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أخ��ل��ق��ا210 ُح��بٍّ س��نَّ��ة َج��ددن ال��ورق��ا ه��ذا ال��س��ل��ك ف��ي ان��ظ��َم��ْن
أح��ب��ابَ��ك��ا ت��رى ف��ي��م��ا ائ��ت��م��ن ل��ك��ا ك��نَّ��ا م��ا م��ث��ل اب��ع��ث��نَّ��ا
ل��ن��ا ��ره ي��سِّ إب��راه��ي��م ع��زَم َرْك��بَ��ن��ا أب��ل��غ ال��ت��س��ل��ي��م م��ن��زَل
غ��اف��ال211 ع��ل��م ال��ل��ه إال رم��َز «ال» أف��ع��ال م��ن ال��ع��ش��ق ع��لِّ��م��نَّ

∗∗∗
يَ��ش��رق ح��ف��ٍل ك��لُّ وب��دم��ع��ي أُْح��َرق ل��غ��ي��ري ك��ال��ش��م��ع أن��ا
ون��ح��ي��ْب واض��ط��راب َه��ي��اج ذو ال��ق��ل��وْب ف��ي ن��وٌر ال��دم��ع ه��ذا ! َربِّ
تَ��ن��ِص��ل212 م��ن��ه��ا ال��روض ِش��ْق��ر ن��ار ُش��َع��ُل ف��ت��ن��م��و ال��دم��َع أب��ذُر
ُم��وَح��د213 ف��ري��ٌد ال��ج��م��ع ف��ي أن��ا ال��غ��د وع��ي��ن��اي ق��ل��ب��ي، ف��ي أم��ِس
ال��ض��م��ي��ر214 ف��ي س��رٍّ أيُّ ي��دري ل��ي��س ال��س��م��ي��ْر ن��ع��م أن��ن��ي ك��لٌّ ظ��ن
ال��ك��ل��ي��م؟ أي��ن أن��ا، س��ي��ن��اء ن��خ��ُل ال��ن��دي��م ال��دن��ي��ا ف��ي ربَّ��اه ي��ا أي��ن
أذك��ي��تُ��ه��ا ص��دره��ا ف��ي ش��ع��ًال ع��نَّ��ي��تُ��ه��ا ف��ك��م ن��ف��س��ي ظ��ال��ٌم
أث��واب��ه215 ف��ي ال��ن��ار وت��ش��بُّ ب��ه م��ا ت��ذرو ل��ل��ح��سِّ ُش��َع��ًال
ُع��ِل��م��ا216 ق��د م��ا أُح��ِرق وب��ه��ا ُع��لِّ��م��ا ج��ن��ونً��ا ال��ع��ق��ل وب��ه��ا
ال��ف��ض��اءْ ف��ي ط��ْوف ل��ل��ب��رق ح��ول��ه��ا ال��س��م��اءْ ش��م��ُس ح��رِّه��ا م��ن َع��ل��ْت ق��د
ال��َش��َع��ُر ف��يَّ يَ��ن��بُ��ُت ُش��َع��ًال ي��ق��ط��ُر ن��اًرا ف��يَّ ِع��ْرق ك��ل
م��س��ت��ع��را نَ��َغ��ًم��ا ف��ت��راه ال��ش��َررا ه��ذا ي��ل��ق��ط ب��ل��ب��ل��ي
ال��م��ح��م��ل217 ي��خ��ل��و ح��ي��ن ق��ي��ٍس نَ��وُح ي��ؤه��ل ب��ق��ل��ب م��ا ع��ص��ري ص��در
ل��ه218 أه��ًال ي��رى ال َف��راش ف��ي وي��ل��ه وح��ي��ًدا ال��ش��م��ُع ي��خ��ف��ق
ال��دَه��ْر ف��ي ��ى أرجِّ ك��م ون��ج��يٍّ��ا ال��ب��ش��ر ف��ي ل��ي ُم��س��ِع��ًدا ��ي أرجِّ ك��م

∗∗∗
ال��ك��س��ي��ر روح��ي م��ن ن��ارك أَرِج��ع��ْن ت��س��ت��ن��ي��ر! م��ن��ه األن��ج��ُم م��ن ي��ا
م��رآتَ��ه��ا ن��وره��ا م��ن َع��طِّ��ل��ْن أودع��تَ��ه��ا م��ا ن��ف��س��َي اس��لُ��بَ��ْن
ُم��ح��رق ل��ع��ش��ق م��رآٌة ه��َو َل��ِب��ق ِخ��لٍّ وج��َه ل��ي ف��ه��ْب أو

∗∗∗
ِص��ح��اب ف��ي إالَّ ال��م��وج ي��س��ي��ر ال ال��ُع��بَ��اب ف��ي ب��م��وج ال��م��وج ي��خ��ف��ق
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ال��َغ��يْ��َه��ُب ي��ح��ن��و األق��م��ار وع��ل��ى ال��ك��وك��ُب يَ��س��ري ال��ك��وك��ب وم��ع
غ��دا ي��ق��ت��اد ال��ي��وِم وَم��س��ي��ُر أب��ًدا ن��ه��ار ال��ل��ي��ل وم��ع
ال��زَه��ْر َع��ْرف ف��ي ال��روض ون��س��ي��َم نَ��َه��ر ف��ي يَ��ف��نَ��ى أُب��ِص��ُر، ن��ه��ًرا،
ب��ه م��ج��ن��ونً��ا ال��م��ج��ن��وُن راق��َص َش��رب��ه م��ن آه��ٍل ح��اٍن ُربَّ
أج��ل��ك��ا م��ن أن��ش��أت��ه ع��اَل��ًم��ا ل��ك��ا ش��ب��َه ال واح��ُد ي��ا أن��ت
َخ��ال219 ال��ج��م��ع بُ��ه��رة ف��ي م��ف��رٌد، ال��َف��ال ش��ق��ي��ق��اِت م��ث��ُل وأن��ا
ف��ط��رت��ي ف��ي م��ا يُ��درك َم��ح��َرًم��ا ال��ن��ع��م��ة َول��يَّ ي��ا ن��ج��يٍّ��ا َه��ب
ص��ل��ة220 م��ن ل��ه ب��ال��دن��ي��ا ل��ي��س ِج��نَّ��ة ذا َل��ِق��نً��ا ن��ج��يٍّ��ا َه��ب
م��رآتَ��ي��ه ق��ل��ب��ه ف��ي وأرى أنَّ��اِت��ي��ْه م��ن أودِع ُروَح��ه

ُم��ح��َك��ًم��ا ب��ط��ي��ن��ي ي��ه وأس��وِّ
وال��ص��ن��م��ا221 آزَره وأَرى

هوامش

الفرس. أبطال من ورستم طالب، أبي بن عيل حيدر (1)
(2)

دارك��ن��م ن��ش��وه م��ن��ب��ر ك��ه ه��رن��خ��ل چ��وب ك��وت��اه��ي م��ن وت��رب��ي��ش��ه درخ��ش��ك ن��ي��س��ت

عنده كان جمشيد امللك أن الفرس أساطري ويف جمشيد، كأس أي جم: جام (3)
الغائب، يرى إنه الشاعر: يقول بعده وما البيت هذا ويف السبعة، األقاليم فيها يرى كأس

يخلق. لم ما ويدرك
وأنه ريب، دون سيظهر أنه علم شجره، من يظهر لم الذي الورد جني (4)

جناه. قد فكأنه سيجنيه،
الزئبق. اضطراب األعني يف شعاعي يضطرب ولم النجوم، ضوئي يغش لم (5)

كاملجوس. حولها وزمزم بناري صىل من حبذا (6)
الحارض. للزمن صوتًا ليس الغد، شاعر صوت هو (7)

هذه يف ليس ولكن يوسف، جمال جميلة إنها العرص، هذا يفهمها ال أفكاري (8)
يشرتيها. من السوق
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كما عنه، يفقه كليم إليه يأتي أن يرجو وهو الناس، من عرف ممن يائس (9)
الطور. إىل الكليم موىس ذهب

قدرهم يعرف لم الشعراء من كثري فقال: الحارض، ال املستقبل شاعر إنه قال: (10)
املوت. بعد إال

ال اللحن، هذا إظهار يف أوتاره يقطع أن يبايل ال وهو وتر، يطيقه ال لحن هو (11)
الوجد. هذا عن اإلعراب يف يموت أن يبايل

ملطره. أهًال ليست روضة تصري حتى تنمو ال التي الزهرة (12)
الجبل. قمة وهي قنة، جمع (13)

رديف. الحياة وكلمة نفسه، أي اليشء عني والثانية املاء، عني األوىل العني (14)
جالل باسم املعروف البكري البلخي الحسني بن محمد الدين جالل يعني (15)

ذكره. ويكرر بإمامته، يعرتف والشاعر املثنوي، ناظم الرومي، الدين
فيحرق النار عىل يقدم فالفراش والحبيب؛ للمحب مثل والشمع الفراش (16)

فراشه. غزا الذي هو الشمع ولكن مبال، غري نفسه
الليل. يف رب يا دعوة مني رست (17)

الجناحان. السقطان (18)
الفهلوي اللسان يف القرآن إنه الرومي: الدين لجالل املثنوي كتاب عن يقال (19)

الفاريس. أي
شكله، واستبان ريحه نرش انفتح فإذا وريحه، لونه يخفي منقبض الزهر كم (20)

األنف. مألت الرائحة فغمت
أشعلها. النار أذكى (21)

فيها. ما الزجاجة تظهر كما باطنك يف ما أظهر الزجاج: ثوب اتخذ (22)
وأبد تبديه، ما عىل تعول وال الفكر مرآة اكرس يعني الصغري، الحجر الفهر (23)

قلبك. يف للعشق ما
بدأ وقد غابة، إىل حنني الصوفية شعراء عند وصوته الغاب، من مأخوذ الناي (24)

والغاب. الناي بقصة املثنوي كتابه الدين جالل
األصل. يف العربي بلفظها والكلمة قم، بقولك الناس أحي يعني: أمر، فعل قم (25)

العماد. ذات إرم وصف يف يقال ما إىل إشارة (26)
وهي الذاتية، ومعناها األصل، يف جاءت كما الشطرين يف خودي كلمة أبقيت (27)

إقبال. فلسفة أساس
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رجًال. فسواني مربده عيلَّ سلط حني وكمه الكون هذا كيف العشق يل جال (28)
الكائنات. أرسار أدرك أي القمر: عروق يف الدم وسري النجوم نبض رأى (29)

الطريق. يف سريها من غبار هو أي اإلسالمية، األمة البيضاء امللة (30)
الصوفية. شعراء كبار من الرومي الدين وجالل العطار الدين فريد (31)
النار. هذه من فهو دخانًا يكن فإن األمة، هذه من أصله أن يعني (32)

والخنوع، املدح أي وعبادتها، األصنام نحت من الشعراء يفعله ما قصدت ما (33)
السائدة. لآلراء أو للكرباء،

يتم لم أي تمأل، لم كأسه كالهالل وهو الفاريس، اللسان يغلبه هندي هو (34)
نوره.

كثرية. وألحانًا شعراء أخرجتا وأصفهان خوانسار (35)
اللغة والدري دواوينه، بعض إقبال بها نظم التي األردية اللغة الهندي (36)

الفارسية.
النار. عندها موىس رأى التي املقدسة الطور شجرة من قلمه صار يعني (37)

ألفاظه إىل ال معانيه إىل ينظر أن وينبغي بها، فكتب أفكاره الفارسية ناسبت (38)
املعيبة. الفارسية

مظاهر الكون يف اتخذت واحدة وهي الذاتية أن املتقدمة: األبيات خالصة (39)
الكون. مظاهر بني التنازع وهذا الخصام هذا يف والحياة بعًضا، بعضها يحارب مختلفة
من تهدم مقصد لها الخلقة أن إىل الشاعر يشري املتقدمة الثالثة األبيات يف (40)

الهدم. بهذا إال الكمال تبلغ وال األشكال، آالف أجله
معروفة بالد والختن الفاريس، األدب يف رائعة قصة شريين فرهاد عشق (41)

املسك. بظباء
عليهما. هللا صلوات النبي وأحمد الخليل إبراهيم يعني (42)

وتموت وتقتل وتيضء وتجفل وتحرتق وتربق وتطري وتثري تقوم األصل: يف (43)
الرتجمة. يف اخترصتها وقد وتنبت،

واألجزاء يقظتها والنهار نومها والليل العالم، ازدهار منه الطني يف الذاتية عمل (44)
ثم الصحراء، فتكون وتنبسط األجزاء، فتكون تنشق الواحدة، شعلتها رشر الكون يف

جباًال. فتكون — بعض إىل بعضها ينضم أي — تحزئل
مائعة فهي ذاتها ضعفت والخمر درة، فصارت ذاتها استكملت املاء قطرة (45)

الكأس. من قوامها تستعري
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اختصاًرا. بعده وآخر البيت هذا قبل بيت حذف (46)
اختصاًرا. البيت هذا بعد بيتان حذف (47)

وتكسوه فيعلو ذاته تقوى الچنار شجر الذاتية قوة من آخر شعري مثل هذا (48)
بذاتها. محتفظة قوية حبته ألن هذا وكل النار، كأنها حمرة

صغري. غدير من زاخًرا بحًرا تخرج الحياة قوة تجمع التي الذات أن الخالصة (49)
للسري. ينبهها القافلة جرس مثل املقصد (50)

حياة أن بيان يف الحقائق. له ويبني يهديه موىس؛ من كالخرض العقل من هو (51)
وتوليدها. املقاصد بتخليق الذات

الكتاب وخيط به، ويصاد املسيبة، الخيل به تمسك أنشوطة فيه حبل الوهق (52)
بعض. إىل بعضها أوراقه به تجمع الذي الخيط

العني إن فيقول: العالم؛ يف األمل لعمل أمثلة يرضب بعده وما البيت هذا يف (53)
وحلق والتبخرت، السري أجل من خلقت الحجلة ورجل الرؤية، اإلنسان قصد حينما خلقت

التغريد. أجل من البلبل
األمل. مواليد من كذلك العقل (54)

فتصورت بقوتها القلب من انبعثت آمال وفن، وعلم وسنن الناس يف نظام كل (55)
شتى. صوًرا

وتدخر. تجمع توعي: (56)
املبتدئ. يهدي الذي املرشد اإلنسان هنا والكامل اختصاًرا، هذا قبل بيت حذف (57)
العلم من نقله الذي التربيزي شمس وشيخه الرومي الدين جالل إىل إشارة (58)

الصغرى. آسيا وهي الروم أرض هنا والروم العشق، إىل

الرسول. هو األبيات هذه يف املذكور املعشوق (59)
العبد. جلسة وأجلس العبد إكلة آكل عبد أنا مثل: األثر يف جاء ما إىل إشارة (60)
فألقى األرسى يف املدينة إىل بها جيء حني الطائي حاتم بنت قصة إىل إشارة (61)

وأطلقها. برده الرسول عليها
َعَليُْكُم تَثِْريَب ﴿َال وقوله: قريش، عن مكة فتح يوم الرسول عفو إىل إشارة (62)

َلُكْم﴾. هللاُ يَْغِفُر اْليَْوَم
مصدره. اختلف وإن واحد هو عينني، من يصدر كالبرص أننا يعني (63)

والزجاج. الراح يمتزج كما ممتزجزن نحن (64)
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خ��م��ر وال ق��دح وك��أن��م��ا ق��دح وال خ��م��ر ف��ك��أن��م��ا

عنه انتقل حني الرسول عنده يخطب كان الذي الجذع حنني قصة إىل إشارة (65)
آخر. مكان إىل

ملسو هيلع هللا ىلص. للرسول والضمري آذاره، مطر من نارض بستان هو (66)
الرسول. مآثر يف عينه ترسيح من املعاني من جمع ما جمع (67)

القرن يف والصوفية والشعراء العلماء كبار من الجامي الرحمن عبد الشيخ (68)
الهجري. التاسع

الرسول. تقليد إىل هنا يدعو وهو أحيانًا، التقليد منها مختلفة أشكال للعشق (69)
أهواء. من بها ما فاحطم نفسك إىل ارجع ثم لتقوى؛ الحق إىل هاجر (70)

جبالها. أو مكة اسم فاران: (71)
يف هللا خليفة لتكون أي َخِليَفًة﴾ األَْرِض ِيف َجاِعٌل ﴿إِنِّي اآلية: إىل إشارة (72)

األرض.
ليأخذها فنزل راكب وهو يده من درته سقطت حني عمر قصة إىل إشارة (73)

أحد. إياها يناوله أن يرَض ولم
األطفال. يفعل كما الجريد أو القصب من عود ركوب (74)

موىس. قصة إىل إشارة الحق، إىل يهدي سينائها يف نور ال (75)
الشمس. عني من ولو املال تسأل ال (76)

الشمس. نور اجتدائه سمة القمر وجه عىل التي السمة (77)
هللا. حبيب الكاسب األثر: إىل إشارة (78)

القصص. يف كما الحياة ماء الخرض وعند ماء، الخرضرشبة من يطلب ال (79)
نائًما. جده كان وإن يقظانة همته (80)

الحباب الشاعر فرضب البحر، يف وهي فارغة كأًسا املاء حباب الشعراء يتخيل (81)
واإلباء. العفة يف مثًال

محكمة. قوية تصري أي تحكم (82)
القدماء. الفرس ملوك من وجمشيد دارا (83)

والثامن، السابع القرنني يف الهند صوفية كبار من قلندر عيل أبو الشيخ (84)
الخلجي، الدين عالء والسلطان الشيخ بني وقعت الشاعر إليها يسري التي والقصة
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فنادى قادًما العاهل موكب وكان السوق إىل ذهب الشيخ مريدي أحد أن وخالصتها
شيخه إىل فذهب رأسه، عىل فرضبه ينتبه فلم الطريق، ليفسح الدرويش الحرس أحد
فخاف آخر، ملًكا مكانك أنصب أو عاملك تعزل أن إما السلطان: إىل الشيخ فكتب شاكيًا،
بعض فغنى — املوسيقى يف ماهًرا وكان — خرسو أمري الكبري الشاعر وأرسل السلطان
الشيخ عفو يطلب السلطان رسالة أبلغه قبوًال الشيخ من آنس فلما الرباب، عىل شعره

املستغنية. التقية النفس قوة بيان القصة بهذه إقبال ويريد عنه، فعفا
ذكر فيها قلندر عيل أبي للشيخ فارسية قصيدة مطلع إىل يشري البيت هذا (85)

والورد. البلبل
الهجري. الثامن القرن يف الشعراء كبار من الدهلوي خرسو أمري (86)

امللوك. أبواب عىل معينة أوقات يف يرضب كان النوبة طبل (87)
إلخ. الكبش قال (88)

األسد. ويد الضأن ساعد (89)
الكبش. ادعى أي القوم، يف فادعى (90)

األصل. يف جاء القرآن، من اقتباس ْستَِمرٍّ﴾ مُّ و﴿نَْحٍس ﴾ أَِرشٌ ﴿َكذَّاٌب (91)
نفيها. يف والرش الذات إثبات يف الخري أن عىل قائم إقبال مذهب (92)
الكبري. البيدر يحرق الربق ولكن بالربق تبايل ال الواحدة الحبة (93)

نفع. فيها فالذلة فينمو، العشب يداس (94)
ثالثة تمثل التي الصورة وإىل الهند، نساك يفعله ما إىل إشارة فيها لعل (95)

عينيه. والثالث أذنيه، والثاني فمه، يسد واحد قرود؛
الحواس. عن أعرض (96)

الرساب تبرص ولكن املاء، عينه تبرص وال اليقظة، عالم ال األحالم بعالم يؤمن (97)
الرساب. اآلل —

الخيال، عالم يف يعيش وامليت الحس، عالم اإلمكان، عالم يف يعيش الحي (98)
أفالطون. عىل رد وهذا أفالطون، عند األعيان عالم

يف جميلة طري والحجل — حجله يتبخرت وال ظبية يثب ال عامًلا أفالطون خلق (99)
تبخرت. مشيها

أفالطون حبة ولكن الضوء، حب طبعه يف والفراش النمو طبيعتها يف الحبة (100)
الضوء. يكره وفراشه النمو، تكره
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التفكري عالم يف ليبقى ال الحس، عالم إىل ليعود الفكر يحلق أن إقبال رأى (101)
والتخيل.

الحداد. مجمرة الكور (102)
والجمال. الخري إىل امليل يخلقه واألمل العمل، وسيلة األمل إن يقول: (103)

يسمعونه. ال وغناء بكاء وفيه الناس، يراها ال شقائق فيه الشاعر ضمري (104)
الظلمات. أرض يف الحياة ماء إىل واهتدائه الخرض قصة إىل إشارة (105)

الحياة. دائرة يكمل (106)
والتمايل. بالرشاقة الشعراء يصفه طويل، شجر الرسو: (107)

بأنغامها املالحني تغوي كاإلنسان، األعىل نصفها خرافية، حيتان البحر: بنات (108)
السفن. تغرق حتى

تطيقه. وال العمل تشتهي ال أي (109)
إقبال يصفه الذي الشاعر وهذا املطر، فيه يكثر الربيع شهور من نيسان: (110)
إقبال شبه وقد مطر، وال برق سحابه يف ليس أي: الربق، من سيل نيسانه يف ليس

والرائحة. اللون من رساب بستانه أي الرساب، واآلل بالسيل، الربق وميض
العشق، صورة شوه الشاعر هذا إن إقبال: يقول ماهر، إيراني مصور بهزاد: (111)

السوء. شاعر لسان عىل والخور الذلة من العشق أصاب ما يبني التالية األبيات ويف
الحارس. فريكله الرسقة يحاول أو يستجدي (112)

اآلداب أذلوا الذين الشعراء من إقبال غيظ عن تعرب األوصاف هذه (113)
اإلسالمية.

ال األرض، أقطار إىل اإلسالم رسالة حملوا الذين بالعرب معجب إقبال (114)
القوي. العربي األدب ويمدح فيهم، والصرب والقوة الهمة ويكرب يشء، يصدهم

هنا والشاعر ملًكا، صار إنسان عىل ظله سقط إن خرايف طائر الهما: (115)
فأنت صدته بأنك حظه عال قد الحظ الناس يمنح الذي الهما إن قائًال: املسلم يخاطب

الجبل. فوق عشك فارفع منه، أعىل
العقاب. األنوق: (116)

األصل. يف وهو القرآن، من اقتباس (117)
مجربًا. ال مختاًرا القانون أطاع القانون وبني نفسه بني اإلنسان وفق إذا (118)

واالحرتاق. الوجد مثال الشعر يف وهي النعمان، شقائق الشقيق: (119)
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عىل واألشياء األحياء لسري مختلفة أمثاًال الشاعر رضب السابقة األبيات يف (120)
قوانني.

اإلنسان يسعد ال قانون فهذا شدته، واحتمال الرشع بالتزام املسلم ينصح (121)
القيد بهذا رجلك وقيد فارجع القديم؛ دستورك باتباع حرٍّا كنت للمسلم: ويقول بدونه،

عبوديتك. ال حريتك القيد هذا ففي الجميل،
شعره، من كثري يف الشاعر يستعملها وهكذا هللا، إال إله ال اختصار إله: ال (122)
موىس كعصا التوحيد من عصا تمسك أن الخوف طلسم أبطال إىل السبيل إنما يقول:

السحر. تبطل
هللا. سوى ما نفي إىل إشارة ال: (123)

الخليل. كإبراهيم ولده حلق يف السكني يضع (124)
بعض. إىل بعضها صفحاته به تضم ما الكتاب خيط (125)

الفصل. به بدأ الذي للتشبيه مسايرة الجسد، به ويراد الفتي، الجمل البكر (126)
الذلول. غري الجمل هنا فالصعب بالجمل، الجسد تشبيه يف الشاعر يزال ال (127)

املوروثة. األباطيل البايل البساط (128)
واقع. هو ما يقيده ال أخرى، أكوانًا فكره من يخلق (129)

العود. أوتار بها ترضب أداة املرضاب: (130)
و«أرسى». «األسما» يف مردوف والبيت للوقف، هوه يف الهاء (131)

مقصده. إىل رسيًعا الزمان يسري أي الزمان، حصان تحته يعدو (132)
األبدان. قبور من األرواح انبعثت قم قال إن (133)

جديدة. معايري من يضع بما األعمال قيم يبدل (134)
هذا يف فارس رب مثًال: يقال والغبار، الفارس ذكر الفارسية يف يكثر (135)
غبارهم، فارتفع محن، بالناس ومرت أصابنا ما أصابنا قد هنا: يقول والشاعر الغبار،
بعد إال الناس يناله ال الكامل اإلنسان هذا أن يعني: الغبار، هذا من الفارس هذا فظهر

شديدة. حوادث
عن سينفتح عندنا الكم إن يقول: تنفتح، أن قبل الزهرة كم جمع األكمام: (136)

املستقبل. بنور تيضء وعيوننا روضة،
اإللهي. النائب أو الكامل لإلنسان خطاب األخرية السبعة األبيات (137)

ترجمتها يف أجد لم بيتًا وعرشين اثنني معه وحذفت حذفته، فصل عنوان هنا (138)
قبلها. بما متصل بعدها والكالم فائدة،
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األزهار. يحمي سوًرا وكن صالبة، كالحجر وكن وردة تكن ال (139)
مراده. يف الطبيعة عالم يسخر يعني: تالئمه، لم إن املوجودات نظام يغري (140)

األيام. وحكم الفلك تأثري الناس يزعمه ما يغري (141)
إقبال يبني وفيها الخور، إىل يعود التالية واألبيات البيت هذا يف الضمري (142)

لضعفهم. مختلفة أسماء والتماس الضعفاء تعذير
السبعة. األقاليم فيها ترى كانت خرافية كأس وهي جمشيد: جمام (143)
أيًضا. والخلق الروح قوة يعني إقباًال أن القارئ يذكر أن ينبغي (144)

يف القلوب» ألرباب املحجوب «كشف كتاب: مؤلف الهجويري عيل الشيخ (145)
الدعوة ونرشوا فيها ووعظوا البنجاب، عىل وفدوا الذين الصوفية كبار من كان التصوف،
إىل ونسبته صوب، كل من الناس يقصده الهور يف ومزاره ٤٦٥ه، سنة تويف اإلسالمية،

غزفة. قرى إحدى هجوير
بدعوته أسلم الهند، يف اإلسالم ودعاة الصوفية عظماء أحد الجشتي والشيخ (146)
اإلسالمية املزارات أعظم ومزاره ٦٣٢ه، سنة بها وتويف أجمري يف أقام الهنادك، من كثري
واعتكافه الهور يف الهجويري قرب الجشتي زيارة إىل البيت هذا يف إقبال ويشري الهند، يف

زمنًا. عنده
املمطرة الراعدة .السحابة (147)

عقبة. جمع العقاب (148)
البدن. الروح يفارق أن ال الذات تغفل أن الردى: (149)

الوزارة. إىل السجن من فمىض فأحكمها، نفسه يف أقام يوسف؛ مثل كن (150)
الزهرة. ككم قصرية قصة يف الرس أبدى (151)
الرومي. الدين جالل شعر من البيت هذا (152)

الشمس. أشعة يف تجف أن خوف يف وهي الشمس، بنور مضيئة هي (153)
شعر يف والندى األرض، عىل تجىل السماء من كوكب كأنها الندى قطرة (154)

العلوية. لألمور أحيانًا يرمز إقبال
من نصيبًا تأخذ لم الزوال رسيعة القطرة وهذه الزهر، أكمام األكمام: (155)

الذاتية. الحياة
كالزئبق. املضطربة الذرات باجتماع الفضة صالبة يف كن (156)

الهند. يف املقدسة املدينة بناريس بناريس: (157)
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برهميٍّا، دام ما فيه وكماله بدينه الربهمي استمساك إىل الشيخ هذا يدعو (158)
نهج عىل يسريون ال املوحدين إن يقول ثم النقص، من خريًا الكفر يف ولو الكمال ويرى

نحتها. الذي آزر يتبعون ال والوثنيني األصنام، كرس الذي إبراهيم
يعري النهر أن املحاورة: وخالصة هماال، لجبل الجنج نهر من الخطاب (159)
الفناء وأن مقامه، يف الكائن ثبات يف البقاء بأن الجبل فيجيب املسري، عن بالعجز الجبل
وتقويتها، ذاته اإلنسان إثبات يف إقبال رأي تصور املحاورة وهذه مقوماته، عن زواله يف

بها. يودي عنها الغفلة أو نفيها وأن
رائحتك. لتفوح الناس يقطفك أن ترم ال الرائحة، الريح: (160)

اللفظ. يف تغيري مع الرومي الدين جالل من اقتباس (161)
ذا سحابًا كن أو لؤلؤة، تصري حتى البحر يف نفسك فاحفظ ماء كنت إن (162)

ماءه. البحر منك يجتدي ورعد برق
أي: رضاه، يف الحق رضا فيها يفنى درجة املؤمن يبلغ تعاىل، هللا الحق: (163)

الرومي. الدين جالل من مأخوذ الثاني والشطر الحق، رضا يكون
شاهجهان السلطان بني كانت الفصل هذا يف الشاعر نظمها التي القصة (164)
تزال وال الهند، يف املغولية اإلسالمية الدولة سالطني أحد وشاهجهان نمري، ميا والشيخ
محل» «تاج الصيت ذائع املزار باني وهو ومفخرتها، كلها الهند زينة العمارة يف آثاره
املعروف محمد ومري (١٠٣٧–١٠٦٨ه) حكم محل، ممتاز لزوجه شاده أجرا، مدينة يف
وأخذ ٩٣٨ه، سنة السند يف ولد الهند، يف القادرية الطريقة مشايخ أحد هو نمري بميا
عظمت وقد مشايخها، عن فأخذ الهور إىل انتقل ثم خرض، محمد الشيخ شيخه عن
عبد له وتلمذ القصة، صاحب شاهجهان ابنه ثم جهانجري، السلطان يزوره فكان مكانته
الزائرين مقصد ومزاره ١٠٤٥ه سنة تويف الكالم، علم يف املعروف السيالكوتي الحكيم

اليوم. الهور يف
هل يقول: سيفه جعل يعني العربي، بلفظها األصل يف جاءت مزيد من هل (165)

مزيد. من
إلخ. … سلطاني الشيخ: قال (166)

البالد. يخرب الدولة صاحب وجوع وحده، يرضه السائل جوع (167)
الظمأ. الصدى ظمئها، يف البحر ترشب فهي بغاية، ترَض ال قطرة كن (168)

ذا تكن لم إن يعني: عليه، عششت التي والحمامة الغار قصة إىل إشارة (169)
الرفيعة. املنزلة تطلب فال األرض، عن تطري همة
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الرومي. الدين جالل من بيت (170)
السلك. يف نظمه الدر سلك (171)

املشائني. الحكماء أي (172)
الرومي الدين جالل أرشد الذي الصويف، التربيزي، الدين شمس تربيز شيخ (173)

الدين. شمس شيخ الجنيدي الدين كمال هو وكمال التصوف، إىل
والتربيزي. الرومي قصة انتهت (174)

السحاب. من ينزل الذي الربد والثانية ماض، فعل األوىل بردا (175)
الكوكب أفل حينما وقوله الكريم، القرآن يف الخليل إبراهيم قصة إىل إشارة (176)
نار من املسلم علم إن فقال: خامًدا، اآلفل تصور الشاعر وكأن اآلفلني، أحب ال القمر: ثم

يخمد. أي يأفل ما ترك واإلسالم القلب،
وسالًما. عليه برًدا وكونها النار، يف إبراهيم إلقاء قصة إىل إشارة (177)

الساعي أيها الشاعر: يقول العني، أشفار منابت يف طبيعي سواد الكحل (178)
عنده. عما الغافل غريه املقلد املسلم يعني الطبيعي جماله عن غافال املصنوع للجمال

واجعل ضار، كل عن املنفعة واطلب تبتغي، ما وراء األهوال اركب يعني (179)
الحياة. ماء — بريقه أي — الخنجر ماء

كربيق بريق وله فيها، حرارة ال الشقائق، كنار نار فيه العرص هذا علم (180)
فيه. نار ال الندى

أن يعني: األصنام، مكرس امللقب الهند فاتح الغرنوي محمود السلطان (181)
كاألصنام. والعقول كمحمود العشق

كأسه يف ليس الحارض، العرص علم أو العقل إىل يرجع البيت هذا يف الضمري (182)
وجد. من فيه وما رب» «يا دعاء ليله يف وال نشوة،

املسلم. يخاطب يرجع (183)
الصياد. منه فتمكن الحرم من فخرج الكعبة: سواد من نفر (184)

ويبعد وسنته، وأخالقه نفسه يف يثبت أن ينبغي اإلنسان أن إقبال يرى (185)
تفرق فإذا ورقها، ويلتئم عرفها ينترش كالوردة فهو مركزه؛ ينىس أن دون مساعيه يف

فنيت. الورق
لغرينا. والخضوع الهوى عبادة من وثنية أنفسنا يف ولكن مسلمون، نحن (186)
الخ. ومناصب مال من عندهم وما اإلنكليز، بها يراد دمية، جمع الدمى: (187)
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واألطفال وتقواه، بعلمه ال شعره بابيضاض شيًخا صار الشيخ أن يعني: (188)
الهند. يف الطرق رجال من رضبًا يعني الشاعر وأحسب منه، ساخرين وراءه يسريون

إقبال. شعر يف جاءت حيثما هللا إال إله ال اختصار إله» «ال (189)
الشريازي: لحافظ بيت من مأخوذ (190)

ت��دب��ي��رم��ا؟ أزي��ن ب��ع��د ط��ري��ق��ت ي��اران چ��ي��س��ت پ��ي��رم��ا آم��د م��ي��خ��ان��ه س��وى م��س��ج��د أز ش��ب

(املؤلف). عنه ريضهللا الشافعي اإلمام كالم من سيف الوقت (191)
طالب. أبي بن عيل حيدر: (192)

الخفيفة. التوكيد نون مع األمر فعل انظرا: (193)
الحياة. الحيوان: (194)

مقرب، ملك وال مرسل نبي فيه يسعني ال وقت هللا مع يل األثر: إىل إشارة (195)
الفلك. ساعات ال اإلنسان حال الوقت إن يقول: أن الشاعر ويريد

الوقت. إىل يرجع الضمري (196)
يف سجني وأحيانًا بستانها، يف تثبت ال كالرائحة أحيانًا إنك الشاعر: يقول (197)

أنت. هو والوقت فيها نفسك وتحبس الزمان ساعات مع تسري يداك بنته سجن
عليه. األمور ويحيل به يعتل والقدر، القضاء لفظ (198)

الحر يستشري القضاء إن هذا: يف الشاعر ويقول القضاء، من الحر عزم (199)
يفعل. فيما

كل يطوع عزمه بل وقته، يحن لم شيئًا وأن وقته فات شيئًا بأن يعتل ال (200)
يريد. ملا وقت

ومرور. حضور يف والروي مردوفة القافية (201)
ما أروع من واألحرار العبيد بني التفريق ويف الوقت يف هذه إقبال أبيات (202)

والشعر. الفلسفة عرفته
املسلمني. مايض إقبال يذكر بعده واألبيات البيت هذا يف (203)

العالم. عىل املسيطرين الغرب أهل الشاعر يخاطب تليه وأبيات البيت هذا يف (204)
َربَِّك﴾. ِباْسِم ْ ﴿اْقَرأ القرآن: يف سورة أول إىل يشري (205)

تعاىل. هلل الخطاب (206)
أسبابها. اليوم يدنا يف وليس عظيمة، واجبات تكلفنا يعني (207)
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َلَها أَْعنَاُقُهْم َفَظلَّْت آيًَة َماءِ السَّ ِمْن َعَليِْهْم ْل نُنَزِّ ْ نََشأ ﴿إِْن اآلية: إىل إشارة (208)
َخاِضِعنَي﴾.

أمورهم. فتعقدت االتحاد خيط املسلمون أضاع يعني: (209)
الورق. به يجمع الذي الخيط والسلك الكتاب ورق الورق: (210)

اإلثبات هي هللا» و«إال هللا، سوى ما نفي التوحيد، كلمة يف النفي يريد «ال»: (211)
الكلمة. هذه يف

ولكن االحرتاق، يف املثل به يرضب أحمر زهر وهي النعمان، شقائق الشقر: (212)
دموعي. نار تمحوها الباردة النار هذه إن يقول: الشاعر

إليه، وتطمحان املستقبل، تريان عينيه ولكن املايض، بذكرى متصل قلبه (213)
إقبال. يكرره املعنى وهذا

الناي. وصف يف الرومي الدين لجالل املثنوي فاتحة من البيت (214)
البواطن. إىل وتنفذ املحسوسات تحرق نار (215)

لقنه ما وتحرق الضيقة، حدوده عن بالعقل تخرج العشق نار النار هذه (216)
الكليم. رضب مقدمة يف والعقل العشق عن الكالم انظر علم، من الناس

من املحمل لخلو املجنون يبكي كما القلب، من عرصه لخلوِّ إقبال يبكي (217)
ليىل.

تالميذ أو أصحاب له ليس لناره، أهال فراًشا يجد ال كالشمع أنه يعني: (218)
يقول. ما عنه يفقهون

هو النعمان، شقائق تسمى التي الشقائق واحدة شقيقة جمع الشقيقات: (219)
جماعة. يف كان وإن وحيد

أحد. غري إىل واإلقدام الهيام إقبال لغة يف والجنون مجنونًا، نجيٍّا إقبال يريد (220)
الصنم. إىل العابد توجه إليه يتوجه له صنًما ويكون كآزر، ناحتًا له يكون (221)

71





الذات نفي ُرموز

ال��ص��واب ي��ه��دي��َك وال��ل��ُه اج��ت��ه��د، ت��ه��اْب ال ذاتً��ا، ال��ذاِت ب��ن��ف��ِي ِج��ْد

الرومي الدين جالل

اإلسالمية األمة إىل مهداة

ب��غ��ي��ري ت��ك��ون ُح��رق��ٌة ب��ي ل��ي��س ع��ش��ق��ي أح��ادي��َث ُم��ن��ك��ًرا ي��ا إي��ه

عريف1

ُخ��ت��م��ا بَ��دءٍ ك��لُّ ��ا ح��قٍّ ب��ِك األم��م��ا إل��ي��ِك ال��ل��ه خ��ت��م
ال��ق��ل��وب ��اءِ رفَّ ال��ق��ل��ب وج��ري��ِح ُم��ن��ي��ْب ك��ال��رْس��ل ف��ي��ِك ت��ق��يٍّ ك��م
��رى2 ال��سُّ أبْ��ع��دِت ال��ك��ع��ب��ة وع��ن ُس��ِح��را ب��ال��ن��ص��ارى ط��رٌف ل��ِك
ط��ل��ع��ت��ه��ا»3 إل��ى ال��ك��وُن رن��ا «َم��ن َه��ب��وتِ��ه��ا م��ن األف��الك َم��ن ي��ا
ال��ن��ظ��ر؟»4 َم��راَد ت��ب��غ��ي��ن «أي��ن ال��س��ف��ِر دءوب ك��ال��م��وج س��رِت
ال��ش��رِر ب��ي��ن ُع��ش��ك وخ��ذي اص��ب��ري ال��ح��ب ل��ظ��ى ف��ي ك��َف��راش
ال��م��ص��ط��ف��ى ب��ح��بِّ ال��ع��ه��د ج��دِّدي ص��ف��ا ق��د ب��روح ال��ع��ش��ق أْح��ِك��م��ي
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أس��ف��را ع��ن��دي وج��ه��ِك ح��ي��ن��م��ا ه��ج��را ق��ل��ب��ي ال��نَ��ص��راِن ص��ح��ب��َة
وال��ج��ب��ي��ْن م��ن��ه��م ال��ط��رَّة واص��ف اآلخ��ري��ن ح��س��ن ره��ُن ورف��ي��ق��ي
ال��م��ج��وْس5 غ��ل��م��ان ق��ص��ة م��ن��ش��ًدا يَ��دوْس ب��خ��دَّي��ه ال��س��اق��ي َة س��دَّ
ال��ح��ادب ِح��َم��اِك ف��ي وتُ��َراب ال��ح��اج��ِب ق��ت��ي��ُل ف��ي��ِك وأن��ا
يَ��رك��ُع ألم��ي��ر ��ن م��مَّ ل��س��ُت أرف��ُع م��دي��ح ن��ظ��م م��ن أن��ا
ِه��م��م��ي6 ت��ع��ل��و اس��ك��ن��دَر ف��ع��ن ك��ِل��م��ي م��ن ُص��غ��تُ��ه��ا م��راي��ا ك��م
َص��ِف��ُر7 ِح��ْج��ري ال��روض زه��ور م��ن ت��أِط��ر ج��ي��دي ال��م��نَّ��َة تَ��رى ال
أم��ت��ري8 م��ائ��ي ال��ص��خ��ر ق��ل��وب م��ن ال��ِخ��ن��ج��ِر م��ث��ل ال��ده��ر ف��ي ُم��ْق��ِدٌم
أس��تَ��ُر رم��ادي م��ن ث��ي��اٍب ف��ي ال��ش��َرُر ال��ح��ي��اة ن��ار ف��ي أن��ا

∗∗∗
ودم��وْع ل��ه��ي��ٍب م��ن ه��داي��ا ف��ي خ��ش��وع ف��ي روح��ي ب��اب��ِك ق��ص��دْت
ي��ف��تُ��ر ال اله��ٍب ق��ل��ب ف��وق ي��ق��ط��ُر ��ا يَ��مٍّ ال��زرق��اء ف��ي إن
ص��اف��يً��ا أُزج��ي َروِض��ِك وإل��ى ج��اريً��ا9 رب��ي��ًع��ا ال��ق��ط��ر أج��م��ُع
ص��درن��ا10 ف��ي ث��وى ق��د ق��ل��ب أن��ت م��ح��ب��وب��ن��ا م��ن ال��ح��بَّ ُح��ب��ي��ِت ق��د
ال��ُم��ح��َرق��ا ف��ؤادي م��رآًة ص��اغ ُح��َرق��ا ب��ق��ل��ب��ي ال��ع��ش��ُق ق��ذف
وج��ه��ك م��ن م��رآت��ه ُم��دن��يً��ا ل��ِك11 ك��ال��ورد ال��ص��در، وش��ق��ق��ت
َش��ع��رِك12 ف��ي م��غ��ل��ول��ًة وتُ��َرْي ِس��ح��ِرِك م��ن ن��ظ��رة ل��ت��ن��ال��ي
ن��ف��ِس��ِك ف��ي ُح��َرًق��ا ف��أذَكِّ��ي أم��س��ك م��ن ِق��َص��ًص��ا أش��دو ث��م

∗∗∗
ي��ع��رف ال ن��ف��َس��ه ل��ف��ري��ق ت��ح��ُص��ف ح��ي��اًة ال��ح��ق أس��أَل
ه��اط��ُل ودم��ع��ي ال��ن��اُس ي��ه��َج��ع س��ادُل س��اٍج وال��ل��ي��ل ن��ائ��ٌح
ال��ظُّ��َل��ْم ف��ي أُنْ��ِس��ي ق��يُّ��وم» «ي��ا ِورُد وأَل��ْم ب��ح��زن روح��ي ت��ص��ط��ل��ي
ُم��ن��س��ج��م��ا أدُم��ع��ي ف��ي ل��يُ��َرى دم��ا ص��يَّ��رُت ال��ص��در ف��ي أم��ًال
ال��ن��دى13 ال��ف��ج��ر م��ن أس��ت��ج��دي ف��ي��م أب��ًدا ك��ش��ق��ي��ق اح��ت��راق��ي م��ا
ُش��َع��ل��ي أذِك��ي ال��ل��ي��ل ظ��الم ف��ي ُغ��ُس��ل��ي دم��وع��ي ك��ال��ش��م��ع أن��ا
أح��رُق ونَ��ف��س��ي ال��ن��ور أن��ش��ُر يُ��ش��رُق ب��ن��وري ال��ن��اس م��ح��ِف��ُل
ال��ج��م��ع��ة14 َف��راُغ ب��أس��ب��وع��ي م��ا َف��ت��رِة م��ن ال��ح��ش��ا ف��ي ل��ن��اري م��ا
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ت��رت��دي15 غ��ب��ار ث��وَب آه��ٌة ال��َج��س��د س��ح��ي��ق ف��ي روح��ي إن
أنَّ��ت��ي ع��ودي أوت��اَر زل��زل��ْت ال��خ��ل��ق��ة ف��ج��َر ال��ح��قُّ ب��ران��ي ُم��ذْ
ج��م��رُه تُ��ذك��ي ال��ع��ش��ق ف��ي آه��ٌة س��رَُّه تُ��ف��ش��ي ل��ل��ع��ش��ق أنَّ��ٌة
تَ��خ��لُ��ق16 ت��راب م��ن وَف��راًش��ا يُ��ح��رُق ل��ه��ي��بً��ا ال��ع��ص��َف ت��ج��ع��ل

∗∗∗
ت��س��ت��ع��ْر وج��ٍد وردُة ول��ه ك��ال��َش��ِق��ْر َوْس��ٌم ال��ع��ش��ِق ض��م��ي��ر ف��ي
ح��ش��َرِك أذِك��ى م��ن��ك ُس��ب��اٍت ف��ي َص��درِك أح��بُ��و ال��وردة ه��ذه
ال��رب��ي��ْع أرواَح وب��أَنْ��ف��اس��ِك ال��ي��ن��ي��ْع ال��روض تُ��رب��َك ف��ي ألرى

واألمة الفرد ارتباط معنى يف تمِهيد

ال��م��لَّ��ة ف��ي ج��وه��ُره ك��ام��ٌل ��ة األمَّ ِح��ْج��ر ل��ل��ف��رد رح��م��ٌة
ال��ش��ع��اْع م��ث��َل ك��ْن األح��رار ذَرا ف��ي ال��م��س��ت��ط��اْع ج��ه��د ال��ج��م��َع ف��اْل��َزَم��نَّ
ن��ف��ْر ال��ج��م��ع م��ن ش��ي��ط��اٍن ك��لُّ ال��ب��ش��ر: خ��ي��ُر ق��ال��ه م��ا واح��ف��ظ��ن
ص��ورت��ه م��رآتُ��ه��ا وك��ذا أم��تُ��ُه م��رآت��ُه َف��رُدن��ا
ال��ن��َه��ر17 ف��ي ت��ت��ج��لَّ��ى ن��ج��وٌم أو وُدَرْر ن��ظ��ام س��ل��ك وه��م��ا
األم��ة18 ن��ظ��م األف��راد وم��ن ال��م��لَّ��ِة ج��دوى األف��راد ق��ي��م��ُة
ِخ��ْض��ِرم��ا ص��ارت ك��ال��ق��ط��رة ك��ان ن��م��ا ال��ج��م��ع ف��ي ال��واح��ُد وإذا
ب��ه واآلت��ي ال��غ��اب��ُر وال��ت��ق��ى لُ��بِّ��ه ف��ي ل��ه ال��م��اض��ي ُج��م��ع
ك��األب��ِد ي��ن��ت��ه��ي ال وق��تُ��ه وال��غ��ِد ت��راه األم��س ص��َل��ة
راب��ُح س��ع��ٌي ب��األم��ة وْه��و ط��ام��ُح ق��ل��ٌب ب��األم��ة ه��و
وال��َع��َل��ُن ق��وم��ه م��ن س��رُّه وال��ب��دُن ق��وم��ه، م��ن روح��ه
ُط��ُرق��ا يَ��ق��ف��و األس��الف وم��ن م��ن��ط��َق��ا ي��ش��دو ال��ق��وم ب��ل��س��ان
��ُة األمَّ وْه��و ال��ف��رَد ف��ت��راه ال��ص��ح��ب��ُة ف��ي��ه ال��ف��ط��رَة تُ��ن��ض��ُج
وح��دة19 ف��ي��ه، ب��ال��وح��دة وه��ي، ال��ك��ث��رُة ف��ي��ه ال��وح��دَة تُ��ح��ك��ُم
ان��ك��س��را20 ل��دي��ه ال��م��ع��ن��ى ج��وه��ر ت��رى ال��ب��ي��ت م��ن ال��ل��ف��ظ أف��ِرِد
ال��رب��ي��ْع وص��َل م��ح��روم��ًة ف��تُ��رى ي��ن��ي��ع غ��ص��ن م��ن األوراُق ت��س��ق��ط
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م��اء األم��ة زم��زم م��ن ف��ات��ه��ا ِغ��ن��اء أع��واد أن��غ��ام ط��ف��ئ��ت
بَ��َددا ُق��واه ن��ظ��َم ف��ت��رى ال��م��ق��ِص��دا ال��وح��ي��ُد ال��ف��رُد يُ��ح��َرم
��ة ال��ه��مَّ ع��ظ��ي��َم ت��ح��ب��وه ف��ي��ه ال��ُم��نَّ��ة ش��م��َل األم��ة ت��ج��م��ع
بَ��َس��ق��ا21 س��رًوا األرض ف��ي أث��ب��ت��ت م��ط��ل��ًق��ا ح��رٍّا ب��ال��ق��ي��د ن��ش��أت
َوَه��ق22 ن��ظ��ام م��ن ح��واه إن يَ��ع��ِب��ق ِم��س��ك��ا ال��وثَّ��اُب َظ��ب��يُ��ه
َرِدي23 ال��ش��ك م��ن ري��ب ال أن��ت «ب��ي��خ��ودي» م��ن «خ��ودي» ت��ع��رف ل��م أن��ت
ال��ه��دى24 أب��ص��رَت م��ن��ه ب��ش��ع��اع ب��دا ق��د نُ��وًرا ط��ي��ن��ك ف��ي إن
ثَ��ورتِ��ه ب��ت��وال��ي ح��يٌّ أن��ت دورت��ْه م��ن ورًض��ا غ��مٍّ ك��ل
ثُ��ن��ا25 ي��رض��ى ال ال��ف��رد وه��و أن��ا، وأن��ا ��ا، ح��قٍّ أن��ت م��ن��ه أن��ت
م��س��ت��ت��ر26 خ��ض��وع ف��ي دالل ذو ويُ��ق��ّر ويَ��ذرو ال��ن��ف��س ي��خ��ل��ق
ُم��س��ت��ع��ُر27 ح��رِّه م��ن ل��ه��ٌب ال��ش��َرُر ه��ذا ال��ش��ع��ل��َة ي��أس��ر
ق��وَّت��ه ح��اط��ت ب��ال��ك��ل ج��زؤه ف��ط��رتُ��ه ق��ي��ود ره��ُن ح��رة
ال��ح��ي��اْه يُ��س��م��ى أو ال��ذاَت يُ��س��م��ى ه��و ُق��واه ت��ن��ُزو دائ��م ل��ك��ف��اح
خ��ل��وت��ه28 م��ن ال��ن��ف��س يُ��ب��دي ح��ي��ن ج��ل��وتِ��ه ف��ي ال��ح��رَب ي��س��ت��ث��ي��ر
َس��َم��ق��ا29 ف��رٌع ب��ال��ح��بِّ ول��ه ال��ط��ُرق��ا ع��ل��ي��ه ال��ج��ب��ُر ي��ق��ط��ع
زه��رت��ه��ا30 م��ن ال��روض��ة ل��تُ��رى أم��ت��ه��ا ف��ي ال��ذات ت��ت��ش��ظَّ��ى

ِم��ْخ��ذَم ك��س��ي��ف خ��ذه��ا، ن��ك��ت��ًة
ت��ف��ه��م31 ل��م إن ع��نِّ��َي وان��ص��رف

بالنبوة تربيتها تكميل وأن األفراد اختالط من تنشأ امللة أن معنى يف

يُ��ع��رُف ال أول��ه��ا ق��ص��ٌة ي��وَص��ُف؟ أنَّ��ى ال��ج��م��ع، ارت��ب��اط م��ا
ال��رب��ي��ع32 ه��ذا ف��ي ن��ق��ط��ف زه��رًة ال��ج��م��ي��ْع ف��ي َف��رًدا ن��ب��ص��ر إن��ن��ا
ال��روض��ة َوْس��ط تُ��زه��ر إن��م��ا ال��َوح��دِة ن��ه��ج ت��ن��ه��ج ف��ط��رة
أُلِّ��ف��ا س��ُم��وٍط ف��ي درٍّ م��ث��َل ائ��ت��ل��ف��ا ب��أخ��ي��ه ف��رد ك��لُّ
ُم��م��ِس��ُك ب��أخ��ي��ه ف��رد ك��ل م��ع��تَ��َرُك ع��ي��ش��ه��م ف��ي ��ه��م َل��فَّ
م��س��ت��ح��ِك��ُم ك��وك��ٍب م��ن ك��وك��ٌب األن��ج��ُم ت��ت��وال��ى ِج��ذاٍب م��ن
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∗∗∗
ورم��اْل وُس��ه��وب وم��روٌج ال��ج��ب��ال م��أواه ال��ن��اس َرك��ُب ك��ان
زه��رتُ��ُه ُف��تِّ��َح��ت م��ا ف��ك��رُه لُ��ْح��م��تُ��ُه أُْح��ِك��م��ْت م��ا ن��س��ُج��ه
نَ��َغ��م��ا يُ��َؤلِّ��ْف ��ا ل��مَّ ل��ح��ن��ه َرنَّ��م��ا ب��ل��ح��وِن م��ا ع��وُده
م��ط��ل��ب33 ب��زب��ان��َي يَ��خ��زه ل��م ِم��ْض��َرُب رج��اء م��ن يُ��ِث��ره ل��م
ن��دي34 غ��ي��ر خ��م��ره م��ن ج��اُم��ه ال��م��ول��د ح��دي��ث ُغ��ْف��ل م��ح��ف��ل
دُم��ه35 ف��ي��ه ف��ار م��ا ك��ْرم��ه ن��ج��ُم��ه ثَ��راه ف��ي يُ��رع��رع ل��م
ح��اْل ك��ل ف��ي وه��م��ه م��ن خ��ائ��ف ال��خ��ي��اْل ل��غ��ي��الن داٌر ف��ك��ره
ُج��درانُ��ه ف��ك��َره أح��اط��ت ق��د م��ي��دانُ��ه ض��يِّ��ٍق وج��ود ذو
َخ��َف��ق��ا ري��ٍح ق��ص��ف م��ن ق��ل��ب��ه ُخ��ل��ق��ا ق��د خ��ي��َف��ة م��ن ط��ي��نُ��ه
ت��ض��رُب ال أرض��ه ف��ي ي��ده ت��ه��ُرُب ص��ع��ب ك��ل م��ن روح��ه
ي��ل��َق��ُف س��م��اءٌ ت��رم��ي م��ا ك��ل ي��ق��ِط��ُف ب��أرض ي��ن��م��و م��ا ك��ل

∗∗∗
ي��س��ي��ر ح��رف م��ن األس��ف��ار ي��ك��ت��ب ب��ص��ي��ر ق��ل��ب ذا ال��ل��ه ي��ه��دي ث��م
يَ��ب��ع��ث َم��واٍت ف��ي وح��ي��اًة ي��ن��ُف��ث ن��ْف��س ك��لِّ ف��ي ع��ازٌف
م��ع��ي��اره36 ف��ي ح��اَل َق��در ك��ل أن��واره م��ن ال��ذرَّة ت��ق��ب��س
م��ج��ِل��ُس يُ��زَه��ى م��ن��ه ب��ش��ع��اع نَ��َف��ُس م��ن��ه األن��ف��َس يُ��ن��ش��ر
َع��ج��ُب37 ه��ذا األش��ت��ات، ��دا وحَّ تَ��ج��ِذُب وع��ي��ٌن تُ��ح��ي��ي ش��ف��ٌة
نَ��ِض��ِر38 ك��روٍض ال��ِب��ي��َد ي��ج��ع��ل ال��ن��ظ��ر ج��دي��د ال��ن��اَس ي��ه��ب
ث��ائ��ره َح��رَّى م��ن��ه ب��ل��ه��ي��ب س��ائ��ره م��ن��ه األم��ة ف��ت��رى
ُش��َع��ال ف��ي��ه��ا ال��ط��ي��ن ف��أح��ال أش��ع��ال ق��د ق��ل��ب��ه��ا ف��ي ش��رًرا
تَ��َرى39 س��ي��ن��اءَ ال��ذرة ف��إذا ال��بَ��ص��را ال��ت��راب ي��ع��ط��ي س��ي��ره
ال��م��ف��ِل��س��ا40 ه��ذا ال��ث��روَة وه��ب ك��س��ا ب��ج��دواه ال��ع��ق��ل ع��اِرَي
ع��س��ج��ده41 م��ن ال��ِغ��ش وي��ذي��ب م��وِق��ده ف��ي ال��ج��م��رة ي��ن��ُف��خ
أق��ي��ال��ه م��ن ال��ِق��نَّ ويُ��ج��ي��ر أغ��الل��ه م��ن ال��ع��ب��َد وي��ف��كُّ
ال��ص��نَ��م42 دون ق��درك أت��رى ف��اع��َل��ِم ع��ب��ًدا ل��س��َت أن ق��ائ��ال
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ال��ي��ِد ف��ي زم��اًم��ا ال��ش��رع ج��اع��َل ال��م��ق��ص��د ش��ط��ر اإلن��س��اَن ي��ج��ذب
إل��ي��ه ي��وح��ي��ه��ا ال��ت��وح��ي��د ن��ك��ت��َة
ع��ل��ي��ْه43 ي��م��ل��ي��ه ال��ط��اع��ة أدَب

التوحيد األول الركن اإلسالمية األمة أركان

ال��م��ن��زِل ش��ط��ر ال��ت��وح��ي��د ق��اده ال��ِع��ل��ِل ب��دن��ي��ا ال��ع��ق��ل ط��وَّف
ال��س��اح��ال أض��لَّ ال��ف��ك��ر زورُق ال��س��اب��ال ه��ذا ال��م��ن��زُل أع��َوَز
يُ��ب��ص��ُر44 ل��ق��ل��ٍب ت��وح��ي��د رم��ُز ُم��ض��م��َر َع��بْ��ًدا» ال��رَّْح��َم��ِن «آِت��ي ف��ي
أغ��ِف��ال س��رٍّا ل��ك ف��ي��ج��لِّ��ي ال��ع��م��ال ف��ي��ك ال��ت��وح��ي��ُد ي��ب��ت��ل��ي
وال��ُم��ك��ن��ُة ب��ه األي��ُد ويُ��رى وال��ح��ك��م��ُة ب��ه ال��دي��ُن يُ��ش��رق
ال��ع��اش��ق��ي��ن ف��ي ع��م��ال وت��ج��ل��ى ل��ل��ع��اِل��م��ي��ن ح��ي��رًة ت��ج��لَّ��ى ق��د
يَ��س��ط��ع ِت��بْ��ًرا ال��تُ��رُب وي��ص��ي��ر ال��م��ت��ِض��ُع ظ��ل��ه ف��ي ي��رت��ق��ي
آخ��را خ��ل��ًق��ا ال��ع��ب��د ف��ي��ردُّ ث��ابَ��را ع��ب��ًدا ال��ت��وح��ي��د ي��ج��ت��ب��ي
الِه��ُب ف��ي��ه ك��ال��ب��رق دُم��ه دائ��ُب ح��ث��ي��ث ال��ح��ق ف��ي ف��ه��و
ت��ع��َم��ُل يَ��ق��ظ��ى ال��ك��ون ف��ي ع��ي��ن��ه ال��ع��م��ل وي��ح��ي��ا يَ��ف��نَ��ى ري��ب��ه
ج��م45 ج��اَم تُ��ص��ب��ْح ال��س��ائ��ل َج��رَّة ق��دم ت��ث��ب��ْت إن ال��ع��ب��د» «م��ق��ام ف��ي
ن��غ��م��ت��ن��ا46 ف��ي ال��ل��ح��ن إل��ه» «ال أم��ت��ن��ا ف��ي ال��روُح إل��ه» «ال
أف��ك��ارن��ا م��ن ال��س��م��ط إل��ه» «ال أس��رارن��ا ف��ي ال��س��رُّ إل��ه» «ال
َم��َدُر تُ��ِن��ْره، ل��م ق��ل��ب ك��ل ح��ج��ُر ح��واه��ا إن ق��ل��بً��ا ص��ار
َوق��دِت��ه��ا م��ن ال��ق��ل��ب وي��ض��يءُ َزف��رتِ��ه��ا م��ن ال��ك��ون ي��ت��ل��ظ��ى
ال��َح��رور ف��ي م��ن��ه ال��م��رآة ت��ص��ه��ر ال��ص��دور ف��ي م��اء ال��ق��ل��َب وتُ��س��ي��ل
ال��ح��ري��ق م��ن��ه��ا ن��م��ت��اره م��ا ك��ل ال��ش��ق��ي��ق م��ث��ُل روح��ن��ا ف��ي ش��ع��ل��ٌة
وع��م��ر أخ��وه ب��ك��ر ف��أب��و ال��بَ��َش��ْر ُم��س��ودَّ ال��ت��وح��ي��د ب��يَّ��ض
ال��ف��ؤاد ه��اج ب��ه��ا ال��ك��أس وه��ذه واب��ت��ع��اْد ق��رٌب ال��ق��ل��َب إال ل��ي��س
ال��ج��ل��وة ذي م��ن س��ي��ن��اء أش��رق��ت األم��ة ق��وام ال��ق��ل��ب وح��دة
واألم��ِل ب��ه��ا ال��ف��ك��ر ه��ذه ال��ع��م��ل ُس��بْ��ل األم��ة ه��دى ق��د
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ب��ه��ا وال��ُق��ب��ح ال��ح��س��ن ف��ِع��ي��اُر ق��ل��ب��ه��ا ف��ي واح��دٌة ٌ ن��زع��ة
أوت��اره47 ف��ي ال��ح��ق ن��ار دون ق��ي��ث��اره ف��ي ال��ف��ك��ُر يُ��ج��ي��د ال
ال��دل��ي��ْل48 ش��ئ��ت إذا خ��ذ «أب��ي��ك��م» م��ن ال��خ��ل��ي��ْل أب��ن��اء اإلس��الم ف��ي ن��ح��ن
ب��ن��ي��انَ��ه��ا ن��س��ب م��ن وب��ن��ْت أوط��انَ��ه��ا َع��ب��دْت ق��د أَُم��ٌم
ك��ال��ص��ن��م؟ ب��ه��ا األرض تُ��ع��بَ��د األم��م أص��َل األوط��ان أتَ��رى
ه��بَ��اءْ وال��ج��س��ُم ال��ج��س��م، ف��ي ُح��ك��م��ه��ا ال��س��ف��ه��اء ف��خ��ُر األن��س��اُب إن��م��ا
ُم��ض��َم��ُر م��نَّ��ا األل��ب��اب ف��ي ه��و آَخ��ُر أسٌّ ال��ح��ق ف��ي ��ن��ا ض��مَّ
ش��ه��وْد49 ن��ح��ن إذ ال��غ��ي��ب ف��ي ق��ل��ب��ن��ا وق��ي��ود ح��دود م��ن خ��ل��ص��ن��ا ق��د
ُم��ب��ص��ُر50 ي��راه ل��ي��س ب��ص��ر م��ض��َم��ُر ن��ظ��م ك��ال��زُّه��ر، ��ن��ا، ض��مَّ
َج��ع��ب��ُة51 ج��م��ع��تْ��ه��ا ك��س��ه��ام وال��ف��ك��رُة ل��ن��ا ال��رئْ��ُي ��د ُوحِّ
واح��ُد وم��آل ورج��اءٌ واح��د وخ��ي��ال ف��ك��ٌر ن��ح��ن
س��واء وال��ل��ف��ظ وال��روُح ق��ل��ب��ن��ا إخ��اء ِح��ل��ُف ن��ع��م��ائ��ه م��ن ن��ح��ن

الخبائث52 أمهاُت واليأس والحزن الخوف أن معنى يف
الخبيثة العلل هذه دواء التوحيد يف وأن الحياة، طريق وقاطعات

تَ��ْق��نَ��ُط��وا»53 «َال أن ال��ح��قُّ وال��ح��ي��اة ُم��ح��ِب��ُط ُق��ن��وٌط ال��م��وت ة ُع��دَّ
يَ��ق��ت��ل54 س��مٌّ ال��ح��يِّ ف��ق��ن��وُط يُ��وَص��ل رج��اءٌ ال��ع��ي��ُش إن��م��ا
ال��م��ص��رع55 ف��ه��و أَْل��َونْ��َد ت��ك��ْن إن ت��رج��ع إل��ي��ه ال��ق��ب��ر ي��أس��ك
أل��ط��اف��ه56 ع��ل��ى ال��ع��ج��ز ون��م��ا أك��ن��اف��ه ف��ي ال��خ��ي��ب��ة ُربَّ��ت
ال��ع��ن��ص��ر ض��ع��ف آي��ة إن��ه ال��ُم��خ��ِدر ال��ح��ي��اة ن��وم م��ن آه
أك��درا57 ل��ي��ًال ال��ص��ب��ح وي��رُّد ال��ب��ص��را يُ��ع��م��ي ال��ع��ي��ن ف��ي ك��ح��ل��ه
ث��راه ج��فَّ ب��ه ي��ن��ب��وع ك��ل ل��ل��ح��ي��اه َس��م��وٌم م��ن��ه ن��ف��ٌس
ق��ات��ُل ل��ح��يٍّ ال��غ��مُّ إن��م��ا واِص��ُل ح��ل��ي��ف ل��ل��غ��مِّ وه��و
وع��ي58 ت��ح��زن» «ال ال��ل��ه رس��ول م��ن واس��م��ِع أب��ِص��ر ال��غ��مِّ س��ج��ي��َن ي��ا
ِب��ه ص��دِّي��ًق��ا ال��ص��دي��ُق ف��غ��دا ق��ل��ب��ه ف��ي س��رى ال��ن��ص��ح ذل��ك
وال��دأِب س��ع��ي��ه ف��ي ب��اس��ٌم ال��ك��وك��ِب م��ث��ل ال��م��س��ل��م إن��م��ا
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ال��ط��م��ْع أغ��الل ال��ل��ه، ع��رف��ت إن ودَْع ال��غ��م م��ن ال��ن��ف��س ح��رِّر
ف��اق��رأَْن59 َع��َل��يْ��ِه��ْم» َخ��ْوٌف «َال ورَد ف��اع��َل��م��ْن تُ��ح��ي��ي اإلي��م��ان ق��وة
ك��ل��ي��ْم60 ف��رع��وٍن ن��ح��و ي��م��ض��ي ح��ي��ن س��ل��ي��ْم ق��ل��ٌب تَ��َخ��ْف» «َال م��ن ق��ل��ب��ه
ال��ُس��بُ��ِل ق��ط��ُع ل��ألح��ي��اء وه��و ال��ع��م��ِل َق��تْ��ل ال��ل��ه غ��ي��ر خ��وُف
َح��ِذرا م��ن��ه ال��م��ق��دام وت��رى ال��ِغ��يَ��را ي��خ��اف ال��ع��زم وب��ه
ال��ح��ي��اْه ت��ج��لِّ��ي��ه��ا م��ن َح��رم��تْ��ه ثَ��راْه ف��ي ي��وًم��ا ال��ب��ذر ذا ن��م��ا م��ن
ي��رُج��ُف وق��ل��ٍب ُش��لَّ��ت ب��ي��د يَ��ْع��زف ش��اٍد وه��و ف��ٌل ف��ه��و
أف��ك��اره��ا ق��وى ال��رأَس ي��س��ل��ب ت��س��ي��اره��ا ُق��َوى ال��رج��َل ي��س��رق
ق��ط��ُف��ك��ا ع��ل��ي��ه ك��ال��ورد، ه��اَن خ��وُف��ك��ا ل��ع��دوٍّ ت��ج��لَّ��ى إن
يَ��دي61 ال ح��س��ام ف��ي��ك ع��ي��ن��ه ال��ي��د ف��ي ف��ت��ًك��ا ي��زداد س��ي��ف��ه
ده��رن��ا ف��ي م��ائ��ٍج ُع��ب��اب م��ن ب��ح��رن��ا ف��ي وك��م ال��خ��وُف، غ��لَّ��ن��ا
وت��ُرْك ت��ن��دَّى ال��خ��وف ف��م��ن ِم��زه��رْك ي��وًم��ا ال��ن��غ��م��ة أبَ��ى إن
ال��س��م��اء آف��اق ال��ل��ح��ُن وي��ه��زُّ ال��غ��ن��اء ف��ي��ه يَ��ثُ��ر األذَن ف��اع��ُرك
تُ��ب��ِص��ُر م��ا إذا ال��خ��وُف، أص��ل��ه يُ��ْض��َم��ُر ف��ؤاد ف��ي ش��رٍّ ك��ل
أظ��ل��م��ا62 ق��ل��ٌب ال��م��وت م��ي��م م��ث��ل َق��ِدم��ا ع��ي��ٌن ال��م��وت دي��ار م��ن
ال��ح��ي��اه63 أخ��ب��ار ت��دل��ي��س أذْن��ه ال��ح��ي��اه آث��ار ت��ل��ب��ي��س ع��ي��ن��ه
ي��ورُق م��ن��ه ال��ق��ل��ب ون��ف��اق وال��َم��ل��ق ب��ه ال��ِخ��بُّ يُ��زِه��ر
وال��ح��َرْب ف��ي��ه ال��ف��ت��ن��ُة ِح��ْج��ره وال��ريَ��ْب س��ت��ٌر ل��ل��زور ث��وبُ��ه
ال��ذل��ة ل��ح��ل��ي��ف ِخ��دٌن ف��ه��و ال��ه��م��ِة ط��م��وَح ال��خ��وُف ُح��ِرم

ال��م��ص��ط��ف��ى س��رَّ ي��ف��ق��ه َم��ن ك��لُّ
اخ��ت��ف��ى ال��خ��وف ف��ي اإلش��راَك ي��ج��ُد

والسيف السهم محاورة

ِض��رام ول��ل��ح��رب ل��ل��س��ي��ف ق��ال ال��زح��اْم ي��وم م��ره��ف س��ه��م ق��ال
أس��الف��ه!64 م��ن ال��ع��ض��ُب ال��ف��ق��ار ذو أع��ط��اف��ه ف��ي ال��ِج��نَّ��ة َم��ن ي��ا
ال��ش��ف��ق��ا65 ن��ث��رَت ال��ش��ام وع��ل��ى ال��ف��ي��َل��ق��ا يَ��ْف��ري ص��اح��ب��ت خ��ال��ًدا
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ظ��لَّ��ك��ا! م��أوى ال��ف��ردوس ج��نَّ��ُة ج��وه��ِرك��ا ف��ي ال��ل��ه ق��ه��ر ن��اُر
ُش��ع��ل��ت��ي ب��ج��س��م��ي ك��ن��ت، ح��ي��ث��م��ا َج��ع��ب��ت��ي ف��ي أو ال��ج��وِّ ف��ي إن��ن��ي
ال��ص��دور ب��أح��ن��اء ع��ي��ن��ي ب��ُص��رت ل��ل��ثُ��ب��ور رم��ت��ن��ي ال��ق��وس وإذا
م��ق��ي��ْم خ��وٌف وال ي��أس ب��ه م��ا ال��س��ل��ي��م ال��ق��ل��ب م��ن ال��ص��در خ��ال إن
دِم م��ن ِدرًع��ا ال��ج��س��َم ف��ك��س��وُت األع��ُظ��ِم ِخ��الَل ال��ن��ص��ل ن��ف��ذ
يُ��ب��ط��ُن ��ا م��مَّ ال��ظ��اه��ُر ن��وُره م��ؤِم��ن ق��ل��ٌب ه َح��الَّ وإذا
ال��ن��دى ك��ق��ْط��رات نَ��ص��ل��ي وه��م��ى َوق��دا ف��ؤاد م��ن روح��ي ذاب

واألسد66 عاملكري السلطان قصة

ال��دول ف��خ��ِر ت��ي��م��ور ب��ن��ي م��ن ال��م��ن��زل ع��ال��ي ع��ال��م��ك��ي��ر إنَّ
ُح��رم��ُة ف��ي��ه ال��ش��رع ول��ح��ك��م ِع��زَُّة م��ن��ه ل��إلس��الم ك��ان
م��لَّ��ت��ن��ا ع��ن ال��ك��ف��ر ذي��اد ف��ي َج��ع��ب��ت��ن��ا ف��ي األس��ه��م آخ��ُر
يُ��زِه��ر67 دارا ط��ب��ع ف��ي ف��ن��م��ا أك��ب��ُر ف��ي��ن��ا اإلل��ح��اد َغ��َرَس
ف��س��اْد ره��َن أم��ت��ن��ا وب��دت ال��ف��ؤاْد م��ص��ب��اح ال��ص��در ف��ي وخ��ب��ا
ُم��ص��ل��ِت ح��س��ام ربُّ زاه��د ال��م��ح��ن��ِة ذي ف��ي ال��ه��ن��د ف��ت��ولَّ��ى
ال��يَ��ق��ي��ْن ت��ج��دي��د أج��َل اج��ت��ب��اه ال��م��ب��ي��ن ل��ل��دي��ن ال��ح��ق اج��ت��ب��اه
ال��ظ��الْم ه��ذا ف��ي ال��دي��َن وأن��ار ال��ُح��س��اْم ب��رق م��ن األل��ح��اَد أح��َرق
��را ق��صَّ ق��د ق��ص��ده ع��ن ف��ك��ُره��م ج��رى م��ا ع��ن��ه ��ال ال��ُج��هَّ ح��رَّف
ي��رت��م��ي َف��راًش��ا ال��ح��ق ل��ظ��ى ف��ي ال��ص��ن��ِم ب��ي��ت إب��راه��ي��م ك��ان
ظ��ه��را68 ق��د ق��ب��ره م��ن زه��ده خ��يِّ��را ف��رًدا األم��الك ف��ي ك��ان
ال��م��اج��د69 ال��م��ل��ي��ك ال��ع��رش زي��ن��ة ال��ج��اه��د ال��ف��ق��ي��ر ال��َم��ل��ك ذاك��م
ث��ق��ة ذو ج��ن��ده م��ن م��ع��ه َغ��ي��ض��ة ف��ي ُم��وغ��ًال ص��ب��ًح��ا س��ار
ال��ش��ج��ْر ف��ي ط��ي��ر ت��س��ب��ي��ح س��ام��ًع��ا َخ��َط��ر ن��ش��واَن ال��ص��ب��ح ن��س��ي��م ف��ي
ُخ��ط��اه ل��ل��ح��قِّ ح��ثَّ م��ج��از م��ن ال��ص��اله ش��وق ف��ي ال��س��ل��ط��ان ��ح��ى وامَّ
ال��ف��ل��ُك م��ن��ه يَ��رَع��د ص��وتُ��ه َف��ِت��ك َم��ه��ي��ٌب ل��ي��ث وأت��ى
ال��بُ��رثُ��ن��ا أه��وى ال��س��ل��ط��ان وع��ل��ى ف��دن��ا بُ��ع��دا اإلن��س ري��ح ش��مَّ
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األس��د ب��ط��ن ك��ال��ب��رق ب��اق��ًرا ال��ي��د ف��ي م��ن��ه ال��خ��ن��ج��ر ف��إذا
ال��ص��ورة70 ل��ي��ث ال��غ��اب ل��ي��ث خ��ال ب��ال��ب��غ��ت��ة ق��ل��ب��ه ي��ف��زَّع ل��م
ل��ه71 م��ع��راٌج ال��وج��د ص��الة ف��ي ال��وَل��ُه دع��اه ل��ل��ح��ق ث��م
ال��م��ؤم��ن ص��در ب��ال��ح��ق داُره يَ��ِه��ن ل��م ال��ذي ال��ق��ل��ب ذا م��ث��ل
يَ��ب��ُط��ال72 ل��ن «ن��ع��م» ل��ل��زور وه��و «ال» ال��ح��ق أم��اَم ال��ع��ب��د إن��م��ا
ال��م��ح��م��ال73 ه��ذا ل��ل��ِح��بِّ ه��يِّ��ئَ��ْن ��ال ح��صِّ ق��ل��بً��ا ال��غ��اف��ل! أي��ه��ا
ال��دَه��ر ع��زَّ تَ��ن��ْل ل��ل��ح��ق ذلَّ م��ف��ّر ال تَ��نَ��ْل��ه��ا ال��ن��ف��َس اب��ِذل
ل��ل��ِع��دى ل��ي��ثً��ا ال��ح��ق ف��ي ح��م��ًال وان��ه��َدا خ��وًف��ا ب��ال��ع��ش��ق أح��رق��ْن

ج��ل��ّي إي��م��اٌن ال��ل��ه خ��وف إنَّ
خ��ف��ي ش��رك غ��ي��ره ت��ق��وى ث��مَّ

الرسالة الثاني الركن

دل��ي��ل ال��ن��ه��ج ع��ل��ى ل��ل��ُرْس��ل ُه��و ال��خ��ل��ي��ل َق��ب��ل م��ن اآلِف��ل، ت��ارُك
ال��م��ل��ُة ذي ق��ل��ب��ه ف��ي ُربِّ��ي��ت آي��ُة ف��ي��ن��ا ل��ل��ه إن��ه
ُس��يِّ��ال74 دم��وع م��ن س��ي��ل ب��ع��د أن��زال إِل��ي��ه بَ��يْ��ِت��ي» ��َرا «َط��هِّ
��را َط��هَّ ق��د ال��ذي ال��ب��ي��َت وبَ��ن��ى ��را َع��مَّ ق��د أج��ل��ن��ا م��ن ق��ف��رًة
روض��ت��ه��ا75 أرض��ن��ا ف��ي ف��نَ��م��ْت زه��رت��ه��ا ن��ض��رت َع��َل��يْ��نَ��ا» «تُ��ْب
أَن��زال م��م��ا ال��روَح وح��ب��اه ه��ي��ك��ال م��نَّ��ا ال��رح��م��ُن ر ص��وَّ
نُ��ِظ��م��ا ك��ب��ي��ت ف��ت��أل��ف��ن��ا ك��ِل��م��ا ول��س��ن��ا ك��ن��ا أح��رًف��ا
دي��نُ��ن��ا وم��ن��ه��ا م��ن��ه��ا ش��رُع��ن��ا ت��ك��وي��نُ��ن��ا ب��دا ب��ال��رس��االت
ي��ش��ي��د76 ح��وال��ي��ن��ا م��ن��ه��ا ح��ل��ق��ًة ي��ري��ْد» م��ن إل��ي��ه «ي��ه��دي م��ن ذاك
م��رك��ز77 ف��ي��ه��ا ال��ب��ط��ح��اء س��اح��ُة يُ��ع��ج��ُز م��ح��ي��ط ذات ح��ل��ق��ة
ال��رح��م��ة ف��ي��ه��ا ل��ل��ن��اس أُرس��ل��ت ��ُة أمَّ ��ع��ت��ن��ا ج��مَّ ��ا م��مَّ ن��ح��ن
تُ��ف��َص��ل ال م��وج��ة م��ن م��وج��ة م��تَّ��ص��ُل ب��ح��ره��ا ف��ي م��وُج��ن��ا
األج��م78 أْس��د م��ث��ل ح��ف��اٍظ ف��ي ال��ح��َرم ُس��ور ح��رِز ف��ي أم��ٌة
ال��َف��َه��م ربِّ ال��ص��دي��ق ن��ظ��رَة ك��ِل��م��ي ف��ي م��م��ع��نً��ا ��ق ت��ح��قَّ إن
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أَح��ب ال��ربِّ م��ن ال��ق��ل��ب وإل��ى وال��ع��َص��ْب ف��ي��ن��ا ال��روح ف��ال��ن��ب��ي
��ة األمَّ وري��د َح��ب��ل َش��رع��ه ال��ق��وَّة ن��ب��ع ال��ق��ل��ب ف��ي ِس��ْف��ُره
ال��خ��ري��ف ري��ح ف��ي ال��ورد ك��ذب��ول ردي��ف ل��ل��م��وت م��ن��ه ح��ب��ٍل ق��ط��ع
إش��راق��ه م��ن ن��وَّر ُص��ب��ح��ه��ا ت��ري��اق��ه م��ن األم��ة ح��يَّ��ِت
واألَل��م��ا وال��ُم��ن��ى وال��ط��واي��ا ال��ن��َغ��م��ا ف��ي��ن��ا ال��م��رَس��ُل ��د وحَّ
األم��ة79 نَ��شء ال��وح��دة وم��ن ال��وح��دة ع��ي��ُن ف األُالَّ ك��ث��رُة
ال��ف��ط��رة دي��ن ال��م��س��ل��م م��ق��ص��د ال��ك��ث��رة ح��ي��اة ال��ق��ص��د وح��دة
ك��ال��ُش��َع��ل ل��ل��ُه��دى ف��م��ض��ي��ن��ا ال��رُّس��ِل خ��ي��ُر ال��ف��ط��رة ع��لَّ��م
َس��رى م��ن��ه واح��ٌد روٌح ن��ح��ن ال��ج��وَه��را ه��ذا أخ��رج ب��ح��ره
األب��ِد ح��ت��ى ال��م��س��ل��م ت��ح��ف��ظ ت��ف��َق��ِد ل��م م��ا ال��وح��دة ه��ذه
ب��ع��ثَ��ت��ه80 ف��ي��ن��ا ال��م��رَس��ل وع��ل��ى ِش��ْرَع��ت��ْه ع��ل��ي��ن��ا ال��ل��ه خ��ت��م
واألم��م ب��ن��ا ال��رُّْس��ل ُخ��ِت��َم يَ��ب��س��ُم م��ن��ا األي��ام م��ح��ف��ل
خ��لَّ��ف��ا ف��ي��ن��ا اآلِخ��َر ج��اَم��ه ص��رف��ا إل��ي��ن��ا ال��س��اق��ي خ��دم��َة
ال��م��ص��ط��ف��ى81 دي��ن ح��رم��ُة إن��ه ُع��رف��ا ف��ض��ٌل ب��ع��ُد» ن��ب��يٌّ ال
األم��ة ات��ح��اد س��رُّ إن��ه ال��م��ل��ة ه��ذي ق��وة إن��ه
ال��زم��ن ط��وَل اإلس��الُم أح��ِك��م ل��ألَف��ِن ب��ع��ده��ا دع��وى ك��لُّ

ال��م��س��ل��م ق��اله ال��ح��ق س��وى م��ا
ف��اع��ل��م��وا ب��ع��دي» ق��وم «ال ق��ائ��ًال:

الحرية تمكني املحمدية الرسالة مقصود أن بيان يف
البرش بني واألخوَّة واملساواة

م��ح��ت��ق��ر وذلٍّ ُع��دم ف��ي ف��ه��و ال��بَ��ش��ْر أص��ن��ام اإلن��س��اُن ع��ب��د
وي��دا رج��ًال ث��م ج��ي��دا م��ن��ه ق��يَّ��دا وك��س��رى ال��َع��س��ِف ق��ي��ص��ر
خ��راْب وال��ح��ق��ُل ال��ح��ق��ل، ب��خ��راج ِط��الْب وال��َم��ْل��ك ��ي��س ال��ق��سِّ وم��ن
ال��ُخ��دَع أُْس��ُق��فَّ ال��ج��نَّ��ة ب��ائ��ع ال��ض��َرْع ل��ل��ص��ي��د األش��راك ن��ص��ب
َخ��زْن ق��د م��ا أح��رق��ت وم��ج��وٌس ال��بَ��ْرَه��م��ْن ف��ي��ه ع��اث ق��د ح��ق��ل��ه
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دم��ا س��ال ع��وده ف��ي َل��ح��نُ��ه ال��ِه��م��َم��ا ل��دي��ه ال��رقُّ أض��ع��ف

∗∗∗
أص��ح��اب��ه إل��ى ال��ح��ق َس��لَّ��م ب��ه ال��م��ول��ى ب��ع��ث وأم��ي��نً��ا
وال��زوَرق��َل��ى ال��خ��اق��ان ُس��ُرر إل��ى ب��ال��ح��ق ال��ُع��ب��داَن رف��َع
ع��ال82 َف��ره��اُد ب��روي��َز ف��ع��ل��ى ��َع��ال ال��شُّ ال��رَّم��اد ب��رد ف��ي ب��ثَّ
ال��ع��ام��ل��ي��ْن ق��دُر ب��ال��ح��ق ف��س��م��ا اآلم��ري��ْن ِح��ْزَب ال��س��ل��ط��اَن َس��ل��ب
ل��ل��ب��ش��ر ج��دي��ًدا ح��ص��نً��ا وب��ن��ى ال��ُص��َور ق��دي��م��ات ه��دَّ ع��زُم��ه
أرب��اب��ه��ا م��ن األع��ب��ُد واف��ت��دى ب��ه��ا ال��م��وت��ى ح��يَّ��ت روًح��ا ب��ثَّ
ح��ط��ي��م وال��وثْ��ِن ال��ن��ار وب��ي��وُت ال��ق��دي��م ال��ع��ص��ر ب��ه م��ات م��ول��د
ك��رَم��ِت��ه م��ن ال��ص��ه��ب��اء ه��ذه روض��ت��ه ف��ي ال��ت��ح��ري��ُر أزه��َر
أح��ج��اره83 ف��ي األع��ي��َن ف��ت��َح أن��واره ف��ي ال��ألالء ع��ص��رن��ا
أب��دع��ا ق��د ف��ات��ح��ًة أُم��ة ُم��ب��َدع��ا س��ط��ًرا ال��ع��ال��م ف��ي خ��طَّ
ذُك��اء ف��ي أن��ارت م��ن��ه��ا ذرَّة أض��اء ال��ح��ق َوق��دة م��ن ص��دره��ا
ال��وث��ِن ب��ي��وت م��ن ك��ع��ب��اٍت ي��ب��ت��ن��ي إذ ب��ه��ا ال��ك��ون أش��رق
األك��رم ل��دي��ه��ا األت��ق��ى ف��إذا ال��ُق��ُدم األن��ب��ي��اء ول��دت��ه��ا
ال��ع��ال��م��ي��ن ف��ي ح��ري��ة ط��ي��ن��ه��ا ال��م��ؤم��ن��ي��ن84 ج��م��ي��ع ف��ي��ه��ا إخ��وٌة
ن��ف��رُة ف��ي��ه��ا ال��ت��م��ي��ي��ز وم��ن ف��ط��رُة ل��دي��ه��ا ال��م��س��اواة
ب��ل��ى»85 «ق��ال��وا م��ن أْح��ِك��م ع��ه��ده��ا ع��ال ق��د ح��ر ك��ال��س��رو ن��س��ل��ه��ا

ُغ��َرر ب��س��ي��م��اه��ا ال��ح��ق س��ج��دة
وال��ق��م��ر ث��راه��ا ال��ن��ج��ُم ق��بَّ��ل

اإلسالمية86 األخوة معنى يف وجابان عبيد أبي قصة

َخ��ط��ْر ذا ك��س��رى ج��ي��ش م��ن ق��ائ��ًدا أَس��ْر ال��ح��رب َح��وم��ة ف��ي ُم��س��ل��ٌم
غ��ادر ذئ��ٌب األي��اَم ع��ج��َم م��اك��ُر خ��داع ربُّ ق��ائ��ٌد
وس��م��ِه ع��ن أح��ًدا ي��ح��دِّث أو ب��اس��م��ه آس��ري��ه ي��ع��رِّف ل��م
ال��م��س��ل��ِم ش��أُن ذاك آِم��نَ��نِّ��ي، ال��ك��رِم ذا ي��ا ل��آلس��ر: ق��ال
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َح��رام ال��ي��وم َدُم��ك أن ُم��ع��ل��نً��ا ال��ح��س��ام ال��غ��م��د ف��ي ال��ج��ن��ديُّ وض��ع
ال��َع��ل��ْم س��اس��ان آل م��ن وه��وى ال��َع��َج��ْم ن��ي��ران ال��ح��رب ف��ي وخ��بَ��ْت
أم��ي��ْر إي��ران ج��ن��د ف��ي ق��ائ��د ال��ك��ب��ي��ْر ج��اب��ان ال��م��أس��ور ف��إذا
ال��خ��ادع ق��ت��ل ال��ق��ائ��د ي��س��أل ق��اِرع ب��ص��وت ال��ج��ن��د أق��ب��ل
غ��ن��ّى87 ج��ي��ش ع��ن ال��ح��رب ف��ي ع��زُم��ه األب��ّي ال��ُع��ْرب ق��ائ��د ع��ب��ي��ٍد بُ��و
ال��ع��اَل��م��ي��ْن ف��ي واح��دة ن��غ��م��ًة ال��م��س��ل��م��ي��ن أل��س��ن��ا ق��وم: ي��ا ق��ال
َق��ن��ب��ِر88 أو ُس��م��ع��ْت ب��الل م��ن ح��ي��در أو َع��ل��ْت ذرٍّ أب��ي م��ن
األم��ة ع��ه��ُد وال��ح��رب ص��ل��ح��ه ال��م��ل��ِة أم��ي��ُن ج��ن��ديٍّ ك��لُّ
ُم��س��ل��ُم َح��ب��اه األم��َن ل��ك��ن غ��ِش��ي��ُم ع��دوٌّ ج��اب��ان إنَّ

ُح��رِّم��ا ع��ل��ي��ك��م ال��ي��وم َدُم��ه
ال��ذَم��م��ا أوف��وا ال��م��خ��ت��ار! أم��َة

اإلسالمية املساواة معنى يف والعمار89 مراد السلطان قصة

ذائ��ع��ا ص��ي��تً��ا ال��ت��ش��ي��ي��د ف��ي ن��ال ص��ان��ع��ا ُخ��َج��ن��ٍد أرُض أخ��رج��ت
ش��يَّ��دا90 ق��د م��س��ج��ًدا ل��م��راد َول��دا ��ا ح��قٍّ ف��ره��اُد ص��ان��ًع��ا
ت��ع��م��ي��ِره ف��ي اإلت��ق��اَن ي��َر ل��م ت��ق��ص��ي��ره م��ن ال��س��ل��ط��ان غ��ض��ب
ب��ت��را ف��وًرا ال��م��س��ك��ي��ن وي��َد ال��ش��ررا ال��م��ل��ي��ك ع��ي��ُن ق��َدح��ت
يَ��نْ��ه��ِم��ُر ي��ده م��ن دُم��ه ي��ج��أر ح��زي��نً��ا ل��ل��ق��اض��ي س��ار
ال��م��رس��ل��ي��ن! خ��ي��ر ش��رَع ح��ف��ي��ًظ��ا ي��ا ال��م��ب��ي��ن! ال��ح��قُّ ق��ولُ��ه َم��ن ي��ا ق��ال:
واق��ط��ِع91 ف��ي��ن��ا ال��ق��رآن ح��كِّ��م ف��اس��َم��ِع ع��ب��ًدا ل��ل��س��ل��ط��ان ل��س��ُت
ال��م��ج��ل��س ن��ح��و ال��س��ل��ط��اَن ودع��ا ال��م��بُ��ل��ِس س��نَّ ال��ح��اك��م ق��رَع
ق��ل��بَ��ه تُ��دم��ي ال��ق��رآن ه��ي��ب��ُة ذنَ��ب��ه ي��خ��ش��ى ال��س��ل��ط��اُن ف��أت��ى
ال��ن��َدِم ل��وُن خ��دَّي��ه وع��ل��ى ل��ل��َق��َدِم خ��َج��ل م��ن ع��ي��نُ��ه
ال��م��ل��ِك ث��ي��اب ف��ي وخ��ص��ي��ٌم ي��ش��ت��ك��ي خ��ص��ٌم ال��خ��ص��م��ان: وق��ف
ج��ارم إن��ي ال��ح��ق أردُّ ال ن��ادم إن��ي ال��س��ل��ط��ان: َج��ه��ر
م��ن��اص ال ح��ي��اٍة، ق��ان��وُن ذاك ال��ق��ص��اْص ف��ي ح��ي��اٌة ال��ق��اض��ي: وت��ال
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دُم وال��َم��ْل��َك ال��م��ع��م��اَر ��َد وحَّ م��س��ل��ُم ع��ب��ٌد ال��ح��رِّ دون ل��ي��س
��ه92 ك��مَّ ف��وًرا ال��س��ل��ط��اُن ف��ن��ض��ا ح��ك��م��ُه يُ��م��ل��ي ال��ق��رآن س��م��ع
ت��ال93 وال��ع��دل اإلح��س��ان آي��َة ف��ع��ال ق��د ال��ذي ال��خ��ص��ُم رأى إذ
ال��م��ص��ط��ف��ى ألج��ل أع��ف��و إن��ن��ي وك��ف��ى أع��ف��و ل��ل��ه ق��ائ��ال:
ال��ن��ب��ّي ق��ان��ون س��ط��وة ان��ظ��رن ال��ق��وّي ُس��ل��ي��م��ان ع��زَّت نَ��م��ل��ٌة

وف��ت��اه م��وًل��ى ال��ق��رآُن ج��م��ع
ب��ال��رع��اه س��وَّى ال��ت��ي��ج��ان وذوي

األمكنة تحدُّها فال التوحيد عىل مؤسسة اإلسالمية األمة أن بيان يف
م��س��ك��ن��ا94 ت��أب��ى ال��ع��اص��ف ري��ح��ه َم��وِط��ن��ا ي��أب��ى ��اق ال��خ��فَّ ق��ل��ب��ن��ا
أرُض��ن��ا ف��ي��ه اإلس��الم س��وى م��ا ق��ل��بُ��ن��ا وروم ه��ن��د م��ن ل��ي��س
س��ع��اْد95 ب��ان��ْت م��ن ال��ِم��دح��َة أن��ش��د ال��ع��ب��اد خ��ي��ر ف��ي ال��ش��اع��ر ك��ع��ٌب
دع��اُه96 ق��د س��ي��ًف��ا ال��ه��ن��د س��ي��وف م��ن ث��ن��اه ف��ي م��ن��ي��ًرا ال��درَّ ن��ظ��م
ن��س��ب��ُة ل��ب��الد ت��رق��ُه ل��م رف��ع��ُة ف��ي��ه األف��الك ع��ل��ى َم��ن
ت��ق��ْل ال زوًرا ال��ح��ق ن��ص��ي��ر ي��ا ق��ْل ال��ل��ه س��ي��وف م��ن س��ي��ف ق��ال:
ال��رس��ل: ع��ي��ن ك��ح��ل َس��ن��اه َم��ن ال��ع��ل��ي ال��ق��در ذو ق��ال وك��ذاك��م
ط��ي��بً��ا97 ح��الًال ف��ي��ه��ا م��ا ب��ع��ض ُح��بِّ��بَ��ا ق��د دن��ي��اك��م م��ن ل��َي
«دن��ي��اك��ُم» ف��ي ال��ن��ك��ت��ة ف��اف��ه��م ت��ع��ل��ُم ال��م��ع��ان��ي س��رَّ ت��ك��ن إن
ال��زَم��ْن ل��ي��ل ف��ي ال��م��ش��رق ذل��ك َس��َك��ْن م��ا وف��ي��ه��ا ال��دن��ي��ا ف��ي ك��ان
آدُم ط��ي��نً��ا ك��ان إذ ُم��ش��رًق��ا ال��ع��اَل��م ت��ج��لَّ��ى ق��د َس��ن��اه ِم��ْن
س��ك��ن98 ف��ي��ن��ا أن��ه داٍر أن��ا وال��وط��ْن ح��م��اه م��ا أدري ل��س��ُت
ب��ي��ن��ن��ا ك��ض��ي��ف ال��دن��ي��ا ف��ي وه��و ل��ن��ا دن��يَ��ا أرض��ن��ا ف��ي رأى ق��د
ال��ت��راْب ه��ذا ف��ي ال��ن��ف��س وف��ق��دن��ا ال��يَ��ب��اب ه��ذا ف��ي ال��ق��ل��ب أض��ع��ن��ا إذ
وك��ِم99 أنَّ��ى ت��ي��ِه ف��ي يُ��رى ال ال��م��س��ِل��م ق��ل��َب األرُض ت��ح��دُّ ال
وط��ن100 ك��لُّ ق��ل��ب��ه ف��ي ح��ائ��ٌر َع��ط��ْن األرض ف��ي ل��ل��م��س��ل��م ل��ي��س
ف��س��ح��ت��ه ف��ي ال��ك��وُن ه��ذا ض��لَّ ُوْس��َع��ت��ِه ف��ف��ي ال��ق��ل��َب ��ِل ح��صِّ
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األع��ظ��م101 اإلم��اُم ال��داَر ه��ج��ر ال��م��س��ل��ُم ح��لَّ األق��وام ع��ق��دَة
أُس��س��ا ف��ي��ه��ا ال��ت��وح��ي��د ج��ع��ل ��س��ا أسَّ ق��د ال��ُدنَ��ى م��لء أم��ًة
وه��دى ف��ي��ن��ا ال��ف��ض��ل أش��اع إذ م��س��َج��دا ل��دي��ن��ا األرض ص��ارت
ال��رح��ي��م ب��ال��ل��ه ال��م��ح��ف��وظ ذل��ك ال��ح��ك��ي��ْم ال��ذك��ر ف��ي ال��م��ح��م��وُد ذل��ك
ط��ل��ع��ت��ِه َس��ن��ا م��ن ارت��ع��اد ف��ي ه��ي��ب��ت��ِه م��ن األع��داء ت��ف��زع
ف��ّر؟ األع��داء خ��ش��ي��ة أت��راه ه��ج��ْر؟ أه��ل��ي��ِه أرض ف��ل��م��اذا
ال��ه��ج��رة م��ع��ن��ى ف��ه��م ف��ي غ��ل��ط��وا ال��ق��ص��ِة م��ع��ن��ى ��اُص ال��ق��صَّ ح��ج��َب
ال��م��س��ل��م ث��ب��ات س��رُّ ه��ج��رٌة ال��م��س��ِل��م ح��ي��اة ش��رُع ه��ج��رٌة
ال��ق��ط��رة102 ت��رك ال��ي��مِّ وألج��ل ال��ُوس��ع��ة ن��ح��و ال��تَ��س��ي��ار إن��ه��ا
ال��ك��ث��رِة رب��ح ال��خ��س��ر ه��ذا إن ال��روض��ة أْج��َل ال��زه��رة اه��ج��ر
ت��خ��ف��ق ال��ب��راي��ا ف��وق م��ن ف��ي��ه م��ط��َل��ُق م��س��ي��ُر ال��ش��م��س ش��رُف
يُ��َح��ّد ال ُع��ب��ابً��ا ال��ب��ح��َر، وك��ن يُ��َم��ّد ��ْح��ب ال��سُّ م��ن نَ��ه��را ت��ك��ن ال
ال��ع��اَل��م أه��ِل س��ل��ط��ان ل��تُ��رى ال��ع��اَل��م ك��لِّ ت��س��خ��ي��ر اق��ص��دن
األب��ُح��را يَ��س��ي��ُح ال��ح��وت وك��ن ال��ورى ف��ي ُم��ق��اٌم ي��ق��يِّ��دك ال
ال��ج��ه��اْت ك��ل م��ن يُ��زِه��ر ف��ل��ك ال��ج��ه��ات ذلِّ م��ن ُح��رِّر َم��ن ك��ل
نَ��َش��را ِع��ط��ًرا ال��م��رج ف��س��ي��ح ف��ي ف��س��رى ش��ذاه ال��ورَد ت��رَك
وردِة! ف��ي ه��ائ��ًم��ا ع��ن��دل��ي��بً��ا روض��ِة ف��ي ث��وى ق��د أس��ي��ًرا ي��ا
ال��رُّبَ��ى أزه��ار ك��لَّ ع��ان��ق ث��م ��ب��ا ك��ال��صَّ ح��رٍّا ن��ف��س��ك َس��يِّ��رْن

ال��ج��دي��ْد ال��ع��ص��ر خ��دع��ة م��ن اح��ذرن
رش��ي��ْد ي��ا ح��اذر ال��ن��ه��ج ال��ت��ب��اَس

األمة أساس ليس الوطن أن بيان يف

األم��ِة أُسَّ األوط��ان ص��يَّ��روا األخ��وِة ب��ي��ن األرح��ام ق��طَّ��ع��وا
ب��ه��ا أس��رابً��ا اإلن��س��ان ��م��وا ق��سَّ ب��ه��ا إع��ج��ابً��ا األوط��ان ق��دَّس��وا
ال��بَ��َواْر»103 َداَر َق��ْوَم��ُه��ْم «َف��أََح��لُّ��وا ال��َق��َرار» «ِب��ئْ��َس ف��ي ال��ج��ن��ة ط��ل��ب��وا
ث��م��ُر ف��ي��ه ال��ح��رَب إال ل��ي��س ال��ش��ج��ُر ه��ذا ال��ج��نَّ��ة م��ح��ق
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االِن��س��ان��ي��ِة ق��ص��ُة وان��ت��ه��ت اإلخ��وة وج��َه اإلن��س��اُن أن��ك��ر
َم��ض��ى وْه��َو أق��واُم��ه ب��ق��ي��ت وان��ق��ض��ى روًح��ا اإلن��س��ان ذه��ب
اآلف��ُة ه��ذي ال��غ��رب ف��ي ف��ن��م��ت ال��س��اس��ة ح��واه ال��دي��ن م��ن��ص��ب
ُش��ع��ل��تُ��ُه ُدوره ف��ي وخ��ب��ت ق��ص��تُ��ه ب��ط��ل��ت ع��ي��س��ى دي��ن
ت��دب��ي��ره ع��ن األزالم ح��ادت ت��ق��دي��ره ع��ن األس��ق��فُّ ع��ج��ز
ِس��ك��ت��ُه س��وق��ه��م ف��ي أب��ط��ل��وا ِب��ي��َع��ت��ه ح��ق��روا ع��ي��س��ى ق��وم
نَ��ب��ي واف��ى ق��د ال��ش��ي��ط��ان وم��ن ال��م��ذه��ب ث��وب ال��دَّه��ريُّ م��زق
األع��ي��ِن104 ب��ن��ور أوَدى ك��ح��لُ��ه ال��وث��ن َع��ب��ُد ال��ُف��َل��وَرن��ِس��يُّ ذا
ب��ذرا ف��ي��ن��ا ال��ح��رب وب��ذوَر م��ن��ك��ًرا ِس��ف��ًرا ل��ألم��الك خ��طَّ
ال��ُظ��َل��ِم َع��ي��ش ت��ؤث��ر ف��ط��رٌة ال��َق��ل��م ب��ح��دِّ ال��ح��قَّ م��زَّق
ت��ف��ك��ي��رُه ج��ال ِب��دًع��ا خ��طَّ��ًة ت��زوي��ُره ب��دا ال��ع��ص��ر، آزُر
ت��ح��س��ي��ن��ه ن��ال��ه ق��ب��ح ك��ل دي��نُ��ه إل��ه��ا ال��م��ل��ك ج��ع��ل
ال��َص��ن��ِم105 ل��ه��ذا خ��رَّ ح��ي��ن��م��ا ال��ذَم��م ع��ي��ار ال��ن��ف��ع ج��ع��ل
َع��لَّ��م��ا ��ا م��مَّ ال��ب��اط��ل ون��م��ا ُم��ح��ك��م��ا ف��نٍّ��ا ال��ح��ي��ل��ُة ص��ارت
َح��َس��ك��ا أل��ق��ى ال��ده��ر ط��ري��ق ف��ي ح��ب��َك��ا ف��ي��ن��ا ل��ل��وه��ن خ��ط��ًة

ال��ح��ك��م��ة ب��ه��ذي ال��ن��اَس أرم��د
ب��ال��م��ص��ل��ح��ة ال��ت��زوي��ر دع��ا إِذ

أيًضا زمانية حدود لها ليس املحمدية األمة أن بيان يف

ال��ي��ن��ي��ْع وال��ورد ال��ك��مِّ وه��ي��اَج ال��رب��ي��ع ُع��رِس ف��ي ال��ط��ي��ر أرأي��ت
أن��ج��ِم م��ن ُق��رى األرض وع��ل��ى ال��نَ��َغ��م نَ��ش��َوى ال��زه��ر وَع��روُس
ال��ن��َه��ِر ل��ن��وم ال��م��اء وش��دا ال��س��َح��ِر دم��وُع ال��ع��ش��َب غ��َس��ل
��ب��ا ال��صَّ ري��ُح ِح��ج��َره��ا م��ن��ح��تْ��ه ربَ��ا ال��غ��ص��ن ع��ل��ى ال��ِك��مُّ وإذا
روض��ت��ه106 ع��ن ك��ال��ري��ح وم��ض��ى ق��ط��ف��ت��ِه م��ن ال��ب��رع��وُم َدِم��َى
ي��ن��زل107 وط��لٌّ ف��رَّ وش��ذًى ال��ب��ل��ب��ُل وط��ار ال��ورُق ع��ش��ش
تَ��ع��ِب��ُق زه��رات ت��ذوى ح��ي��ن رون��ُق رب��ي��ع م��ن يُ��ك��رى ل��ي��س
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يُ��ه��ل��ك م��ا ك��ن��ُزه يُ��ب��ال��ي ال ي��ض��ح��ك ب��اق األزه��ار م��ح��ف��ل
وزَه��ر108 ورود م��ن أب��ق��ى ه��و ال��دَه��ر ف��ي أب��ق��ى األزه��ار م��وس��م
ال��ج��وه��را ويُ��ب��دي يُ��ن��م��ي َم��ع��دن ُك��س��را ق��د ج��وه��ًرا ي��ب��ال��ي ال
ال��دَه��ر َدنِّ م��ن ت��ؤخ��ذ أك��ؤٌس م��ق��ّر! ال وغ��روٍب، ش��روٍق ك��م
ال��غ��ُد109 وال��ب��اق��ي اآلم��اس ت��ذه��ب ت��ن��َف��ُد ال َش��ِرب��ه��ا م��ن خ��م��رٌة
ال��َق��َدْم س��يَّ��اِر ال��غ��ِد َم��س��ي��ر م��ن األم��ْم ت��ق��دي��ُر ال��ده��ر ف��ي ث��اب��ٌت
األم��ة110 وت��ب��ق��ى ال��ف��رد ي��رح��ل ال��ص��ح��ب��ة وت��ب��ق��ى ال��ِخ��لُّ يَ��س��ُف��ر
أَُخ��ر وص��ف��اٌت ذاٌت ث��م آخ��ُر وم��وٌت ع��ي��ٌش ول��ه��ا
ج��ل��ي��ْل ق��ل��ٍب م��ن األم��ة ت��ول��د ال��ق��ل��ي��ل ال��ط��ي��ن م��ن ال��ف��رُد ي��ن��ش��أ
س��ن��ي��ن َع��ْش��رات ال��ف��رد وي��ع��ي��ش ب��ال��م��ئ��ي��ْن يُ��ح��َص��ى األم��ة ن��َف��س
ال��ُس��نَ��ْن ح��ف��ِظ ف��ي ال��ش��ع��ب وح��ي��اة ب��دْن ف��ي روٌح ال��ف��رد وح��ي��اة
ل��ل��ح��ي��اه ق��ص��ٍد ت��رك ق��وم م��وُت ل��ل��ح��ي��اه ِورٍد ن��ض��ب ف��رد م��وت

∗∗∗
يُ��ح��تَ��ُم ق��ض��اء ي��وًم��ا ول��ه��ا األم��م ت��ف��ن��ى ال��ف��رد ك��م��م��ات
ب��ل��ى»111 «ق��ال��وا ف��ي ال��م��ي��ث��اق أص��ل��ه��ا أج��ال ت��أب��ى اإلس��الم أم��ة
ح��ج��ُة112 ل��دي��ه��ا ن��زَّل��ن��ا» «ن��ح��ن األم��ُة ه��ذي ال��م��وَت تّ��خ��اف ال
ال��ذاك��ر113 دام ال��ذك��ر ب��دوام ال��ذاك��ر أق��ام م��ا ذك��ٌر دام
ي��ط��ف��ئ��وا»114 «أن ع��ال��ًم��ا: رب��ي ق��ال يُ��ط��َف��أ؟ أنَّ��ى ال��م��ص��ب��اح ذل��ك
ال��ق��ل��وب115 أه��ل ي��ع��ش��ق��ه��ا أُم��ة تُ��ن��ي��ْب ال��ح��ق إل��ى ال��ح��ق أم��ة
ال��خ��ل��ي��ل116 آم��ال ِغ��م��د م��ن م��ص��ل��ٌت ال��ص��ق��ي��ْل ال��س��ي��ف ذا ب��ال��ح��ق م��ص��ل��ٌت
ن��ط��ق��ه ح��يٍّ��ا ال��ح��قَّ ل��ي��ع��ي��َد ب��رُق��ه م��ح��اه ال��ح��ق س��وى م��ا
وال��ح��ك��م��ة117 اخ��ت��ارن��ا ل��ل��ك��ت��اب ح��ج��ِة أق��وى ل��ل��ت��وح��ي��د ن��ح��ن

∗∗∗
ت��ات��اره ص��دره ف��ي م��خ��ف��يً��ا ث��اَرُه ع��ل��ي��ن��ا ال��ده��ر أض��م��ر
أث��ق��ال��ه��ا م��ن ب��ال��ط��ود ورم��ى أح��ب��ال��ه��ا م��ن ال��ف��ت��ن��َة أط��ل��ق
َع��م��ْم ق��ت��ٌل ط��رف��ه��ا م��ن ن��ظ��رة األم��ْم ه��اُم م��وط��ئُ��ه��ا ف��ت��ن��ٌة
غ��ُد ب��م��ث��واه��ا ل��ألم��س ل��ي��س ي��رُق��د ح��ش��اه��ا ف��ي َه��ْوٍل أل��ُف
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رأَْت م��ا روم��ا ب��غ��داُد رأت م��ا ه��وْت ل��ل��ت��رب اإلس��الم س��ط��وُة
ال��ق��دي��ْم ال��م��ك��ر ذا األف��ع��ال م��ح��َدث ال��ُم��ل��ي��ْم ال��ده��ر ذل��ك اس��أل ل��ك��ن
ال��ش��رر118 ن��ث��اُر ك��ان َح��ْل��يَ��نَ��ا ال��ت��تَ��ر ل��ه��ي��ُب ك��ان روَض��ن��ا
ن��س��ب��ُة ل��دي��ن��ا ال��م��ول��ى وإل��ى ف��ط��رة ف��ي��ن��ا ف��إلب��راه��ي��م
ك��وث��را رددن��ا ن��م��روٍد ن��ار زَه��را ج��ن��ي��ن��ا ق��د ل��ه��ي��ب م��ن
روَض��ن��ا ت��أت��ي ح��ي��ن زه��راٌت ل��ن��ا ال��ده��ر ي��وِق��ُد ن��ار ك��ل

∗∗∗
ال��م��غ��رب وأق��وى أق��وى ش��رُق��ه��ا ال��م��وك��ب وُف��ضَّ ال��روم ذه��ب
ُم��ظ��ل��م119 خ��راب ي��ون��ان ح��اُن َدُم ال��غ��مِّ م��ن س��اس��ان ك��أس
ال��ه��رم ف��ي أع��ُظ��ُم��ه��ا وث��وت َع��ِرِم ل��ده��ٍر م��ص��ر وع��ن��ْت
أب��دا ت��ب��ق��ى اإلس��الم أم��ُة خ��ل��دا ف��ي��ن��ا ال��ح��ق وأذان
ُق��واه ش��دَّت أج��زاؤه وب��ه ح��ي��اه ال��ع��ش��ق م��ن ل��ل��ك��ون إن
ال��ش��رر120 إل��ه، ال م��ن، ش��بّ��ه��ا تُ��س��َع��ر ق��ل��وٌب ال��ع��ش��ق أح��يَ��ت

ك��م��دا نُ��ط��َوى ك��اِل��ك��مِّ ن��ك��ن إن
ردى121 ل��ل��روض ف��ي��ه ف��َردان��ا

القرآن املحمدية األمة ورشيعة بغريرشيعة تنتظم ال األمة أن بيان يف

َوَه��ن��ا رم��ال م��ن ك��ك��ث��ي��ب ��ن��ن��ا ال��سُّ ي��داه��ا خ��لَّ��ت أُم��ة
ال��م��ص��ط��ف��ى دي��ن ب��اط��ن ذل��ك��م وك��ف��ى ش��رٌع ال��م��س��ل��م س��ي��رُة
��ُة ض��جَّ ن��ظ��ام دون م��ن وه��ي ال��ن��غ��م��ُة ت��ع��ل��و ال��ص��وت ب��ان��ت��ظ��ام
غ��ن��اء ف��ْه��و ب��ه ال��ن��ظ��م يَ��ع��َل��ق ه��واء م��ن َم��وٌج ال��ح��ل��ق ف��ي إن��م��ا
ق��درت��ك��ا؟ َض��م��ن��ْت س��رٍّ أيُّ ُس��ن��ت��ك��ا؟ م��ا ت��ع��ل��م ه��ل ص��اح
ت��ري��ْم ال ت��ب��ق��ى ال��ده��ر ف��ي ح��ك��م��ٌة ال��ح��ك��ي��م وال��ذك��ُر ال��ح��يُّ ال��ك��ت��اب
ُق��واه م��ن أي��ًدا ال��ِن��ك��س ي��س��ت��م��دُّ ال��ح��ي��اه ت��ك��وي��ن س��ر ف��ي��ه إن
ف��ي��ه ت��أوي��َل أو َل��ب��س ال آيُ��ه ف��ي��ه ت��ب��دي��َل أو ري��َب ال ل��ف��ظ��ه
ال��ح��ج��را ال��زج��اُج ي��رِم��ي وب��ه��ا ال��خ��ورا ت��ش��دُّ ف��ي��ه ق��وة
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ب��ال��ث��ب��وْر م��ن��ه ال��ص��يَّ��اُد ف��دع��ا ك��س��ي��ر ص��ي��د ع��ن األش��راَك ق��طَّ��َع
ل��ل��َع��اَل��ِم��ي��َن» «َرْح��َم��ٌة ت��اله ق��د ل��ل��م��رَس��ل��ي��ن آِخ��ٌر ب��الٌغ ذا
س��ج��دُة م��ن��ه ال��رأس وت��ق��ي��ُم رف��ع��ُة ف��ي��ه ال��خ��ام��َل ت��رف��ُع
َس��طَّ��روا ك��ت��اٍب ك��م ك��ت��اٍب، م��ن ُص��يِّ��روا ه��داًة ال��ط��ْرق ق��اط��ع��و
ال��ِف��َك��را122 ب��ال��ع��ل��وم أَض��اءُوا ق��د َزَه��را س��راج م��ن وال��ب��وادي
َوَج��ُل123 م��ن��ه األف��الك وع��ل��ى ال��ج��ب��ُل م��ن��ه يُ��ص��دَع ال��ذي
أط��ف��ال��ن��ا م��ن ال��ص��در ح��واه ق��د آم��ال��ن��ا م��ن ال��ي��ن��ب��وُع ذل��ك
ال��ن��ه��ار َوْق��د م��ن ح��م��راء ع��ي��ن��ه ال��ق��ف��اْر َح��رِّ ف��ي ال��ظ��م��آن ان��ُظ��ر
رم��ض��ائ��ه��ا ف��ي ك��ال��ن��ار دُم��ه��ا تَ��ْع��َداِئ��ه��ا ف��ي ك��ال��ظ��ب��ي َع��نْ��ُس��ه
ال��ح��ض��را ي��ق��ل��ى ال��ب��ي��د ف��ي ض��ارٌب ال��ُج��ُدرا ي��أب��ى ال��ص��ح��راء ط��ائ��ُف
ك��ال��دُّرر124 ف��ي��ه ال��م��وج ف��اس��ت��ق��ر ال��ُس��َوْر ه��ذي ق��ل��ب��ه ف��ي خ��ف��ق��ت
يَ��م��ي��ن ال ح��رٍّا ب��ال��ح��ق ف��غ��دا ال��م��ب��ي��ْن اآلي م��ن ال��درس ق��رأ
رج��لُ��ه125 وط��ئ��ت��ه ج��مٍّ ع��رَش ع��دلُ��ه ج��م��ي��ًع��ا ال��دن��ي��ا ح��ك��َم
زه��رتُ��ه126 أن��ب��ت��ت وري��اًض��ا َه��ب��وتُ��ه ش��يَّ��دت ق��د ُم��ُدنً��ا

∗∗∗
ال��م��ق��ي��ْم ال��س��ج��ُن ل��ك ال��ك��ف��ر س��ن��ن ال��رس��وم ق��ي��د ف��ي إي��م��ان��ك إن
نُ��ُك��ْر127 ش��يء إل��ى ال��س��ي��ر ُم��س��رع��ي «ُزبُ��ر» ف��ه��و ق��ط��ع��ت��م��و أم��رك��م
ق��وَّال��ه128 م��ن ب��ال��ل��ح��ن وان��ت��ش��ى أح��وال��ه م��ن ال��ص��وف��يُّ س��ك��ر
وخ��ال129 أق��وى ال��ق��رآن وم��ن ت��ال ال��ع��راق��يِّ ش��ع��َر ق��ل��ب��ُه
ل��ل��ف��ق��ي��ْر130 رب��اًط��ا يَ��ج��ِب��ي ف��ق��ره وح��ص��ي��ْر ص��وٌف وال��ع��رش ت��اُج��ه
س��اف��ُل وم��ع��ن��ى ع��اٍل، ك��ِل��ٌم ق��ائ��ُل ُج��زاًف��ا ال��وع��ظ وأخ��و
وغ��ري��ْب131 ض��ع��ي��ف ِح��ل��ف ف��ع��ل��ه وخ��ط��ي��ْب دي��ل��م��يٍّ م��ن ق��ول��ه

ف��اق��رأن . ح��قٌّ ال��ل��ه ل��ك��ت��اب
ف��اط��ل��بَ��ْن م��ن��ه ت��ب��غ��ي��ه م��ا ك��ل
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االجتهاد من أوىل االنحطاط زمن يف التقليد أن بيان يف

وِم��َح��ْن ش��رور خ��ل��ُق ط��ب��ع��ه ب��ال��ف��تَ��ن م��ل��يء ه��ذا ع��ص��رن��ا
ت��ن��ُض��ر ح��ي��اة ف��ي��ه ص��وَّح��ت م��ق��ف��ر ف��ي��ه ال��م��اض��ي��ن م��ح��ف��ل
أوت��اُرن��ا ن��غ��م��تَ��ه��ا وج��ف��ت أن��ظ��اُرن��ا أن��ف��َس��ن��ا أن��ك��رت
س��َل��ب��ا م��نَّ��ا وال��ن��وَر ن��اَره َس��َل��ب��ا ف��ي��ن��ا ال��ت��وح��ي��د ش��ع��ل��ة
ن��ج��اه ل��ل��ق��وم ال��ت��ق��ل��ي��د ف��م��ن ال��ح��ي��اه ت��ق��وي��م اع��ت��لَّ م��ا وإذا
األم��ة َج��م��ُع ال��ت��ق��ل��ي��د وم��ن ال��م��لَّ��ة َح��ب��ُل اآلب��اء ُس��نَ��ُن
ال��ش��ج��ر132 ت��ج��ُف وال ال��غ��ي��ث ارق��ب ث��م��ْر م��ن خ��ري��ٍف ف��ي خ��ل��يٍّ��ا ي��ا
ن��ه��رك��ا133 واح��ف��ظ ال��م��اء ق��ل��ي��ل ي��ا ُخ��س��َرك��ا ف��اذك��ر ال��ب��ح��ر ُح��رم��َت ق��د
زاخ��ُر ل��جٌّ م��ج��راك ف��ي م��ن��ه ال��ه��ادُر ال��ج��ب��ال س��ي��ُل ف��ع��س��ى
ُم��ب��ص��ره روًح��ا روُح��ك ت��ك��ن إن ت��ب��ص��ره ف��ي��ه��ا إس��رائ��ي��َل ح��اُل
ال��ِم��َح��ُن ال��خ��ط��وب ف��ي وع��رتْ��ه��ا ال��زم��ُن اب��ت��اله��ا ك��ي��ف ان��ظ��رن
ال��دم يَ��ف��ن��ى أع��راق��ه��ا ف��ي ك��اد يُ��ل��ط��ُم ح��ي��ن ك��ل ف��ي وج��ُه��ه��ا
ال��ق��ل��وب ف��ي وم��وس��ى ه��ارون ذك��ُر ال��ُخ��ط��وْب ك��فُّ ع��ن��ق��وَده��ا ع��ص��رت
ن��َف��ُس م��ن��ه��ا ال��ص��در ف��ي ي��زل ل��م َق��ب��ُس م��ن��ه��ا ال��ل��ح��ن ف��ي خ��ب��ا إن
ال��َم��ح��ِف��ُل ل��دي��ه��ا ان��ف��ضَّ ح��ي��ن��م��ا ال��م��ح��م��ُل ال��ج��دود إث��ر ف��ي س��ار
ال��ح��ي��اْه ش��م��ُع ص��دره ف��ي وخ��ب��ا وج��اه ج��م��ٌع ل��ه ان��ف��ض م��ن ي��ا
ب��ال��ُع��رى أم��س��ك ال��ت��ق��ل��ي��د وم��ن اس��ُط��را ال��ق��ل��ب ف��ي ال��ت��وح��ي��د آي��َة
ش��ذَرا م��ن��ه األق��وام ي��ذه��ُب ال��ق��ه��ق��رى زم��ان ف��ي اج��ت��ه��اٌد
ال��غ��اف��ل��ي��ن اج��ت��ه��اد ال أول��ى، ه��و األول��ي��ن ب��رس��وم اق��ت��داءٌ
ك��األن��ُف��ِس أع��م��الُ��ه��م ط��ه��ُرْت ب��ال��َه��وِس آب��اؤن��ا يُ��َص��ب ل��م
ال��م��ص��ط��ف��ى ب��ش��رع أوف��ى ف��ع��ل��ه��ُم م��رَه��ف��ا رق��ي��ًق��ا ك��ان ف��ك��ُره��م
ال��ب��ش��ر ه��داُة وال��ُع��رُب أي��َن؟ ج��ع��ف��ر ون��ج��وى ال��رازي ِف��َك��ُر
ِس��رَّه ل��ِئ��ي��م ك��لُّ وادَّع��ى ي��س��َره ع��ل��ي��ن��ا ال��دي��ُن ض��ي��ق
واح��دا ن��ه��ًج��ا ُح��رُّ ي��ا اْل��زَم��ْن ح��ائ��دا ع��ن��ه ال��دي��ن ج��ه��ل��ت ق��د
ال��ح��ي��اه134 م��ق��راُض ال��خ��ل��ف ف��ي أن��م��ا ال��ح��ي��اه ن��بَّ��اُض ب��ال��س��رِّ ل��ي ب��اح
ال��م��لَّ��ة روح ال��ق��رآن ف��م��ن األم��ة ح��ي��اُة ال��ش��رع وح��دُة
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اع��ت��َص��م ش��اء م��ن ال��ل��ه» «ح��ب��ل ه��و َج��َرْم ال ق��ل��ب وه��و ط��ي��ٌن ن��ح��ن
ك��ال��درِر س��ل��ك��ه ف��ي ف��ان��ت��ظ��م
ان��ت��ث��ِر ال��ري��اح ف��ي غ��ب��اًرا أو

اإللهي الرشع اتباع من األمة سرية كمال أن بيان يف

َرُر ال��دُّ ت��ح��وي ال��ن��وَر إال ل��ي��س ُم��ض��َم��ُر م��ع��نً��ى ال��ش��رع ف��ي ت��ق��ْل ال
وال��ظ��اه��ُر ب��اط��ن��ه ج��وه��ر ال��ق��ادُر ف��ي��ه أب��دع ج��وه��ٌر
ال��س��نَّ��ة أص��ُل ال��ح��ب غ��ي��َر ل��ي��س ��ْرع��ة ال��شِّ غ��ي��َر ال��ح��ق ع��ل��ُم ل��ي��س
ال��ي��ق��ي��ن135 م��ق��ام��اُت م��ن��ه ت��رت��ق��ي ال��ي��ق��ي��ْن ِم��رق��اُة ل��ل��ف��رد ش��رع��ن��ا
األم��م دوام ال��ن��ظ��م وم��ن األم��م ن��ظ��ام ال��ح��ق ِش��رع��ُة
وال��ع��ص��ا ف��ي��ه ال��ب��ي��ض��اء ال��ي��ُد أخ��َل��َص��ا م��ن ي��ا األي��َد ف��ي��ه إن
ال��خ��ت��ام وب��ال��ش��رع ال��ش��رع ب��دؤه ق��وام ب��ال��ش��رْع ل��ِإلس��الم ق��ام
أم��ي��ن: ال��دي��ن ح��ك��م��ة ف��ي َم��ْن أن��َت ال��م��ب��ي��ن ال��ش��رع ن��ك��ت��َة أُب��ِدي ل��ك
ل��زم��ا إن م��ا ال��ن��ف��ل أداء ف��ي م��س��ل��م��ا ع��ن��اٍد ذو ي��ع��ارض إن
ال��ق��درة ع��ي��ن ال��ح��قُّ ف��ال��ح��ي��اة األم��ة ف��رض ال��ن��ف��ُل ه��ذا ص��ار
بَ��غ��ى وال��س��ل��َم اإلع��داَد ت��رك ال��وغ��ى ف��ي ع��دو ج��ي��ش وإذا
ال��ُع��دَّة أخ��ذَ ل��ل��ح��رب ت��ارًك��ا ال��دع��ة ف��ي أوق��اتَ��ه وق��ض��ى
األه��ب��ة ك��لَّ ي��أخ��ذ أن ق��ب��ل ب��ال��ب��غ��ت��ة أخ��ذه ف��ح��رام
ال��َخ��ط��ِر ب��ي��ن ال��ع��ي��ُش ال��ح��ي��اة ال��ب��ص��ر: ذا ي��ا األم��ر ه��ذا س��رُّ
ال��ع��ات��ي��ه136 ل��ق��واك ام��ت��ح��اٍن ف��ي ال��ع��ال��ي��ه ب��رض��وى ي��ت��ح��دَّاك
ص��خ��ره��ا ف��اص��ه��ر ال��س��ي��ف وب��ح��دِّ ظ��ه��ره��ا اق��ص��ْم أن وي��ن��ادي��ك
ذل��ت��ه ف��ي ي��رج��ف ح��َم��ٌل ص��ول��ت��ه ف��ي ال��ل��ي��ِث ك��فءَ ل��ي��س
خ��اِئ��ُر واٍه ك��ال��ص��ع��وة ف��ْه��و ك��اِس��ُر ص��ق��ٌر ال��ص��ع��وَة ح��ك��ى إن
ال��ق��درة ل��وَح ال��ل��وَح، ه��ذا ل��ك ال��ح��ك��م��ة ربُّ ال��ش��ارُع ك��ت��ب
م��ن��زل ألع��ل��ى ��ي��ك وي��رقِّ ال��ع��م��ل ب��ن��ار ال��ع��زم ي��ش��ح��ذ
َخ��وى م��ا ط��وًدا م��ن��ك وي��ربِّ��ي ال��ُق��وى ي��ع��ط��ي��ك تَ��ْل��َغ��ُب وإذا
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ال��ح��ي��اه ق��ان��ون ل��ل��ن��اس ش��رع��ه ال��ح��ي��اه دي��ُن ال��م��ص��ط��ف��ى دي��ن إن
ي��ش��اءْ ال��ح��قُّ ك��م��ا وي��ربِّ��ي��ك ال��س��م��اءْ ي��ص��يِّ��ْرك أرًض��ا ت��ك��ن إن
ال��ح��دي��ْد ق��ل��ب م��ن ال��ري��َن ��ي وي��ن��قِّ ش��دي��د ص��خ��ر م��ن ال��م��رآَة ي��ص��ق��ل
ُع��ِرف��ا ب��ق��اءٍ َرم��ز ض��يَّ��ع��وا ال��م��ص��ط��ف��ى ش��ع��اَر ال��ق��وُم ض��يَّ��ع
ال��َج��َم��ِل ربُّ ال��ص��ح��راء ُم��س��لُ��م ال��م��ع��ت��ل��ي ال��ِع��س��يُّ ال��غ��ص��ن ذل��ك
ن��ف��َس��ه ربَّ��ت ال��ب��ي��د وري��اح غ��رس��ه أزك��ت ال��ب��ط��ح��اء ال��ذي
ال��ع��ج��ِم روُح ال��ن��اَي ص��يَّ��رت��ه ال��ع��ج��م ري��ُح ال��ي��وَم أذب��ل��ت��ه
ب��األل��م ��ه م��سَّ ن��م��ٍل وطءُ ال��غ��ن��م ذب��َح اآلس��اد ق��ات��ُل
ت��ص��ف��ي��ره ف��ي ال��ب��ل��ب��ل راع��ه ت��ك��ب��ي��ره م��ن ال��ص��خ��َر أذاب م��ن
وي��دا رج��ال ب��ال��ت��ك��الن غ��لَّ ُم��ص��ع��دا س��ري��ًع��ا ال��ط��وَد ع��ال م��ن
ق��ل��بُ��ه ويَ��دم��ى ال��ص��در ي��ل��دم َع��ض��بُ��ه ض��ربً��ا األع��ن��اق ب��رى م��ن
َخ��ْل��وات��ه ف��ي رج��اله ُق��يِّ��دت خ��ْط��وات��ِه م��ن اآلف��اق م��وق��ظ
ِب��رَّه وك��س��رى دارا واج��ت��دى أم��َره ط��رٍّا ال��ن��اس أط��اع م��ن
ج��دُّه ع��زٍّا ال��ك��دي��ة وارت��ض��ى ِج��دُّه وأك��َدى ال��ُق��ن��ع رض��ي
ق��ل��ب��ه137 م��ن س��نً��ا ال��ش��م��س ت��ك��س��ُب ق��رب��ه ف��ي م��ن أح��م��ُد ش��ي��خ��ن��ا
ال��ع��ج��ِم ف��ك��َر ص��اح ي��ا اح��ذرْن ف��ِه��ِم ل��م��ري��د ي��وًم��ا ق��ال
م��َرَق��ا ق��د ُس��نَّ��ت��ن��ا م��ن ف��ْه��و ارت��ق��ى ل��ل��ن��ج��م ك��ان إن ف��ك��ره��م
ال��ُم��رِش��د اإلم��ام ن��ص��ح اس��ت��م��ع ال��رَش��ِد ل��ه��ذا ف��اس��م��ع أخ��ي ي��ا

ق��ل��ب��ك��ا ف��اش��ُدد ال��ح��ق وب��ه��ذا
ِش��رَع��ت��ك��ا تُ��ص��ب ال��ُع��ْرَب وات��ب��ع

املحمدية باآلداب التأدب من األمة سرية حسن أن بيان يف
ُم��ب��ِرم138 ب��ص��وت ب��ال��ب��اب ص��اح م��ب��َرم ق��ض��اء م��ث��ل س��ائ��ٌل
ق��ش��ب��ا139 م��ا يَ��ده م��ن ف��ه��َوى غ��ض��ب��ا ع��ل��ي��ه ُص��ل��ت ب��ال��ع��ص��ا
وص��واْب ب��ض��الل ي��ب��ال��ي ال ال��ش��ب��اْب ش��ْرخ ف��ي ال��ع��ق��َل ه��ذا إن
ال��َزه��ر روُض وج��ه��ه ف��ي وذوى ف��ن��ف��ر ف��ع��ل��ى ال��وال��ُد ورأى
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ي��ض��ط��رب ص��دره ف��ي ق��ل��بُ��ه ت��ل��ت��ه��ب ف��م��ه ف��ي آه��ة
وم��ض��ى140 ق��ل��ي��ال ال��ُه��دَب ر ن��وَّ وم��ض��ا ق��د ع��ي��ن��ه ف��ي ك��وك��ب
ال��َج��ل��ْد ن��ي وخ��الَّ ال��ص��ب��ر وم��ض��ى ارت��ع��ْد ال��ج��س��م ف��ي ال��غ��اف��ل روح��ي
ق��َض��ى ال��ع��ش ف��ي ال��ل��ي��ل ري��اح م��ن ان��ت��ف��ض��ا ال��خ��ري��ف ف��ي ف��رخ م��ث��ل
ال��ب��ش��ِر خ��ي��ر أم��ُة ت��ل��ت��ق��ي ال��م��ح��ش��ر ي��وَم ال��وال��د: ل��ي ق��ال
ِح��ك��م��ت��ه م��ن ال��م��ي��راث وأول��و أم��ت��ه م��ن ال��غ��رُّ ال��ُغ��زاة
��ه��داء ال��شُّ ف��ري��ق ال��دي��ن ح��ج��ُة ال��ص��ف��اء أرب��اب ال��ُزْه��ُر وال��ن��ج��وم
ال��ذن��وب وأص��ح��اب ال��زه��ر وأول��و ال��ق��ل��وب وأرب��اب ال��ع��ل��م وأول��و
ال��م��ن��ك��س��ِر ال��س��ائ��ل ه��ذا ص��وُت ال��م��ح��ش��ر ه��ذا ل��جِّ ف��ي وع��ال
ال��ن��ب��ي ي��ل��ح��ان��ي ح��ي��ن ج��واب��ي م��ا ال��م��وك��ب! ذا ف��ي ال��ح��ائ��ر أي��ه��ا

م��س��ل��م��ا ط��ف��ال ال��ح��ق ح��ب��اك ق��د
م��غ��ن��م��ا ك��ت��اب��ي م��ن تُ��ن��ْل��ه ل��م
ع��ل��ي��ك ش��قَّ ق��د األش��ي��اء ه��يِّ��ن
ل��دي��ك141 إن��س��انً��ا ال��ط��ي��ُن ذا يَ��ِص��ْر ل��م

وخ��َج��ْل ورج��اء خ��وف ب��ي��ن ال��رُس��ْل خ��ي��ر م��ن ال��َع��تْ��ب ف��ي وأن��ا
إل��ّي ت��رن��و إذ ال��م��خ��ت��ار أم��َة بُ��ن��ّي ي��ا واذك��ر األم��ر ف��ي أف��ِك��رْن
اذك��ِر وال��ح��زن ال��خ��وف ف��ي ِرع��دت��ي ان��ظ��ِر ال��ح��ش��ر ف��ي ال��ب��ي��ض��اء ل��ح��ي��ت��ي
تُ��خ��ِزن��ي ال غ��ًدا م��والي ع��ن��د ال��َوه��ِن أب��ي��ك ع��بء ت��زد ال
ال��م��ص��ط��ف��ى رب��ي��ع ف��ي ف��ت��ف��تَّ��ح ال��م��ص��َط��ف��ى ف��روع ف��ي ِك��مٌّ أن��ت
ف��اق��ت��ب��ِس ُخ��ْل��ق��ه م��ن وس��نً��ا ف��ال��ت��م��ِس روض��ه م��ن ن��ظ��رًة
ق��ول��ت��ه:142 س��م��ْت ب��ح��ًرا، ح��وت ق��د ق��ط��رت��ه ال��ذي ال��روم م��رش��د

ال��ب��ش��ْر خ��ي��ر م��ن ال��ح��ب��ل ت��ج��ذَّ ال
وبَ��ص��ر ف��ن��ون ع��ن��دي ت��ق��ل ال

رح��م��ُة ك��لٌّ وال��ف��ع��ل ق��ول��ه رأف��ُة ط��رٍّا ال��م��س��ل��م ف��ط��رُة
ل��ل��ب��ش��ر ونُ��وٌر ع��م��ت رح��م��ٌة ال��ق��م��ر ش��ق م��ن ال��ُخ��ل��ق ال��ع��ظ��ي��م
ال��م��ن��زِل ب��ع��ي��َد م��ن��ه ت��ك��ن إن ف��اع��ت��زِل م��ع��َش��رن��ا م��ن ل��س��َت
ن��غ��م��ت��ن��ا م��ن وال��ل��ح��ُن ش��ْدُوه دوح��ت��ن��ا ع��ل��ى أن��ت ط��ائ��ٌر

95



والرموز األرسار ديوان

تُ��ْغ��ِرِد143 ال ب��س��ت��ان��ن��ا ب��س��وى تُ��ف��رد ال ن��غ��م��ة ذا ت��ك��ْن إن
رداه ي��ل��ق��ى ِب��ي��ئ��ت��ه س��وى ف��ي ح��ي��اه م��ن ح��ظٍّ��ا أوت��ي م��ن ك��ل
ف��اص��َدِح ب��ل��ح��ٍن ��رب ال��سِّ وم��ع ام��َرح ال��روض ف��ف��ي أن��َت؟ ب��ل��ب��ل
دار144 ال��ص��ح��راء خ��ل��وَة إال ل��ي��س ال��ب��َح��اْر ت��غ��ش ف��ال ص��ق��ًرا ت��ك��ن إن
ال��ِح��ب��اك ف��ي إال َم��س��راك ي��ك��ن ال َس��م��اك ف��ي ف��ن��وِّر ن��ج��ًم��ا ت��ك��ن أو

∗∗∗
ال��ن��ِدي145 م��أواه ال��روض ف��ي واج��ع��ل��ن ت��رِد إن اج��م��ع��ن ن��ي��س��اَن ق��ط��َر
ول��دا م��ن��ه��ا األك��م��اُم ت��ح��ض��ُن ال��ن��دى ق��ط��راِت م��ث��ل ل��ت��راه
ع��ن��ص��ره��ا م��ن ال��ألالء واس��ل��ب ج��وه��ره��ا م��ن األن��داء وان��ِش��ف
ال��زَّه��ر146 ي��ن��م��و س��ح��ره م��ن ال��ذي ال��بُ��ك��ر ��اء وضَّ ال��ص��ب��ح ب��ش��ع��اع
س��راْب ف��ي إال س��ع��ي��ك ت��رى ل��ن ك��ال��ح��ب��اب إال ُدرَّك ت��رى ل��ن
ن��يِّ��را ن��ج��ًم��ا ي��س��ط��ع م��اؤه��ا ج��وه��را تُ��ع��َق��ْد ال��ي��مِّ ف��ي أل��ِق��ه��ا
ل��ؤل��ؤا ت��راه ل��ن ل��ج��ف��اف، ن��أى ال��ي��مِّ ع��ن ن��ي��س��ان ق��ط��ُر

∗∗∗
ال��ن��ب��ّي ب��ح��ر م��ن وال��ن��وُر م��اؤه��ا بُ��ن��ّي ي��ا درٌّ ال��م��س��ل��م ط��ي��ن��ُة
ل��ج��ه م��ن َص��ف��ا، درٍّا واب��رزن، م��وج��ه ف��ي َف��ُغ��ْص ن��ي��س��ان! ق��ط��َر

أن��ورا ك��ن ال��ض��ح��ى ش��م��س م��ن ص��اح!
ال��دَه��را ي��خ��ب��و ل��ي��س ض��ي��اءً ك��ن

محسوس مركز إىل تحتاج األمة حياة أن بيان يف
الحرام البيت اإلسالمية األمة مركز وأن

ال��ح��ي��اه: س��رِّ م��ن ل��ك أف��ش��ي ح��ي��ن ال��ح��ي��اه أم��ر م��ن ت��ن��ح��لُّ ع��ق��دٌة
ح��ب��س��ه��ا147 م��ن ن��ف��رت ق��د ح��رَّة ن��ف��س��ه��ا م��ن ج��ف��ل��ت ك��خ��ي��ال
تُ��ْص��َف��ُد ل��ي��س��ت األوق��ات ُدن��ى ف��ي وغ��ُد أم��ٌس ف��ي��ه م��ا وق��ت��ه��ا
ي��س��ت��م��ّر َج��َوالنً��ا إالَّ ل��س��َت واع��ت��ب��ْر ح��ي��نً��ا ن��ف��َس��ك ان��ظ��رن
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س��رَّه��ا ف��أش��اع��ت دخ��ان م��ن ِس��تْ��ره��ا أع��دَّت ف��ي��ه��ا ش��ع��ل��ة
ال��ن��ظ��ر ف��ي س��ك��ونً��ا ال��س��ي��ُر ل��يُ��رى ُدرْر ف��ي ع��ق��دت��ه ق��د م��اؤه��ا
ال��ش��ق��ي��ق148 أزه��اَر ال��غ��ص��ن ف��ي وتُ��َرى ال��ح��ري��ق تُ��خ��ف��ي ن��ف��س��ه��ا ف��ي ن��اُره��ا
��م��ا149 ُج��سِّ َورًدا ال��ل��ون ط��ي��راَن أوِه��م��ا ع��ن��ه��ا ال��ع��اج��ز ف��ك��رك
ط��ائ��ر150 ل��ون وْه��و ط��ي��ْر ه��و ال��ط��ائ��ُر ه��ذا ل��ل��ُع��شِّ أَوى م��ا
يَ��ن��بُ��س151 ل��ح��ونً��ا ال��ن��وح ف��ي وْه��و َم��ح��ِب��ُس وح��واه ح��رٌّ ه��و
ح��ي��ن ك��لَّ م��ن��ه األس��ب��اب ي��خ��ل��ق ح��ي��ْن ك��ل ط��ي��ًرا ي��ن��س��ُل ري��ش��ه
ت��ج��وال��ه��ا ف��ي ال��َع��ق��د وت��ح��لُّ أع��م��ال��ه��ا ف��ي ت��ع��ق��د ُع��ق��ًدا
إه��ط��اع��ه��ا152 ف��ي ال��س��ي��ر ل��ت��زي��د إس��راع��ه��ا ع��ل��ى ال��ط��ي��ن ت��س��ك��ن
وغ��ِد أم��ٍس م��ي��الُد ي��وم��ه��ا ��ِد ُرقَّ ج��واه��ا ف��ي ل��ح��ون ك��م
وف��ن��ون اخ��ت��راع ف��ي ح��ي��ن ك��لَّ وح��زوْن ح��ي��ن ك��لَّ س��ه��ول ف��ي
نَ��َف��س��ا ف��ت��دع��ي ال��ص��دَر ت��ن��زل م��ح��ب��س��ا ت��أب��ى ك��ال��ري��ح ت��ك��ن إن
ع��اق��دة خ��ي��ط��ه��ا م��ن ح��وَل��ه��ا ن��اس��ج��ُة خ��ي��ط��ه��ا م��ن ح��وَل��ه��ا
ال��دَّوح��ِة ف��روع ف��ي��ه��ا م��ض��م��ر ال��ح��بَّ��ة م��ث��ُل ال��ُع��ق��دة ف��ي ه��ي
تَ��ظ��ه��ر م��ن��ه��ا ال��دوح��ة ف��إذا تُ��ض��م��ر م��ا ع��ل��ى ال��ع��ي��ن ت��ف��ت��ح
وي��ُد153 وق��ل��ب ع��ي��ن ف��إذا تُ��رَف��د ع��ل��ي��ه��ا ال��ط��ي��ن خ��ل��ع��ة
ال��ح��ي��اه154 ال��ع��مِّ ن��ش��أَة وت��ج��لِّ��ي ال��ح��ي��اه ال��ج��س��م ف��ي ال��خ��ل��وَة ت��ؤث��ر
ت��ن��ت��ِظ��م155 ح��ي��اٌة ف��ي��ه م��رك��ٌز األم��م م��ي��الد س��نَّ��ة ه��ك��ذا
ض��ام��رة م��ح��ي��ط، ف��ي��ه��ا ن��ق��ط��ة، ال��دائ��رة روح ال��م��رك��ز إن��م��ا
دوام ل��ل��ق��وم ال��م��رك��ز وم��ن ن��ظ��ام ل��ل��ق��وم ال��م��رك��ز وم��ن
ال��ح��رُم ف��ي��ن��ا وال��وج��ُد ل��ح��نُ��ن��ا ال��ح��رم م��نّ��ا ال��م��رك��ز ن��ق��ط��ة
ال��ج��س��د ون��ح��ن ال��غ��ال��ي، روح��ن��ا ي��تَّ��ق��د ص��درن��ا ف��ي نَ��ف��ٌس
ب��س��ت��انُ��ن��ا زم��زم��ه م��ن َح��يَّ أغ��ص��انُ��ن��ا نَ��َض��رت ن��داه م��ن
ال��خ��ل��ي��ْل156 ب��راه��ي��ن م��ن ف��ي��ه ن��ح��ن دل��ي��ل ال��دن��ي��ا ف��ي دع��واه م��ن ن��ح��ن
ب��ال��ق��دِم ُم��ح��َدثَ��ن��ا واص��ال األم��م ف��ي ب��ه ي��ن��َدى ص��وت��ن��ا
ل��ه ص��دٌر ح��وى ق��د ص��ب��ح ف��ه��ي ح��ول��ه ط��وٌف ال��م��ل��ة ��د وحَّ
ق��وتُ��ن��ا157 وح��دٍة م��ن أُح��ِك��م��ْت ك��ث��رتُ��ن��ا َح��ْس��ِب��ه ف��ي ��دْت ُوحِّ
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ال��ح��َرم س��رُّ ال��ج��م��ع ه��ذا إنَّ األم��م ح��ي��اَة ال��ج��م��ع ف��ي إنَّ

∗∗∗
ف��اع��ت��ب��ِر ع��ب��رٌة م��وس��ى ق��وم ال��ب��َص��ر! ذا ي��ا ال��م��س��ل��م أي��ه��ا
ق��ط��ع��ا158 ال��ب��راي��ا ف��ي ف��ت��راه��م ج��م��ع��ا ق��د م��رك��ز ف��ي زه��دوا
وظ��ّن وٌه��م َغ��لَّ��ه أس��ي��ًرا ي��ا ال��زم��ن ج��وَر ش��اك��يً��ا ع��ل��ي��ال ي��ا
ُم��ظ��ل��م ب��ل��ي��ل ال��ص��ب��ح أط��ل��ع ال��م��ح��ِرم ث��وب ث��وب��ك اج��ع��ل��ن
ال��س��ج��ود159 ع��ي��َن تُ��رى ح��ت��ى اس��ج��دن ال��س��ج��ود ب��ي��ن م��ا ك��اآلب��اء اف��َن
ال��ع��ال��م��ي��ن ب��ي��ن ب��ال��ح��ق س��ي��ط��روا األول��ي��ن ال��م��س��ل��م��ي��ن خ��ش��وع م��ن

وط��ئ��وا ش��وًك��ا ال��ح��ق س��ب��ي��ل ف��ي
ال��َم��وِط��ئُ ه��ذا ال��روض��ُة ف��إذا

بمقصد، االستمساك من الحقيقي االجتماع أن بيان يف
ونرشه التوحيد حفظ اإلسالمية األمة ومقصد

ك��ل��م��ات ف��ي��ه��ا ال��ك��ون ف��ف��ع��ال ال��ك��ائ��ن��اْت ل��س��ان ع��ن��ي اع��رف��ن
ال��رواه160 راع «م��ط��ل��ًع��ا» ف��ت��راه��ا ال��ح��ي��اه أش��ت��ات ال��م��ق��ص��ُد ي��ن��ظ��م
أرْب م��ن ع��ن��ه ن��دَّ م��ا ص��رص��ٌر ال��ط��ل��ْب م��ه��م��اِز ت��ح��ت م��ن ِط��رُف��ن��ا
يَ��ن��ِض��ُد ُق��واه��ا أش��ت��ات ه��و ال��م��ق��ص��ُد ال��ح��ي��اَة يُ��ب��ق��ي إن��م��ا
س��ب��ب��ا إل��ي��ه ال��ك��ون ت��ج��ع��ل ال��م��ط��ل��ب��ا ال��ح��ي��اة ت��دري ح��ي��ن��م��ا
ت��ع��ت��ق��د161 أو ال��ش��يء ف��ت��ردَّ ت��ن��ُق��د ط��رٍّا األش��ي��اء وب��ه
ال��س��اب��ل َس��ي��ُر ال��م��ن��زل وإل��ى ال��س��اح��ِل أج��َل ال��رُّبَّ��اُن يُ��ب��ح��ر
ي��ح��ت��رق162 ح��ول��ه ل��س��راج ال��ُح��َرُق ال��ف��راش ق��ل��ب وع��ل��ى
َوْص��ل��ه��ا ي��رج��و ل��ي��اله ق��اص��ًدا وَل��ه��ا ال��ص��ح��اري ف��ي ق��ي��ٌس ط��اف
ال��ُق��رى ف��ي أق��ام��ت ل��ي��الن��ا ُم��ن��ذ أث��ًرا ال��ص��ح��اري ف��ي اق��ت��ف��ي��ن��ا م��ا
ت��ج��ت��ل��ي163 م��ن��ه وال��ك��مَّ ك��ي��َف��ه ال��ع��م��ِل روح ال��م��ق��ص��وُد إن��م��ا
أغ��راض��ن��ا ف��ي ب��ال��ج��دِّ م��س��رٌع أع��راق��ن��ا ف��ي ال��دم دَوراُن
ال��ش��ِق��ْر164 م��ث��ل ب��ه ال��ن��ار ت��ج��م��ع ت��س��ت��ِع��ْر م��ن��ه ال��ح��ق ال��ح��ي��اة
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ال��ق��وَّة ك��ل ي��ج��ذب م��رك��ز ��ة ال��ه��مَّ ل��ُع��وِد م��ض��راٌب ه��و
ن��ظ��ر165 ف��ي ع��ي��ون ش��ت��ى ج��ام��ًع��ا ال��ب��ش��ر رك��ب ف��ي األع��ض��اء ح��رَّك
ب��ال��ل��ه��ي��ْب ف��راش ط��وف ب��ه ُط��ْف ال��ح��ب��ي��ْب ه��ذا ف��ي ال��م��ج��ن��ون ف��ك��ن
ُم��ب��َدع��ا166 م��ع��ن��ى األوت��ار ع��لَّ��م أس��م��ع��ا ف��ي��م��ا ال��ق��م��ي أب��دَع
ال��م��ح��َم��ل ن��اظ��ري��ه ع��ن ف��اخ��ت��ف��ى َرِج��ُل ح��ي��نً��ا ال��ش��وك ن��ق��ش رام
ال��م��ن��زِل بُ��ع��ُد زاد م��ي��ل أل��ف ت��غ��ُف��ِل إن ص��اح��ب��ي ي��ا ل��ح��ظ��ًة
ان��ت��ظ��م��ا167 األم��ه��ات ب��ام��ت��زاج ق��ُدم��ا َدي��ٌر ال��ع��اَل��م ذاك��ُم
ال��ن��وح��ِة ن��ار ف��ي��ه ل��ي��راٍع م��ق��ص��ب��ِة م��ن يُ��ن��ب��ت وَك��م َك��م
زه��رُة168 ش��ق��ي��ق م��ن ِل��تُ��َربَّ��ى روض��ُة ي��دي��ه م��ن ��ت ت��دمَّ ك��م
ال��ح��ي��اه ل��وح ف��ي ن��ق��ُش��ك ل��يُ��َرى ي��داه ت��م��ح��و وك��م ن��ق��ًش��ا تُ��رى ك��م
ن��غ��م��ُة169 أذاٍن م��ن ل��تُ��ع��اَل��ى أنَّ��ُة بُ��ثَّ��ت األرواح م��ن ك��م
ال��ح��َربَ��ا واَل��ى األح��رار وع��ل��ى ربَّ��ب��ا ده��ًرا ال��زور ورج��اَل
نَ��َش��ْر ف��ي��ك م��ن ال��ت��وح��ي��د ك��ل��م��ة ب��ذر إي��م��انً��ا ط��ي��ن��ك ف��ي ث��م
ال��ع��اَل��م إل��ي��ه��ا َص��ار ك��ل��م��ٌة ال��ع��اَل��ُم ع��ل��ي��ه��ا دار ن��ق��ط��ٌة
ال��ح��َل��ك��ا تُ��ن��ي��ر ال��ش��م��ُس وب��ه��ا ال��َف��َل��ك��ا تُ��دي��ر ف��ي��ه��ا ق��وة
ن��وره��ا م��ن ط��م��ا ال��م��وج وب��ه ن��وره��ا م��ن ن��م��ا ال��ب��ح��ر ل��ؤل��ؤ
ب��ل��ب��ال170 ري��ًش��ا ص��يَّ��ر َوج��ُده��ا س��ن��بُ��ال ط��ي��نً��ا ص��يَّ��ر نَ��ف��ح��ه��ا
ل��م��ع��ُة م��ن��ه��ا ال��ك��أس وب��ط��ي��ن ُش��ع��ل��ة م��ن��ه��ا ال��ك��رم ع��روق ف��ي
ال��وتَ��ر ي��دع��وك ال��ع��ازف! أي��ه��ا اس��ت��ت��ر ال��َك��ون ِم��ْزَه��ر ف��ي ل��ح��ن��ه��ا
ال��ن��َغ��م ذا ف��ي ال��م��ض��راَب أَع��ِم��ل ِم ك��ال��دَّ تَ��س��ري ف��ي��ك ن��غ��م��اٌت
ت��وج��د171 ف��ي��ه��ا ل��ل��ت��ك��ب��ي��ر أن��ت ال��م��ق��ص��د م��ن��ك ال��ت��وح��ي��د ك��ل��م��ُة
األم��ِم ب��ي��ن ال��ح��ق يُ��دوِّي أو ال��م��س��ل��م ِح��ل��ُف ال��م��رُّ ال��ج��ه��اد
ال��خ��ط��اب ��ي��ن��ا ي��س��مِّ ال��ع��دل أم��َة ال��ك��ت��اْب ب��آي��ات ت��دري ال أن��ت
ال��ب��ش��ر172 ك��ل ع��ل��ى أن��َت ش��اه��د وب��َص��ْر ن��وٌر األي��ام ف��ي أن��ت
ب��لِّ��ِغ ق��وًال ��يِّ األمِّ وع��ن أب��ل��ِغ ل��ب��ي��ب، ك��لَّ ادع��َوْن
غ��وى173 أو ي��وًم��ا ض��لَّ م��ا ص��ادٌق ه��َوى ع��ن نُ��ط��ٌق ف��ي��ه م��ا ق��ول��ه
ال��ح��ي��اه ت��ق��وي��م س��رُّ ف��ت��ج��لَّ��ى ي��داه ��ت ج��سَّ ق��د ال��ك��ون ه��ذا نَ��بْ��َض
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وال��ك��َدْر ع��ن��ه��ا األدن��اس وم��ح��ا ال��دَه��ر َروض ف��ي األزه��ار ��ر ن��ضَّ
ح��ائ��ده ُه��داه ع��ن ت��راه��ا ال ال��خ��ال��ده ال��ح��ي��اة ف��ي��ه دي��ن��ه
ع��م��ل ع��ن ت��ق��ُع��دن ال ��رن، ش��مِّ ال��م��ن��َزل ال��ك��ت��اب ال��ت��ال��ي أي��ه��ا
ل��ل��ص��ن��م ع��اب��ٌد أو ن��اح��ٌت األم��م ع��ق��ُل األص��ن��اَم ي��ع��ش��ق
ل��ل��ورى إل��ًه��ا ف��ي��ه��ا م��ح��ِدثً��ا آَزرا م��ن ُس��نَّ��ًة أح��ي��ا ه��و
ط��رْب174 ف��ي دم��اء س��ف��ك م��ن ه��و ون��س��ب ودار ل��ون اس��م��ه
ال��غ��ن��م ذب��ح اإلن��س��اُن ذُب��ح ال��ص��ن��م ه��ذا أق��دام وَع��َل��ى
ال��خ��ل��ي��ل! ط��اس م��ن ال��ن��ْف��س ح��ِم��يَّ ي��ا ال��خ��ل��ي��ْل! ك��أس م��ن ال��ش��ارب أي��ه��ا
ف��اج��ذُِذ ه��ذي األص��ن��ام وب��ه ُخ��ِذ ه��ْو» إال م��وج��ود «ال س��ي��َف
اك��ت��م��ال175 ع��ل��ي��ك ��ا ح��قٍّ وان��ش��رن ل��ل��م��ال أش��ِرق ال��ده��ر ظ��الم ف��ي
ال��ب��ش��ي��ْر: ال��ه��ادي ي��س��أل��ك ح��ي��ن��م��ا ال��ع��س��ي��ْر ال��ي��وم ف��ي ل��ك خ��ج��ل��تَ��ا

ده��اك م��ا ع��نِّ��ي ال��ح��ق أخ��ذت ق��د
ل��س��واك! ب��ح��قٍّ ت��بَّ��ل��غ��ه ل��م

العاَلم قوى بتسخري األمة حياة توسيع أن بيان يف

ال��س��اح��ل! ق��ي��َد ك��ال��س��ي��ل ك��ارًه��ا ال��غ��اف��ل! غ��ي��ر ب��ال��غ��ي��ب م��ؤم��نً��ا
ال��ح��اض��را واغ��ز ال��غ��ائ��َب وِص��ِل ن��اض��ًرا غ��ص��نً��ا ال��ط��ي��ن ذا ع��ن اع��ُل
ال��ُغ��ي��وْب ل��ت��س��خ��ي��ر م��ف��ت��اح وه��و ال��غ��ي��وْب ت��ف��س��ي��ر ال��ح��اض��ر ذل��ك
تُ��بَ��ل ال ف��اق��ذف ل��ل��رم��ي، َص��دُره ال��ع��م��ْل ل��ت��س��خ��ي��ر ال��ل��ه س��وى م��ا
ي��م��ُرق176 ف��ي��ه س��ه��َم��ك ل��ت��رى يُ��َخ��ل��ق ت��راه ال��ل��ه س��وى م��ا
ال��ح��ي��ل��ة لُ��ط��ُف ال��ح��لِّ ف��ي ل��يُ��َرى ال��ُع��ق��دة ب��ع��د ت��ل��ق��اك ع��ق��دٌة
ل��ك��ا ال��ش��م��س ذي ط��لُّ! ي��ا س��خ��َرن ن��ف��س��ك��ا روًض��ا ِك��مُّ! ي��ا ف��س��َرن
ع��اَل��م��ا يُ��خ��رج ال��ذرَّة وم��ن س��م��ا ال��ح��سِّ ع��ال��م ي��س��خ��ر م��ن
ال��ن��ظ��ر ألرب��اب ت��ع��ل��ي��م ل��وح وب��ّر ب��ح��ر م��ن ال��ك��ون ف��ي م��ا ك��ل
ه��م��تُ��ْه ج��ف��ت��ه ال��ح��س ع��اَل��م غ��ف��ل��ت��ْه ط��ال��ت ال��ن��ائ��م أي��ه��ا
��را ُح��قِّ ق��د ع��ال��ًم��ا ��ر ت��ح��قِّ ال ُس��كِّ��َرا ق��د ب��ص��ًرا وف��تِّ��ح ق��م
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ال��م��س��ِل��م ل��ص��ف��اِت وام��ت��ح��اٌن ال��م��س��ل��م ذاِت ت��وس��ي��ُع إن��ه
ال��ب��دن ف��ي دًم��ا أن ل��ت��رى ال��زم��ِن ب��َس��ي��ف ي��ب��ل��وك ه��و
ال��ص��دم��ة ذي ف��ي ع��ظ��َم��ك اخ��ت��ب��ر ال��ق��وِة ب��ِف��ه��ر ال��ص��در اض��رب
ال��م��ؤم��ن��ي��ن ل��ع��ي��ون وج��اله��ا ل��ل��خ��يِّ��ري��ن ال��دُّنَ��ى ال��ح��ق ج��ع��ل
ال��م��ؤم��ِن م��ح��كُّ ال��دن��ي��ا ه��ذه ال��ظَّ��َع��ِن ط��ري��ق ال��دن��ي��ا ه��ذه
ج��وَه��َرك��ا ج��وف��ه��ا ف��ي تُ��ِض��ْع ال ت��أس��َرك��ا أن ق��ب��ل ف��أِس��َرنْ��ه��ا
ال��س��م��اء آف��اق ي��ج��ت��از وال��ذي ال��ف��ض��اء ي��ط��وي ال��ذي ال��ف��ك��ر أده��ُم
ُخ��ط��اه ال��ن��ج��م وف��ي األرض ف��ي ف��ْه��و ال��ح��ي��اه ح��اج��اُت ال��ك��ون ف��ي س��اَق��ه
م��س��تَ��وى ب��أع��َل��ى ف��ي��ه ل��تُ��رى ال��ق��وى ت��س��خ��ي��ر ال��ك��ون ف��ي ي��ب��ت��غ��ي
ح��اِك��م177 م��اٍض األرض ف��ي ح��ك��م��ه آدم ب��ح��ق ال��ح��ق، ن��ائ��ُب
ف��س��ح��ُة ف��ي��ه��ا وألع��م��ال��ك س��ع��ة م��ن��ه��ا ض��ي��ق��ك م��ن ل��ك
ال��ن��اف��را ال��ج��واَد ه��ذا أل��ج��َم��ْن آم��ًرا اع��ل��َونْ��ه��ا ال��ري��ح ص��ه��وَة
ب��ه درٍّ ع��ن ال��ب��ح��ر م��وج ش��قَّ ج��وه��ره ع��ن ال��ط��ود ق��ل��ب ش��قَّ
ذرَُّة ح��وت��ه��ا ق��د ش��م��ٍس ُربَّ تُ��ك��َف��ُت ف��ض��اء ف��ي ك��ون أل��ُف
ُح��ِج��ب��ا س��رٍّ ك��لِّ ع��ن واك��ش��ف��ْن اح��ت��ج��ب��ا م��ا أظ��ه��رْن ب��ش��ع��اٍع
ف��اخ��ِل��ِس178 ب��روًق��ا ال��س��ي��ل وم��ن ف��اق��ب��س ن��اًرا ال��ش��م��س ش��ع��اع م��ن
أن��واُره��ا ُع��ب��دت ق��د ال��ت��ي س��يَّ��اُره��ا أو األن��ج��م ث��اب��ُت
أج��ِل��ك��ا م��ن ��رت س��خِّ وإم��اءٌ ل��ك��ا ُع��ب��داٌن ص��اح ي��ا ك��لُّ��ه��ا
واألن��ُف��س��ا آف��اق��ه��ا ��رن س��خِّ َع��س��ًس��ا ف��ي��ه��ا ف��ك��رك س��يِّ��رْن
ُم��ض��م��را م��ع��نً��ى ال��راح ف��ي أب��ص��رن ن��َظ��را وأن��ِع��ْم ال��ع��ي��َن اف��ت��ح
ال��ب��ص��را أج��ال ال��ك��ون ف��ي ح��ي��ن أَم��َرا ق��ويٍّ ف��ي ض��ع��ي��ٍف ك��م
ت��ن��ظ��ر؟179 ال آف��اق��ه��ا ف��ي ك��ي��ف «ان��ظ��روا» أم��ر م��ن ال��م��ق��ص��ود أي��ه��ا
ال��زََّه��ر ف��ي ط��لٌّ ال��ك��رم، ف��ي خ��م��رٌة َخ��بَ��ْر ذاُت ن��ف��ِس��ه��ا م��ن ق��ط��رٌة
س��رى ال��ل��ي��ل ف��ي ك��ال��ن��ج��م ج��وه��ًرا ج��وه��را ت��راه��ا ال��ب��ح��ر ف��ي وه��ي
ال��زَه��ِر م��ع��ن��ى ال��روض ف��ي اط��ل��بْ��ن ��َوِر ال��صُّ ح��وَل ت��ه��ُف ال ��ب��ا ك��ال��صَّ
ط��يِّ��ًرا180 ط��يْ��ًرا األح��رف وم��ن َس��يِّ��را ل��ح��ونً��ا م��ض��راٍب دون
ال��ح��ي��اه ط��ع��ِن ع��ن ال��غ��اف��ل أي��ه��ا ال��ح��ي��اه َح��ْزِن ف��ي ال��ظ��ال��ع أي��ه��ا
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ال��م��ح��م��ال وَح��طُّ��وا ل��ي��ل��ى أن��َزل��وا ال��م��ن��زال ال��رف��اَق ال��س��ع��ُي ب��لَّ��غ
م��س��ت��ي��ِئ��س��ا ع��اج��ًزا ال��ص��ح��اري ف��ي م��ب��ِل��س��ا ق��ي��ًس��ا ال��ي��وم وب��ق��ي��َت

اآلدم��ّي181 ف��خ��ر األس��م��اءَ» «ع��لَّ��َم
اآلدم��ّي ن��ص��ر األش��ي��اء ح��ك��م��ُة

توليد وأن كاألفراد بنفسها تشعر أن األمة حياة كمال أن بيان يف
ورواياتها األمة بسنن االحتفاظ من وتكميله الشعور هذا

خ��بَ��ر م��ن ن��ف��س��ه ع��ن ل��ه م��ا ال��ب��َص��ر! ذا ي��ا ال��ط��ف��ل أرأي��ت
ي��ري��د ��ي��ه ب��ك��فَّ ال��ن��ج��م ك��رَة وبَ��ع��ي��ْد ق��ري��ب م��ا ي��دري ل��ي��س
وب��ك��اء ون��وم أك��ل ��ه ه��مُّ ال��ج��ف��اءْ م��ن��ه ي��رى األمِّ س��وى م��ا
��ُة وال��ض��جَّ ث��ورتُ��ه ل��ح��نُ��ه ال��ن��غ��م��ُة م��ا أذنُ��ه ت��دري ل��ي��س
ال��ج��وه��ِر ص��ف��اءُ ف��ي��ه ق��ول��ه األث��ِر ض��ع��ي��ف ُغ��ف��ٌل ف��ك��ره
ح��ال ك��ل ف��ي وم��ت��ى؟ أنَّ��ى؟ أي��ن؟ ال��س��ؤاْل إال ت��ف��ك��ي��ره ف��ي ل��ي��س
ي��تَّ��ب��ع غ��ي��َره َك��لٌّ وه��و ي��ن��ط��ِب��ُع ع��ن��ده ن��ق��ٍش ك��ل
ق��َل��ِق ف��ي روح��ه ت��ت��ن��زَّى تُ��ط��بَ��ق ب��ك��فٍّ ��ا إمَّ ع��ي��ن��ه
يُ��خ��بَ��ر الص��ط��ي��اٍد ك��ُص��َق��ي��ر ح��ِذُر واه ال��ج��وِّ ف��ي ف��ك��ره
يُ��ع��ج��ل��ه182 إل��ي��ه ي��دع��وه ث��م يُ��رس��لُ��ه ِح��ذَار ف��ي ص��ي��ٍد خ��ل��ف
ب��ال��ش��رر183 ُخ��ذروف��ُه َف��َرم��ى ال��ِف��َك��ِر ل��ه��ي��ب ��اه غ��شَّ ث��م
أن��ا184 ه��ا ي��ع��ن��ي: ��در ال��صَّ ف��ي��دقُّ ُم��ْس��ت��ع��ِل��ن��ا ع��ي��نُ��ه ف��ت��راه
أم��َس��ه ف��ي��ه ي��رب��ط غ��َده ن��ف��س��ه ��ي ي��ن��مِّ ال��ذك��رى وم��ن
ُم��ع��ِج��ب ب��س��م��ط ال��دُّر ن��َس��َق ال��ذه��ب خ��ي��ُط األي��ام ي��ن��ظ��م
م��اث��ال185 أران��ي ك��ن��ت م��ا «م��ث��ل ق��ائ��ال: وي��ك��ري يُ��رم��ي ج��س��م��ه
ال��ح��ي��اه ع��ود ف��ي ال��ي��ق��ظ��ة ن��غ��م��ُة ال��ح��ي��اه م��ق��ص��ود ب��دء ه��ذي أن��ا»
ال��ُم��نَّ��ة ض��ع��ي��ف ال��ط��ف��ل م��ثَ��ل ال��ن��ش��أِة ح��ي��ن األم��ة م��ث��ل
ال��ص��َدُف ع��ل��ي��ه ��ى غ��شَّ ج��وه��ٌر ي��ع��رف ال ن��ف��َس��ه ط��ف��ٌل ه��ي
ُس��ل��س��ال وم��س��اء ب��ص��ب��اح وال ي��وص��ل ل��م ب��ال��غ��د ي��وم��ه
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أب��ص��را186 ع��داه م��ا ش��يء ك��لَّ يُ��رى إن��س��انً��ا ال��ك��ون وب��ع��ي��ن
ال��ُع��ق��دا187 ي��داه��ا ح��لَّ��ت م��ا ب��ع��د ب��دا ال��خ��ي��ط ط��َرُف ألٍي ب��ع��د
ال��م��ض��م��ُر188 ال��ش��ع��وُر ذا ي��ت��ج��ل��ى ال��دَه��ُر ُق��واه��ا راَز ف��إذا
تَ��زِب��ُر ب��ي��دي��ه��ا ص��ف��ح��اٍت ت��س��ُط��ر وأخ��رى ت��م��ح��و، أس��ط��ًرا،
ُق��دِّرا ع��ل��ي��ه أي��ام ِع��ْق��د ان��ت��ث��را م��ا إذا ال��ف��رُد يُ��ب��ِل��س
ب��ال��ِذَك��ر ي��ع��رُف��ه��ا ن��ف��َس��ه ��يَ��ر ال��سِّ م��داِد م��ن ق��وم ن��ور
آي��ت��ه��ا غ��ًدا ال��ده��ر ي��ن��س��ُخ س��ي��رتَ��ه��ا ن��س��يَ��ت ق��د أم��ٌة
ال��م��وص��ول��ُة أي��اُم��ك َخ��يْ��ط��ه ال��س��ي��رُة ك��ت��ب��ت��ه س��ْف��ٌر أن��ت
ال��س��ن��ن189 ح��ف��ُظ ال��ث��وب وِخ��ي��اُط ال��زم��ن ف��ي أي��اُم��ن��ا ث��وب��ن��ا
َس��َم��ر؟ َل��ْه��و أس��ط��ورٌة؟ ق��ص��ٌة! ال��بَ��َش��ْر؟ ت��اري��خ ِغ��رُّ ي��ا ت��رى م��ا
خ��ب��ي��ْر ب��ال��س��ي��ر أن��ت ه��داه ف��ي ب��ص��ي��ْر ب��ال��ن��ف��س أن��ت َس��ن��اه ف��ي
��ع��ل��ِة ال��شُّ م��ث��ل ال��روح ف��ي إن��ه األم��ة ج��س��م أع��ص��اُب إن��ه
األم��م ب��ي��ن ب��ك ي��رم��ي ث��م ِم��خ��ذَِم ك��س��ي��ٍف ي��ج��ل��وك ه��و
تُ��ؤثَ��ر ف��ي��ه األم��س ن��غ��م��ات ت��س��َح��ر! ف��ن��ون ذي ع��وٍد أيُّ
م��وئِ��ُل ف��ي��ه ل��ألم��س ي��وم��ه يُ��ش��َع��ُل ف��ي��ه ال��ش��ع��ل��ة، خ��ام��ُد
ال��ُم��ظ��ل��م وأم��ِس ال��ي��وم وس��ن��ا األم��م ب��خ��ِت ك��وك��ب ش��م��ع��ه
ُم��ح��َض��را ح��يٍّ��ا ال��م��اض��َي وت��رى ع��ب��را ق��د م��ا تُ��ب��ص��ر ع��ي��نُ��ه
نَ��ْش��واِت��ه ف��ي األم��س وُخ��م��ار ك��اس��اِت��ه ف��ي ال��راح وع��ت��ي��ُق
ب��س��ت��ان��ن��ا م��ن ط��ار ق��د ط��ائ��ًرا أش��راك��ن��ا ف��ي يَ��رج��ُع ص��ائ��ٌد
ط��بِّ��ه ف��ي م��ض��ت، ِب��أن��ف��اس ِع��ْش ب��ه واس��ت��ح��ِك��ْم ال��ت��اري��َخ ف��اذك��ر
ال��ي��د ط��وَع ب��ه��ا ام��ِض وال��ح��ي��اُة وغ��ِد ي��وم ُوْص��َل��ة أح��ِك��َم��ن
ون��ه��اْر190 ب��ل��ي��ل أَع��م��ى ف��ِع��ش أو ب��م��ه��اْر َق��س��ًرا األي��ام وُق��ِد
اس��ت��ق��ب��الُ��ك��ا ب��دا ال��ح��ال وم��ن ح��الُ��ك��ا ي��ب��دو م��اض��ي��ك م��ن ص��اح!

ف��ِص��ِل ح��ي��اٍة ُخ��ْل��َد تُ��ِرْد إن
وال��م��س��ت��ق��بَ��ل ب��ال��ح��ال م��ض��ى م��ا
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األمومة حفظ وأن باألمومة اإلنسان نوع بقاء أن بيان يف
اإلسالم أصول من واحرتامها

ِع��زَّة ف��ي م��ح��ن��ت��ه��ا م��ن ه��و ال��م��رأِة َع��ْزُف ال��م��رءِ ن��غ��َم��اُت
ال��َج��م��ال191 نَ��س��ج م��ن ال��ع��ش��ق ث��وب إنَّ ال��ح��ج��اْل ربَّ��اُت ال��ذُّك��راَن ك��س��ت
ص��دُره��ا ح��واه ال��ل��ح��ُن ذل��ك ِح��ج��ُره��ا َربَ��اُه ال��ح��قِّ َع��َش��ُق
وال��ص��اله192 إل��ي��ه��ا ال��ط��ي��َب ق��َرن َس��ن��اه ال��ك��وَن بَ��َه��ر ق��ْد ال��ذي
تُ��ْع��َظ��ُم ال أَم��ًة رآه��ا ق��د ُم��س��ل��ُم َج��ه��ًال ال��ق��رآن ج��ه��َل
ن��س��ب��ُة ل��دي��ه��ا ال��رُّْس��ل وإل��ى رح��م��ُة ع��ل��ي��ن��ا األمُّ إن��م��ا
ص��ن��ع��ِت��ه��ا ِم��ن األق��وام ِس��يَ��ُر رأف��ت��ه��ا ف��ي ال��م��رَس��ل رأف��ُة
ِم��ق��دارن��ا193 ب��دا وب��ِس��ي��م��اه��ا أق��داُرن��ا َع��ل��ْت األمِّ وم��ن
يَ��ث��ب��ت؟ ف��ي��ه��ا ف��ك��رك أت��رى نُ��َك��ُت ف��ي��ه��ا األّم��ة ل��ف��ظ��ة
ي��ت��ّم ال ح��ي��اة أم��ُر دون��ه ال��رِح��ْم وص��ل م��ن األم��ة إن��م��ا
ال��ج��نَّ��ُة ��ات األم��هَّ ِرْج��ل ت��ح��ت ال��ح��ج��ُة: وه��و ال��خ��ل��ق، خ��ي��ر ق��ال
ال��ح��ي��اه ت��س��ي��اُر األمِّ ب��خ��الل ال��ح��ي��اه أس��راُر ب��األمِّ ُك��ِش��ف��ت
وال��َح��ب��اْب ف��ي��ه ال��م��وج وي��دوم ال��ُع��ب��اْب ي��ع��ل��و ن��ه��رن��ا ف��ي وب��ه��ا

∗∗∗
��ح��ن��ة ال��سَّ وُغ��ْف��ل ال��ِج��ْس��م َع��ب��ل��ُة ال��ق��ري��ة ب��ن��ُت ال��ِغ��رَّة ه��ذه
ال��ص��ي��ق��ل194 وص��ق��ل ت��ع��ل��ي��م دون ال��م��ِق��َول َك��ه��اُم ال��ع��ي��ن، ح��يَّ��ة
تَ��ح��ِم��ُل ع��م��ا يُ��ع��رُب وج��ُه��ه��ا ي��ث��ُق��ل ع��ل��ي��ه��ا األمِّ أَل��م
إظ��الم��ه��ا195 م��ن ي��ش��رق ص��ب��ُح��ن��ا آالم��ه��ا م��ن يُ��ح��َك��ُم أم��رن��ا
ال��ن��ج��دِة ع��ظ��ي��م ��ا ح��قٍّ م��س��ل��ًم��ا ��ِة ل��ألمَّ ِح��ج��ره��ا م��ن تَ��ه��ْب إن
ُع��طِّ��ال196 ف��ي��ه ال��م��رأة ب��اط��ُن َم��ح��ِم��ال ��ت وخ��فَّ ��ت رقَّ وال��ت��ي
م��ق��ل��ت��ه��ا ف��ي ال��ث��ورُة وتُ��رى ف��ك��رت��ه��ا ف��ي ال��َغ��رب ن��ور ش��عَّ
ب��ال��ن��ظ��رِة ع��ي��نُ��ه��ا ط��اش��ت ح��ي��ن األم��ِة ه��ذي أوص��ال ُق��طِّ��ع��ْت
ال��ح��ي��اءْ ف��ق��ُد ح��رِّي��تَ��ه��ا إن ال��ب��الء أص��ُل ح��رِّي��ت��ه��ا إنَّ
ع��ل��ُم��ه��ا197 أمٍّ أع��ب��اء ي��ط��ق ل��م ن��ج��م��ه��ا ف��ي ض��اء م��ا ل��ي��ل��ه��ا
ُح��لَّ��ت��ن��ا م��ن تُ��غ��س��ُل ل��ي��ت��ه��ا روض��ت��ن��ا ف��ي ت��ن��ُم ل��م ل��ي��ت��ه��ا
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∗∗∗
َع��دْد ي��ح��ص��ي��ه��ا ل��ي��س م��ض��م��راٌت األب��ْد غ��ي��ب ف��ي ال��ت��وح��ي��د أن��ج��ُم
وك��ّم ك��ي��ٍف ف��ي ب��ع��ُد تُ��ق��يَّ��د ل��م ال��ع��َدم َق��ي��د م��ن بَ��ْع��ُد تُ��َس��يَّ��ْب ل��م
ت��س��ت��ُر ع��نَّ��ا ال��ك��ون ظ��الم ف��ي تُ��ض��َم��ر دج��ان��ا ف��ي َج��َل��واٌت
��ب��ا ال��صَّ ت��ف��تِّ��ح��ه��ا ل��م وزه��ور ال��رُّب��ى زه��َر تَ��ِزْن ل��م ق��ط��راٌت
األم��ه��ات ري��اض ف��ي ن��اض��راٍت ال��زَه��راْت ه��ذه ت��ن��ب��ُت إن��م��ا
��ِة وال��ف��ضَّ ِع��ق��ي��ان��ه��ا ِم��ن ل��ي��س األم��ة م��اُل ال��ع��اق��ُل! أي��ه��ا
وَع��م��ْل ون��ش��اٍط ذك��اء ف��ي األم��ل ِم��لءُ أوالده��ا إن��ه

��ة األمَّ إخ��اءَ األمُّ ت��ح��ف��ظ
وال��ِم��لَّ��ة ق��رآِن��ن��ا وُق��وى

املسلمات للنساء كاملة أسوة الزهراء فاطمة النساء سيدة أن بيان يف

ف��اط��م��ُة: تَ��زده��ي ب��ث��الث واح��دُة ن��س��ب��ٌة ع��ي��س��ى أّم
اآلِخ��ري��ن وخ��ي��ر ال��ُرْس��ل، خ��ات��م األوَّل��ي��ن، ل��خ��ي��ر ال��ع��ي��ن ق��رة
��نَ��ن ال��سُّ ج��دي��د ال��ع��ص��ِر خ��ال��ُق ال��َوَه��ِن ب��دن��ي��ا ال��روح ن��اف��ُخ
ال��ف��يْ��ص��ِل ال��ح��ك��ي��م ال��ل��ِه أس��ِد ال��ب��ط��ِل ذا ال��م��رت��ض��ى زوُج وه��ي
وُح��س��اْم درٌع ي��م��ل��ك م��ا ك��لُّ أق��ام ق��د زه��ًدا ال��ك��وخ ف��ي م��ل��ٌك
وُح��َس��ي��ن ح��ل��ي��م خ��ي��ر ح��س��ٍن األك��رَم��ي��ن ال��س��ي��دي��ن أّم وه��ي
األم��م خ��ي��ر وح��دة ح��اف��ٌظ ال��ح��َرِم ظ��الم ف��ي س��راٌج ذا
اإلخ��وِة ب��ي��ن ال��ن��ي��راَن أط��ف��أ األُل��ف��ِة اب��ت��غ��اء ال��م��ل��ك ازدرى
ال��َع��م��ي ال��َخ��ط��ب ف��ي األح��رار أس��وُة ال��َع��َل��ِم ربُّ األب��رار ف��ي ذاك
��ه��اْت األمَّ ط��ب��ع ال��خ��ي��ر وِخ��الل ��ه��ات األمَّ ص��ن��ُع األوالد س��ي��رة
ال��ب��ت��وْل ال��ح��قِّ ف��ي ال��ن��س��وة أس��وة ال��ب��ت��وْل ال��ص��دق روض��ة ف��ي زه��رٌة
درَع��ه��ا198 أب��اع��ْت ل��ي��ه��ودي دم��ع��ه��ا أذرت ال��س��ائ��ل ف��اق��ُة
ب��ع��َل��ه��ا تُ��رض��ي ح��ي��ن ورض��اه��ا ل��ه��ا ط��اع ق��د األرض ف��ي م��ن ك��ل
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ال��رَح��ى وال��ك��فِّ ال��ق��رآُن، ال��َف��ِم ف��ي ورَض��ى ص��ب��ر ب��ي��ن م��ا ��ئ��ْت نُ��شِّ
ال��ج��وه��را ي��ف��وُق ه��ا م��ص��الَّ ف��ي ج��رى ال��ل��ه خ��ش��ي��ة م��ن دم��ع��ه��ا
ن��ث��را ال��م��ع��لَّ��ى ال��ع��رش وع��ل��ى ال��ُدَررا األم��ي��ُن ال��روُح ل��ق��َط
ال��م��ن��ت��ه��ى ال��رس��ول ش��رِع وإل��ى نَ��َه��ى ه��ذا ع��ن ال��ش��رع ل��وال أن��ا

ل��ه��ا إج��الًال ال��ق��ب��ر ح��ول ط��ف��ُت
ح��ول��ه��ا َس��َج��دات��ي م��ن ن��اِث��ًرا

املسلمة املرأة إىل خطاب

أس��ت��ارِك م��ن ��ون ال��صَّ ف��ي ِع��رُض��ن��ا ن��ارِك م��ن م��ص��ب��اُح��ن��ا ُم��ش��َع��ٌل
��ة واألمَّ ب��ه ال��دي��ُن َق��ِوَي رح��م��ُة ف��ي��ن��ا ال��ط��اه��ُر َخ��ْل��ُق��ك
ال��ك��الْم َق��ب��ل م��ن ال��ت��وح��ي��د ك��ل��م��َة ال��ِف��ط��ام ح��ي��ن ع��لَّ��ِم��ت��ه ط��ف��لُ��ن��ا
أف��ك��اُرن��ا أق��وال��ن��ا، ِف��ْع��لُ��ن��ا، ل��ن��ا أط��واٌر ُح��بِّ��ك م��ن ِص��ي��َغ
ط��َوى وال��ب��ي��َد األط��واد، ف��ي َش��عَّ ث��َوى م��ن��ِك ُس��ُح��ب ف��ي ب��رُق��ن��ا
أح��ج��ارِك ف��ي ال��ت��وح��ي��د ون��م��ا أن��ف��اِس��ِك م��ن ال��ح��ق دي��ُن ض��اء
ف��اج��ُر ب��اٍغ األدي��ان وع��ل��ى م��اك��ُر َغ��روٌر ال��َع��ص��ُر ذل��ِك
أَس��ْر ق��د ِش��راٍك ف��ي ج��ه��وٍل ك��م ك��َف��ْر وب��ال��ل��ه أع��م��ى ع��ق��لُ��ه
ه��ال��ِك! م��ن ك��م ال��ُه��دب ِب��ش��ب��اك ف��ات��ِك وق��اٍح ع��ي��ُن ع��ي��نُ��ه
رم��س��ه199 ق��ص��ًرا ي��زع��م َم��يْ��تُ��ه ن��ف��َس��ه ح��رٍّا ي��ح��َس��ب ص��ي��ُده
ال��ِم��ل��ة م��ال رأس ي��ن��م��و ب��ك ال��وح��دة غ��راس ي��خ��ض��رُّ ب��ك
تَ��َل��ِف أو ب��ج��ًدى ت��ب��ال��ي ال ال��س��ل��ف ن��ه��ج غ��ي��َر ت��س��ي��ري ال
ُول��َدِك ��ي ض��مِّ ص��درِك وإل��ى ُم��ه��ل��ِك ع��ص��ر ف��ت��ن��ة اح��ذري
ت��ِط��ِر ��ا ل��مَّ األف��راخ، ه��ذه خ��ط��ر ف��ي ع��ش��ه��ا ع��ن بَ��ُع��دت
األس��َوُة ن��ع��َم ال��زه��راءَ، ف��ات��ب��ع��ي ف��ط��رُة ل��ل��م��ع��ال��ي ت��س��م��و ف��ي��ك

ب��ُح��َس��يْ��ن ي��أت��ي م��ن��ك غ��ص��نً��ا ع��لَّ
ذََويْ��ن َرْوض��اٌت ال��ن��ض��َرَة ف��ت��رى
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اإلخالص سورة تفسري يف املنظومة مطالب خالصة

أََحٌد﴾ هللاُ ُهَو ﴿ُقْل

ال��ق��َدم ت��راُب م��ن��ه ُم��زِه��ًرا ال��ُح��لُ��ِم ف��ي ل��ي ال��ص��دي��ُق ظ��ه��ر
األوال200 ال��ك��ل��ي��َم م��ن��ه ُط��وُرن��ا َج��ال َم��ن ف��ي��ن��ا ال��ن��اِس» «أم��نُّ ذا
ال��وف��ي201 ال��ق��ب��ر، وف��ي ال��غ��ار ص��ح��ب��ة وف��ي ال��دي��ن ف��ي اث��ن��ي��ن ث��ان��ي ه��و
ال��وف��اء! أه��ل م��ن ال��دي��وان م��ط��َل��َع ال��ص��ف��اءْ أص��ح��اب ص��ف��وة ي��ا ق��ل��ُت:
أدوائ��ن��ا م��ن ال��ط��بُّ م��ا ف��ان��ظ��رْن بُ��ن��ي��ان��ن��ا ف��ي األسُّ ق��رَّ ب��ك
��َق��م ال��سَّ بُ��رء اإلخ��الص س��ورُة ال��َوَه��ِم أس��ي��ُر ح��ت��اَم ق��ال:
ه��ائ��ُل س��رٌّ ل��ل��ت��وح��ي��د وه��ي ج��ائ��ُل ص��در ك��ل ف��ي نَ��ف��ٌس
ل��ل��ج��م��ال م��ث��اًال م��ن��ه ول��ت��ك��ن ال��ِف��ع��اْل ك��ل ف��ي ال��س��رَّ ه��ذا ف��اج��ُل
َس��م��ا ال��دن��ي��ا ف��ي ل��ل��وح��دة ب��ك ُم��س��ِل��ًم��ا ع��ب��ًدا ��اك س��مَّ ال��ذي
ال��َق��َدْم ت��ع��ودَت ع��م��ا تَ��ُزْل ل��م وَع��ج��ْم وت��رك أف��غ��ان، ق��ل��َت:
ال��َق��نَ��واْت وخ��لِّ ال��ب��ح��ر اق��ص��ِد ��م��اْت ال��سِّ ه��ذي م��ن ال��ح��قَّ ��رنَّ ط��هِّ
َدوِح��ت��ك��ا م��ن ال��ي��وم ب��ُع��دَت ق��د وي��ح��ك��ا! ِل��س��م��اٍت أس��ي��ًرا ي��ا
ال��وح��دِة ح��ب��َل ص��اِح! ت��ق��طِّ��ع ال ب��ال��ت��ث��ن��ي��ِة ال��وح��دَة أب��دل
ارج��َع��ْن ول��ل��ح��ق ت��ف��ري��ق ك��ل واه��ج��رن ��د وحِّ ال��واح��ِد! ع��اب��َد
ال��َف��ِم أل��ف��اَظ ال��ق��ل��ب ف��ي أث��ب��تَ��ْن ال��ك��ِل��ِم م��ع��ن��ى ال��ُم��غ��ِف��ل أي��ه��ا
ت��ح��ت��م��ي ف��ي��ه ال��ح��ص��َن وه��دم��َت أم��ِم ف��ي ق��طَّ��ع��تَ��ه��ا أَم��ًة

ب��ال��ع��م��ِل زْد اإلي��م��ان ل��ذَة
يَ��ع��م��ِل ل��م إذا إي��م��ان م��ات

َمُد﴾ الصَّ ﴿هللاُ

وح��ّد أس��ب��اٍب ق��ي��د م��ن ت��خ��ل��َص��ْن ال��ص��م��د» «ال��ل��ه ال��ق��ل��َب أُش��ِع��َرنَّ
اَل��ل��ول��ب202 دوَر ال��ح��قُّ ال��ح��ي��اُة م��ا ال��س��بَ��ب ع��ب��َد ال��ل��ه ع��ب��ُد ل��ي��س
َس��َل��ُم ج��م��ي��ًع��ا ل��ل��ن��اس وْه��و ال��م��س��ل��ُم ي��رج��و ال��ل��ه غ��ي��َر ل��ي��س
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ي��دا ال��َخ��ل��ق إل��ى ت��م��دَّن ال أَح��ًدا َش��ك��اًة تَ��بُ��ثَّ��نَّ ال
خ��ي��ب��را203 واف��ت��ح ف��اق��ت��ل��ه، م��رح��بً��ا ح��ي��درا ت��ق��يَّ��ل اق��ن��ع، ب��ال��ش��ع��ي��ر
َح��زِن ف��ي ون��َع��م ال م��ن أن��ت، ال��ِم��نَ��ِن َح��م��ُل ل��ألج��واد ِف��ي��َم
ت��رُخ��ُص؟ ف��أنَّ��ى أن��ت، ي��وس��ٌف يُ��ن��ِغ��ص ل��ئ��ي��ٍم رزق ت��ُرم ال
َج��َدى س��ل��ي��م��ان م��ن ��ل ت��ؤمِّ ال ال��م��ق��َع��دا وك��ن��َت ن��م��ًال ت��ك��ن إن
ال��َغ��َرُر ع��داك ح��رٍّا، وم��ت ع��ش وِع��ُر ط��ري��ٌق ال��زاد، خ��ّف��ف
ال��ف��خ��ار204 ك��لُّ ب��ه��ا ح��رٍّا» و«ت��ع��ش ��ع��اْر ال��شِّ ال��دن��ي��ا» م��ن «أق��ِل��ْل اج��ع��ل��ن
ح��بِّ��ه��ا205 ف��ي س��ائ��ال، ال م��ع��ط��يً��ا ب��ه��ا ال��تَّ��رَب ال اإلك��س��ي��َر وك��ن
إل��ي��ك:206 أه��دي ك��أس��ه م��ن َج��رع��ًة ل��ديْ��ك م��ج��ه��وال ل��ي��س « ع��ل��يٍّ «ب��و
اب��خ��ِل» وب��ال��ع��رض ال��رأس اب��ذل ب��األرج��ل ارك��ل��ن ق��اب��وس «ت��خ��ت
ك��أس��ه ي��دنِّ��س ل��م ل��ف��ق��ي��ر ن��ف��َس��ه َع��ج��وًال ال��ح��ان يُ��ف��ت��ح

∗∗∗
ال��ح��دي��د207 م��اء م��ن ن��ق��ف��وَر س��َق��ى َم��ن ال��رش��ي��ْد ه��ارون اإلس��الم ق��ائ��ُد
ال��م��لَّ��ِة وج��ه رون��َق ي��ا أن��ت األم��ِة م��ول��ى م��ال��ُك ي��ا ق��ال:
ال��ح��دي��ث درِس ف��ي أرغ��ب إن��ن��ي ال��ح��دي��ث ف��ردوِس ب��ل��ب��َل ي��ا أن��ت
ال��وط��ن208 ن��ع��م ب��غ��داد، اق��ص��َدن ال��ي��م��ُن؟ ال��ع��ق��ي��َق ذا يُ��خ��ف��ي ِل��َم
راْق األع��ي��َن ب��ه، ح��س��ٌن ح��ب��ذا ال��ع��راق أي��اِم زه��رة ح��ب��ذا
ال��ح��ي��اه م��اءُ ك��رم��ه م��ن ق��اط��ٌر ن��ج��اه ��ق��م ال��سُّ م��ن ف��ي��ه ت��ربُ��ه
ش��َرف��ا ل��ي ح��بِّ��ه، وب��ح��س��ب��ي ل��ل��م��ص��ط��ف��ى خ��ادٌم إن��ي ق��ال:
ح��لَّ��ُه م��ك��اٍن ع��ن أَن��أى ك��ي��ف ل��ُه ُح��بِّ��ي ف��ي ُق��يّ��دُت م��ن أن��ا،
ال��ع��راق؟ ص��ب��ُح ب��ه��ا ل��ي��ل��ِي م��ن أي��ن واش��ت��ي��اق209 ح��بٌّ ي��ث��رب ف��ي ل��ي
َخ��َوال ب��م��ل��وٍك أرض��ى ل��س��ُت ام��ت��ِث��ال أم��ري ال��ع��ش��ق: وب��ق��ول
ُع��بِّ��دا ل��ح��رٍّ م��وًل��ى تُ��رى أن س��يِّ��دا ل��ي تُ��َرى أن ت��ب��غ��ي أن��ت
ل��ك��ا ي��ع��ن��و ال األم��ة خ��اُدم ب��ابَ��ك��ا أغ��ش��ى أل��ت��ع��ل��ي��م��ك
ه��ن��ا ه��ا درس��ي َح��ْل��ق��ة ف��اغ��ش��يَ��ن يُ��ق��ت��نَ��ى ع��ل��ًم��ا ال��دي��ن ف��ي تَ��ُرم إن

∗∗∗
ج��م��ال ك��لُّ ع��ن��ده دالل ف��ي ب��ال��دالل ج��دي��ٌر اس��ت��غ��نَ��ى ال��ذي
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َدنَ��س��ا س��واه ص��ب��َغ ورأى اك��تَ��س��ى اس��ت��غ��ن��ى َم��ن ال��ح��ق ص��ب��غ��َة
وج��ه��ك��ا تَ��ط��ل��ي م��ن��ه ب��ط��الء ع��ل��م��ك��ا ت��ج��دو غ��ي��رك م��ن أن��ت
ال��ِغ��يَ��ر؟210 غ��يَّ��رت��ك أم ذا أن��ت ت��ف��خ��ُر ِب��ِش��ع��ار م��ن��ه أن��ت
أزه��اره م��ن ال��ب��س��ت��ان وخ��ال أم��ط��اره م��ن أرض��ك خ��ش��ع��ت
ب��ال��ي��ِد ع��م��ًدا زرع��ك تُ��ِب��ْد ال ت��ج��ت��دي ال م��زن��ه م��ن م��ط��ًرا
ل��ه أوت��اٌر ح��ل��ق��ك م��ألْت ل��ه أف��ك��اٌر ع��ق��َل��ك َس��ل��س��ل��ت
ق��ل��ب��ك��ا ف��ي أم��ٌل م��س��ت��ع��اٌر ف��م��ك��ا ف��ي ك��ل��ٌم م��س��ت��ع��اٌر
ُرواء211 ال��ج��وِّ ف��ي س��روك ف��ي ل��ي��س ال��غ��ن��اء أل��ح��اُن ط��ي��َرك أع��وزْت
ال��ي��د ف��ي ج��دوى ال��ك��أس وك��ذل��ك ت��ج��ت��دي خ��م��ًرا ك��أس��ك ف��ي أن��ت
ال��ب��ص��ر»212 زاغ «م��ا ت��ص��دي��ُق ب��ه َم��ن ال��ن��ظ��ْر ذو ف��ي��ن��ا ال��ي��وم ي��ع��ود ل��و
ش��م��ع��ه213 ف��راش ك��لَّ واب��ت��ل��ى س��م��ُع��ه وِك��ذبً��ا ص��دًق��ا م��اَز
وي��ل��ت��ا ي��ا وي��ل��ت��ا ي��ا وي��ل��ت��ا ف��ت��ى ي��ا م��ن��ى» «ل��س��َت ن��ادى ن��ع��م
ب��ال��ع��َدم ل��ه��ا ال��ص��ب��ح ي��ط��ل��ع األن��ج��م م��ث��َل ال��ع��ي��ُش ف��اإلم
ذاه��ب ��ا ح��قٍّ ن��ف��س��ك ع��ن أن��ت ك��اذب ص��ب��ح غ��رَّك ق��د أن��ت
اآلَخ��ري��ن ن��ج��وم م��ن تُ��ض��ئْ��ه��ا ال ح��ي��ن ك��لَّ اع��ِرف نَ��ف��َس��ك ش��م��س أن��ت
ي��داك ب��ال��ت��رب اإلك��س��ي��َر ب��اَع��ت س��واك م��ن ن��ف��ًس��ا ق��ل��ب��ك ف��ي إنَّ
ان��ت��ش��اء ال��رأس ف��ي ال��ن��اس وب��خ��م��ر أض��اء م��غ��ن��اك ال��ن��اس ب��س��راج
ن��ار214 ال��ق��ل��ب ف��ي ه��ل ن��ارك، اغ��َش��يْ��ن ُدوار ال��ح��ف��ِل ف��ي ال��ش��م��ع ح��ول ل��ك
ِت��ط��ر215 م��ه��م��ا ��ك ُع��شَّ ت��دع ال ال��ب��ص��ر م��ث��َل م��ث��واك ف��ي اب��َق
َص��دف��ا216 س��واه ع��ن وق��ب��ي��ٌل َع��رف��ا ق��د ن��ف��َس��ه ف��رٌد َح��يَّ

ت��ذه��بَ��ْن ال ال��م��ص��ط��ف��ى ط��ري��ق ع��ن
اع��بُ��َدْن وال��ل��َه األرب��اب، وات��رك

يُوَلْد﴾ َوَلْم يَِلْد ﴿َلْم

األم��م ُح��م��َر أس��وُده وع��ال وَدْم ل��وٍن ع��ن ق��وم��َك ع��ال ق��د
ق��ي��ص��ِر م��ن دٍم م��ن أغ��ل��ى ه��ي ق��ن��ب��ر م��ن ق��ط��رٌة وض��وءٍ ف��ي
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ان��س��ب��ا217 ال��دي��ن إل��ى وَك��س��ل��م��ان وأبً��ا ��ا وأمٍّ ��ا ع��مٍّ ات��رك��ن
ال��م��ث��ال: ه��ذا ال��ن��ح��ل خ��الي��ا م��ن واع��ِق��ال ح��دي��ث��ي اس��م��ع خ��ل��ي��ل��ي ي��ا
ال��ن��رج��ِس ب��ي��اض م��ن أخ��رى ث��م ك��ال��َق��بَ��س َش��ِق��ر م��ن ق��ط��رٌة
َع��بْ��َه��ُر إنِّ��ي ه��ات��ي��ك ت��ق��ْل أو نَ��ي��َل��ْوَف��ر أن��ا ه��ذي: ت��ُق��ل ل��م
ش��ه��دن��ا ف��ي��ه إب��راه��ي��م دي��ن م��ل��ت��ن��ا ف��ي إب��راه��ي��م ش��أن
اإلخ��وة ج��م��َع دع��واك ص��َدع��ْت ال��م��لَّ��ة رك��ن ال��دَم ج��ع��ل��ت إن
ف��ك��رك��ا ��ا ح��قٍّ أس��ل��م م��ا أن��َت بَ��ْزُرك��ا ي��ن��م��و ل��ي��س ثَ��ران��ا ف��ي
ال��ُم��خ��ِب��ت��ي��ن َوْج��د وال��روح ج��س��م��ُه ال��م��ت��ق��ي��ن س��راُج م��س��ع��وٍد اب��ُن
ج��م��ُره م��ن��ه ال��ق��ل��ب وأذاب ص��دره أخ��ي��ه م��وت م��ن أجَّ
َل��وع��ت��ِه: ف��ي األم نَ��ْوَح ن��اَح ح��رق��ت��ه م��ن ال��دم��ع ي��ج��فَّ ل��م
ال��ح��ك��م��ِة ط��الب ف��ي ورف��ي��ق��ي ال��ع��ظ��ِة درس ل��ل��ق��ارئ آِه
ال��م��ص��ط��ف��ى والء ف��ي وش��ري��ك��ي َوَرف��ا ق��د ال��ذي ��رِو ل��ل��سَّ آِه

ال��ن��ب��ّي إب��ص��ار ت��ح��َرم. ع��ي��نُ��ه
ال��ن��ب��ي218 أن��وار أش��ه��د وأن��ا

أص��لُ��ن��ا وُع��رب روم م��ن ل��ي��س وص��لُ��ن��ا يَ��ق��َوى األن��س��اب م��ن م��ا
ال��ق��ري��ْب ال��وص��َل ذاك��م ح��ب��ان��ا ق��د ال��ح��ب��ي��ب ال��ح��ج��ازيِّ ح��بُّ إن��م��ا
ق��رب��ه ف��ي ن��ش��وة ع��ي��ن ح��س��ُب ُح��بِّ��ِه م��ن آص��رٌة َح��ْس��بُ��ن��ا
ن��ش��وتَ��ه أع��راُق��ن��ا ح��وت م��ذ س��ي��رتَ��ه ب��ن��ا ال��ده��ُر ج��دَّد
ال��م��لَّ��ة ع��روُق م��ن��ه ن��ب��َض��ت األم��ة اج��ت��م��اع ِس��رُّ ع��ش��ُق��ه
ال��ن��س��ب ال��ج��س��م وف��ي ال��روح، ف��ي ه��و َس��ب��ب أق��وى ل��ن��ا ال��ع��ش��ِق ص��ل��ُة
ال��َع��رب��ا وخ��لِّ إي��ران، خ��لِّ ال��ن��س��ب��ا خ��لِّ ال��ع��اش��ق أي��ه��ا
دوح��تُ��ُه أغ��ص��انَ��ن��ا ن��م��ت ق��د ��تُ��ه أمَّ م��ث��َل��ه ح��قٍّ ن��وُر
لُ��ح��م��ُة219 أو َس��ًدى ال ح��ق، ث��وب ن��س��ب ح��واه م��ا ح��ق ن��ور

ب��ل��ِد أو ن��س��ٍب ف��ي ث��وى م��ن
يُ��وَل��ِد» ول��م ي��ل��ْد «ل��م ع��ن َع��ف��ا ق��د
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أََحٌد﴾ ُكُفًوا لَُّه يَُكن ﴿َوَلْم

ع��م��ر؟ ق��د ق��ل��بً��ا ب��ال��ح��ق ع��اِم��ًرا اح��ت��ق��ر ل��ل��دن��ي��ا ال��م��س��ل��ُم م��ا ص��اِح!
ُم��ج��ت��ن��ي م��ن ط��ل��ع��ٌة تَ��ُرع��ه��ا ل��م ال��ُق��نَ��ِن ف��ي َش��ِق��ٍر م��ن َزْه��رٌة
ي��س��ت��ع��ُر ل��ه��بً��ا ف��ت��راه��ا ال��َس��َح��ُر ف��ي��ه��ا ي��ن��ف��خ نَ��ف��ًس��ا
ك��وك��ُب ع��ن��ه��ا خ��لِّ��ف أن��ه��ا ت��ح��َس��ُب ع��ل��ي��ه��ا ال��زُّه��ُر تُ��ش��ف��ق
ُق��بَ��ُل ف��ي��ه��ا ال��ش��م��س وُش��ع��اُع يَ��غ��ِس��ل نُ��ع��اًس��ا م��ن��ه��ا ال��ن��دى
أوَح��دا ُح��رٍّا ال��ن��اس ف��ي ل��تُ��رى ي��دا واش��ُدد ب��ه��ا أم��ِس��ْك ي��ك��ن) (ل��م
م��ث��ل��ه ش��ري��ًك��ا ي��أب��ى ع��ب��ده ل��ه ِش��رَك ال ال��واح��د ذل��ك
ال��َس��م��ا ف��ي ب��ُم��س��اٍم ي��رض��ى ل��ي��س َس��م��ا َم��ن أع��َل��ى ال��م��س��ل��م س��م��ا ق��د
ال��َم��ف��ِرق ت��اُج األع��َل��ون» «أن��ت��م ال��م��أِزق ف��ي ت��ح��زن��وا» «ال ِورُده
ص��دُره وب��ح��ًرا ب��رٍّا وح��وى َظ��ه��ُره ط��رٍّا ال��ك��ون��ي��ن ح��م��َل
ن��زال إم��ا ل��ل��ب��رق ص��دره َج��ل��ج��ال ��ا إمَّ ل��ل��رع��د أذْنُ��ه
وش��ّر خ��ي��ر ف��ي ال��م��ع��ي��ار أم��ُره َوَزْر ول��ل��ح��قِّ ال��زُّور، ق��اِت��ُل
ل��ل��ح��ي��اه ك��م��ال ف��ي��ه ج��وه��ٌر ح��ش��اه ف��ي ل��ه��ي��ٍب ك��لُّ ج��م��ُره
ال��ُم��س��ل��ِم أذاَن إال ن��غ��م��ٌة األم��م ه��ذي ض��وض��اء ف��ي ل��ي��س
ك��ري��م ط��ب��ع ذو ال��َق��ه��ر ح��ي��ن وه��و ع��ظ��ي��ْم ال��ب��ذل وف��ي ال��ع��ف��و ف��ي ه��و
ل��ل��ح��َج��ر ص��ه��ٌر ال��ح��رب ف��ي ق��ه��ره ال��م��ن��ك��ِس��ْر ج��ب��ر ال��َح��ف��ِل ف��ي لُ��ط��ُف��ه
األج��دل ان��ق��ض��اض ال��ِب��ي��د ف��ي وْه��و ال��بُ��ل��ب��ِل ص��ف��ي��ُر ال��روض ف��ي ه��و
ي��س��ت��ق��ّر إن م��ا ال��ُزْه��ِر ف��وق ه��و ي��ق��ّر ال َس��م��اءٍ ت��ح��ت ق��ل��ب��ه
ال��ف��ل��ِك وراء ف��ي��م��ا ط��ائ��ًرا ال��ُح��بُ��ِك ن��ج��َم ي��ن��ُق��ر ط��ائ��ٌر
تُ��راح ال��تُّ��رب ظ��ل��م��ِة ف��ي دودٌة َج��ن��اْح! م��ن��ك يَ��ِط��ْر ل��م َم��ن ي��ا أن��َت،
ال��ُق��ران220 َه��ج��ر م��ن ال��ذل أص��ب��َت ق��د ال��زَّم��اْن ج��ور ت��ش��ت��ك��ي م��س��ت��ك��ي��ٌن
ي��دا أم��س��ك��ت ال��ح��يِّ ب��ال��ك��ت��اب ك��ال��ن��دى ُط��ه��ًرا األرض ه��ب��ط��ت ق��د

ارح��ال ال��تُّ��رب؟ ف��ي ال��ع��ي��ش ف��إالم
ال��ُع��َال ال��َس��م��اواِت ف��وق اص��ع��َدْن
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للعاملني رحمًة أرِسل من إىل املصنف شكوى

ال��ح��ي��اه رؤي��اه��ا ت��ع��ب��ي��ر ورأت ال��ح��ي��اه ُم��ح��يَّ��اه��ا م��ن��ك ن��ض��رْت
تَ��ب��ُع ج��م��ًع��ا واألق��وام م��ن��ك، يَ��س��ط��ع ن��وٌر ال��س��ت ال��ج��ه��اُت
ال��ك��ائ��ن��ات221 ق��دُر ب��ك ت��ع��ال��ى ق��د ال��ك��ائ��ن��ات ذخ��ر ف��ي��ك ف��ق��ًرا إنَّ
ن��ج��اه رقٍّ م��ن ال��ن��اس وح��ب��وَت ال��ح��ي��اه م��ص��اب��ي��ح أش��ع��ل��ت أن��ت
ال��َح��َل��ك��ا وت��ش��ك��و ت��ش��ك��و ف��اق��ًة دون��ك��ا م��ن ب��دت ال��ك��ون ُص��َور
ب��ش��را222 م��ن��ه ال��ط��ي��ن ف��اس��ت��ح��ال ال��ش��َررا أط��ار م��ن��ك ن��ف��ٌس
ال��ق��وَّة َح��ش��اه��ا م��ن وت��ج��لَّ��ت ال��ذرَّة ل��ل��ن��ي��ري��ن وس��م��ت
ال��م��ع��َج��ُب َط��رف��ي وج��َه��ك رأى م��ذ أق��رب وأم��ي أن��ت أب��ي ِم��ن
َض��َرُم م��ن��ه روح��َي ف��ل��يُ��ِذْب يُ��ض��ِرم ب��ج��س��م��ي ال��ن��اَر ع��ش��ُق��ك
ال��خ��راب ب��ي��ت��ي ف��ي ال��م��ص��ب��اح إن��ه��ا ال��رب��اْب م��ث��َل أنَّ��ٌة وم��ت��اع��ي
راح��ه؟ زج��اٌج يُ��ب��دي ال ك��ي��ف أت��راَح��ه؟ َش��ٍج يُ��ب��دي ال ك��ي��ف
ال��ح��َرم223 ه��ذا ص��ار ق��د م��وثِ��نً��ا ال��م��س��ل��ُم ال��ن��ب��يِّ س��رِّ ع��ن ض��لَّ
ت��ُح��ل وال��ُع��زَّى ف��ي��ه وَم��ن��اٌة ُه��بَ��ْل ي��ث��وى ق��ل��ب��ه ف��ي ك��لُّ��ه��م
ي��س��ت��وط��ُن224 رأَس��ه ُس��م��ن��اٌت ال��ب��ْرَه��َم��ُن ي��ف��ض��ل��ه ش��ي��خ��ن��ا
ال��ع��ج��م ح��اِن ف��ي ال��ن��وم وأط��ال ِع��َص��ْم ال��ُع��ْرِب وف��ي ال��ُع��رَب، ه��ج��ر
ص��ه��ب��ائ��ه م��ن أب��رُد دم��ُع��ه أع��ض��ائ��ه ف��ي ال��ُع��ج��ِم بَ��رد ف��تَّ
خ��ال ق��د ح��يٍّ ق��ل��ب م��ن ص��دره األج��ال يَ��خ��ش��ى ك��ال��ك��اف��ر، ه��و،
ال��م��ص��ط��ف��ى ع��ن��د ال��نَ��ع��ش ف��ح��م��ل��ت ش��ف��ا م��ا ط��ب��ي��ب ك��لُّ داؤه
ال��ن��ج��اه أس��رار ال��ق��رآن وم��ن ال��ح��ي��اه م��اء ع��رَّف��ت��ه ه��ال��ًك��ا
ن��ف��ح��ت��ي ن��ج��ٍد َروض ع��ن َح��دث��ْت ��ت��ي ِق��صَّ ن��ج��ٍد أح��ب��اب ع��ن ق��ل��ت
ال��ح��ي��اه225 أس��رار ق��وم��َي وَدرى أَي��اه ل��ح��ن��ي م��ن ال��ح��ف��َل ف��أض��اء

∗∗∗
اف��ت��ت��ن��ا226 ال��ف��رن��ج وب��ق��ان��ون ل��ن��ا أوُربَّ��ا س��ح��ر أه��دى ق��ي��َل:
ك��ُرم��ا227 بُ��رًدا واألب��وص��ي��ريَّ ك��َرم��ا ُس��َل��ي��م��ي ع��وَد واه��ب��ي
م��ل��ك��ا228 ق��د م��ا ي��ج��ه��ل ال��ذي أَف��ك��ا ق��د ال��ذي ل��ل��ح��ق، اه��ِد
يُ��ض��م��ُر ل��ف��ظ��ي ال��ق��رآن س��وى أو يُ��ب��ص��ُر ال َغ��َوى ق��ل��ب��ي ي��ك��ن إن
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ال��ص��دور أس��رار ع��ال��م ي��ا أن��ت ال��ع��ص��ور ص��ب��ُح ن��وُره م��ن ي��ا أن��ت
ال��زم��ن روَض ش��وك��ت��ي م��ن ��رن ط��هِّ واف��ض��ح��ْن ف��ك��ري أس��ت��ار اه��ت��ك��ْن
ال��م��ل��ِة أه��َل ش��رِّي واك��ف��يَ��ْن األم��ِة ألج��ل اق��ط��ع وح��ي��ات��ي
ال��رب��ي��ع ش��آي��ي��ب م��ن واح��رَم��نِّ��ي ال��َم��ري��ع ال��غ��ي��ث روض��ت��ي ع��ن أب��ِع��دْن
ق��ات��ال ��ا س��مٍّ راِح��َي وام��ألن ع��اج��ال ب��َك��رم��ي ال��راح ��ف ج��فِّ
ال��ق��َدم ل��ث��َم م��ن��ك واح��رم��نِّ��ي األم��م ح��ش��ر ي��وم واخ��ِزيَ��نِّ��ي
ال��ُق��راِن س��رِّ م��ن ال��دَّر ون��ظ��م��ت ال��ب��ي��ان ف��ي ن��ص��ح��ي أخ��ل��ص��ت أك��ن أو
ش��َرف��ا وض��ي��ٌع ن��ال ك��م ب��ك وك��ف��ى أج��ري م��ن��ك ف��دع��اءٌ
ال��ع��م��ل ق��ري��َن ع��ش��ق��ي ي��ج��ع��َل��ن ل��ي ال��ع��رش رب ال��ل��ه اس��أل��نَّ
دي��ن ع��ل��م م��ن ل��ي ش��ئ��َت ون��ص��ي��بً��ا ال��ح��زي��ن ب��ال��روح أن��ع��م��َت ق��د ربِّ
ُدررا رب��ي��ع��ي َق��ط��َر واج��ع��ل��ن أوف��را ح��ظِّ��ي ال��ف��ع��ل ف��ي ف��اج��ع��َل��ْن

∗∗∗
ُم��ق��ام ال��دن��ي��ا ف��ي ق��ل��ب��َي ح��وى م��ذ أق��ام ال��ق��ل��ب ف��ي آخ��ر أم��ٌل
األّوال ح��ي��ات��ي ص��ب��َح ش��اه��ًدا ن��زال ك��ق��ل��ب��ي ص��دري ف��ي ه��و
وأب��ي أم��ي ب��اس��م��ك ش��دا م��ذ ل��ه��ب��ي م��ن��ه أذك��ي��ُت أم��ٌل
وال��ِم��ح��ُن ري��بُ��ه وده��ان��ي ال��زم��ُن م��نِّ��ي غ��يَّ��ض ك��ل��م��ا
ال��ثَ��َم��ل229 ف��ي��ه ب��ال��ع��ت��ق ون��م��ا األم��ُل ه��ذا ق��ل��ب��َي ف��ي ش��بَّ
يُ��س��ِف��ر ل��ي��ل��ي ج��ن��ح ف��ي ك��وك��ٌب َج��وه��ُر ت��راب��ي ت��ح��ت إنّ��ه

∗∗∗
ال��ُط��َرِر ذواِت وت��ع��ش��ق��ُت ال��ح��َور ب��ذواِت ح��ي��نً��ا ه��م��ُت
ال��ع��اف��ي��ه س��راج أط��ف��أُت ح��ي��ن ال��غ��ان��ي��ه ص��ح��ب��ت ال��راح وع��ل��ى
ال��ط��ري��ْق ُق��طَّ��اع ق��ل��ب��َي وغ��زا ال��بُ��روْق ن��اُر بَ��يْ��دري وأح��اط��ت
ال��نُّ��َض��اْر ه��ذا ي��َزل ل��م وب��ك��ي��س��ي ال��ُع��ق��ار ه��ذا ي��َزل ل��م وب��روح��ي

∗∗∗
ال��ف��رّي230 ب��ال��ن��ق��ش روح��ي وغ��زا اآلَزرّي ع��ق��ل��ي ال��ُزنَّ��اَر ل��ب��س
يَ��ب��ي��ن ال م��ق��ي��ٌم رأس��ي ف��ي وه��و س��ن��ي��ْن أم��ض��ي��ت ال��ش��ك إس��ار ف��ي
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ره��ي��ن231 ال��ري��ب ف��ي ال��ح��ك��م��ة وم��ن ال��ي��ق��ي��ْن ِع��ل��م م��ن ن��ل��ُت م��ا أح��ُرًف��ا
ش��َف��ْق م��ن ش��ع��اٌع ل��ي��ل��ي يُ��ِن��ره ل��م ح��ّق ن��وُر ُع��م��ري ل��ي��ل ف��ي يَ��لُ��ح ل��م
أض��اء ُدرٌّ ق��ل��ب��ه ف��ي ص��َدٌف ال��رج��اءْ ه��ذا ُم��ض��ِم��ٌر وف��ؤادي
ن��غ��م��ا232 ف��ؤادي ف��ي وت��ج��لَّ��ى َس��َج��م��ا دم��ًع��ا ع��ي��ن��يَّ م��ن ث��م

∗∗∗
األم��ال ه��ذا أذك��ر ائ��ذنَ��ْن أغ��ف��ال! ِس��واه ال��ق��ل��ب َم��ن ي��ا
ي��أُم��ُل؟ ه��ذا م��ث��َل م��ث��ل��ي ك��ي��ف ال��ع��م��ُل ف��ي��ه��ا ض��اء م��ا س��ي��رتِ��ي
ل��ي ال��ُج��رأة ي��س��ر لُ��ط��ٌف م��ن��ك خ��َج��ِل ف��ي إظ��ه��اره م��ن أن��ا
ال��ح��ج��از233 ف��ي م��وت��ي أب��غ��ي��ه م��ا ك��لُّ م��ف��اْز! ل��ل��ن��اس ب��ك رح��ي��ًم��ا ي��ا
ال��ص��ن��م؟ ب��ب��ي��ت ع��ي��ٌش ل��ي ك��ي��ف ال��م��س��ل��ِم ش��أُن ال��ل��ه غ��ي��ر َه��ْج��ُر
ل��ل��رف��ات234 م��ث��وى ال��دَّي��ر ي��ك��ون أن ال��م��م��ات ُح��مَّ إن ال��م��س��ل��م ح��س��رة
َل��َح��دي م��ن ال��ِح��َم��ى ذا ف��ي أُق��ْم إن ل��غ��ِدي وه��ن��ي��ئً��ا ي��وم��ي، وي��ل
م��س��ك��ن��ا! ت��راه تُ��رٌب ح��ب��ذا م��وط��ن��ا! ت��راه��ا أرض ح��ب��ذا
ال��وط��ن235 ن��ع��م ذا ال��ع��ش��اق! أي��ه��ا وال��َس��ك��ن وم��ل��ي��ك��ي ِح��بِّ��ي داِر
م��رق��دا ل��ي ه��ب ال��دار ظ��الل ف��ي غ��دا ب��ال��س��ع��د أط��ِل��ْع��ه ك��وك��ب��ي
ال��زئ��ب��ُق ه��ذا ال��ه��دأة وي��رى ال��ق��ِل��ُق ق��ل��ب��ي ال��راح��َة ل��ي��رى

ال��س��الم ه��ذا ان��ظ��َرْن ال��ده��ر أي��ه��ا
ال��خ��ت��اْم م��ا ف��ان��ظ��ر ال��ب��دء رأي��ت ق��د

من عرش الحادي السبت يوم أصيل وتحبريها وتنقيحها وتحريرها، الرتجمة تبيض من الفراغ كان
خمس سنة آذار من والعرشين (الرابع الهجرة من وألف وثالثمائة وسبعني خمس سنة شعبان

جدة. بمدينة املرصية السفارة بدار امليالد) من وألف وتسعمائة وخمسني

وآخًرا. أوًال هلل والحمد
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هوامش

يستطيع ال ومعناه: التقدمة، هذه الشاعر به صدر الشريازي لعريف بيت ترجمة (1)
تكون ال اآلالم فهذه أصفها التي باآلالم شعر إن فإنه عشقي، آالم من أصف ما إنكار أحد
يستطيع فكيف غريي، قلب يف يكون أن يمكن ال شيئًا أصف إنني هو، به ولكن بي،

إنكاره.
حقبة. وغريها الهند عىل سيطروا الذين أوروبا أهل يعني: (2)

األرض. عىل جهادك يف أثرتها التي الهبوة من األفالك (3)
الشريازي. سعدي للشيخ بيت األقواس بني الشطران (4)

الشعر يف وهؤالء املجوس، وغلمان الحان بذكر فتنوا اآلخرين الشعراء أن يعني: (5)
خدم كانوا إذ والسكر، باللهو ذكرهم يقرن العربي الشعر يف النصارى كغلمان الفاريس

الحانات.
األقاليم فيها يرى كان إنه يقال: الفاريس، الشعر يف مشهورة اسكندر مرآة (6)
مرايا شعري يف إن هنا: الشاعر ويقول ومراياها، اإلسكندرية منارة الخرافة أصل ولعل

إليها. حاجة يف فلست إسكندر، كمرآة
عنه. استغناء يجنيه أن يستكرب بل حجره، يف الزهر يجني ال أنه يعني: (7)

بيتان. هذا بعد حذف (8)
الصغري. النهر الربيع (9)

ملسو هيلع هللا ىلص. الرسول محبوبنا (10)
العشق إن الشاعر: ويقول يتفتح، حني صدره يمزق الورد أن الشعراء يتخيل (11)
فيها لرتى اإلسالمية األمة أمام املرآة هذه فيضع صدره، يشق وهو مرآة قلبه صاغ

حقيقتها.
نفسك. وتحبي مزاياك، وتدركي جمالك، لتُقدري أي (12)

هذا ما إقبال: ويقول لالحرتاق، مثًال الشعراء يجعله أحمر زهر الشقيق: (13)
وغريه كالشقيق الفجر من الندى أستجدي وملاذا له، حقيقة ال لون هو الذي االحرتاق

ندى. دمعي من وأتخذ كالشمع، بناري أحرتق أنا الزهر، من
راحة. يوم فيها ليس وجهد عمل كلها أيامه (14)

بالغبار. اإلعصار يرتدى كما يسرتها تراب والجسد آهة روحه (15)
غريها، تحرق قوية ناًرا اللهب، ضعيف — الهشيم وهو — العصف تجعل (16)

النار. عىل يهفو هائًما فراًشا الرتاب من وتخلق
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املجرة. نهر (17)
عليها. األمة فضل من األفراد قيمة (18)

بوحدة موحدة فيها والكثرة تحكمها، بل الفرد بوحدة ترض ال األمة كثرة (19)
فيها. يفنى ال وهو وإسعاده الفرد تقوية الجماعة غاية أن إقبال ورأى الفرد،

اختل البيت من اللفظ فصلت إن الشعر، من بيت يف كلفظ الجماعة يف الفرد (20)
اللفظ. معنى وتعطل البيت،

مثل ينميه الجماعة يف وثباته يحرره، بل يعبده ال الجماعة بقيود الفرد تقيد (21)
تنم. لم األرض يف تثبت لم وإن فتنمو، الطني يف تثبتها الشجرة

وثوبه يمنع لإلنسان النظام قيد أن يعني به، يصطاد آخية فيه حبل الوهق: (22)
ويطيبه. يكمله ولكن

يف لفظهما عىل الذاتية نفي أي وبيخودي الذاتية، ومعناها خودي، أثبت (23)
اشتبه نفيها مواضع من الذاتية مواضع يميز لم إن اإلنسان أن الشاعر يعني األصل،

املقدمة. انظر إقبال، فلسفة أساس وهذا أمره، عليه
الذاتية. يعني (24)

يثنى. ال فرد هذا مع وهو منه، ووجودي منه وجودك (25)
يظهر دالل وله ويفرقها، ويثبتها نفسه يصنع الذاتية يسميه الذي النور هذا (26)

مغلوب. وكأنه غالب أنه يعني خضوع، صورة يف
الكبرية. الشعلة عىل يقوى معناه يف كبري ولكنه صغري رشر (27)

الدائم. الحياة جهاد هي حربًا فيثري الكون يف يبدو أي خلوته: من يظهر (28)
ويعظم. ينمو واالختيار بالحب وهو الطريق عليه يقطع واإلكراه الجرب (29)

التفريق. بهذا وتكثر تعظم أي روضة زهرتها من فتنمو نفسها الذات تفرق (30)
الرومي. الدين لجالل املثنوي من الشطر هذا (31)

أجل من يفنى ال الفرد وأن الفرد، سعادة الجماعة غاية أن إقبال: مذهب (32)
الجماعة.

العود. أوتار به يرضب ما املرضب (33)
واإلقدام. العمل نشوة عنده ليس يعني (34)

له. ساق ال الذي النبت النجم (35)
جديدة. مقاييس من به أتى بما األشياء قيم تغريت أي (36)
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واحدة. كنفس يصريا حتى إليه البعيد يجذب ونظره كالمه (37)
حسن فرب قبًال، رأوها ما غري عىل األشياء فريون جديًدا نظًرا الناس يهب (38)

حسنًا. يصري وقبيح قبيًحا، يصري
ولكن الشمس، نور يف إال ترى ال الذرة سيناء، طور ضآلتها عىل الذرة ترى (39)
سيناء. طور الذرة فرتى الظلم وينري املوات يحيي الشاعر عنه يتحدث الذي الرسول هذا
العقل يهدي هو أي ويغنيه فيكسوه الرسول يمده حتى مفلس عريان العقل (40)

ويقويه.
الطيب. من الخبيث له ويميز العقل، يشعل (41)

لست لإلنسان الرسول فيقول اإلنسان، ويستعبدون الصنم يعبدون الناس (42)
األصنام. من قدًرا ولست عبًدا،

فرتى الطاعة، وأدب هللا توحيد ويعلمه املقصود إىل ليجذبه بالرشيعة يقيده (43)
بالرشع. مقيًدا الكرباء عبادة من حرٍّا اإلنسان

آِتي إِالَّ َواألَْرِض َمَواِت السَّ ِيف َمْن ُكلُّ ﴿إِْن مريم: سورة يف اآلية إىل إشارة (44)
َعبًْدا﴾. الرَّْحَمِن

مقام يف النية صدقت إن أي: السبع، األقاليم فيها ترى التي جشيد كأس (45)
جشيد. كأس يصري فيه يجتدي الذي ووعاؤه ملًكا، السائل ينقلب وحده هلل العبودية

التوحيد. كلمة اختصار إله» «ال أن تقدم (46)
اإليمان. حرقة من له بد وال يجدي ال وحده الفكر (47)
إِبَْراِهيم﴾. أَِبيُكْم ﴿ِملََّة الكريمة: اآلية إىل إشارة (48)

هي بل الحس، رهن ليست فقلوبنا األرض، عىل ال العقيدة عىل مؤسسة أمتنا (49)
األوطان. تحدها ال التي باملعاني أي بالغيب، متصلة

األبصار. تدركه ال كالبرص مرئي، غري قائم نظامنا (50)
املظهر. الرئى (51)

الخبائث. أم الخمر تسمية من األثر يف جاء مما مأخوذ (52)
ِهللا﴾. رَّْحَمِة ِمن تَْقنَُطوا ﴿َال القرآن: من مقتبس (53)

ينقطع. ال دائم يوصل رجاء (54)
ففي الوند كجبل تكن إن يعني: همذان، مدينة عىل مرشف عال جبل الوند (55)

مرصعك. اليأس
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العجز. ينمو وبفضله الخيبة، تشب أكنافه يف لليأس الضمري (56)
ظالًما. النور ويجعل يعمي اليأس كحل ولكن البرص، يجلو الكحل (57)

الغار: يف بكر ألبي الرسول قول من الكريم القرآن حكى ما إىل إشارة (58)
َمَعنَا﴾. هللاَ إِنَّ تَْحَزْن ﴿ال

يَْحَزنُوَن﴾. ُهْم َوال َعَليِْهْم َخْوٌف ال ِهللا أَْولِيَاءَ إِنَّ ﴿أَال اآلية: إىل إشارة (59)
إِنََّك تََخْف ال ﴿ُقْلنَا موىس: عن الخالق وقول وفرعون موىس قصة إىل إشارة (60)

التنوين. لحقه ولهذا نكرة، هنا وفرعون األَْعَىل﴾ أَنَْت
قتله. من دية يؤدي ال (61)

الشاعر فجعل مصمتة، الفاريس والخط الرقعة خط يف وامليم جاسوس، عني: (62)
األصل يف فامليم موت، ومرك: مرك، ميم األصل ويف املوت. ميم مثل القلب مظلم الخوف

والرتجمة.
أذنه. الحياة أخبار وتحرف عينه، الحياة مظاهر تشوه (63)
عنه. ريضهللا — طالب أبي بن عيل سيف الفقار: ذو (64)

فالكلمة الليل، بمعنى الفارسية يف وشام الشفقا، نثرت الشام وعىل األصل يف (65)
الشام. بالد القريب معناها تورية

املغول دولة من امللوك عظماء أحد زيب، أورنك امللقب عاملكري، الدين محيي (66)
سنة من ملك الرشع، حدود ملتزًما الهند يف اإلسالم نرش عىل حريًصا وكان الهند، يف

١١٤٨ه. سنة إىل ١٠٩٩
سنة، خمسني ملك املغول سالطني أعظم من أكرب الدين جالل هو أكرب (67)
يتقرب وكان اإللهي، الدين سماه دين يف األخرى واألديان اإلسالم بني يجمع أن وحاول

هنا. املذكور عاملكري أخو ودارا شعائرهم، ويرعى الهنادك إىل
بل مزاًرا، ألبيه يبن لم عاملكري وىل فلما لزوجه، محل تاج بنى شاهجهان (68)

ساذًجا. صغريًا قربًا لنفسه بنى ثم محل، تاج يف زوجه بجانب دفنه
زيب). (أورنك السلطان هذا لقب العرش زينة (69)

ليث. صورة الليث توهم (70)
أخرى. مرة الصالة إىل الوجد دعا ثم (71)

ال العربيان واللفظان الباطل، جهاد يف يثبت ولكن يفنى مواله لدى العبد (72)
األصل. يف ونعم

118



الذات نفي ُرموز

هذا ولتعد قلبه، لك ليكن واملعنى: الخفيفة، التوكيد نون حصال يف األلف (73)
«الحق». للحبيب القلب

ِللطَّاِئِفنَي بَيْتِي َرا َطهِّ أَْن َوإِْسَماِعيَل إِبَْراِهيَم إَِىل ﴿َوَعِهْدنَا اآلية: إىل إشارة (74)
ُجوِد﴾. السُّ َوالرُّكَِّع َواْلَعاِكِفنَي

أَنَْت إِنََّك َعَليْنَا َوتُْب َمنَاِسَكنَا ﴿َوأَِرنَا وإسماعيل: إبراهيم دعاء إىل إشارة (75)
الرَِّحيُم﴾. التَّوَّاُب

يُنِيُب﴾. َمْن إَِليِْه َويَْهِدي يََشاءُ َمْن إَِليِْه يَْجتَِبي ﴿هللاُ اآلية: إىل إشارة (76)
مكة. بطحاء (77)

الربدة: بيت إىل إشارة (78)

أج��م ف��ي األش��ب��ال م��ع ح��ل ك��ال��ل��ي��ث م��ل��ت��ه ح��رز ف��ي أم��ت��ه أح��ل

فاتحدت الكثرة ائتلفت وإذا كثرة، ال وحدة الحقيقة يف هي املؤتلفة الكثرة (79)
األمة. نشأت

الربدة: من بيت األصل حاشية يف (80)

األم��م أك��رم ك��ن��ا ال��رس��ل ب��أك��رم ل��ط��اع��ت��ه داع��ي��ن��ا ال��ل��ه دع��ا ل��م��ا

هذا. من اإلسالم ومكافة األمة، هذه عىل هللا من فضل بعدي نبي ال (81)
برويز مع له فاريسٌّ مهندس وفرهاد الفرس، ملوك من عظيم ملك برويز (82)

الفاريس. األدب يف رائعة قصة شريين وجاريته
يف الوجود إىل جاء العرص فهذا اإلسالمية، البعثة آثار من الحارضة املدنية (83)

حجرها.
إِْخَوٌة﴾. اْلُمْؤِمنُوَن ََّما ﴿إِن اآلية: إىل إشارة (84)

َوأَْشَهَدُهْم يَّتَُهْم ذُرِّ ُظُهوِرِهْم ِمْن آَدَم بَنِي ِمْن َربَُّك أََخذَ ﴿َوإِذْ اآلية: إىل إشارة (85)
بََىل﴾. َقالُوا ِبَربُِّكْم أََلْسُت أَنُفِسِهْم َعَىل

. فاريسٌّ قائد وجابان العراق، فتح يف املسلمني قواد أحد الثقفي عبيدة أبو (86)
كما إبقاءها االسم وذكر الوزن واقتىض األصل، يف جاءت هكذا عبيد بو (87)

جاءت.
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أو بالل بها ينطق نغمة أن يعني خادمه، وقنرب طالب أبي بن عيل الحيدر: (88)
واملوىل. والسيد والصغري الكبري فيها سواء ذر، وأبي عيل نغمة هي قنرب

الهجري. عرش الثالث القرن يف تركستان يف خجند أو خوقند أمراء أحد مراد (89)

برويز. امللك مع واألساطري الفاريس األدب يف معروفة قصة له مهندس فرهاد (90)
قصاًصا. السلطان يد اقطع (91)

يده. لقطع استعداًدا كمه شمر (92)
إحسان. والعفو عدل القطع َواإلِْحَساِن﴾، ِباْلَعْدِل يَأُْمُر هللاَ ﴿إِنَّ آية: (93)

كربالء. وقعة حديث فيها أبيات هذا قبل حذف (94)
فقلبي سعاد بانت املعروفة: بالقصيدة الرسول مدح الذي زهري بن كعب (95)

مبتول. اليوم
البيت: إىل إشارة (96)

م��س��ل��ول ال��ه��ن��د س��ي��وف م��ن م��ه��ن��د ب��ه ي��س��ت��ض��اء ل��س��ي��ف ال��رس��ول إن

«من الرسول: يقل لم إلخ»، … ثالث دنياكم من إيلَّ «حبب الحديث: إىل إشارة (97)
«دنياكم». قال: بل دنيانا»، أو دنياي

صديق. أو أهل من إليه يسكن من اإلنسان سكن (98)
واملقادير. العلل عالم يف يتيه ال (99)

الكليم: رضب ديوان يف إقبال يقول (100)

ت��ي��ه اآلف��اق ل��ه ن ح��ي��را ال��ك��اف��ر إن��م��ا
ف��ي��ه اآلف��اق ت��اه��ت ك��ونً��ا ال��م��ؤم��ن وأرى

كما يسخرها بل العالم، هذا عقبات تحريه وال تعوقه ال املجاهد املؤمن أن يعني
يشاء.

هللا. رسول األعظم اإلمام (101)
أَْرُض تَُكْن أََلْم َقالُوا األَْرِض ِيف ُمْستَْضَعِفنَي ُكنَّا ﴿َقالُوا الكريم: القرآن يف (102)
الذي املكان إىل العمل فيه يعرس الذي املكان ترك فالهجرة ِفيَها﴾، َفتَُهاِجُروا َواِسَعًة ِهللا

الواجب. أداء فيه يتيرس
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األصل. يف جاء القرآن من اقتباس (103)
تبلغ وسيلة كل للملوك أحل الذي األمري كتاب مؤلف مكيافيل، الفلورنيس (104)

الغاية. بهم
امللك. الصنم: (105)

الرائحة. الريح: (106)
باقية فالروضة الندى، وينزل الرائحة، وتسري أخرى، وتجيء طري تذهب (107)

فيها. ما تبدل عىل
يدوم. واملوسم تذبل فالزهرة الزهر، آحاد أبقى الزهر موسم (108)

أمس. جمع اآلماس: (109)
يسافر. يسفر: (110)

عىل قائمة أنها يعني بََىل﴾، و﴿َقالُوا َربَُّك﴾ أََخذَ ﴿َوإِذْ اآلية: إىل إشارة (111)
العقيدة. هذه بدوام دائمة فهي خالدة عامة أزلية عقيدة

َلَحاِفُظوَن﴾. َلُه َّا َوإِن الذِّْكَر نَزَّْلنَا نَْحُن ﴿إِنَّا اآلية: إىل إشارة (112)
ذاكر. بدون ذكر فال الذاكر يدوم أن بد فال محفوًظا الذكر كان إن املعنى (113)
َوَلْو نُوَرُه يُتِمَّ أَْن َّ إِال هللاُ َويَأْبَى ِبأَْفَواِهِهْم ِهللا نُوَر يُْطِفئُوا أَْن ﴿يُِريُدوَن اآلية: (114)

اْلَكاِفُروَن﴾. َكِرَه
تعاىل. هللا هنا الحق تنيب: الحق إىل (115)

آماله فانجلت موحدة أمة ذريته من تخرج أن يأمل كان الخليل، إبراهيم (116)
األمة. هذه عن

تَُكونُوا َلْم َما َويَُعلُِّمُكْم َواْلِحْكَمَة اْلِكتَاَب ﴿َويَُعلُِّمُكْم اآلية: إىل إشارة (117)
تَْعَلُموَن﴾.

النار كانت كما لنا روضة كانت بل وسالًما، برًدا علينا الترت نار كانت يعني (118)
إلبراهيم.

القرن من سيطرت التي الساسانية الفرس دولة إليه تنسب الذي ساسان (119)
اإلسالم. ظهور حتى امليالد الثالث

عىل واإلقدام والهيام الوجد من قلوبها يف بما تبقى اإلسالمية األمة أن يعني (120)
للعالم. حياة العشق وهذا العمل

العالم، هذا الروضة، هذه فحياة الزهرة ككم منطوين وغم ضيق يف كنا إن (121)
ماتت. متنا إن بحياتنا رهن
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أضاء. الرساج زهر (122)
ِمْن ًعا ُمتََصدِّ َخاِشًعا َلَرأَيْتَُه َجبٍَل َعَىل اْلُقرْآَن َهذَا أَنَْزْلنَا ﴿َلْو اآلية: إىل إشارة (123)

ِهللا﴾. َخْشيَِة
املاء. يف كالدرة واستقر سكن الثائر موجه واطمأن، اضطرابه سكن (124)

القدماء. الفرس ملوك أحد جمشيد جم: (125)
ونحوها. الكثرية األرجل سري أو الحرب يف يثور الذي الغبار الهبوة: (126)

ءٍ َيشْ إَِىل اِعي الدَّ و﴿يَدُْع ُزبًُرا﴾ بَيْنَُهْم أَْمَرُهْم ﴿َفتََقطَُّعوا اآليتني: إىل إشارة (127)
نُُكٍر﴾.

والهند. إيران يف االسم بهذا معروف وهو الدينية القصائد منشد القوال (128)
فاريس. صويف شاعر العراقي (129)

األربطة. يف املقيمني الفقراء من ماًال يأخذ أنه يعني (130)
من والغريب والضعيف الضعفاء، الحديث رواة من والخطيب الديلمي (131)
الصحيحة غري واألحاديث الثقات غري املحدثني تتبعوا أنهم الشاعر يعني الحديث، أنواع

وأفعالهم. أقوالهم عىل يستدلون
ينتظر كما سريتها، األمة تعود حتى اآلباء بسنن االستمساك يجب يعني (132)

يهمله. أو يقطعه وال الربيع يف وإثماره إيراقه الخريف أيام الشجر صاحب
فيزخر باملاء السيول تأتيه أن عىس بالنهر فاحتفظ نهرك يف املاء قل إن (133)

أخرى. مرة
األصل. يف ومقراض نباض كلمتا (134)

العربي. بلفظهما األصل يف اليقني ومقامات اليقني مرقاة (135)
الرتجمة. يف رضوى به واستبدلت ألوند، جبل األصل يف (136)

الرفاعي. أحمد الشيخ (137)
ومربم كثريًا، الناس عىل وقصها إقبال بلد سيالكوت يف القصة هذه وقعت (138)

ممل. بمعنى البيت آخر يف
وكسب. جمع قشب: (139)

سقط. ثم بأهدابه الدمع علق عينه، دمعت يعني (140)
املحرش. يف إقبال لوالد النبي قول هذا (141)

املثنوي. ديوانه من القوسني بني وما الرومي، الدين جالل (142)
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بالتغريد. أطرب أغرد: (143)
بيئته. كل فليلزم األشجار؛ بني والبلبل الصحراء، يف يعيش الصقر (144)

القدماء. ظن يف اللؤلؤ منه ينشأ الذي نيسان شهر مطر (145)
الصبح. بشعاع املاء انشف أي قبله، الذي بالبيت متصل (146)

الحياة. أوصاف بعده وما البيت هذا يف األوصاف (147)
بأزهار الشاعر ومثل مظاهرها، يف أعراضها وتظهر حرها، تخفي الحياة نار (148)

لاللتهاب. مثال الشعراء جعلها التي الشقيق
عن العاجز الفكر إقبال: يقول ثابتة، اإلنسان يتوهمها دائمة حركة الحياة (149)

مستمر. طريان يف لونًا إال الحق يف هو وليس ورًدا، يسميه جسًما يرى الحياة إدراك
عش. يف تستقر وال لها ثبات ال طائر، ولون طريان والحياة الطريان، الطري: (150)
ونوحها األشكال، هذه تحويها ال الحقيقة يف وهي بأشكال مقيدة الحياة (151)

متصالن. وغناؤها
إرساًعا تزيد بل فيه لتسكن ال — وتغرس تزرع — الطني يف نفسها تضع (152)

سريها. يف
إلخ. عني له حيوانًا فرتاها الطني تلبس الحياة (153)

الكثرية. الجماعة العم: (154)
مقصد. أو قانون أو رشيعة يف معني مركز يف الحياة تجمع حني األمة تولد (155)
يجمع أنه من للحرم يدعي ما صدق عىل الدليل نحن إبراهيم، الخليل (156)

الحرم. يف الخليل أمله ما تحقيق عىل برهان ونحن األمة، مركز ويكون الناس،
قوتنا. تستحكم الوحدة وبهذه وحدة، كثرتنا الحرم حساب يف (157)

اليهود. وصف يف أبيات هنا حذفت (158)
ساجد. جمع األوىل السجود (159)
القصيدة. مطلع هنا املطلع (160)

بعضها فرد األشياء به نقد مقصده اإلنسان عرف إذا اقتناه، املال: اعتقد (161)
بعضها. وأخذ

الرب، يف للسائر واملنزل البحر، يف للسائر الساحل املقاصد: من أمثلة يذكر (162)
لقيس. وليىل للفراش، واالحرتاق

مقصوده. من وكمه كيفه للعمل يتبني (163)
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يف وتجمع تستعريه، الحياة املقصود إىل يعود والضمري الشقائق؛ الشقر: (164)
الشعراء. خيال يف النار، الشقائق تجمع كما ناًرا نفسها

واحد. نظر عىل املختلفة األعني يجمع (165)
ألنقش «ذهبت معناه. له بيت إىل واإلشارة الشاعر، القمي ملك القمي: (166)
سنة». مائة طريقي فبعدت لحظة غفلت عيني، عن املحمل فاختفى قدمي من الشوك

األصل. يف العربي بلفظه والرتكيب العنارص، اختالط األمهات امتزاج (167)
العالم يف التكمل أن واملعنى: األصل، يف واحد بيت قبله والذي البيت هذا (168)
تقدم وقد زهرة، أجل من روضات ويخرب ناي، نغمة أجل من غابات ينبت أليم، شاق

الكتاب. أول هذا
تتعاىل. تعاىل: (169)

الرائحة. طيب نبت السنبل: (170)
الدنيا. يف فيها: (171)

النَّاِس﴾. َعَىل ُشَهَداءَ ِلتَُكونُوا َوَسًطا ًة أُمَّ َجَعْلنَاُكْم ﴿َوَكذَِلَك اآلية: إىل إشارة (172)
َوَما * َغَوى َوَما َصاِحبُُكْم َضلَّ َما * َهَوى إِذَا ﴿َوالنَّْجِم اآليات: إىل إشارة (173)

اْلَهَوى﴾. َعْن يَنِْطُق
الدماء. فيسفكون واألوطان األنساب عصبية العرص هذا يف الناس يعبد (174)

ِدينَُكْم﴾. َلُكْم أَْكَمْلُت ﴿اْليَْوَم اآلية: إىل إشارة (175)
التسخري هذا أن وبيان الحس، عالم تسخري إىل دعوة املتقدمة األبيات يف (176)

الغيب. عالم معرفة إىل يؤدي
نافذ. فيها وحكمه بالحق، األرض يف هللا خليفة اإلنسان أن يعني: (177)

املاء. سيل من الكهرباء استخرج (178)
َواألَْرِض﴾. َمَواِت السَّ ِيف َماذَا انُْظُروا ﴿ُقْل اآلية: إىل إشارة (179)

ونحوها. والهاتف الربق، آالت إىل إشارة (180)
ُكلََّها﴾. األَْسَماءَ آَدَم ﴿وََعلََّم اآلية: إىل إشارة (181)

الصيد وراء إطالقه يف صاحبه يتلطف الصيد، يعلم الذي الصغري كالصقر (182)
الرجوع. إىل ودعوته

خذروف يف النار جمرة تدار كما برشر، فكره فريمي به التفكري يعلق ثم (183)
منها يتطاير الصبيان، يديرها لعبة وهي «زرجك» األصل ويف الرشر، منها فيتطاير

دوّي. له فيسمع بخيط يدار قرص والخذروف الرشر،
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نفسه. ال غريه يرى وكان أنا، ها ويقول: بها، فيعنى نفسه الطفل يدرك (184)
تتغري ال جسمه تغري مع بأنه اإلنسان يشعر وينقص، يزيد ويكري يرمي (185)

ذاته.
وال وتتبع تقلد فهي نفسه، إال يشء كل يرى العني كإنسان الكون يف هي (186)

نفسها. عىل تعتمد
فيمكنه الخيط طرف يجد حتى عقده يحل معقد خيط معه كالذي تكون (187)

به. االنتفاع
ثقله. ليعرف رفعه حاول اليشء اإلنسان راز (188)

اإلبرة. الِخيَاط: (189)
الزمام. املهار: (190)

املرأة تهديه وكذلك والعمل، اإلقدام إىل يدعوانه وحبها املرأة الرجل إكبار (191)
وتلهمه.

يف عيني وقرة والنساء الطيب ثالث: دنياكم من إيل حبب األثر: إىل إشارة (192)
الصالة.

األم. سيما يف مكتوب الناس مستقبل أي القدر، هنا املقدار (193)
الكالم. قليل ولسانها خفرة عينها اللسان، عيبة املقول: كهام (194)
بشقائها. نسعد أي: صبحنا، ليرشق أيامها يف الظالم تعاني (195)

والوضع. الحمل عن صدفت (196)
ولد. لها يولد لم نجم: ليلها يف يضئ لم (197)

سائال. لتعطي للبيع درعها عرضت أي للبيع، عرض أباع: (198)
ال قًرصا، رمسه يحسب وامليت حرٍّا، نفسه يظن العرص هذا أغالل يف األسري (199)

هالك. أو عبودية من فيه هو ما ذاك أو هذا يدري
بكر». أبو وماله صحبته عىل الناس «أمن الحديث: إىل إشارة (200)

أول كان إذا القرب ويف الغار، ويف اإلسالم يف الدخول يف الرسول ثاني كان (201)
بجانبه. دفن من

بل أسباب من الناس يقيد ما يقيده ال عليه وتوكل هلل اإلنسان أخلص إن (202)
وعزيمته. اإلنسان إرادة فيها بل آلية دورات الحياة وليست غايته إىل وسائله هو يخلق
تقيل — عنه هللا ريض — عيل قتله خيرب، يف اليهود رؤساء أحد مرحب: (203)

بعيل. تشبه حيدًرا:
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حرٍّا». تعش الدنيا من «أقلل عنه: ريضهللا — عمر عن يروى ما إىل إشارة (204)
الدنيا. إىل يرجع الضمري (205)

القوسني بني وما ذكره وتقدم الهند يف الصوفية كبار أحد قلندر عيل أبو (206)
شعره.

فهزمه. الرشيد حاربه البيزنطيني ملوك أحد نقفور (207)
يبقى كما الحجاز يف مالك يبقى ملاذا يعني: العقيق، مواطن من اليمن (208)

معدنه. يف العقيق
الرتجمة. يف العبارة خفقت وقد املدينة، تراب بتقبيل حي أنا األصل: يف (209)

آخر. إنسان أنت أم عهدتك، كما املسلم أيها أنت هل (210)
يقول التمايل، جميل الخرضة، دائم كالسنبلة شكله طويل شجر الرسو: (211)

كالرسو. رواء له ليس ورسونا كالطري، الغناء يستطيع ال طرينا إن الشاعر:
َطَغٰى﴾. َوَما اْلبََرصُ َزاَغ ﴿َما اآلية: إىل إشارة (212)

الذي الفراش شمعه وعرف والكاذب، الصادق مليز ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عاد لو (213)
حبٍّا. إليه يهفو

إن نارك اصطل بل غريه، نار عىل يهفو فراًشا تكن ال الشاعر: يقول هنا (214)
نار. قلبك يف تكن

من يخرج ال ولكن السري، يبعد نفسه، يف اإلنسان يثبت أن إقبال مذهب (215)
ينىس وال الجو يف يحلق وكالطائر مكانه، وهو العالم يف يتقلب كالبرص فليكن منهاجه،

هو. وإحساسه عقيدته عن صادًرا وعمله فكره يف يكون أن يعني: عشه،
عىل تعتمد أن الجماعة وحياة بها، ويعتد نفسه يعرف أن الفرد حياة (216)

غريها. عن وتصدف نفسها
سلمان فقال: نسبه؛ عن سئل — عنه ريضهللا الفاريس— سلمان أن يروى (217)

اإلسالم. ابن
من جمعهما ملا أخاه بكى مسعود ابن أن القصة هذه من الشاعر يقصد (218)

النسب. صلة من ال بالنبي صلة
الرومي. الدين لجالل البيت (219)

القرآن. القران: (220)
باهلل، إال اإلنسان يستغني أال الصوفية: عند هو كما — إقبال عند الفقر (221)

الكليم». «رضب مقدمة انظر
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فيها يبعث من إىل وحاجة وفاقة ظالم يف كانت قبلك الكائنات أن يعني: (222)
والقوة. الحياة

للكرباء. وعبادة أهواء، من نفسه يف بما أوثان بيت صار املسلم (223)
الغرنوي، محمود السلطان أخربه الهند، يف معروف أصنام بيت سمنات: (224)

اليوم. بناءه الهنادك ويعيد
الشمس. شعاع األياة: (225)

الرشع. معناه الذي بالقانون تورية الكالم ويف موسيقية، آلة القانون: (226)
األدب يف العرب قوة به يراد سليمي: وعود الربدة، ناظم الشاعر األبوصريي: (227)

والغناء.
من دينه يف ما يجهل ألنه الفرنج من مأخوذة فلسفتي أن ادعى من اهد (228)

قوانني.
املعتقة. كالخمر أشد إسكاره صار (229)

روحه يف نقش الوثني العقل وهذا األصنام، ناحت آزر إىل املنسوب اآلزري: (230)
عجيبًا. نقًشا

الفلسفة. الحكمة: (231)
عينيه، من سجم دمًعا تحول وصفه يف وأطال ذكره كرر الذي األمل هذا (232)

قلبه. يف رن ونغما
وروى تويف، أن إىل سنة بثالثني وفاته قبل شعره، يف الرجاء هذا إقبال كرر (233)
سنة يناير يف عليه دخل إقبال أصحاب أحد أن دواوينه: شارح جشتي يوسف األستاذ
يدعو أن وسأله الحج، عىل عزم أنه وأخربه — أشهر بثالثة وفاته قبل أي — ١٩٣٨
روضة زيارة يل ييرس أن هللا اسأل بل وقال: شديًدا بكاءً إقبال فبكى حجته، ليقبل هللا

ملسو هيلع هللا ىلص. الحبيب
خالصة، إسالمية بالًدا وليست اإلنكليز عليها يسيطر الهند بالد أن يعني: (234)

فيها. يعرب أو املسلم فيها يعيش أن جديرة ليست فهي
يسكن من هنا والسكن الرومي، الدين جالل من مقتبًسا أحسبه البيت هذا (235)

ويطمنئ. اإلنسان إليه
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