أباطيل الدهريين
مجال الدين األفغاين

النص التايل مأخوذ من كتاب السيد جامل الدين األفغاين «الرد عىل الدهريني» .وهو

مناظرة يجادل فيها التيار اإللحادي الذي شاع يف أوروبا خالل القرنني الثامن عرش والتاسع
عرش ،وامتدت آثاره الفكرية إىل املرشق العريب واإلسالمي فضالً عن مغربه ،وكان من
نتائجها نشوء تيارات علامنية حاكت اإللحادية الغربية ومتاهت معها يف كثري من املواضع.
املحرر

وبأي لون ظهروا ،كانوا يسعون وال يزالون يسعون لقلع
أي أُ ّمة،
ّ
ح َدة األُلوه ّية يف ّ
هؤالء َج َ
أساس هذا القرص املس ّدس الشكل ،قرص السعادة اإلنسانية ،القائم بستّة جدران :ثالث عقائد،
وثالث خصال[[[ ،أعاصري أفكارهم تدكدك هذا البناء الرفيع ،وت ُلقي[[[ بهذا النوع الضعيف إىل عراء
الشقاء ،وتهبط به من عرش املدنيّة اإلنسانيّة إىل أرض الوحشيّة الحيوانيّة.

لقد وضعوا مذاهبهم عىل بطالن األديان كافّة ،وع ّدها أوهاماً باطلة ،ومجعوالت وضع ّية ،وبنوا
حق مللّة من امللل أن ت ّدعي لنفسها رشفاً عىل سائر امللل; اعتامدا ً عىل أُصول دينها،
عىل هذا :أالّ ّ
ليق بها ـ عىل رأيهم ـ أن تعتقد أنها ليست أَوىل من غريها بفضيلة ،وال أجدر مبزيّة .وال
بل األَ ُ
يخفى ما يتبع هذا الرأي الفاسد من فتور الهمم ،وركود الحركات اإلراديّة عن قصد املعايل ،كام
تق ّدم بيانه.
قالوا :إ ّن اإلنسان يف املنزلة كسائر الحيوانات ،وليس له من املزايا ما يرتفع به عىل البهائم ،بل
قبل ،وأطلق عليها هنا أسم القرص املسدّ س الشكل ،ونعته بقرص السعادة.
[[[ـ هي العقائد والخصال التي تكلّم عنها ُ
[[[ـ يف األصل :تلفي .
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أخس منها ِخلْقة ،وأدىن فطرة ،فس ّهلوا بذلك عىل الناس إتيان القبائح ،وه ّونوا عليهم اقرتاف
هو
ّ
املنكرات ،وم ّهدوا لهم طرق البهيم ّية ،ورفعوا عنهم معايب العدوان.

ذهبوا إىل أنّه ال حياة لإلنسان بعد هذه الحياة ،وأنّه ال يختلف عن النباتات األرضيّة تنبت يف
الربيع ـ مثالً ـ وتيبس يف الصيف ،ث ّم تعود تراباً ،والسعيد من يستويف يف هذه الحياة حظوظه من
الشهوات البهيم ّية.

من سريته الذاتية:
ولد جامل الدین األفغاين سنة 1839م  1254 /هـ وهناك خالف يف محل والدته قيل انه
ولد يف «أسد آباد» (االيرانية) و قيل أنه ولد يف أسعد آباد (االفغانية) وهو ما ترجحه الدراسات
االكادميية ،ووالده السيد صفرت من السادة الحسينية ،ويرتقي نسبه إىل عمر بن عيل زين
العابدين بن الحسني بن عيل بن أيب طالب ،gومن هنا جاء التعريف عنه بالسيد جامل
الدين .يعترب األفغاين من أهم الشخصيات الفكرية يف العامل اإلسالمي وقد ظهر للمرة األوىل
شاباً سواحاً يجعل من الرشق كله وطناً له فيزور بالد العرب و مرص و تركية و يقيم يف األفغان
وهند وفارس ويسافر إىل كثري من عواصم أوروبا  .كانت ألرسته منزلة عالية يف بالد األفغان،
لنسبها الرشيف ،وملقامها االجتامعي والسيايس إذ كانت لها اإلمارة والسيادة عىل جزء من
البالد األفغانية ،تستقل بالحكم فيه ،إىل أن نزع اإلمارة منها دوست محمد خان أمري األفغان
وقتئذ ،وأمر بنقل والد السيد جامل الدين وبعض أعاممه إىل مدينة كابل ،وانتقل األفغاين
بانتقال أبيه إليها ،وهو بعد يف الثامنة من عمره ،فعني أبوه برتبيته وتعليمه ،عىل ما جرت به
عادة األمراء والعلامء يف بالده.

أثره األديب و العلمي :
أقام يف مرص ،وأخذ يبث تعاليمه يف نفوس تالميذه ،فظهرت عىل يده بيئة ،استضاءت
بأنوار العلم والعرفان.
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وبهذا الرأى الفاسد أطلقوا النفوس من قيد التأث ّم ،ودفعوها إىل أنواع العدوان :من قتل وسلب
كل رذيلة،
كل خبيثة ،والوقوع يف ّ
ويسوا لها الغدر والخيانة ،وحملوها عىل فعل ّ
وهتك عرضّ ،
وأعرضوا بالعقول عن كسب الكامل البرشي ،وأعدموها الرغبة يف كشف الحقائق ،وتع ّرف أرسار
الطبيعة.
هذا الوباء املهلك ،والطاعون املجتاح ـ أعني النيترشيّني ـ ال يُصيب أهل الحياء ،المتناع
ح لألفغاين بالذهاب إيل أي بلد إختار أوروبا فقصد إليها
وبعد احتالل اإلنجليز مرصُ ،س ِم َ

سنة  ،1883وأول مدينة وردها مدينة لندن ،وأقام بها أياماً معدودات ،ثم انتقل إيل باريس،
وكان تلميذه محمد عبده منفياً يف بريوت عقب إخامد الثورة ،فاستدعاه إىل باريس ،فوافاه
إليها ،وهناك أصدر جريدة (العروة الوثقى) ،وقد سميت باسم الجمعية التي أنشأتها ،وهي

جمعية تألفت لدعوة األمم اإلسالمية إىل االتحاد والتضامن واألخذ بأسباب الحياة والنهضة.

له أبحاث مع الفيلسوف الفرنيس إرنست رينان  Renanالذي قال فيه« :قد خُيل إيل من

حرية فكره و نبالة شيمه ،ورصاحته ،وأنا أتحدث إليه ،أنني أرى وجهاً لوجه أحد من عرفتُهم

من القدماء ،و أنني أشهد ابن سينا أو ابن رشد ،أو أحد أولئك املالحدة العظام اللذين ظلوا
طيلة خمسة قرون يعملون عىل تحرير اإلنسانية من األرس.

وفاته:
كانت وفاته صبيحة الثالثاء  9مارس سنة 1897م ،وما أن بلغ الحكومة العثامنية نعيه حتى

أمرت بضبط أوراقه وكل ما كان باقياً عنده ،وأمرت بدفنه من غري رعاية أو احتفال يف مقربة
املشايخ بالقرب من نشان طاش فدفن كام يدفن أقل الناس شأنا يف تركيا وتحت مراقبة الدولة.
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نفوسهم عن مشاكلة البهائم ،وإبائها عن وضع أقدامها يف منازل الحيوان ّية املحضة ،وأنفتها من
يختص بالغري منها.
مم
ّ
االشرتاك يف األموال واألبضاع ،وإباحة التناول ّ
خلّة الحياء ليُزيلوها أو يُضعفوها ،فقالوا :إ ّن الحياء من ضعف
ولهذا عمد هؤالء املفسدون إىل َ
النفس ونقصها ،فإذا قويت النفوس ،وت ّم لها كاملها ،مل يغلبها الحياء يف عمل ما كائناً ما كان،
الطبيعي يف زعمهم أن يسعى اإلنسان يف معالجة هذا الضعف الحياء ليفوز بكامل
فمن الواجب
ّ
الق ّوة قلّة الحياء وبهذه الدسيسة يخلطون بني اإلنسان وال َه َمل[[[ وميزجونه بالهامجات[[[ من
كل عمل ،واالشرتاك
الدواب واألنعام ،من إباحة ّ
رصفه ،وبني حال
ال َّن َعم ،ويو ّ
ّ
حدون بني حاله وت ّ
كل شهوة ،ويه ّونون عليه إتيان ما تأتيه يف نزواتها.
يف ّ
وال يخفى أ ّن األمانة والصدق منشؤهام يف النفس اإلنسانيّة أمران :اإلميان بيوم الجزاء ،وملكة الحياء.

وقد ظهر :أ ّن من أُصول مذاهب هذه الطائفة إبطال تلك العقيدة ،ومحو هذه امللكة الكرمية،
فيكون تأثري آرائهم يف إذاعة الخيانة وترويج الكذب ،أش ّد من تأثري دعوة داع إىل نفس الخيانة
والكذب ،فإ ّن منشأ الفضيلتني مادام يف النفس أثر منه ،يبعثها عىل مقاومة الداعي إىل الرذيلتني،
فيضعف أثر دعوته ،واملؤ ّمن بالجزاء ،املربقع بالحياء ،إن سقط يف الخيانة أو الكذب م ّرة ،وجد
من نفسه زاجرا ً عنهام م ّرة أُخرى ،أ ّما لو ُمحي اإلميان والحياءوهام منشأ الصدق واألمانة من لوح
النفس ،فال يبقى منها وازع عن ارتكاب ض ّديهام.

ويزيد يف شناعة ما ذهبوا اليه ،أ ّن يف أُصولهم اإلباحة واالشرتاك املطلقني ،فيزعمون أ ّن جميع
محل،
حق شائع ،واالختصاص بيشء منها يع ّد إغتصاباً ،كام سيذكر ،فلم يبق للخيانة ّ
املشتهيات ّ
حق مغتصب
فإ ّن االحتيال لنيل
الحق ال يع ّد خيانة ،ومثلها الكذب ،فإنه يكون وسيلة للوصول إىل ّ
ّ
يف زعمهم فال يع ّد إرتكاباً للقبيح.
ج َر َم[[[ أن آراء هذه الطائفة مر ِّوجة للخيانات ،باعثة عىل افرتاء األكاذيب ،حاملة لألنفس عىل
ال َ
ارتكاب الرشور والرذائل ،وإتيان الدنايا والخبائث.
وإ ّن أُ ّمة تفشو فيها هذه الحوالق[[[ لجديرة بالفناء ،جالية عن باحة البقاء[[[ فقد انكشف الخفاء مبا

[[[ـ ال َه َمل من اإلبل :املرتوك ً
ليال ونهاراً يرعى بال راع.
[[[ـ املرتوكة ميوج بعضها يف بعض كالغنم بال راع.
[[[ـ ال محالة وال بدّ وحقاً.
كل يشء ،املن ّية ،القول الس ّيىء ،واملعنى األخري أنسب.
[[[ـ جمع حالقة :السنة الشديدة التي تحلق ّ
[[[ـ أي خارجة عن ساحة الوجود.
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ب ّي ّنا عن فساد مشارب هذه الطائفة ،وعن وجه َسوقها األُمم والشعوب إىل مهاوي ال َهلَكة وال ّدمار.

وأقول :إنّها من أش ّد األعداء للنوع اإلنساين كافّة ،فإ ّن ما هاج يف رؤوس أبنائها من «املاليخوليا»
يخيّل إليهم أ ّن اإلصالح فيام يزعمون ،ويص ّور لهم حقيقة النجاح يف صور ما يتو ّهمون ،فيبعثهم
هذا الفساد إليقاد النار يف بيت هذا النوع الضعيف ليمحو بذلك رسمه من لوح الوجود ،فإ ّن من
كل ذي إدراك أ ّن أفراد هذا النوع يحتاجون يف بقائهم إىل ع ّدة صنائع لو مل تكن
الظاهر عند ّ
ألهلكتهم حوادث الج ّو ،وأعوزهم القوت الرضوري ،والصنائع املحتاج إليها تختلف أصنافها،
وتتفاوت درجاتها ،فمنها الخسيس ،والرشيف ،ومنها السهل ،ومنها الصعب.
وهذه الطائفة النيترشيّة تسعى لتقرير االشرتاك يف املشتهيات ،ومحو حدود االمتياز ،ود ْرس
رسوم االختصاص حتى ال يعلو أحد عن أحد ،وال يرتفع شخص عن غريه يف يشء ما ،ويعيش
الناس كافّة عىل ح ّد التساوي ال يتفاوتون يف حظوظهم ،فإن ظفرت هذه الطائفة بنجاح يف سعيها
هذا ،والق[[[ هذا الفكر الخبيث بعقول البرش ،مالت النفوس إىل األخذ باألسهل ،فال تجد من
مشاق األعامل الصعبة ،وال من يتعاطى ِ
ّ
الح َرف الخسيسة طلباً للمساواة يف الرفعة ،فإن
يتجشّ م
إختل نظام املعيشة ،وتعطّلت املعامالت ،وبطلت املبادالت ،وأفىض إىل تدهور
ّ
حصل ذلك،
هذا النوع يف ُه ّوة الهالك.
[[[

ال ت ُنتج أحسن من هذه النتيجة .ولو فرضنا (باملاليخوليا) نعم ،إ ّن أفكار املصابني محاالً،
وعاش بنو اإلنسان عىل هذه الطريقة العوجاء ،فال ريب أن تُ حى جميع املحاسن ،ورضوب
كل كامل ظاهر
ين أثر ،ويفقد اإلنسان ّ
الزينة ،وفنون الجامل العميل ،وال يكون لبهاء الفكر اإلنسا ّ
ح ْل الصنائع ،وتغرب عنه أنوار العلم واملعرفة ،ويصبح
صوري أو
أو باطن،
ّ
ّ
معنوي ،ويعطّل من َ
ص ِ
حر[[[ يف بادية
ّ
كريس مجده،
يف ظالم َج ْهل ،وبالء أزْل[[[ ،وينقلب
وينثل[[[ عرش رشفه ،ويُ ْ
ّ
الوحش ّية كسائر أنواع الحيوان ،ليقيض فيها أجالً قصريا ً ُمفعامً برضوب الشقاء ،محاطاً بأنواع من
حب
املخاوف ،محش ّوا ً بأخالط من األوجال واألهوال ،فإ ّن املبدأ الحقيقي ملزايا اإلنسان إنّ ا هو ّ
االختصاص ،والرغبة يف االمتياز ،فهام الحامالن عىل املنافسة ،السائقان إىل املباراة واملسابقة،
فلو ُسلِبَتْهام أفرا ُد اإلنسان وقفت النفوس عن الحركة إىل معايل األُمور ،وأغمضت العقول عن
[[[ـ أي محو االختصاص والفروق بني األفراد.
[[[ـ الق بعقول البرش :أي ناسبهم وأعجبهم وأح ّبوه ولصق بعقولهم وثبت.
[[[ـ األزْل بفتح الهمزة وسكون الزاي الضيق والشدّ ة والحبس ،وبكرس الهمزة :الداهية.
[[[ـ يسقط وينهدم.
[[[ـ أصحر :خرج إىل الصحراء.
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كشف أرسار الكائنات ،واكتناه حقائق املوجودات ،وكان اإلنسان يف معيشته عىل مثال البهائم
ربيّة إن أمكن له ذلك ،وهيهات هيهات.
ال ّ
مسالكهم يف طلب غاياهتم
سلكوا مخالج من الطرق لبثّ أوهامهم الفاسدة ،فكانوا إذا سكنوا إىل جانب أمن ،جهروا
عم
مبقاصدهم برصيح املقال ،وإذا أزعجتهم سطوة العدل أخذوا طريق الرمز واإلشارة ،وك َّنوا ّ
يقصدون ،ول ّوحوا إىل ما يطلبون ،ومشوا بني الناس مشية التدليس.

وتار ًة كانوا يحملون عىل أركان القرص املس ّدس ليصدعوها بجملتها يف آن واحد ،وأُخرى كانوا
يعمدون إىل بعضها إذا رأوا ق ّوة املانع دون سائرها ،فيجعلون ما قصدوا منها مرمى أنظارهم ،ويكدحون
لهدمه مبا استطاعوا من حول وق ّوة ،وقد تلجئهم الرضورة إىل البعد عن األركان الستّة بأرسها ،فال
ميسها مبارشة ،ولكنهم يدأبون إلبطال لوازمها ،أو ملزوماتها; ليعود ذلك بإبطالها.
يأتون مبا ّ
جل شأنه وجحد عقائد الثواب والعقاب ،ويجهدون إلفساد عقائد
وقد يكتفون بإنكار الصانع ّ
املؤمنني ،علامً منهم بأن فساد هاتني العقيدتني االعتقاد باللّه ،واالعتقاد بالثواب والعقاب ال
محالة يُفيض إىل مقاصدهم ويؤ ّدي إىل نتيجة أفكارهم.
وكثريا ً ّما سكتوا عن ذكر املبادئ ،وسقطوا عىل ذات املقصد ،وهو «اإلباحة واالشرتاك»،
وأخذوا يف تحسينه وتزيينه ،واستاملة النفوس إليه ،وقد يزيدون عىل الدعوة اإلقناع ّية بأي وجوهها
عمالً جاهل ّياً تأنف منه الطباع ،وتأباه رشائع اإلنسانية وذلك أن يأخذوا معارضيهم بالغدر واإلغتيال،
فكثريا ً ما فتكوا بآالف من األرواح الربيئة ،وأراقوا سيوالً من الدماء الرشيفة ،بطرق من الحيل،
ورضوب من الختل.
رضر مذاهب املا ّد ّيني
متى ظهر املا ّديّون يف أُ ّمة ،نفذت وساوسهم يف صدور األرشار من تلك األُ ّمة ،واستهوت
أي وجه كان ملوافقة هذه
عقول الخبثاء الذين ال يه ّمهم إالّ تحصيل شهواتهم ونيل لذّاتهم من ّ
ي ،وإذاعته بني العامة
اآلراء الفاسدة ألهوائهم الخبيثة ،فيميلون معهم إىل ترويج املرشب املا ّد ّ
غري ناظرين إىل ما يكون من أثره.
ومن الناس من ال يساهم يف آرائهم ،وال يرضب يف طرقهم ،إالّ أنّه ال يسلم من مضا ّرها ومفاسدها،
فإ ّن الوهن يُل ّم بأركان عقائده ،والفساد يرسي ألخالقه من حيث ال يشعر حيث إ ّن أغلب الناس مقلّدون
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وأقل التشكيك ،وأدىن الشبهة ،يكفي علّة لزعزعة قواعد
يف عقائدهم ،منقادون للعادة يف أخالقهمّ ،
التقليد وضعضعة قوائم العادة .وإ ّن هؤالء املا ّديّني مبا يقذفون بني الناس من أباطيلهم يبذرون يف
النفوس بذور املفاسد ،فال تلبث أن تنمو يف تراب الغفلة ،فتكون رضيعاً وزقّوماً[[[.
أي باب دمر الفساد
ولهذا قد يع ّم الفساد أفراد األُمة التي تظهر فيها هذه الطائفةٌّ ،
وكل ال يدري من ّ
عىل قلبه ،فتشيع بينهم الخيانة ،والغدر ،والكذب والنفاق ،ويهتكون حجاب الحياء ،وتصدر عنهم
وكل منهم وإن كان
شنائع تنكرها الفطرة البرشيّة ،يأتون ما يأتون من تلك القبائح مجاهرة بال تح ّرجٌّ ،
ي ّدعي بلسانه أنّه مؤمن بيوم الجزاء ،ويف نفسه أ ّن ذلك إعتقاده واعتقاد آبائه ،إالّ أ ّن عمله عمل من
يعتقد أالّ حياة بعد هذه الحياة لرسيان عقائد املا ّديّني إىل قلبه ،وهو يف غفلة عن نفسه ،فلهذا تغلب
كل
رضة ّ
عليهم األث َ َرة ،وهي إفراط الشخص يف ح ّبه لنفسه ،إىل ح ّد أنه لو عرضت يف طريق منفعته م ّ
العامل ،لطلب تلك املنفعة وإن حاق الرضر مبن سواه ،ومن لوازم هذه الصفة أ ّن صاحبها يؤثر منفعته
الخاصة عىل املنافع العا ّمة ،ويبيع جنسه وأُ ّمته بأبخس األمثان ،بل ال يزال به الحرص عىل هذه الحياة
ّ
الدنيئة يبعث فيه الخوف ،وميكّن منه الجنب ،حتى يسقط به يف هاوية ّ
الذل ،ويكتفي من الحياة مب ّدها
ّ
بالذل ،محاطة باملسكنة ،مبطّنة بالعبوديّة ،فإذا وصلت الحال يف أُ ّمة إىل أن تكون
وإن كانت مكتنفة
آحادها عىل هذه الصفات ،تقطّعت فيها روابط اإللتئام ،وانعدمت وحدتها الجنسية ،وفقدت ق ّوتها
الحافظة ،وهوت عروش مجدها ،وهجرت الوجود كام هجرها.
ا ُألمم التي ظهر فيها الدهر ّيون
اليونان :
شعب «الكريك» ـ وهم اليونان ّيون ـ كانوا قوماً قلييل العدد ،ومبا أُلهموا أُورثوا من العقائد
الثالث ،خصوصاً عقيدة أ ّن أُ ّمتهم أرشف األُمم ،ومبا أُودعوا من الصفات الثالث خصوصاً صفة
األنفة واإلباء وهي عني الحياء ثبتوا أحقاباً[[[ .
يف مقاومة األُمة الفارس ّية ،وهي تلك األُمة العظيمة ،التي كانت متت ّد من نواحي «كشغر» إىل
ضواحي «استانبول» ،ذلك فوق ما بلغوه من الدرجات العالية يف العلوم الرفيعة .وقد حملهم
الخوف من الذ ُّّل ،واألنَفة من العبوديّة ،عىل الثبات يف مواقف األبطال ،بل رسخ بهم ذلك وال
كل طعام يقتل ،وهو
حجازي يؤكل وله شوك وله زهرة حمراء ،فإذا يبس ُس ّمي رضيعاً ،وال َّز ُِّقومّ :
بق ،وهو نبات
ضيع :يبيس الشِّ ِ ْ
ّ
[[[ـ ال َّ
طعام كريه ألهل النار.
[[[ـ األحقاب واألحقب جمع ُحقُب :مثانون سنة أو أكرث أو الدهر.

االستغراب

AL-ISTEGHRAB

شــتا ء 2 0 1 6

292

نصوص مستعادة

رسوخ الجبال حذرا ً من الوقوع فيام ال يليق بأرباب الرشف ،وأبناء املجد ،حتّى آل بهم األمر أن
تغلّبوا عىل تلك الدولة العظيمة «دولة فارس» وهدموا أركانها ،وم ّدوا أيديهم إىل الهند.
جحون املوت عىل الخيانة ،كام تراه
وكانت صفة االمانة قد بلغت من نفوسهم إىل حيث كانوا ير ّ
ين نبذه أبناء ِجلْدته وطردوه ،وأرصدوا له القتل ،فاضط ّر إىل
يف ّ
قصة «تيمستوكليس» ،وهو قائد يونا ّ
الفرار من أيديهم ،والتجأ إىل «ارتكزيكسيس»[[[ (ملك فارس ،فلمّ كانت الحرب بني فارس واليونان،
[[[
ل قيادة جيش لحرب اليونان ،فأىب أن يحارب أُ ّمته ،وإن كانت طردته،
أمره «ارتكزيكسيس» أن يتو ّ
ألح عليه امللك الفاريس ومل يجد محيصاً ،تناول الس ّم ،ومات أَنَفَة من خيانة بالده.
فلام ّ
ظهور أبيقور يف اليونان
ظهر أبيقور الدهري وأتباعه الدهريّون يف بالد اليونان ،متّسمني بسيامء الحكامء ،وأنكروا
رش ،كام يأيت بيانه.
األُلوه ّية ،وإنكا ُرها أش ُّد املنكر ،ومنبع ّ
كل وبال و ّ

ث ّم قالوا :ما بال اإلنسان معجب بنفسه ،مغرور بشأنه ،يظ ّن أ ّن الكون العظيم إنّ ا خلق خدمة
لوجوده الناقص ،ويزعم أنه أرشف املخلوقات ،وأنّه العلّة الغائ ّية لجميع املك ّونات؟! ما بال هذا
اإلنسان قاده الحرص بل الجنون والخرق إىل اعتقاد أ ّن له عوامل نوران ّية ،ومعاهد قدس ّية ،وحياة
أبديّة ،ينقل إليها بعد الرحلة من هذه الدنيا ،ويتمتّع فيها بسعادة ال يشوبها شقاء ،ولذّة ال يخالطها كدر،
ولهذا قيّد نفسه بسالسل كثرية من التكاليف ،مخالفاً نظام الطبيعة العادل ،وس ّد يف وجه رغبته أبواب
حسه كثريا ً من الحظوظ الفطريّة ،مع أنّه ال ميتاز عن سائر الحيوانات مبزيّة من
اللذائذ الطبيع ّية ،وحرم ّ
املزايا يف شأن من الشؤون ،بل هو أدىن وأسفل من جميعها يف ِ
ج ِبلّته ،وأنقص من كلّها يف ِفطْرته ،وما
يفتخر به من الصنائع فإنّ ا أخذه بالتقليد عن سائر الحيوانات ،فالنسج مثالً نقله عن العنكبوت ،والبناء
بس ّنة النحل ،ورفع القصور وإنشاء الصوامع ،أخذ فيه مأخذ النمل األبيض ،وإ ّدخار األقوات،
اس ّ
نت فيه ُ
حذا فيه حذو جنس النمل ،وتعلّم املوسيقى من البلبل ...وعىل ذلك بق ّية الصنائع.
ّ
واملشاق
فإن كان هذا شأنه من النقص ،فليس من الالئق به أن يقذف بنفسه يف ورطات املتاعب
رت بهذه الحياة التي ال متتاز عن حياة سائر الحيوانات ،بل وال جميع
عبثاً ،ومن الجهل أن يغ ّ
النباتات ،وليس وراءها حياة أُخرى يف عامل آخر ،بل أجدر به أن يُلقي ثقل التكاليف عن عاتقه،
ثم غضب عليه
[[[ـ هو من ق ّواد اليونان ،ولد سنة  311ق.م ،وتُوفّ سنة ) 123ق.م( ،هزم أُسطول الفرس يف واقعة سالمني سنة  121ق.مّ ،
أبناء جِ لْدته ،ولك ّنه مل يَخُنهم،كام ترى.
[[[ـ ارتكزيكسيس ،اسم لثالثة ملوك من ملوك فارس :األ ّول امللقّب بالطويل اليد  123 123ق.م ،والثاين  :امللقّب بحسن الذاكرة113 ،
 132ق.م ،والثالث امللقّب بأوكوس 112 131ق.م الذي اجتاح مرص  113ق.م.
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حق الطبيعة البدن ّية من ح ّ
ظ اللذّة ،ومتى سنح له عارض رغبة حيوان ّية ،وجب عليه تناوله
ويقيض ّ
أي وجوهه ،وعليه أالّ ينقاد إىل ما ت ُخ ِّيله له أوهام الحالل والحرام ،والالئق وغري الالئق...
من ّ
لبئس ما س ّولت لهم أنفسهم نعوذ باللّه فتلك أُمور وضعيّة يف زعمهم تقيّد بها الناس جهالً ،فال
ينبغي البن الطبيعة أن يجعل لها من نفسه محالًّ.

وملا امتنعت عليهم نفوس أهل الحياء من األُ ّمة ،فلم تأخذ منها وساوسهم ،وجدوا تلك الصفة
الكرمية س ّدا ً دون طلبتهم ،فانص ّبوا عليها يقصدون محوها من األنفس ،وأعلنوا أ ّن الحياء ضعف
يف النفس عىل ما تق ّدم وزعموا أ ّن من الواجب عىل طالب الكامل أن يكرس مقاطر[[[ العادات،
كل قبيح بدون
ويحمل نفسه عىل ارتكاب ما يستنكره الناس حتّى ،يعود من يسهل عليه أن يأيت ّ
نفيس ،وال يجد أدىن خجل يف املجاهرة بأيّة هجينة كانت.
انفعال
ّ

ث ّم تق ّدم األبيقوريّون إىل العمل مبا يرشدون إليه فهتكوا حجاب الحياء ،وم ّزقوا ستاره ،وأَراقوا
ين املك ّرم ،فاستحلّوا التناول من مال الناس بغري إذن ،وكانوا متى رأوا مائدة
ماء الوجه اإلنسا ّ
سمهم القوم بالكالب ...فإذا رأوهم رموهم بالعظام
اقتحموا عليها ،سواء طُلبوا أو مل يُطلبوا ،حتّى ّ
املعروفة ،ومع ذلك مل تتنازل هذه الكالب اإلنس ّية عن دعوى الحكمة ،ومل يردعها رادع الزجر عن
الكل ،وتهجم عىل الناس من
يشء من رشورها ،وكانت تنبح يف األسواق منادية :املال مشاع بني ّ
كل ناحية ،وهذا سبب شهرتهم بالكلبيّني.
ّ
فلم رضبت أفكار الدهريّني يف نفوس اليونان ،بسعي األبيقوريّني ،ونشبت بعقولهم ،سقطت
ّ
مداركهم إىل حضيض البالد ،وكسد سوق العلم والحكمة ،وتب ّدل رشف أنفسهم بالذ ُّّل واللُّؤم،
حة وتس ّفالً ،واستحالت شجاعتهم إىل
وتح ّولت أمانتهم إىل الخيانة ،وانقلب الوقار والحياء ِق ّ
الجنب ،ومح ّبة جنسهم ووطنهم إىل املح ّبة الشخص ّية.

وبالجملة :فقد ته ّدمت عليهم األركان الستّة التي كان يقوم عليها بيت سعادتهم ،وانتقض
أساس إنسان ّيتهم ،ث ّم انتهى أمرهم بوقوعهم أرسى يف أيدي الرومان ّيني ،وكُ ِّبلوا يف قيود العبوديّة
زمناً طويالً ،بعد ما كانوا يُ َع ّدون حكاماً يف األرض بال معارض.

[[[ـ جمع مقطرة :وهي خشبة فيها خروق بقدر أرجل املحبوسني.
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ا ُأل ّمة الفارس ّية
األُ ّمة الفارسيّة بلغت فيها األُصول الستّة ،أعىل مكانة من الكامل أحقاباً طويلة ،فكانت لها
أُصول السعادة ،وموارد النعيم ،حتى بلغ اعتقاد الفارسيّني من الرشف ألنفسهم ،إىل ح ّد أنهم
كانوا يزعمون أ ّن السعداء من غريهم إنّ ا هم الداخلون يف عهدهم ،املستظلّون بحاميتهم ،أو
املجاورون ملاملكهم.
الديني عندهم ،ووصلوا يف التح ّرج من الكذب إىل حيث كانوا إذا
كان الصدق واألمانة أ ّول التعليم
ّ
بلغت الحاجة مبلغها من أحدهم ،ال يتق ّدم لالقرتاض; خوف أن يضط ّره ال َّدين إىل الكذب يف مواعيد
وفائه ،فارتفعوا بهذه الخصال إىل درجة من الع ّزة ،وبسطة امللك ،يلزم لبيانها كتاب مثل الشاهنامة[[[.
قال املؤرخ الفرنيس «فرنسيس لونورمان» :إ ّن مملكة فارس عىل عهد دارا األكرب :كانت إحدى
وعرشين إيالة :واحدة منها تحتوي مرص وسواحل القلزم «البحر االحمر» وبلوخستان ،والسند ،وكانوا
إذا ألّم الضعف بسلطانهم يف زمن من األزمان ،بعثتهم تلك العقائد القومية والصفات الكرمية عىل
مم ألّم بهم يف قليل زمن ،ورجعوا إىل مكانتهم األُوىل ومجدهم األعىل.
تاليف أمرهم ،فخلصوا ّ
مزدك الدهري

[[[

ظهر فيهم «مزدك» الدهري عىل عهد «قباد» وانتحل لنفسه لقب «رافع الجور ودافع الظلم»
وبنزعة من نزعاته ،قلع أُصول السعادة من أرض الفارس ّيني ،ونسفها يف الهواء وب ّددها يف األجواء،
فإنه بدأ تعاليمه بقوله« :جميع القوانني والحدود واآلداب ـ التي وضعت بني الناس ـ قاضية بالجور،
مبني عىل الباطل ،وإ ّن الرشيعة الدهريّة املق ّدسة مل تنسخ حتّى اآلن ،وقد
مق ّررة للظلم ،وكلّها
ّ
بقيت مصونة يف حرزها عند الحيوانات والبهائم. »..
وأي إدراك يحيط مبثل ما أحاط به ،وقد
رشعته «الطبيعة»!؟ ّ
أي عقل ّ
ّ
رس ما ّ
وأي فهم يصل إىل ّ
حق املأكل واملرشب والبضاع ،مشاعاً بني اآلكلني والشاربني واملباضعني بدون
جعلت الطبيعة ّ
أدىن تخصيص ،فام الحامل لإلنسان عىل حرمان نفسه من بضاع بنته وأُمه وأُخته ،ث ّم تركهن لغريه
مم نس ّميه رشيعة وأدبا؟!
يتمتّع به ّن انقيادا ً ملا يخ ّيله له الوهمّ ،
[[[ـ الشاهنامة :هي امللحمة العظمى التي تشتمل عىل ستّني ألف بيت من الشعر الفاريس ،ألّفها الفردويس ،الشاعر الفاريس الذي احتُفل
مبرور ألف سنة عىل مولده يف آسيا وآوروبا وأمريكا سنة  1123من امليالد.
[[[ـ «مزدك» ،ظهر بعد «زرادشت» وكان ذلك يف عهد «خرسو قباد» من ملوك فارس ،وزعم أنّ اللّه بعثه ليأمر بشيوع النساء واألموال بني
الناس كافّة؛ ألنّهم كلّهم أُخوة وأوالد أب واحد ،وانقاد «قباد» إىل مذهب هذا املضلّل ،وأباح له أن يخلو بامللكة زوجته ،إالّ أنّ أبن «قباد»
وهو «كرسى أنو رشوان» حسم األمر بقتل «مزدك» وأصحابه.
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رصف فيه دون سواه ،مع أنه شائع بينه وبني غريه؟!
وأي ّ
حق يستند إليه من ي ّدعي ملكية ّ
ّ
خاصة يف مال يت ّ

وأي وجه ملن يحجر عىل أمرأة دخلت يف عقده ،ويحظر عىل الناس نيلها ،وقد خُلق الذكر
ّ
لألُنثى واألُنثى للذكر؟!
وماذا يوجد من العدل يف قانون يحكم :بأ ّن املال الشائع إذا تناولته يد مغتصب مبا يس ّمونه بيعاً
مختصاً بذلك املغتصب ،ث ّم يحكم عىل الفقري املحروم إذا احتال ألخذ يشء
ورشا ًء أو إرثاً يكون
ّ
من حقّه والتمتّع به بأنّه خائن أو غاصب؟!

فإن كان هذا شأن تلك القوانني الجائرة ،فعىل اإلنسان أن ّ
كل قيد
يفك أغاللها من عنقه ،ويطرح ّ
ين الناقص ،ولريجع إىل
عقدته القوانني والرشائع واآلداب ،التي ال واضع لها سوى العقل اإلنسا ّ
بأي الوجوه ،ومن أيّة الطرق،
ُس ّنة الطبيعة املق ّدسة ،ويقيض حق شهوته من اللذائذ التي أباحتها له ّ
ويأخذ يف ذلك مأخذ البهائم ،وعليه أن يقاوم الغاصبني املتحكّمني يف الحقوق قرسا ً أي املالكني
حق التملّك!
أي ّ
لألموال واألبضاع فيخرجهم عن سوء فعالهم من الغصب والجور ّ
فلم ذاعت هذه النزعات الخبيثة بني األُ ّمة الفارس ّية ،تهتّك الحياء وفشا الغدر والخيانة ،وغلبت
ّ
الدناءة والنذالة ،واستوىل حكم الصفات البهيميّة عىل نفوسهم ،وفسدت أخالقهم ،ورذلت طباعهم.

نعم ،إ ّن «أنو رشوان» قتل «مزدك» وجامعة من شيعته ،ولك ّنه مل يستطع محو هذه األوهام
الفاسدة بعد ما علقت بالعقول ،والتبست نفايتها باألفكار ،فكان علّة يف ضعفهم ،حتى إذا هاجمهم
العرب مل تكن إالّ حملة واحدة فانهزموا ،مع أ ّن الروم وهم أقران الفارسيّني ثبتوا يف مجالدة العرب
ومقاتلتهم أزماناً طويلة.
ا ُأل ّمة اإلسالم ّية
األُ ّمة اإلسالم ّية جاءتها الرشيعة املح ّمديّة السامويّة ،فأرشبت قلوبها تلك العقائد الجليلة،
ومكّنت يف نفوسها تلك الصفات الفاضلة ،وشمل ذلك آحادهم ،ورسخت بينهم تلك األُصول
الستّة بدرجة يقرص القلم دون التعبري عنها.

فكان من شأنهم ،أن بسطوا سلطانهم عىل رؤوس األُمم من جبال األلب إىل جدار الصني يف
ش ِذمة
قرن واحد ،وحثّوا تراب املذلّة عىل رؤوس األكارسة والقيارصة ،مع أنهم مل يكونوا إالّ ِ ْ
قليلة ال ُع ّدة ،نزرة العدد ،ومل ينالوا هذه البسطة يف امللك والسطوة يف السلطان ،إالّ مبا حازوا من
العقائد الصحيحة والصفات الكرمية ،هذا إىل ما جذبه مغناطيس فضائلهم من مائة مليون ،دخلوا
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يخيونهم بني اإلسالم ،ويشء زهيد من
يف دينهم يف م ّدة قرن واحد من أُمم مختلفة ،مع أنّهم كانوا ّ
الجزية ال يثقل عىل[[[ النفوس أداؤه.
هكذا كان حال هذه األُ ّمة الرشيفة من الع ّزة و َم َنعة السلطان.
ظهور الباطن ّية يف القرن الرابع
خ َزنة األرسار
فلم كان القرن الرابع بعد الهجرة ظهر «الطبيعيّون» مبرص تحت اسم «الباطنيّة و َ
ّ
اإلله ّية» ،وانبثّ دعاتهم يف سائر البالد االسالم ّية ،خصوصاً بالد إيران.

علم هؤالء الدهريّون ،أ ّن نور الرشيعة املح ّمديّة عىل صاحبها أفضل الصالة ،وأت ّم التسلي ّم
قد أنار قلوب املسلمني كافّة ،وأ ّن علامء الدين الحنيف قامئون عىل حراسة عقائد املسلمني
وأخالقهم ،بكامل علم ،وسعة فضل ،ودقّة نظر ،فلهذا ذهب أولئك املفسدون مذاهب التدليس يف
نرش آرائهم ،وبنوا تعليمهم عىل أُمور:

ّ
الشك يف القلوب ،حتّى يتفكّك عقد اإلميان.
أ ّوالً :إثارة

ّ
الشاك وهو يف حريته ،ليم ّنوه بالنجاة منها ،وهدايته إىل اليقني الثابت ،فإذا
ثانياً :اإلقبال عىل
انقاد لهم أخذوا منه مواثيقهم ،ث ّم أوصلوه إىل مرشدهم الكامل.
اإلسالمي لباس الخدعة ،وجعلوا من رشوط
ثالثاً :أوعزوا إىل دعاتهم أن يلبسوا لرؤساء الدين
ّ
الداعي أن يكون بارعاً يف التشكيك ،ماهرا ً يف التلبيس ،مقتدرا ً عىل إرشاب القلوب مطالبه.
فإذا سقط الساقط من املغرورين يف حبالة مرشدهم الكامل ،فأ ّول ما يُلقّنه املرشد قوله :إ ّن
األعامل الرشع ّية الظاهرة ،كالصالة والصيام ونحوهام ،إنّ ا فُرضت عىل املحجوبني دون الوصول
والحق هو املرشد الكامل ،فحيث ّ
الحق ،فإيّاك أن تُلقي عن عاتقك ثقل
الحق،
إنك وصلت إىل ّ
ّ
إىل ّ
رصحوا له ،بأ ّن جميع األعامل الباطنة والظاهرة،
األعامل البدنيّة ،فإذا مىض عليه زمن يف عهدهمّ ،
وكذلك سائر الحدود واالعتقادات ،إنّ ا أُلزمت فرائضها بالناقصني ،املصابني بأمراض من ضعف
كل ح ّد مرضوب ،والخروج
النفوس ونقص العقول ،أ ّما وقد رصت كامالً ،فلك االختيار يف مجاوزة ّ
من أكنان التكاليف إىل باحات اإلباحة الواسعة.

[[[ـ يف األصل :عن.
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ما الحالل؟! وما الحرام؟! ما االمانة؟! وما الخيانة؟! ما الصدق؟! وما الكذب؟! ما هي
الفضائل؟! وما هي الرذائل؟!

ألفاظ وضعت ملعان مخيّلة ،وما لها من حقيقة واقعيّة يف زعم املرشد ،فاذا ق ّرر املرشد أُصول
اإلباحة يف نفوس أتباعه ،التمس لهم سبيالً إلنكار األُلوه ّية ،وتقرير مذهب النيترشيّة «الدهريّني»،
فأىت إليهم من باب التنزيه ،فقال :اللّه من ّزه عن مشابهة املخلوقات ،ولو كان ،موجودا ً ألشبه
املوجودات ولو كان معدوماً ألشبه املعدومات ،فهو ال موجود وال معدوم.
يعني أنّه يق ّر باالسم ،ويُنكر املس ّمى ،مع أ ّن شبهته هذه سفسطة بديه ّية البطالن ،فإ ّن اللّه من ّزه
عن مشاركة املمكنات يف خصائص اإلمكان ،أ ّما يف مطلق الوجود فال مانع من أن يتّفق إطالق
الوصف عليها وعليه ،وإن كان وجوده واجباً ،ووجودها ممكناً.
وقد ج ّدت طائفة الباطن ّية يف إفساد عقائد املسلمني ،زماناً غري قصري أخذا ً بالحيلة ،ونفاذا ً
خ ْدعة ،حتّى انكشف أمرهم لعلامء الدين ،ورؤساء املسلمني ،فانتصبوا لدرء مفاسدهم ،وتحويل
بال ُ
فلم رأوا كرثة معارضيهم ،شحذوا شفار الغيلة ،ففتكوا بكثري من الصالحني،
الناس عن ضالالتهمّ ،
وأراقوا دماء ج ٍّم غفري من علامء األُ ّمة اإلسالم ّية ،وأمراء امللّة الحنيف ّية.
وبعض أولئك املفسدين عندما أمكنته الفرصة ،ووجد من نفسه ريح الق ّوة ،أظهر مقاصده منرب
حطّت التكاليف عن
«املوت» ـ قلعة يف خراسان ـ وجهر بآرائه الخبيثة ،فقال :عىل إذا قامت القيامة ُ
األعناق ،ورفعت األحكام الرشع ّية; سواء كانت متعلّقة باألعامل البدن ّية الظاهرة ،أو امللكات النفس ّية
الحق ،فليعمل عامل ما أراد ،فال حرج بعد
الحق ،وأنا القائم
الباطنة ،والقيامة عبارة عن قيام القائم
ّ
ّ
خلُصت منها الذمم أي أُغلقت أبواب اإلنسانيّة ،وفتحت أبواب البهيميّة.
اليوم ،إذ ُرفعت التكاليف ،و َ

وبالجملة :فهؤالء الدهريّون من أهل التأويل أي «الناتوراليسم» من األجيال السابقة اإلسالم ّية،
وكل فضيلة
ين نقصاً ّ
عملوا عىل تغيري األوضاع اإللهيّة بفنون من الحيل ،ودعوا ّ
كل كامل إنسا ّ
رذيلة ،وخ ّيلوا للناس صدق ما يزعمون ،ث ّم تطاولوا عىل جانب األُلوهية ،فحلوا عقود اإلميان بها،
وبالسفسطة التي س ّموها تنزيهاً ،ومحوا هذا االعتقاد الرشيف من لوح القلوب ،ويف محوه محو
سعادة اإلنسان يف حياته ،وسقوطه يف هاوية اليأس والشقاء.
فأفسدوا أخالق امللّة اإلسالم ّية رشقاً وغرباً ،وزعزعوا أركان عقائدها ،وساعدهم م ّد الزمان
عىل تلويث النفوس باألخالق الرديئة وتجريدها من السجايا الكاملة ،التي كان عليها أبناء هذه
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امللّة الرشيفة ،حتّى تب ّدلت شجاعتهم بالجنب وصالبتهم بالخور ،وجرأتهم بالخوف ،وصدقهم
بالكذب ،وأمانتهم بالخيانة ،ووقع املسخ يف هممهم ،فبعد أن كان مرماها مصالح امللّة عا ّمة،
الخاصة ،وعادت رغباتهم ال تخرج عن الشهوات البهيم ّية،
صارت قارصة عىل املنافع الشخص ّية
ّ
وكان من عاقبة ذلك :أ ّن جامعة من قزم اإلفرنج ،صدعوا أطراف البالد السوريّة ،وسفكوا فيها دماء
آالف من أهاليها األبرياء ،وخ ّربوا ما أمكنهم أن يخ ّربوا ،وثبتوا بها نحو مائتي سنة ،واملسلمون
يف عجز عن مدافعتهم ،مع أ ّن اإلفرنج كانوا قبل عروض الوهن لعقائد املسلمني ،وطروء الفساد
عىل أخالقهم يف قلق ال يستق ّر لهم أمن عىل حياتهم وهم يف بالدهم خوفاً من عادية املسلمني.
وكذلك قام جامعة من أوباش الترت واملغول مع جنكيزخان ،واخرتقوا بالد املسلمني ،وه ّدموا كثريا ً
من املدن املح ّمديّة ،وأهدروا دماء ماليني من الناس ،ومل تكن للمسلمني قدرة عىل دفع هذا البالء
عن بالدهم ،مع أن مجال خيولهم يف بدء اإلسالم عىل قلّة عددهم كان ينتهي إىل أسوار الصني.

وما نزل باملسلمني يشء من هذه املذالّت واإلهانات ،وال رزئوا بالتخريب يف بالدهم ،والفناء
يف أرواحهم ،إالّ بعد ما كلّت بصائرهم ونغلت ن ّياتهم ،ومازج ال َّدغَل قلوبهم ،وخربت أماناتهم،
كل منهم حول نفسه ال يعرف أُ ّمة ،وال ينظر إىل ملّة ،وأصبحوا
الغش واإلدهان[[[ بينهم ،ودار ّ
ّ
وفشا
بقناة خ ّوارة ،بعد أن كانت قناتهم ال تلني لغامز ،إالّ أ ّن بقيّة من تلك األخالق املح ّمديّة ،كانت
طي ضامئرهم ،فهي التي أنهضتهم من كبوتهم،
مل تزل راسخة يف نفوس كثري منهم ،كامنة يف ّ
وحملتهم عىل الج ّد يف كشف السطوة الغريبة عن بالدهم ،فأجلوا األُمم االفرنج ّية بعد مائتني من
السنني ،وخلّصوا البالد السورية من أيديهم ،وط ّوقوا الجنكيزيني بطوق اإلسالم ،وألبسوهم تيجان
رشفه ،ولك ّنهم مل يستطيعوا حسم داء الضعف ،وإعادة ما كان لهم من الشوكة إىل املقام األ ّول،
فإ ّن ما كان من شوكة وق ّوة إنّ ا هو أثر العقائد الحقّة ،والصفات املحمودة ،فلام خالط الفساد هذه
تعس عود السهم إىل النزعة.
وتلك ّ
ولهذا ذهب املؤ ّرخون إىل أ ّن بداية االنحطاط يف سلطة املسلمني كانت من حرب الصليب،
واألليق أن يقال :إ ّن إبتداء ضعف املسلمني كان من يوم ظهور اآلراء الباطلة والعقائد النيترشيّة
"الدهرية" يف صورة الدين ،ورسيان هذه السموم القاتلة يف نفوس أهل الدين اإلسالمي.
ٍ
بخاف أ ّن فئة ظهرت يف األيّام األخرية ببعض البالد الرشق ّية ،وأراقت دماء غزيرة ،وفتكت
وليس
بأرواح عزيزة ،تحت اسم اليبعد عن أسامء من تق ّدمها ملثل مرشبها ،وامنا التقطت شيئاً من نفايات
[[[ـ االدهان :هو االستسالم.
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ما ترك دهريّو «املوت» وطبيع ّيو «كردكوه» وتعليمها منوذج تعليم أولئك الباطن ّيني ،فعلينا أن ننظر
ما يكون من آثار بدعها يف األُ ّمة التي ظهرت بها.
الشعب الفرنيس
الشعب الفرنيس شعب كان قد تف ّرد بني الشعوب األوروب ّية بإحراز النصيب األوفر من األُصول
الستّة ،فرفع منار العلم ،وجرب كرس الصناعة يف قطعة أوربا بعد الرومان ّيني ،وصار بذلك مرشقاً
للتم ّدن يف سائر املاملك الغربيّة.

ومبا أحرز الفرنس ّيون من تلك األُصول ،كانت لهم الكلمة النافذة يف دول الغرب إىل القرن الثامن
عرش من امليالد املسيحي ،حتّى ظهر فيهم «روسو» و «فولتري» يزعامن حامية العدل ،ومغالبة الظلم،
والقيام بإنارة االفكار ،وهداية العقول ،فنبشا قرب أبيقور الكلبي ،وأحييا ما بيل من عظام «الناتوراليسم»
كل تكليف ديني ،وغرسا بذور اإلباحة واالشرتاك ،وزعام أ ّن اآلداب اإلله ّية جعل ّيات
الدهريني ،ونبذا ّ
خراف ّية ،كام زعام أ ّن األديان مخرتعات أحدثها نقص العقل اإلنساين ،وجهر كالهام بإنكار االُلوه ّية،
مم قاال ـ وكثريا ً ما ألّف «فولتري» من الكتب يف
ورفع ّ
كل عقريته بالتشنيع عىل االنبياء ـ ب ّرأهم اللّه ّ
تخطئة األنبياء والسخريّة بهم ،والقدح يف أنسابهم ،وعيب ما جاؤوا به ،فأخذت هذه األباطيل من
نفوس الفرنس ّيني ،ونالت من عقولهم ،فنبذوا الديانة العيسويّة ،ونفضوا منها أيديهم.

وبعد أن أغلقوا أبوابها ،فتحوا عىل أنفسهم أبواب الرشيعة املق ّدسة «يف زعمهم» رشيعة
«الطبيعة» ،وزاد بهم الهوس يف بعض أيّامهم حتى حمل لفيفاً من عا ّمتهم ،أن يتناولوا بنتاً من ،ذوات
الجامل فيهم ،ويحملوها إىل محراب الكنيسة ،ففعلوا ،ونادى زعيم القوم :أيّها الناس ال يأخذكم
الفزع بعد اليوم من هدهدة الرعد ،وال إلتامع الربق ،وال تظ ّنوا شيئاً من ذلك تهديدا ً لكم من إله
السامء ،يرسله عليكم ليعظكم به ،ويزعجكم عن مخالفته ...كالّ فهذه كلّها آثار الطبيعة «الناتور»،
وال مؤث ّر يف الوجود سوى «الناتور» ،فحلّوا عن أعناقكم قيود األوهام ،وال تقيموا ألنفسكم إلهاً
من خواطر ظنونكم ،فإن كانت العبادة من رغائب شهواتكم ،فها هي ذي «مدموازيل» ـ أي العذراء
قامئة يف املحراب عىل مثال الدمية ،فاسجدوا لها إن شئتم...
واألضاليل التي بثّها هذان الدهريّان «فولتري» و «روسو» هي التي أرضمت نار الثورة الفرنس ّية
املشهورة ،ث ّم ف ّرقت بعد ذلك أهواء األُ ّمة ،وأفسدت أخالق الكثري من أبنائها ،فاختلفت فيها
املشارب ،وتباينت املذاهب ،وأَ ْو َغلُوا يف سبل الخالف زمناً يتبعه زمن ،حتّى تباين صدعهم،
كل فريق يطلب غاية ال يرى وراءها غاية ،وليس بينها وبني غايات سائر الفرق مناسبة،
وذهب ُّ
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كل قبيل يف إلتامس ما يوايت لذّته ،ويوافق شهوته ،وأعرضوا عن منافعهم العا ّمة،
وانحرص سعي ّ
وأعقب ذلك عروض الخلل لسياستهم الخارج ّية رشقاً وغرباً.
نعم إ ّن نابليون األ ّول بذل جهده يف إعادة الديانة املسيحيّة إىل ذلك الشعب استدراكاً لشأنه ،لك ّنه
مل يستطع محو آثار تلك األضاليل ،فاستم ّر االختالف بالفرنس ّيني إىل الح ّد الذي هم عليه اليوم.

هذا الذي ج ّر الفرنسيّني للسقوط يف عار الهزمية ،بني يدي األملان ،وجلب إليهم من الخسار
تعس عليهم تعويضه يف سنني طويلة.
ما ّ

هذه األباطيل الدهريّة قام عليها مذهب «الكمون» أي الشيوعيّني ومنا هذا املذهب بني
أقل من مضا ّر األملان.
الفرنس ّيني ،ومل تكن مضا ّر اآلخذين به ومفاسدهم يف البالد الفرنس ّية ّ
كل عمران عىل
ولو مل يتدارك األمر أرباب العقائد النافعة والسجايا الحسنة ،لنسف الشيوعيّون ّ
أديم فرنسا ،ومحوا مجد األُ ّمة تنفيذا ً ألهوائهم ،وجلباً لرغباتهم.
ا ُأل ّمة العثامن ّية
دب يف نفوس بعض عظامئها
األُ ّمة العثامنيّة إنّ ا رقّت[[[ حالتها يف األزمنة املتأخّرة مبا ّ
وأمرائها من وساوس الدهريّني ،فإ ّن القواد الذين اجرتحوا إثم الخيانة يف الحرب األخرية بينها
وبني الروسية،كانوا يذهبون مذهب النيترشيّن «الدهريّني» ،وبذلك كانوا يع ّدون أنفسهم من أرباب
االفكار الجديدة« ،أبناء العرص الجديد».
زعموا مبا كسبوا من أوهام الدهريّني :أ ّن اإلنسان حيوان كالحيوانات ،ال يختلف عنها يف
أحكامها ،وهذه األخالق والسجايا التي ع ّدوها فضائل تخالف بجميعها سنن الطبيعة املطلقة
الناتور ،وإمنا وضعها تحكّم العقل ،وزادها تط ّرف الفكر.
كل طريق إىل تحصيل شهواته،
فعىل من برص بالحقيقة عىل زعم أولئك املارقني أن يستنهج ّ
واستيفاء لذّاته ،وال يأخذ نفسه بالحرمان من مالذّه ،وقوفاً عند خرافات القيود الواهنة ،واملوضوعات
اإلنسان ّية الواهية.

وأي
وحيث إ ّن الفناء حت ٌم عىل األحياء ،فام هو الرشف والحياء؟! وما هي األمانة ،والصدق؟! ّ
يشء هو العفّة واالستقامة..؟!
[[[ـ ضعفت
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ولهذا خان أولئك األُمراء ملّتهم مع ما كان لهم من الرتب الجليلة ،ورضوا بالدنيّة ،واستناموا إىل ِ
الخ ّسة،
حطام قليل.
ونسفوا بيت الرشف العثامين يف تلك الحرب وجلبوا املذلّة عىل شعوبهم بعرض من ال ُ

السوسياليست «االجتامعيّون» والنهيليست «العدميّون» والكمونيست «الشيوعيّون»

هذه الطوائف تتّفق يف سلوك هذه الطريقة «الدهريّة» ،زيّنوا ظواهرهم بدعوى أنّهم سند
وكل طائفة منها ،وإن ل ّونت وجه مقصدها مبا
الضعفاء ،واملطالبون بحقوق املساكني والفقراءّ ،
يوهم مخالفته ملقصد األُخرى ،إالّ أ ّن غاية ما يطلبون إنّ ا هو رفع االمتيازات اإلنسانيّة كافّة ،وإباحة
الكل.
الكل يف ّ
للكل ،واشرتاك ّ
ّ
الكل
ّ
وكم سفكوا من دماء ،وكم هدموا من بناء ،وكم خ ّربوا من عمران ،وكم أثاروا من فنت ،وكم أنهروا من
كل ذلك سعياً يف الوصول إىل هذه املطالب الخبيثة ،وجميعهم عىل اتّفاق يف أ ّن جميع املشتهيات
فسادّ ،
املوجودة عىل سطح األرض منحة من الطبيعة وفيض من فيوضها ،واألحياء يف التمتّع بها سواء ،واختصاص
فرد من اإلنسان بيشء منها دون سائر األفراد ،بدعة يف رشع الطبيعة س ّيئة ،يجب محوها واإلراحة منها.

ومن مزاعمهم :أ ّن الدين وامللك عقبتان عظيمتان ،وس ّدان منيعان ،يعتربضان بني أبناء الطبيعة،
ونرش رشيعتها املق ّدسة :اإلباحة واالشرتاك ،وليس من مانع أش ّد منهام ،فإذن من الواجب عىل
الحق الطبيعي ،أن ينقضوا هذين األساسني ،ويُبيدوا امللوك وروساء األديان.
طالّب
ّ
ث ّم يعمدون إىل املالّك وأهل السعة يف الرزق ،فان دانوا لرشع الطبيعة ،فخرجوا عن االختصاص،
فتلك ،وإالّ أخذوا بأعناقهم قتالً ،وبأكظامهم[[[ خنقاً; حتّى يعترب بهم من يكون من أمثالهم ،فال
يلوون رؤوسهم كربا ً عىل الرشيعة املق ّدسة رشيعة الطبيعة وال ت َ ْزو ّر أعناقهم عصياناً ألحكامها.
نظر أبناء هذه الطوائف يف وجوه الوسائل لبثّ أفكارهم ،واإلفضاء مبا يف أوهامهم إىل قلوب
العا ّمة ،فلم يجدوا وسيلة أنجح يف زرع بذور الفساد يف النفوس ،من وسيلة التعليم; إما بإنشاء
املدارس تحت ستار نرش املعارف ،أو بالدخول يف سلك املعلّمني يف مدارس غريهم; ليق ّرروا
أُصولهم يف أذهان االطفال ،وهم يف طور السذاجة ،فتنتقش بها مداركهم بالتدريج.

فمن أُولئك الدهريّني من ه ّمه بناء املدارس ،ودعوة الناس إليها ،ومنهم متف ّرقون يف بالد أوربا،
يطلبون وظائف التعليم ،وينالون من ذلك طلبتهم ،وجميعهم يتعاونون عىل إذاعة خياالتهم الباطلة،
وبهذا كرثت أحزابهم ،ومنت شيعتهم يف أقطار املاملك األُوروب ّية ،خصوصاً مملكة الروسية.
[[[ـ الكَظَم جمعهُ أكظام و ِكظام :مخرج ال َّنفَس.
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ال جرم أ ّن هذه الطوائف إذا استفحل أمرها ،وقوي ساعدها عىل املجاهرة بأعاملها ،فقد تكون
سبباً يف انقراض النوع البرشي ،كام تق ّدم ذكره .أعاذنا اللّه من رشور أقوالهم وأعاملهم.
مورمون
هذا النبي األخري ،والرسول املمتاز بالبعثة من ِق َبل الناتور «الطبيعة» نشأ يف انجلرتا ،ث ّم هاجر
منها إىل أمريكا ،وأعلن ما أُلقي إليه بإلهام الطبيعة :من أ ّن النعمة العظمى يريد اإلباحة واالشرتاك
حق التمتّع بتلك النعمة ،واجتمع إليه
إنّ ا يؤتاها من كان مؤمناً بالطبيعة ،وليس لغريه من ال َكفَرة بها ّ
فألف منهم جمع ّيتني :أحداهام من املؤمنني ،واالُخرى من املؤمنات،
عدد من ضعفة العقولّ ،
بكل مؤمنة ،حتى كانت إذا ُسئلت إحدى املؤمنات :زوجة من أنت؟
حق التمتّع ّ
وقالّ :
لكل مؤمن ّ
تجيب :أنّها زوجة جامعة املؤمنني ،وإذا ُسئل أحد أبنائه ّن :من أنت؟ أجاب :أنه ابن الجمع ّية ،إالّ
أنّه إىل اآلن مل يصعد لهيب فسادهم من ه ّوة الويل «ه ّوة جمعيتهم» .
دهر ّيون الرشق ّيني
أما منكرو األُلوهية ،أعني الدهريّني الذين ظهروا يف لباس املهذّبني ،ول ّونوا ظواهرهم بصبغ
ِّص ،ورفقاء القافلة،
املح ّبة الوطن ّية ،وزعموا أنفسهم طالّب خري األُ ّمة ،فصاروا بذلك رشكاء الل ّ
ح َملة ألعالم العلم واملعرفة ،وبسطوا للخيانة بساطاً جديدا ً ،وتوالّهم
ث ّم تجلّوا يف أعني األغبياء َ
الغرور مبا حفظوا من كلامت قليلة ناقصة غري تا ّمة اإلفادة ،مرسوقة من األوهام امل ُ ْبطلني ،وفتلوا
سبالهم ـ شواربهم ـ كِ ْبا ً و ُعلُ ّوا ً ،ولقّبوا أنفسهم بالهادين واألدالّء ،وهم يف أطباق جهل وأرتاق
غباوة ،ويف أُ ُهب جلود من دنس الرذائل ،ومسوك جلود من قَذَر الذمائم ،فأُولئك قوم قوي فيهم
تبي وجوه الغدر ،وتع ّرف طرق االختالس.
الظ ّن ،بأ ّن العقل ومثرته من املعرفة ،ينحرصان يف ّ
وإنّني لفي خجل من ذكرهم ،يدافعني الحياء عن رواية سريهم ،وحكاية أعاملهم ،فإ ّن مقاصدهم
من الدناءة بحيث ال تخرج عن جيوبهم ،يسعون يف اقتالع أساس أُ ّمتهم لشهوة بطونهم ،يح ّددون
شفارهم لتقطيع روابط االلتئام بني بني جنسهم ،ال يبتغون بذلك عوضاً ،سوى حشو ِم َعدهم ،وما
أضيق مجال افكارهم ،إىل اآلن مل يخ ُ
ط أحدهم خطوة خارج كرشه ،ومل مي ّد واحد منهم رجله
ألبعد من فرشه ،وليس يف وسع القلم أن يتح ّرك يف هذا املجال الض ّيق ،غري أنّه ميكن أن يقال:
إنّهم «بياجو» لغريهم من أهل الضاللة ـ أي س ّيئو ـ التقليد لهم ـ وما بقي من أوصافهم ال يخفى
عىل فهم القارئني.
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