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ُسعيد النُّوريس، ذلك العبقـري الربـاين،  واملرشـد » بديع الزمان« ُّ ُّ

ُاإلسالمي اجلليل، العجيب يف تأثريه واملتميز عن أمثاله من املرشدين  ُ
ِّوالدعاة بعمقه العلمي واتساع آفاقه الفكرية، مـع اإلعـراض الكـيل  ِ ِّ ُ ِ

ِعن الدنيا وزخرفها ودوام مراقبته وذكره هللا ِِ َ َعارص... ُ أواخر اخلالفة  َ
ِّالعثامنية وأوائل العهد الكاميل األسود َ. 

َّوقد شاء اهللا أن أكون أول من عرف العامل العريب ببديع الزمان هـذا،  َ َّ
ُمن خالل ترمجة ذات فصلني، ختمت هبا كتـايب  » مـن الفكـر والقلـب«ٍ

ُبعد أن كنت نرشهتا يف جملة   .١٩٦١الدمشقية عام » حضارة اإلسالم«ُ
ِذا املرشد الرباين اجلليل يعـود الفـضل يف اسـتمرار الـشعلة إىل ه ِْ ُ ُّّ ُ

ًاإلسالمية اإليامنية، ممتـدة مـن مغـرب اخلالفـة اإلسـالمية، خمرتقـة  ِ ً
َّظلامت الكيد الـصهيوين، مبـددة غيـوم احلقـد الربيطـاين الالدينـي،  َ ً َِّ ِ



 

بلج من األفق َلتتحول اليوم إىل إرشاقة شمس إسالمية تنْ ُ َِ ٍ ِِ َ َ ٍَ ِ ذاتـه الـذي َ
ْأفلت َ َ  .ُفيه شمس اخلالفة اإلسالمية باألمس َ

َّولقد كان يف تدبري اهللا وقضائه أن يتوجه بديع الزمان النُّوريس إىل  َ َ ْ
ْدمشق، وأن يزور مسجدها اجلامع، مـسجد بنـي أميـة الكبـري، وأن  َ َ

َيوجه ِّ َ ِمن عىل منْربه ُ ِِ َوصاياه ونصائحه املتميزة إىل أهايل دمشق َ َ ِّ!.. 
َّفام احلكمة يف أن ال خيتار هـذا املرشـد الربـاين امللهـم إال .. ولكن ُ ََ ْ ُ ُُّ ُ

ص ، وأن ال خيُ َ َّدمشق ْإال أهلها دون غريهم بنصائحه ووصـاياه، وأن  َ َِ ُ َّ
ِحيملهم دون غريهم أمانة االلتزام بأوامر اهللا، واالجـتامع عـىل كلمـة  ِِ ِ َ ْ َ َ ِ ُ ِّ

 !..ِاعات األهواء؟ِاهللا، والتآخي النابذ للخصومات ورص
ًلعل اجلواب عن هذا السؤال كان مطويا يف ضمري السنوات الطويلة  ََّ

ْالتي خلت ِثم إن األحداث املبرشة املتواليـة اليـوم أخرجتـه مـن طـور. َ ْ َُ َ َ ُْ َ َ ِّ 
ًاخلفاء وأبرزته إعالنا متلوا عىل سمع الدنيا ُ ًَّ ْْ ِ َ ُأن قد تبددت ظلامت الكيد : ِ َّ ْ

ْالصهيوين وانقـشعت ُ غيـوم احلقـد الالدينـي، وعـادت آرصة األخـوة َ َْ ِ َِّ ُ
ٍاإلسالمية والتعاون اإلنساين عىل هدي من وصـايا بـديع الزمـان التـي  ْ َ

ِنادى هبا عىل منْرب َ ِجامع دمشق، بني باكوريت الوحدة اإلسـالمية اآلتيـة  ِ ْ ََ َ ُ





ْشعبي تركيا وشامنا املباركة: بإذن اهللا وتوفيقه َ ِوها هي ذي تزده. ْ َ ْ َاليوم  ُرَ
َوتعود لتؤدي رسالتها الربانية مـن جديـد، ومـا َ ِّ َ التقـارب الـذي آل إىل ُ ُ ُ

ٍتالحم ُ ُ بني الدولتني عىل النطاق الرسـمي، إال ترمجانـا ألخـوة مـا بـني َ ً ُ َّ ِّ َّ ِ ْ َّ
َالشعبني، وللنُّهوض بالرسـالة التـي جيتمعـان اليـوم عـىل اإليـامن هبـا  ِ ِْ ْ َّ

ًواإلخالص هلا، خدمة لإلنس ِانية وإنقاذا هلا من أحابيل املاكرين ودجـل ِ َِ َ َِ ً
ًاملنافقني وكيد املـتاجرين باسمها واملرتبصني سوءا بحقوقها ُُ ِّ َْ ِ َ. 

ِّسميها ـــُأن ي» بـديع الزمـان«وإذا تأملت يف الوصـايا التـي أبـى  َ 
ً مواعظ أو نصائح، وجدهتا يف مجلتها دستورا للعمـل -ًتواضعا منه- َُ َُ ْ

َساين الـذي ينبغـي أن يـنهض بـه كـل مـن اسـتانبول اإلسالمي اإلن ٌّْ ِ
ُودمشق، متالمحني متضامنَني، ليكون فاحتة تالق فتعاون عىل مستوى  ْ ُ ٍْ ٍ َ َ َ

ِأمتنا اإلسالمية مجعاء ِوعندئـذ نكـون قـد خـرسنا بغيـاب اخلالفـة . َّ ْ ِ َ ُ
َاإلسالمية اسمها فقط َ َوما أيـرس. ْ َ ْ ُإن غـاب مـصطلحها بـاألمس أن  َ َ َ ْ

َّحيل ُ ٍ حمله أي مصطلح آخرَ ُّ ُ َّ َال مشاحة يف االصطالح: ًوقديام قالوا. َ َّ. 
حـا : َّلعل يف الناس مـن يقـول ًإنـك ترسـم يف ذهنـك خيـاال جمنَّ ً َ ُ َ َّ

َيستعيص عىل التحقيق ْ. 



 

ًحذر يف خطبته الشامية حتذيرا كبريا من » بديع الزمان«إن : وأقول ً ََّّ ُ
ْ يغيب عن البـال، كـي تـتمكن ًاليأس، وألح عىل اختاذ األمل قرينا ال ُ َ

َ انبالجـه نـورا ربانيـا  ًالعني من مشاهدة الفجـر الـصادق وقـد أزف ً ُ ْ ُْ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ُ
ِيضء جوانب الدنيا ويبدد ظلامت القهر والبغي والعدوانـُي ِ ِّ َ. 

ٍوإهنا لرباعة استهالل يتوجه هبا بديع الزمان من وراء قـرن كامـل  ْ َ ََّ ُ َُ َّ ٍ َ
َإىل أمتنا اليوم من خال ُل التالحم الذي يتم اليوم بني هاتني الـدولتني َّ َّ
 .املتجاورتني املتآخيتني

\ \ \ \
ُاشتهرت هذه اخلطبة باسم اخلط ْ ََ ُة الشامية، وكان قد ألقاها بـديع بْ ْ

َالزمان باللغة العربية يف أخريات أيام اخلالفة اإلسالمية ْ ُ. 
ُولكأنه أراد أن يبعث منها زادا من األمل تغالب ِْ ُ ُ بـه األمـة اليـأس ًَّ َّ

ِالذي قد يرسي يف نفوس الكثريين منها عند غروب شمس اخلالفـة  ُ ُْ َ
ُوهجوم س ِحب الالدينية الداكنَةــِ َّ ُهـام كانـت داكنَـة جيـب أن مإهنا . ُ ًَ ِ

ُنتذكر أهنا جمرد س ٍحبــَّ  ..ُّمتر ومتيض ُ
ُوهـا هـي ذي بـراعم األمـل .. َّوها هي اليوم قد تبددت ومضت





ًتفتحـت تالقيـا عـىل احلـق اليـومباألمس قد  َ  : وصـدق اهللا القائـل. َّ
M b c d  e f  g h i j L ]١٨: األنبياء[. 

ًثم إن بديع الزمان أدخل خطبته هذه يف قائمة رسائل النُّور، موجهـة  َِ ُ َ ْ
مجة َ ًإىل األتراك مرت َ َ ْ َّوقد وفقني اهللا إلعادهتا مـن الرتكيـة إىل .. إىل الرتكية ُ

ِا ترمجة أخيه املال عبد املجيـد التـي ال ختلـو مـن الركـةِالعربية متجاوز َّ ِّ ُ َ ً .
 . يف جملة حضارة اإلسالم الدمشقية١٩٦١وكنت نرشهتا عام 
ُوها هي ذي تنْرش َ َاليوم من جديد يف رسالة مستقلة، بعد أن تقادم عليهـا  ُ َ ٍ

ًالعهد وطويت من ذاكرة الناس الذين كانوا قد قرؤوها قبل مخسني عاما ُْ َُ ِ. 
ُهي تنْرش َ َّاليوم مع عودة تركيا إىل جذورها وانسجامها مع هويتها  ُ َ ُ ِْ ُ ِ ْ َ

َوحتررها من املضيق الذي حبستها فيه معاهدة لوزان، وتوجهها شطر  ُِّ ُّ َ ُ َُ ْ ِ ِ
ْعاملها اإلسالم الذي هي منْه وهو منها، بعد أن غامرت فولت وجهها  ُْ َّْ َ َ َ ِ

ِحينا من الزمن شطر العامل الغريب ا َ  .لذي ليست منه وليس منهاً
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ًأقدم أوال ما ينبغي لكل ذي روح وعقل أن يقدمه للخالق العظيم 
وأصـيل وأسـلم عـىل . الواجب الوجود من مظاهر احلمـد والـشكر

ئـث املبعوث لتخليص اإلنسانية مـن خباملسو هيلع هللا ىلص رسولنا حممد املصطفى
 .األخالق وجتميله بمكارمها

ال حتسبوا أن موقفي عىل هذا املنرب بينكم هـو : وبعد فيا أهيا اإلخوان
وإنـام هـو . موقف وعظ وإرشاد، فذلك أمر فوق جهدي ووراء طاقتي

أشبه ما يكون بموقف الولد أمام أبيه إذ يعود من املدرسة، ليقرأ عليه مـا 
 .طف يف تصويبه وإرشادهلتدرسه ووعاه، ابتغاء تصحيح أخطائه وال

ــراد  ــارش األك ــا مع ــم، إنن ــرشفوا نع ــذين ت ــة األعــاجم ال كبقي
وإن مـن حقـي أن أعـرض .  أوالد للعرب وتالميـذ هلـمباإلسالم

وأقرر ما وعيته من دروس وعرب عىل هؤالء األساتذة الكرام، رجـاء 
ًأن أكون مظهرا لتصويبهم وسعيدا بنقدهم وتوجيههم ً..! 



 

 يف الفـصل القـصري الـذي قطعتـه مـن حيـايت لقد علمني الزمن
االجتامعيــة، أن ســمو األوروبيــني يف مــدارج الرقــي املــادي بــشتى 
مظاهره وأنواعه، وتوقفنا نحن املسلمني عند آخر حمطة مـن حمطـات 
قروننا الوسطى، ومجودنا عـىل تلـك احلالـة نفـسها، يرجـع إىل سـتة 

 .أمراض خطرية رست يف كياننا
 .فشا بيننااليأس الذي : األول
 .موت الصدق يف حياتنا االجتامعية والسياسية: الثاين
 .العداوة التي أصبحنا نحبها أكثر من املحبة: الثالث
 .جتاهل الرابطة العظمى التي تصل املؤمنني بعضهم ببعض: الرابع

االستبداد بمختلـف أنواعـه التـي انتـرشت ومتركـزت : اخلامس
 .ومتكنت فيام بيننا

مة يف إطار املنفعة الشخصية وعـدم االلتفـات حرص اهل: السادس
 .إىل املنفعة العامة

وواضح أن هـذه األعـراض العائقـة ال تـداوى إال بـستة مبـادئ 
 ...أخرى مقابلة هلذه








وأقصد به شدة االعتامد عىل الرمحة اإلهلية وقـوة الوثـوق بنـرصه 
 بأن جمد العامل اإلسالمي قـد ربأهيا العوإنني ألبرشكم . وتأييده

ق لسعادة العـرب يف حانت عودته، وأنه قد أزف بزوغ الفجر الصاد
إنني ألبعث من هذا املكان صيحة رعدية تسمع الدنيا بل . ظل دينهم

كلها، إن املستقبل لن يكون إال لإلسالم، وإن احلكـم لـن يكـون إال 
، وتـأملوا بنـرص اهللا فاطمئنوا أهيا العرب وال تيأسـوا. حلقائق القرآن

وعونه، فام كانت قسمته يف يوم ما جائرة وال ضيزى، وإهنـا لـدعوى 
 :أنتجتها براهني كثرية، وحسبي أن أذكر منها ما ييل

إن احلقائق اإلسالمية متتـاز باسـتعدادها لـدفع أهلهـا يف مراقـي 
 يـشهد بـذلك تـاريخ طويـل أحـىص ..ًالتقدم املادي واملعنـوي معـا

إلثبات ذلك ولعل مظهر هذه الرباهني كلهـا يـتجىل يف براهني كثرية 
 .هذه احلقيقة الواقعة التي تنبه إليها الغرب قبل أن نتنبه نحن إليها



 

كلام متسك أهل اإلسالم بإسالمهم وأخلصوا يف االعتصام : وهي
ًبه ازدادوا رقيا ومتدنا، وكلام ضعف متسكهم واعتصامهم به مال هبم  ً

... محالل والوقوع يف ألوان من اهلرج واملرجاحلال إىل التدين واالض
ًعىل حني أن أهل األديان األخرى كلام ازدادوا متـسكا بـدينهم كـانوا 
أبعد عن ركب املدنية والرقي، وكلام ابتعدوا عن دينهم كـانوا أقـرب 

 .إليها وأرسع إىل االستفادة من ثمراهتا
رك اإلسالم ًوما أرانا التاريخ منذ فجر اإلسالم إىل اآلن مسلام ت

ً دينا آخر، عىل حني أن بالدليل واملحاكمة العقليةًمرجحا عليه 
ًكثريا من أتباع األديان األخرى السيام املثقفني مـنهم قـد رجحـوا 
باملحاكمة والدليل العقـيل ديـن اإلسـالم عـىل أديـاهنم فرتكوهـا 

 ..داخلني فيه
ان يف ولو أن أفعالنا وأخالقنا انـصبغت باحلقـائق اإلسـالمية لكـ

ذلك أعظم موجب ألن تأيت شمس اإلسالم عىل ظلمـة الـضالالت 
 .والكفر األورويب من آخرها





لقد أصبح من بدهيات األمور لدى كـل إنـسان مثقـف اليـوم أن 
إذ هو لعجـزه عـن مقاومـة .. العامل لن يذوق طعم السعادة بغري دين

نـه املصائب الطبيعية املختلفة البد لـه مـن نقطـة اسـتناد، وهـو لكو
بفطرته ذا آمال ممتدة إىل األبد مـع فقـره وفاقتـه البـد لـه مـن نقطـة 

ولذا فليس للبرشية املتيقظة طريق للنجاة من شقاء احلـرية . استمداد
وسجن العجز البرشي مـع التطلـع العقـيل، سـوى اإليـامن املطلـق 

تباع اإلسـالم ابصانع العامل والتصديق التام باليوم اآلخر، عن طريق 
 .نسجم غريه مع هذا العرص العلمي املفكرالذي ال ي

إن يف جممـوع مـا وقـع يف عـرصنا هـذا مـن : أجل أهيا اإلخـوان
ًحروب وحادثات وعلوم وفنـون نـذيرا أيقـظ البـرشية مـن سـبات 
عميق، ونبهها إىل قيمة هذا اجلوهر اإلنساين، وأثبـت مـن جديـد أن 

كـات هذا اإلنسان مل خيلق بكل ما فيه مـن عجيـب اخلـصائص واملل
ليعيش فقط هذه األيام القصرية من عمره يف الدنيا، وإنام هو خملـوق 

ً يف ماهيته آلماال متتد امتداد األبـد َّهييئ نفسه هنا للبعث إىل األبد، إن
 ..وآن هلذه الدنيا الفانية أن تستوعب تلك اآلمال



 

وهذه احلقيقة نفسها هي التي تنبه إليها أوائل أكثر اآليات القرآنية 
مل ال : ًرها، منذ نيف وثالثـة عـرش قرنـا، إهنـا تقـول لإلنـسانوأواخ

ملاذا ال تتأمل بقلبك حتى تعلم . تراجع عقلك وتفكريك أهيا اإلنسان
ًاحلقيقــة، ألي يشء ال تستــسلم لعقلــك مفــضال عليــه االستــسالم 

 وألي يشء ال تتفكــر يف حــوادث العــامل مــن !..؟للجهــل املركــب
 قبلك حتى تعثر عىل طريق احلـق حولك ويف ما جرى عىل الناس من

 وتنجو من مهاوي الضالل؟
يا أهيا اإلخوان الذين يضمهم هذا اجلامع األموي، ويا أهيا الـذين 

كونوا يف مقدمة مـن يعتـربون : قد يسمعون كالمي يف أي صقع آخر
نحن خـدام : ًبسري احلوادث وحركة األزمان، وليكن شعارنا دائام هو

ظر إىل احلقـائق اإلنـسانية بالعقـل والفكـر القرآن تابعون للربهان نن
. والقلب، وال نرتك الربهان للرهبان كام هو دأب أتباع بقيـة األديـان

وتأملوا بنرص اهللا وتوفيقه، فإن املستقبل الذي ليس فيـه لغـري العقـل 
والعلم حمل مـن اإلعـراب لـن يتـسع صـدره لغـري حقـائق القـرآن 

نع بعـض قـارات العـامل لقد أخذت احلجب التي كانت مت. وأحكامه





 ..من رؤية شمس اإلسالم تنزاح وتنقشع
لقد ابتدأ هذا االنقشاع منذ نصف قرن مـن الـزمن، ولـئن كانـت 
أيامنا هذه تستـيضء بـالفجر الكـاذب فـإن إرشاق الفجـر الـصادق 

 .سيعقبه ال حمالة
نعم لقد كانت احلجب التي منعت حقائق اإلسالم عـن االنتـشار 

 :ابمكونة من ثامنية أسب
 .يل اهلوس واخلرافاتب جهل األجانب واختناقهم بأحا:أوهلا
 . وحشتهم وانطوائيتهم:الثاين
 . تعصبهم األعمى لدينهم:الثالث

وقد زالت هذه األسباب الثالثة بفعل املدنية احلديثة والنهضة العلمية. 
 .سة القسيسني وحتكمهم بالدولةآ ر:الرابع
الروحانيني منهم، بال حتكـيم  تقليد األجانب لرهباهنم و:اخلامس

 .للفكر والعقل
 وهذان السببان بارشا بالزوال بفعل حرية الفكر وعدوى التطلع

 .إىل حتري احلقيقة



 

 . االستبداد بمظاهره وأنواعه املختلفة:السادس
 . األخالق السيئة النابعة من جمافاة الرشيعة اإلهلية:السابع

 يرتفع االستبداد االجتامعي وهذان املانعان ال يزوالن إال عندما
فيام بيننا كام ارتفع االستبداد الفـردي، ويف ظنـي أن هـذا االسـتبداد 

 .ربعني سنة بإذن اهللا تعاىلسيتم انقشاعه بعد أ
 ما يتخيله بعض السطحيني وقصريي النظر من تنـاقض :والثامن

ولكن .. بني بعض القضايا العلمية وبعض ظواهر احلقائق اإلسالمية
السطحيني حينام يتخلصون من سطحيتهم يدركون أن اآليات هؤالء 

التي رأوها خمالفة لنظرياهتم العلمية، ليس فيها أي مدار لالعـرتاض 
 .عىل يشء من جوهر تلك اآليات

كشفت حتـت كـل آيـة مـن هـذه ) املعجزات القرآنية(ويف رسالة 
اآليات عن ملعة من ملعات إعجاز القرآن تقـرص عـن التطـاول التـي 

ا فلـسفة املتفلـسفني وعقـوهلم، ولـو أهنـم اطلعـوا عـىل تلـك هتنقد
 ..اللمعات خلجلوا من النقد وادعائهم العلم





ًوعىل كل فهذا املانع أيضا حمكوم عليه بالزوال، ولكن ريثام ينضج  ٍّ
 ..العلم وينتهي من دور التجربة والنظريات الومهية

 ينـتج أن ألـيس يف هـذه الرباهـني مـا: أهيا اإلخـوان املـستمعون
املستقبل سيكون لإلسـالم وحـده، وأن الـدين العيـسوي سـوف ال 

 أن يلتقـي مـع بعد أن يتجرد عـن اخلرافـات والتحريفـاتيلبث 
 ..ًرشيعة اإلسالم عقيدة وسلوكا؟
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ية منذ نشأة التـاريخ إىل إن حمصول التجارب التارخي: أهيا اإلخوان

فاليأس !.. اآلن قد أثبت أن أشد األمراض فتكا باألمم إنام هو اليأس
هـو الـذي فـرق فئـات املـسلمني وبـددهم وقـدمهم ذليلــني أرسى 
لألجانب واملستعمرين، وأمات مما بينهم روح حيـاهتم االجتامعيـة، 

عـرف ذلك اليأس هو الذي أمات أخالقنا العالية فأصبح أحـدنا ال ي
ــه  ــق منفعت ــضع مهــه إال يف حتقي ــى وال ي ــة معن ــة االجتامعي للخدم
الشخصية، ذلك اليأس، هو الذي حطـم قوتنـا املعنويـة التـي طاملـا 
كانت هي املسيطرة عـىل الـرشق والغـرب، وإذا هبـذا اليـأس حييـل 

ذلـك !.. مـة الكـافرينَلَّللظأرسى أربعامئة مليون مـن املـسلمني إىل 





ًدنا يرى يف فتور وكسل رفيقه سـببا مـربرا اليأس، هو الذي جعل أح ً
ًلتكاسله هو أيـضا وتقاعـسه عـن التجـاوب مـع مقتـىض الـشهامة 

 :اإلسالمية الدافعة إىل الثورة واجلهاد، فيقول
ـــاٌ غمـــرِ الـــدهرِ أهـــلُّكـــل   وأن

 
  

ْمـــنهم فـــاترك   ْلَمـــُ اجلَ تفاصـــيلُ
ت حياتنـا قوموا إىل هذا الـذي أمـا: فيا أرباب شهامة اإليامن باهللا 

االجتامعية وأخالقنا العالية وجمدنا اإلسالمي، فاقتصوا منـه بـسيف 
 .]٥٣: الزمر[ M z { |  } ~ L: قوله تعاىل

 .»ُما ال يدرك كله ال يرتك كله«: واقصموا ظهره بحكمة
 .»أنا عند ظن عبدي يب«: واعلموا أن يف اليأس أكرب حتد حلقيقة

 .يس من شأن املسلمنيوأن اخلوف واجلبن من دأب العاجزين ول
الذين ال يزال النوع البـرشي يفتخـر بخصائـصهم العرب السيام 

 .وسجاياهم الرفيعة
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لقد أثبتت يل األيام بام ال جمال للشك فيه أن اعظم ركن يف أساس 

إنه الـسلك الـذي ينـتظم فيـه !.. بناء املجتمع اإلسالمي هو الصدق
ه مجيع السجايا واألخالق الرفيعـة، فـام مل يكـن حبـل الـصدق وحد

ًمتصال بني األفراد يف حياهتم االجتامعية فإن من املحـال أن يتـداولوا 
إن الثقة واإلخاء والتعاطف واإليثار، . بينهم أخالق اإلسالم ومبادئه

 .ال يشيع يشء منها بني الناس ما مل يتعارفوا فيام بينهم بالصدق
بالصدق ما قد يسمى يف بـاب الفتـوى أنـه صـدق، ولست أعني 

إنني أعني هبذه الكلمة أخص معانيها وأدقها، إن الرياء عىل هذا مـن 
أحط أنواع الكذب، وإن تلك احليـل املخادعـة ال ختتلـف عنهـا أي 

 .إن الكذب أهيا اإلخوان افرتاء عىل حكم اهللا وأمره. اختالف
 .نه ينبوع الكذبًوما كان الكفر بشتى مظاهره كفرا إال أل

 .ًوما كان اإليامن باهللا إيامنا إال ألنه أساس الصدق وسبيله الوحيد





يف قيــاس املــسافات وإذا كانــت املــسافة بــني اإليــامن والكفــر 
 هي بعد ما بني مرشق الشمس ومغرهبـا، فالشـك أن هـذه احلسية

وبيـنهام تكمـن حيـاة . املسافة نفسها تفصل ما بني الكذب والصدق
 .دمارهااألمم و

إن اهللا عز وجـل حيـنام أذن بـذلك االنقـالب : أجل أهيا اإلخوان
، وضع للناس مبـدأ اإليـامن فـوق أسـاس ملسو هيلع هللا ىلصالعاملي ببعثة نبيه حممد

الصدق، وألقى مبدأ الكفر واإلرشاك يف أقىص الطـرف الثـاين فـوق 
أساس الكذب، ومـن ثـم فقـد كانـت املـسافة بـني خطـي الـصدق 

فة مـا بـني اجلنـة والـسعري والـشقاء والكذب يف عرص الصحابة مسا
والسعادة، ولقد انطوى عرص الصحابة رضـوان اهللا علـيهم دون أن 

ًيقذف أحدهم بنفسه شربا واحدا نحو   ..»مسيلمة الكذاب«ً
لقد كان هذا هو تكوينهم الفطري، إذ كـان ذلـك أسـاس إيامهنـم 
وعنوان هـدايتهم، ولقـد اطمـأنوا إىل أن مفـاتيح الـسعادة والغنـى 

ملجد والسلطان كلها تتجمع يف قبضة الصدق، ومـن أجـل هـذا مل وا
عب علامء الرشيعة أنفسهم يف التحري عن حـال الـصحابة حيـال ْتُي



 

عنوان للصدق، وعنـوان ملسو هيلع هللا ىلص فصحابة رسول اهللارواياهتم للحديث، 
 ..الصدق ال حيتاج إىل تزكية

ولكن هذه املسافة بني خطي الصدق والكـذب أخـذت تتقـارب 
 تقاربت املسافة بني الكفر واإليامن مع مرور األحـداث بعد ذلك كلام

وانطواء الزمن، كام يتقـارب خطـان متباعـدان ليتالقيـا عـىل زاويـة 
ًمنفرجة، ولقد رأينا اليوم كيف تالقى هذان اخلطان فعـال، بـل ربـام 
تصارعا مع تصارع املصالح، فعدا خط الكذب عىل الصدق ثم افرتقا 

 .ً حممودا وينقلب الصدق سذاجة ممجوجةًثانية ليصبح الكذب تدبرا
نعم أهيا اإلخوان، لقـد قـضت هندسـة الـسياسة بتالقـي هـذين 
اخلطني، بل وتداخلهام، منـذ أن أصـبح أسـاس كـل منهـا جمـرد مـا 

إن الكذب من أجـل املـصلحة : يسمونه باملصلحة وربام قال البعض
سخ أمر أجازته الرشيعة نفسها، ولكني أقطع بأن تطور الـزمن قـد نـ

ًإن ما أفتى به بعض العلامء يوما ما من جواز الكذب من . هذا اجلواز
إذ املصلحة اليوم ليست . ى به يف مثل هذا الزمانَفتُأجل املصلحة ال ي

 ..سوى جمموعة الرغبات التي حيكم السياسيون بأهنا مصلحة





وهي أمور نسبية غري منضبطة ختتلف وتتناقض من حني آلخر، ومن 
لو احلال من سوء التقدير هلا، إن مثل هـذه املـصلحة ال أجل ذلك فال خي

ٍتصلح بحال ما أن تكون مدار للفتوى كام أن املشقة ال تصلح بحـال مـا  ٍ
ًأن تكون مدارا لصحة القرص يف السفر وال جيوز اعتبارها علة للحكـم، 
لعدم انضباطها ولتفاوت حقيقتها وسهولة استغالل النـاس هلـا، ومـن 

 ..لامء حقيقة السفر نفسه علة للحكمأجل ذلك جعل الع
من أجل هذا، فليس أمام املسلم اليـوم إال الـصدق أو الـسكوت 

وإال فاعلموا أنكم لـن تنجـوا مـن قالقـل األمـور !.. وال ثالث هلام
 !..واضطراب األحوال وعواصف الفتن واالنقالبات واحلروب

ً حقـا إن القاعدة أهيا اإلخوة هي أن كل ما نقوله ينبغـي أن يكـون
ًوصدقا، وليس علينا أن نقول كل مـا هـو حـق وصـدق، ولكـي ال 

ً خيدش هذه القاعدة فإن ثمـة ملجـأ حـصينا لنـا أال وهـو امنتورط في
 !.السكوت، وال الكذب... السكوت
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 حيايت االجتامعية التـي أدبـرت عنهـا أن َّلقد علمت مما أملته عيل

ق املبادئ باحلب هي املحبة، وأن أوالهـا بـالبغض هـي الكراهيـة َيْأل
 ..واخلصومة

ذلك أن أضمن ما يوفر الراحة واالستقرار حلياة البرشية إنـام هـو 
التآلف واملحبة، وأقرب ما يسبب هلا الفتن وألوان الباليا واملحن هو 

 .العداوة واخلصومة
ولقـد جتـىل لنـا . لكرهًفنقابل إذا املحبة باحلب، واخلصومة بالنفرة وا

ًمجيعا من خالل هـذه احلـرب املاضـية مـدى رضر العـداوة والبغـضاء 
ًباألمم عىل اختالفها، ولقد بدا واضحا أن ال فائدة يف احلقد واخلـصومة 

 .غري اندالع املزيد من نارمها التي تأيت عىل كل أخرض ويابس
ومقابلـة فلنجعل من أسلحة جهادنا يف سبيل اهللا سالح احلب والتآلف 

 .األعداء بقلوب بيضاء نقية ختفق بحب اإلنسانية واخلري للجميع





وإن كل ما رشعه اهللا لعباده من أحكام إنام هي بجملتهـا وسـائط 
وأسباب لتحقيق هذه املحبة يف القلوب، ومن اجلنون أن نستبدل عن 

 .ًأسباب احلب هذه أسبابا الستثارة الكره والبغضاء
 مل تـرشق أمـامهم سـبل هـذه املحبـة غري أن أربـاب الـضالل إذا

وراحوا يتجاوزوهنا إىل فجاج اخلـصومة والبغـضاء، كـان علينـا أن 
نقابل خصومتهم باخلصومة وبغضاءهم بالبغضاء غرية عـىل سـالمة 
ًاألرسة اإلنسانية كلها يف ظالل املحبـة واإلخـاء وحفاظـا عـىل روح 

 ..املحبة من األشباح التي تتهددها وحتوم حوهلا
ملحبة والبغضاء كالنور والظالم، ال جيتمعـان يف قلـب واحـد إن ا

فلنطارد ظالم البغـضاء مـن . وال يمكن التوفيق بينهام يف مبدأ واحد
 .عب اإليامن يف النفسُأفئدتنا بنور املحبة، ولنوقد هذا النور بإحياء ش
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 هبـا ىنـادُالتـي ي) الـشورى الـرشعية(لقد تعلمت من مالبسات 
  السيام اإلسالمي منه، يف هذا العـرصاليوم، أن املجتمع اإلنساين 

من الرتابط والتفاعل بحيث أن الذنب الذي يرتكبه فرد يف عقر داره، 
رسعان ما يعظم ويتمطى حتى يصاب بعدواه أمة بأرسهـا، ويـصبح 

 ذنب فرد، وأن احلسنة التي يؤدهيا فرد واحد مـن النـاس ذنب أمة ال
رسعان ما تعظم هي األخرى ويمتد هلا فروع وأوراق وأغصان حتى 

 .تصبح حسنة أمة بكاملها يتفيأون ظالهلا وينعمون بثامرها
 هذا شأنه ال مكان ملعنى املنفعـة الشخـصية ًاومعنى هذا أن جمتمع

ما يكـون بكتلـة مـن النـاس حيزمهـا أو األنانية الفردية فيه، إنه أشبه 
رباط عشائري وثيق جيمع أمرهم عىل مصلحة واحدة ويـد واحـدة، 





ًفإذا هدد اخلطر فردا منهم هب سـائرهم ملقاومـة ذلـك اخلطـر، وإذا 
جنـي أحــدهم جنايـة فــإن اجلميـع يــشعرون بمـسؤوليتهم جتاههــا 

 ..ورضورة احلساب من أجلها
ـا اإلخـوان أقـوى ملنااإن حزام الوحدة اإلسالمية يف ع  اإلسالمي هـذا أهي

 . بكثري من ذلك احلزام العشائري الذي جيمع أهله يف ظل املصائب واألفراح
ـا العثامنيـون مـن  أفام كانت اخلالفة اإلسالمية التي أسستموها أنتم ثـم أمته
بعدكم رابطة أحالت ماليني من املـسلمني إىل أرسة واحـدة متـضامنة متآخيـة 

 ..وربطتهم بسلسلة نورانية واحدة حريت العقول واأللباب؟
إن هذه احلقيقة تدعوكم أن تعلموا أن سيئة واحدة إذا ألقاها فـرد 

 ساحة هذا الوجود، يوشك أن تصبح بعد سنوات مـن الـزمن منا يف
جريمة ال تنسب إىل فـرد وال تنحـرص يف شـخص، بـل تنـصبغ هبـا 

وستكـشف لكـم األيـام واألعـوام . ماليني من النفوس اإلسـالمية
 .القادمة عن أمثلة كثرية لصدق هذه احلقيقة

ر إن منفعتي أو أنانيتي الشخصية لن يتـرض: فال يقولن منكم قائل
ًهبا شعب أو مجاعة فليس أحد مسؤوال عني ولست مسؤوال عن أحد،  ً



 

ًئـا ِّفإن املنفعة الشخصية ال وجود هلا يف عامل يعيش الشخص فيه متفي
 :ًوال تقولوا أيـضا قولـة أولئـك الكـساىل االنطـوائيني. بظل اجلامعة

ثـم تقعـدون يف زاويـة الكـسل جتـرتون منـافعكم ) ال علينا وال لنا(
وتعيشون يف آمالكم الفردية، فليس ذلك واهللا من دأب أويل الشخصية 

وإنه لعيب عظيم أن يقتنع املسلم بأحالمه الفردية !. الشهامة والبسالة
 .ويدبر عن السعي واجلد من أجل امللة اإلسالمية واحتاد املسلمني

واعلموا أن السيئة الفردية كام تفشو وتتسع حتى تغدو ألف سـيئة 
احلسنة الفردية النابعة عـن قدسـية اإلسـالم، لـن اجتامعية، فكذلك 

تعيش منحرصة عىل فاعلها بل رسعان ما ترتقـي ومتتـد حتـى تظـل 
 .بخريها ماليني من أفراد املسلمني

ًفقولوا يل أين جتدون يف هذا املقام مكانا الئقا لقول  ).ال لنا وال علينا: (ً
إنني ال : ةحرضات اإلخوان السامعني، أيتها األمة العربية العظيم

أصيح هذه الصيحة فيكم لوعظ أو نـصيحة، ولكنـي أتيـت أبحـث 
لقد . عندكم عام فعلتموه بحقوق أمثالنا من األكراد والفرس واهلنود

أنـتم العـرب واألتـراك، األمنـاء عـىل ديـن هـؤالء املـسلمني : كنتم





ووحدهتم ولكنكم أخلدتم للكسل، وجنحتم إىل املكاسـب الفرديـة 
ً سيئاتكم حتى وسعتنا مجيعا، وها نحن اليـوم والشخصية، فاتسعت

نرتامى معكم يف أمواجها وأهواهلا، فاستيقظوا حلقوقنا نحن إن كنتم 
 !.قد أصبحتم يف حق أنفسكم من الزاهدين

ًإنني أوجه كالمي وخطايب إليكم أوال، ألنكم كنتم أساتذة العـامل 
 خلفـاؤكم يف ًاإلسالمي وأئمته وجماهديه، ثم إىل األتراك ثانيا ألهنـم

أنـتم . أنتم أسـستموها، وهـم شـاركوا فيهـا: هذه الوظيفة القدسية
 .بنيتموها، وهم خدموها

 .إن الكسل والتخاذل ذنب والذنب ألمثالكم يا عرب عيب وأي عيب
ولكنــي شــديد األمــل يف رمحــة اهللا أن يلهــب أفئــدتكم ويوحــد 
صفوفكم ويوفقكم لتخليص حياتنـا اإلسـالمية عـن الـسوء الـذي 

ننـي إرتبص هبا وأن يوفقكم لتجديدها كام استعملكم يف تأسيـسها، ي
قد ال أرى بعيني ذلك اليوم الذي آمل فيه، ولكنني عظيم اليقني بـأن 

 .جيلنا اآليت سرياه
إنني أرجو أهيا اإلخوان أن ال يـذهب بكـم الـوهم إىل أين أحـرك 



 

 ن احلقيقـة اإلسـالمية تعلـوإأشواقكم لالشتغال بالسياسة، حاشـا، 
ًفوق كل سياسـة، إن الـسياسة تـصلح أن تكـون خادمـا لإلسـالم، 

 .ًوحاشا أن يغدو السيد خادما خلادمه
ولكني أريد أن أوضح لكم بأن اهليأة اإلسالمية عامة أشبه ما تكـون 
بجهاز معمل كبري فيه عجالت وأرشطة وآالت كثـرية متداخلـة، لكـل 

ظـة أو جتـاوز منها وظيفة عمل، فإن ختلف واحـد منهـا عـن العمـل حل
ونحـن . حده، انترش الفساد والعطب يف بقية األجزاء األخرى، ال حمالة

ن هذا يـدعوكم إبسبيل أن نشكل جهاز معملنا اإلسالمي مرة أخرى، و
ًمجيعا أن ال تنشغلوا باخلصومات واملنازعات الشخـصية، وسـوف لـن 
 ينجو من شقاء الدنيا وعذاب اآلخرة كل من يستدبر العمـل يف اجلهـاز

 .اإلسالمي ليويل وجهه شطر اآلمال واملطامع الشخصية
 أن األجانب كام بكل أسف وأملوإنني أعرض عىل حرضاتكم 

فإهنم كذلك ًغصبوا كثريا من أموالنا واستولوا عىل كثري من أوطاننا، 
ًرسقوا منا كثريا من أخالقنا اإلسـالمية العاليـة والـسجايا القدسـية 

ا رسقوه منا حياهتم وهنضتهم االجتامعية،  ولقد أسسوا عىل مالرفيعة،





ولقد أخذنا منهم ويا لألسف بدل تلك األخالق والسجايا الرفيعـة 
 .رذائل الطبائع واألخالق

إن مما اقتبسوه منا أهنم ال يتأثرون باملوت الفردي ويتعزون باحلياة 
ن أنا مت، فامللة حية باقيـة ويل يف إال ضري : االجتامعية، يقول قائلهم

ن هـذا املبـدأ مـن أخـص مـا امتـازت بـه أاهتا حياة مستمرة، مع حي
ولقد اقتبسنا منهم يف مكـان ذلـك حـرص . أخالق املسلمني من قبلنا

. اهلمة يف املطامع واملنـافع الشخـصية والالمبـاالة باملـصلحة العامـة
 ماذا أفعل بسعادة أمتي إن مل أمتع بالسعادة نفيس؟: يقول أحدنا

ملنـا ااحلمقـاء إنـام رست إلينـا مـن خـارج عإن مثل هذه األفكار 
اإلسالمي لتسميم حياتنا وتبديد قوتنـا لقـد علمنـا اإلسـالم كيـف 
ينشط الفرد من املسلمني هبمة األمة اإلسالمية بأرسها، وبذلك تغدو 
قوة الفرد الواحد يف مستوى قوة ملته كلها، ثم علمتنا أوروبـا كيـف 

وبـذلك ب مـصلحته، ينشط كل فرد من املسلمني لشخـصه وحلـسا
عادت قوة األمة اإلسالمية كلها إىل قوة شخص واحد يعكـف عـىل 

 .مراسيم عبوديته للبطن والفرج



 




ملكـات مـن إن سبيل االستفادة من احلياة االجتامعيـة ومـا فيهـا 

ــشورى اإلســالمية  ــروات واســتعدادات حمــصور يف إقامــة ال يف وث
 هي والعصوراملجتمع، وإين ألعتقد أن املشورة احلقيقية عرب األزمنة 

ُربات والتجارب، وهـو الـسلم ــُاخلفيها التي جتعل األجيال تتالقح 
 .الوحيد الذي ترقى منه البرشية إىل مراتب العز واملجد

وما ختلفت قطعة آسيا هذه عن بقية قطاع العامل األورويب يف الرقي 
لقـد نجـح ..  مـن قيـود وأغـاللاسبب ما يرسف فيهـوالتقدم إال ب

ًاألجانب أخريا يف رضب أغالل االستبداد عىل أقدام أربعامئة مليـون 
من املسلمني منترشين يف قطاعات آسيا وأفريقيا، وليس من سبيل لنا 

تجاء إىل احلرية الـرشعية نقيمهـا بيننـا لإىل كرس هذه األغالل إال باال
 .ي يف ظلهاونتداعى إىل تعاون إسالم





ن مـن إثم إن احلرية الرشعية، إنام تنبع حقيقتهـا مـن اإلسـالم، و
 ..)أن ال يذل املسلم وال يتذلل( : أسسها

 ..)ً ال يكون عبدا للعباد،ًمن كان عبدا هللا( 
ًال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا(  ً(.. 

 .ىأال فليحي الصدق، وال عاش اليأس، فلتدم املحبة، ولتقم الشور
 .إن املالم عىل من اتبع اهلوى، والسالم عىل من اتبع اهلدى
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 ذهبت إىل انقره وشاهدت فرح املـسلمني هنـاك بانـدحار اليونـان ١٣٣٨يف تاريخ ̄ 
ولكنـي أبـرصت ثعـابني الزندقـة .. ذه النعمـةًوكنت أنا أيضا ممن فرح هبـ، وبغيهم

ًفأفزعني ذلك ورصخـت مـستغيثا اهللا ، تتمطى متسللة إىل صفوف هؤالء املسلمني
. أن حيفظ املسلمني من رش يستهدف فيهم رفع اإليامن وتقويض املبادئ واألحكـام
زع ًولقد استرشى هذا الرش فيام بعد فابتلع األفكار اإلسالمية وخنق كثريا مـن النـوا

فوجـدت أن ، وكنت قد كتبت من قبل هذه الرسالة خمترصة باللغة العربيـة، اإليامنية
من الواجب توسيعها وإعادة كتابتها باللغـة الرتكيـة عـسى أن تقـارع بغـي اإلحلـاد 

ولئن وجدت يف هذه الرسالة شـدة يف األلفـاظ وغلظـة . وقذارته يف األدمغة العفنة
 من هؤالء املالحـدة سـلكوا يف سـبيل تزييـف ًفذلك ألن كثريا، يف بعض العبارات

ًاحلقائق اإليامنية مسلكا أطفأوا فيه شعلة عقوهلم وراحـوا يقـارعون البدائـه يف حتـد 
 ).النوريس(وإال فليس من دأب رسائل النور إال الرفق واللني ، شنيع



 

هنا تدل عىل إ، تأمل يف هذه اآلية وما فيها من االستفهام اإلنكاري
اهللا ووحدانيته من أوضح البدائـه لكـل مـن أبـرص أن احلكم بوجود 

غري أنه بالرغم من ذلك فإن فيام ، بعينه مرة  هذه السموات واألرض
يلفظ به بعض املسلمني اليوم كلامت أقل ما فيها أهنا تومئ إىل الكفـر 

 .هبذه احلقيقة الكربى
وسأتناول منها بالبحث ثـالث كلـامت ال يرددهـا يف الغالـب إال 

وملحد جعل من برذعة احلـاده حلـة ،  عن حقائق األمورأمحق ذاهل
 .يفاخر ويتباهى هبا

 . أوجدته األسباب:إحداها
 . تشكل بنفسه:الثانية

 .  اقتضته الطبيعة:والثالثة





إنني أجتـه باخلطـاب إىل هـؤالء الـذين يروجـون هـذه الكلـامت 
إن حـدوث هـذه : ويلحون عىل تكرارها يف كل مناسـبة ألقـول هلـم

 .ت ال خيلو من إحدى حاالت أربع ال خامس هلااملوجودا
 .فإما أن األسباب املادية قد أوجدهتا

 .وإما أهنا أوجدت نفسها بنفسها
 .وإما أن الطبيعة قد أوجدهتا

 .وإما أن اخلالق ذا اجلالل هو الذي أبدعها
وإذا ما أبطلنا االحتامالت الثالثة األوىل فـال منـاص مـن اليقـني 

 .ًة وال سبيل مطلقا إىل الشك أو الرتدد فيهابثبوت احلالة الرابع
إن حماالت كثرية تنبع مـن األخـذ بمبـدأ هـذه الكلـامت الـثالث 

ولو ذهبت أعدها بتفصيل علمي موسع لتجـاوزت تـسعني ، القذرة
، حماال من املحاالت التي ال يـشك فيهـا علـم عـامل وال عقـل عاقـل

 عبـارات ولكني سأكتفي من بيان ذلـك كلـه بعـرش فقـط أذكـره يف
 . موجزة رسيعة



 




 ً يظهر جليا»أوجدته األسباب«لمة  الناتج عن ك»املحال األول«إن 
 :يف هذا املثال

وقع احتياج إىل معجون مستحرض من بـضعة عقـاقري وحـشائش 
وقام الصيديل بتحضري هـذا املعجـون طبـق ، خمتلفة األنواع واملقادير

يث لو أن بعض األجزاء طغى عىل احلد املطلوب أو موازين دقيقة بح
 .قل عنه ألدى ذلك إىل عكس الفائدة املرجوة منه

ًفلو أن زلزاال مثال وقع بني تلـك القـوارير التـي أستحـرض منهـا  ً
الدواء فتكرست وسال ما فيها وجرى بعـضه إىل بعـض فاختلطـت 

حصول فهل يمكن أن يكون امل، األجزاء املتنوعة وتالقت إىل بعضها
ًاملركب من ذلك اخللـيط مـساويا لـذلك اخللـيط الـذي استحـرضه 
الصيديل بميزانه الدقيق وخربته العلمية وحسابه املنظم؟ وهل يقبـل 

 مثل هذه الدعوى سوى من فاتته نعمة التفكري والعقل؟





إن كل ذي حياة عىل هذه األرض ما هو إال معجـون رائـع ركـب 
وضـم إىل .. فـة أخـذت بمقـدار من ماليني األجزاء العجيبـة املختل

فال ريب أن إسـناد هـذا الـشكل إىل عمـل .. بعضها بحكمة ونظام 
األسباب املادية اجلامدة والعنارص امليتة الـصامتة أشـنع وأقـبح مـن 

 !... ذلك املعجون الذي حصل من تصادم القوارير وسيالن ما فيها
 
 
 



 

املادية يستلزم أن  إن إسناد خلق األشياء إىل أسباهبا »املحال الثاين«
يكون للكثري من العنارص واألسباب الدقيقة املتناقضة تأثري مبارش يف 

واحلـال أن تالقـي األسـباب املختلفـة املتباينـة إىل ... وجود األشياء
بعضها باتفاق مـن جهـة ودقـة موزونـة مـن جهـة أخـرى يف خلـق 
 ،ًالبعوض مثال إن مل يكن من أجل املحاالت فهو من أشد املمتنعـات

ألن جــسم ذلــك البعــوض مــع صــغره ذو عالقــة بــأكثر العنــارص 
، نه بحق خالصة وزبـدة هلـاإبل ، واألسباب املادية  املبثوثة يف الكون

فلو سلمنا إدعاء استناد هذا املوجود الصغري إىل تلك األسباب للـزم 
بـل ، أن حتتشد مجيع العنارص واألسباب كلها بالـذات عنـد إجيادهـا

، بل يف حجرية من حجريات جسمها ، يف جسمهاجيب توفرها كاملة 
ًألن السبب املادي ينبغي أن يكون موجودا مع املسبب داخال فيه أي ، ً

فينبغي أن تكون هذه العنـارص املاديـة املتناقـضة كلهـا جمتمعـة عـىل 
الدوام تعمل عملها يف كل حجرية من حجريات جسم البعوض دون 

 ..!!من يدفعها إىل هذا التالقي والتفاعل
 وهل هذا إال قول يستحي بلهاء السوفسطائيني من اهلذيان به؟





إن الواحد ال يـصدر إال : ( إن القاعدة البدهية تقول »املحال الثالث«
أي كل ما يتصف بوحدة النظام والتنـسيق واالنـسجام يف ) عن الواحد

رضورة أن التأليف بني ،ًمظهره وشكله فال بد أن يكون املؤثر فيه واحدا 
افرات واجلمع بني املختلفات يف وحدة نوعية أو جنسية ال يمكن أن املتن

وال ريـب أن هـذا . يتم إذا ما اجتمعت عليه أكثر من إرادة ويـد واحـدة
فإسناد وجوده بعـد ، العامل العظيم جتمعه كله وحدة االنسجام والتنظيم

ذلك إىل األسباب اجلامدة املختلطـة التـي ال شـعور هلـا وال عقـل مـن 
هـذا إىل أن األسـباب املاديـة ال يمكـن !.. خلرافـات املـضحكةأعظم ا

ٍوغري خاف أن متاسـها إنـام يكـون ، تأثريها إال بواسطة التامس واملبارشة
مع أن يف بواطنها ووراء حـدود املحـس ، بسطح املوجودات وظاهرها 

فـأين ، منها من االنتظـام  والغرابـة واالنـسجام مـا لـيس يف ظواهرهـا
 املوجدة هلا ؟ بل أين من يستطيع أن يفرق يف غوص ذلـك أسباهبا املادية

الباطن بني السبب املؤثر واملسبب املتأثر يفصلهام ويفرق بينهام يف الزمن 
 !..  واجلوهر واحلدود؟

\ \ \ \ 



 




غـري أن .. ًفهي أيضا تنطوي عىل حماالت ال تعمى عنهـا األبـصار
ًن شأنه أن يبلغ به الكرب مبلغا يلبسه برذعة احلمـق؛ إن املفكر املعاند م

اإلنسان العادي من شأنه أن ال خيـضع ملحـال واحـد يـرتاءى لعقلـه 
ولكن مثل هؤالء املعاندين ال يبايل أن يدافع عن حشد من املحاالت 

 .النابعة عن الباطل الذي أقسم أن ال يتخىل عنه
ملقاة عىل سـطح هـذا إنك أهيا اإلنسان لست مادة بسيطة جامدة 

إنام أنت جهاز معمل دقيق كبري بلـغ يف دقتـه غايـة الروعـة ، الوجود
إن .. إن يف جسمك ذرات عاملـة سـاعية عـىل الـدوام.. واالنسجام

من التي ًجلسمك تفاعال ـ يف غاية االنتظام ـ مع سائر مظاهر الوجود 
.. طاءإهنا أشبه ما يكون بتفاعل البيع والرشاء واألخذ واإلع، حولك

إن ماليني الذرات العاملة يف جسدك تظل ساهرة عىل حفظ سري هذا 
وهكذا تعلـم أن االنـسجام لـيس بـني ذرات ، التفاعل ودقة انتظامه

بل بني جمموع هذه الذرات والوجود اخلارجي مـن ، جسمك وحده 





إن هذا يعني أن ثمة وحدة انتظام سارية بأتم دقة بني وجودك ، حوله
فـإذا رفـضت أن !...  ر الكائنات مـن حولـكالعضوي ووجود سائ

توقن بأن الذرات الساعية يف جسدك إنام تتحرك فيه طبق قانون اخلالق 
أن للذرات التي تتفاعـل يف حجـرية : لزمك أن تقول، األزيل العظيم

ًواحدة من حجريات عينك مثال، عقال متفلسفا هائال وضع به قانون  ً ًً
جسدك من جهة وذرة من ذرات االنسجام والتطابق بني كل ذرة من 

 كان ذلك الوجود هواء أو ٌسواء،  من حولك من جهة أخرىالوجود
ًضياء أو طعاما أو رشابا أو أي يشء آخر  كام ينبغي أن يكون لكل ذرة ، ً

من هذه الذرات فكر يدرك منابع دهرك وعنـارص آبائـك وأجـدادك 
 .!!.يا خلرافة العناد املتكرب... ويتصور ماضيك ومستقبلك

أما إذا كان جوابك عن عامل الـذرة ونظامهـا نفـس جوابـك عـن 
فـإن ، ًن له أيضا أسبابه املادية وتفاعله الـذايتإأي ، عاملك احليس هذا

السؤال سيالحقك عن العامل الثالث الذي من ورائهام والذي هو أدق 
، ل العوامـل واألسـباب إىل غـري هنايـةسوهكذا تتسلـ...  من كليهام

   . يضل ورائها عناد املعاندين وجحود املتكربينومتتد إىل حيث 



 




 :نجمل بعضها يف ما ييل، ويتفرع عنها سلسلة من مظاهر التهافت املضحك
ـ إن صاحب هذا القول ينبغي أن يلتـزم أن كـل ذرة مـن ذرات ١

عت هـذه الوجود تنطوي عىل جمموعة العوامل واملؤثرات التـي أبـد
وأهنا تشتمل عىل القدرة والطاقة الكافية إلبـداع ، املجموعة الكونية 

وما عـىل هـذه القـدرة إال أن تنقـذ ، عامل كامل كالذي نراه من حولنا
 !!..ذلك وتعمل عملها

إذ ما دام يف كل ذرة من ذرات هذا الوجود طبيعتها اخلالقة املدبرة 
دة عامة هلا وألمثاهلا فـال احلكيمة منفصلة عن غريها غري مرتبطة بقيا

ًمتاما كالـذي يـرى شـعاع الـشمس ... مناص من التزام هذه النظرية
ويـأبى إال ، سطع من قطرات املياه وقطع الزجاج واألجرام الشفافةي

الشعاعية املستقلة ) طبيعته(أن يزعم أن يف كل جرم من هذه األجرام 
مس حقيقيـة بذاهتا فال ريب أنه ينبغي أن يلتزم ويعرتف بوجـود شـ

ومـن .. مستقلة ضمن كل جرم من هذه األجرام املضيئة عـىل حـدة 





أراد أن يضحك من خرافة هذه النتيجـة فليـضحك قبـل ذلـك مـن 
 . خرافة املقدمة التي راح يزعمها ويتبناها

٢ ًن عىل صاحب هذا القول أن يلتـزم بـأن شـربا واحـدا مـن أي إ ً
 العامل كلـه مـن املـصانع أرض معينة تنطوي عىل ما ال تنطوي عليه دول

ًذلك أن قدحا واحدا مـن الـرتاب ... !واملطابع واملوارد األولية املختلفة ً
الذي ال تزيد مساحته عىل شـرب يمكـن أن تـستنبت فيـه معظـم أنـواع 

فلـو مل تكـن قـدرة اخلـالق ... نباتات وأزهار العامل عىل سبيل التنـاوب
قدرة التفاعل مـع مـا األرض الشرب من العظيم هي التي تقذف يف ذلك 

تستقبله من خمتلف النباتـات والبـذور لتعطـي كـل منهـا ذاتـه وشـكله 
ًوخصائصه إذا لكان ال بد أن توجد يف تلـك الرتبـة عنـارص وقابليـات 
متناقضة بل ينبغي كام قلت أن تكون طاقـة الـصناعات األوربيـة كلهـا 

طـف إذ مـن املعلـوم أن مـواد الن، حمشورة يف ذلك الـشرب مـن األرض 
والبذور واحدة ال ختتلف وهي عبارة عن مزيج من مولـد املـاء ومولـد 

ومواد املاء واهلواء واحلـرارة والـضياء . احلموضة والكربون واآلزوت 
 .. هي األخرى بسيطة ال ختتلف يف جرياهنا حول نبت وآخر 



 

، ومع ذلك فإن هذه النباتات تنبثق فوق ذلك الـشرب مـن األرض
وخصائـصها ولوهنـا ورائحتهـا فـال بـد أن كل واحد حيمل صفاهتا 
 آخر غري املواد املعروفة للـرتاب والبـذور ءيوجد يف ذلك الرتاب يش

 ...حيد هذه البذور بخصائص التشكل والتميز، واهلواء
 !.. فانظر وتأمل يف مدى بعد هذا الكالم من الفكر والعقل

ًـ اذكر هنا مثاال كنت كتبته يف بعض الرسائل األخـرى يوضـح ٣
 ىلنفرض أن يف قلـب بعـض الـصحار.. حالة املنتسبني إىل الطبيعة 

ًبناء رائعا مشيدا عىل أحسن طرز وأدق هندسة وصـادف أن دخـل .. ً
هذا الرصح بدوي متـوحش مل يـسبق أن رأى يف حياتـه غـري رصوح 

ثم حـدث نفـسه أن ، فتأمل يف براعته ونقوشه ومظاهر إتقانه، اخليام
فـال ، ن يقدر أن يبدع مثل هذا اإلبداع ليس يف هذه الصحراء كلها م

ثم راح ينظر ويفتش عنه يف !..  بد أن الباين جيثم يف جوف البناء نفسه
ولكنه عثـر عـىل أوراق فيهـا خارطـة ، ًالغرف من حوله فلم ير أحدا

ًففكر قليال أن هذه األوراق ال يد هلا ، البناء ومواده وتفاصيل هندسته
ولكنـه مـا لبـث أن عـاد ... يد بنـاءوال برص فليس من شأهنا أن تـش





ده وكيفيـة لكن هاهي ذي تبحث عن قوانني تـشييو: ًفتعلق هبا قائال 
 !!...ًإذا فليس ثمة غريها املشيد والباين، تأليفه

إىل ، فكذلك يدخل بدوي متوحش مل هيضم عقله إال اسم الطبيعة
 فيدهشه أنه يرى إبداعا ال جيد مـن حولـه ، رصح هذا الكون العظيم

بسبب عقله القارصفيعثـر ، طرافه أويتأمل يف ثناياه و،  من أبدعه
عىل اللوح الذي سجلت فيه قوانني الفطرة اإلهليـة وقواعـد صـنعته 

وهـو يف فينبهـر هلـا وحيـث نفـسه ، املسامة خطأ بالطبيعة، اإلبداعية
 أن ال بد أن هذا اللوح بقوانينـه هـو الـذي أبـدع غيبوبة عقلية تامة

 !.. ع وصنع هذا الصنعهذا اإلبدا



 

ارفع رأسك عن بئر الطبيعـة ، أهيا السكران األمحق : ونحن نقول 
 هـذا الـرصح ىإن ذلـك الـذي بنـ.. وانظر وراءك إىل صانع الكـون

ووضع أمام عينيك يف جنباته قانون تشييده ودستور إجيـاده إنـام هـو 
جحـد ال الطبيعة التـي أنـت أ، اخلالق األزيل إله العاملني جل جالله 

 . منها وأجهل
.. حكـم ال حـاكم .. نقش ال نـاقش.. إن الطبيعة صنعة ال صانع

مـسطرة ال .. منفعـل ال فاعـل .. خملوق ال خـالق.. رشيعة ال شارع 
 .مصدر
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 فعي ، النقشبنديبديع الزمان سعيد بن مريزا ، الكردي ، الشا\

 للهجرة يف قرية نورس التابعة لناحيـة إسـباريت ١٢٩٣ولد عام \
 من أعامل والية بتليس

كان والده الشيخ مريزا صوفيا ورعا يـرضب  بـه املثـل ، مل يـذق \
حراما ومل يطعم أوالده من غري احلالل، و قد كان من فعله إذا عاد 

 من مزارع اآلخرين بمواشيه من املرعى أن شد أفواهها لئال تأكل 

أما والدته احلاجة نورية فقد سألت عن كيفيـة تربيتهـا ألوالدهـا \
ومل أرضـع أوالدي عمـري مل أفارق صالة التهجد طوال : فقالت 

 إال عىل طهر ووضوء

كان من أوائل من وقف يف وجه الصيحات الالدينية التـي نـادى \
سـالمية  اخلالفـة العثامنيـة اإلهبا مصطفى كامل بعـد قـضائه عـىل

 تسلمه للحكم يف تركيا و تبنيه لإلحلاد فيها و

ه أكـرب يـكانت رسائل النور التي أمالها الشيخ عىل تالميـذه وحمب\
 .فاع عن اإلسالم و الرشيعة الغراءد





امتحن و سجن و الـزم العـيش وحـده عـىل كـرب سـنه يف مدينـة \
  و ال ولدحيث أنه مل يتزوج إسبارطة و ال معني له من زوجة 

 إىل مدينـة أورفـة ًاهـوقبل وفاته بأيام قليلة خرج من منفـاه متوج\
 ومن ثم نعي إىل العـامل اإلسـالمي وفـاة ني فيها يومثحيث ما لب

 ١٣٧٩/رمضان/٢٧بديع الزمان النوريس بتاريخ 

 :من كلامته التي سار هبا الركبان \

لو أن يل ألف روح ملا ترددت أن أجعلها فداء حلقيقة واحـدة مـن 
أنني طالب علم لذا فأنا أزن كل يشء : فقد قلت ... ئق اإلسالم حقا

عرتف إال بملة اإلسالم ، إنني أقـول لكـم أبميزان الرشيعة ، إنني ال 
يف انتظـار القطـار ) الـسجن(وأنا واقف أمام الربزخ الذي تـسمونه 

الذي يميض يب إىل اآلخرة، ال لتسمعوا أنتم وحدكم بل ليتناقله العامل 
عامق القلب، فمـن أ لقد حان للرسائر أن تنكشف وتبدو من كله، أال

 .كان غري حمرم فال ينظر إليها
و أنا مستعد للـذهاب مـع ...  بشوق لقدومي لآلخرةيئإنني مته

 ...هؤالء الذين علقوا يف املشانق



 

عن غرائب استانبول وحماسنها تصوروا ذلك البدوي الذي سمع 
إن .  شوقي إىل اآلخرة و القدوم إليها يفًفاشتاق إليها، إنني مثله متاما

 .نفيكم إياي إىل هناك ال تعترب عقوبة
 فليعش اجلنون
 وليعش املوت

 .... وللظاملني فلتعش جهنم 
 

 


