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 ملاذا مل يشغل بديع الزمان النىزسي فكسه باحلسب
  :قائلنيسألين يىماً إخىاني الرين يتىلىن خدميت 

 أوقعتها يف اضطرابو  شغلت الكرة األرضيةو  لقد أخذت احلرب العادلية باىتمام الناس
عنها رغم مرور ىي ذات عالقة مبقدرات العامل اإلسالمي إال أننا نراك ال تسأل و  قلقو 

علماء يدعون و  متدينٌنيف الوقت الذي نرى  -بل سبع سنٌن  -مخسٌن يومًا على نشوهبا 
؟ أم قضية أعظم منها تشغل بالكفهل ىناك  ،اجلماعة مهرعٌن إىل استماع الراديوو  اجلامع
 !؟ضرر و  نشغال هبا فيو خسارةأن اال

 :فأجبتهم
ادلهّمات اليت  و  بينما الواجبات الضرورية ،ر ىنا قصًنةرحلة العمو  إن رأس مال العمر قليل

ىذه الواجبات ىي كالدوائر ادلتداخلة ادلتحدة ادلركزة حول اإلنسان و  ،كّلفنا القيام هبا كثًنة
 البشريةو  الكرة األرضيةو  البالدو  ادلدينةو  احمللةو  البيتو  اجلسدو  ادلعدةو  رة القلبئفابتداًء من دا

كّلها دوائر متداخلة بعضها يف البعض اآلخر   ،العامل أمجعو  انتهاًء إىل دائرة األحياء قاطبةو 
أمهها و  لكن أعظم الواجباتو  ،فكّل إنسان لو نوع من الوظيفة يف كّل دائرة من تلك الدوائر

قّلها أو  بينما أصغر الواجبات ،ا إليوأقرهبو  بل أدومها ىي بالنسبة لو يف أصغر تلك الدوائر
فقياسًا على ىذا ديكن أن تتناسب  ،أبعدىا عنوو  دوامًا ىي يف أعظم تلك الدوائرو  شأناً 

قربت عظمت و  أي كّلما صغرت الدائرة ،الواجبات تناسباً عكسيًا مع سعة الدائرةو  الوظائف
مة يائرة العظلكن دلّا كانت الدو  ،بعدت قّلت أمهية الوظيفةو  كّلما كربت الدائرةو  ،الوظيفة

عمال ال تعنيو إىل أتصرف فكره و  ،فهي تشغل اإلنسان بأمور غًن ضرورية لو ،فاتنة جاذبة
حىت جتعلو يهمل واجباتو الضرورية يف الدائرة الصغًنة القريبة منو فيهدر عندئذ رأس  ،بشيء

هتٌن حدى اجلإينحاز إىل و  ل قلبوزد على ذلك قد ديي ،يضيع حياتو سدىو مال عمره 
نكارًا دلظامل تلك إادلتخاصمتٌن لتتبعو بلهفة أخبار احلرب الطاحنة بينهما فال جيد يف نفسو 

 !يكون شريكاً يف ظلمهاو  بل يرتاح إليها ،اجلهة
 :أمّا اجلىاب عن النقطة األوىل فهى
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صراع حادثة خطًنة ىي أعظم من الو  ال سّيما ادلسلم مسألة مهّمةو  إّن أمام كّل إنسان
 تلك ادلسألة ىي من األمهّية ،جل السيطرة على الكرة األرضيةالدائر بٌن الدول الكربى أل

دلا تردد يف أن  ،ثروهتما معاً و  نكليزاإلو  دلانلو امتلك اإلنسان العاقل قّوة األاخلطورة ما و 
من  تلك القضية اليت أعلنها مائة ألف ،يضعها كّلها ألجل كسب تلك القضّية ادلبتغاة

مرشديها ادلستندين إىل آالف من و  رفع رايتها ما ال حيد من جنوم البشريةو  ،ادلصطفٌن األخيار
تلك القضّية  ،بل لقد شاىدىا قسم منهم عياناً  ،عهودهو  من وعودهو  مواثيق رّب العادلٌن

 :ىيو  لإلنسانقضّية مصًنية 
 مساكن طّيبة و  عظيمًا خالداً  أن يكسب اإلنسان باإلديان أو خيسر من ودونو ملكاً 

مل يرعها حّق و  فز بشهادة اإلديانيفمن مل  ،األرضو  يف جنات عدن عرضها السماوات
لقد ضيع و  ،وذلك ىو اخلسران ادلبٌن ،خيسرىاو  رعايتها فسوف يضيع حتمًا تلك القضية

ىو من و  أحدىمالكثًنون يف عصرنا ىذا ممن ابتلوا بطاعون ادلادية قضيتهم ىذه حىت كشف 
 - يف مكان ما -شاىد أّن أفرادًا قالئل فقط من كّل أربعٌن شخصًا و  الكشفو  أىل العلم

 !  أّما الباقون فهلكوا ،ختمت حياهتم باحلسىنو  ىم الذين جنوا بإدياهنم يف سكرات ادلوت
 ة زينتها بدياًل عن تلك القضيو  لكهام  و  ؤالء سلطان الدنياض أحد ىوّ ترى لو ع  

 ! كال! أو يسّد مسّده يف حال من األحوال ؟! اً دلا فاتو ؟ؤ أفيكون ىذا البديل كف ،العظمى
لنا تلك  كسب  ت   عظيمة   أن ترك خدمات   ،ذلذا فنحن معاشر طلبة النور نعلم يقيناً و 

نشغال االو  ،تسعٌن بادلائة -أي القضية  -ها الذي يصوهنا وكيل   ات  م  ه  م   إمهال  و  ،القضية  
ىو إال من ما  ،اىتمامات تافهة كأن الدنيا خالدةو  عنها مبا ال يعين من أمور خارجية

 !!.. جنونوو  سخافة العقل
إدراكًا لألمور و  لذا لو ملك أحدنا عقالً  ،فنحن على يقٌن تام واطمئنان كامل من ىذا

 .يف سبيلهاو  أضعاف أضعاف ما ديلكو اآلن لبذلو كّلو فيما يلزم تلك القضّية


