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 مقدمة الطبعة الشرعية اخلامسة 
 

وحنن على مقربة من هناية القرن الرابع عشر اهلجري وبداية القرن اخلاام  ( ه 1398تصدر هذه الطبعة )عام 
 عشر..

ى ضاو  التااا  أن نراجاع مسانتنا لاتل تلاق القارون  علا -يف هاذه الرتا ا الدقيقاة مان حياتناا  -وما أحوجناا 
والسانة  اللااذين ألرجااا ماان قبااة أ لاان أمااة ألرجااي للناااي أ واللااذين ألااا معيااار لنيااة هااذه ا مااة.  علااى قاادر 
اساااقاما ا علي مااا تاخقااه لنيا ااا  وعلااى قاادر احنرا  ااا عن مااا تإااة تنخاادر حااذ تصاان     لااق ال  ااا  الااذي 

وحي: أ يوشق أن تداعى علايت  ا ما  اماا تاداعى وهو يرى تلق الرت ا العصيبة بنور ال حتدث عنه الرسول 
ا الة    قصعا ا. قالوا: أمن قلة حنن يومئذ اي رسول هللا؟ قال: ال!  نت  ا ن  ولتنت  غ ا  ا  ا  السية.. 

 أ
حراات بعث  ستمي يف اة أرجا  العامل اإلستمي  يرجى  -على هدي التاا  والسنة اذلق  -واليوم تقوم 

رَِجير ِللنَّاِي(.أن تنقذ هذا ا  ل  ا  من وهدته  وتعيده )َلنرَ أُمٍَّة ُألر
نقاومم ااا   ما أحوجنا أن ناعرف على ااا  ربنا الترمي  وما أحوجنا اذلق أن نقب  أقبسات من الرسولأ 

 ما أعوج يف حياتنا من لطوات..
وأحادي اااه  ساانا الرساااول ومااا تلاااي أرجااو أن يصااادر متيااد مااان التاااب والدراساااات الاا  يانااااول  ي ااا التااااا  

 ابلطريقة ال  تقراا هلذا اجلية  وتقر  هذا اجلية اذلق من اإلستم.
 

 وهللا املو ه    ما  يه اخلن
 
 

 حممد قطب 
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 مقدمة التاا 
 

 .ال أحسب أحداُ من البشر انل من احلب واإلعجا  ما انله حممد رسول هللا 
ه شي   ال هني هللا هل  أن ياوج وا ابلعبادا والاقدي   حد سواه. ومع  إن أتباعه املؤمنني ال مينع   من تقديس

تتاد ترتلي أحياانُ يف قلو  بعض املسلمني  ت ميست ا   لق  إن درجة احلب ال  ياوج ون اا    الرسول 
ج هذا الن ي  ال جب د ج يد! و ن بعض   لاصيبه حاالت من الوجد يف حب الرسول حذ لينسى نرتسه  وختاال

مشاااعره وقساامات وج ااه  وتن ماار عيناااه ابلاادموم  ق ال يرتيااه ماان قريااب! حااذ بااني أ أجاا  أ املساالمني قلباااُ  
ابحلاب والاعإاي    وأغلإ   مشاعر ) ن صح أهن  مسلمون مع  لق!(  لن جتاد مان   مان ال ياوجاه للرساول 

 ولو اان يعبد هللا على حرف  وال يقي  ا ناُ من قواعد الدين!
تباعاه  قااد هاكاه ا اان مان    ومااع  لاق  ااإن أغلبياة عإيمااة مان هااؤال  مل بلاق نرتساا ا مان اإلعجااا  أماا غاان أ

 بشخصه  بصرف النإر عن دينه   قالوا عنه  نه رجة عإي   وقالوا  نه ميلق الصرتات ال  حتبب  ليه الناي.
 . نع .. ال أحسب أحداً من البشر انل من احلب واإلعجا  ما انله حممد رسول هللا 

ومع  لق  إين أحسب أن ا ناً من املسلمني  ولاصة يف هذه ا عصر احلدي ة  ال يقدرون الرسول حاه قادره  
 حذ وه  ياوج ون  ليه ابحلب  بة حذ وه  ينخر ون اذا احلب    لون من الاقدي !

  لق أنه حب سليب ال صدى له يف واقع احلياا!
 مني لاعاين عتلة وجدانية عميقة.يف قلو  هؤال  املسل و ن صورا الرسول 

 نه هنالق يف أعمه أعماق  .  ناه رو  نورانياة شارتيرتة   ناه ساَر مشار    ناه ومضاات مان الناور الرا اه والشاعام 
 املاأله.  نه رو  سارية يف حنااي القلب ويف أحنا  التون.. ومع  لق   و لي  حقيقة واقعة!

صاالة    رلاار أعماقااه  ولتنااه لااي  صااورا حيااة ماخراااة يف واقااع  نااه حقيقااة أ صااو ية أ منعتلااة يف الوجاادان  وا
احليااااا  شالصااااة بلخم ااااا ودم ااااا  وأ تارهااااا ومشااااعرها  وتنإيمابااااا وتوجي ابااااا  وهاااادم ا وبنا  ااااا  ومادايبااااا 

 وروحانيابا سوا !
 وال شق أن هلذه العتلة أسباابً اترخيية...

 منعتالً يف وجدان املسلمني. ول  رتي ع د أيب بتر وعمر رضي هللا عن ما مل يتن الرس
اان املسلمون قرييب الع د به  ماا تالاوا يعيشاون ماع  ااراه احلياة يف نرتوسا    وصاوره الشالصاة يف  يلاا    يف 
غادوه ورواحاه  وحربااه وسالمه  وعبادتاه وعملااه. صاورا ماتاملاة تشاامة احليااا ال اا يف أعمااا  الضامن ويف واقااع 

 اجملامع على السوا .
الع د مل يتن وحده السبب يف  حساي املسلمني به حياً يف نرتوس    ماتامتً يف مشاعره . و مناا   ولتن قر 

اااان    جاناااب  لاااق ساابب علاااى أعإااا  جاناااب ماان ا ألياااة  هاااو امااااداد تعااالي  الرساااول ومن جاااه ال باااوي يف 
 تصر ات أيب بتر وعمر وطريقة سياسا ما  مور املسلمني.

 حي باعاليمه ومن جه  حذ و ن غابي  اته الر يعة عن   يف عامل احل .  لقد أح  املسلمون أن الرسول
 وما عامل احل  من واقع النرت ؟
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 ن ا شاايا  ال تقااااي بوجودهااا أو عااادم وجودهااا يف عاااامل احلااا . و منااا تقااااي فقاادار ماااا توجااد يف عاااامل الااانرت   
 وابملساحة ال  تش ل ا من املشاعر وا  تار والسلوك.

اااان أ موجااوداً أ يف نرتااوي املساالمني علااى ع ااد أيب بتاار وعماار  وعلااى ماادار ا جيااال   رسااول وال شااق أن ال
ال  مل تره بعد  لق  أضعاف أضعاف ما اان موجوداً  اي نرت  أيب ج ة أو غنه مان املشاراني   ان رأوه رأي 

 العني  وجالده  وجالدوه  ولتن   مل يؤمنوا به  ومل يقووا على حبه  أب ضوه.
 يف نرتوي املؤمنني وغن املؤمنني. ذا ا ساي وحده نقي  وجود الرسول وعلى ه

وعلى ع د الشيخني ااني احلياا ال ا حمتومة باعاالي  اإلساتم وروحاه  وااان الشايخان علاى قماة البشارية بعاد 
الااذي    ياطلاع النااي  لي ماا يف تصار ابما  وسالوا ما  ومشااعرألا  وأ تارألاا  يادراون القاب  اخلالاد حمماد 

رأي الواقع يف قلبي ما التبنين   يعيشون يف ظل ما مع الرسول  و  ما يعيشون  يقبسان منه  ويرون الرسول 
معاااه يف  اااارايب  اخلاصاااة  ووجاااداانب  الااا  ااناااي بااادورها قاااد شاااخني بالاااق القبساااات املشااارقة مااان قبساااات 

 الرسول.
طام  ولتان روياداً روياداً ألاذ نرتاو  ماروان بان  سار يف أول ع اده علاى هادي الشايخني ماا اساا وجا  ع مان 

ت قلااه الساان. وباادأ املساالمون اسااون اب اا ا  الطريااه. وباادأت  احلتاا  ومن جااه ي لبااان علااى احلتاا   وع مااان 
تنخسر شيئاً  شيئاً    دالة النرتوي  بعد أن ااني مة  النرتوي ومة  احلياا معاً  الصورا املاتاملة للرسول 

 وعلى نسه واحد.
وتوجي اتااه  تادت صورتاااه احنساااراً يف نرتااوي  مااا انرترجااي الشااقة بااني الواقااع املشاا ود وبااني تعااالي  الرسااول وال

املسلمني  حذ ينا ي ا مار    أن تصبح أ م االً أ ماألقاً يف أعما  الوجدان  ال صاورا حياة يف العياان  م ااالً 
 ياجه الشعور  ليه لاسين د ا ا! منعتالً عن واقع احلياا  ال اتم ا وال يرس  من ج ا  وال

 ولتن أجياالً ماطاولة مضي قبة أن تا  العتلة يف صوربا العنيرتة ال  تقوم اليوم يف قلو  املسلمني.
 يقوم ابس  اإلستم! -رغ  بعده الادرجيي عن رو  اإلستم  -اان احلت  يف البتد اإلستمياة 

 واان اجملامع  ستمياً رغ   ساد احلتام!
. لقد ظة اجملامع يف الري  واملدن البعيدا عن العواص   ستمياً قرابة أل  سنة  ال ياأثر برتسااد احلتا   وال نع 

 تصة  ليه العدوى من العاصمة املنخلة ال   ي ا القصور املاجنة  وصور احلياا الدنسة.
الروابط بني قلو  املسلمني يف  ال اتا  يف العاصمة  وال يرس  سياسة املال  ولتنه اان ُاِت  واان الرسول 

الرياا  واملاادن البعياادا   اقااوم بين ااا حمبااة اإلسااتم وتتا ااة اإلسااتم وتااراح  اإلسااتم  يف الوقااي الااذي اانااي أ 
البيئة التراعية أ املماثلة يف أوراب تقوم على عتقة الساادا والعبياد: ساادا هلا  ا مار الاه وامللاق الاه  وعبياد لاي  

 ى العبودية املطلقة واالنعدام الذلية.هل  من ا مر شي  سو 
مل تنعااتل بعااد يف وجاادان املساالمني. ورغاا  أن املااذاهب أ الصااو ية أ   يف تلااق ا ثنااا  اانااي بقيااة ماان صااورته 

ااناااي نشااايطة يف اجملاماااع اإلساااتمي الاااه يف  لاااق الوقاااي  والصاااو ية جتااانح    العتلاااة عااان احليااااا والبعاااد عااان 
قد أدت دوراً اترخيياً يف منع اجملامع اإلستمي من الارتتق  واإلبقا  عليه م ابطاً جمالدبا   ال أن هذه املذاهب 

 أ أبلوا أ الصو ية اما أهنا يف غن قلية من ا حيان ااني تدلة مع ك السياسة ولو من ورا  ساار..
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مع اتألا عان اإلساتم: أما العتلة التاملة املوحشة املرهوبة   قد بي وأحتمي حلقابا حني بَاُعَد احلت  واجملا
امسه وروحه  وصار ال ر  هو الذي ات  السياسة واجملامع: ابمسه الصريح حينًا  وعلى يد صنا عه النا رين من 
اإلساااتم حينااااً رلااار. وصاااار اجملاماااع اإلساااتمي صاااورا ماخللاااة  اسااادا مااان ا  تاااار ال ريباااة عااان احليااااا. ال هاااي 

يت  وال بلق حذ القوا املادية ال  ميلت ا ال ر   و منا هي مسخ  ستمية اما ااني  وال هي نسيج واحد مام
 مشوه ال وحدا له وال ايان.

أ موجااوداً أ أصااتً يف واقااع احلياااا. مل يعااد اياااانً حياااً شالصاااً بلخمااه ودمااه  وأ تاااره  عند ااذ مل يعااد الرسااول 
يف مشااااعر الناااي السااالبية  يف أعماااه ومشاااعره  وتنإيماتاااه وتوجي اتااه  ومادايتاااه وروحانياتاااه.. واحنصاار وجاااوده 

أعماق ا.. يف حاالت الوجد واهليام.. أصبح صورا.. جمرد صورا م الية. ال ميست ا  ال احلب العني  أن تتاون 
 أسطورا حملقة يف اخليال! 

 اي حسرا على العباد!
وجود   ينخسروا اا اي  جات هل  أن يصنعوا  لق؟ اي  جات هل  أن يبددوا أارب طاقة بشرية اونية يف هذا ال

هاو الاذي يصانع معاه هاذا الصانيع؟ الرساول الاذي ااان طاقاة حياة  يف عتلة عن احلياا؟! وهة رسول هللا حممد 
ماخراااة  عالااة هادمااة بنااا ا ال تتاا  حلإااة عاان النشااان؟ الرجااة الااذي اااان الااه حياااا يف واقااع ا ر   يصاابح 

 معتوالً عن واقع ا ر ؟! و ن! من أتباعه وحمبيه!
 يف صومعاه.. عاش  لو

 لو اان أ  يلسو اً أ  ن ينشئون ا  تار ويعجتون عن الانرتيذ..
لاااو ااااان  ااان اااادثون عااان أ ا حاااتم أ اجلميلاااة و أ امل اااة أ الر يعاااة وال يباااني هلااا  يف واقاااع ا ر  ايااا  تتاااون 

 الطريه.
 لو أنه اان أ شاعراً أ أو أ ااهناً أ...

ت للناي أن يعتلاوه يف وجداهن    يمنخاوه احلب أ النإري أ واإلعجاا  اجملارد  لو أناه اان شيئاً من هذا الاه جلا
 ق.. ال يلارتاوا  ليه وه  يواج ون عامل الواقع ويضربون يف منااب ا ر .

أما وهو الذي بني هل  اي  يضربون يف منااب ا ر .. أما وهو الذي أمسق املعول بيده   دم الباطاة أماام 
ر  احله.. أما وهو الاذي حاار  مع ا  وأقاام السال .. وشايد بناا  الدولاة هلا  لبناة لبناة حاذ أعين   وبر بدله ص

قام شاهقاً ال يطاوله بنا  على ا ر .. وأاة مع   وشر   وصخب   وصخبوه  وعاش أمام   اة حلإة من 
ابنهاااا   حلإاااات احليااااا  وااااة وجااادان مااان وجاااداانبا وااااة سااالوك  ورأوه أ ياصااارف أ يف ااااة شاااأن مااان الشااائون

 وص نها  ليتون تصر ه سنة حتاذى  ويتون  يه أسوا حسنة للناي..
 أما وهو هذا اله  أي جرم يف تبديد هذه الطاقة البشرية التونية التربى  وحصرها يف دالة الوجدان؟!

 لينعتل يف الوجدان  والدين الذي جا  به هو الدين الذي أيىب االنعتال يف الوجدان؟! وهة جا  حممد 
ن أبرت مسة يف هذا الدين أنه ديان الإااهر والبااطن علاى حاد ساوا . ال يرضاى أن يتاون الإااهر نإيرتااً والبااطن  

غااان نإيااا    يصااابح ر   النااااي. وال يرضاااى أن يتاااون البااااطن نإيرتاااا وال صااادى لاااه يف الإااااهر  يرتقاااد م مااااه 
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ة حياتااه ال ااا ياعبااد ابلعمااة.. هااو الرسااول الااذي ظاا ومعناااه.  نااه الاادين الااذي جيعااة العمااة عبااادا.. ورسااوله 
 العمة امل مر النا ع الإاهر للعيان.

 تي  جات بعد هذا اله أن ياخول يف قلو  املسلمني    م ال منعتل  ولو اان أر ع م ال على ا ر  وأنبة 
 م ال؟!

 
* * * 

 يف الرتضا .ولقد اان  حساسي ابلرسول الترمي دا ماً هو  حساسي ابلواقع اجملس   ال ابخليال احملله 
وااناي باات وجااداين هااتاً عنيرتااا هااذه الصااورا املعرو ااة يف ااااب الساانا المااا قرأبااا: أ اااان ميشااي واأنااه ياقلااع ماان 
ا ر ... أ وترتس  يف ليايل صورا را عة  حية شالصة   الئة ابحليوية  ماو تا النشان.. عإيمة يف هذا اله 

   ليايل  أرى الناور الرا اه الصاايف يشاع مان أعماا  روحاه عإمة ال حتد. وانإر    الصورا ال  جتسمي يف 
وينرتذ    أعما  نرتسي  وي لبين الوجدان وأان أنإر    هذه الرو  الصا ية العميقة الشرتا ة املشعة  ومع  لق 

ميشااي واأنااه ياقلااع ماان ا ر . أراه.. فقاادار مااا تطيااه روحااي أن تصااة   اات تلبااث صااورته أن تاخاارك.. وأراه 
ماخرااً يضر  يف منااب ا ر   ويشه طريقه يف قوا وثبات وبتن  ويقي  البناا  الاه لبناة لبناة.. وأراه   ليه..

يف مواقرته النرتسية الدقيقة العميقة   أااد أمل  النرت  اجلياشة املاخراة الدا قة. وأراه يف حلإات تعباده  والناور 
 اخرك  اداً حذ يشمة الرتضا .ياأله من روحه ومن طلعاه   أح  اأن هذا النور ياخرك.. ي

 . احلراة احلية املاو تا هي يف نرتسي صورا الرسول
 ومن ق ال أح  اا منعتلة يف الوجدان..

ق أرى العتلاااة الااا  تعاني اااا صاااورته يف وجااادان املسااالمني   أعجاااب للنااااي ايااا  ابوناااه ااااة هاااذا احلاااب  ق ال 
  ااابه املبني؟!يادبرون حياته للقدوا وا سوا اما قال هل  را  يف

 
* * * 

 ! ولي  هذا اااابً يف سنا الرسول 
 و منا هو ج د ماواضع اة ألي منه أن أحاول  لراج صورا الرسول من عتلا ا املوحشة يف قلو  املسلمني.

  وانإاروا ايا  ااناي ااة الماة يقوهلاا مان ج تربياة ومان ج  هديف أن أقول للناي تدبروا بعاض أقاوال الرساول 
 ن ج ترتتن ومن ج حياا..سلوك وم

 هنا  اارات مارترقة من ا حاديث  أو أ قبسات من الرسول أ اما أمسيا اا  ااة من اا يصالح أن يتاون أحاد أ 
 مرتاهي  أ اإلستم  مرتاهيمه الواقعية الضاربة يف منااب ا ر   املالبسة بصمي  احلياا.

تاة ماا قياة يف أي مان هاذه املرتااهي . و مناا هاي وليسي هذه املخاارات اساقصا  لتة املرتاهي   وال اساقصا  ل
 جمرد  اارات اابا ا اما لطرت ببايل  وحسيب من ا أن ترتاح الطريه.

 الل   و قين.. وأوتعين أن اشتر نعماق ال  أنعمي عليَّ..  ين ملا أنتلي  يلَّ من لن  قن...
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  لي رس ا
 

 [.1أ] ي رس ا   لي رس ا  له بذلق أجرم حذأ ن قامي الساعة وبيد أحدا   سيلة   اساطام أال تقو 
  لق احلديث! ولعة رلر ما اان يدور يف  هن السامعني أن يقول هل  الرسول 

ولعل اا  توقعااوا أن يقااول هلاا  الرسااول الااذي جااا  ليااذار الناااي ابعلاارا  وااا    علااى العمااة هلااا  وياادعوه     
حلسا  الذي تدان  يه النرتوي.. لعل   توقعوا أن يقول تنإي  ضما ره  وسلوا   من أجة اليوم ا ارب: يوم ا

هل :  ليسرم اة منت   ليساا رتر رباه عماا قادمي ياداه  ولياوجاه ة بادعوا لالصاة أن مييااه علاى اإلمياان ويقباة 
توبااه ويبع اه علاى اهلادى.. ولعل ا  توقعاوا أن يقاول هلا : أسارعوا  انرتضاوا أياديت  مان تارا  ا ر .. وتط ااروا. 

ة أمااور الاادنيا وتوج ااوا بقلااوبت     اعلاارا. انقطعااوا عاان اااة مااا يااربطت  اب ر . ا اااروا هللا وحااده. اتراااوا ااا
توج وا  ليه لالصني من اة رغبة يف احلياا  حذ   ا  هبا     ربت    هبا  وقد للصي نرتوست   ليه   يقبة 

 أوبات  ويإلت  بإله  حيث ال ظة  ال ظله.
  يه؟! ولو قال هل   لق   ة من عجب

 ألي  الطبيعي وقد تيقن الناي من القيامة أن ينصر وا للخإة املرهوبة؟
ألي  الطبيعي واهلول امل ول على ا بوا  أن ينسلخ الناي من اة وشيجة تاربط   اب ر   وياطلعاوا يف رهباة 

 ل ااا اخلاا   و هااول املرجتاا     قيااام اليااوم الاذي تااذهة  يااه اااة مرضااعة عماا أرضااعي وتضااع اااة  ات  ااة 
 وترى الناي ستارى وما ه  بستارى  ولتن عذا  هللا شديد؟!

: ال تقرتوا مذهولني مرجو ني مرعوبني  ولتن توج وا    هللا أن ينقذا  من هذا التر   إ ا قال هل  الرسول 
ماان  العإااي   أللصااوا لااه الاادعا    ااو قريااب جييااب دعااوا الااداعي   ا دعاااه. وال تيأسااوا ماان رو  هللا  نااه ال ييااأي

 رو  هللا  ال القوم التا رون. هلموا تط روا  وصلوا    هللا لاشعني..
  ا قااال هلاا  الرسااول  لااق وضااع البلساا  الشااايف علااى ا روا  املتلومااة. وقااد وضااع يااده احلانيااة يربااي اااا علااى 

ملاذعورا بصااي  النرتاوي امل ااتا املتلتلاة الراجرتاة  اطمائن. وقاد  ااح التااوا الا  يطاة من اا علاى القلاو  املترت ارا ا
 ا مة وا من والرجا ..

 مل يقة شيئاً من  لق اله الذي توقعه السامعون. ولتن رسول هللا 
 بة قال هل  أغر  ما ميتن أن خيطر على قلب بشر!

 قال هل :  ن اان بيد أحدا   سيلة  اساطام أن ي رس ا قبة أن تقوم الساعة  لي رس ا..  له بذلق أجر!
مااا هااي؟  ساايلة النخااة الاا  ال ت ماار  ال بعااد ساانني؟ والقيامااة يف طريق ااا    أن تقااوم؟ وعاان اي أة! ي رساا ا؟! و 

 يقني؟!
 اي هللا! لن يقول هذا  ال نيب اإلستم لامت النبيني!

اإلستم وحده هو الذي ميتان أن يوجاه القلاو  هاذا الاوجياه  ونايب اإلساتم وحاده هاو الاذي ميتان أن ي اادي 
 لرين!هذا اهلدي  وي دي به اع

 وهذا اتريخ ا ر  ال ا.. لي   يه م ة هذه القبسة من قبسات الرسول!

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
* * * 

رغا  غرابا اا  ول وهلاة  وباده ا للرتتار  -وهي المة بسيطة ال غمو   ي ا  وال صنعة  وال أ ترتنن أ. الماة 
د اي اا مان ج خترج بسيطة ابساطة الرتطرا  عميقة اعمه الرتطرا  شاملة واسعة  سايخة  تضا  باني  -على غرا 

 حياا.. من ج احلياا اإلستمية.
 ا  من معر تساخلصه النرت  من التلمات البسيطة العميقة يف رن.

أول ما خيطر على البال هو هذه العجيبة ال  ياميت اا اإلستم: أن طريه اعلرا هو طريه الدنيا بات الااتف 
 وال ا  ا !

واعلر لآللرا! و منا هو طريه واحد يشمة هذه وتلق  ويربط ما  هنما ليسا طريقني منرتصلني: أحدألا للدنيا 
 بني هذه وتلق.

 لي  هناك طريه لآللرا امسه العبادا. وطريه للدنيا امسه العمة!
و منا هو طريه واحد أوله يف الدنيا ورلره يف اعلرا. وهو طريه ال يرت    يه العمة عن العباادا وال العباادا عان 

احد يف نإر اإلستم. واتألا يسن جنباً    جنب يف هذا الطريه الواحد الذي ال طريه العمة. اتألا شي  و 
 سواه!

العمة    رلر حلإة من حلإات العمر.    رلر لطاوا مان لطاوات احليااا! ي رسا ا والقياماة تقاوم تقاوم هاذه 
 اللخإة. عن يقني!

لوضو  يف مرت وم اإلستم. ولتن الذي يلرتاي وتوايد قيمة العمة  و براته واحلض عليه   ترا واضخة شديدا ا
 النإر هنا لي  تقدير قيمة العمة  خسب  و منا هو  براته على أنه الطريه    اعلرا الذي ال طريه سواه.

وقد مرت على البشرية   ات طويلة يف املاضي واحلاضار  ااناي حتا   ي اا ابلرترقاة باني الطاريقني. ااناي تعاقاد 
 االنقطام عن الدنيا  والعمة للدنيا يتح  وقي اعلرا! أن العمة لآللرا يقاضي

وااناي هااذه الرترقااة بااني الاادنيا واعلاارا عميقااة اجلااذور يف نرتاا  البشاارية  ال تقاا  عنااد هااذا املإ اار وحااده  و منااا 
 تاعداه    مرتاهي  ألرى تاصة ابلتيان البشري يف جمموعه.

  الدنيا واعلرا مرت قاان.
 واجلس  والرو  مرت قان.

 ملادي يرت   عن أ التمادي أ.وا
 ترت   عن املياا يتيقا. -بل ة الرتتسرتة  -والرتيتيقا 

واحلياا العملية ترت   عن احلياا امل الية أو عن مرتاهي  ا لت .    رلر هذه الارترقات ال  تنبع ال ا من نقطة 
البشارية علاى هاذه الرتتارا املرترقاة  واحدا  هي الارترقة باني الادنيا واعلارا  أو باني ا ر  والساما . وحاني تعاي 

املوتعة  تعي  وال جرم يف صرام دا   حمن مضلة. تعاي  موتعاة الانرت  من وباة املشااعر. ال حتا  بوحادا جتماع  
 اياهنا  أو رابط يربط أشاابا.  ت تعرف الراحة وال تعرف الستم.
 تال واقعة.والرترقة بني ا هداف املاعارضة شقوا قدمية وقعي  ي ا البشرية وما ت
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وقد ااني تؤدي يف القدمي    عتلة بعض الناي وتنست    وتتالب رلرين على احلياا جيعلوهنا أل   ا وحد  
ينا بااون مااا  ي ااا ماان ماعااة قبااة وقااي الرتااوات   اااملت   شاا واب  وال ميلتااون نرتساا   من ااا  وتقااال   يف هنايااة 

 عله الدا   الذي ال ي نأ وال يساقر.ا مر.. يساوي أن تورده  موارد احلا   أو تشقي   ابلا
وما تتال هذه الرترقاة تاؤدي    ناا ج اا تلاق يف العاامل احلاديث. ولتن اا تتياد يف أ مادنيانا أ احلاضارا حاذ تبلا  
مبل  اجلنون! وحاالت اهلس اي  وض ط الدم واضطرا  ا عصا   واجلنون التامة  واالناخار.. تاتايد يف ظة 

درجة لطرا تؤ ن بادمن الطاقة البشرية وترتايا ا  وهي صدى لالق الرترقة ال  توتم النرت  احلضارا احلدي ة    
 [.2الواحدا يف وج ات شذ ق ال تربط بين ا برابن ]

 والتيان النرتسي حبت   طرته ال   طره هللا علي ا.. وحدا.
وات اجلسااد ورغبااات الاانرت  وحاادا تشاامة اجلساا  والعقااة والاارو . تشاامة أ املااادا أ و أ التمااادا أ تشاامة شاا 

 وأتمتت العقة وسبخات الرو . تشمة نتوات احل  ال ليإة وأتمتت الرتتر الطليقة ور ر ات الرو  الطا را.
 وال شق أن جت يات هذا التيان ماعارضة  وأن اتً من ا جانح يف اجتاه..

  لق   ا تراي وشأهنا  ينبي اة انبي من ا على هواه!
التيان البشري  عجيبة الرتطرا ال   طره هللا علي ا  أن هذا الشااات الناا ر املنا ار  ميتان ولتن العجيبة يف هذا 

يف وحدته تلق وترابطه  أارب قوا على  -من عجب  -أن جيامع  ميتن أن ياوحد  ميتن أن ي ابط  ق يصبح 
بح طليقااة  اااالنور.. ا ر !  لاق حااني تقااب  الااذرا الرتانيااة ماان حقيقااة ا تل اخلالاادا   اشاااعة وتاااوهج  وتصاا

 باتج  ي ا املادا والتمادا   ما سوا !
 والطريه ا ارب لاوحيد هذا الشاات النا ر املنا ر  وربطه اله يف ايان  هو توحيد الدنيا واعلرا يف طريه!

اف عند اذ ال تاااوتم احلياااا عمااتً وعباادا منرتصاالني. وال تاااوتم الاانرت  جساماً وروحاااً منرتصاالني. وال تاااوتم ا هااد
 عملية ونإرية  أو واقعية وم الية ال تلاقيان!

حني يلاقي طريه الدنيا بطريه اعلرا  وينطبقان   ما شي  واحد  ادث م ة هاذا يف دالاة الانرت    اقا   
بتياهنا  -ا هداف املاعارضة. ويلاقي الشاات املاناثر  ق ينطبه اجلميع   و شي  واحد. وتلاقي النرت  املرتردا 

لاقي بتيان احلياا ا ارب  وقد توحدت أهدا ه وارتبط شااته   ااتقى معه  وتس يح  ليه  وتنساج  ت -املوحد 
يف  طاااره  وتساابح يف  ضااا ه امااا يساابح التواااب املرتاارد يف  ضااا  التااون ال يصااطدم ب اانه ماان ا  ااتك  و منااا 

 يربط ا كيعاً قانون واحد شامة  سيح.
 واإلستم يصنع هذه العجيبة!

 يف س ولة ويسر! ويصنع ا
 يصنع ا باوحيد الدنيا واعلرا يف نإام.

نارَيا( ]  ِلَرَا َوال تَانرَ  َنِصيَبَق ِمَن الدُّ اَر اعر ُ الدَّ  [.3)َوابارَاِ  ِ يَما راَتَك اَّللَّ
ارََج ِلِعبَااِدِه َوالطَّيِمبَااِت ِماَن الارِمترِ  قُاةر ِهايَ   َم )ُقةر َمنر َحرََّم تِيَنَة اَّللَِّ الَّاِ  َألر نارَيا َلاِلَصاًة يَااور َيَااِا الادُّ  ِللَّاِذيَن رَمنُاوا يف احلر

 [.4الرِقَياَمِة( ]
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ال كة التاملة الصادقة للخقيقاة اإلساتمية. ومان ق ااناي الادنيا واعلارا يف نرتساه طريقااً  وقد اان الرسول 
 واحداً وهنجاً واحداً و أ حسبة أ واحدا.

  به وجه هللا واعلرا؟مل يتن مقصوداً  أي عمة من أعماله 
 عن العمة يف الدنيا  والعمة إلصت  ا ر ؟ واي حلإة ا  

حااااذ الصااااتا.. أمل يتاااان صاااالوات هللا وسااااتمه عليااااه يساااااعني  ي ااااا هللا أن ميتنااااه ماااان أدا  رسااااالاه علااااى الوجااااه 
 ا امة  ورسالاه هي هداية الناي يف ا ر   ليعر وا هللا واليوم اعلر؟!

 تنقطع: العمة والعبادا  والدنيا واعلرا  وا ر  واملسا !حلقة واحدا ال 
 هو القدوا وا سوا احلسنة  وهو واضع املن اج العملي لاخقيه اإلستم يف عاامل الواقاع. والرساول  والرسول 

ربه  مل يعاتل الناي لياط ر لربه يف معتل.  عباداته يقضي ا أمام   ومع   وه  يف صخبة منه.  إ ا اان خيلو   
يف جانح الليااة ياعبااد   تااة نرتا  بشاارية برتااو    اخللااوا حينااً ماان الوقااي  واااة نرتا  بلااق أن تصاارتو يف هااذه 
اخللااوا  ااو  مااا تصاارتو يف حضاارا اعلاارين. ولتاان امل اا  أنااه يف أعمااه للواتااه وأصاارتاها ال ينسااى أنااه رسااول هللا  

 املتل  أبدا  رسالة هللا.
يف سبية هللا. ويدعو الناي    سبية هللا. وأياة ابسا  هللا. ويااتوج علاى والرسول اار  يف سبية هللا. ويسامل 

سنة هللا. وي دم ويبين  واط  وينشئ  وي اجر وياوطن.. اة  لق يف سبية هللا  واليوم اعلر  ياوم يلقاى هللا. 
 . تة عمله   ن عبادا ياوجه اا    هللا. والطريه أمامه طريه واحد.. هو الطريه    هللا..

وهاااو يسااان يف هاااذا الطرياااه ا وحاااد الاااذي ال طرياااه غااانه  يسااان قااادماً ال يالرتاااي وال ياخاااول.. وال يتااا  عااان 
 املسن..

 اان يسن يف الطريه.     رلر حلإة من حياته 
 اان يعمة يف الدنيا وهو يب ي اعلرا  ويعمة لآللرا ابلعمة يف ا ر .

َملراُي لَ  َم َأار اتَم ِديناًا( وأحا  حاذ حاني نتلاي اعياة: )الريَااور اُي َعلَايرُت ر ِنعرَماِ  َوَرِضايُي َلُتاُ  ا رِسر َمر ُتا ر ِدياَنُت ر َوَأبر
أهنااا الن ايااة  اادمعي عيناااه.. حااذ يف ماار  املااوت.. حااذ يف اللخإااة ا لاانا مل يتايلااه انشاا اله أبمااور   عماار

الااذي يساانون عليااه.. باوطيااد أراااان  الاادنيا.. أبمااور الناااي.. ألصاات  ا ر .. ادايااة البشاارية.. برساا  املاان ج
 الدين وتوثيه عراه..

 أ  ياوين بتاا  أااب لت  اااابً ال تضلوا بعده أبداً.. أ. واان يقول والوجع يشاد عليه 
 ااني يف يده الرتسيلة واان ي رس ا..

 حذ  اضي روحه الترمية الطاهرا    مواله.. ومل يدم يديه من ا 
 

* * * 
 اً يقادي  يه املسلمون بنبي    وي دون به البشرية الضالة    سوا  السبية.و ن يف  لق لدرس

 ياعلمون أن يربطوا طريه الدنيا بطريه اعلرا.
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ياعلمون أن الدين لي  عتلة عن احلياا  و منا هو صمي  احليااا. لاي  عتلاة عان تياار احليااا الصاالب املضاطر  
  ت يرابون  يه مراب   مع الراابني.

 يرضون را  وال خيدمون دين     ا أحسوا أنه ينب ي علي   أن ينسوا هللا والدين   ا دللوا معا ك احليااا وأهن  ال
 وعملوا إلصت  ا ر .

لان يرضاوا هللا ولان خيادموا الادين   ا دللاوا املدرسااة أو اجلامعاة أو املعماة أو املصانع أو املاجار ويف حسااا  أهناا  
  ا  -نيا  وأهناا  يف حلإااة ألاارى حااني يرترغااون ماان عمااة ا ر  ساايعودون اعن يعملااون لااور  ويعملااون للااد

    هللا   يعبدونه وياوج ون  ليه! -عادوا 
 ات! لي   لق من اإلستم!

 منا اإلستم أن أيالوا ابس  هللا  وياتوجوا ابسا  هللا  وياعلماوا ابسا  هللا ويف سابية هللا  ويعملاوا ويناجاوا وياقاووا 
 بية هللا. ال تش ل   الدنيا عن اعلرا  وال اعلرا عن الدنيا   هنما طريه واحد ال يرت قان.ويساعدوا.. يف س

وحني ياعل  املسلمون  لق: حني ياعلمون أهن    ا درسوا الطاقة الذرية واساخدام ا يف السل  واحلر  ميتن أن 
إ  السياسااية واالقاصااادية واإلصاات  يتونااوا ماصاالني ابة ويف ساابية هللا. حااني ياعلمااون أهناا  وهاا  يدرسااون الاان

االجاماعي  أو يطبقوهنا على الناي وه  يسوسون أموره   ميتان أن يتوناوا ماصالني ابة ويف سابية هللا. حاني 
ياعلمااون أهناا  وهاا  يف للااوب  مااع أتواج اا  اققااون هاادف احلياااا ا ااارب  ميتاان أن يااذاروا اساا  هللا ويتونااوا يف 

 سبية هللا..
ن عمااتً واحااداً ماان أعمااال ا ر  الت اانا املارترقااة ال ميتاان أن خياارج عاان الطريااه    اعلاارا   ا حااني ياعلمااون أ

 أقدم عليه اإلنسان وهو مسل  مؤمن ابة ماوجه    هللا..
بة حني ياعلمون أنه ال ميتن   أن خيدموا اعلرا  ال ألصت  الادنيا  وال يصالوا لآللارا  ال عان طرياه ا ر   

يإلوا    رلار حلإاة مان حيااب  يعمارون ا ر  وي رساون  ساا ل ا  و ال  لان يصالوا    رضاوان  وأن علي   أن
 هللا.. 

 حني  لق يتونون مسلمني حقًا..
 هو قدوب . وحني  لق يتونون قدوا لوم  ال ا على سطح ا ر   اما اان الرسول 

 َداَ  َعَلى النَّاِي(.)ِلَيُتوَن الرَُّسوُل َشِ يداً َعَليرُت ر َوَتُتونُوا ُش َ  
عند ااذ يتااون لاادي   مااا يعلمونااه للعااامل الااه  ولل اار  املرتاااون لاصااة. ال اار  الااذي أصااابه اجلنااون  قااام حبااربني 

 ماوالياني يف ربع قرن  وهو اليوم يساعد لادمن ا ر !
يعومقت  عن تعمن يساطيعون أن يقولوا للناي يف اة ا ر : لقد أل يا  أ هللا أ من حسابت   نت  ظننا  أنه 

 ا ر   وعن تعل  العل   وعن اسا تل طاقة ا ر   وعن االساماام ابحلياا!
 ولتنه يف الواقع لي  اذلق!

رََج ِلِعَباِدِه َوالطَّيِمَباِت ِمَن الرمِ   ترِ ( و مناا يرياد نه يدعو    اة هذا الذي برتون  ليه: )ُقةر َمنر َحرََّم تِيَنَة اَّللَِّ الَِّ  َألر
 قط أن توحدوا طريقت    ت جتعلوا طريقاً للدنيا وطريقاً لآللرا منرتصلاني  و مناا طرياه واحادا للادنيا واعلارا  

 هي الطريه    هللا.
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* * * 

 ولي  هذا هو الدري الوحيد الذي ناعلمه من هذا احلديث العجيب.
  ت أيي مع احلياا!

 بسبب اليأي من النايجة!والعمة يف ا ر  ال ينب ي أن ينقطع حلإة واحدا 
 خذ حني تتون القيامة بعد حلإة  حني تنقطع احلياا الدنيا ال ا  حني ال تتون هناك مثرا من العمة.. حاذ 

 عند ذ ال يت  الناي عن العمة وعن الاطلع للمساقبة  ومن اان يف يده  سيلة  لي رس ا!
  هنا د عة عجيبة للعمة واالسامرار  يه واإلصرار عليه!

 شي  على اإلطت  ميتن أن مينع من العمة! ال
 اة املعوقات.. اة امليئسات.. اة أ املساخيتت أ.. ال ا ال وتن هلا وال حسا .. وال بنع عن العمة.

 وف ة هذه الرو  اجلبارا تعمر ا ر  حقاً وتشيد  ي ا املدنيات واحلضارات.
لعماة يف سابيل ا  ال ينخارف اب  تاار واملشااعر عان اة ما يف ا مر أن اإلساتم وهاو يادعو لاعمان ا ر   وا

طريه هللا وطريه اعلرا   نه ال يرتصة بني الدنيا واعلرا  وال بني احلياا العملية و أ ا لت  أ.  ناه ال يقاول 
 وعمر ا ر   وال يعنيين أن ترترتاع ألات  النااي أو بابط   للعماة مقاايي   -اما يقول ال ر  املنخرف   -

  مقايي ! ال بمين ألت  الرجة ما دام أ  نااجه أ يعجبين!   ذه النإرا املباسرا اهلابطة ال تلبث أن ولولت
تاادمر يف حلإااة مااا بناااه يف أجيااال. وأن حتيااة العمااار الااه    لاارا ! بااة  ن هااذه النإاارا املباساارا اهلابطااة لاااوتم 

ن النايجااة القريبااة هااي ا ماارا  العصاابية واجلنااون النرتااوي وا  تااار بااني اخلاان والشاار  وبااني الواقااع وامل ااال   اتااو 
 واالناخار  و لق وحده تدمن للنرتوي وتبديد للطاقة  ولو مل ادث الدمار الشامة واخلرا  الرهيب.

وقد اان املسلمون وه  يؤمنون بدين   ويعملون به يبنون أروم حضارات ا ر  وينشئون أر ع مرتاهيم ا.. وال 
 ينخر ون عن طريه هللا.

ااني طاقة أ العمة أ تد ع   لإلنشا  والاعمن  والرتاح واالنسيا  يف ا ر    بل وا يف حملة لاطرتة من التمن 
غريبة على البشرية   -وما تتال  -ما مل يبل ه غنه  يف قرون  وأقاموا يف اة متان م تً للعدالة اإلنسانية ااني 

 ينإرون  لي ا اما ينإرون لوحتم وا ساطن.
أعااد أبااو عبيادا اجلتيااة  هاة الشاام يااوم علا  ابحاشاااد جاي  الاروم ولشااي أال يقادر علااى  اايا    وقااال حاني 

هل : أ  منا رددان عليت  أموالت   نه بل نا ما كع لنا من اجلموم. و نت  قاد اشا طا  عليناا أن منانعت   و ان ال 
لشرن وماا اابناا بينناا وبيانت   ن نصاران هللا نقدر على  لق. وقد رددان عليت  ما ألذان منت  وحنن لت  على ا

 علي   أ.
حني صنع  لق اان يقاوم ألحادى املعجاتات الا  أنشاأها اإلساتم علاى وجاه ا ر . يعماة. وجيا اد يف عملاه 
   أقصااى ال اياااة  ويضااار  يف مناااااب ا ر . وااااار  وي اااتو. وال ينساااى هللا حلإاااة واحااادا يف  لاااق الاااه وال 

 ا عن طريقه    اعلرا   نه يعمة  لق اله يف سبية هللا.يرت   طريقه يف الدني

This file was downloaded from QuranicThought.com



وحني مت النصر لصت  الدين يف احلرو  الصاليبية وأمتناه هللا مان أعادا  ديناه الاذين غادروا مان قباة بع اد هللا  
و حباوا املسالمني دالااة البياي املقاادي  واعاادوا ب لإااة ووحشاية علاى اااة حرماات البشاارية.. مل ي اأر لنرتسااه  ومل 

باة  -وهو مأ ون بذلق مان ااة شارا ع الساما  وا ر  معاملاًة ابمل اة  - ة ا   ومل يعمة يف رقاا  السي  مي
 صرتح وعرتا  وارترتع على نرتسه وعلى النرت  أ البشرية أ ال ا..

حني  لق اان يقوم فعجتا ألرى من معجتات اإلستم.. يعمة ويعمة.. وال ينسى هللا  وال يرتا   طريقاه يف 
 طريقه    اعلرا. ا ر  عن

 وبذلق اان اإلستم  ذاً يف الااريخ..
 واان البنا  الذي بناه اإلستم  ريداً ابلرغ   ا أصابه من ضرابت من الدالة ومن اخلارج على السوا .

لقد اان املسلمون يقادون برسوهل  وهو ا    على العمة لاعمن ا ر   وغري ما يف أيدي   من  سا ة ت مر 
  هلااا هللا  و مناااا علااي    قاااط أن ي رسااوها  وميضاااوا    غنهااا ي رساااون يف متااان جدياااد! ويقااادون باااه حااني يشاااا

 ي رسااون بااه مااا ي رسااون ماان نباااات اخلاان يف اااة متااان  وهاا  ياج ااون    هللا وحااده و   اعلاارا. ال تااد ع   
 مطامع ا ر  املنباة عن طريه هللا  وال ش وات النرت  املنباة عن تقوى هللا.

وباذلق بياتوا وساادوا  وااانوا الناور املشار  يف ظلماات ا ر   والقادوا يف ااة ساوك وااة عماة وااة علا  وااة 
نإام. وأوراب يف ظلمة اجلاهلية أتال ا الرترقة واحلرو  والاألر واالحنطان.. حذ قبسي قبسات من اإلستم يف 

غن طريه هللا وطريه اعلرا.. ومن ق ال  احلرو  الصليبية   أ اقي من غرتوبا وبدأت أ تن ض أ.. ولتن على
 تقوم  ال امن ياخبطه الشيطان من امل .. تنطله ااجملنون واهلوا يف رلر الطريه.

و ن أمام املسلمني التسا  اليوم قادوا يف رساول هللا تانرتع     ا  اخاوا هلاا بصاا ره  وتادبروا معاني اا.  ن علاي   
ج اد طااقا    و او  الطاقاة ليعوضاوا القعاود الطوياة. يعملاوا يف ااة ميادان  أن يعملوا دا ماً وال يتلماوا.. يعملاوا

من ميادين العمة: يف ميدان العل  وميدان الصناعة وميدان الاجاارا وميادان االقاصااد وميادان السياساة وميادان 
 الرتن وميدان الرتتر..

 يعملوا وال يقولوا: ما قيمة العمة؟ وما ا ميتن أن نصة  ليه؟
 يلة ولو ااني القيامة تقوم اللخإة.  إمنا علي   أن يعملوا  وعلى هللا بام النجا !ي رسوا الرتس

* * * 
 والدعاا لاصة هل  يف هذا احلديث دري أي دري!

  الدعاا ه  أشد الناي تعرضاً لنوابت اليأي  وأشده  حاجة    ال بات!
 ألرى    السن يف الطريه. قد ييأي الااجر من التسب  ولتن د عة املال ال تلبث أن تد عه مرا

 قد ييأي السياسي من النصر  ولتن تقلبات السياسة ال تلبث أن ترتاح له منرتذاً  يسا له لصاحله.
 قد ييأي العامل من الوصول    النايجة.. ولتن امل ابرا على البخث والادقيه ارتيلة أن توصله    الن اية.

ي  وه  يف حاجة    الاشجيع الدا   واحلث الطوية  ولتان   ماع اة ألوان البشر احمل  ني حر ة معرضون لليأ
  لق ليسوا االدعاا يف هذا الشأن   أهدا    غالباً ما تتون قريبة  وعوا ق   غالباً ما تتون قابلة للاذلية.

 ولي  اذلق املصلخون.
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علااى املقاوماة وعلااى التياا   هنا  ال ياعاااملون ماع املااادا ولتاان ماع أ النرتااوي أ والنرتااوي أعصاى ماان املاادا  وأقاادر 
 واالحنراف.

والس  الذي أياة قلو  الدعاا هو انصراف الناي عن دعوب   وعدم اإلميان فاا  ي اا مان احلاه  باة مقاوما اا 
 يف ا ن من ا حيان بقدر ما  ي ا من احله  وعصياهنا بقدر ما  ي ا من الصت !

 عند ذ ييأي الدعاا.. ويا اوون يف الطريه.
سي روحه قبسة من ا  ه ا على املشر  الطليه.  ال من أطاقي روحه أن ي ري الرتسيلة ولو ااناي  ال من قب

 القيامة تقوم اللخإة عن يقني!
 

* * * 
هاااذا الاوجياااه العجياااب الاااذي  الااادعاا أحاااوج النااااي    هاااذا الااادري. أحاااوج النااااي أن ياعلماااوا عااان الرساااول 

 من التلرف والانسيه. تاضمنه تلق التلمات القليلة البسيطة اخلالية
ه  أحوج النااي أن يقبساوا مان قبساات الرساول هاذه اللمخاة املضايئة التاشارتة الدا عاة املوحياة   انان يف قلاوا  

 ظلمة اليأي  وت ري يف نرتوس   نباة ا مة  اما ت ري الرتسيلة يف ا ر  لا مر بعد حني.
 حده  ابذلوه وال تاطلعوا    ناا جه! نه يقول هل : لي  عليت  مثرا اجل د  ولتن عليت  اجل د و 

ابااذلوه ألميااان اامااة أن هااذا واجاابت  وهااذه م مااات   وأن واجاابت  وم مااات  ينا يااان بتاا  هناااك  عنااد غااري 
 الرتسيلة يف ا ر   ال يف الاقان ال مار!

 وهو    يقول هل   لق ال ي رر ا  وال يضخق علي  !  منا يقول هل  الشي  الواحد الصوا !
 أل نرتسق: مذ ت مر الرتسيلة واي  ت مر  وحوهلا الراي  وا عاصن والشر من اة جانب؟ خني تس

وحااني يصااة بااق الارتتاان    أن تطاار  الرتساايلة جانبااااً وتاانرتض من ااا يااديق.. حينئااذ اياا  ت ماار؟ وأ َّ هلاااا أن 
 تعي ؟

 أما قالا ا أني حني أ لام ا من يديق؟
ابلدعا .. حينئذ تتون أودعا ا متاهنا احله  وع دت اا     ولتنق حني ت رس ا يف ا ر  وتر ع يديق ة

 احله الذي يرعاها ويرعاك.
وال يش لق أن تسأل: مذ تتون ال مار؟! لي  هذا من عملق أني. لسي م يمناً علاى ا قادار. ولاي  لاق 

 أن بسق نرتسق من الدوار! -لو علماه  -عل  ال يب. و ال يف طوقق 
  الواسع الرتسيح الذي ال حد له وال انا ا ؟!ومن تتون أني يف ملق هللا

و منا أني أني:  لو  حي ماخرك له اياان ولاه وتن وقاوا ومتاان يف اترياخ ا ر   حاني تقاب  روحاق قبساة 
 من صانع ا ر  وصانع التون  وصانعق أني من بني هذا التون التبن.

الرتساايلة الاا  غرسااا ا يرعاهااا لااق ويطلااع هلااا  أ اات تاادم لااه   ن اصاانك مطمئناااً  ليااه؟ أو ال تاادم لااه اااذلق هااذه
ال ماار؟! أو ال تتارتااي بادورك املطلااو  مناق يف امللتااوت اهلا اة الرتساايح  وحتماد هللا أن مل امملااق سااوى دورك 

 هذا احملدود امليسور؟!
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 وحني تصنع  لق تطلع ال مار!
 ال عجب يف  لق وال سخر!

ق وماا صانعي   يخباق   ياذهب ياع اد  سايلاق الا  و منا أني تؤدي دورك وبضي   يجي  غنك  يعجب ب
 غرسي   انمو  وتطلع ال مار.

 وقد تتون أ سعيداً أ فقايي  ا ر     ى ال مرا وأني حي يف عمرك احملدود.
 وقد بضي قبة أن ترى ال مار..

 ولتن أين بضي؟ هة بضي  حد غن هللا     جوار غن جوار هللا؟
   هناااك  أن تتااون قااد رأيااي ال ماارا هنااا  أو تراهااا وأنااي هناااك؟ ااات!  هنمااا يف  مااا ا   ن عليااق حااني تصااة 

 الن اية سيان.
 و منا ترضى وأني يف جوار ربق أنق غرسي الرتسيلة يف ا ر  ومل تدع ا من يدك يقال ا اليأي واإلألال.

 
* * * 

 سيلة  لي رس ا.للناي:  ن اان يف يد أحدا    ليسي   ن دعوا يف اخليال حني يقول الرسول 
 و منا هي صمي  دعوا احله. احله الواقع يف ا ر   املش ود على مدار الااريخ.

 والدعاا يف اة ا ر  أحوج الناي  لي ا حني تضيه ا  السبة ويصة    قلوا  س  اليأي القاال.
 وه  أو  الناي أن يادبروا سنا الرسول نرتسه.

 يتون بعد حلإات! لقد اان ي ري الرتسيلة وهو ما يدري ما
 قد أتبر به قري   اقاله.

 قد ي لق جوعاً يف الشعب هو ومن معه من املؤمنني.
قد يلخه به الترتار وهو يف طريقه    ال ار  ت يتون مثة غد.. أو تتون القيامة بعد حلإة.. ومع  لق ي ري 

   هللا ما دام يؤدي الواجب املطلو .الرتسيلة  وياع دها ابلرعاية حذ يؤ ن هللا ابل مار  وهو مطمئن دا ماً  
  لق هو امل ة الذي اااج الدعاا    أن يقادوا به حني يدعون    اإلصت .

 من اان يف يده  سيلة  لي رس ا!
 وال يسأل نرتسه: اي  تنمو وحوهلا الراي  وا عاصن والشر من اة جانب؟

 ال يسأل نرتسه   لي   لق شأنه..
  ليدم  لق ة 

 رتسه أنه أودع ا متاهنا احله  وع د اا    احله الذي يرعاها ويرعاه.ولاطلب ن
 اااااااااااااااااااااااااااااااا

 ث والتراعة أ.[  اره علي بن العتيت يف املناخب ألسناد حسن عن أن  رضي هللا عنه. أ عمدا القارئ يف شر  صخيح البخاري لبدر الدين العيين  اب  احلر 1]
طيب أن عشرا يف املا ة من ا مريتيني مصابون ابلصدام الادا   امار   أي أناه لاي  الصادام الطاارئ الاذي تشارتيه املساتنات  و مناا هاو صادام  [ جا  يف  حصا 2]

 دا   ال يشرتى! ق قال الاقرير  ن هذه النسبة رلذا يف االرترتام.
 [. 77[ سورا القص  ] 3]
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 [.  32[ سورا ا عراف ] 4]
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 طلب العل   ريضة
 

 [.5لب العل   ريضة على اة مسل  أ ]أ ط
العل .. هذا النور الذي ي دي هللا به يف مسالق ا ر   وينن هل  السبية: أ  ن م ة العلما  يف ا ر  ام ة 

 [.6أ ]أن تضة اهلدااالنجوم ي ادى اا يف ظلمات الرب والبخر   إ ا انطمسي النجوم أوشق 
 ى أ اجمل ول أ والشعام النا ذ    الإلمات.العل .. تلق النا ذا الضخمة املرتاوحة عل

العل .. تلق الطاقة اهلا لة ال  ميد اا اإلنساان حياتاه  ويوساع اياناه   ات ينخصار يف  ات نرتساه  وال ينخصار 
يف واقعاه الضاايه القرياب  وال ينخصاار يف جيلاه الااذي يعاي   يااه. باة ال ينخصاار يف حمايط ا ر . و منااا يشاامة 

 ينرتااذ    املاضاااي  وااااول أن يرت ااا  املساااقبة علاااى ضااو  احلاضااار  ويرقااب التاااون علاااى  هااذا الاااه ويتيااد علياااه 
اتساااعه ماان لااتل مناااظنه ونإرايتااه.. وينطلااه.. امااا تنرتلااي أ املااادا أ احملسوسااة ماان نطاق ااا الضاايه وتصاابح 

لية علاى السارا  شعاعاً يدور يف اع ا .. أ ا ناي  يف الوحشاة  والصااحب يف ال رباة  واحملادث يف اخللاوا  والاد
 والضرا   والست  على ا عدا ..

 [.7وبه يعرف احلتل من احلرام. وهو  مام العمة والعمة اتبعه.. أ ]
العل .. تلق املنخة الرابنية العجيبة الا  منخ اا هللا لإلنساان  وارمماه ااا و ضماله. وهاي  حادى معجاتات اخللاه. 

 منر اا غا لني  ننا تعودانها!
اهنا من العجب  وال خترته قلوبنا من الب ر  ال حني يقع العل  على سر ها ة من أسرار التون  أو وال نرتاح أ و 

يرتاااح ابابً جديااداً علاااى اجمل ااول.. مااع أن املعجاااتا يف الصاا ن والتبااان سااوا ! اشااأن أ احليااااا أ ُتعجاات يف اخللياااة 
 املرتردا اما تعجت يف أعقاد ا حيا !
ايً أن اارتة به ويعإمه  وهو الذي اارتة بطاقات احلياا ال ا ويعإم ا  وهو هذا العل .. لقد اان اإلستم حر 

 الذي يوجه القلو  لتة منخة منخ ا هللا  واة رية من رايت هللا..
حاارايً أن اااث علااى العلاا  وير ااع منتلاااه  وهااو الااذي نااتل عليااه الااوحي  علمااه: )اقارااَرأر َوَربُّااَق  ولقااد اااان الرسااول 

َرُم الَِّذي َار (  ذا  حتوا العل   وترتاخي له به اع ا . ق هو الذي يالاو  ا ر نرَساَن َما ملَر يَاعرَل ر َعلََّ  اِبلرَقَلِ  َعلََّ  ا رِ
 من هذا الوحي:

َ ِمنر ِعَباِدِه الرُعَلَماُ (! ] َا خَيرَشى اَّللَّ  [.8)ِ منَّ
مااع هااذا الااه  وتإااة لااه دالالتااه وهااو اااث علااى العلاا   يإااة عجيباااً  ولتاان الاعباان الااذي اساااخدمه الرسااول 

 اخلاصة و اا اته اخلاصة  وتوجي اته ال  ال تصدر  ال عن رسول  وصول ابة  واصة     اه!
 طلب العل  أ  ريضة أ!

 هذه التلمة املرتردا تشع وحدها أمواجاً من النور  وترتاح وحدها ر اقاً من احلياا.
 ؤمنني. ريضة..  لننإر ما تعين الرتريضة يف قلو  امل

  هنا أوالً : واجب مرترو  على اإلنسان أن يؤديه. ال جيوت أن تش له عنه املشاغة. وال أن تقعده العقبات.
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وهااي ينيااًا: واجااب يؤديااه اإلنسااان    هللا وياعبااد بااه  ليااه  وماان ق   ااو يؤديااه أبمانااة. ويؤديااه بنإا ااة. ويؤديااه 
 أللتص.

ماا قاام اإلنساان ااذه الرتريضاة  أو ااذه العباادا  أحا  أناه يقا   وهي يل ًا: عمة يقار  العباد    الار    تل
 من هللا.  يتداد به  مياانً وتعلقًا  ويتداد له لشية وحبًا  ويتداد  حساساً ابلرضا يف رحابه  والشتر على عطاايه.

 تلق بعض معاين أ الرتريضة أ يف القلب املؤمن. وتلق ااني معاين أ العل  أ يف نرتوي املسلمني!
 

* * * 
 مل يشعر املسلمون قط أن الدنيا تنرتصة يف  حساس   عن اعلرا أو أن الدين ينرتصة عن احلياا.

اانوا أيلذون شئون احلياا ال ا  من   -ال  وج    هلا هللا ورابه  علي ا رسوله  -واذه الرو  الشاملة الواصلة 
 عمة وعبادا  وأ تار ومشاعر  وشريعة ونإام..

ملة الواصاالة  ابااا اااانوا أيلااذون العلاا .. علااى أنااه أ  ريضااة أ تصااة ا ر  ابلسااما   وتصااة واااذه الاارو  الشااا
 العمة ابلعقيدا  وتصة أ املعر ة أ.. ابة.

ااان للعلاا  يف أ عقااوهل  أ هااذا املادلول الشااامة..   ااو لااي  علاا  ا ر  وحادها. ولااي  علاا  السااما  وحاادها. 
 . ولتنه  لق اله  مشموالً ابلعقيدا ومرتبطاً ابة.ولي  عل  النإرايت وحدها أو عل  الاطبيقات

ومن ق امادت أ العلوم أ يف نإره  حذ مشلي املعر ة ال ا.  من ا علوم الدين من  قه وشريعة وتوحيد واتم. 
 ومن ا علوم الل ة. وعلوم الرتلق والطبيعة والتيميا  والرايضيات..    رلر ما اان معرو اً يومئذ من العلوم.

أمة عل   ومل يتن تراث   امة شيئاً  ا قيمة من املعر ة.  منا اان أل   الشعر  -قبة اإلستم  -يتن العر   ومل
والرباعاة الل وياة.. ولتان اهلاتا اجلباارا الا  أحادث ا اإلساتم يف نرتوسا    والطاقاة العجيباة الا  كع اا يف اياااهن   

قاوا ها لاة تضار  يف ااة ميادان. يف ميادان العقياادا.  يف  جااج ا ر   قاد حاولا      -مان بعاد  -وأطلق اا 
 وميدان احلر . وميدان السياسة. وميدان املعر ة اذلق.

لقااد أحسااوا ابلرغبااة الشااديدا يف املعر ااة تاااأجج يف اياااهن : املعر ااة ماان اااة لااون. ويف اااة مياادان.  شاارقوا وغربااوا 
ارتاخاااون لاااذلق الاااه  وي ضااامونه ومي لوناااه يطلبااون العلااا   ويسااااخو ون علاااى ااااة ماااا جيااادون منااه يف الطرياااه. وي

ويصب ونه بصب ا   اإلستمية ال  تربط احلياا ال ا برابن العقيدا. ق يضرتون  ليه جديداً قيماً يش د هل  ابجلد 
 والعتمية  اما يش د ابلرباعة واملقدرا  والقوا والنما .

 اااري ماان انحيااة. امااا اانااي الصااني اااذلق اانااي املعر ااة يف وقااا   متدهاارا يف اليااوانن ماان انحيااة  ويف اهلنااد و 
تالاارا ابلعلاااوم. ويف احلتماااة القا لاااة: أ أطلباااوا العلااا  ولاااو يف الصاااني أ ماااا يشااان    هاااذه احلقيقاااة  وااااان توجياااه 

 للمسلمني أن يبذلوا أقصى الطاقة يف سبية العل    نشطوا يف سبية  لق ال يبالون الصعا . الرسول 
ذا اله  وترتقه املسلمون يف معارف ا ر  املعرو ة يف  لق احلني  ق ألذوا يف ويف سرعة لاطرتة أمل اإلستم ا

والرتقاه يشاامة  -البناا  واإلضاا ة  وظ ار ماان بيان   حشاد ها اة ماان العبااقرا يف ااة جاناب. عبقاارايت يف الرتقاه 
يف العلوم  وعبقرايت -ا س  النإرية للخياا ال ا فا  ي ا من اقاصاد وسياسة وحر  وسل  وتنإي  اجاماعي 

النإرياة ويف العلااوم العمليااة: يف الرايضاة والرتلااق والطبيعااة والتيمياا  والطااب  ارتااأ مان   الااااريخ أمسااا  لالاادا  
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أساا اً يف مادته واشو ه  -ااحلسن بن اهلي     -د عي ابملعر ة البشرية لطوات جبارا    ا مام. وظة بعض   
 ا وربيون. العلمية حذ القرن الااسع عشر  ياالمذ عليه

 ولتن امل   يف  لق اله هو أ الرو  أ ال  مشلي العل  يف العامل اإلستمي.. رو  أ الرتريضة أ.
ااني الاعالي  ال  اساقوها من هللا والرسول هي الا  تإلاة حيااب  وتسايطر علاى مشااعره . وااناي املعر اة يف 

 وجداهن   ريضة يؤدوهنا  بدا ع الرتريضة ويف صورا الرتريضة.
اااان للعلاا  يف نرتااوي الناااي قداسااة اقداسااة العقياادا. قداسااة تشاامة املعلاا  امااا تشاامة الطاات . اتألااا ااا  

 ابلرهبة  وا  ابلاقوى  وا  ابلنإا ة  وا  ابلراحة والرترحة يف رحا  هللا.
  نه واجب مقدي  يؤدى أ من الدالة أ. يؤدى من ا عما .

    الناي  ن أدا ه  ريضة اذلق.ا ساا  اصمة العل   نه  ريضة. ويؤديه 
 والطت  يسعون    طلبه  اما يسعون    املسجد للصتا.

 اتألا  ل  واتألا نإي .
سوا  أعجبنا اليوم وحنن ننإر  ليه بعقلية املعارف احلدي ة أم مل  -واحملصول العلمي الذي للرته أولئق املسلمون 

  د الصاد  العني  الذي بذل  يه..حمصول يش د ابجل -أ نارتضة أ عليه ابإلعجا  
مل يتن واحد يؤل  ليتسب! يتسب الش را أو يتسب النقود! و منا يؤل   نه حبث وجد واساانبط   وصاة 

    أ شي  أ  أ اعه على الناي.
 و أ االنقطام أ للعل  اان وحده دليتً على هذا الصد  الذي ال ترتسده ا غرا .

سامة الوحيادا يف أ علا  أ املسالمني.  اذلق ال يساانرتد ااة معااين أ الرتريضاة ومل يتن الصد  واإللتص ألا ال
 أ!

 و منا ااني هناك متياان ألراين  ترااا طابعاً أصيتً يف احلياا اإلستمية ما يقر  من أل  عام.
 اان يقر  القلو     هللا.. وال يبعدها عن هداه.  -وهو أ  ريضة أ  -املتية ا و  أن العل  

  حتدث يف اإلستم تلق الرترقة الب يضة بني العل  والدين!نع .. مل
 واي  حتدث والعل   ريضة ياقر  اا اإلنسان    هللا؟ اي  ياقر   ليه ابلبعد عنه والنرتور منه؟!

 ات!  ن العل  نور هللا. موهباه املعجتا ال  وهب ا لإلنسان. وهي أو  ابلشتر ال ابلترتران!
سااوا أن يف رقاااا   ديناااً ة يؤدوناه.   ااو قااد وهااب هلاا  أ احلتمااة أ و أ املعر ااة أ. وااذلق أحاا  املساالمون. أح

وهب هل  العقة الذي يرتتر ويتاش  ويسانبط. وهب هل  القدرا على االسارتادا من الاجربة. وهب هل   لق 
ديااان. هاااو الشاااعام العلاااوي الاااذي مل يتااان ليوجاااد لاااوال أن هللا نرتاااخ يف اإلنساااان مااان روحاااه..  علاااي   لقاااا   لاااق 

 الشتر. الشتر ة املنع  الوها .
 ومن ق اان العل  يتيده   مياانً. ويتيده  تعلقاً ابة:

َلربَااِ  الَّاِذيَن يَاذراُ  اِاتِف اللَّيراِة َوالناََّ ااِر َعايٍت ِ ُويل ا ر َررِ  َوالر َ ِقَيامااً َوقُاُعاوداً )ِ نَّ يف َللرِه السََّماَواِت َوا ر ُروَن اَّللَّ
اَي َهااَذا اَبِطااتً ُسابرَخاَنَق َ قِ وَ  َررِ  َرباَّنَااا َمااا َلَلقر نَااا َعااَذاَ  النَّاااِر( َعلَاى ُجنُااوِاِ ر َويَااَارَتتَّااُروَن يف َللراِه السَّااَماَواِت َوا ر
[9.] 
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تلق رو  املؤمن الذي أ ياعل  أ. الذي يارتتر يف لله السماوات وا ر . ويصة من ترتتره  لاق    قاوانني 
حقااا ه وتطبيقااات  تتيااد أ معلوماتااه أ وترتيااده يف تعماانه ا ر  وهااو ميشااي يف منااب ااا وأياااة ماان ونإاارايت و 
[  يدعوه  لق اله    معر ة هللا. ومعر ة أ القصد أ يف لله السماوات وا ر . القصد أ احله 10رت  هللا ]

اَي َهااَذا اَبِطاًت(  يساابح هللا. وياقار   ليااه. ويااوقى النااار  ويطلاب حتقيااه وعاد هللا ابلنعااي : )َرباَّنَاا ِ ناَّنَااا أ: )َماا َلَلقر
ميَاِن َأنر رِمُنوا بِاَربِمُت ر َ مَمنَّاا َرباَّنَاا  َااغررِترر َلنَاا ُ نُوبَانَاا وََارتِمارر عَ  عرَنا ُمَناِدايً يُاَناِدي ِلإلرِ َبارارَاِر َرباَّنَاا مسَِ نَّاا َسايِمَئاتَِنا َوتَاَو اَّنَاا َماَع ا ر

تَانَ  َم الرِقَياَمِة ِ نََّق ال خُترِلُ  الرِميَعاَد( ]َورتَِنا َما َوَعدر  [.11ا َعَلى ُرُسِلَق َوال خُترتاَِن يَاور
ومل ادث يف الااريخ اإلستمي أن عاملاً يبخث يف الطب أو يبخث يف الرتلاق أو يبخاث يف الطبيعاة أو يبخاث 

ن البخاث العلماي الادقيه! ومل تقا  يف التيميا .. وجد نرتسه معتوالً عان العقيادا  أو وجاد أن العقيادا تعطلاه عا
احلاار  واخلصااومة يف قلااب مساال  بااني العلاا  والعقياادا أو بااني العلاا  والاادين. و منااا عاااش العلاا  يف ظااتل العقياادا 
ياقاادم وينشااط  ويصااة    اشااوف علميااة ها لااة  أقاار اااا املاعناااون أنرتساا   ماان علمااا  أورواب  دون أن يرتاا   

 الطريه حلإة أو ادث الشقا .
 أن العل  اان أ  ريضة أ    هللا  تؤدى اما تؤدى الصتا والصيام والتااا!  لق

 
* * * 

أهناااا مل تسااااخدم قاااط يف الشااار أو  -الناشااائة ااااذلق مااان ااااون العلااا   ريضاااة  -واملتيااة ال انياااة يف علاااوم املسااالمني 
 اإليذا !

 واي  يساخدم العل  يف الشر وهو  ريضة وعبادا؟
ة لشية  وطلبه عبادا  ومذاارته تسبيح  والبخث عنه ج اد  وتعليمه ملن ال يعلمه أ تعلموا العل    إن تعلمه 

 [.12صدقة  وبذله  هله قربة أ ]
  أين ينب  الشر يف هذا الطريه الذي حترته لشية هللا  وعبادته  وتسبيخه  والاقر   ليه؟

بدا يااة بساايطة ال تصاالح للشاار    ا ولقااد خيطاار علااى البااال أن علااوم املساالمني مل تساااخدم يف الشاار  هنااا اانااي 
 قيسي بطاقة الذرا وعلوم أ الادمن أ يف القرن العشرين!

ااني تقدر على   -يف مصر الرترعونية واببة  -والواقع لي  اذلق!  إن علوماً أد  من علوم املسلمني وأبسط 
 الشر وتساخدم  يه!

اسااخدموا معاارف التيمياا  والطاب  -لعلماا  وااانوا يف ا غلاب ها  ا - قاد اسااخدم الت ناة يف مصار القدمياة 
والنجااوم يف السااخر  واالساااخوا  علااى ا مااوال ابلباطااة  والاوصااة    الساالطان املطلااه علااى القلااو  وا روا  

 وا جسام والعقول  والاخت  يف اة أمور الناي ابلعبودية واإل الل.
ساا   ابلنرتااع  واساااخوا اً علااى الساالطان التااا ر الااذي واااانوا يساااأثرون اااذا العلاا  ال يبيخونااه للناااي   ي اااراً  نرت

 يذلون به العبيد.. عبيد  رعون وعبيد الت ان  وه  أ الشعب أ اله بت ترتريه.
 ولو أراد املسلمون أن يساخدموا العل  للشر  ل  تتن لامنع   بساطة علوم    وال تعجته  عن عمة السو ..
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 أقر  الشر أن يصر وا به القلو  عن هللا.
 أن يضختوا به على السذج واجل ت   ينالوا املال املاد ه وينالوا السلطان.و 

 وأن ابسوه عن العامة..
 وأن ياتلرتوا به    امللوك والستطني..
 وأن يلاووا به ليربروا مإامل السلطان.

م للشر. بة وهذا هو الااريخ.. صرتخة را قة مشرقة مضيئة.. تش د أن العل  اإلستمي مل يسع للشر ومل يساخد
أراد دا مااااااً وجاااااه هللا وتوجاااااه    اخلااااان. ووقااااا  يف مااااارات ا ااااانا أماااااام السااااالطان اجلاااااا ر يطالباااااه حباااااه هللا وحاااااه 

 التادحني..
  لق أنه اان  ريضة    هللا  ياقر  اا العلما      اه.
* * * 

 واعن نطوي تلق الصرتخة املشرقة املضيئة لنطلع على صرتخة ألرى.. صرتخة ال ر .
اب هاي وري ااة اإلمرباطورياة الرومانيااة وال قا اة اإلغريقيااة. ومااا تاتال حضاااربا املادياة وتيارابااا الرتترياة تسااامد ماان أور 

 هذين املنبعني  بشعور من ا وربيني أوب ن شعور.
 طريقة  حساس ا ابة واعاقادها يف الدين. - يما ورثاه من اترخي ا املبتر  -وقد ورثي أوراب 

أن أوراب مل تتااان نصااارانية حقاااة يف ياااوم ماااان ا ايم! علاااى الااارغ  مااان اناشاااار املسااايخية  ي ااااا   وينب اااي أن نعااارف
وتعصااب ا وربيااني هلااا يف احلاارو  الصااليبية وحماااا  الارتاااي . وعلااى الاارغ   ااا ال يااتال ياارد علااى بعااض ا لساانة 

 ال ربية حني تاخدث عن أ احلضارا املسيخية أ!
م ماان ا ايم. و منااا اااان قصااارى املساايخية عنااده  أن تلااني هلااا قلااوا  يف ااات! مل تتاان تطبااه الاادين احلااه يف يااو 

املعبد  وتاأثر أرواح   أبن ام ا السجية وسبخابا الروحياة املر ر اة  ولتن اا ال حتتا  احليااا العاماة  وال حتتا  يف 
الوثنياة الرومانياة  أمر هاذه ا ر .  اإ ا لارج النااي مان صاتب  يف املعباد ارتادت عان   رو  الادين  وعاادوا   

 اإلغريقية القدمية  يسامدون من ا أ تاره  ومشاعره   وتشريعاب  وتنإيماب  واة حضارب  املادية العريقة..!
تلق النإرا اإلغريقياة     -حتي القشرا املسيخية الرقيقة  -وأايً ما اان ا مر  قد ظلي يف ال شعور ا وربيني 

 تطبع  حساس   الديين يف ا عما .هللا  تؤثر يف وجداهن  حنوه  و 
  تي  ااني ا سطورا اإلغريقية تصور هللا.. أو اعهلة؟

على أحسن تقدير  -لن نساعر  هنا ا ساطن ال ا  وال الصورا الترية ال  ااني تعر  اا اعهلة   اصوره  
قاااة الااا  يااااورم عن اااا البشااار بشاااراً  اااا قي القاااوا  ولتااان نرتوسااا   مشاااخونة ابلناااتوات الطا شاااة واالحنرا اااات النت  -

 العاديون.. و منا نساعر  أسطورا واحدا  ات داللة يف موضوم أ العل  أ هي بروم يوي سار  النار املقدسة!
هذه ا سطورا تصور العتقة بني البشر واعهلاة عتقاة صارام دا ا  وضا ينة وأحقااد. عتقاة ال تارف  ي اا مشااعر 

 دأ أوراها حذ يشاعة من جديد.الر ة أو العط  أو املودا.. وال ي 
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واملعراااة قا مااة علااى النااار املقدسااة: انر أ املعر ااة أ! البشاار يرياادون أن يساااولوا علااى هااذه النااار املقدسااة  ليعر ااوا 
أسرار التون ال اا  ويصابخوا رهلاة! واعهلاة تارده  عن اا يف وحشاية وعنا   لانرتارد وحادها ابلقاوا  وتارتارد دوهنا  

 ابلسلطان!
طبيعااااة العتقاااة باااني البشاااار وهللا! العتقاااة الاااا  اندساااي يف أوهاااام ا وروبيااااني  وصاااارت تصاااارف تلاااق   ن هاااي 

أ تاره  ومشاعره  ب ن وعي. العجت وحده هو الذي خيضع   ملشيئة هللا! وه  غن راضني عن هذا العجت وال 
دا ماً أن يق اروا هاذا العجات.  ساااني عنه.     يف حماولة دا مة يطلبون أ القوا أ ويطلبون أ املعر ة أ. ااولون

أ يناتعااون أ ا سارار! يناتعوهنااا مان اإللااه  -بل ااا   التشاعورية أيضااً  -قااوا الطبيعاة. أو  -بل اا    -أو يق اروا 
 الوثين القدمي الذي اانوا ااولون أن يناتعوا منه انره املقدسة!

ااا  ال ربيااون أن اااة لطااوا  -التشااعور  يف أعمااا  -واااذا الاادا ع اخلرتااي املطبااوم يف أعمااا  الاانرت  ال ربيااة 
 خيطوها أ العل  أ تر ع اإلنسان  و  نرتسه درجة  وتنتل اإلله من عليا ه بنرت  القدر!

وتإة أ املعراة أ هتذا دا را: اة  اح جديد من  اوحات العل  خيرتض اإلله وير ع اإلنسان  حذ أتيت اللخإة 
 لي ا  اللخإة ال  أ خيله أ  ي ا اإلنسان احلياا  ويصبح هو هللا!املرقوبة ال  ياخلب هلا ريه ال ر  ويال    

ولي  هذا الاعبن من عندان نصور به أ تار القوم.   و ن  تعبنه   قاله جوليان هتسلي يف ااابه أ اإلنسان 
 يف العامل احلديث أ. اما قاله غنه من العلما  ا وروبيني وه  ينددون برتترا هللا و ترا الدين!

 
* * * 

هذا الدا ع اخلرتي املطبوم يف أعما  النرت  ال ربية اان لانساً ال شق حتي القشرا املسايخية الا  ظلاي تطباع 
النرتوي ا وربية بضعة قرون. وما اادت القشرا تارتاي برتعة الصرام العني  الذي قام بني التنيسة ودارون  أو 

طح ما اان ماوارايً من قبة  وصار أ العلما  أ جي رون بني الدين فرت ومه الرمسي وبني العل   حذ برت على الس
ابلعداوا السا را  وياعمدون البعد عن الادين والعقيادا  وينشارون هاذه اعرا  التاا را الا  تقاول  ن اإلنساان هاو 

 الذي لله هللا  ولي  هللا هو الذي لله اإلنسان!!
مان أجاة هاذه الارو  الناا را مان العقيادا   -رهاا ولو تاديني يف ظاه -ومن أجة هذه الرو  الوثنية يف حقيقا ا 

املسااااتربا علاااى العباااادا  فاااد هاااذه املرتارقاااة العجيباااة باااني احلسااان بااان اهليااا   يف اإلساااتم ودارون يف أوراب.  بينماااا 
يف موضاوم علماي حباي جااف ال تر ارف حولاه ناداوا املشااعر وال  -احلسن بن اهلي   وهو يتاب يف البصرايت 

وهو يتااب عان أ احليااا أ و  -بدأ حدي ه ابس  هللا  وامده ويطلب منه الاو يه  فد دارون ي -أنوار العقيدا 
أ ا حيااا  أ و أ الاطااور أ  عاان موضااوم يشاا د فعجااتا اخللااه ويتشاا  عاان يااد اخلاااله املبدعااة يف اااة لطااوا  

عة أ ال  يقول عن ا أ فده ينرتر من  ار هللا  ويرو  يسا  يف أ الطبي -ويساجي  الوجدان ابخلشوم والعبادا 
 هنااا ختلااه اااة شااي  وال حااد لقاادربا! أ ساابخان هللا! ومااا هللا   ن  ن اانااي هااذه هااي الطبيعااة؟ واياا  تقسااو 

وهو واضح  -القلو  حذ بنع نرتس ا منعاً من  ار هللا بصريح لرتإه وصرتاه يف هذا املقام؟! وال يتارتي بذلق 
 -يف لله اخلاله املدبر   نو  يص   هله اجلديد الذي يسجد له  اعمى بصنته عن القصد والادبن  -الداللة 
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مل يساطع  -وهو البشر احملدود الطاقة الضئية العل   -أبنه خيبط لبط عشوا ! ل ن شي  سوى أنه  -الطبيعة 
 أن يدرك اة أسرار احلياا!

 وما نريد أن نإلم  .. أولئق العلما !
ال  ارترب  من الدين! ورفا ااناي الوحشاية البشاعة الا  ااناي التنيساة   رفا ااني ظرو    احمللية يف أوراب هي

ا وربيااة تعامااة اااا العلمااا  ماان أم ااال اوبرنيتااوي وجاااليليو   اعااذا  وحتاارق   ماان أجااة نإاارايب  العلميااة الاا  
اخلصاومة  ختال  املعلومات أ املقدسة أ ال  تاشبث اا التنيساة.. رفاا ااناي هاذه الوحشاية هاي الا  أوجادت

 والب ضا  بني أ العلما  أ والدين!
 ولتننا نابع  قط حوادث الااريخ..

 منذ حدثي هذه الرترقة العنيرتة بني الدين والعل  يف أوراب.. منذ سار اة من ما يف طريه خيال  اعلر ويناصبه 
ر مان أماور احليااا  ويف العدا .. مشلاي ال ار  الاه  لسارتة مادياة ملخادا ااا را  ال تاؤمن ابة  وال حتتمماه يف أما

 أمر العل  لاصة من بني اة أمور احلياا!
ومضي املوجة ال  أطلق ا دارون أتلذ رلار ماداها..  اجارف مان طرياه العلا  ااة الا اث اإلنسااين اخلالاد مان 

 عقيدا وألت  وتقاليد..
نية صااورا بشااعة مليئااة وطلااع    الوجااود ماان بعااد دارون  رويااد ومااارا  يلااوين العقياادا ويصااوران الاانرت  اإلنسااا

 اب قذار.. أقذار اجلن  عند  رويد  وأحقاد الصرام الطبقي عند مارا .
وطلااااع علمااااا  ا اااانون.. يف الطبيعااااة والتيميااااا  والرتلااااق والرايضااااة والطااااب.. يشاااااملون علااااى عبقاااارايت جبااااارا  

 -العقيادا ويانتباون ير ضاون السان يف طرياه  -ماع ا سا   -ويرتاخون ر اقاً جبارا يف هذه العلاوم.. ولتان   
 هدداية هللا! -عن عمد 

لقاااد وعاااي أوراب جانبااااً ماااان الااادري  حاااني الالطااااي ابملسااالمني يف ا نااادل   ونقلااااي عااان   املعاااارف وطريقااااة 
 الدراسة.

 ألذت عن   اجلد والقصد والعتمية.. والصرب واجللد والترتا .
 .ألذت عن   اح ام العل  والاو ر على البخث واإللتص يف الدراسة

 ولتن ا أبي أن أتلذ هللا  وأتلذ العقيدا.
مان أيادي املسالمني حاني شا لا   الرتاذ واللذا اذ عان املضاي يف  -شاعلة املعر اة  -ولقد وقعي الشعلة املقدسة 

الطريه..  القرتا ا أوراب. وسارت اا قدمًا.. لطوات جبارا يف اة ميادان. حاذ  جارت الاذرا وأطلقاي طاقا اا 
 يف الرتضا ..
.  ريضااة تااؤدى    هللا    تتاان تساان يف طريااه هللا. مل تتاان أتلااذ العلاا   ريضااة امااا وصاارته الرسااول ولتن ااا مل

 وياقر  اا اإلنسان من  اه.
 و  ا ختلى العل  عن هللا  قد تلقرته الشيطان.. وسار به يف طريه الشر  وأبعد يف طريه الضتل.

 داا الترتر  ويبعد اإلنسان عن هللا!يصبح أ -منخة هللا    اإلنسان  -أول الشر أن العل  
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يصاابح  ريعااة الناااي    الباطااة  يف اااة منخااى ماان مناااحي  -النااور الااذي ي اادي اإلنسااان    احلااه  -والعلاا  
 احلياا! يف البخوث االجاماعية واالقاصادية والسياسية وا دبية والرتترية والروحية  واة حبث من البخوث!

يصبح أداا الرتساه واخلاروج علاى ا لات   بنإارايت أ علمياة أ  -واحلرام أ الذي أ يعرف به احلتل  -والعل  
 تؤيد الرتساد!

يصبح أداا الاخطاي  هلاذه البشارية  ي اددها ابملاوت املرعاب اأبشاع  -طريه اإلنسان    اخلن البشري  -والعل  
 ا  هان!ما ش ده اإلنسان.. وما تتال جترباه أ الص نا أ يف هنوشيما وفاتااي ماثلة يف 

  لق  نه مل يعد أ  ريضة أ.. و منا مطية من مطااي الش وات!
 

* * * 
 واملسلمون اليوم يف حاجة    حتمة رسوهل  يادبروهنا  وياشربوهنا    ا عما .

يف حاجة  ن يُرجعوا    العل  قداساه واح امه. وقد صاروا يال ون به يف عبث  اضح ال يليه ابلبشر العاديني 
 عن املسلمني.  ضتً 

 هناا  أيلذونااه يف اساااخرتاف العابااث..  ن اااانوا طلبااة يف املااداري واملعاهااد  أو أ أساااتذا أ يدرسااون للطاات ! 
 غاياه الوظيرتة أو التسب أو الش را من أقر  طريه. ووسيلاه ال   واخلدام والالرتيه!

ا ؛ وه  أو  من ا وربيني ابلاقاليد العلمية  هن  ال يعطونه من اجلد والعناية واالح ام حذ ما تعطيه أوراب التا ر 
 العريقة ال  سار علي ا جدوده  حني اانوا يعيشون يف ظة اإلستم  ويسامدون من رو  اإلستم.

   يرده     اح ام العل  وتقديره  ويعيده  لرو  اجلد واإللتص. لذلق ه  يف حاجة هلدي الرسول 
تم للقلاب البشاري املمات  باني الادين والعلا   والادين واحليااا  ال اار  مان وه  يف حاجة  ليه اذلق ليعيدوا الس

الاذين يسااطيعون  -وحاده   حاني يؤمناون ابة ويؤمناون أبنرتسا    -جرا   لاق يف تياار الشار والضاتل  وها  
 ر   عقد الستم يف  لق القلب  بعقيدب  الرتريدا ال  توحد طريه الدين وطريه العل .. بة توحد السما  وا

 وتصة العمة ابلعبادا والدنيا ابعلرا: وتصة املعر ة بطريه هللا.
 اااااااااااااااااااااااااااااااا

 [ رواه ابن ماجه.5]
 [ رواه أ د عن أن  بن مالق.6]
 [ من حديث رواه ابن عبد الرب عن معا  بن جبة رضي هللا عنه.7]
 [. 28[ سورا  اطر ] 8]
 [. 191 - 190[ سورا رل عمران ] 9]
ُشوا يِف َمَناِاِبَ ا وَُاُلوا ِمنر رِترِقِه أ سورا امللق ] 10]  [. 15[ أ... َ امر
 [. 194 - 193[ سورا رل عمران ] 11]
 . 8رق   58ص  1[ رواه ابن عبد الرب عن معا : ال غيب وال هيب ج 12]
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 قبة أن تدعوا  ت أجيب
 

 عر ااي يف وج ااه أن قااد حضااره شااي    اوضااأ ومااا الاا   يب عاان عا شااة رضااي هللا عن ااا قالااي: دلااة علاايَّ الناا
أحداً   لصقي ابحلجرا أسامع ماا يقاول   قعاد علاى املنارب   خماد هللا وأثار علياه  وقاال: أ اي أي اا النااي.  ن 
هللا يقاااول لتاااا : مااااروا ابملعااااروف واهنااااوا عاااان املنتاااار قبااااة أن تاااادعوا  اااات أجيااااب لتاااا   وتسااااألوين  اااات أعطاااايت   

 [.13ت أنصرا  أ.  ما تاد علي ن حذ نتل. رواخ ابن ماجة وابن حبان يف صخيخه ]وتسانصروين  
 

* * * 
اي هللا! أو حقاً يدعو الناي  ت يساجيب هللا هل ؟ هللا الذي يقاول: وساعي ر ا  ااة شاي ؟ هللا الاذي يقاول: 

 و  ا سألق عبادي عين  إين قريب أجيب دعوا الدام   ا دعان أ؟
  لق؟هة ميتن أن ادث 

 صد  هللا. وصد  رسوله. وما ميتن أن يتون  لق  ال حقًا!
 و نه حله ترجت  له النرت   رقاً ويقشعر الوجدان رعبًا.

وما ا يبقى للناي   ن؟ ما ا يبقى هل    ا أوصدت من دوهن  ر ة هللا؟ وملن يلجئون يف هذا التون العريض اله 
باوا .. ويبقاى اإلنساان يف العارا . العارا  التاماة الااذي ال وقاد أوصاد الباا  ا اارب الاذي توصاد بعاده كياع ا 

 يس ه شي   وال اميه شي  من لرتخة اهلاجرا وقسوا التم رير؟
 أال  نه اهلول البشع الذي ياخامى اخليال  اته أن ياخيله..  نه أ إع من أن يطيقه اخليال.

 اوي. ي اوي    حياث ال يعلا  أحاد وال يتحقاه اخليط الذي ميسته ابلقدرا القاهرا القادرا قد انقطع..  را  ي
ليال. ي وي يف الإلمات. ياقلب على الدوام. يصطدم يف اة شي . ياخط .. تامت  أوصاله.. ياناثر يف اة 

َطرُتاُه الطَّانرُ َأور َبرا َاا َلارَّ ِماَن السَّاَماِ   َاَاخر ِوي اجتاه.. واة أ جت  أ من نرتسه يذو  من اعالم ما ال يطيه: )َ َتَأمنَّ
 [.14ِبِه الرمِيُح يف َمَتاٍن َسِخيٍه( ]

  لق هو املخلو  البا   الذي يدعو هللا  ت جييبه  ويسأله  ت يعطيه  ويسانصره  ت ينصره.
 الذين يدعونه ويسألونه ويسانصرونه؟!  -املسلمني  -  ة ااب هللا  لق اهلول البشع على عباده 

 الن ي عن املنتر.. ولو أبضع  اإلميان.نع .. حني يترتون عن ا مر ابملعروف و 
 

* * * 
 لقد اقاضي  رادا هللا أن يتون اإلنسان لليرتة يف ا ر .

 هو القوا الرتعالة يف هذا الوجود. -الذي يسامد قوته من هللا  -واقاضي  رادته اذلق أن يتون اإلنسان 
َررِ ( ]  [.15)َوَسخََّر َلُت ر َما يف السََّماَواِت َوَما يف ا ر
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اإلنسان هو الذي يعمة. واإلنسان هو الذي يناج. واإلنسان هو الذي غان الواقاع  واإلنساان هاو الاذي ينشائ 
 النإ  ويقي  ا وضام.

اإلنسان هو القوا اإلجيابياة يف ا ر   يف  ات اللخإاة الا  يسال  اياناه الاه ة. باة مان هاذا اإلساتم التاماة 
يعاً ِمنرُه( ة  يسامد اإلنسان طاقاه اإلجيابية   َررِ  كَِ ال ا على ا ر ! )َوَسخََّر َلُت ر َما يف السََّماَواِت َوَما يف ا ر

[16.] 
َا يَاُقوُل َلُه ُانر  َاَيتُ  راً َ ِإمنَّ وُن( لقد الاار هللا أن يتون اإلنسان هو أداته العاملة يف ا ر . )ُسبرَخاَنهُ ِ َ ا َقَضى َأمر

 ا ر  واإلنسان.وعلى  لق جرت سناه منذ لله 
وهللا سبخانه وتعا  لي  أ مقيداً أ بسناه على النخو الذي ياصوره العقة ال ريب اجلاحد الضيه امل له البصنا  

 وهو ياخدث عن أ القوانني الطبيعية أ وحاميا ا ال  ال ميتن أن تا ن.. ومن ق ينتر املعجتات!
خانه وتعااا  عاان  لااق علااواً ابااناً. والاادلية أنااه يصاانع اخلااوار  ااات! لااي  هللا مقياادا بسااناه وال حمتوماااً اااا  سااب

 واملعجتات حني يريد  و ه حتماه ال  يعلم ا وحده وال يطلع علي ا أحداً من للقه.
ولتن مشيئاه سبخانه هي ال  اقاضي أن تسن ا مور على هذه السنة  حذ يعرف الناي الناا ج حني يعر ون 

   على بصنا  حذ وه  ال يعلمون ال يب احملجب عن ا بصار.ا سبا    يسنوا يف ا ر 
 واان  لق ر ة ابلناي وهدى لبصا ره .

يساااطيع الناااي ترت اا   -الاا  شااا ت  رادا هللا احلاارا القااادرا أن تتااون يباااة  - علااى أساااي هااذه الساانة ال اباااة 
 ن واحلياا.التون من حوهل   والاعرف على أسراره  والاو يه بني أنرتس   وبني التو 

واة أ العل  أ الذي علمه الناي منذ البد  حذ اليوم  واة املخ عات ال  ال عوها  واة الرتوا د ال  جنوها  
 واخلدمات ال  حصلوا علي ا مل تتن لاوجد لوال ثبوت السنة واطرادها وعدم ختلرت ا.

جتااااار  البشاااارية: الاااانإ  السياسااااية واااااذلق احلياااااا اإلنسااااانية يف حميط ااااا الشااااامة..  تااااة الاااانإ  القا مااااة علااااى 
واالقاصادية واالجاماعية والعمرانية.. مل تتن لاقوم لوال ثبوت هذه السنة واطرادها.   ذا وحده هو الذي جيعة 

 للاجربة قيمة  وجيعل ا جماالً للرتا دا وحمتً لتعابار.
اااة جترباة منقطعااة عاان غنهااا      ا اانااي -علمياة اانااي أو اجاماعيااة أو اقاصاادية  -و ال  ماا قيمااة الاجااار  

قا ماة باذابا  ال تاصاة بشاي  وال تنا اي    شاي ؟ وايا  يااعل  النااي أن هاذا ضاار وهاذا ان اع   يعرضاوا عان 
 ا ول ويقبلوا على ا لن؟

هي ر ة هللا   ن ابلناي أن جيعة هل  سنة يباة  وجيعل اا واضاخة  وجيعل اا حماتً للعاربا  ويوجاه  لي اا الضاما ر  
 وقأ هلا القلو :وي

ِبنَي َهاااَذا بَايَاااانْل  َررِ   َاااانرُإُروا َايراااَ  َاااااَن َعاِقبَاااُة الرُمَتاااذِم ِللنَّااااِي َوُهااادًى )قَااادر َللَاااير ِمااانر قَاااابرِلُت ر ُساااَننْل َ ِسااانُوا يف ا ر
ِعَإةْل ِللرُماَِّقنَي( ]  [.17َوَمور

 
* * * 

 العمة يف ا ر  وه  اذلق أدوات الا ين: أن يتون البشر ه  أدوات -اما قلنا   -وقد اقاضي هذه السنة 
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[ ) ُوا َما أِبَناررُتِسِ  ر ٍم َحذَّ يُاَ نِم َ ال يُاَ نِمُ َما ِبَقور  [.18)ِ نَّ اَّللَّ
ولان يعجات هللا ساابخانه أن ي ان ماا ابلقااوم دون أن ي انوا مااا أبنرتسا  .  الساماوات وا ر  وماان  اي ن ملتااه. 

 وحده يف اجلميع فا يشا  وايرتما يشا . وهو القاهر  و  عباده. وهو املاصرف
مرتبطاااً  -وهااو  رادا هللا  -ولتنااه هتااذا شااا .. أن يتااون اإلنسااان عنصااراً  جيابياااً يف احلياااا. وأن يتااون الا ياان 

 ألرادا اإلنسان  مقضياً عن طريقه  ان ذاً من لتله   اتجاً بتيانه اله من عمة و تر وشعور.
عة له ااة هاذه القيماة يف ا ر .. و ال  ماا هاو يف  اتاه لاوال هاذا العطا  الارابين واحلمد ة من اإلنسان أن ج

عليه؟ لوال تلق النرتخة اإلهلية ال  جعلي منه ما هاو علياه. ألاي  هاو مان طاني هاذه ا ر   يسااوي يف  لاق 
 مع الصرصار احلقن والوح  التاسر واحليوان الب ي ؟

 ولتن هلذا الاترمي تبعاته ومقاضياته..
 بعاته أن يتون اإلنسان قوا  جيابية حقًا  وأن يعمة فقاضى  لق يف واقع احلياا.ت

 تبعاته أن يعمة  وأن يتا ح  وأن يصارم  وال يسلِم   وال ينخذل  وال يساتني.
رَِجااير ِللنَّااااِي أَترُماارُ  ااُا ر َلاانرَ أُمَّاااٍة ُألر وَن اِبلرَمعراااُروِف تبعاتااه أن أيماار ابملعاااروف وين ااى عااان املنتاار وياااؤمن ابة: )ُانار

[ ) ِمُنوَن اِبَّللَِّ َن َعِن الرُمنرَتِر َوتُاؤر  [.19َوتَانارَ ور
 تبعاته   ا رأى املنتر أن ي نه.. بيده   إن مل يساطع  بلسانه..  إن مل يساطع  بقلبه.. وهو أضع  اإلميان.

 
* * * 

 يدان.ولي  املعروف أو املنتر شيئاً حمدوداً يف هذه ا ر   أو ميداانً دون م
اة شأن من شئون الناي  ارب أو صا ر  ميتان أن جياري ابملعاروف وميتان أن جياري ابملنتار. وتبعاات اإلنساان 
تسااالتم متحقاااه هلااذه الشاائون ال ااا  والرقابااة علي ااا  والاأاااد ماان جري ااا ابملعااروف وبعاادها عاان املنتاار! و ال.. 

  النايجة هي الرتساد!
ه أن يراقاب النااي شائون ا ر   وياد ع بعضا   بعضااً    الصات  تلق أيضاً هي سنة هللا.  قد اقاضاي سانا

ا َ ُ و َ ضر َررُ  َوَلِتانَّ اَّللَّ ٍة َعلَاى والرشد  و ال  سدت ا ر : )َوَلورال َد راُع اَّللَِّ النَّااَي بَاعرَضاُ  ر بِابَاعرٍض َلرَتَساَدِت ا ر
 [.20الرَعاَلِمنَي( ]

تن اا ااذلق هاي السابية ا وحاد الناإاام ا ماور   خاني ياؤدي ااة و هنا لابعة ثقيلة تنو  حبمل اا ا ااااف.. ول
ال جياارا الباطااة أن يعااي   وال جياارا  -مااع اإلمياان ابة  - نساان واجبااه ماان ا ماار ابملعاروف والن ااي عاان املنتاار 

 املنتر أن يساأسد. ويإة احله هو القوا ال البة الرتعالة ال  تسيطر على ا مور.
 اجب املقدي  الشر ي ري  والشر ي يج  والشر يسيطر على احلياا.أما حني ينام عن هذا الو 

 وقد جرت سنة هللا بذلق يف الااريخ..
أميا أماة حياة مايقإاة  ترقاب شائوهنا بنرتسا ا  وحتارص علاى أدا  ااة واجاب  وتنرتار مان ااة تقصان    اي ا ماة 

 الناجخة  وهي ال  بلق السلطان.
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يسيطر على شئون الناي  ل  تنصاره    اي ا ماة الرتاشالة  وهاي ا ماة  وأميا أمة ترالي وأأللي  وتراي الباطة
 ال  حة اا الدمار.

 وقوا اجملامع وضعرته رهني اذا و اك.
 اجملامع الذي ياناصح الناي  ياه ابخلان ويانااهون عان املنتار  هاو اجملاماع املا ابط املاسااند القاوي  الاذي ياقادم 

  لاان  حبتاا  تضااا ر الطاقااة وتوج  ااا    اإلصاات . واجملامااع الااذي أييت    ا مااام ح ي ااًا  ويناقااة ماان لاان  
املنتر  يه اة  نسان على متاجه  وي اه اعلرون ملا يرتعة  هو اجملامع املرتتق املنخة  الاذي ميضاي    الاورا  

 حامًا  ويناقة من ضع     ضع   حبت  تبدد الطاقة وانصرا  ا    الشر.
اارا يَة َعلَااى ِلَساااِن َداُوَد َوِعيَسااى ابرااِن َمااررمَيَ َ لِااَق ِفَااا َعَصااورا وََاااانُوا يَاعراَااُدوَن َاااانُوا)ُلعِااَن الَّااِذيَن اَ  ال  رَتااُروا ِماانر بَاايِن ِ سر

َعُلوَن( ] َن َعنر ُمنرَتٍر  َاَعُلوُه َلِبئرَ  َما َاانُوا يَارتر  [.21يَااَاَناَهور
 واذلق لعن ال ر  يف الااريخ احلديث.

 وا ة  الاذين ااانوا لان أماة ألرجاي للنااي  والاذين ااانوا أيمارون ابملعاروف وين اون عان املنتار أما املسلمون ا
ويؤمنون ابة   قد اانوا أماة قوياة قااهرا غتباة. أماة مايناة البناا  وثيقاة ا سااي. أماة اسااطاعي أن تتاا ح ااة 

من لارج ا  من الااار مرا والصليبيني قوى الشر وتعي . تتا ح احلتومات الإاملة من دالل ا  وال تاا الربابرا 
 مرا.. وتصمد هلذا الشر اله وتا لب عليه.

 لمااا ارتااوا.. ملااا تعبااوا ماان ا ماار ابملعااروف والن ااي عاان املنتاار.. ملااا عااادوا ال ياناااهون عاان منتاار  علااوه.. جاارت 
ايً تلاقمااه قاااوى الشاار مااان علااي   السااانة ا بديااة اخلالااادا الاا  بين اااا هلاا  هللا وحاااذره  من ااا..  صااااروا  اااااتً ما ااااو 

 الدالة واخلارج على السوا .
ولقاد يباادو  ول وهلااة أن العااامل اإلساتمي قااد ضااع  وهااان واسااُاعمر  ناه غاار  يف اجل الااة والاااألر واالحنطااان 
واجلمود. و نه انقس  على بعضه  اناتعاه ا حقاد. و ن حتامه الط اا اانوا مش ولني بلذا ذه  عن أن يلارتاوا 

  الشااعب. و ن املإااامل االجاماعيااة واالقاصااادية قساامي الناااي    ط مااة ظاملااة ماان املااتك بلااق اااة إلصاات
شااااي   وعبيااااد ماااان الشااااعب ال ميلتااااون شاااايئاً غاااان الااااذل والرتقاااار واهلااااوان. و ن القااااوا احلربيااااة واإلنااجيااااة للعااااامل 

 اإلستمي تضا لي واحنسرت بينما ااني أوراب تصعد يف اة ميدان..
ق حقاااً وصاادقًا.. ولتاان مااا  اك؟ مااا هااو يف حسااا  احلقااا ه  ال السااتوت عاان املنتاار وعاادم ا ماار و نااه لتااذل
 ابملعروف؟!

ِل( ] َ النَّاِي َأنر حَترُتُموا اِبلرَعدر ُا ر َبنير  [.22أمل أيمر هللا ابلعدل: )َوِ َ ا َحَتمر
ااَعرِتنَي يف وعاادم السااتوت للإلاا : )ِ نَّ الَّااِذيَن تَاَو َّاااُهُ  الرَمتِ َتااُة ظَاااِلمِ  َاضر ااُا ر قَاااُلوا ُانَّااا ُمسر ي أَناررُتِسااِ  ر قَاااُلوا  ِاايَ  ُانار

َررِ  قَاااُلوا َأملَر َتُتاانر َأررُ  اَّللَِّ َواِسااَعًة  َااُاَ اااِجُروا ِ يَ ااا َ ُأوَلئِااَق َمااأرَواُه ر َجَ اانَُّ  َوَساااَ تر َمِصاا [  ولتاان   23ناً( ]ا ر
 ل  ي نوا علي  ؟تراوا حتام   يإلموهن  واساتانوا هل   

ااَاَطعرُا ر ِماانر قُااااوٍَّا( ] [  ولتاان   سااتاوا عااان 24أمل أيماار هللا ألعااداد العاادا واساخضاااار القااوا: )َوَأِعاادُّوا هَلُااا ر َمااا اسر
 االساعداد وضعرتوا واساتانوا  ومل يطالبوا ابجل اد يف سبية هللا ومل ياج وا  ليه؟
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( ]أمل يترم هللا العل : )اقارَرأر َوَربَُّق ا رَ  نرَساَن َما ملَر يَاعرَل ر َرُم الَِّذي َعلََّ  اِبلرَقَلِ  َعلََّ  ا رِ [  وحض عليه رسوله: أ 25ار
 [   ل  يسعوا    العل  وغرقوا يف اجل الة؟26طلب العل   ريضة أ ]

[ ) َغرِنيَاااِ  ِماانرُت ر َ ا ر اإلقطاااعيني ومل ي ااوروا علااي   [    اااوه دولااة بااني 27أمل أيماار هللا أبال يتااون املااال )ُدولَااًة بَاانير
  حقاقاً لتلمة هللا يف ا ر   و حقاقاً للعدل الذي أمر به هللا؟

[   عاشاروهن ابلإلاا  وأجخرتااوا 28أمل أيمار هللا الرجااال أن يعاشاروا النسااا  ابملعااروف )َوَعاِشاُروُهنَّ اِبلرَمعرااُروِف( ]
 خرجاي مان  -وهان صاانعات الطرتولاة  -ن حبقوق ن  وترااوهن طعماة للج اة واناتوا  الشخصاية وضاملة التياا

 بني أيدي   أجيال من البشر هابطة ا نرت  حمدودا اع ا  ضئيلة اإلنسانية؟
  أي معروف أمروا به وأي منتر هنوا عنه  وأي  ميان ابة؟

ا َوال عند ااذ جاارت علااي   ساانة هللا.. وغضااب علااي   هللا..  اساااعبدوا وهاا  ا علااون لااو اااانوا مااؤمنني: )َوال بَِنُااو 
ِمِننَي( ] ُا ر ُمؤر َن ِ نر ُانار َعرَلور  [.29حَترَتنُوا َوأَنارُاُ  ا ر

 
* * * 

تلااق ساانة هللا.. أيماارون ابملعااروف وين ااون عاان املنتاار.. أو يدعونااه  اات يساااجيب هلاا   ويسااألونه  اات يعطااي    
 ويسانصرونه  ت ينصره ..

طريق   ينرتاذ هللا أماره. ااذلق اقاضاي ساناه:  ه  أدوات هللا يف ا ر . وعن -شا ت حتماه  لق  - هن  
( ال عجتاً من هللا  ُوا َما أِبَناررُتِسِ  ر ٍم َحذَّ يُاَ نِم َ ال يُاَ نِمُ َما ِبَقور عن الا ين ب ن تلق ا دوات   -سبخانه  -)ِ نَّ اَّللَّ

 صرف وحرية السلوك.أو ب ن أدوات على اإلطت   ولتن تترمياً هلذا اخلليرتة يف ا ر   ومنَخه حرية الا
 . وحني نرت   هذه السنة نرت    لق احلديث الذي نطه به الرسول 

  إ ا ااني ا دوات جاهتا للعمة  ماوج ة  ليه  ماو را له..  إن السنة بضي  والعمة ينرتذ  واإلصت  يا .
علاااى الرتسااااد  و  ا ااناااي ا دوات معطلاااة أو  اسااادا..  اااإن السااانة بضاااي ااااذلق يف طريق اااا. بضاااي ابإلبقاااا  

 والتايدا  يه  وعدم الا بن عليه  وعدم اإلصت   يه.
وعندما يدعو الناي وه  قاعدون عن العمة  وحني يسألون وه  اسا   وحني يسانصرون وه  ال يعدون عدا 

 النصر..  عند  لق ال يساجيب هللا هل  وال يعطي   وال ينصره ..
  هن  ال يساخقون النصر..

   قاعدون؟!واي  يساخقون وه
 واي  ي باون عليه لو منخ   هللا  ايه؟!

 أنتل علي   النصر وه  قاعدون. َأَو ارتإونه؟ أيدوم هلا ؟ وايا  ارتإوناه  -سبخانه  -هب أن هللا غن سناه 
 وه   اسدون مرتسدون  ما التون ما اوون  ال قدرا هل  وال عتمية وال دراية أبمر من ا مور؟

ُ ِلَيإرِلَمُ  ر َوَلِتنر َاانُوا أَناررُتَسُ  ر َيإرِلُموَن( ]من أجة  لق ال ينصره . )  [.30َوَما َااَن اَّللَّ
 ن طريه النصر واالسسانصاار واضاخة.  ن هللا قاد الااار أن يتاون اإلنساان هاو أداتاه املنرتاذا يف ا ر   حاني 

 يساقي     هللا  وي ادي  ليه  ويعمة من أجله  وابه وخيشاه.
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من أراد أن يدعو هللا  يجيبه  ويسأله  يعطيه  ليتن حيث يريده هللا  وحيث يُانرتِل علياه نصاره  من أراد النصر  
 وعطا ه  ينرتع النصر  وينرتع العطا .

وطرياه هللا واضاخة. والنصاار والعطاا  ماان هاذا الطريااه وحاده.  مان أراد النصاار  ليسار يف الطريااه ولايمض قاادمًا. 
 وعاده. أماا  ن هجار الطرياه ا وحاد  ورا  ياساتع يف ااة طرياه غانه   إنه مت  وعد هللا احله. وال خيلا  هللا

  من أين يصيبه النصر  وهو منصرف عنه وموليه ا دابر؟
 

* * * 
اجلانب الذي نسيه املسلمون اليوم. ونسايي من اا جانبااً رلار  -ولقد وعي أوراب جانباً من سنة هللا يف ا ر  

 اجلانب الذي وعاه املسلمون! -
ي أوراب أن اإلنسان هو القوا الرتعالة يف ا ر . وأن الطاقة البشرية هي أداا اإلصت . من أجة  لق ولقد وع

 اجت ي ألا   لاجنيد هذه الطاقة  وتوجي  ا    العمة املناج يف واقع احلياا.
 ووصلوا يف  لق    درجة معِجبة من النشان والانإي  والدأ  املناج العجيب.

 ن اليوم وه  ياواالون وياقاعسون  ويناإرون وه  قاعدون. لق ما نسيه املسلمو 
 ولتن أوراب نسيي هللا!

 نسيي أن تعمة يف سبيله  وتعي  يف سبيله  وتناج يف سبيله.
 ومضي بطاقا ا اإلنااجية الضخمة يف سبية الشيطان.

 ومن ق قام هذا الصرام الرهيب الذي يوشق أن يدمر وجه ا ر .
 .واملسلمون يعر ون هللا

 [ أ.31ولتن   يعر ونه يف ظاهر قلوا  وال ارتإونه: أ احرتأ هللا ارتإق ]
يعر وناه وال أيباارون أبماره وال ينا ااون بن ياه وال يعملااون يف سابيله  ويشااراون باه ا ااناً مان قااوى ا ر  املاديااة أو 

رِِه( وما عبدوه حه عبادته. ومن  َ َحهَّ َقدر  ق     ال يسنون بعد على الطريه.البشرية سوا . )َوَما َقَدُروا اَّللَّ
وقد اقاضي سنة هللا أن من يعمة وجيا د يصة    شي .. و ن ااني سناه قد اقاضي اذلق أنه يضيع هاذا 

 الشي  يف الن اية ما مل يسر يف الطريه الذي رمسه هللا. وهو ما يوشق أن ادث يف ال ر  اليوم.
 يعرف هللا ويدعوه ويسأله العطا ! -نإرايً  -ان ولتن من ال يعمة ال جيد على اإلطت .. ولو ا

ى واملسلمون ه  املتلرتون أن ي دوا البشرية الضالة    الطريه: )وََاَذِلَق َجَعلرَناُا ر أُمًَّة َوَسطاً ِلَاُتونُوا ُشَ َداَ  َعلَ 
 [(.32النَّاِي َوَيُتوَن الرَُّسوُل َعَليرُت ر َشِ يداً ]

ا هاا  أوالً    هللا ويساانوا علااى الطريااه. والطريااه معااروف امااا رمسااه هللا: أ  ن هللا ولاان ي اادوا الناااي حااذ ي ااادو 
 يقول لت : مروا ابملعروف واهنوا عن املنتر قبة أن تدعوا  ت أجيب... أ.

 اااااااااااااااااااااااااااااااا
 .29رق   12ص  4[ ال غيب وال هيب. ج 13]
 [. 31[ سورا احلج ] 14]
 [. 13اثية ] [ سورا اجل15]
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 [ انإر أ السلبية واإلجيابية أ يف  صة أ لطوات ماقابلة يف النرت  البشرية أ من ااا  أ من ج ال بية اإلستمية أ.16]
 [. 138 - 137[ سورا رل عمران ] 17]
 [. 11[ سورا الرعد ] 18]
 [. 110[ سورا رل عمران ] 19]
 [. 251[ سورا البقرا ] 20]
 [. 79 - 78 [ سورا املا دا ]21]
 [. 58[ سورا النسا  ] 22]
 [. 97[ سورا النسا  ] 23]
 [. 60[ سورا اإلنرتال ] 24]
 [. 5 - 3[ سورا العله ] 25]
 [ انإر الرتصة السابه اذا العنوان.26]
 [. 7[ سورا احلشر ] 27]
 [. 19[ سورا النسا  ] 28]
 [. 139[ سورا رل عمران ] 29]
 [. 40[ سورا العنتبوت ] 30]
 [ حديث رواه ال مذي.31]
 [.  143[ سورا البقرا ] 32]
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 * ال ترتتروا يف  ات هللا

 
 سبخانه  وهة يطيه بشر أن يرتتر يف  اته؟

 هة تطيه الذرا اهلا مة الاا  ة الرتانية احملدودا أن حتيط حبقيقة ا تل وا بد  ال  ال رلر هلا وال حدود؟!
 حاجا ا    أ الارتتن أ يف  ات هللا وهي واصلة     اه؟! و ن اهادت..  ن وصلي واتصلي ابة..  ما

 وهة  رغ اإلنسان من تدبر أسرار التون  ليرتتر يف  ات اخلاله سبخانه  لي  ام له شي ؟
هة وصاة يف أ علماه أ    حقيقاة جوهرياة واحادا مان حقاا ه التاون؟ أم  ناه ماا ياتال يف حمايط أ الإاواهر أ ال 

 ما ؟جيرا على الدلول يف ا ع
 لقد د عه اإلقدام مرا  اقدم  خط  الذرا وااد يصة    اجمل ول.. ولتنه  جأا تراجع.. من هول االنرتجار!

مل يتااان ترتجااار الاااذرا وانطااات  طاقا اااا اهلا لاااة املروعاااة هاااو الاااذي أصاااابه ابلاااذعر وأصاااابه ابلاااذهول! و مناااا ااااان أ 
 ر الوجود.التش  أ اجلديد الذي وصة  ليه   أعاده    حيث اان من أسرا

لقد اااش  أنه لي  مثة أ مادا أ  و منا هناك أ طاقة أ  وأن هذه الطاقة هي أ اجمل ول أ الذي حبث عنه ألو اً 
 من السنني أو متيني  ق عاد من حيث بدأ  مل يتد علماً  ال بإواهر ا شيا .
  منا يعرف من صرتابا ومإاهرها.ا شيا  املوجودا يف التون ال يعرف اإلنسان أ  ابا أ. ال يعرف جوهرها. و 

 أي قرتتا يف الرتضا  جمنونة تلق ال  تد عه    أن ي ك ا شيا  املخلوقة احملدودا الص نا  ال  يعجت عن معر ة 
  ابا   يخاول أن ايط ابلذات اإلهلية  ويصة    أ حقيقا ا أ؟!

 لبة اليساقي  مع الارتتن السلي .
  ا عجتت عن الص ن  أني أعجت عن التبن. و  ا عجتت عان أن تسان مايتً   أبسط قواعد أ املنطه أ أنق

  سا لتق مئات ا ميال  ضتً عن ا لوف واملتيني.
 والتون أمام اإلنسان واسع ها ة عريض..

   ة  رغ من أمره؟ هة وصة    رلر أبعاده؟ هة أحان به علمًا  بة تصوراً وليااًل؟
 ي  إنه وحده يب ر اخليال ويذهة الر وي! لنسمع هنا اتم العل  الرمس

 186000أ  ن أقار  فا   ليناا يبعاد عان الشام   او  ا رباع مان السانوات الضاو ية. أي أن الناور  وسارعاه 
ميااة يف ال انيااة  يقطااع املسااا ة ماان الشاام     أقاار  فاا  يف حنااو أربااع ساانوات.  نااه علااى مسااا ة تبلاا  حنااواً ماان 

مية.  نق لو م لاي الشام  بنقطاة ألارى تبعاد عان النقطاة  26 ???000??? 000??? 000??? 000
 [.34أميال أ ] 4ا و  بنخو 

ساانة ضااو ية.  100??? 000أ اجملاارا قاارص عإااي . وهااي قاارص مرتاارطح  اااالرغي ... وقطاار القاارص حنااو ماان 
مية. أل  مليون مليون  600مليون مليون مية.  قطر هذا القرص حنو من  6والسنة الضو ية مسا ة مقدارها 

 [.35وارترتاعه حنو عشر  لق أ ]
 وهناك جمرات ألرى ا نا يف التون غن اجملرا ال  تابع ا جمموعانا الشمسية.
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أ هااذه الاادنييات  الاا  تشاابه جمرتنااا.. ااا  عااددها؟ ما ااة؟ ألاا ؟ ألرتااان؟ ال.  هنااا ما ااة مليااون ماان اجملاارات. ما ااة 
 [.36] مليون جتيرا يف  ضا  هذا التون الواسع وقد تتيد أ!!

 هذا يف أ احمليط اخلارجي أ للتون. وهو مإ ر واحد يعجت عن  له اخليال وتعجت العقول.
 لننإر يف ا ر  وحادها. تلاق الاذرا اهلا ماة يف الرتضاا . هباا ا من اورا يف حمايط التاون  ال بسات ا  ال القادرا 

 القادرا اخلالقة املبدعة.
؟! ا  ا رتاً يف جباهلا واا  حرتارا يف أراضاي ا؟ اا  نقطاة مان املطار بابط ا  جبتً اا وا  هنراً وا  حبراً وا  حبنا

  لي ا وا   را من البخار تصعد من ا ران  اللية وأطراف الن ار؟
 وا  اا من أنوا  احلياا؟ احلياا النباتية واحليوانية واإلنسانية؟

ت  الا  ألواناه أ يساقى مان اا  ألرتااً مان صانوف النباات علاى وجاه ا ر ؟ وأي دقاا ه ترتار  باني نباات ونباا
 ما  واحد ونرتضة بعض ا على بعض يف ا اة أ؟

 وا  ألرتاً من صنوف احليوان والطن واحلشرات يف الس ول والرتيايف والقرتار والوداين وال اابت؟
 وا  مليوان من البشر من  ال  ا لوان والل ات والعقا د وا  تار؟

 سان الواحد.. ا   يه من معجتات اخلله؟بة النبات الواحد واحليوان الواحد واإلن
 التهرا الواحدا البديعة الاناسه املعجتا الالوين. هة يرترغ اإلنسان من أتمل ا؟

  ن أم ر املصورين وأقدر الرسامني ليعجت عن اإلحاطة أ ابلرتن أ الذي ب له تهرا واحدا من تلق التهور.
وماا  ي اا مان جا بياة للعاني واحلا   تا اداً الاه عان عنصار   إن ما  ي ا من تعداد ا لوان  وتادرج ا  وتناساق ا 

 الضرورا الذي يسالتم أعضا  الاذان وأعضا  الاأنيث وال تايدا..  ن هذا اله عية تب ر النرتوي.
و أ الاخص  أ الذي مييت عضواً من عضو يف اياان النباات اجلاذر والساا  وا ورا  والتهاور.. وال اا مان حباة 

 يئاً واحداً ال ختص   يه وال بييت!واحدا تبدو للعني ش
 وعملية الام ية الضو ي ال  حتول أ طاقة أ الشم     أ مادا أ!

وتااوتم النباااات علاااى ساااطح ا ر  حبساااب توتياااع احلااارارا والاااربودا واجلرتااااف والرطوباااة.. باااة حبساااب توتياااع الناااور 
وربمااا الا  خيلا   ي اا أحادألا اعلاار  والإاتم!  قاد أثباي العلا  أن أ الاااتف اللياة والن اار أ فعار اناإاام د

وفعر الاتف طوهلما اذلق.. هو الذي ياوتم النباات علاى ساطح ا ر !  لتاة نباات تهارا. والتهارا تاتاون 
يف  ا ا اإلظااتم ال يف  اا ا الن ااار! واااة تهاارا حتااااج     اا ا معيناة ماان الإااتم حااذ تطلااع! وماان ق تاااوتم أنااوام 

والن ااار حبسااب حاجااة ااة تهاارا    الإااتم! و  ا ألااذت نباااتً اااااج    ظلمااة اثناا  النباات علااى أطااوال اللياة 
عشرا ساعة لتي يتهر  وترعاه يف متان ليله ال يتيد عن عشار سااعات   إناه قاد ينباي  ولتناه ال يتهار  ومان 

 ق ال يصة    اإلمثار!
 واحليوان الواحد ا   يه من موا قات عجيبة ومعجتات؟!

معجااتا. واجللااد والشااعر معجااتا. وا نيااا  وا ظااا ر معجااتا. وج ااات اهلضاا  والااانرت  واإلنسااال   احلااواي وحاادها
 ال ا معجتات.
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غان  ياات  -يف رأي العاني  -ااة عضاو  صا  لوظيرتاة. وهاي ال اا يف ا صااة بويضاة واحادا أو حياوان مناوي 
 ا جتا .

 معجتا يف للقه؟واإلنسان.. قمة احلياا على سطح ا ر  وسيد املخلوقات  ي ا.. ا  
ودعااق ماان لواصااه أ احليوانيااة أ ال ااا  و ن اااان يف اااة من ااا مااا ااان العقااة ويااذهة الرتتاار  ماان شاادا الدقااة 

 وعجيب الاناسه وعإمة القدرا ال  بيئ لتة لله ما يصلح له وما يعينه على أدا  وظيرتاه.
نسان وصارت أروم وأعجب وأد  ودعق من أن هذه اخلصا   ال  يش ك  ي ا مع احليوان قد ارترتعي يف اإل

 وأامة.
 وانإر يف لصا صه ال  ترترد اا وبيت على اة اخلله. انإر    عقله وانإر    روحه. أي  عجات. أي  عجات!
 ما العقة؟ اي  يرتتر؟ اي  يصة    احلقا ه؟ اي  يرتب بعض ا على بعض ويسانبط بعض ا من بعض؟

 طاقة؟ واي  بيتت عن الطاقات ا لرى ال ا وترتردت عن ا؟وما الارتتن؟ ا راب  هو أم مادا؟ أم 
 وما الرو ؟  لق اجمل ول؟ 

اي  ياسر لإلنسان الضعي  القوا  احملدود الطاقة  احملدود مدى احلواي  أن ياصة ابجمل ول ا عإ  ويقب  
 منه قبسات؟

سااارية اجلبااة! ومسعااه  اياا  ااادث الاليباااثي )الاخاااطر ماان بعااد( امااا حاادث لعماار باان اخلطااا  حااني صااا  اي
 سارية على بعد ألوف ا ميال؟

 اي  ادث احلل  الانبئي الذي يتش  جانباً من اجمل ول الذي مل ادث بعد يف حميط احلواي؟
 بة اي  ادث أ املعلوم أ من حب واره  ونسيان وتذار  ولصام وألرتة  ون ر وشعر  وعمة وترتتن؟

 
* * * 

 بة نرجع    الورا  لطوا لنسأل:
ما تلق القوا العجيبة التامنة يف البذرا   إ ا هي تنمو  و  ا هي خترج شطئاً ينرتذ من ابطن ا ر  بقوا ليإ ر 

 على السطح  ق يطول ويور  ويتهر وي مر ق ميوت؟
 وما تلق القوا العجيبة التامنة يف البويضة واحليوان املنوي   إ ا لقااألا املعجتا التربى ال  تنشئ احلياا؟

 ما تلق القوا التامنة يف اخللية احلية. اخللية املرتردا الواحدا ال  بدأت احلياا من ا على سطح ا ر ؟ بة
بااة مااا تلااق القااوا العجيبااة التامنااة يف اخلليااة اجلاماادا أو الاا  ختااال جاماادا يف أ الااذرا أ اجملساامة يف املااادا  أو 

 املنطلقة يف اإلشعام.
 ميلق أن يصة    ا سرار؟هة يعرف اإلنسان ما تلق القوا أو 

 
* * * 
  لق مبل  اإلنسان من أ العل  أ ومبل ه من أ احلقيقة أ.
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 ومع  لق ال يعرف قدر نرتسه  ويرو  يشطح يف اع ا .
 يريد أن يعرف أ احلقيقة أ التربى. يريد أن ايط بذات هللا.   ة يقدر؟

 أداا وأية وسيلة؟ هب أن أحدا مل مينعه ومل ين ه من الارتتن..  تي  يصة؟ أبية
 العقة؟

أو لي  العقاة  اتاه هاو الاذي قاال لإلنساان:  ن احملادود ال اايط ب ان احملادود  والرتااين ال اايط فتان ال يدرااه 
 الرتنا .

  ي    ن تسخن العقة  يما يقول العقة  اته  نه مساخية؟
 وهة وصة الناي    شي  حني سخروا عقوهل  لذلق املبخث املساخية؟

أ الرتلسااارتة أ يف كيااااع أطوارهااااا وكياااع حماوالبااااا    حقيقاااة واحاااادا مساااااقرا تتشااا  للناااااي عاااان  هاااة وصاااالي
 اجمل ول؟ أم اب ت ال ا ابلرتشة اجلاتم والعجت احملاوم!

 وهة هذه الاخبطات ال  ااب ا الرتتسرتة يف شأن هللا حقيقة أبن ينإر  لي ا عاقة ويولي ا شيئاً من اهامامه؟
 ما ورا  النطح يف الصخرا ال  حتط  الر وي؟! و ي  هذا العنا  اله؟!

أيريد أن أ يصة أ    هللا؟ سبخان هللا!  ما له ال يصة عن الطريه املعبد املرتاو ؟ ما له يل  ويدور  ويعاود أ  
 ااملخووت أ الذي رابه اخلبال!

تصاة باه    هنااك؟ أماا يريد أن يصة    هللا؟ أما ا  يف أعما  نرتسه السبية؟ أما ي ك العنان للرتطارا وهاي 
 يدم روحه حتله وحدها  عار ة طريق ا    النور الذي قبسي منه وهي اا نة يف عل  هللا منذ اعتال واعابد..؟

 الطريه هو اإلميان!
 والرتطرا تعرف الطريه!

علا  وما اااج اإلنساان  ال    أن يادم  طرتاه علاى ساجيا ا. ال يتبل اا بقياود مصاطنعة مان  لسارتة منخر اة أو 
  طن. وال ي شي ا براام الش وات ال ليإة والنتوات اهلابطة ال  حتجب شرتا يا ا وبنع عن ا النور.

 وهي وحدها بديه    هللا..  ن هللا  طرها على اهلدى  ليه!
و ن أراد عوانً للرتطرا وهي يف الطرياه    هللا..  لايتن  لاق العاون ا اارب هاو تادبر رايت اخللاه  والبخاث عان 

 ايت القدرا يف صرتخة التون احلا لة ابملعجتات.ر
  ذلق هو الذي يطيقه. و لق هو الذي يعينه على السبية.

َلربَااِ  الَّاِذيَن يَاذراُ  اِاتِف اللَّيراِة َوالناََّ ااِر َعايٍت ِ ُويل ا ر َررِ  َوالر َ ِقَيامااً َوقُاُعاوداً )ِ نَّ يف َللرِه السََّماَواِت َوا ر ُروَن اَّللَّ
اَي َهااَذا اَبِطااتً ُسابرَخاَنَق َ قِ وَ  َررِ  َرباَّنَااا َمااا َلَلقر نَااا َعااَذاَ  النَّاااِر( َعلَاى ُجنُااوِاِ ر َويَااَارَتتَّااُروَن يف َللراِه السَّااَماَواِت َوا ر
[37.] 

ورايت هللا يف التون عميقة ال ور جداً  وهي يف الوقي  اتاه معروضاة يف وضاو  ويسار لتاة عاني مارتاخاة وااة 
 .قلب طليه

 [.38)َويُرِيُت ر راَيِتِه َ َأيَّ راَيِت اَّللَِّ تُانرِتُروَن( ]
  ن التون اله رية هللا. ويف اة شي  منه رية ملن أراد الاذار أو ألقى السمع وهو ش يد.
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اللية والن ار. الشم  والقمر وا  تك. السخا  واملطر. النباة احلية اخلارجة من احلبة امليااة )يف ظااهر العاني( 
حلطام امليي الاذي ينا اي  لياه النباات احلاي. ا ر  أ امليااة أ الا  ختارج احليااا واحليااا الا  ترتضاي يف ا حياا  وا

كيعاااً    املااوت. اإلنسااان الااذي صااوره هللا  أحساان تصااويره. ا ر  الاا  بااث  ي ااا ماان اااة دابااة. الاوا ااه بااني 
ضا  لور   ت تقوم بدوهنا احلياا  اما يبدو يف النسب احلياا وا حيا  يبدو يف ا شعة التونية ال  يرسل ا الرت

املضبوطة من البخر والياب   وا اسجني واإليدروجني والن وجني.. ومدى صتبة القشرا ا رضية  ومدى أتثر 
 ا ر  ابجلا بية  ومدى بعدها عن الشم  ومدى سرعا ا أمام ا..    رلر هذه املوا قات.

ناااي    تاادبر رايت هللا يف اخللااه. والقااررن التاارمي يرتصااة هااذه اعايت ترتصاايًت  ال ياادعو ال والرسااول التاارمي 
 تتاد سورا واحدا ختلو من  ار رية من ا أو رايت..

يِم َ ِلُتُ  اَّللَُّ  يَّ ِمَن الرَميِمِي َوُ ررُِج الرَميِمِي ِمَن احلَر بِم َوالناََّوى خُيررُِج احلَر اَباِ   َ أَ )ِ نَّ اَّللََّ َ اِلُه احلَر َ ُتوَن  َااِلُه اإلرِصر  َّ تُاؤر
ِديُر الرَعتِيِت الرَعِليِ  َوُهَو الَّاِذي َجَعاَة لَ  َباانً َ ِلَق تَاقر َ  َوالرَقَمَر ُحسر اَاُدوا ِاَاا َوَجَعَة اللَّيرَة َسَتناً َوالشَّمر ُتاُ  النُُّجاوَم ِلاَا ر

اي ِر َقدر َ صَّلرَنا اعر ااَاوردَمْل يف ظُُلَماِت الررَبِم َوالرَبخر ااَاَقر  َوُمسر ٍم يَاعرَلُموَن َوُهَو الَِّذي أَنرَشَأُا ر ِمنر نَارترٍ  َواِحَدٍا َ ُمسر ِت ِلَقور
َنا ِبِه نَاَباَت ُاةِم  َرجر َقُ وَن َوُهَو الَِّذي أَنارَتَل ِمَن السََّماِ  َما ً َ َألر ٍم يَارتر ايِت ِلَقور َنا ِمنرُه َقدر َ صَّلرَنا اعر َرجر ٍ  َ َألر َلِضراً َشير
ااَوانْل َدانِيَااةْل َوَجنَّاااٍت ِماانر َأعرنَاااٍ  َوالتَّياراُاا ااِة ِماانر َطلرِعَ ااا ِقنار ااَاِب اً َوَغاانرَ ُُنراارُِج ِمنرااُه َحبماااً ُمَ َاِاباااً َوِمااَن النَّخر وَن َوالرُّمَّاااَن ُمشر

ََر َويَانرِعِه ِ نَّ يف َ ِلُت ر َع  ِمُنوَن( ]ُمَاَشاِبٍه انرُإُروا ِ َ  مَثَرِِه ِ َ ا َأمثر ٍم يُاؤر  [.39ايٍت ِلَقور
اِر ِفَا ِاتِف اللَّيرِة َوالناََّ ااِر َوالررُتلراِق الَّاِ  جَتراِري يف الرَبخر َررِ  َوالر رَتاُع النَّااَي َوَماا أَناراَتَل )ِ نَّ يف َللرِه السََّماَواِت َوا ر ا يَانار

َررَ  باَ  َيا ِبِه ا ر ُ ِمَن السََّماِ  ِمنر َماٍ  َ َأحر رِيِ  الرماَِيِ  َوالسََّخاِ  الرُمَسخَِّر اَّللَّ عرَد َمورِبَا َوَبثَّ ِ يَ ا ِمنر ُاةِم َدابٍَّة َوَتصر
ٍم يَاعرِقُلوَن( ] َررِ  َعايٍت ِلَقور َ السََّماِ  َوا ر  [.40َبنير

ااُقُط ِماانر َوَرقَااٍة ِ الَّ يَاعرَلُمَ ااا َوال َحبَّااٍة يف )َوِعنرااَدُه َمرَتاااِتُح الرَ يرااِب ال يَاعرَلُمَ ااا ِ الَّ ُهااَو َويَاعرلَااُ  َمااا يف الراارَبِم َوالر  ااِر َوَمااا َتسر َبخر
َررِ  َوال َرطرٍب َوال اَيِبٍ  ِ الَّ يف ِاَااٍ  ُمِبنٍي( ]  [.41ظُُلَماِت ا ر

َاِشُروَن َوِمنر راَيِتِه  ُتُنوا )َوِمنر راَيِتِه َأنر َلَلَقُت ر ِمنر تُارَاٍ  ُقَّ ِ َ ا أَنارُا ر َبَشرْل تَانار َأنر َلَلَه َلُت ر ِمنر أَناررُتِسُت ر َأترَواجاً ِلَاسر
ٍم يَااَارَتتَُّروَن َوِمنر راَيِتِه َللرُه ال َنُت ر َمَودًَّا َوَر رًَة ِ نَّ يف َ ِلَق َعايٍت ِلَقور ِاتُف ِ َليارَ ا َوَجَعَة بَايار َررِ  َوالر سََّماَواِت َوا ر

ِلِه ِ نَّ أَلرِسَنِاُت ر َوأَلرَواِنُت ر ِ نَّ   يف َ ِلَق  يف َ ِلَق َعايٍت ِللرَعاِلِمنَي َوِمنر راَيِتِه َمَناُمُت ر اِبللَّيرِة َوالناََّ اِر َوابرِاَ ااُُا ر ِمنر َ ضر
َمُعوَن َوِمنر راَيِتِه يُرِيُتُ  الررَبرَ  َلور ااً َوَطَمعااً َويُانَااتمُِل ِماَن السَّاَماِ  َمااً   اَ  ٍم َيسر َررَ  بَاعراَد َمورِبَاا َعايٍت ِلَقور يِاي بِاِه ا ر ُيخر

ارِِه ُقَّ ِ َ ا َدَعاا َررُ  أبَِمر ٍم يَاعرِقلُااوَن َوِمانر راَيتِاِه َأنر تَاُقااوَم السَّاَما ُ َوا ر َررِ  ِ َ ا ِ نَّ يف َ لِاَق َعايٍت ِلَقاور اُا ر َدعراَوًا ِمااَن ا ر
اَوُن َعَليراِه َولَاُه أَنارُا ر خَترُرُجوَن َوَلُه َمنر يف السََّماَواِت َوا َلراَه ُقَّ يُِعياُدُه َوُهاَو َأهر َررِ  ُااة  لَاُه قَاانُِاوَن َوُهاَو الَّاِذي يَابرادأُ اخلر  ر

ِتيُ ( ] َررِ  َوُهَو الرَعتِيُت احلَر َعرَلى يف السََّماَواِت َوا ر  [.42الرَمَ ُة ا ر
َناَها َوأَ  يَايار َاُة َأحر َررُ  الرَميار يٍة َوَأعرنَااٍ  َوَ جَّارراَن )َورَيةْل هَلُُ  ا ر َنا ِمنارَ ا َحبماً َ ِمنرُه أَيرُاُلوَن َوَجَعلرَنا ِ يَ ا َجنَّاٍت ِمنر ُنَِ َرجر لر

ااُتُروَن ُساابرَخاَن الَّااِذي َللَااَه ا رَ  ِ َّااا تُانربِااُي  ترَواَج ُالََّ اااِ يَ ااا ِمااَن الرُعيُااوِن ِليَااأرُاُلوا ِماانر مَثَاارِِه َوَمااا َعِمَلارااُه أَيرااِديِ  ر أَ َاات َيشر
َلُخ ِمنرُه الناََّ اَر َ ِإَ ا ُه ر ُمإرلِ  َررُ  َوِمنر أَناررُتِسِ  ر َوِ َّا ال يَاعرَلُموَن َورَيةْل هَلُُ  اللَّيرُة َنسر ااَاَقرٍم ا ر ُ  جَتراِري ِلُمسر ُموَن َوالشَّمر

ااِديُر الرَعتِيااِت الرَعلِاايِ  َوالرَقَمااَر قَاادَّرراَنُه َمنَاا رَِك هَلَااا َ لِااَق تَاقر َب ِااي هَلَااا َأنر تُاادر ُ  يَانار اتَِل َحااذَّ َعاااَد َاااالرُعررُجوِن الرَقااِدمِي ال الشَّاامر

This file was downloaded from QuranicThought.com



َبُخوَن َوريَاةْل هَلُا ر َأانَّ َ َلرنَاا ُ رمِياَّااَاُ  ر يف  نَاا هَلُا ر  الرَقَمَر َوال اللَّيرُة َساِبُه الناََّ اِر وَُاة  يف  َاَلٍق َيسر اُخوِن َوَلَلقر الررُتلراِق الرَمشر
 [.43َااعاً ِ َ  ِحنٍي( ]ِمنر ِم رِلِه َما يَاررَاُبوَن َوِ نر َنَشأر نُا ررِقارُ  ر َ ت َصرِيَخ هَلُ ر َوال ُه ر يُانارَقُذوَن ِ الَّ َر رًَة ِمنَّا َومَ 

 وهتذا وهتذا ال ختلو سورا من  شارا عابرا أو مرتصلة عايت القدرا القادرا املبدعة املعجتا املدبرا املريدا.
هللا هو  اطر هذه النرت  البشرية العامل بدرواا ومنسراببا  وفا يصلخ ا وما يصالح هلاا. وقاد اقاضاي حتمااه و

ٍ  َللرَقاُه ُقَّ  أن تتون الرتطرا  ابا م ادية    هللا  ابلطريقة اخلرتية ال  هدى اا اة شي   ليه: )َأعرَطى ُااةَّ َشاير
 االهااادا   ليااه  امااا يساان الت اار  يف الااذرا يف مساااره املرسااوم  [ دومنااا اااد وال ج ااد وال عنااا  يف44َهااَدى( ]

وتسن الذرا يف مادبا يف مسارها املرسوم  وتسن ا ر  والتوااب وا  تك يف مسارها املرسوم  ال حتمة عنا  
 السن  وال تشه نرتس ا يف اساتناهه  و منا تسل  نرتس ا ة العتيت العلي ..

أن يتاون دور العقاة  -للاه لإلنساان عقاتً مياته باه مان ساا ر اخللاه الاذي نعر اه وقد  -اما اقاضي حتماه 
الاااواعي يف االهاااادا     هللا مسااااندا الرتطااارا اخلرتياااة املساااار   و أ توعياااة أ مساااارها )أي جعلاااه واعيااااً واضاااخاً 

 مرت ومًا( ؛ ورس  لذلق من جاً واضخاً وطريقاً مساقيمًا.. هو تدبر رايت هللا يف التون.
اً  نه لتذلق..  ما يادبر اإلنسان هذه اعايت بوعي يقأ وقلب مارتاح  ال هدته من  ورها    هللا  لاله وحق

 التون واحلياا.
وال يتلاا  هللا نرتساااً  ال وسااع ا..  ن هللا مل يتلاا  الناااي أن يبخ ااوا يف  اتااه ساابخانه. مل يتلرت اا  اجل ااد الااذي 

قصارى ما ادث هل  حني ااولون أن تنرتجر طاقا   وتابدد    أهن  لن يقدروا عليه قط  وأن -سبخانه  -يعل  
 اما تنرتجر طاقة الذرا ال  احنر ي عن مسارها   ااخط  وحتط  ما تلقاه يف الطريه!
اجاار علااى ترتتاانه  أو  وحااني هنااى الرسااول التاارمي أتباعااه عاان أن يرتتااروا يف  ات هللا ااايت ي لتااوا  مل يتاان 

 يضع علي   القيود.
اان يو ر ج ده  للنا ع من ا عمال. اان يصون هذا اجل د أن يابادد سادى  وياؤدي    الضاتل.    ات!  منا

يف  -بعاد أن يقضاوا حإ ا  مان تادبر رايت هللا يف التاون واالهاادا   لياه  -اان يريد للناي أن ينرتقاوا طااقا   
ناااج الروحااي والرتتاري واملااادي. يف تعمان ا ر  وتايدا أ اإلناااج أ. اإلنااااج فعنااه الواسااع الشاامة العميااه. اإل

 ميدان العقيدا وميدان اجل اد وميدان العمة فعناه االصطتحي املرت وم.
 ولقد حدث  لق ابلرتعة...

حني صان املسلمون طاقا   أن تابدد وتنرتجر وتاناثر يف أودية الضتل.. اان هل   نااج ضخ   هو أارب  نااج 
مقياي الرقعة ومقياي القي  ومقياي احلضارا املادية ومقيااي العلا .. وااة يف الااريخ حني يقاي فقياي التمن و 

 مقياي يصلح للقياي.
 رتي   ا قصنا ال م ية هلا يف الااريخ اماد العامل اإلستمي من احمليط    احمليط  وامادت معه مباادئ اإلساتم 

نإ  أ للخت  والسياسة واملال واالقاصااد  الشاملة للسما  وا ر  و العمة والعبادا والدنيا واعلرا. وقامي أ
غن مسبوقة من قبة  حتمة يف أطوا  ا العدالاة االجاماعياة  وتنشائ جمامعااً م ابطااً ماتاا تً ماخااابً مااواداً ظاة 
أل  سنة على ترابطه وتتا له حذ بعد أن  سدت احلتومات واباعادت عان رو  الادين. واماا  اإلساتم ااة 

ضااارات املاديااة السااابقة لااه واملعاصاارا لااه  ق أعطاهااا احلياااا..  انطلقااي تعمااة يف تعماان مااا وجااده ان عاااً ماان احل
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ا ر  وقد اصطب ي بصب ة اإلستم وتشربي روحه   صارت تعمة يف ا ر  وهي تاجه    الساما . وتبار 
 خل  ق  مااان طااب و لااق ورايضاااة وطبيعااة وايمياااا .. -اإلسااتم اااة ماااا وجااده مااان العلاا  لاادى اإلغرياااه واهلنااود 

 أضاف  ليه  ضا ات شذ حبيوياه وقوته الدا قة الدا عة    ا مام..
 يماا عاادا القلاة الشاا ا الاا  احنر اي باااأثن  -ومل يتان أ الرتتار أ اإلسااتمي عااطتً وال حمجااوراً علياه. و مناا اااان 

  ساااعادب  بتاااة ياجاااه    لااان النااااي يف ا ر   ويساااعى   -الرتلسااارتة اإلغريقياااة بعاااض االحناااراف )ال الاااه( 
وحاني ياعماه يف الرتقاه الاذي يشامة  -البخااة أو الاطبيقياة  -وسا ة السعي. ويرى أناه حاني يبخاث يف العلاوم 

سياسة احلت  وسياسة االقاصاد وموق  الرترد وموقا  الدولاة وموقا  اجملاماع وعتقاات بعضا   بابعض يف ااة 
ا يشمة العبادات بتة ترتريعابا  وحني يعمة يف ميدان ص نا وابنا من شئون احلياا اليومية واحلياا العامة  ام

اجلماال الرتااين يف صااوره الاا  اانااي ميسارا هلاا  ماان رساا  وتلر ااة وعمااارا وشاعر ون اار..  خل يتااون قااد قااام بواجبااه 
ا م ااة وحقااه وجااوده التامااة. وأنااه تاارج  الااادبر يف رايت هللا     تاار ان ااع وعمااة ان ااع وقااي  حيااة ماخراااة يف 

 ال يف ا براج العاجية  وال يف عامل امل اليات. واقع ا ر  
 واان انجخاً يف رسالاه ال  اسامدها من ااا  هللا وسنة رسوله.

 
* * * 

 ولتننا نقلب صرتخة ألرى لقوم مل يناصخوا بنصيخة هللا والرسول..
 من ا مور.قوم يف أوراب راحوا ينرتقون طاقة علما    ومرتتري   يف البخث يف  ات هللا وما أشبه  لق 

 ونعر  إلنااج   الرتتري يف هذا البا  عرضاً أ موضوعيا أ  نجد ال شي !
ومن اان يف شق من  لق  ليقرأ اة ما اابااه الرتلسارتة يف هاذا املوضاوم  ق ليساأل نرتساه: هاة تاد معر اة ابة 

بر رايت هللا يف عن هذا الطريه؟ هة أ وضخي أ له املعامل؟ هة أ وصة أ    شي  مل يتن يصة  ليه وهو ياد
 التون ويرتاح بصنته على القدرا املعجتا يف اة اجتاه؟

أم العت  هو الصخيح؟ الالطي يف  هنه الشيات واملتماح  والاصاورات وا  تاار؟ واته يف حمايط مان اجلادل 
 املاناقض الذي ال يران    قرار؟!

 اا اإلنساان وج اه بتاة دقا قاه  ولتان صورا يف  هين تام ة لعمة أولئق الرتتسارتة! تلاق ماررا المعاة يبصار  ي
 ي اا قطعااة أ م بشاة أ هنااا أو قطعااة مطموساة هناااك   انو  هااذا أ الرتيلسااوف أ اااول أن أ جيلوهااا أ  يمسااح 
أبصااابعه وجااه املااررا   ااإ ا القااذر ماان أصااابعه قااد غااب  الصاارتخة ال ااا  و  ا الصااورا الاا  اانااي واضااخة مل تعااد 

 تبني!
ذه ا  تاااار  وانإااار ايااا  ااناااي النايجاااة.. ايااا  ااااان عاقباااة الاااذين أباااوا أن ودعاااق مااان القيماااة املوضاااوعية هلااا

 يناصخوا أبمر هللا وي ادوا بسنة رسوله.
لقااد أ حلاااه أ املرتتااارون والرتتسااارتة يف أباااراج   العاجياااة وترااااوا النااااي يف ا ر .. ترااااوا النااااي أيال ااا  الإلااا  

يااوم  والتااادحون ُبااا  دمااااه  وهاا  صاااغرون  واإلقطااام واجل ااة واجلمااود والارتتااق.   ااذه املإااامل ترتتااب اااة
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م لوبون على أمره .. بينما السادا املرتترون يف جدل ألر  ال هو ي ادي    نايجة  وال هو ينتل    ا ر  
 لنى رالم الناي وااول أن يبخث هل  عن عتج..

 وارتر الناي.. وحه هل  أن يترتروا..
  عامل اخليال وعامل امل ة  وت ك واقع ا ر  املنذ ين ة  يه الدود..ارتروا ابلرتلسرتة أ امل الية أ ال  حتله يف

 وقاموا اطمون هذه أ امل الية أ املاعرتنة ال  ال قلب هلا وال ضمن.
  ترا هللا والعقيدا. -مع ا س   -ومع امل الية اخلاوية حطموا 

 صة    أ جوهر أ العقيدا.حطموها   ن هذه امل الية ااني تدور حول  ترا هللا  وتتع  أهنا ت
وعلى أنقا   ترا هللا والعقيدا  وأنقا  الرتلسرتة امل الية اخلاوية قاماي  لسارتة مادياة جاحادا ال تعارف هللا وال 

 تؤمن ابلعقيدا.
 وتشعبي تلق الرتلسرتة حذ مشلي اة جوانب احلياا..

رتسان االقاصاادي للاااريخ.. والوجودياة دارون  ومارا   و رويد  والاجريبياون والسالوايون.. الارتسان املاادي والا
 واالحنتلية والتدينية والتللقية والت..  نسانية!

 ومضي أوراب يف طريق ا اجملنون الذي ال يناج  ال الدما  يف هناية الطريه.
 ن أوراب مل تاقدم يف ميدان العل  والعمة    حني ألذت بشه من نصيخة الرسول الترمي   انابذت الارتتن يف 

  ات هللا  ووج ي طاقا ا لاعمن ا ر  يف واقع احلياا.. ولطي لطوات جبارا يف هذا السبية.
مل أتلاااذ نصااايخة الرساااول ااملاااة  ومل بااااد ادياااه السااالي . مل أتلاااذ من اااا عباااادا هللا   -ماااع ا سااا   -ولتن اااا 

 والاوجه    هللا.
 انطلقي تعبد الشيطان. -بقوبا املادية اهلا لة النامية املاتايدا  -ومن ق انطلقي 

َاُدوَن(! ُ ر ُم ر  )َوَارَسُبوَن َأهنَّ
ِلُخوَن(! َا حَنرُن ُمصر َررِ  َقاُلوا ِ منَّ ِسُدوا يف ا ر  )َوِ َ ا ِقيَة هَلُ ر ال تُارتر

 وااني النايجة هي القوا املادية اهلا لة ال  تاماع اا أوراب  والضتل املبني الذي ت ر   يه.
 والشيوعية هناك..الرأمسالية هنا 

اتألااا احنااراف عاان اساااقامة البشاارية  واتألااا قااا   علااى أساا  ماديااة لالصااة ال تااؤمن ابة اإلميااان احلااه. وال 
 حتتمه يف أمر من أمور البشرية.

 احلقيقة عنده  هي ما تساطيع احلواي أن تدراه. واة ما ال تساطيع احلواي  درااه   و ساقط من احلسا .
 عااامل ال اار  الرأمسااايل أمااور أ تساااعمة ماان الإاااهر أ ولااي  هلااا يف واقااع احلياااا نصاايب. ال يف وأمااور العقياادا يف

الاوتيع االقاصادي العادل الاذي يرضاي هللا ورساوله  والاذي ال يتاون  ياه املاال أ دولاة باني ا غنياا  مانت  أ وال 
 يف ا لت  ال  تر ع اإلنسان عن مقا ر الش وا وحيوانية ال ريتا.

العقياادا يف الشاار  الشاايوعي مصااادرا أبماار الدولااة  حااذ يتااون الااوال  الااه أ للدولااة أ. وحااني ر ااع احلإاار  وأمااور
 قاد ر ااع بعاد أن صااار  - ساابا  سياساية  للدعايااة يف الشار  اإلساتمي لاصااة  -هنااك عان الاادين والعقيادا 
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عااة واااة وسااا ة الدعايااة  وصااار اإلحلاااد ياادري رمسياااً يف املااداري  وتاادعو لااه التاااب والصااخا ة والسااينما واإل ا
 الشبا  الذي ترىب يف ظة املذهب حمصناً ضد أ جرثومة أ الدين!

 والنايجة ا لنا هي هذا الصرام املدمر الرهيب بني الشر  وال ر   وبني اة قوى ا ر .
 حرابن يف ربع قرن.. وال ال ة على ا بوا !

نَااا َعلَاايرِ  ر بَارََااااٍت ِمااَن .. )َولَااور  مااا أحااوج الناااي    حتمااة الرسااول التاارمي  ااَة الرُقااَرى رَمنُااوا َواتاََّقااورا َلرَتَاخر  َأنَّ َأهر
َررِ (.  السََّماِ  َوا ر

 اااااااااااااااااااااااااااااااا
 * عن ابن عباي رضي هللا عن ما أ ترتتروا يف لله هللا وال ترتتروا يف هللا أ.

 ااور أ د تاي.[ عن ااا  أ مع هللا يف السما  أ أتلي  الد 34]
 [ عن ااا  أ مع هللا يف السما  أ أتلي  الدااور أ د تاي.35]
 [ املرجع السابه.36]
 [. 191 - 190[ سورا رل عمران ] 37]
 [. 81[ سورا غا ر ] 38]
 [. 99 - 95[ سورا ا نعام ] 39]
 [. 164[ سورا البقرا ] 40]
 [. 59[ سورا ا نعام ] 41]
 [. 27 - 20[ سورا الروم ] 42]
 [. 44 - 33[ سورا ي  ] 43]
 [.  50[ سورا طه ] 44]
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 تعبد هللا اانق تراه
 

 [.45أ.. قال:  ألربين عن اإلحسان. قال أن تعبد هللا اأنق تراه   إن مل تتن تراه  إنه يراك أ ]
 

* * * 
 اإلحسان.. أن حتسن الشي   اجعله حسنًا.

 واإلحسان: أن تعبد هللا اأنق تراه!
ل قبة  لق عن اإلستم  ق عن اإلميان. اإلساتم درجاة واإلمياان بعاد  لاق درجاة  وهاذه هاي درجاة اان السؤا

 اإلحسان. لتي يتون  ستمق حسناً و ميانق اذلق.
 تعبد هللا اأنق تراه..

 تعبن عجيب امة يف بساطاه حقيقة ها لة.
ق يف اع ااا   ابح اااً عاان اإلجابااة  أنااه يرتاجئاق وأنااي تقلااب وج اا -وقااد يتااون هااذا أتثااراً  -وأروم ماا يااروعين 

 ترى النور.. -على غن توقمع منق  -يرتاجئق ابلقبلة ال  ينب ي أن تاجه  لي ا!  إ ا أني 
 النور الذي يب ر العني والقلب ويب ر الرو .

 ترى هللا...
ُ ِلنُاورِ   ِدي اَّللَّ َررِ ... نُورْل َعَلى نُوٍر يَا ر ُ نُوُر السََّماَواِت َوا ر ُ ِبُتاةِم )اَّللَّ َمر َااَل ِللنَّااِي َواَّللَّ ُ ا ر اِرُ  اَّللَّ ِه َمانر َيَشاا ُ َوَيضر

ٍ  َعِلي ْل(.  َشير
 

* * * 
 القاعدا التربى ال  يقي  علي ا اإلستم بنا ه اله: هي أن تعبد هللا اأنق تراه.

 يقي  علي ا نإمه كيعًا  وتشريعاته وجتي اته كيعًا..
. نإام اجملاماع. موقا  الرتارد مان الدولاة وموقا  الدولاة مان الرتارد. نإاام ا سارا. نإام السياسة. نإام االقاصاد

 معامتت ا  راد  معامتت الدول يف السل  ويف احلر .. اة شي  يف هذه احلياا!
 أن هذه عبادا! أليسي هي: أن أ تعبد هللا أ؟! -أول ما خيطر  -ولقد خيطر لإلنسان 

القصوى  الا  ينقطاع  ي اا اإلنساان عان ااة شاي  يف احليااا  ليخلاو    رباه  بة قد خيطر لإلنسان أهنا العبادا 
 خيلو له بوجدانه وحسه وقلبه.. هنالق يف عتلة عن اعلرين!

 و هنا لعبادا حقًا  ما يف  لق شق  و هنا  قصى العبادا اذلق.
حااذ تشاامة اااة حماايط لاعااود ماان عتلا ااا وللوبااا   ااسااع وتاسااع  -وهااي أقصااى عبااادا العبااد للاار   -ولتن ااا 

 اإلنسانية!

This file was downloaded from QuranicThought.com



هلاي النااور السااطع الااذي يضااي  جنباات احلياااا  يف  ات اللخإااة  -مناذ حلإا ااا ا و   ويف للوبااا  -باة  هنااا 
 ال  يضي   ي ا جنبات النرتوي.

حقيقاة واحاادا ظااهرا وابطنااة  تشاامة الرتارد وحااده وتشامله يف حماايط اجلماعااة   اإ ا هااي شاعور وساالوك  وعبااادا 
 ن!!وعمة يف ر

 اإلستك اله هذه احلقيقة.
هاااو الاااذي جيعااااة العباااادا عماااتً والعماااة عباااادا  والااااذي ياااربط الااانرت  واجلسااا   والسااااما   -وحاااده  -اإلساااتم 

 وا ر   والدنيا واعلرا ال ا يف نإام.
 

* * * 
 تعبد هللا اأنق تراه..

 ويرتيض ابلنور.  نه عامل واسع يرتيض ابحلب  ويرتيض ابلاقوى  ويرتيض اب مة  ويرتيض ابلرهبة 
اإلنساان يف مواج اة مااواله. يف مواج اة الاذات العإمااى اخلالقاة القاااهرا املسااعلية املشار ة علااى كياع التا نااات. 

 ي مره من اة جانب  وينرتذ    أعماقه   يضي  ثنااي قلبه  ويساقر  يه. -نور السماوات وا ر   -والنور 
ة جوارح ااااا واااااة للجاباااااا. بإاهرهااااا وابطن ااااا  بااااادقا ق ا اإلنسااااان يف مواج ااااة ماااااواله... بنرتسااااه كيعااااًا. بتااااا

 ولطا رت ا  أبسرارها وما هو ألرتى من ا سرار..
 وال ا متشو ة ة.. أ  إن مل تتن تراه  إنه يراك أ!

 اي هللا!  هنا الرهبة والقشعريرا بو النرتوي.
اطرا واااة  تاارا واااة شااعور..  هنااا عااني هللا البصاانا النا ااذا    اااة شااي  يف هااذا الوجااود     اااة  مااة واااة لاا

 تراك وترقبق. سوا  اني مايقإاً هلذه املراقبة أم غا تً عن ا. وسوا  أعددت نرتسق هلا أم اني من املعرضني.
و ناااه خلااان لاااق أن تااارى هللا اماااا ياااراك.. لااان لاااق أن تاوجاااه    حياااث ترقباااق العاااني البصااانا النا اااذا.  ااااأمن 

 املرتاجأا!
ني.. الرهباة يف حضاارا املاو  العتيات العلاي  القاوي اجلبااار.. ولتن اا الرهباة وا ماة هناا  والرهبااة  هناا الرهباة يف احلاال

 والذعر هناك!
 الرهبة وا مة وأني ماوجه    هللا   ل  له قلبق  عامة على رضاه..

 ه!والرهبة والذعر حني تاوجه بعيداً عنه وهو من ورا ق حميط!  خن لق   ن أن تعبد هللا اأنق ترا
وحني تاوجه  ليه بنرتسق كيعًا  ظاهرها وابطن ا  وسرها وفواها.. وحني تاوجه  ليه ويف نرتسق شاعور الاقاوى 

 اخلاشعة والرهبة العميقة..  ت شق أنق سانإ  نرتسق وحترص على نإا ا ا.
  ال يراه؟ ن هللا ال خترتى عليه لا ية.  تي  تسا  منه وأني مقبة عليه؟ اي  ميتن أن تعمة عمتً واحداً 

ُسُه َوحَنرُن أَقارَرُ  ِ َليرِه ِمانر َحبراِة الرَورِياِد( ] ِوُي ِبِه نَارتر َعرانُيِ َوَماا خُتررِتاي الصُّاُدوُر( 46)َونَاعرَلُ  َما تُاَوسر [ )يَاعرلَاُ  َلا ِنَاَة ا ر
رَتى( ]47] َمِئٍذ تُاعرَرُضوَن ال خَتررَتى ِمنرُت ر َلاِ يَ 48[ )يَاعرَلُ  السِمرَّ َوَألر  [.49ةْل( ][ )يَاور
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اي هللا! حذ لا نة ا عني! اخلا نة ال  يإن اإلنسان أنه وحاده الاذي اسا ا ويعر  اا  وأال أحاد يف الوجاود الاه 
 يراها أو يرت م ا؟

 حذ الوسوسة ال  ال يطلع علي ا أحد  وصاحب ا نرتسه قد ينسا  مع ا دون أن يايقأ هلا؟
اا  ااة يف مسااار  الاانرت   ال تصااة    ظاااهر الرتتاار  وال حااذ الساار. بااة مااا هااو ألرتااى ماان الساار. اخلطاارات ال

 ياخرك اا اللسان للاعبن!
 اي هللا!  نه ال س    ن وال اساخرتا .

 اة نرتسق متشو ة وأني مقبة عليه. أ ت تنإ  نرتسق   ن قبة االجتاه. أال تتاي ا؟
َواَها َقدر  ََمَ ا ُ ُجوَرَها َوتَاقر  أَ ارَلَح َمنر تَاَّاَها َوَقدر َلاَ  َمنر َدسَّاَها(.)َونَارترٍ  َوَما َسوَّاَها َ َأهلر

 أماا  ن اناي معرضاا عناه غان ماوجااه  لياه.  ن اناي ال تنإا  لاه نرتساق وال تتاي ااا.  لان ي ان  لاق شايئا ماان 
 ا مر!

 نه يراك! ياراك بتاة ماا تصانع بنرتساق مان أ تدساية أ ومان ساو . ياراك ضبا  اق وأوضاارك. يعلا  لا ناة ا عاني 
 رتي الصدور.وما خت

يراك.  ما الرتا دا يف الاس  وااللارتا ؟ بة ما الرتا دا من اإلعرا  واالنصراف؟ امللق غن ملق هللا تذهب؟ و 
ِبُقو  ٍ  َوِ َليرِه تُاررَجُعوَن أ؟! أ َأمر َحِسَب الَِّذيَن يَاعرَمُلوَن السَّيِمَئاِت َأنر َيسر ُتُماوَن اَن َساَ  َماا َار أ ِبَيِدِه َمَلُتوُت ُاةِم َشير

 أ. أم حسبوا أهن  معجتون يف ا ر ؟ أم حسبوا أن يرتلاوا من العقا ؟
 ات! ما شي  من  لق فساطام.  خن لق أن تراه وهو يراك!

 و نه ال يتلرتق من أمرك رهقًا!
يِن ِمانر َحارٍَج( ] اَاَباُا ر َوَما َجَعَة َعَليرُت ر يف الادِم ُ نَارتر 50)ُهَو اجر اَعَ ا( ][. )ال ُيَتلمِاُ  اَّللَّ [. ) َااتاَُّقوا 51سااً ِ الَّ ُوسر

[ ).. َاَطعرُا ر َ َما اسر  [.52اَّللَّ
 ن ر ااة هللا واسااعة. و نااه لاايعل  ضااع  اإلنسااان ومااا راااب يف طبيعاااه ماان حااب الشاا وات: )تُيمِااَن ِللنَّاااِي ُحاابُّ 

َاااررِث..( الشَّاااَ َواِت ِماااَن النِمَسااااِ  َوالرَبنِااانَي َوالرَقنَااااِطِن الرُمَقنرطَاااَرِا ِماااَن ا َنارَعااااِم َواحلر َيراااِة الرُمَساااوََّمِة َوا ر لاااذََّهِب َوالررِتضَّاااِة َواخلر
 [. ويعل  أن اجل د شا  والسرتر طوية.53]

َاَطعرُا ر أ.. َ َما اسر  لذلق يقول: أ َ اتاَُّقوا اَّللَّ
َاِجبر َلُت ر أ. ادعوين لتة شي ! وادعاوين   عيانت  علاى تنإيا   - يماا تادعونين  لياه  -ويقول: أ ادرُعوين َأسر

 أنرتست  من وع ا  الطريه!
 هة جربي أن تساعينه يف هذا ا مر؟

 صد  هللا وصد  وعده احله.
 ما ياوجه له  نسان يساعينه على نإا ة النرت  وط ارا القلب   ال اساجا  له وأعانه على ما يريد!

دعااواه.  نااه جيااد ا ماار عليااه  ومااا هااو بسااخر ساااحر! ولتاان هتااذا ااادث حااني ياجااه القلااب    هللا وخيلاا  يف
أن هللا هو الذي  - حساساً ملموساً جمسماً  -هينًا  وجيد نرتسه أارب من امل رايت وأقوى من املعوقات. وا  

 يعينه وييسر له السبية!
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 ومع  لق اله  قد تضع  يف الطريه وختور قواك.   ة يلرتإق من ر اه واة غضبه عليق؟
 يق ومل تانتب الطريه.ات! ما دمي مل تنت  على عقب

  نه ي رتر. ي رتر الذنو  كيعا  وسعي ر اه اة شي .
ااااَا ررتَ  َ َ اسر ِساااِننَي َوالَّاااِذيَن ِ َ ا  َاَعلُاااوا َ اِحَشاااًة َأور َظَلُماااوا أَناررُتَساااُ  ر  ََااااُروا اَّللَّ ااابُّ الرُمخر ُ اُِ ُروا لِاااُذنُوِاِ ر َوَمااانر يَا ررِتاااُر )َواَّللَّ

 ُ نُوَ  ِ الَّ اَّللَّ ِاا ر َوَجنَّاااتْل جَترااِري ِماانر الااذُّ  حَترِاَ ااا َوملَر ُيِصاارُّوا َعلَااى َمااا  َاَعلُااوا َوُهاا ر يَاعرَلُمااوَن أُوَلئِااَق َجااتَاُاُه ر َم ررِتااَراْل ِماانر َراِم
ُر الرَعاِمِلنَي( ] َاُر َلاِلِديَن ِ يَ ا َوِنعرَ  َأجر َهنر  [ 54ا ر

ُ َغرُتوراً َرِحيمًا( ])ِ الَّ َمنر اَتَ  َورَمَن َوَعِمَة َعَمتً َصاحِلاً  ُ َسيِمَئاِبِ ر َحَسَناٍت وََااَن اَّللَّ ُل اَّللَّ  [.55 َ ُأوَلِئَق يُاَبدِم
نُ  َ يَا ررِتُر الذُّ َنُطوا ِمنر َر رَِة اَّللَِّ ِ نَّ اَّللَّ َرُ وا َعَلى أَناررُتِسِ  ر ال تَاقر يعًا( ])ُقةر اَي ِعَباِدَي الَِّذيَن َأسر  [ 56وَ  كَِ

ق من ر اه ما دمي ابقياً على الطريه. وما عليق  ال أن تقوم من ع رتق وتنرتض ثوبق وتاجه ات! لن يلرتإ
  ليه من جديد...

 
* * * 

وحني تاوجه  ليه. حني ترقبه اأنق تراه. حني تنإ  نرتسق وحترص على أال تالوث يف الطرياه. حاني حتاساب 
ااة عماة عملااه وااة الماة قلا اا وااة نرتسق على اة ص نا وابنا لشاية ان تتاون قاد حادت. حاني تراجاع  
 لاطرا وسوسي اا نرتسق واة حراة حتراا ا جارحة من جوارحق..

 حينئذ يساقي  ا مر اله يف هذه احلياا.
 أمر احلاا  واحملتوم. والرترد واجملامع. واملرأا والرجة. والوالد والولد. وا مة وا م  على أوسع نطا .

أنه يراه؟ اي  تاجه نرتسه    الشر والبط  وهللا يقول: )اعرِدُلوا ُهَو أَقارَرُ  اي  يإل  احلاا  حني يرقب هللا ا
ِل( ]57ِللااَّقرَوى( ] َ النَّاِي َأنر حَترُتُموا اِبلرَعدر ُا ر َبنير [ واي  يضع يف متان العادل الاذي يطلباه 58[ )َوِ َ ا َحَتمر

 هللا نتواته هو وهواه؟ 
سيح  يشمة اة سياسة احلت   وسياسة املال  واة معامتته أ الرمسية أ والعدل ابلنسبة للخاا  ميدان واسع  

 ومعامتته أ الشخصية أ. وهو مأمور يف اة من ا أن يرقب هللا  ويعبده اأنه يراه.
 ال ميتن حينئذ أن ياعدى حدود هللا أو يعادي على حرمات هللا.

 و يف حادود ماا بانيَّ هللا. وهللا يقاول: )َوال تَاعراَاُدوا  ت ميتن م تً أن يعلن احلر  أو ياربم السال   ال يف سابية هللا
مِ  ُا ر ُمؤر َن ِ نر ُانار َعرَلور َ ال اُِبُّ الرُمعرَاِديَن(. ويقول: )َوال بَُِنوا َوال حَترَتنُوا َوأَنارُاُ  ا ر ِننَي(. ويقول: )َوَأِعدُّوا هَلُ ر َما ِ نَّ اَّللَّ

َاَطعرُا ر ِمنر قُاوٍَّا(.  اسر
مِ وال ير  ِلَياَ  ِمانر ُدوِن الرُماؤر ِمُنوَن الرَتاِ رِيَن َأور ِننَي ان    أعدا  هللا وال ياخذ بطانة من    اة يقول: )ال يَااَِّخِذ الرُمؤر

ٍ  ِ الَّ َأنر تَاااَُّقوا ِمنارُ  ر تُاَقاًا(. ويقول: )اَي أَياَُّ ا الَِّذي َعةر َ ِلَق  َاَليرَ  ِمَن اَّللَِّ يف َشير َن رَمُنوا ال تَااَِّخُذوا ِبَطاَنًة َوَمنر يَارتر
رَبُ َقدر بَاياَّنَّا َلُتاُ  ِمنر ُدوِنُت ر ال أَيرُلوَنُت ر َلَباالً َودُّوا َما َعِناُّ ر َقدر َبَدِت الربَا رَضا ُ ِمنر أَ ارَواِهِ  ر َوَما خُتررِتي ُصدُ  وُرُه ر َأار

ُا ر تَاعرِقُلوَن(. ايِت ِ نر ُانار  اعر
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ة  لااق سالواه الااه  وتصاار اته ال اا  منااذ ياساال  ا ماناة حااذ يساالم ا    هللا أو    وهتاذا وهتااذا حاذ يشاام
 الناي. ال يرتلي عمة واحد وال  ترا وال رغبة من رقابة هللا ورقابة الضمن.

 
* * * 

 واملعبود اذلق حني يعبد هللا اأنه يراه.
 ي   وال ياتاسة وال ياشاغة. وال أ يسدد  عليه عمله يؤديه اب مانة التتمة واالجا اد الواجب. ال خيدم وال

اخلاانت أ دون  ناااج حقيقاي. وال يعماة علاى الضارر وهاو عاامل باه. وال يب اي الرتاناة وال الرتسااد يف ا ر . وال 
 يسا ة مال الدولة. وال يطمع  يما لي  له.

ؤمن ابة  وال هااو وال يقبااة الإلاا  اااذلق!   ااو متلاا  أن يااذود الإلاا  عاان نرتسااه وعاان غاانه  و ال  مااا هااو فاا
ُا ر َقاُلوا ُانَّا ُمسر  َررِ  َقاُلوا يعبده اأنه يراه! )ِ نَّ الَِّذيَن تَاَو َّاُهُ  الرَمتِ َتةُ َظاِلِمي أَناررُتِسِ  ر َقاُلوا ِ يَ  ُانار َعرِتنَي يف ا ر َاضر

 ُه ر َجَ نَُّ  َوَساَ تر َمِصناً(.َأملَر َتُتنر َأررُ  اَّللَِّ َواِسَعًة  َااُاَ اِجُروا ِ يَ ا َ ُأوَلِئَق َمأرَوا
والاتوج الاذي يرعاى هللا يف توجااه. والتوجاة الا  ترعاى هللا يف توج اا. والوالاد والولاد. واجلاار والصاديه. واجلناادي 

 والقا د. والص ن والتبن...
د هللا اأناق  ن اجملامع اله اله... ال شي   يه البااة خيارج مان هاذه التلماة الصا نا الا  تشامة ااة شاي : تعبا

 تراه!
 

* * * 
وحني اان املسلمون ا وا ة يعبادون هللا ااأهن  يروناه ااناي تلاق ا ماة العجيباة الرتريادا يف الاااريخ! )ُاناراُا ر َلانرَ 

.) ِمُنوَن اِبَّللَِّ َن َعِن الرُمنرَتِر َوتُاؤر رَِجير ِللنَّاِي أَترُمُروَن اِبلرَمعرُروِف َوتَانارَ ور  أُمٍَّة ُألر
   يقول: أ امسعوا وأطيعوا ما أطعي هللا  يت .  إن عصيي هللا ورسوله  ت طاعة يل عليت  أ.اان احلاا

 واان يقول: أ  ن أحسني  أعينوين  و ن أسأت  قوموين أ 
واان وهو اار  اسرى وقيصر  ويواجه أارب  مرباطورياني يف الااريخ  ال يضيه ابلاقومي الاذي طلباه مان النااي 

ة من املسلمني أن يقول له: ال مسع لق علينا اليوم وال طاعة حذ تبني لنا اذا واذا.  ت بنرتسه.  يقبة من رج
 ي ضب  بة جييبه يف احلال    طلبه ويبني له.

 واان يقول: لو أن ب لة بصنعا  ع رت لرأياين مسئوالً عن ا!
أن يل اي الرتقار مان  -الااريخ   ول مرا يف -واان يعمة على توطيد العدالة االجاماعية يف اجملامع حذ أمتنه 

اجملامع  اما حدث أايم عمر بن عبد العتيت! واان اجلندي يقول: ألي  بيين وبني اجلنة  ال أن أقاة هذا الرجة 
 أو يقالين؟ ق يقاخ  املعراة ليصيب  حدى احلسنيني!

منا يسامر جياهد يف سبية هللا واان القا د يُعتل يف تهوا النصر  ت يضط ن وال يامرد وال ي ك ميدان القاال. و 
 جندايً ال  مارا له وال سلطان.
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واااان الباااا ع يسااااخي مااان هللا أن يتسااب ماااا لاااي  لاااه حبااه   اااند نقاااوداً ألاااذها صاابيه دون علااا  مناااه مااان أحاااد 
املش ين. ويصر على ردها  ليه حذ واملش ي ال  ابة أنه د ع ا راضياً وأن البضاعة يف نإره تسااخه. وااان 

ج يعاشاااار توجااااه ابملعااااروف  والتوجاااة تصااااون عااار  توج ااااا يف غيبااااه.  يااااذهب    ميااادان القاااااال وي يااااب الاااتو 
 ابلش ور وهو مطمئن    بياه وعرضه وماله. ال يقراا السو !

 واان اجملامع نإيرتًا...
ة وهاااو ال تقاااوم عتقاااات النااااي علاااى ال ااا  يف البياااع والشااارا . ال يع اااد اإلنساااان    العاماااة أو الصاااانع ابلعمااا

 ماوج  منه ليرتة أن ي شه أو يدل  عليه أو يسر  ا مانة ويذهب    غن رجوم! 
 ال ياخدث الرجة    الرجة وهو يعل  أنه يتذ  عليه وخيدعه. ويبادله يف الوقي  اته التذ  واخلدام!

نااه ال ياعامااة ال يتااذ  الوالااد علااى أبنا ااه  اايعلم   التااذ  ابلقاادوا الساايئة. وال يتااذ  االباان علااى الوالااد   
 معه  و منا ياعامة مع هللا!

وال يساار  الشااا  عاار  اماارأا ماتوجااة أو  ااااا غرياارا. وال ختاارج الرتااااا ماربجااة يف سااو  الرتانااة حتاااول أن توقااع 
 الشبا !

مل يتاان الناااي مت تااة! اااانوا بشااراً مااا يتالااون! ولتاان   بشاار مساااقيمو الرتطاارا ال ِعااَوج يف نرتوساا   وال الاااوا . 
    هللا. ماعاونون على الرب والاقوى ال ماعاونون على اإلق والعدوان.ماخابون 

وااني هنااك جرمياة..  اإن وجاه ا ر  مل خياة مان اجلرمياة يف وقاي مان ا وقاات. ولتن اا ااناي الشاذو  الاذي 
 ي بي القاعدا. ومل تتن القاعدا هي الشذو !!

 
* * * 

 يف الااريخ!ومن ق انطلقي هذه ا مة تنشئ اترخياً مل يسبه 
لي  الرتاح وحده هو الذي يلرتي النإر  و ن اان حقيقاً ابلاسجية يف سرعاه اخلاطرتة ال  ال م ية هلا من قبة 
وال ماان بعااد يف الااااريخ.  رتااي ًسااني عاماااً اااان العااامل اإلساااتمي الااذي باادأ ماان ال شااي  قااد اماااد ماان احملااايط 

جلديدا  وانقلب حمارابً يف سبيل ا ال ي دأ حذ يراها قد قد اعانه العقيدا ا -أو معإمه  -للمخيط. واان اله 
 بل ي    أ ه جديد!

و منا الذي يلرتي النإر هو تلق القم  العالية ال  بل  ا يف اة اجتااه. قما  العدالاة الشاا ة والعإماات النرتساية 
 والروحية ال  تاتاثر وتاوااب يف هذه احلقبة الص نا من الااريخ.

تعدد اع ا . يف احلر  والسل . يف السياسة واالجامام. يف احلضارات املخالرتة ال  اساوعب ا واتسام اجلوانب و 
 اإلستم  وم ل ا ب يتً را عاً  اما  ما  ي ا من لن  وألقى ابلتبد    الرتنا .

يتياادون  يف الااروابط القويااة املاينااة الاا  مشلااي العااامل اإلسااتمي الااه  و اضااي منااه    غاان املساالمني حااذ وهاا 
 للدين. وحذ وه  ااربونه أبشع حر  وأدنس ا يف أايم الصليبيني.
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مبتااراً  علااى أياادي  -هااذه الااروابط املاينااة الاا  صاانعي معجااتا مل تاتاارر يف غاان اإلسااتم.     ساادت احلتومااة 
ا ما يقار  مان ولتن اجملامع ظة  ستميًا  ماماستًا  ماتا ًت  تربطه رو  ا لوا واملود -ا مويني والعباسيني 
 أل  من السنني!!

 
* * * 
  لق اله اان أثر العبادا احلقة  ال  تعبد هللا اأهنا تراه!

ولقد اان القدوا التربى يف  لق دون شق هو الرسول ا عإ   منشئ هذه ا مة ومريب قادبا وجنودها علاى 
 هدي هللا وهدي اإلستم.

 ة العريضة الشاملة الرتسيخة.يرى هللا اة حلإة من حلإات حياته الطويل اان 
  اطيقه نرتسه وتساوعبه    ا عما . -سبخانه  -اان يراه وهو يالقى الوحي عنه 

 واان يراه وهو ينطله يف منااب ا ر  يدعو الناي    هذا الوحي لتي ي ادوا به    هللا.
 واان يراه وهو يف بياه توجاً وأاب ور  أسرا.

 معلماً وهادايً    سوا  السبية.ويراه وهو مع الناي وقريباً و 
 ويراه وهو يقاتة يف سبية هللا  وهو يعقد السل  ويرجع من ج اد    ج اد.

 وال ناخدث عن العبادا يف اخللوا   ي يف غن حاجة    حديث.
 يراه. ويعي  معه اة حلإات حياته  واة مشاعر نرتسه  واة للجابا واة سرها وفواها.

 لقي  وال يضع  قلبه عن اسايعا  النور الذي ي مره الما رره.وال تضع  نرتسه عن الا
 ولامت النبيني وسيد املرسلني  هتذا اان رسول هللا 

 
* * * 

 ق اان أصخابه الذين صنع   على عينيه  ورابه  تربية لبن علي .
الااذي ال حتاملااه  اااانوا ياارون هللا بقاادر مااا تطيااه نرتوساا   وبقاادر مااا تصااطرب علااى ا  ااه ا علااى املشاار  املضااي 

 النرتوي   ال أن تقب  قبسات من  يض هللا ال امر  وقبسات من الرسول.
ق ااني نرتوي على مدار التمن تارتر  أحياانً  وجتامع أحياانً  تعي  على حب هللا والعمة يف سبيله  وعبادته  

 اأهنا تراه.
حلاس  بين ا وبني الذين ال يعبدون هللا  أو وما تتال هذه النرتوي حي ما لقي ا اإلنسان  ا  يف احلال ابلرتار  ا

الااذين يعبدونااه علااى حاارف  ااإن أصاااا  لاان اطمااأنوا بااه و ن أصاااا  شاار انقلبااوا علااى أعقاااا .. لسااروا الاادنيا 
 واعلرا.
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حت  على الرتور حني تلقى أحداً من   أنق أمام أ  نسان أ.  نسان اذا املعر الذي ارماه لالقاه و ضاله علاى  
له.  نسان أتن   ليه وتس يح عنده  تس يح يف تعاملق معه ويف عتقاتق. تس يح    االساقامة ا ن  ن ل

 النإيرتة ال  ال عوج  ي ا وال الاوا .
 وحتبه..

 ال بلق  ال أن حتبه ولو لالرتق يف أ تارك وأعمالق ومشاعرك واجتاهاتق.
 ن تقرتو لطاه..أ - ن اساطعي  -حتبه  ن  يه قبسة من نور هللا... وحتاول 

ومن ق اان حرص اإلستم ونيب اإلستم  وهو يعلِم  الناي دين  . أن يبني هل  اإلحسان. ويصرته هل  يف ألصر 
 لرتأ وأكله. أ تعبد هللا اأنق تراه أ. ويوقأ قلوا  بوجدان الاقوى ولشية هللا: أ  إن مل تتن تراه  إنه يراك أ.

ستم  على أال يق  الناي عند أول مراتب اإلستم وال أول مراتب ومن ق اذلق اان حرص اإلستم ونيب اإل
 اإلميان.  منا ااولون بلوغ اإلحسان  وااولون على الدوام!

 اااااااااااااااااااااااااااااااا
   طلاع عليناا رجااة شاديد بيااا    ات يااوم [ رواه مسال . مان حااديث طوياة عان عماار بان اخلطاا  رضااي هللا عناه  قااال: أ بينماا حنان جلااوي عناد رساول هللا 45]

 أسند رابايه ووضع ارتيه على  خديه وقال: اي حممد ألربين عن اإلستم.  ال يا  شديد سواد الشعر ال يرى عليه أثر السرتر وال يعر ه منا أحد حذ جل     النيب 
الصااتا وتااؤيت التااااا وتصااوم رمضااان وحتااج البيااي  ن اساااطعي  ليااه ساابيًت. قااال: : اإلسااتم أن تشاا د أال  لااه  ال هللا وأن حممااداً رسااول هللا وتقااي    قااال رسااول هللا 

وشره. قال: صادقي. قاال:  صدقي.  عجبنا له يسأله ويصدقه. قال:  ألربين عن اإلميان. قال: أن تؤمن ابة ومت تاه واابه ورسله واليوم اعلر وتؤمن ابلقدر لنه
 اأنق تراه   إن مل تتن تراه  إنه يراك.. أ.    ألربين عن اإلحسان. قال: أن تعبد هللا

 [. 16[ سورا   ] 46]
 [. 19[ سورا غا ر ] 47]
 [. 7[ سورا طه ] 48]
 [. 18[ سورا احلاقة ] 49]
 [. 78[ سورا احلج ] 50]
 [. 286[ سورا البقرا ] 51]
 [. 16[ سورا الا ابن ] 52]
 [. 14[ سورا رل عمران ] 53]
 [. 136 - 134[ سورا رل عمران ] 54]
 [. 70[ سورا الرترقان ] 55]
 [. 53[ سورا التمر ] 56]
 [. 8[ سورا املا دا ] 57]
 [. 58[ سورا النسا  ] 58]
 [ رواه مسل  وأبو داود وال مذي والنسا ي وابن ماجه. 59]
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 ولن   بيخاه
 

أحسنوا الذحبة  وليخد أحدا  أ  ن هللا ااب اإلحسان على اة شي  ؛  إ ا قالا   أحسنوا القالة  و  ا  حبا   
 [.59شرترته  ولن   بيخاه أ ]

 
* * * 

 اي هللا! اي ر ة نبيه..!
 أ ولن   بيخاه أ.. ومذ؟ وهو مقدم على  حب ا!!

 أال  هنا ر ة أنبيا . أال  هنا رو  هللا.
ي يناان التااون الااه  ناه مرتقااى للمشاااعر البشاارية يبلاا  القمااة الاا  لااي  ورا هاا شااي .  ال  لااق النااور ا عإاا  الااذ

 وينرتذ    قلو  التا نات.
 هنااا الر اااة الااا  ال تقاا  عناااد ا انساااى مااان اخللااه  وال اتم اااا احنياااات اإلنساااان لنرتسااه واعااااداده جبنساااه. و مناااا 

 تاعداها    اجملال الواسع الرتسيح الذي يشمة اة ا حيا  يف التون.
 و منا ترتقي درجة ألرى! -وهو يف  اته قمة عالية  -ق ال تق  عند هذا املدى 

  الر ة اب حيا  درجة أ مرت ومة أ على أي حال  سوا  و ه  لي ا القلب البشري أم احنرف عن ا وشذ.
 مرت وم أن تقول يل: ال تقاة هذا العصرتور.  إنه ضعي  مستني. وهو كية لطي  ال يساخه القاة.

الرشايقة   إناق لان تساارتيد شايئاً مان قال اا  وهاي يف ومرت وم أن تقول يل: ال تقاة هذه الرتراشاة الطاا را القاا تا 
 رشاقا ا اللطيرتة كال اسن أن باع به حسق وروحق.

  ي على غصان ا هتاذا  -حذ  ن ااني ال تاأمل للقاة  -بة مرت وم أن تقول يل: ال تقاة هذه التهرا اجلميلة 
 كيلة.. أكة من ا يف يدك أو يف عروا ثيابق.

 البشري الطيب ميتن أن يوجه  ليه يف يسر   يعااده  يصبح من طباعه. اة  لق مرت وم. والقلب
أن أقول لق: هذه الذبيخة ال  ساذحب ا  وال  لان تتاون  -أعلى وأش   -ورا  هذا املرت وم  -ولتن ا درجة 

ِسنر  حبا ا وال تطة رالم ا وال أ با ا مواتت أ اما  ار البخاري يف حديث قريب  من حية بعد حلإات.. أحر
 [.60هذا احلديث ]
 ولن   بيخاه!

  هنا المة بت الوجدان هتاً وهي تذبح. وهي تسا     العدم.    الرتنا .    حيث ال توجد وال تشعر.
ما القيمة أ العملية أ إلراحة الذبيخة هذه ال واين املعدودا الا  تناقاة  ي اا مان عاامل الوجاود    عاامل الرتناا ؟ باة 

 ني مقبة على  يتم ا أشد أمل ميتن أن تاعر  له وهو الذبح؟ما قيمة  راحا ا وأ
 يف الإاهر.. ال شي !

 ويف الباطن.. اة شي !

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ن الذبيخاة ميااة ميااة. أرحا اا أم مل ترح اا. وهاي ماأملاة ماأملااة  ساوا  قطار قلباق ر اة ااا أم اناي تاذحب ا جماارد 
اشتو  ليق عنرتق مع ا   ن اني  ان يرت ماون القلب من املشاعر مالبد الوجدان. وهي لن تلقاك بعد اليوم  

وهي مسوقة    الرتنا  التامة  -عن هذه اخلت ه  وجياوبون ما يصدر عن ا من ا حاسي . ولن يضنها ا ناً 
 شيئا من ال لإة أو شيئاً من اجلرتا ! -قبة  لق بلخإة  - هنا  اقي  -الوشيق 

  !  ن  ما القيمة العملية ابلنسبة للذبيخة.. ال شي
 ولتن القيمة أ العملية أ لق أني.. اة شي !

 وهة مثة شي  أارب من أن يتون لق قلب  نسان؟!
 

* * * 
 واذلق الشأن يف أمر القاة..
 أ  إ ا قالا   أحسنوا القالة أ.

اُالُاوا الاناَّرترَ  الَّاِ  َحارَّ  املخاطاب ااذا القاول مان جاناب الرساول  -واملسال   ُ ِ الَّ ال يقااة  ال ابحلاه: )َوال تَاقر َم اَّللَّ
[ ) هِم َااِهُلوَن قَااُلوا َساتمًا.. َوالَّا61اِبحلَر انً َوِ َ ا َلااَطبَاُ ُ  اجلر َررِ  َهاور ِذيَن ال [ )َوِعبَااُد الارَّ رَِن الَّاِذيَن مَيرُشاوَن َعلَاى ا ر

اُاُلوَن الناَّرترَ  الَِّ  َحرََّم اَّللَُّ  ُعوَن َمَع اَّللَِّ ِ هَلاً رَلَر َوال يَاقر ( ]َيدر هِم اٍ  َأور َ َسااٍد 62 ِ الَّ اِبحلَر [ )َمنر قَاَاَة نَارترسااً ِب َانرِ نَارتر
يعًا( ] َا قَاَاَة النَّاَي كَِ َررِ  َ َتَأمنَّ  [. 64[ أ اة املسل  على املسل  حرام: دمه وعرضه وماله أ ]63يف ا ر

 ر  أو مرتد  أو قاتة  أو تان ال شب ة   ن يف أن الشخ  الذي يقاله املسل  مساخه للقاة. مساخه  نه اا
 حمصن  أو مرتسد يف ا ر   م ن للرتانة  لارج على السلطان القا   على شريعة هللا.

ِمِننَي( ]  [65وال شب ة يف أن هذا القاة يا  أل ن من هللا. بة أبمر منه وحتريض: )َوَحرِمِ  الرُمؤر
 أيمر ألحسان القاة! ومع  لق  الرسول 
 يخة  نراها تنطبه مرا ألرى على القاية.ونعود    قصة الذب

 ن القاية لن يسارتيد شيئاً من أن حتسن قالاه.   و مرتار  الدنيا. وا مل واقع به ما له عنه من حمي .  يساوي 
 أن حتسن أو ال حتسن أو أن الرتار  يف احلقيقة ضئية.

 ال! ما القيمة العملية من  حسان القاة ابلنسبة للقاية؟ ال شي  بطبيعة احل
 هي لق أني. هي أن يتون لق قلب  نسان! -مرا ألرى  -ولتن القيمة التربى 

 
* * * 

 ولتن حديث الرسول الترمي ال يق  عند هذين ا مرين: الذحبة والقالة  و منا يسوق ما  قط على سبية امل ال.
 وبسبب هذين امل الني قد ي لب على الإن أن الر ة وحدها هي املقصود من احلديث.

 لتن ا مر لي  اذلق.  املقصود هو أ اإلحسان أ. والر ة صورا من صور اإلحسان.و 
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هااو ا دا  احلساان.  -هنااا  امااا يف احلااديث السااابه  -أ  ن هللا ااااب اإلحسااان علااى اااة شااي  أ واإلحسااان 
 ا دا  التامة. ا دا  املاقن. ا دا  اجلمية.
 اه. االجتاه    أ اإلنسانية أ.وامل االن املذاوران ألا املشن الذي يبني االجت

 ن اخلتصااة املسااارتادا ماان امل ااالني: أن اإلنسااان ال ينب ااي أن ينااد ع مااع دوا عااه الطبيعيااة وياا ك هلااا العنااان.  منااا 
ينب ااي وهااو أيلااذ يف الانرتيااذ أن ي ااذ  الوسااا ة وينإاا  ا دا   ليتااون جااديراً باتاارمي هللا لااه واخلت ااة يف هااذه 

 ا ر .
 ث واسع شامة يشمة اة عمة واة  ترا واة شعور.ومن ق  احلدي

 نااه باان  اللرتااأ يشاامة أ اااة شااي  أ. هتااذا علااى االتسااام. وهااو يعاارب عاان  تاارا  سااتمية أصاايلة  أو  تاارتني 
 تلاقيان عند هدف واحد.

 على أية صورا  و منا ياطلب أ اإلحسان أ يف ا دا . -اة ا عمال   -أن اإلستم ال يتارتي أبدا  ا عمال 
 نه ال يقنع من الناي أن يؤدوا ضروراب  بت تايدا  حبجة أهنا ضرورا  و منا ياطلب اإلحسان يف الانرتيذ.و 

[ وواضح اذلق 66: أ  ن هللا اب   ا عمة أحدا  عمتً أن ياقنه أ ] املعر ا ول واضح يف قول الرسول 
 يف أمر الذحبة والقالة.

إلنساانية. ويصاخبه اإلحسااي ابة يف قارارا الضامن  والعماة مان  املطلو  هو اإلتقان الاذي تصاخبه مشااعر ا
 أجة لشياه ومن أجة م وباه ورضاه. أ تعبد هللا اأنق تراه أ.

واملعااار ال ااااين واضاااح يف سااانا الرساااول وأحادي اااه الت ااانا الااا  بااادف    باااذيب الااانرت   لاصاااة وهاااي تاااؤدي 
 ضرورابا ال ليإة ال  لي  عن ا حمي .

  من أد  ا م لة وأدهلا على ما نريد: قضا  أ الضرورا أ وشئون اجلن .ونضر  م الني
قاال: ال يانااجى اثناان علاى غا ط ماا  ينإار ااة واحاد من ماا    عاورا  أن النايب  أ عن أيب ساعيد اخلادري 

 صاحبه   إن هللا ميقي  لق أ رواه أبو داود وابن ماجه.
 تث: الربات يف املاوارد  وقارعاة الطرياه والإاة أ رواه أباو داود وابان : اتقوا املتعن ال عن النيب  أ عن جابر 

 ماجه 
 وعن أيب أيو : أ   ا أتى أحدا  ال ا ط  ت يساقبة القبلة وال يوهلا ظ ره. شرقوا أو غربوا أ رواه البخاري.

اااب لاه حسانة وحُماي : مان مل يسااقبة القبلاة ومل يساادبرها يف ال اا ط   أ وعن أيب هريارا قاال: قاال رساول هللا 
 عنه سيئة أ رواه الطرباين.

وا حاديااث يف هااذا املوضااوم ا اانا ماان أن تااورد ال ااا. وهااد  ا ال ااا واحااد. هااو بااذيب القيااام اااذه الضاارورا  
و حاطا ا آبدا  معينة تلط  غلإا ا وخترت  من معر أ الضرورا أ  ي ا.    جتعل ا سالوااً وأدابً  ياه أ الاياار 

 أ وتر ع.
الداللة التاملة هلذه الاوجي ات.    صار لقضا  الضرورا أدوات نإيرتة ووسا ة م ذبة.  -وقد ال تبدو لنا اليوم 

قوم يقضون حاجاب  على قارعة الطريه وأمام الناي. أماا  -ويف العاصمة  ابا  -ومع  لق  ما تال يف املدينة 
 الري ...!
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ى أي حاال.  الا اذيب  ي اا واضاح. وواضاح ااذلق حماولاة ر اع أ ولتن الداللة النرتساية ال ينب اي أن ترتوتناا علا
 اإلنسان أ عن مساوى احليوان  حذ وهو يقضي ضرورته ال  يش ك  ي ا مع احليوان.

 أما اجلن   أمره أعجب وأوضح داللة.
 لي  يف ا ر  شريعة وال نإام يع ف ابجلن  نإيرتاً ارمياً ااإلستم.

وهو أييت توجه ياذار اسا  هللا التارمي. ولاي  يف اإلساتم أقادي مان  اار هللا   يترتي ان نذار  قط أن اإلستم
 وال أنإ   ا يقرأ اس  هللا عليه.

 أوضح من أن حتااج    دلية. -يف حدوده الشرعية  أي التواج  -واإلابحة  يه 
 [ ) ُا ر  [67)ِنَسااُُا ر َحررثْل َلُت ر َ أرُتوا َحررَثُت ر َأ َّ ِشئار

ع أحادا   جااراً. قاالوا اي رساول هللا  ن أحاادان لياأيت شا وته ق يتااون لاه  ي اا أجاار؟ قاال: أرأياا  لااو أ  ن يف بضا
 [.68وضع ا يف حرام أاان عليه  ي ا وتر؟  تذلق   ا وضع ا يف احلتل اان له أجر أ ]

 وغنها وغنها ا ن...
ناه بتاة ماا ااة ملسال  أن يسااماع باه قد ألذ من هذا املبا  بقسط اامة ال شب ة  يه  واسااماع م والرسول 

 يف هذه احلياا.
 ومع  لق  لينإر اي  اان ا مر...

اان ي طي وجه توجاه حني يضاجع ا يف الرتراش.. وروى اخلطيب من حديث أم سلمة أن   تروي السنا أنه 
 اان ي طي رأسه وي ض صوته ويقول المرأته: عليق ابلستينة.  الرسول 

 
* * * 

    هذا احلد! احليا  وال  ع
 لي  اجلن  ش وا احليوان اجلا ع الذي ال ميلق نرتسه أن يند ع ها جا    الانرتيذ.

 ولي  غلإة الشبه ال  تالمأ على ماام لذيذ.
 ولي  نتوا اجلسد الرتا ر ال  ختانه يف ضارها عاطرتة القلب و شراقة الرو .

مل تتان دعاوا    التهاادا أو  طرتاا  املاعاة أو تربياد  ومع  لق  إن دعوا الرسول للناي أن ي ذبوا العماة اجلنساي
 حراربا.

ااات! علااى العتاا  ماان  لااق. لقااد اااان ياادعوه     املاااام وابااب    يااه بااة اااان يف الواقااع يوسااع مساااحاه يف 
 النرت   ويتيد من ماعاه  حني ير عه من هلرتة اجلسد اخلالصة    أ عواط  أ أ ومشاعر أ أ ومودا أ.

 عن املواقعة دون رسول يسبق ا ومي د هلا من مداعبة وعواط  جياشة. قد اان ين ى 
وليسي هذه دعوا الذي يريد أن ارم الناي من املاام أو يرتسده علي  . بة دعوا من يريد بذيب   ور ع   مان 

لة مساوى احليوان    مساوى اإلنسان  مع أ  حسان أ تلاذ ه  ااذا املااام  حاذ يصابح مااعااً أ كايتً أ تاد
  يه اة عناصر النرت   ويدلة  يه أ الرتن أ باعبنه اجلمية.
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والقررن يص  الصلة بني الرجة واملرأا على أهنا أ ستن أ و أ مودا أ: )َوِمنر راَيِتِه َأنر َلَلَه َلُت ر ِمانر أَناررُتِساُت ر 
َااًة( ] ااَنُت ر َمااَودًَّا َوَر ر َ ااا َوَجَعااَة بَايار ااُتُنوا ِ َليار [. وهااو تعباان كيااة ألااا  يشاامة اااة صااتت اجلاان   69َأترَواجاااً ِلَاسر

 ولتنه يشمل ا يف مساواها ا ر ع. يف مساوى أ اإلنسان أ.
 

* * * 
  لق هو اإلحسان يف شئون اجلن . وهو أمر واضح الداللة على نإرا اإلستم هلذه ا مور.

باا. وال اإلحسااي ابلاذنب عناد الضرورا ُتقضى. نع . ال ابي وال حجران. وال اسااقذار للادوا ع الرتطرياة يف  ا
 اإلتيان. ولتنه الانإي  رغ   لق وبذيب الوجدان.

مإنااة أن تتااون ا داين تساااقذره وتنرتماار منااه. واإلسااتم  -ماان ا اارا مااا أباادى يف شااأنه  رويااد وأعاااد  -واجلاان  
ااذلق ااض   -وهاو ااض علاى اإلحساان يف ااة شاي   -ضاصة ال جينح حلإة واحادا هلاذا االسااقذار. لتناه 

 عليه يف شئون اجلن   حذ و ن اان يش ك يف الضرورا مع احليوان.
والاادلية القاااطع علااى أن هااذه قاعاادا عامااة يف اإلسااتم ال خيااا  اااا اجلاان  وحااده  و منااا تشاامة اااة تصاار ات 

 اإلنسان وضروراته  الدلية على  لق هو ردا  الطعام.
َربُوا( ] لي  مثي شق يف أن الطعام طاهر نإي  مبا . بة مأمو   [.70ر به )وَُاُلوا َواشر

 ومع  لق  له ردا . ردا  بذ  تناوله  وتتسر شراهاه  وترترتع به عن حميط احليوان    حميط اإلنسان.
 هنى أن يُانرت  يف اإلان  أو ينرتخ  يه أ رواه أو داود وال مذي. أ عن ابن عباي رضي هللا عن ما أن النيب 

 جعلي أجتشأ   قال: اي هذا ا    ثريدا من لبت وحل  ق أتيي رسول هللاقال: أالي  أ عن أيب جخيرتة 
عناااا مااان جشاااا ق!  اااإن أا ااار النااااي شااابعاً يف الااادنيا أا اااره  جوعااااً ياااوم القياماااة أ! رواه احلااااا  وقاااال صاااخيح 

 اإلسناد.
   و اإلحسان   ن. ولي  املنع واحلجران.

 
* * * 

 .   هذه احلتمة من الرسول أحوج ما نتون   -يف القرن العشرين  -وحنن 
يف العااامل  - نناا نعااي  يف قاارن يااؤمن ابإلحساان يف العمااة فعاار اإللااتص واإلتقااان. و ن اناا حناان مااع ا ساا  

 ما نتال بعيدين عن هذه الرو . -اإلستمي الذي تلقى عن نبيه هذا الاوجيه 
 تناول الطعام  وقضا  الضرورا  والوقوف وحنن نعي  اذلق يف قرن يؤمن ابلا ذيب يف ا ن من أمور الدنيا: يف

 يف الص  أثنا  شرا  تذاار السينما  واالعاذار املؤد  عن أق ة هرتوا  و تجا  الشتر على أبسط اخلدمات.
 ولتنه مع  لق ال يؤمن ابلا ذيب يف شئون اجلن . ويقول عنه  نه نرتا ! 

 قى ر يع ال يطيقه الت نون.وال نقصد ابلا ذيب ما اان يصنع الرسول يف  راشه.  ذلق مرت
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وال نقصد اذلق ما أوصاه  به يف  راشا   مان حتوياة اجلان     مشااعر وماودا وألاذ وعطاا ..  اذلق شاأهن  
غان أرادوا أن يساارتيدوا بنصايخة الرسااول  ونرتسا   الرتا ادا  وهاا  الاذين سايتدادون ماعااة وها  يوساعون مساااحة 

 ة تصبح عتقة جسد وعتقة قلب وعتقة رو  ال ا يف رن.اجلن  يف نرتوس     ت تق  عند ماعة اجلسد  ب
 و منا نقصد مساوى أد  من  لق وألصه حبياا اجلماعة ال ا ال حبياا ا  راد.

تلق هي أ الرتضيلة أ فعناها االجاماعي. أن يتون اجلن  يف حدوده املشروعة وال يتون هنباً مباحاً لوجساد 
 الإامئة على قارعة الطريه..

 الذي يسمونه نرتاقاً يف القرن العشرين!  لق هو
 وملا ا هو نرتا ؟  ن اجلن  أ ضرورا أ بيولوجية   ت شأن له اب لت !

 وي!؟ والطعام لي  ضرورا؟ وامللب  لي  ضرورا؟
  لما ا حتارتلون اة هذا االحارتال أ آبدا  أ املا دا و أ أصول أ امللب  وال تتارتون  ي ما بقضا  الضرورات؟

 
* * * 

 حنن ناخدث هنا عن أ اإلحسان أ وال ناخدث عن ا لت !و 
 نريد أن نرترتع عن مساوى الضرورا. نريد أن ناذو  اع ا  العليا ال  ير عنا  لي ا اإلستم.

 نريد أن ناذو  طع  أ اإلنسانية أ  إنه وهللا طع  كية حني تاوجه له النرت   وحني يؤمن اإلنسان أنه  نسان!
 بيعة أ.  طرا احلياا ال  للق ا هللا.اجلمال  طرا أ الط

 واحلياا ال تتارتي بقضا  الضرورا  ولتن ا بدف دا ماً    اإلحسان يف ا دا .
 أرأيي هذه التهرا اجلميلة الرتياحة الشذى املاناسقة ا لوان؟

 أتإن أن  لق أ ضرورا أ؟
 اعد اذلق يف تلقيح النبات!قالوا: لاجاذ   لي ا النخة  يناج من ا العسة غذا  وشرتا  للناي! وتس

   ة تإن  لق؟ هة من أ الضرورا أ ابلقياي    النخة أن يتون يف التهرا اة هذا اجلمال؟
 ات وهللا!  النخة َللره ماواضع! و نه ليخط على التهرا الرا عة الاناسه اما اط على التهرا العادية اجلمال 

بيولوجيااة أ ميتاان أن تااا  يف أبسااط تهاارا امااا تااا  يف أكااة  لااي  كااال التهاارا   ن ضاارورا! واااة ا هااداف أ ال
 ا تهار.

 ورأيي هذه أ الطبيعة أ؟
 رأيي  را الشرته املبدعة ورأيي كال الصبح الوليد؟

 رأيي روعة اجلبال تب ر ا نرتاي وبت الوجدان؟
 اف.. أو ا شبا ؟والبخر املماد    غن هناية منسر  املوج  تراه يف اللية الساان اأمنا تعمره ا طي

والليلاااة القمااارا .. هااااة أ  قا اااا أ؟ و أ  قاااي أ طعاااا  الساااخر يف ضاااو  ا  وظل ااااا  وأطيا  اااا السااااربة وحاااادي  ا 
 امل موي؟

 هة تإن  لق ضرورا؟
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 وأين هي الضرورا يف  لق اله  واحلياا  تنة ومساطاعة ب ن هذا اجلمال؟
 ورأيي هذا الوجه الرا ع؟
لاان يطة من ما عامل عميه ا غوار.. تلق الاقاطيع املنسقة.. هذا املعار املعارب.. تلاق هااتن العينان احلاملاان ال

 أ الرو  أ ال  تطة من ورا  القسمات؟
 تإن  لق ضرورا؟ وما الضرورا؟

 أليسي اة العمليات أ البيولوجية أ من طعام وشرا  وتنرت  تا  يف أقبح وجه وأكة وجه على السوا ؟
 ه. أال ياخقه يف اة أن ى واة  ار بصرف النإر عن  لق اجلمال؟بة.. ندا  اجلن   ات

 ات.  نه لي  أ ضرورا أ.. و منا هو أ كال أ.
 هو أ  حسان أ يف ا دا  ال جمرد ا دا !

 تلق  طرا احلياا اما للق ا هللا..  طرا أ الطبيعة أ.
 واإلستم دين الرتطرا..

عنااد هللا لاااله احلياااا  ولاااله الرتطاارا الاا  يساان علي ااا التااون  يلاقااي مااع انمااوي احلياااا ا ااارب.  نااه منااتل ماان
 واحلياا.

لااذلق ال يتارتااي اإلسااتم ماان اإلنسااان فجاارد أدا  الضاارورا.  نااه حينئااذ يتااون ماخلرتاااً عاان احلياااا  انشااتاً عاان 
 لراً    الورا .أ طربا  ما

ياا  منسجماً مع ا  مساوقاً هلا  ملاقياً مع ا يريد أن يتون اإلنسان واصتً    احل -وهو احلياا يف أعلى ر اق ا 
 يف اة اجتاه.

لااذلق يعمااد    بااذيب النرتااوي. ياادلة يف أعماق ااا  ويسااتن يف أطوا  ااا  ويوج  ااا ماان ابطن ااا. يوج  ااا    
اجلمااال.    اإلحسااان. اإلحساااان يف اااة شاااي . اإلحسااان يف ا عمااال واإلحساااان يف ا  تااار واإلحساااان يف 

 املشاعر.
 هللا ااب اإلحسان على اة شي  أ..أ  ن 

وحني تاجه النرت     اإلحسان. حني تا ذ  املشاعر وينإ  السلوك. حني خترج الضرورا عن ق رهاا القااهر 
  اصبح سلوااً م ذابً أ ختااره أ النرتوي  وتارتاضة يف أدا ه..

 حينئذ يلاقي اإلنسان مع التون واحلياا..
  يعة. امس ا اإلحسان. أو امس ا اجلمال.يلاقي مع ما يف نإرا واحدا شاملة ر 

 وهللا كية اب اجلمال.
 اااااااااااااااااااااااااااااااا

 [ أ أتريد أن بيا ا مواتت؟ هت أحددت شرترتق قبة أن تضجع ا؟ أ.60]
 [. 33[ سورا اإلسرا  ] 61]
 [. 68 - 63[ سورا الرترقان ] 62]
 [. 32[ سورا املا دا ] 63]
 ان.[ رواه الشيخ64]
 [. 84[ سورا النسا  ] 65]
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 [ رواه البي قي.66]
 [. 223[ سورا البقرا ] 67]
 [ رواه مسل .68]
 [. 21[ سورا الروم ] 69]
 [.  31[ سورا ا عراف ] 70]
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 وتبسمق يف وجه أليق صدقة
 

شم . قال: لي  من نرت  ابن ردم  ال علي ا صدقة يف اة يوم طلعي  يه ال أن رسول هللا  أ عن أيب  ر 
قياة: اي رسااول هللا ماان أياان لنااا صاادقة ناصااد  اااا؟  قااال:  ن أبااوا  اخلاان لت اانا: الاساابيح والاخميااد والاتباان 
والا ليااة وا ماار ابملعااروف والن ااي عاان املنتاار  وباايط ا  ى عاان الطريااه وتساامع ا صاا  وباادي ا عمااى وتاادل 

وحتماة بشادا  راعياق ماع الضاعي .   اذا  املسادل عن حاجاه. وتسعى بشدا ساقيق مع الل رتان املساا يث  
اله صدقة منق على نرتساق. رواه ابان حباان يف صاخيخه والبي قاي  اصاراً. وتاد يف رواياة: وتبسامق يف وجاه 
أليق صدقة  و ماطاق احلجار والشاواة والعإا  مان طرياه النااي صادقة  وهاديق الرجاة يف أر  الضاالة لاق 

 [. 71صدقة أ ]
 

* * * 
  ميلق اإلنسان أن مير به دون أن يق  عنده حلإات يادبر بعض معانيه.هذا احلديث العجيب ال

و ن لااه إلاااا ات شااذ  يااد  بعضاا ا ويلطاا   حااذ يصااة    أعمااا  الاانرت      قاارار الوجاادان   ي تهااا هااتاً  
 ويوقع على أواتر القلب حلناً صا ياً مشرقاً كيتً أيلذ اب لبا .

  يااوحي اااا احلاديث معنيااني ر يساايني: أوهلمااا ترتجان منااابع اخلاان يف الاانرت  وسانخاار هنااا ماان املعاااين الت انا الاا
 البشرية  ويني ما: ربط اجملامع برابن احلب واملودا واإللا . وقد نل  ببعض املعاين ا لرى يف أثنا  احلديث.

 
* * * 

ا القاوي للضاعي . وهااي الصادقة يف مرت وم اا الاقليادي نقااود وأشايا  حمسوساة يساااعد ااا ال اين الرتقان  ومينخ اا
اااذا املعاار ضاايقة املرت ااوم جااداً  وأثرهااا يف حياااا اجملامااع حماادود. ولااو أهنااا ظلااي قااروانً طويلااة مإ ااراً ماان مإاااهر 

 الاتا ة االجاماعي  ورابطاً من روابط اجملامع  وأداا لاط ن ا غنيا  من الشح  و عانة الرتقرا  على احلياا..
 لق  -صية يف أن يتارتي الناي بعمل   اخلاص  ت اااجون للصدقات وبصرف النإر عن هدف اإلستم ا 

اهلاادف الااذي حتقااه يف ع ااد عماار باان عبااد العتياات    يقااول ااار باان سااعيد: أ بع ااين عماار باان عبااد العتياات علااى 
 صدقات   ريقية   اقاضيا ا  وطلبي  قارا  نعطي اا هلا    لا  فاد ااا  قاناً  ومل فاد مان أيلاذها مناا   قاد أغار

 عمر بن عبد العتيت الناي.. أ
بصااارف النإااار عااان هاااذا اهلااادف الن اااا ي   قاااد ااناااي الصااادقات وسااايلة احاياطياااة يف اجملاماااع  طاملاااا أن الرتقااار 

ماان  غنااا  الناااي عاان غاان هااذا  -امااا بتنااي يف ع ااد عماار باان عبااد العتياات   -موجااود  و   أن تااامتن الدولااة 
 الطريه.

معناها الاقليدي الضيه. من معناها احلسي     معناها النرتسي. وهنا  ولتن احلديث النبوي خيرج ابلصدقة من
 تنرتاح على عامل رحيب ليسي له حدود.
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 اة لن صدقة.. وعلى اة امرئ صدقة..
 هتذا يف مشول واسع ال ي ك شيئاً وال يضيه عن شي !

 اة لن صدقة. أو لي   لق حقًا؟!
 الضيه احلدود؟ ومن أين تنبع الصدقة الاقليدية فعناها احلسي

أو ليسي تنبع من معني اخلن يف النرت  البشرية؟ بلى!  ن هذا هو معين ا الوحيد. و ال   ي راي  اا    وهاي 
 دن  ال يصدر عن نرت  نإيرتة. ولي   لق بطبيعة احلال هو املقصود.

اشاارا    هااذا  ااإ ا اانااي الصاادقة تنبااع ماان معااني اخلاان   ااإن حااديث الرسااول التاارمي ال يتيااد علااى أن يرجااع مب
 املعني  يساجيشه ويسادره  ليارتاح ويرتيض  وياد ه يف اة اجتاه.

اخلاان هااو معااني الصاادقة.  لاايتن اااة لاان صاادقة! اااة مااا يناابج  ماان هااذا املعااني. اااة مااا خياارج ماان هااذا النبااع 
 الطاهر النإي   هاد اً    اخلن حمققاً له يف واقع احلياا.

 والصدقة ما هي؟ أليسي أ  عطا  أ؟
 ى   هنا اذلق  ليتن   ن اة  عطا  صدقة! حذ تبسمق يف وجه أليق.. صدقة!بل

  نه  ات املنبع ؛ وهي عملية نرتسية واحدا يف كيع ا حوال!
 ن أ احلراة أ النرتسية ال  حتدث يف دالة النرت  وأني ب  ألعطا  القرش للرجة احملااج  أو تعني عاجتاً علاى 

 علاى ر اع  اة..  هناا هاي  اباا الا  حتادث يف نرتساق وأناي تر اع حجاراً ماان اجاياات الطرياه  أو تسااعد  نسااانً 
 الطريه حذ ال يع ر  يه الناي  وهي  ابا ال  تد ع االباسامة    وج ق حني ترى وجه أليق..

 نق لو جسممي مشاعر النرتوي   اخيلا ا جسوماً ماخراة.. لرأيي صورا واحدا يف ااة مارا: صاورا أ الانرت  
 رك يدها من الدالة حراة اإلعطا !أ وهي حت

 لذ! لذ هذا القرش. أو لذ هذه املعونة.. أو لذ هذا الشعور!
 منبع واحد. وحراة واحدا يف كيع ا حوال.

 ودا ع واحد..
 الذي يد عق     عطا  الصدقة للمخااج هو شعور أ  نساين أ. وقد يتاون مان الصاعب أن حتادد معار هلاذا 

 ساطاه ومشوله معجت ااإلنسانية!اللرتأ الدقيه.   و يف ب
قااد يتاااون شاااعورك واضاااخًا: هاااذا ألااوك يف اإلنساااانية. حتااا  بيناااق وبيناااه هااذه اعصااارا الااا  تاااربط أ اااراد اجلااان  

 الواحد  وتقر  بين    وتدعوه     الاعاون الوثيه.
ن ما برابن وقد يتون شعورك مب مًا. وجدان غامض. ليون لرتية تنبع من قلبق حذ تصة    قلبه    بط بي

 دقيه. أو هتات ااهلتات امل ناطيسية أو الت راب ية ال  تناشر يف اجلو  حذ أ يلاقط ا أ املساقبة من بعيد.
الاذي ياد عق     عطاا  الصادقة للمخاااج  ألاي  هاو  اتاه الاذي  -الواضح أو املب    -هذا الشعور اإلنساين 

أو لي  هو اذلق الذي يشيع البسمة يف وج ق حني تلقى  انيق على احلجر  الاقطه بعيداً عن أقدام املارا؟
 الناي؟!

 هي عملية واحدا يف دالة النرت .. ولتننا ال ندرا ا دا ماً على حقيقا ا.

This file was downloaded from QuranicThought.com



والرساول التاارمي يلرتاناا يف حدي ااه  لي ااا. يلرتاناا    هااذه احلقيقاة النرتسااية الواحاادا الا  تتماان ورا  ااة عمااة ماان 
 يف منبعه و ن تعددت صوره وتواايه. أعمال اخلن. لنعرف أنه اخلن

 ال يريدان أن أ نعرف أ  خسب!  -ولتن الرسول 
  املعر ة ال  ال تنا ي    شي  ليسي هد اً من أهداف اإلستم وال من أهداف احلياا العملية!

شارية. اة شي  ينب ي أن تتون له غاياة. وغاياة ال ااايت يف ا ر  أن يتاون اخلان هاو املسايطر علاى حيااا الب
  اخلن هو المة هللا. والمة هللا هي العليا.

 ومن هنا تلاقي ا ر  والسما   والدنيا واعلرا يف رصيد اإلستم.
 والرسول الترمي يريد أن أ يعودان أ على اخلن  ال أن أ يعر نا أ  ايه  خسب.

 أ وعلى اة امرئ صدقة.. أ.
يساا ن تلاق احلراااة الداللياة الا  بااد يادها ابلعطاا . واحلياااا   ناه يرياد ااتً منااا أن تاخارك نرتساه ابخلاان. يرياد أن

 عادا. والعادا تعدى من نرت     نرت . بة تعدى من شعور    شعور يف ابطن النرت !
حاني تاعاود الاانرت  أن تساايقأ  أن تان ض ماان سابابا وتاخارك  وبااد يادها مان الاادالة بعماة أو شاعور. حااني 

مارا. وساااعدد صاور اإلعطاا  حااذ تشامة مان الانرت  أوساع نطااا ..  اادث هاذا مارا   ساوف اادث ماارا بعاد
 حذ تشمة يف الواقع اة تصرف واة شعور.

وتبدو حتمة الرسول يف توسيع مدى اخلن  وتعدياد صاوره وأشاتاله  وتبسايط ا ااذلق حاذ تصابح يف مانااول  
 اة  نسان!

سيعجت عن ا ا ان مان أ اراد البشارية  وتبقاى  لو ااني أ الصدقة أ أو اخلن قاصراً على احملسوسات وا موال   
 ينابيع ثرا يف ابطن النرتوي  ال يسا مرها أحد  وال يسانبط من معين ا ال تير.

ولتن اليد احلتيماة املااهرا تعارف ايا  تساية اخلان مان هاذه النرتاوي. ملساات ر يقاة حانياة مان هناا ومان هنااك 
 ترتاح امل له وتبعث املتنون.
 معاملاة البشارية ااا   احلناون يلطا  ماع أوالده  وهاو خيطاو مع ا  لطاوا لطاوا يف والرسول التارمي يلطا  يف

الطريه.  نه ييسر هل  ا مر. ويوحي  لي   أنه يف مقادوره  بات تعاب وال مشاقة. وحينئاذ يصانعونه ولاو ااان  ياه 
 مشقة!!

 تلق أ ضة وسا ة ال بية وأحب ا    النرتوي.
 اجاً هل ! حاش ة!وهي ليسي ضختاً على الناي وال اسادر 

  هنا ال ا حقيقة.  اخلن نبع واحد دالة النرت . واة صوره صورا واحدا.
ولقاد نإاان   ول وهلاة  أن بعااض هااذه أ الصادقات أ أهااون ماان أن تتاون صاادقة. وأهنااا ال جياوت أن تاادرج مااع 

 غنها يف سلق يشمة اجلميع.
 وجه أليق صدقة. و  راغق من دلاوك يف : وتبسمق يف وقد يتون أقر  شي     هذا الإن قول الرسول 

 دلو أليق صدقة.
 ومع  لق  جراا   ا أردت. أو تابع ا يف حميط الناي..
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 ن تبسمق يف وجه أليق  الذي يبدو لق هيناً حذ ما يصح أن يوضع يف الصادقات.. هلاو أشاه شاي  علاى 
 النرت  ال  مل تاعود اخلن ومل تاجه  ليه!

 اً  وال تنرترج أساريره  وه  يلقون غنه  من الناي!هناك أاني ال يابسمون أبد
  هن  شريرون أو يف نرتوس   مر . وينابيع اخلن م لقة يف نرتوس   وعلي ا ا قرتال.

 وهناك اني يبخلون عليق بقطرا من ما ! املا  احلقيقي ال على سبية اجملات!
رااة الاا  تااا  يف دالااة الاانرت .  هنااا  اااح القرتااة  ن املساألة ليسااي البساامة وال نقطااة املااا .  هنااا اإلعطااا .  هنااا احل

 امل له. أو حترك اليد النرتسية وانبساط ا    ا مام..
عملية واحدا يف كيع احلاالت..  ما أن توجد   اقدر النرت  على اخلان. تقادر علاى اإلعطاا  واملاودا. و ماا أال 

 توجد   يساوي اهلني والعإي   وت له النرت  عن كيع الصدقات.
 

 ** * 
والرساول املاريب ال يرياد أن يعر نااا فناابع اخلان  خسااب  وال أن يعاودان علاى اخلان  خسااب. ولتاين أملاح ماان ورا  

 تعديد الصدقات  وتبسيط ا حذ تصبح يف ماناول اجلميع  معر رلر..
 اإلعطا  حراة  جيابية. ولذلق قيمة اربى يف تربية النرتوي.

ة نرتاا  حيااة ماخراااة  اعلااة. بعتاا  الاانرت  الاا  تاعااود الساالبية   ااي نرتاا   ااالنرت  الاا  تاعااود الشااعور ابإلجيابياا
 منتمشة منخسرا ضئيلة.

 يريد للمسل  أن يتون قوا  جيابية  اعلة  ويتره له أن يتون قوا سلبية حسنا. والرسول 
 والشعور والسلوك صنوان يف عامل النرت   اتألا يتمة اعلر ويتيد يف قوته.

 على أن يص  حذ ا عمال الص نا واهلينة أبهنا صدقة. أبهنا  عطا . ومن هنا حرص الرسول 
 مرا ألرى اا   مع أبنا ه..

 أني حني توحي لطرتلق أن الدور الذي قام به يف العمة دور هام وم مر  وقد أدى    نايجة   إنق تشجعه 
أن أعمالاه ات  اة ابلقيااي    على متيد من العماة ومتياد مان اإلناااج. أماا   ا رحاي تصا ر مان شاأنه  وتشاعره 

 املطلو  منه   إنق تشجعه على االحنسار دالة نرتسه  واالنصراف عن اة عمة اااج    جم ود.
والرسول يشجع الناي على اإلحساي ألجيابيا    حذ يف ا عمال ال  قد تبدو ص نا يف ظاهرها  ليخسوا أن  

 يتيده   لق  قباالً على العمة يف ميدان اخلن  ويشجع   على اياهن  ياخقه يف عامل الواقع  يف عامل السلوك. 
 الصعود ابسامرار.

 ويف تسمية هذه ا عمال أ ابلصدقات أ أمر رلر من ورا  الاعبن.
 الصدقات فعناها احلسي الضيه  تقس  الناي رلذين يف جانب ومعطني يف جانب. وقد توحي    اعلذين 

 املعطني ابخليت  وال رور.الشعور ابلضملة والضع   وت ري 
 و لق تقسي  للمجامع سيئ غاية السو .
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ولتان توسايع نطاا  الصادقات حاذ تشامة ااة شاي  وااة عماة ماجاه    اخلان  يل اي الاقساي  ا ول  وياايح 
 -أن يتاون معطيااً واهبااً لآللارين. ومان ق جيعاة النااي ال ا   -بصارف النإار عان  قاره وغنااه  -لتة  نسان 
 رلذين ومعطني على قدم املساواا  وشراا  يف ميدان واسع  سيح! -ا حبراة واحد

و لق وال شق من ج ابرم يف تربية النرتوي   و  أنه يقرر مرت وماً رلر من مرتاهي  اإلستم ا صيلة: أن القي  
انية اذلق. ال  حتت  احلياا ليسي هي القي  املادية وحدها. أو االقاصادية وحدها. و منا القي  الشعورية والوجد

 بة هذه ا لنا هي ا صة الذي تقوم عليه عتقات البشرية!
 

* * * 
وقااد ا اااذ الناااي دا ماااً ابلقااي  املاديااة وحساابوها قااوام احلياااا. القاادما  يف  لااق واحملاادثون سااوا . وحااني تاانطم  

 ياارون  ال القااي  بصاا ر الناااي عاان مناابع اخلاان احلقيقيااة  وتنخساار نرتوسا   عاان حقيقااة التااون الواساعة   ااإهن  ال
املادية  وال يدراون  ال ما تدراه احلواي. ولتن اإلستم حرص على توسيع احلياا وجتليا ا يف صاوربا احلقيقياة. 
مل ي ماة عااامل املاادا  ومل ي مااة ضارورات احلياااا. باة أعطاألااا عنايااه التاملااة اماا ياضااح يف الارتصايتت الدقيقااة 

مة ال  أضا  ا الرتقه اإلستمي على مدى القرون ولتنه مل يق  عند هذه ال  يشمل ا الشرم  واإلضا ات الدا 
ا مور وحدها   ن احلياا يف واقع ا ال تق  هناك. و منا تاعداها    ر ا  أوسع وأرحب  و   مساوايت أارب 

 وأعلى.
  على نإا ة يف ا دا  واإلستم دين احلياا التامة  ومن ق يشمة احلياا ال ا يف كيع اع ا  وكيع املساوايت

 ونإا ة يف السلوك.
 نه اصاحب ا ر  اخلصبة ال يترم من ا جانباً وي مة اجلاناب اعلار  أو يدعاه تنباي  ياه حشاا   الساموم. 
 نه ا  ابلقيمة التربى لالاق ا ر  ال ميناة  واا  ابخلساارا الا  تنشاأ مان تعطيل اا أو  ألاال بعضا ا  ومان 

 يف النرت  حذ ميتن أن تنبي  يه نباة اخلن   يترع ا وجيين من ترع ا ال مار.أجة  لق ينقب يف اة متان 
وحني ارص اإلستم على أن يإة ينبوم اخلن يف النرت  اإلنسانية ثرًّا يرتيض ابخلن وال ينضب   إنه يضمن أن 

ا العتقات املادية. بة تقوم بني البشر روابط أمذ بت ن وأوثه من تلق ال  ميتن أن يقيم ا االقاصاد أو تقيم 
يضاااامن أن تتااااون رابطااااة حيااااة ولاااانا  ال أيال ااااا احلقااااد  وال تسااااري    القلااااو  مااااع أ تنإيمابااااا أ الصااااتدا 

 واجلرتاف.
 

* * * 
 وأي رابطة ميتن أن تربط القلو  أقوى من املودا واحلب؟

َررِ  كَِ  َ قُاُلوِاِ ر َلور أَناررَتقرَي َما يف ا ر ( ]).... َوأَلََّ  َبنير نَاُ  ر َ أَلََّ  بَايار َ قُاُلوِاِ ر َوَلِتنَّ اَّللَّ  [.72يعاً َما أَلَّرترَي َبنير
  هنا هبة هللا..

 والنع  املادية أو االقاصادية اذلق هبة هللا.
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 ولتن اعية تضع اتً يف متانه يف ميتان القلو  وميتان احلياا!
 القاصادية وا وضام املادية.ال يترتي املال وحده لاألي  القلو . وال تترتي الانإيمات ا

 ال بد أن يشمل ا وي لرت ا  لق الرو  الشرتي  املسامد من رو  هللا. أال وهو احلب.
 احلب الذي يطله البسمة من القلب  ينشر  هلا الصدر وتنرترج القسمات..  يلقى اإلنسان ألاه بوجه طليه.

لذي يقي  البنا  الذي ال ي دمه شي  وال  لق احلب هو الذي يصنع املعجتات. هو الذي يؤل  القلو . هو ا
 يصة  ليه شي . 
أعااارايب يومااااً يطلاااب مناااه شااايئاً  أعطااااه  ق قاااال لاااه: أحساااني  لياااق؟ قاااال: ال وال أكلاااي!  أ جاااا     النااايب 

  ضااب املساالمون وقاااموا  ليااه   أشااار  لااي   أن ارتااوا. ق دلااة منتلااه  أرسااة    ا عاارايب وتاده شاايئًا. ق قااال. 
:  نااق قلااي مااا قلااي ويف   ليااق؟ قااال نعاا .  جااتاك هللا ماان أهااة وماان عشاانا لااناً.  قااال لااه الناايب أحسااني 

نرت  أصخايب شاي  مان  لاق   اإ ا جئاي  قاة باني أيادي   ماا قلاي باني يادي  حاذ ياذهب مان صادوره  ماا 
 اتدانه   اتع  أناه  :  ن هاذا ا عارايب قاال ماا قاال   ي ا عليق. قال: نع    لما ااان ال اداا جاا    قاال النايب 

:  ن م لاي وم اة هاذا ا عارايب   رضي. أاذلق؟  قال ا عرايب: نع .  جتاك هللا من أهاة وعشانا لاناً.  قاال
ام ة رجة له انقة وشردت عليه   ابع ا الناي   ل  يتيدوها  ال نرتوراً   ناداه  صاحب الناقة: للوا بيين وباني 

صاحب الناقاة باني يادي ا   ألاذ هلاا مان قماام ا ر    ردهاا هاوانً هاوانً   انق    إين أر ه اا وأعل .  اوجه هلا
حاذ جاا ت واساانالي  وشاد علي ااا رحل اا  واسااوى علي اا. و ين تاراات  حيااث قاال الرجاة ماا قاال  قالامااوه 

 دلة النار!
املروياة يف  يشار  لناا القاي  الا  أودع اا أحادي اه -مان سالواه العملاي  هذا الدري العجيب من حيااا الرساول 

 هذا االجتاه.
 بعد ما اان سالطاً على العطا  القلية. -يف ظاهر ا مر  -قد يتون املال التا د هو الذي أرضى ا عرايب 

 ولنرتر  جدالً أنه اذلق.
أاااان يتيااد يف عطااا  الرجااة لااو مل يتاان هااذا  -ماان جانااب املعطااي  ولتاان  لننإاار    ا ماار ماان جانااب الناايب 

 ر ة واملودا واحلب؟املعني الرتيا  ابل
ولننإر    ا مر لاصاة بعاد أن قاال ا عارايب قولااه املنتارا اجلاحادا.. أَو قاد ااان غان هاذا القلاب التبان وهاذا 

 الرو  الشرتي  ميتن أن يقبة القولة اجلارحة ويرد علي ا بعطا  جديد؟
املادي اجملس  للشاعور الساامه النبياة.   ن الصدقة أ املادية أ التا دا ليسي هي حقيقة املوق !  هنا جمرد الاعبن
  هنا تركة لوصة وليسي هي ا صة!  هنا الصدى والقلب هو احلقيقة!

 هذا القلب هو الذي يربيه الرسول الترمي هذه ال بية املبدعة ليقي  عليه رابن البشرية.
فد حميصاً من اإلشارا    هذه  برغمنا! ال -وما نريد أن ندلة حقا ه أ العل  أ يف أمر روابط البشرية! ولتنا 

احلقااا ه الاا  غاانت اااة املرتاااهي  أ املاديااة أ الاا  سااادت ترتتاان البشاار يف القاارون ا لاانا.  قااد أثبااي العلاا  أنااه 
 ليسي هناك أ مادا أ!  منا احلياا ال ا أ قوى أ و أ روابط أ!
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ا ااار ! أهنااا طاقااة ا راب يااة ساااالبة الااذرا الاا  اااان يإاان ماان قبااة أهنااا مااادا راسااية مساااقرا ملموسااة ظ اار أهنااا  
 وموجبة. وأن الرابن الذي يشد بعض ا    بعض هو اجلا بية..

 و لق هو اة بنا  التون!
 ال جرم يتون اذلق هو بنا  البشرية!

لاي  أ املاادا أ. ولاي  أ االقاصاااد أ! لاي  شايئاً  ااا تقا  عناده احلااواي وتإناه احلقيقاة! و منااا هاو شاي  أعمااه 
 وألط  وأد ..

 احلب رابن البشرية. والقلو  هي طاقا ا.
وامااا تصااطدم الطاقااات يف الااذرا  اضااطر  وتاناااثر حااني ترتقااد رابط ااا القااوي يشاادها بعضاا ا    بعااض  حااني 
ترتقااد رابن اجلا بيااة  اااذلق تصااطدم القلااو  يف احلياااا البشاارية  اانااا ر وتاناااثر حااني ترتقااد رابط ااا القااوي الااذي 

 د احملبة.يشدها بعض ا    بعض.. حني ترتق
 واإلستم دين هللا.

 هللا الذي لله اخلله وهو أعل  فن لله.
 وهو دين الرتطرا. الدين الذي يساير الرتطرا أكة مسايرا  ويصة من  لق    أكة الناا ج.

ماان  -واإلسااتم هااو الااذي جيعااة رابن احملبااة هااو الاارابن ا ول وا وثااه يف حياااا البشاارية  ويقااي  الوشااا ج ال ااا 
 على هذا ا ساي املاني. -اقاصادية واجاماعية و ترية وروحية مادية و 

يعااً َوال تَارَترَّقُاوا َوا رُااُروا ِنعرَماَي اَّللَِّ َعلَاير  (. )َواعرَاِصاُموا حبَبراِة اَّللَِّ كَِ َ قُالُاوِاِ ر َ )َوأَلََّ  َبنير ُت ر ِ  ر ُاناراُا ر َأعراَداً   َاَألََّ  بَانير
ُا ر  َبخر َواانً( ]قُاُلوِبُت ر َ َأصر  [.73ِبِنعرَمِاِه ِ لر
يدرك برتطرته امللاقية مع  طرا التون ا عإ   وفاا أدباه  -وهو اعية البشرية التونية التربى  -ورسول اإلستم 

ربه  أحسن أتديبه  أن الر ة واملودا واإللا  هي وحدها ال  ميتن أن يقوم علي ا البنا  احلي القوي املاماسق  
[ وجيلاو القلاو  لارتايض ابحلاب  74أ ال يؤمن أحدا  حذ اب  ليه ما اب لنرتساه أ ] يدعو    احلب: 

 ويعلم ا الوسيلة لتي حِتبَّ وحَتب: أن تلقى ألاك بوجه طليه!
 و ن هذه االباسامة على الوجه الطله لاعمة عمة السخر!

 جراا!
 الاجربة قط!جر  أن تلقى الناي بوجه طله وعلى  مق اباسامة مشرقة. ولن تندم على 

أن ترتاح م اله النرتوي وتنرتذ    ا عما . تنرتذ    القلب!    الطاقة املتنوناة يف  -وحدها  - هنا لاساطيع 
 التيان البشري    بط بين ا وبينق برابن اجلا بية!

 حينئذ تصن قطعة من التون ا عإ   دا را معه يف  لته الرتسيح   ناق تلاقاي برتطرتاق الصاخيخة ماع  طرتاه
 احلقة   الاقيان يف الناموي التبن!

 وحينئذ ترى هللا!
   ذا هو الطريه!

 اااااااااااااااااااااااااااااااا
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 .7رق   396ص  4[ ال غيب وال هيب ج 71]
 [. 63[ سورا ا نرتال ] 72]
 [. 103[ سورا رل عمران ] 73]
 [ رواه البخاري ومسل .74]
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  قليله حرام
 

 [.75حرام أ ] أ ما أستر ا نه  قليله
 لعة ظاهر اللرتأ يوحي أبن اخلمر وحدها هي املقصودا ابحلديث.

ولتين أملح أنه قاعدا تشريعية شاملة  تنطبه علاى املمناوم الاه واحلارام الاه  وتنطباه علاى اخلمار والاراب  والسارقة 
 صة!وال صب  وال مت واللمت  وال يبة والنميمة  والتذ  والنرتا .. وعلى اجلرمية اخللقية لا

 وقلية اخلمر ال يستر. وقلية اة شي  ال ضرر  يه..
 ما شربة ًر؟ ما اأي بني احلني واعلر؟ يف احلرتتت م تً وا  را ؟!

 وما اذبة بني احلني واحلني بيضا  أو غن بيضا ؟
 وما القروش القليلة خيالس ا من مبل  ضخ  ال ميتن أن تؤثر  يه؟

 به ا مور و أ تشخ  أ عجلة احلياا  ت يقع  ي ا احاتاك وال صدام؟وما الضرر يف قلية من النرتا  تسن 
 وما نإرا عابرا     ااا؟

 أو اباسامة؟
 أو المات؟

 أو شي  قلية من املداعبة ال يبل  حد اجلرمية.. قبلة أو ضمة أو ما أشبه؟
  لاتن اجلرمية!

 لاااط ساان احلياااا.. هاااة تن ااد الااادنيا   ا جرميااة عااابرا.. تاااا  يف الإااتم  للساااة  ال يعلاا  اااا أحاااد  وال تااؤثر يف
 حدث  لق أو تن ار ا لت ؟

 اذلق تبدو ا مور للوهلة ا و .. س لة هينة ال تسالتم الاشديد وال توجب االهامام!
  ودراية عميقة ابلنرت  البشارية  ونإار بعياد ال يقا  ومع  لق   ي حتمة ابل ة تلق ال  نطه اا الرسول 

 ا  وال عند الرترد الواحد  وال اجلية الواحد من ا جيال!عند اجلت ية الص ن 
 هنااا النإاارا الرتاحصااة الشاااملة الاا  أتلااذ يف حسااااا الرتاارد واجملامااع  واإلنسااان الااه علااى اماااداد حياتااه يف تلااق 

 ا ر .
 اااليه نإاارا القلااب املاادرك البصاان الااذي ينرتااذ    صاامي  اإلسااتم  يسااال   روحااه العميقااة الدقيقااة  وتنرتاااح لااه م

 احلتمة وغوامض ا سرار.
أجدر أبن يدرك رو  اإلستم النقية الصا ية  ويا ج  عن اا  وهاو نايب هللا وصارتيه  الاذي  ومن غن رسول هللا 

أدبااه رباااه  أحسااان أتديباااه  وشااار  صااادره.. شااار  صااادره لإلساااتم  وللخاااه املاثاااة يف التاااون التبااان   تاااان هاااو 
 ية؟!النمو ج التامة لإلستم  والقمة البشر 

 
* * * 
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 اإلدمان أول شي  خيطر على البال حني تذار اخلمر  ويذار القلية  ي ا والت ن 
لطر ماثة أمام البشرية حني تبيح لنرتس ا اخلمر  وحني تبيح لنرتس ا  -اما ت بي الاجربة العلمية   -واإلدمان 

 أي أدا  من أدوا  اجملامع الت نا املاعددا.
 [.76وعلى أساي نرتسي اذلق ] -جسماين  -عصيب  وهو يف اخلمر يرتتت على أساي

 ي أتثاان معاني علااى ا عصاا   منباه أو مسااتن أو م ان أو ملطاا   يرتقاد أثااره  -بااة ااة دوا   -ااة شارا  
   تايدا اجلرعاة أو  -ال حمالاة  -على ا عصا  بعد قلية   هنا تاخصان ضاده وتابلاد علياه. وااااج اإلنساان 

 له فرتعول.ت ين أ الصن  أ لتي ا  
اذلق  طرها   -هذا من الوج ة العصبية. أما من الوج ة النرتسية   ناك العادا. والنرت  تس يح ملا تاعود عليه 

وتشاااا  ملااا تعااااده ماان احلراااات وا  عااال وا  تااار واملشاااعر   يلاقااي أتثاار ا عصااا   -هللا حلتمااة هااو عامل ااا 
 دا   ياجاوابن  ويد ع اة من ما اعلر ويقويه!وماعة النرت  على ا مر الواحد يف اللخإة الواح

وهذا أمر ينطبه على اة شي ! حذ لقمة اخلبت وجرعة املا   وضجعة السرير وجلسة املقعد  وحديث اإلنسان 
    نرتسه أو حدي ه    الناي  وراية  تن أو صخبة متان أو أل  شي  من ا شيا !

اماا أن   -فعار اإلساراف املضار  -اتاون فنجااا مان اإلدماان ولتن بعض هذه ا مور تداوي نرتسا ا بنرتسا ا  
 بعض ا ال يصة    حد اخلطر ولو وصة    اإلدمان!

يف احلالاة  -الطعام والشرا  عادا ياعودها اجلس  وتاعودها النرت   من حياث التا  وا ناوام واملواعياد. ولتن اا 
 رتراغ احملدود.جتد الرترامة الضابطة يف  حساي الشبع وامات  ال -السوية 

 ومع  لق  قد تنخرف    َشَرٍه هنٍَِ  مسعور!
 ولتن ا ضرورا! ال تقوم احلياا  ال اا يف حالا ا املعقولة السوية. 

رُِ وا( ] َربُوا َوال ُتسر [ ومل جيعة الاخرمي باشريع 77ومن ق أبيح القول املعقول  وحرم التا د عن املعقول: )وَُاُلوا َواشر
 و منا ترك أمره للاوجيه والا ذيب ولشية هللا وتقواه.  ن  لق مساخية.

يف احلالاة  -ولتن اا  -م  اة أو غان م  اة  -والنوم والراحاة عاادا مان حياث املواعياد واملقادار والطريقاة والوسايلة 
 جتد  رامل ا الضابطة يف النشان الذي حتدثه  والرغبة الذاتية يف تصري  هذا النشان. -السوية 

 تنخرف    اسة وتراخ و اور. ومع  لق  قد
 وحرم ال ف والاتاسة والقعود. - ن لبدنق عليق حقاً  -ومن ق أبيح القدر املعقول 

وهااي  -يف احلالااة السااوية  -ورايااة الناااي و ااالطا   عااادا. ولتاان هلااا ضااوابط ا الذاتيااة الاا  بنااع اإلسااراف  ي ااا 
 جلماعية لنضي هذه وتلق.رغبة اإلنسان يف الاقلب بني نتعاه الرتردية ونتعاه ا

ومااع  لااق  امللااة   -مااا دامااي يف  ابااا نإيرتااة  -و لاا  ا متنااة وا شاايا  عااادا.. وال ضاارر يف اإلدمااان علي ااا 
 وهو عنصر بشري أصية  اد بطريقة طبيعية من اإلدمان علي ا واإلسراف  ي ا..

 ولتن اخلمر وغنها من ا دوا  لي  اذلق!
ضااوابط. وااة شاار  عرضااة لإلدماان.  ن ا عصاا  ليسااي هلاا حصاانة ماان  حاني اادث اإلدمااان  ليساي لاه

 أتثن السموم!
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وهاااو قاااول غااان  -وماااع  لاااق  سااانرت   أن أغلبياااة مااان النااااي تسااااطيع أن تشااار  دون أن تبلااا  حاااد اإلدماااان 
  مع  لق لي  هذا بيي القصيد! -صخيح يف واقع ا مر 

 بيي القصيد هو ا جيال القادمة...
مر ابلذات  يقول الطب  ن أبنا  الستارى يولادون و اي   اسااعداد ماوروث لشار  اخلمار  يناقاة يف مسألة اخل

  لي   عن طريه النطرتة قبة أن ميلتوا  نرتس   القياد! ومن ق يصبخون يف الترب مدمنني!
 الولاد ويقول عل  النرت   ن أبنا  الستن يصابون ابضطراابت نرتسية وعصبية عنيرتة تؤثر يف مساقبة حيااب . 

ينإر    شخصية والده علاى أناه امل اة ا علاى التاماة الاذي يالاب  باه واااول أن ااذياه.  اإ ا رأى يف سالواه 
للتً  إن  لق ادث يف دالة نرتسه انقساماً بني شخصني ااان من قبة مؤتلرتني بة ماتبسني  ألا شخصياه 

نطااوا  الولااد علااى نرتساه واعاتالااه احلياااا احليااة وشخصاية والااده. وماان ق ااادث ناتام داللااي عنياا   ينا ااي  ماا اب
 املاخراة   ما بربوته يف هيئة جمرم ص ن  اط  اة مقدي  ويلوث اة نإي .

أما الرتااا  يصيب ا صرام من نوم رلر ينا ي اا    اراهية الرجاال كيعاًا  والنرتاور يف املسااقبة مان الاتواج  وماا 
 ي    احنرا  ا اخللقي ووقوع ا يف م اوي الر يلة.يصاحب  لق من عقد جنسية  الرتة  أو ينا 

 وهو أمر غن صخيح! -وسنرت   مرا ألرى أن  لق اله لن يقع 
[. وسنرتر  أن الوالد 78سنرت   أن النطرتة مل تنقة    اجلنني عدوى اخلمر وهو واغة يف الإلمات ال تث ]

 ادث يف نرتس   االضطرا . مل يطع أوالده على سو  منه   ل  يعلموا أنه يشر  اخلمر ومل
 يبقى بعد  لق اله شي  مل تساطع اتقا ه ا جيال!

 ما موق  ا   الذي يعاقر اخلمر حني يعل  أن أبنا ه قد وقعوا  يما وقع هو  يه من قبة؟
 أيتجره ؟ أم يرلي هل  العنان؟
ر؟ بااة  نااه ليااؤمن أن جترباااه ال يااؤمن أبن هناااك ضاارراً يف ا ماا -بينااه وبااني نرتسااه  -وملااا ا اي تاارى يتجااره  وهااو 

الشخصاية لان شااهد علاى ماا يقاول! هاا هاو  ا يشار .  ماا ا حادث لاه؟ مل يبلا  حاد اإلدماان. مل يرتصاة ماان 
عمله نايجة الاألر يف الصبا  أو اإلألال وشرود البال. مل ياؤثر الشار  يف مرااته االجامااعي. مل تالا  أعصاابه 

ااأي باني احلاني واعلار.. يف احلرتاتت ويف ا  ارا !!  ماا الضان علاى ومل ترتسد قدرته على الارتتن. و هنا ال اا  
 ا والد   ا ساروا يف نرت  الطريه  وعند اربه  أ يعقلون أ وتسن ا مور...؟!

 هنا موطن اخلطر ال يدراه الشار  يف أول جية!
تنَارتِمار من اا  وأناه نشاأ ويف  نه ينسى! ينسى أنه هو شخصياً قد نشأ يف بيئة حما إة تسانتر اخلمر وتَانررتار من اا و 

وبااني  -دون أن يشااعر  -هااي الا  حالااي بيناه  -مساامدا ماان هاذه البيئااة احملا إاة  -عقلاه الباااطن  راماة قويااة 
اإلسراف واإلدمان. يف أعما  نرتسه شخ  معنوي أو شخ  جمسا   ميساق لاه العصاا وااذره  وين اال علياه 

 .يف صورا تقريع الضمن -ضرابً   ا جتاوت احلدود 
وصخيح أن هذا الشخ  مل يبل  من القوا يف نرتسه أن مينعه الباة  ومل يساطع أن يقرتة عليه الطريه ولتنه مع 
  لق موجود ال شق يف وجوده. وله الرتضة اله يف الوقوف به عند درجة معينة ال تصة    اإلدمان الب يض.

   ص ار؟أما ا بنا   أين هذا الشخ  يف نرتوس  ؟ من غرسه يف ألتده  وه
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 أبوه ؟ أو اجملامع الذي يسر   يه راب  اأبي  ؟
 ات! لقد وجدت القدوا السيئة وانا ى ا مر  ق مل توجد التواجر ال  منعي اجلية ا ول من اإلسراف!

 أو قد توجد  ولتن ا أضع  من التواجر يف أول جية..
س    والعصا ال  يف يده لينة ال ت ك ومن ق يشر  ا بنا   يسر ون عن  ي قبة   ن الشخ  الذي يف نرتو 

 أثراً يف الضمن.
وينشأ بعد  لق جية ق أجياال.. وخيارتاي روياداً روياداً  لاق الشاخ  مان الضامن. ويناد ع النااي بات حااجت  

 ويسر ون بت حدود.
 تلق قصة اخلمر على مدار ا جيال..

 جية ماقيأ يف أول ا مر  عيونه على اجلرمية.
 ون لرتية من ورا  الساار...ق أ راد ياسلل

 -يف عموماه  - إ ا ظلوا يف اساااره   ال يابجخون ابإلق وال يسمح هل  اجملامع باذلق   ا   أماة بقاا  اجملاماع 
نإيرتاااً ماان اجلرميااة  اا ا طويلااة ماان التمااان. أمااا   ا َأِمنااوا تجاار اجملامااع   خرجااوا ماان لرتيااا    وقعاادوا علااى قارعااة 

ة منخارف. وهاو احناراف بسايط يف أول ا مار ال يناذر ابخلطار وال يبادو  ياه النتان. الطريه    ناا ينشاأ أول جيا
حااذ تنرتاارج الشااقة  -نقطااة االبااادا   -ولتاان االحنااراف البساايط مياااد  امااا مياااد  راعااا التاويااة ماان نقطااة الصاارتر 

 ويبعد الذراعان..
 واهلاوية احملاومة يف هناية الطريه!

 
* * * 

 ا لت .. وهي قصة اة جرمية من جرا  
 قصة التذ  واخلدام والنرتا  وال   والادلي .

 قصة ال يبة والنميمة وهن  ا عرا  واش  العورات.
 قصة الرشوا والإل  والرتساد.

 قصة القعود عن نصرا احله واجل اد يف سبيله.
 قصة ال ف والسرف والرتجور واجملون.

 وااللاتن واجلرمية... وهي على ا ل  قصة أ الاقاليد  يما خيا  ابلرجة واملرأا
 يبدأ اجملامع أ نإيرتاً أ ماخرتإاً ال يسمح اباللاتن وال يا اون يف اجلرمية.

 وال نقصد أ ابلنإا ة أ أنه جمامع من املت تة ا ط ار قد لت من اجلرمية.   ذا شي  مل ادث يف الااريخ!
تقول اهليئات الطبية  ن املدينة أ نإيرتة أ ولتنا نقصدها ف ة املعر الذي يساخدم يف الشئون الصخية.  خني 

 تقصد أهنا نإيرتة من ا وبئة اخلطرا  وال تقصد أهنا لالية من حاالت  ردية من هذه ا مرا .
يف هذا اجملامع النإي  توجد حاالت  ردياة غان نإيرتاة. ولتن اا قليلاة ومساا ا وعادواها حمادودا. و لاق نايجاة 

 يف عملية الانإي . احلرص الدا   الذي يبذله اجملامع
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 ولتنه يف وقي من ا وقات ي الى...
 عند ذ أيلذ الواب  يف االناشار الادرجيي البطي .

 ويف حالة ا وبئة اجلسمية يناشر املر  بسرعة وبطريقة ملموسة  ياة.
 ومن هنا ي ب الناي للوقاية والترتا  يف أسرم وقي وياساندون وياتاترتون لوق  الواب .

 النرتسية  ات طبيعة ألرى. ولتن ا وبئة
تساطيع أن تقاوم املر  أو  -حني توجد  - النرت  بطبيعا ا اساجابة من اجلس . واملناعة النرتسية التشعورية 

 على ا قة خترت  حدته القاتلة مدى أجيال.
 اار. ولذلق  الرتساد اخللقي بطي  املرتعول جداً. وقد بر أجياال ااملاة علاى جماماع منخاة ا لات  قباة أن ين

بة  ن االحنتل قد يساشري يف جية من ا جيال ا لنا    حد يعييق  يه البخث عن كاعة واحدا  اضلة. 
ومااع  لااق  قااد ال تقااع التارثااة يف هااذا اجليااة ابلااذات. وماان ق ي اارى الناااي ابلإاان أن اااة النااذر لرا ااة  وأهناا  

 مساماعون بتة ما يشا ون  ق انجون  ا اانوا اذرون!
 ة هللا يف الن اية تاخقه! مل تاخل  مرا واحدا يف الااريخ!ولتن سن

مل اادث أن اسااماع النااي بشا واب  التا ادا    غان حاد  ق اساامروا    ا باد أقاواي  ماماساتني قاادرين علااى 
 احلياا!

 وهذه صرتخة الااريخ مرتاوحة ملن يريد.
 اإلستمي حني غر  يف الش وات  ق صرتخة ال ر  صرتخة اليوانن القدمية وروما القدمية و اري القدمية  والعامل

 يف جاهلياه املعاصرا.
 تبدأ اجلرمية بسيطة لرتيرتة لطيرتة..

 الاتن بري  حتي إلشراف اعاب  أو غنه  من املشر ني..
 ونتهات لطيرتة أو نواد ظريرتة  وال أبي  ي ا من  اتحة شي  من اخللوا أ الربيئة أ بني شا  و ااا.

 أن ادث يف للوا ا ذه بريئة وعني الرقيب على بعد لطوات.. أو حجرات؟! وما الذي ميتن
 اباسامة من هنا والمة  عجا  من هناك؟

 وضمة لاطرتة يف غرتلة من الرقيب؟ وقبلة طا را تطرتئ ال لة أو تشعة الل يب؟
 أ اي سيدي أ!

 ق ادث ما ادث يف اخلمر..
 اإلدمان..

 يلة املرتعول. ال بد من اأي ينية.التأي ا و  تصبح بعد حني ات  ة ضئ
 والقبلة ا و  ت ري دا ماً ابملتيد  ال ميتن أن تاوق   لي   لق من طبا ع ا شيا .

 ولتن اجلية ا ول مع  لق ال يسرف يف اجلرمية  وال يصة    اإلدمان اجملنون.
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بعإااا   ا مااور. وهنالااق  هنالاق الشااخ  الواقاا  يف دالااة الاانرت  ابملرصاااد  ومعااه العصااا ينااذر واااذر وي اادد
الاقالياد الا  تاربط اجملاماع وال يسا ة اخلاروج علي اا د عاة واحادا. ومان ق ال حتادث اجلرمياة ااملاة يف أول جياة  

 و منا أ يابخبح أ الناي قليتً ويرتتون القيود.
 هناك. -حذ اعن  -وميضي اجملامع يف طريقه مناشياً ال ا  ابخلطر  وال لطر 

أنااه قااادر علااى  لااق    غاان هنايااة. قااادر علااى أن يرتااق القيااود ومااع  لااق ال يقااع يف  -نإاارايً  -ويإاان اجملامااع 
 اجلرمية أو ال يصة    اإلسراف املعيب.

 وهو  ل  يف عقيدته تلق الضالة  نه يقي  على نرتسه وي رتة حقيقة ا مور.
أ. والا  لان خيلرت اا هاو للجياة املقباة ي رتة الضوابط اخلرتياة الا  أنشاأها يف أعماا  نرتساه اجلياة الساابه املااخرت

  نه غن مؤمن اا  يإن ا تشدداً بت ضرورا وال لتوم!
ينسى الرجة أنه قد رأى أمه ماخرتإة ال ختالط ابلرجال  وررهاا متاساية ال ياعارى مان جسام ا شاي   ومان ق 

وها    تعريااة نرتساا ا أو تقاوماه هااذه الصاورا علااى غان وعااي مناه وهااو ياادعو  اااا غريبااة    االلااتن بااه  ويادع
 جسدها ليساماع به.

 نع  تقاومه حذ وهو مند ع الش وا   ت يسرف  وال يابجح ابإلق.
 -تااخرتأ ااذلق  -النرتساي واجلسادي  -والرتااا ال  رأت أم ا ماخشمة وترعي يف نرتس ا النرتور مان العاري 

 جح ابإلق.حذ وهي ب  ابالنتال    ت تسرف وال تاب -بوعي من ا و ب ن وعي 
 ق ي اجع هذا اجلية..

 وجيي  جية جديد تربية ا م ال   اقي يف شبااا أ ماعة أ الاخلة البسيط من القيود  وا   اذلق.
لاان ينإاارا    الاقاليااد أ  -وا م لاصااة  -ا م وا   اللااذان  اقااا شاايئاً ماان املاعااة ومل يسااقطا السااقون التامااة 

 املاتماة أ بعني االح ام.
 م الاشدد؟ أمل ينرتلاا ألا من هذا الاشدد ومل ادث شي ؟ أ  ليابخبح أ ا والد أ قليتً أ وال ضن!عت

ومن ق ينشأ اجلية اجلديد وقد ضع  الشخ  الواق  يف دالة النرت  ابملرصاد  والني العصا  ل  تعاد تا ك 
 أثراً يف الضمن  وترتتتي الاقاليد  ل  تعد بنع احملإور.

 اجلية..وي اجع هذا 
وأييت جية يرى أمة قد تعرت  من شي  من ال يا  وشي   اثة من الرتضيلة )واجلس  والنرت  صنوان يف هذه 

 ا مور!( 
الولااد الااذي ياارى أمااه عاريااة ال ت ااور يف نرتسااه ُنااوا الرجولااة واحلاارص علااى ا عاارا    قااد تالااي يف نرتسااه حرمااة 

 ا ر من العيون.اجلسد  وصار هنباً يبا  للعيون  وبعد  لق ملا هو أ
 والبني ال  ترى أم ا عارية ال تؤمن ابلقيد.

ويلاقاي هااؤال  ا والد والبناات  يلاقااون علااى شا وا اجلسااد الرتااا را  ويلاقاون باات ضااابط وال حادود  وتااا  الاادورا 
 احملاومة  واهلاوية يف رلر الطريه.
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* * * 
 تادبر عربا الااريخ!قليتً ما تاذار  وقليتً ما  -حني ت ك وشأهنا  -والبشرية 

اة جية يد عه ال رور من انحية  والنشوا الرتا را من انحية ألرى   يإن أن جترباه جديدا مل بر على أحد من 
 قبة  وأنه لي  مقيداً بسنة الااريخ.

ما أس ة ما يقول لنرتسه:  ن ا مة الرتتنية قد اهنارت لتذا  أو الشخ  الرتتين قد حتط  لتيي. أما أان  لن 
قع يف غلطاه ولن ادث يل ما حدث هناك. لن يرتلي مين التمام. لن أدم شيئاً ي لبين. سأصخو قبة أن أبل  أ

 اهلاوية. أان شي  رلر غن الناي من قبة.
وجيي  أ العل  أ يف القرن العشرين  ينرتخ يف الناي نرتخة اا بة. خييِمة هل  أهن  لله غن ماا مار مان ا جياال يف 

ال تنطبه عليه سنة وال خيضع لسابقة.  نه عصر الذرا وعصر الصااروخ. عصار يتااب اترخياه الااريخ اله. لله 
بنرتسه  ينشئه على متاجه  خيلاه جدياداً ااة ياوم ؛ يرتااح ر اقااً مل تارتااح مان قباة ؛ أ يق ار أ الطبيعاة ويساخرها 

 تييرته!بعد أن ااني هي ال  تق ره وتسنه مرغماً يف طريه مل خي ه لنرتسه وال يد له يف ت
 اذلق ينرتخ أ العل  أ يف نرتوي الناي. أو ينرتخ  ي   شيطان ال رور:

ااَاِقي ْل َوَلَقاادر  )َأملَر َأعرَ اادر ِ لَاايرُت ر اَي بَاايِن رَدَم َأنر ال تَاعربُااُدوا الشَّاايرَطاَن ِ نَّااُه َلُتاا ر َعااُدو  ُمبِاانيْل َوَأِن اعربُااُدوين  َهااَذا ِصاارَانْل ُمسر
  ً  [.79َاِ ناً أَ َاَل ر َتُتونُوا تَاعرِقُلوَن( ]َأَضةَّ ِمنرُت ر ِجِبتم

ولقااد أضااة الشاايطان هااذا اجليااة ماان البشاارية امااا مل يضااة أحااداً ماان البشاار   نااه أعاار  جبانبااه و ى عاان هللا. 
َاا أُوتِياُاُه َعلَا َا أُوتِيُاُه َعَلى ِعلراٍ (! )ُقَّ ِ َ ا َلوَّلرنَااُه ِنعرَماًة ِمنَّاا قَااَل ِ منَّ نَاةْل َوَلِتانَّ َأار َااَرُه ر ال وقال: )ِ منَّ ى ِعلراٍ  بَاةر ِهاَي ِ اار

 [.80يَاعرَلُموَن( ]
وهذا اجلية من البشارية خيياة لاه أن انج مان سانة هللا الا  للاي مان قباة. وانج مان حامياة النااا ج حاني توجاد 

 ا سبا . وانج من اهلاوية ال  ترت ر  اها يف هناية الطريه!
 اله م دد ابلدمار واخلرا  الرهيب!  هذا وهو يرى بعينيه أن العامل

 أي غرتلة تصيب الناي حني ينأون عن طريه هللا وحني ي  ون ويساتربون؟!
َنةْل َوَلِتنَّ َأار َاَرُه ر ال يَاعرَلُموَن َقدر َقاهَلَا الَِّذيَن مِ  َا أُوتِيُاُه َعَلى ِعلرٍ  َبةر ِهَي ِ اار نارُ  ر َماا نر قَابرِلِ  ر َ َما َأغرَر َعا).. َقاَل ِ منَّ

ِساااُبوَن َ َأَصااااَاُ ر َسااايِمَئاُت َماااا َاَساااُبوا َوالَّاااِذيَن َظَلُماااوا ِمااانر َهاااُؤالِ  َسُيِصااايبُاُ  ر َسااايِمَئاُت َماااا َاَسااا ُبوا َوَماااا ُهااا ر َااااانُوا َيتر
 [.81ِفُعرِجتِيَن( ]

 
* * * 

 خ.نع . حني ت ك البشرية وشأهنا  قليتً ما تاذار  وقليتً ما تادبر عربا الااري
أن هااذا الطو ااان اهلا ااة ماان الرتساااد قااد باادأ ماان نقطااة الصاارتر! ماان  -وال يرياادون أن يصاادقوا  - هناا  ال ياارون 

النقطااة الاا  ينرتاارج  ي ااا  راعااا التاويااة   رجااة بساايطة لل ايااة يف مبااد  ا ماار  ق تاسااع الشااقة المااا مضااى الاااتمن 
 وتاابعي ا جيال.
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 ا و  تابع ا ال انية. والقبلة ا و  ترتاح الطريه للجرمية. أن التأي -وال يريدون أن يصدقوا  -ال يرون 
أن البشرية مل تق  يوماً عند القلياة الاذي ال يضار  ماا داماي تبيخاه علاى  -وال يريدون أن يصدقوا  -ال يرون 

 أنه أمر واقع  وأنه ال يضر! و منا جتاوتته حاماً    الت ن الذي ي ر  االطو ان.
ال ميتااان أن يإاااة  -وهااو الن ااار الاااذي يشااار  منااه اجلمياااع  -أن اجملاماااع  -ن أن يصااادقوا وال يريااادو  -ال ياارون 

فنأى عن الالوث بينما ا قذار تلقى على الدوام  يه  وال ميتان أن يإاة الشااربون علاى ساتما   وها  يشاربون 
 ا قذار.

 ولتن اإلستم يصد  هذا  نه يراه.
 ي لله اخلله وهو أدرى فا  طره  عليه:اإلستم المة هللا يف ا ر . وهللا هو الذ
َِبُن( ]  [.82)َأال يَاعرَلُ  َمنر َلَلَه َوُهَو اللَِّطيُ  اخلر

تسلساااة البشااارية  -ابلعاااني البصاانا النا اااذا  -وقااد حااارص اإلساااتم حرصاااً شاااديداً علاااى هاااذا ا ماار   ناااه يااارى 
 وتعاقب ا جيال وباثة النايجة عند باثة ا سبا .

لاا  تبااادأ ماان نقطاااة الصاارتر. ق تبعاااد الشااقة باااني  راعي ااا بُاعراااَد مااا باااني ا باايض وا ساااود  واحلاااتل ياارى التاوياااة ا
 واحلرام.

يرى التأي ا و  تابع ا ال انية  والقبلة ا و  تؤدي    اجلرمية. ومن ق يق  يف يقإة دا مة لتة اأي عابرا 
 يامسخون به من الاعلتت. واة قبلة حرام. وال يقبة يف  لق حجج املسا  ين ال   وما

 ال يقبة قول الذي يقول: امسح يل اذه واطمئن أنين لن أسرف  ي ا  ولن أجتاوتها    جديد!
 ال يقبله  نه لي  له رصيد من الواقع  واله أوهام!

ااان     وهو الذي يشر  أبعماله وأقواله الصورا املرتصالة لإلساتم  وجيلوهاا يف عاامل الواقاع.. وقد اان الرسول 
الرسااول علااى  ااار دا اا  وبصاانا ااملااة اااذا الاسلسااة الااذي يااربط أجيااال البشاارية  والوحاادا الاا  تشاامل ا أ ااراداً 

 وكاعات  وأجياالً  ثر أجيال.
اان على بصنا من اناقال العدوى من شخ     شخ  ومن جية    جية. بة ابناقال العدوى يف النرت  

    شعور! الواحدا من  ترا     ترا ومن شعور
 واان الدا   الانبيه هلذا ا مر:

. وبين ماا أمااور ماشاااات   ماان اتقااى الشاب ات  قااد اسااربأ لدينااه  ومان حااام حااول  أ احلاتل باانيم  واحلارام باانيم
 [.83احلمى أوشق أن يقع  يه! أ ]

 ودم ماا تصانع  أ  ن أول ما دلة النق  على بين  سرا ية أن ااان الرجاة يلقاى الرجاة  يقاول: اي هاذا اتاه هللا
 إنه ال اة لق. ق يلقاه من ال د وهو على حاله   ت مينعاه  لاق أن يتاون أايلاه وشاريبه وقعياده   لماا  علاوا 

 [.84 لق ضر  هللا قلو  بعض   ببعض أ ]
 من أجة  لق قال: ما أستر ا نه  قليله حرام.

 ن وساايلة احملاارم حمرمااة  هنااا تااؤدي  لياااه.  وألااذ عنااه املساالمون هااذه القاعاادا الاشااريعية الشاااملة  قااال  ق ااااه 
  الرتاحشة حرام  والنإرا    ا جنبية حرام  هنا تؤدي    الرتاحشة.
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وسرت هذه القاعدا يف اة الاشاريع.. وسارت ااذلق    صامي  اجملاماع.  تاان ااة  ارد دا ا  اليقإاة    النااي 
 لى ث را من ث ر اإلستم  ت يؤتني من قبلق أ!اذر أن توجد التأي ا و  ال  تؤدي    الطو ان. أ أني ع

 
* * * 

 واإلستم يعل  أنه م ما صنع  لن يبطة اجلرمية ولن يل ي الرتاحشة من البشرية!
 نع . يعل   لق على اليقني. وال يد ن رأسه االنعامة يف الرمة ويقول: ما دمي ال أراه   و غن موجود!

 مر واقع  وال يقبل ا على هذا الوضع!ال يع ف ابجلرمية اأ -مع  لق  -ولتنه 
 موق  ابلضبط اموق  الطبيب املشرف على وقاية الناي من ا مرا .

  نه يعل  أنه م ما صنع  لن مينع املر  من الوجود  ولن يصبح الناي ال   حمصنني!
 ومع  لق  ت ين تم أمام املر  وال ي اه يارتشى  ياخول    واب .

 مع ا مرا . م ماه الدا مة هي العراك
 ويعل  عل  اليقني أنه ساإة هناك حاالت  ردية ال تنرتع  ي ا الوقاية  وقد ال ينرتع اذلق العتج.

 ن املديناة أ نإيرتاة أ ماا داماي لالياة  -وهاو صااد   -ولتنه يصر على املقاومة  وال يلجأ    اهلتمياة  ويقاول 
 من الواب .

 واذلق يصنع اإلستم يف وقاية البشرية.
تااة جرميااة مرتااردا ليخاااول منع ااا ماان االناشااار  وال يسااا ني اااا م مااا تتاان ماان الضااملة يف مبااد  ا ماار. يقاا  ل

 جرثومة التولنا الواحدا املرتردا تقاة يف الن اية مئات ا لوف ومئاات املتياني. وجرثوماة الرتسااد الواحادا تقااة 
 شعباً أبامله.

 وهو يق  للجرمية بتة وسا ة الوقوف.
 الضمن.  املناعة تنبي من دالة النرت .يق  هلا دالة 

 ينإ  هذا الضمن وي ذبه ويربطه ابة: أ تعبد هللا اأنق تراه أ.
 ويق  هلا يف اجملامع ألقامة الاقاليد ال  جتعة الرتضيلة عادا وجتعة اجلرمية منترا مرهوبة.

 ق يق  هلا ابلاشريع الذي يعاقب على اجلرمية.
و    ااي اخالاة املار  املرتااردا الا  قاد ال تنرتااع  ي اا الوقاياة وال ينرتااع  ي اا العااتج. وحاني تقاع اجلرميااة يف هاذا اجلا

 ولتن الوقاية والعتج يرتلخان يف منع اناشارها وحتوهلا يف الن اية    واب .
 وقد أمر هللا فنع الرتاحشة ووضع لذلق احلدود.

 ا نه  قليله حرام أ.  الشر  املرتصة للخدود حني قال: أ ما أستر -يضع  ق جا  الرسول 
 ماشدداً  ماتمااً بت ضرورا. ومل يتن 

  منا ااني احلتمة اخلالصة ال   اح هلا قلَبه اللطي  اخلبن.
 اااااااااااااااااااااااااااااااا

 [ رواه أبو داود.75]
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 [ انإر  صة أ النرت  واجلس  أ من ااا  أ يف النرت  واجملامع أ.76]
 [. 31[ سورا ا عراف ] 77]
 [. 6[ أ خَيرلُُقُت ر يِف ُبطُوِن أُمََّ اِتُت ر َللرقاً ِمنر بَاعرِد َللرٍه يِف ظُُلَماٍت َثتٍث أ سورا التمر ] 78]
 [. 62 - 60[ سورا ي  ] 79]
 [. 49[ سورا التمر ] 80]
 [. 51 - 49[ سورا التمر ] 81]
 [. 14[ سورا امللق ] 82]
 [ رواه البخاري.83]
 اود. [ رواه أبو د84]
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 احلدود ابلشب ات ادر وا
 

 [.85أ ادر وا احلدود ابلشب ات أ ]
أ ادر وا احلدود عن املسلمني ما اساطعا    من اان له ملجأ  خلوا سبيله   إن اإلمام  ن خيطئ يف العرتو لن 

 [.86من أن خيطئ يف العقوبة أ ]
 

* * * 
 أ الشق يرتسر يف صاحل املا   أ.

 ية ال  بل ا ا أوراب بعد اإلستم أبا ر من أل  عام!تلق هي القمة اإلنسان
ومااع  لااق   ااي مل تصااة  لي ااا يف ساا ولة ويساار  ومل تصاادر  ي ااا عاان مشاااعر  نسااانية لالصااة  حتاا  بقيمااة أ 
اإلنسان أ يف  اته  وتقدر حرماه واراماه وحقوقه  وتعط  عليه حذ وهو خيطئ يف حاه اجلماعاة  وي ابط عان 

سان.. و منا جا   لق بعد صرام مسامر عني   جارت  ياه أهناار مان الادما  وطاحاي  ياه  املساوى الت ه ابإلن
 ا ن من الر وي!

ااان الوضااع الااذي اساااقر يف أوراب  ا ا طويلااة ماان التمااان  يقساا  النااي    سااادا يف جانااب وعبيااد يف جانااب. 
ديني! سادا ه  الذين ميلتون سادا من أ ا شراف أ جيري يف عروق   دم مقدي! من لون غن دما  البشر العا

 واتمون ويشرعون. وعبيد ال ميلتون شييئًا  وال يشرعون شيئًا  واا ما هل  هو الذل واهلوان املقي .
وحاااذ القاااانون الرومااااين املشااا ور بعدالااااه أ امل الياااة! أ والاااذي يعاااارب ا صاااة الاااذي تساااامد مناااه القاااوانني ا وربياااة 

هااذا اااان قاانوانً أ للرومااان  قااط أ! الااذين ميلتااون حقااو  املااواطن الروماااين. احلدي اة يف ا اان ماان املسااا ة  حااذ 
وقلية ما ه ! أما بقية الشعب يف  يطاليا نرتس ا  ودم عنق املساعمرات وامللخقات والابتد امل لوباة   لا  تتان 

د ا حاارار تساااماع اااذا العاادل الروماااين  ومل تتاان هلااا حصااانة ماان العساا  واالضااط اد. والرتاار  اهلا ااة بااني عااد
وعادد العبيااد يرينااا    أي حااد اانااي القلااة القليلااة تسااماع علااى حسااا  الت اارا امل لوبااة.  قااد اااان ا حاارار يف 

 مليوانً من البشر يف  يطاليا  غن بقية املساعمرات! 20ألرتًا  واان العبيد  214 . م.  204روما سنة 
قاوانني صاراة ترتار  باني الشاري  والعباد يف طريقاة  -يف أوراب و اري واهلند وسواها  -ووجدت يف بقام ا ر  

املعاملة أمام القضا . وتن  على الاتف العقوبة على العمة الواحد.  العبد السرا  يقاة  والشري  الساار  
 العني ابلعني والسن ابلسن. أماا املعاادي  - ن اان شريرتاً م له  -يتارتي برد ما لديه! واملعادي على الشري  

 جتااه ال رامة! وال رامة ال تؤدى  ليه  منا تؤدى للسيد الذي ميلق العبد  تعويضاً له عن أ  تتف أ على العبد 
بعض  التاته! أما السيد  اته  له على عبده حاه القااة واإلابدا والاعاذيب! وحاذ حاني ااناي القاوانني ختجاة 

إناة  وال اااا   ال حاني ت باي علياه من هذه الصراحة  االاطبيه ااان أيلاذ نرتا  الارو :  الشاري  ال يؤلاذ ابل
أي الشاااعب.. يساااام الانتيااة  قاااة شاااب ة  ويعاااذ  بوحشاااية  -الا مااة  واتااا  علياااه أبلااا  العقااا . والعباااد 

 ليع ف  ق يوقع عليه العقا  البشع الذي ال ياناسب مع اجلرم وال ياناسب مع أ اإلنسانية أ!
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من املساطام   ت بد أن ي ور العبيد لتراما   م ما طال  ولتن اسامرار احلال على هذه الصورا البشعة مل يتن
 علي   ا مد وطال من   الستوت..

وقامي ال ورات ابلرتعة متلتلة مدمرا وأطاحي ابلر وي.. ر وي امللوك وامللتات وا شراف والنابت .. وتقاررت 
اان من هذه الضماانت: بعض حقو  اإلنسان. تقررت له حرماته وحقوقه وضماانته. و  -نإراي على ا قة  -

ضامانة احليااا  اات مياوت جوعاًا. وضاامانة احليااا  ات يعااادى علياه ب ان احلااه. وضامانة العاي   اات مياوت جوعااًا. 
وضمانة احلرايت: حرية القاول واالجاماام والسارتر والاياار العماة. وضامانة العدالاة يف القضاا   ات يؤلاذ املاا   

وعيد وال ابلوعد.. ويرتسر الشق يف صاحل املا     ت ات  عليه ابلعقوبة ابلشب ة  وال يؤثر عليه يف الاخقيه ابل
 التاملة  ال حني ت بي الا مة ابلدلية القاطع الذي ال شب ة  يه.

 ق ااني ال ورا الصناعية يف افل ا  وتلا ا احلراة الرأمسالية يف بتد أوراب..
ا موال للتاادحني  واماصااص جل اده  الاذي يباذلون  ياه وللشيوعية رأي يف الرأمسالية: أهنا اساعباد من ر وي 

 العر  والدما  والدموم لياخول    ثرا   اجر يف يد الرأمساليني العااا..
 و هنا لتذلق..

حراااة ها لاااة ماان الاخاارر يف  ااا ا الرأمساليااة  نقلااي الشاااعب ماان مقاااام  -رغاا   لاااق  -ولتاان الااااريخ قاااد وعااى 
     وضااع أقااة مااا يقااال عنااه  نااه امااة ماان الضااماانت السياسااية واالجاماعيااة العبوديااة املطلقااة واهلااوان التامااة

 والقانونية ما يع ف بترامة الرترد ويرد اعاباره  ليه..
  نه امة من الضماانت السياسية واالجاماعية والقانونية ما يع ف بترامة الرترد ويرد اعاباره  ليه..

واملااتك واملشااارعني. وال ااااان  حساسااااً مااان   ابخلااان الرتياااا  يف ومل يتاان  لاااق ترتضاااتً مااان أ الساااادا أ احلتاااام 
نرتوساا    والاقاادير أ احلاار أ لترامااة اإلنسااان اااان صااراعاً طااويتً عنيرتاااً اصااطدمي  يااه القااوى ماان اجلااانبني امااا 
حدث من قبة يف صرام العبيد ضد اإلقطام.. و ن ااني مل تصخبه ال ورات الدموية من الشعو  ضد احلتام  

 ورا الرترنسية ااني قد قررت هل  املبادئ ومل يبه سوى الانرتيذ  و ن العمال اانوا ميلتاون السات  الاذي  ن ال
 يواج ون به الرأمسالية وهو ست  اإلضرا !

 
* * * 

ات! مل تصة أوراب    العدالة عن تقدير صاد  للترامة اإلنسانية  وشعور صاد  بقيمة اإلنسان! و منا ااناي 
 اجع ا السادا احلاامون ليتسب ا الشعب احلاقد ال ضبان!لطوا لطوا ي  

وتال عن ا شي  من شعور احلقد  وأصابخي  -بعض الشي   -وحذ يف العصر احلديث حني اساقرت ا مور 
العدالة من أمور احلياا العادية البدي ية املقررا.. وصار القبض على شخ  واحد يف  فل ا م تً بدون بمة  أو 

ومااً بادون حتقياه  ي ان الابتد ال اا  ويقيم اا ويقعادها  وتسااجو  عناه احلتوماة أماام الشاعب.. حاذ اعاقاله ي
عند ذ مل يصطب  القانون ا وريب أو ال ريب عامة ابلصب ة أ اإلنسانية أ.  ماا تاتال  ياه السامة الرومانياة الب يضاة 

تقصرها على الرجة ا بيض  الذي يساماع  ال  ااني تقصر العدالة من قبة على املواطن الروماين  وهي اليوم
وحاده ابحلقااو  اإلنساانية وااارم من اا بقيااة باين اإلنسااان. والشااواهد البشاعة علااى  لاق يف اااة متاان علااى ظ اار 
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ا ر  وطئااه الرجااة ا باايض ومااا تال مساايطراً عليااه  يف أ ريقيااا ورساايا وأمريتااا.. وبااني الباايض وامللااونني يف اااة 
 متان!

 تن يف حاجة    ال ورا املتلتلة ال  بر  الدما  وتقطع الر وي!أما اإلستم  ل  ي
 بة مل يتن يف حاجة    جمرد املطالبة ابحلقو !

بة لقد اان هو الذي مينح الناي الترامة اإلنسانية  وارض   على الاشبث اا  واحملا إة علي اا  والترتاا  مان 
 أجل ا يف وجوه الط اا والإاملني!

اتاااة حااه منخاااه للناااي قباااة أن يطلبااوه  ورابهااا  علااى اعاناقاااه يف ظااة العقيااادا  اجاات  مااان   مينخ ااا مارتضااًت..
 ارتر  من الرترو !  -يف ظة العقيدا  -العقيدا  وطالب   ألقاماه 

 وال عجب يف  لق.  اإلستم المة هللا. وهللا هو املانح  واملارتضة على البشر بتة نعمة من نع  احلياا!
 والعدل قوام احلياا... وقد قضى هللا أن يتون احله

[ ) َااهِم َررَ  اِبحلر [ 87احلااه الااذي هااو صاانعة هللا. والااذي للااه هللا بااه السااماوات وا ر : )َللَااَه السَّااَماَواِت َوا ر
نَا88)َرباََّنا َما َلَلقرَي َهَذا اَبِطاتً ُسابرَخاَنَق( ] نَااُا ر َعَب ااً َوأَنَُّتا ر ِ َليار َاا َلَلقر ُا ر َأمنَّ ُ [ )أََ َخِسابار ا ال تُاررَجُعاوَن  َااَاَعااَ  اَّللَّ

َااهُّ ال ِ لَااَه ِ الَّ ُهااَو َر ُّ الرَعااررِش الرَتااِرمِي( ] [. احلاااه الااذي هااو صاارتة اااة شااي  صاادر عااان  رادا هللا  89الرَملِااُق احلر
ِل( ] -والذي ينب ي للبشر للرتا ه يف ا ر   َ أَيرُمُر اِبلرَعدر َ [ )َو ِ 90أن اتموا به اذلق: )ِ نَّ اَّللَّ ُا ر َبنير َ ا َحَتمر

ِل( ] اَوى( ]91النَّااِي َأنر حَترُتُماوا اِبلرَعادر ٍم َعلَاى َأالَّ تَاعراِدُلوا اعراِدُلوا ُهاَو أَقاراَرُ  ِللااَّقر [ 92[. )َوال جَيرارَِمنَُّت ر َشاَنمُن قَااور
 [.93)َ اعرِدُلوا َوَلور َااَن َ ا قُاررىَب( ]

أمااام القااانون   ن الناااي ال اا  ماساااوون يف صاادوره  عاان  وقااد اقاضااى احلااه والعاادل أن ياساااوى الناااي ال اا 
 رادا هللا  وصاادوره  عاان نرتاا  واحاادا للق ااا هللا  وماساااوون ألااناً يف مصاانه     هللا: )اَي أَياَُّ ااا النَّاااُي اتاَُّقااوا 

[ )اَي أَياَُّ اا النَّااُي 94َما رَِجاالً َاِ ناً َوِنَساً ( ]َربَُّتُ  الَِّذي َلَلَقُت ر ِمنر نَارترٍ  َواِحَدٍا َوَلَلَه ِمنارَ ا َتورَجَ ا َوَبثَّ ِمنار ُ 
َرَمُت ر ِعنرَد اَّللَِّ  َناُا ر ِمنر  ََاٍر َوأُنارَ ى َوَجَعلرَناُا ر ُشُعوابً َوقَاَباِ َة ِلاَاَعاَرُ وا ِ نَّ َأار ( ]ِ انَّ َلَلقر [ )َوِ نر ُاة  َلمَّا 95 أَتارَقاُا ر

يعْل َلَديارَنا حُمرَضُرونَ   [.97[ أ أنا  بنو ردم. وردم من ترا  أ ]96( ]كَِ
ماان هااذه املساااواا املطلقااة يف املنشااإ واملصاان قامااي املساااواا ااملااة يف اإلسااتم أمااام الشااريعة. ال  اار  بااني ساايد 

 وعبد  وال بني شري  وحقن.
  و  ا ساار   ااي   يقاول الرسااول التاارمي: أ  منااا أهلااق الاذين ماان قاابلت  أهناا  اااانوا   ا سار   ااي   الشااري  تراااوه

[  يضاع باذلق حااداً 98الضاعي  أقااموا علياه احلاد. وأمي هللا لاو أن  اطماة بناي حمماد سارقي لقطعاي يادها. ]
بعاد  لاق أبلا  عاام! ويضاع حاداً  -وال  ظلي قا ماة يف غان اإلساتم  -للمإامل ال  ااني قا مة يف ا ر  

  بين   بعد  لق يف احلقو . ومل يتن  لق القول لطبة للخرا ة الب يضة ال  ترتر  بني الناي يف اخللقة  وترتر 
 اسااية كيلااة الس ضااا  الشاااعو   وال مباادأ م الياااً كااايتً معلقاااً يف الرتضااا . و منااا ااااان حقيقااة واقعااة شااا دها 

يقيد من نرتسه  أي يدعو الناي للقصاص منه   ا اان  الاطبيه العملي يف حياا املسلمني.  قد اان الرسول 
أنه قد ظلمه أو اعادى عليه!! واان عمر جيلد ابن عمر  نه شار  اخلمار  وهاو ابناه وهاو شاري   أحده  يإن
 من قري !
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أما العبيد ا رقا  ابلرتعة   قد عمة اإلستم على حتريره   وسلق     لق مسالق شذ. و ن ااني قد بقيي 
سرى احلر   واملعاملة  ي   ابمل ة  وااان منه بقية يف نطا  ضيه  ذلق  ن ا مر اان يرتبط ارتباطاً أساسياً أب

 [.99الر  هو مصن أسرى احلر  يف معإ  ا حوال ]
وهو يع ف ابلر  اضرورا مؤقاة يعمة دا ماً على  -أن اإلستم  -وحنن بصدد الاطبيه القانوين  -ولتن امل   

  الاصاارف أ احلاار أ يف هااؤال  مل ياابح أ للسااادا أ أن مييااتوا أنرتساا   علااى عبيااده   ومل ياابح هلاا -اخلااتص من ااا 
 العبيد:

 [.100أ من قاة عبده قالناه  ومن جدم عبده جدعناه  ومن ألصى عبده ألصيناه أ ]
ومل يتاان  لااق أيضاااً المااة تقااال يف اهلااوا   وال مبااداً م الياااً معلقاااً يف الرتضااا . و منااا اااان حقيقااة واقعااة شاا دها 

ابلقصااااص مااان رجاااة جااابم عباااده. وقصاااة عمااار ماااع  ساااول الاطبياااه العملاااي يف حيااااا املسااالمني.  قاااد أمااار الر 
الشاااري  الاااذي لطااا  عباااداً  ناااه داي عرتااااواً علاااى  يلاااه أثناااا  الطاااواف يف احلااااج معرو اااة   قاااد أصااار عمااار علااااى 
القصاص.. على أن يلط  العبد  لق الشري .. وظة الشري  يرجو ويشرتع وعمر يصر.. حذ  ر الرجة ألناً 

 وارتد عن اإلستم!
املرتاوحة   قصة القبطي الذي جا  يشتو ابن عمرو بن العاص  نه ضر  ابنه ب ن حه   أمر عمار أما البتد 

 أبن يضر  القبطي ابَن عمرو ويقا  منه.. هذه القصة وحدها حتمة الدلية!
 

* * * 
 تلق أو  مراحة العدالة يف اإلستم! املساواا بني الناي ال   أمام الشريعة..

 ها درجات..ولتن ا درحة واحدا وبعد
 اإلسااتم ال يتارتااي أبن تتااون املعاملااة للجميااع واحاادا.. ولتنااه يعطااي    جانااب  لااق شااريعة هااي يف  ابااا 
عادلة  ت يإل  وال اي .  الشرم ال يعارف قاول القاا لني: املسااواا يف الإلا  عادل! و مناا هاو العادل  واملسااواا 

 يف العدل!
ستمي..  قد عرضنا  لق الارتصاية يف  صاة أ اجلرمياة والعقاا  أ ولي  هنا جمال الارتصية يف عدالة الشرم اإل

 ن الشاااارم  -ب ايااااة مااااا نساااااطيع ماااان  جيااااات  -يف ااااااا  أ اإلنسااااان بااااني املاديااااة واإلسااااتم أ ولتنااااا نقااااول هنااااا 
اإلستمي يبل  قمة العدالة حني ينإر    الرترد واجملامع يف رن واحد  لياأاد من أن اتً من ما أيلذ حإه من 

 قو   ويؤدي نصيبه من الواجبات. وأن أاي من ما ال يإل  حلسا  اعلر  أو يرتاات على أليه.احل
تشااط يف عقاا   -وماا تالاي يف الادول اجلماعياة يف الوقاي احلاضار  - بينما ااناي القاوانني يف الادول القدمياة 

عة ؛ ويُاخذ  لق سااراً للانتية اجملرم   نه وهو  رد ضا ع ال ايان له  يعادي على التيان املقدي  ايان اجلما
 بتة  رد حتدثه نرتسه ابخلروج على السادا  وي القداسة والسلطان..

وبينماااا تباااال  الااادول ال ربياااة الرأمسالياااة يف  ابحاااة احلرياااة للرتااارد  علاااى أسااااي أناااه هاااو التاااا ن املقااادي وال قداساااة 
 عذار له.. فد اإلساتم ميساق املياتان للجماعة وال ايان  وينشأ من  لق خترتي  العقوبة على اجملرم وتلم  ا

ماان مناصاارته   اات مييااة يف جانااب الرتاارد وال جانااب اجلماعااة   نااه ال يراألااا  اارداً وكاعااة منرتصاالني  وال يعاربألااا 
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معسترين ماقابلني تقوم بين ما العداوا والب ضا   ويرغب اة من ما يف حتطي  اعلر والقضا  عليه.. بة ينإر 
ة علااى أهنماا ااة  ماجاااو  موحاد ال اياة ماعاااون يف ا دا ..  اإ ا شاذ  إنااه يُقاوَُّم لتاي ياارد       الرتارد واجلماعا

السبية ؛ وسوا  جا  الشذو  من الرتارد فرتارده أو جاا  مان اجلماعاة..  تتألاا  طائ واتألاا ينب اي أن يارد    
 الصوا !

سا ا  واحملا إاة علاى حقوق اا   يمناع العادوان وهو    ينإر مرا بعني اجلماعة   نى حق ا يف الطمأنينة علاى نرت
علي ا  ويعاقب املعادين..  إنه ينإر يف  ات الوقي    الرترد   نى دوا عه    اجلرمية  سوا  ااني منبع ة من 
دالااة الاانرت   ماان نااتوا ال ريااتا  ود عااة الشاا وات  أو ماان الإااروف اخلارجيااة  االجاماعيااة واالقاصااادية   يقاادر 

ينإر  لي ا بعني االعابار.. ويعمة على  تالا ا بتة طريقة  تنة قبة أن يوقع العقوبة: ابلاشريع هذه الدوا ع  و 
الذي يترتة الضرورات مارا  والاشاريع الاذي يصاون احلرماات مارا  وال بياة الا  باذ  الانرت  وتنإا  مسااراا  

وألااناً ابلعقياادا الاا  تااربط القلااب وجتعااة رو  احلااب والاعاااون والاتا ااة هااي الاارو  السااا دا يف اجلماعااة.. أوالً 
ابة  وتوج ه خلشياه والعمة على رضاه..  إ ا عجت ويل ا مر عان  تالاة الادوا ع  ي سابب مان ا سابا   أو 

 ساورته يف  لق شب ة   عند  لق يدرأ احلدود ابلشب ات!!
 أي عدالة ميتن أن تبل  هذه العدالة؟!

عة سرقوا انقاة لرجاة مان متيناة   اأتى اا  عمار   اأقروا   اأمر ا ان بان أ روي أن غلماانً البن حاطب بن أيب بلا
الصااالي بقطاااع أيااادي     لماااا و  رده. ق قاااال: أماااا وهللا لاااوال أين أعلااا  أنتااا  تسااااعملوهن  وجتيعاااوهن  حاااذ  ن 

وامين أحده  لو أاة ما حرم هللا عليه حلة له  لقطعي أيدي  . ق وجه القول البن حاطب بن أيب بلاعة  قال: 
وهللا    مل أ عة  لق  غرمنق غرامة توجعق! ق قال: اي متين  بت  أريدت منق انقاق؟ قال: أبربعما ة. قال 

 عمر البن حاطب: ا هب  أعطه مثامنا ة أ!
  ااذه حادثااة واضااخة الداللااة علااى أن أ اجملاارم أ ال يؤلااذ بذنبااه حااذ ينإاار احلاااا  أوالً يف دوا ااع اجلرميااة   يتهنااا 

حله والعدل  ويبخث عن املسئول احلقيقي  ي ا   يوقع العقوبة عليه. وقاد ااان املسائول يف هاذا احلاادث فيتان ا
هو أ السيد أ الذي مي ة املتك! بينما أعرتى أ اجملرم أ من العقا    نه اعااربه واقعااً حتاي ضا ط الضارورا الا  

: ادر وا احلادود  ملاي حلاديث الرساول ت لب اإلنسان على نرتسه وتد عه    االحنراف. وهي اذلق تطبياه ع
 ابلشب ات.

بعد  -و ن الدول أ احلرا أ ال  تعط  اليوم على اجملرم  وتالم  له املعا ير  وخت  عنه العقوبة أو تر ع ا عنه 
هذه الدول تصنع  لق برو  ألارى غان رو  اإلساتم!  علا  الانرت  الاخليلاي   -أن ااني تشاد عليه وتقسو 

اسات النرتسية واالجاماعية  يربر اجلرمية اليوم على أساي سلبية اإلنسان  تا  الدوا ع الداللية أو وغنه من الدر 
اخلارجية  وانعدام أ اإلرادا أ ال  تقوم علي ا أ املسئولية أ. ولتن اإلستم ال ي بط    هاذا املسااوى يف نإرتاه 

ماع  لاق  -ال يسقط عناه مسائولياه اإنساان. و مناا هاو    اإلنسان.  نه ال يل ي ايانه اإلجيايب الرتاعة املريد. و 
ابلنساابة  -يعطاا  عليااه يف حلإااة الضااع   وياادرأ عنااه احلاادود ابلشااب ات..   ااو يف الواقااع عطاا  مضاااع   -

وهو عط  أارم وال شق من  لق الذي بارسه الادول أ احلارا أ  -للمساوى الر يع الذي يطالب به اإلنسان 
 رها وال ايان!على اا ن ال  رادا له يف نإ
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عان  - يماا تقاول  -أما الدول اجلماعية ال  تترتة للناي حاجاب   وجتعة الدولة مسائولة عن اا  وت اين النااي 
 -اجلرمية   إهنا أتلذ مثن  لق داااتورية بشعة  وحتتماً يف اة ص نا وابنا  واساعباداً للدولة. بينما اان عمر 

هو الذي يقول: أ  -[ 101ماعة ومسئولية الدولة عن حاجة ا  راد ]الذي طبه هذا املبدأ  مبدأ مسئولية اجل
 ن أحسااااني  ااااأعينوين  و ن وجاااادمت يف اعوجاجاااااً لقومناااااه حبااااد السااااي ! أ  اااات ي ضااااب  بااااة يقااااول يف هاااادو  

 وطمأنينة:
 أ احلمد ة الذي جعة يف رعية عمر من يقومه حبد سيرته! أ.

 
* * * 

 ساواا على اجلميع.الشريعة عادلة يف  ابا  ومطبقة ابمل
 ولتن هذا و اك ال يسانرتدان اة معاين العدالة يف شريعة اإلستم.

ماا تالاي هنااك أ الضاماانت أ املخالرتاة للرتارد الاذي يوجاه لاه االباام: ضامانة الصاد  يف االباام  اتاه. وضاامانة 
 حسن الاخري. وضمانة الاخقيه وضمانة الانرتيذ.

ااِبُخوا َعلَااى َمااا  َاَعلرااُا ر اَنِدِماانَي()اَي أَياَُّ ااا الَّااِذيَن رَمنُااوا  ِ   ماااً جبََ الَااٍة  َاُاصر  نر َجااا َُا ر َ اِسااهْل ِبنَابَااٍأ  َااَابَاياَّنُااوا َأنر ُتِصاايُبوا قَاور
[102.] 

  ذه الضامانة ا و .. ال يؤلاذ أحاد ابلإناة. وال باد أن ياوتن االباام  اتاه لانى مبل اه مان الصاد  ومبل اه مان 
 صونة واراماب  ال  ال جيوت أن ب ..  ال ابحله.اجلد   للناي حرماب  امل

 [103)َوال جَتَسَُّسوا( ] 
   ذه هي الضمانة ال انية.. ال تتون اجلاسوسية من وسا ة اإلثبات!

وقاد روي أن عمار مار ببياي رابااه مناه أصاوات..  اساور اجلادار  وجاد قومااً يشاربون وي ناون  اأراد أن يعااقب  .. 
قاال عمار: ومااا  اك؟ قاال:  ن هللا تعاا  يقاول: )َوال جَتَسَُّساوا( وأناي جتسساي علينااا.  قاام لاه صااحب االادار  

 ويقول: )َوأرُتوا الربُاُيوَت ِمنر أَبارَواِاَا( وأني تسورت علينا!  ل  جيد عمر أمامه  ال أن يساايبه!
غن اإلستم  ال منذ   ا قريبة  ق ضماانت الاخقيه.. وهنا يرترتع اإلستم    القمة ال  مل تبل  ا اإلنسانية يف 

وبدا ع الصرام الدموي الطوية الذي  صلناه مان قباة  ال بادا ع اإلنساانية الطليقاة الا  تتارم أ اإلنساان أ حاذ 
 يف حلإة اهلبون!

 ن احملقاه ليسااي م مااه اإليقااام ابجملارم وتضااييه اخلنااا  علياه يف الاخقيااه! وال جياوت لااه أن يسااخدم وساايلة ماان 
 رها  تنا ي ابالع اف.وسا ة اإل

(: أ حدثنا عباد الوهاا  بان جبادا.. أن قومااً مان التتعياني سار  هلا  191ص  4جا  يف سنن أيب داود )ج 
 خبسا   أايمااً ق للاى سابيل  .  اأتوا  ماام.  ابموا أانساً من احلااة   أتوا النعمان بن بشان صااحب النايب 

 اماخااان؟  قااال النعمااان: ماا شاائا !  ن شاائا  أن أضاارا ..  ااإن النعماان  قااالوا: لليااي ساابيل   ب ان ضاار  وال
لرج مااعت   ذاك  و ال ألذت من ظ ورا  م اة ماا ألاذت مان ظ اوره !  قاالوا: هاذا حتماق؟  قاال: هاذا 

 [.104أ ] حت  هللا وحت  رسوله 
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 أما الذي يع ف بنرتسه..  القمة ال  وصة  لي ا اإلستم بشأنه عجب عاجب يف الااريخ!
:  ُأيتَ بل  قد اع ف اع ا اً ومل يوجد معه ماام   قال رسول هللا  أ حدثنا موسى بن  مساعية.. أن النيب 

 [.105أ ما  لالق سرقي؟! أ قال: بلى!  أعاد عليه مرتني أو ثتيً  ق أمر  أقي  عليه احلد أ ]
.  قد ظة جيي     الرسول مرا بعاد أما قصة ماعت بن مالق الذي اع ف على نرتسه ابلتان   ي قصة مش ورا

يرده  حذ اع ف أربع مرات   عاد الرسول يسأله ويساوضخه وينرتي له الا مة أو  مرا يع ف لديه والرسول 
 يرتاح له طريه اخلتص!  يقول له: أ لعلق قبملي  أو غمتت  أو نإرت أ.

[.  ما أقام عليه 106تدري ما التان؟ أ ] وماعت يصر ويقول ال!  قال له: أ أتنيي؟ أ قال: نع ! قال: أ   ة
 احلد حذ اطمأن اطمئناانً اامتً أنه يصر على االع اف وال يريد أن يدرأ عن نرتسه العذا !

  إ ا اان هذا هو جو الاخقيه  ت جمال بطبيعة احلال لشي  من الوسا ة البشعة ال  تاخذ يف غن اإلستم.
الانرتيذ يف جمرم ت بي عليه الا مة من غان  ااراه  ووقعاي علياه عقوباة يف  أما الانرتيذ بعد اة هذه الضماانت..

  ابا عادلة  ووقعي  نه ال شب ة يف اجلرمية تد ع عنه احلد.. الانرتيذ بعد  لق اله امة ضماانته!
 [.107قال: أ   ا ضر  أحدا   لياه الوجه أ ] حدثنا أبو اامة.. عن أيب هريرا عن النيب 

 [ )أي النار(.108 تعذبوا بعذا  هللا أ ]: أ ال وقال 
 [.109: أ  إ ا قالا   أحسنوا القالة أ ] وقال 

 ولتن هذا لي  اة ما هناك...
 لقد بل نا العدالة ومل نبل  بعد قمة اإلستم!

ال عاذر  ن اجملرم   ا وقعي عليه العقوبة بعد هذا االحايان اله.. اجملرم الذي ال شب ة يف جرميااه.. اجملارم الاذي 
 له يف ارتتااا.. و منا هي نتوا من نتوات النرت  الشريرا  ود عة من د عات اهلبون..

 لق اجملرم مل خيرج بعد من دا را اإلنسانية  بة مل خيرج من دا را اجلماعة اإلساتمية!  ناه ال ينباذ وال يضاط د.. 
ات بااً منيبااً  -يف حلإااه  -يعاود    اجلماعاة  وال يعنم جبرمياه.. وال يذمار ااا.. وال ااول شاي  قاط بيناه وباني أن

    هللا   يقبة  ي ا وترتاح له القلو .
أتااى برجااة قااد شاار    قااال: أ اضااربوه أ. قااال أبااو  أ حاادثنا قايبااة باان سااعيد.. عاان أيب هرياارا أن رسااول هللا 

م: ألاتاك هللا!  قاال هريرا   منا الضار  بيده  والضار  بنعله  والضار  ب وباه.  لماا انصارف قاال بعاض القاو 
 [.110: أ ال تقولوا هتذا. ال تعينوا عليه الشيطان أ ] رسول هللا 

ويف حادث السار  الذي مر  اره  والاذي أمار الرساول ألقاماة احلاد علياه  قاال لاه الرساول: أ اساا رتر هللا وتاب 
 [.111]ثتث مرات عليه الل   تب عليه أ  ليه أ  قال: اسا رتر هللا وأتو   ليه   قال: أ الل   تب

نعاا   ن اإلسااتم ال اااب أن يرتقااد نرتساااً واحاادا ميتاان أن تاااو     هللا وبااادي  ليااه.  نااه ال يصاار علااى حلإااة 
الضع  ال  تصيب  رداً من البشر  وال يُعِنُاهُ من أجل ا. و منا يرتاح له اببه لتي يعود.. يعود    هللا ويعود    

ن اخلان  وأيلااذ لنرتسااه مان  لااق اخلاان بنصايب. وال تقاا  اجلرميااة العااابرا اجلماعاة   ينطلااه  يمااا هاي منطلقااة ماا
حاجتاً يف حياته  وال تسم  أحاسيسه وأ تاره  وال توصد أمامه ا بوا   يصابح جمرمااً مصاراً علاى اإلجارام بعاد 

 أن اان جمرماً ب ن قصد. و لق معر قول الرسول الترمي: أ ال تعينوا عليه الشيطان أ.
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إن تترمي الرسول الترمي للبشرية.. أ لإلنسان أ الذي للقه هللا يف أحسن تقومي.. حذ وهو يرتد يف ومع  لق  
حلإة  سرتة سا لني.. تترميه له ما دام ال يصر على اإلق وال ميرد عليه  وال يق  عند ا حياا  الاذين يرجاوه  

أي  هاداف أ  - ميتن أن يصادر عان   للجماعة  ويسابقي   خلن ميتن أن يصنعوه يف ا ر   أو لياقي شراًّ 
و منااااا ياجاااااوت  لااااق    ر ااااا  ألاااارى  ر ا ااااة شاااارتيرتة  نساااايج ا الر ااااة اخلالصااااة  والاتاااارمي  -عملياااة أ واقعيااااة! 

 اخلال .. لوجه هللا!
رجلاني مان أصاخابه يقاول أحادألا لصااحبه:  جا  يف قصة ماعت بن مالق: أ..  اأمر باه  ارج    سامع النايب 

ذي س  هللا عليه  ل  تدعه نرتسه حذ رجا  رجا  التلاب.  ساتي عن ماا  ق ساار سااعة حاذ انإر    هذا ال
مر جبيرتة  ار شا ة برجليه   قال: أ أين  تن و تن؟ أ  قاال: حنن  ان اي رسول هللا. قال: أ انتال  تت مان 

عار  أليتماا رنرتااً أشاد مان جيرتة هذا احلمار أ.  قاال: اي نيب هللا  من أياة من هذا؟ قال: أ  ما نلاما مان 
 أاٍة منه. والذي نرتسي بيده  نه اعن لرتي أهنار اجلنة ين م   ي ا أ.

 اي هللا.. واي نيب هللا.
أال  هنااا ر ااا  مااا بعاادها ر ااا .. أال  نااه النااور الااذي يشااع ماان هااذا القلااب التااوين الااذي ياصااة ابة  ق يرتاايض 

 ابلر ة واهلدى على عباد هللا..
ن يقااول قولاااه علاا  االجامااام وعلاا  االقاصاااد  وعلاا  الاانرت  الاخليلااي وعلاا  اجلرميااة  قباااة أن و لااق الااه قبااة أ

 يارتلس  املارتلسرتون يف هذا امليدان أبا ر من أل  عام.
 اااااااااااااااااااااااااااااااا

 [ رواه عبد هللا بن عباي )ورد يف ااا  التامة البن عدي ويف مسند أيب حنيرتة للخارثي(.85]
  اره صاحب مصابيح السنة يف الصخا . [86]
 [. 5[ سورا التمر ] 87]
 [. 191[ سورا رل عمران ] 88]
 [. 116 - 115[ سورا املؤمنون ] 89]
 [. 90[ سورا النخة ] 90]
 [. 58[ سورا النسا  ] 91]
 [. 8[ سورا املا دا ] 92]
 [. 152[ سورا ا نعام ] 93]
 [. 1[ سورا النسا  ] 94]
 [. 13حلجرات ] [ سورا ا95]
 [. 32[ سورا ي  ] 96]
 [ مسل  وأبو داود.97]
 [ رواه الساة.98]
 [ انإر ابلارتصية  صة أ اإلستم والر  أ يف ااا  أ شب ات حول اإلستم أ.99]
 [ الشيخان وأبو داود وال مذي والنسا ي.100]
يقاول: لاو أن ب لاة ع ارت بصانعا  لتناي مسائوالً عن اا ملَ مَل   يف اإلساتم  وقاد ااان عمار [ مبدأ ارتالة الدولة لو راد ومسئوليا ا عن كيع أموره  مبدأ صاريح101]

 ا منعه عنه(  إن قااة  هلاه أسوِم هلا الطريه! ويقول ابن حتم يف صراحة  ن )اجلماعة( مسئولة عن اة  رد  ي ا  و ن لإلنسان أن يقاتة من يف يده طعامه أو شرابه ) 
 ! يقام عليه احلدالدية  و ن قاة تد ع ال
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 سرتينة اجملامع
 

أ م ة القا   يف حدود هللا والواقع  ي ا ام ة قوم اسا موا على سرتينة   صار بعض   أعتها وبعض   أسرتل ا  
 تان الذين يف أسرتل ا   ا اساقوا مان املاا  ماروا علاى مان  اوق     قاالوا: لاو أانم لرقناا يف نصايبنا لرقاًا  ومل ناؤ  

 [.112تراوه  وما أرادوا هلتوا كيعًا  و ن ألذوا على أيدي   فوا  وفوا كيعاً أ ]من  وقنا!  إن 
 

* * * 
 صورا عجيبة تلق ال  تام ة يف النرت  من قرا ا هذا احلديث.. صورا حية شالصة موحية معربا.

 العبا   ال تتااد تساتن و ن هناك جلماالً بديعاً يف هذا الاشبيه ابلسرتينة.  احلياا ال ا هذه السرتينة املالرا يف
حلإة حذ تضطر  من جديد. ولن يتاب هلا الستمة واالساوا   و  املوج املضطر  حذ يتون اة شخ  

  ي ا على حذر  ا يرتعة  ويقإة ملا يريد.
واجملامع اله هذه السرتينة.. يراب على ظ رها الرب والرتاجر  واملايقأ وال رتتن  وهي حتمل   كيعاً لوج ا  .. 

لااااأثر بتااة  -وهااي حمتومااة ابملااوج املضااطر  والااراي  ماان جانااب  ومااا يريااده هلااا الاارابن ماان جانااب  -تن ااا ول
حراة تقع  ي ا   ا ات مرا  ات اليمني وبات مرا  ات الشمال  وقد تساقي  على ا  ه أحياانً أو ترسب أحياانً 

    ا عما ..!
 قيقة. ينسى سرتينة اجملامع أو سرتينة احلياا.هذه احل -يف غمرته  -و ن ا ناً من الناي لينسى 

 ينسى.  يخية  ليه أنه يبي على الرب  راات راسخ ال يضطر  وال يتول.
 ومن أجة  لق يرتجر أو يط ى..

ولو تذار من اساترب وط اى أناه لاي  راااتاً علاى الارب ؛ لاي  دا مااً يف متاناه  وال لالاداً يف ساطوته  و مناا هاي 
احلياا.. لو تذار  لق ما اساترب وال ط ى  وال اغ  بقوته التا لة عن احلقيقة اخلالادا  رحلة قصنا على سرتينة 

ولعاد ملصدر القوا احلقيقياة يف هاذا التاون  يساال   مناه اهلادى  ويطلاب مناه الرشااد  ويسان علاى الان ج الاذي 
 أمر به وارتضاه للناي.

ا هو منطله على العبا .. وأن اة حراة أيتي ا تاأثر ولو تذار من يرتجر وينخرف أنه لي  رااتاً على الرب  و من
اا السرتينة  ا اات.. لاو تاذار  لاق ملاا تارك نرتساه لشا واته والحنرا اتاه  ولعماة حسااابً لتاة لطاوا خيطوهاا وااة 

 حراة ياخرا ا حرصاً على فاته هو وفاا اعلرين..
 قى وعرف ربه واهادى  ليه.ولتن ا ال رتلة السادرا ال  ختي  على البشرية..  ال من رمن وات

يدرك هذه ال رتلة ال  ترين على قلاو  النااي   يخاذره  من اا  ويصاورها هلا  يف صاور شاذ   والرسول الترمي 
 من أعجب ا أبل  ا هذه الصورا ال  يرمس ا هذا احلديث  صورا السرتينة املالرا يف العبا ..

 
* * * 
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 من علي ا عبيد.. حني قال اإلقطاعيون  نرتس  : منلق ا ر  واة
 وحني قال الرأمساليون  نرتس  : منلق املصانع والعمال  ي ا عبيد..

 وحني قال ا ابطرا املقدسون: منلق امللق والرعااي عبيد..
وحاااني قاااال غااانه  وغااانه  مااان الإااااملني م اااة قاااولا    مل تتااان غااان نايجاااة واحااادا يف ااااة مااارا  غرقاااي السااارتينة 

 ادا ومن عبيد!املخروقة  وغر  من علي ا من س
وانإااار يف ثاااورات ا ر  املتلتلاااة الااا  أطاااارت الااار وي وأجاااارت الااادما   وانإااار    احلااارو  املااادمرا الااا  أتاااااة 
 ا لضر والياب  وتسم  احلياا  مل تتن غن هناية طبيعية للخر  املخرو  يف السرتينة  تاد ه عن طريقه املياه..

 
* * * 

ات  يقول: من ارمُِج عليم  يما أصنع؟ أ عة ما بدا يل  ولي   حد ويقوم شا  مرتاون ينجرف يف تيار الش و 
 عليَّ سلطان.
 وي اه الناي!

 ي اونه يرتسه ويرتجر  وينشر الرتاحشة يف اجملامع.
 ي اونه لو اً وطمعاً  ن اان من تمرا السادا ا ثراي . أو ي اونه اساص اراً لشأنه واسا ااراً بعواقب ا مور.

سه يربر  جوره: وهة ميتن أن أاثر يف اجملامع وأان شخ  واحد مرترد التيان؟ هة أان  ال قطرا وقد يقول يف نرت
يف اخلض ؟  لاتن قطرا س !  تي  ترتسد اخلض ؟! هة قبلاة يف اهلاوا   أو ضامة  الساة يف الإاتم  أو سااعة 

  اعة يف للوا  هة هذه ميتن أن تؤثر يف اجملامع وبدم ا لت ؟!
 والساااون عليه ينسون..و نه لينسى.. 

وينسااى والناااي ينسااون أن اااة واحااد  -قطاارا واحاادا يف اخلضاا   - نااه ياصااور نرتسااه شخصاااً واحااداً يف اجملامااع 
 يقول  لق وهو يلقى القطرا السامة يف اخلض .. وال بد أن تاجمع يف الن اية السموم.

الذي سأصلح اجملاماع الرتاساد؟ لقاد  بة قد يابجح الرتذ تايدا  يخدث نرتسه أو ادث الناي: وهة أان وحدي
 سااااد وانا ااااى ا ماااار.   ااااب أنااااين امانعااااي وحاااادي عاااان اجلرميااااة واحاملااااي وحاااادي اضااااطرا  الاااانرت  واحاااا ا  

 ا عصا ..  أي جدوى من  لق وأي نايجة؟ أح   يف الن اية وحدي ويساماع اعلرون..! 
 وقد يتون  لق حقًا!

لنااي! حاني لار  أول مرتااون متاناه يف السارتينة  لا  أيلاذوا ولتنه مل يتن اذلق حني  جار أول  ااجر وترااه ا
على يديه. حني ظن أول لارج على اجملامع وا لت  والاقاليد أنه لن يضر الناي شيئًا  وأنه خير  متانه وهو 

 حر  يه..
 تاؤثر وحني يصبح حقاً ماا يقولاه الرتاذ.. حاني يتاون اجملاماع  اساداً    املادى الاذي ال يصالخه اماناام  ارد  وال

.. ين اار اجملاماع الاه  وت ار  السارتينة   يه نإا ة ضمن.. حني  لق تصاد  سانة هللا وتصاد  الماة الرساول 
 الطا خة ابملياه.
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* * * 
وتقاااوم  اااااا مساااا  ا  تاقصاااع يف مشااايا ا  وتاتسااار يف حااادي  ا  وتعاااري ماااا الاااو هلاااا مااان جسااادها  وتاعااار  

تقول: من ارج عليَّ  يما أصنع؟ أ عة ما بدا يل  ولي   حاد علايَّ للشبا  ت ن  انة اجلن  ونواتم احليوان.. 
 سلطان.

 وي ا ا الناي!
وقااد تقاااول لنرتساا ا أو تقاااول للنااااي تااربر جرميا اااا: وأي شااي  أصااانع؟ هاااة أقاااة نرتساااي ابااااً وأتاااره ؟ أرياااد أن 

أما ترون اة شي  حاويل  أنطله. أريد أن أساماع ابحلياا. هذا حقي! اي  أانله؟ اي  أانله نإيرتاً   ا أردت؟
 سد واشاد به الرتساد؟  إن تط رت  تي  أعي ؟ اي  أحصة علاى نصاييب املشاروم مان ماعاة القلاب وماعاة 
اجلساد وماعااة احلياااا؟ وهااة أان الا  أ ساادت هااؤال  الشاابان أم  هناا  ها  الرتاساادون؟  هناا  حيااواانت.  هناا     ! 

وسا ة الذ  .  لسي بدعاً يف اجملامع. ولن أصده أان   هن  ه  يسعون    الصيد ويوقعون بتة غرا ال تعرف
 عن الايار!

 وقد يتون يف اتم ا شي  من احلقيقة.
ولتنه مل يتان حقيقاة ياوم  جارت أول  اااا   ا اا النااي. حاني لرجاي أول  اااا مساا  ا عاب اة حتطا  الاقالياد 

 يضر غني من الناي. وبتأ اب لت .. يوم لرقي متاهنا يف السرتينة وقالي هو متاين ولن
وحني يصبح ما تقول الرتااا حقًا.. حني يرتسد اجملامع    املدى الذي حتا  الرتاااا النإيرتاة أهناا ال جتاد نصايب ا 

 املشروم من ماعة احلياا.. حينئذ تاخقه سنة هللا  ويؤ ن اجملامع اله ابالهنيار.
 

* * * 
 يماا أااااب. أيان حريااة الاارأي؟ أاااب مااا باادا يل.  ويقاوم ااتااب ياتين الرتاحشااة واساان ا للنااي  يقااول: أان حاار

 ولي   حد عليَّ سلطان.
 وي اه الناي.

ي اونه يعيث يف ا ر   سااداً  وينشار الساموم يف النرتاوي. يساا  ون أبماره  أو يشا لون عناه يف ت اة احليااا. 
 وي تون أااا    يقولون: هة حنن به متلرتون؟

ثرا   ونرتو اً يف بعض ا وسان. وال عجب يف  لق  اجار املخدرات ويسارتيد  لق التاتب.. يسارتيد ش را و 
 وجتار ا عرا  يصلون    الش را و   ال را .

وي ااري النجااا  غاانه ماان التاااا   ين مسااون يف تيااار اجلرميااة  ويقولااون  هناا  تقاادميون. يقومااون برسااالة مقدسااة  
 ديد.رسالة القضا  على الاقاليد أ البالية أ والاخضن جملامع ج

وقاد يااابجح ااتااب أو صااحب صااخيرتة يااربر اجلرميااة لنرتساه  أو يربرهااا للناااي.. يقااول: ماا ا أصاانع؟ لقااد تساام  
اجلو الاه وصاار القارا  ال يقبلاون علاى ا د  أ ا بايض أ والتاتم النإيا . لقاد تعاودوا علاى الصاخ  العارياة 

للاون مان اإلناااج. هاب أناين أصادرت صاخيرتة والقص  العارية  وا  تار العارية. ومل يعد يؤثر  اي   غان هاذا ا
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نإيرتاة  تيا  تعااي ؟ مان يقراهاا؟ اياا  ت طاى نرتقاباا؟ أال يتااون  لاق اناخااراً؟ أو غرتلااة؟ أو جناوانً ال يقاادم 
عليه عاقة؟ وما ا يصنع ااتب واحد أو صخيرتة واحدا يف الايار املسموم؟ هة يصنع  ال أن يرتشة وي ن برتشله 

 مشاتة الشاماني؟!
 هذا حقًا! وقد يتون

ولتنه مل يتن اذلق حني لرج أول ااتب يدعو    الرتاحشة وتراه الناي. يوم هتوا أااا    وقاالوا: هاة حنان 
 به متلرتون؟

وحاني تصاة ا ماور    هاذا احلاد.. ياوم يصابح التاتاب النإيا  ال جياد اجلم اور الاذي يقاراه أو الصاخيرتة الا  
ن تعااي .. يومئااذ تتااون الساارتينة قااد أثقلااي فااا  ي ااا ماان املااا   تنشاار لااه.. يااوم ال تساااطيع الصااخيرتة النإيرتااة أ

 واضطربي  ا  ي ا من اخلرو .. وتاخقه سنة هللا يف ا ر   ويؤ ن اجملامع اله ابالهنيار.
ويقااوم والاااد ضااعي  الشخصاااية حتتمااه امرأتاااه  أو اتمااه الااا ف واالساا لا .. يااا ك أوالده يعي ااون بااات رقاباااة  

 حر  ي  ! أ عة ما بدا يل  ولي   حد عليَّ سلطان. يقول: ه  أوالدي وأان
 وي اه الناي.. ي اونه بلقًا  أو ي اونه اساخرتا ًا  يقولون: هو يف الن اية اخلاسر  وما لنا عليه من سبية.

 ويساماع ا والد.. يساماعون ابلاخلة من الضوابط واالنرتتت من القيود.
 ويساماعون بلذا اهلبون!

حني ال يتممة ابلطريه  -عة للمتاج املنخرف والتيان املقلو !  من ال ابي أن التيان الناق  وهي ال شق ما
جيااانح    الاتملاااة مااان طرياااه هاااابط  واااا  أ ابلنضاااوج أ أ والاميااات أ أ  -الصااااحل  وال يوجاااه الاوجياااه السااالي  

 واملاعة أ من هذا الطريه!
رياه.. جيادون اللاذا املنشاودا  والنضاوج املنخارف  والاميات وهذه املاعة ت اري غانه  مان ا والد  ينجر اون يف الط

 بني ا قران.. ويروحون يامردون على أهلي   وينرتلاون من القيود.
ويقول الولد  بيه: أني رجعي. أني ماألر. أني تاجاوت حدودك. من تإنين أمامق. لسي طرتًت. أان رجاة 

ا تنرته عليَّ؟ ات!  نق ملتم ابإلنرتا . ولتنق ال بلق م لق. أان أحتمة مسئولية نرتسي. تريد أن تساعبدين ف
الادلة يف شئوين. أان أدرى فا يضر وما ينرتع. أان أعاي  بعقلياة جديادا ماخاررا ماطاورا. أان أ  ا  ماا يادور يف 

 اجملامع وأتطلع    املساقبة..    ا مام..  لي  لق عليَّ سلطان!
 نت  تعيشون بعقلية اجلية ال ابر.. املاألر.. الرجعي.. أما أان  أعي  وتقول الرتااا  بي ا وأم ا: أين تعيشون! 

بعقلياة ماخااررا. ماا ا ترياادون مااين؟ هاة تإنااون أنتاا  أناا  الرقبااا  علاايَّ  ن أردت أن أ ساد؟ وأن وصااايات  علاايَّ 
أو هااي حتميااين ماان السااقون؟ أان القاايم  علااى نرتسااي. وأان الرقيبااة علااى ألتقااي! وليسااي ا لاات  هااي املتباا  

العتلاااة عااان اجملاماااع! ماااا الاااذي سااايخدث حاااني أاشااا   راعااايم أو سااااقيم؟ أو أاشااا  جااات اً مااان صااادري؟ هاااة 
سانق  مين قطعة؟ وما ا سيصنع يل الشبان حني ينإرون  يلَّ أو يتلمونين يف الطرياه؟ هاة سااخر  ا ر ؟ 

لى أي حال  ذلق شأين وحادي.  نت  تاصورون ا مور بعقلية جامدا ال ترت   أ الاطور أ وال ترت   احلياا! وع
 ولي   حد عليَّ سلطان!
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ويشاااتو اعاب ! يشاااتون أن أبناااا ه  باااردوا علاااي    ومل يعاااد يف مقااادوره  أن ياااردوه     السااابية! ويقولاااون  ن 
 اجملامع  اسد يرتسد علي   ا والد!

 وقد يتون  لق حقًا!
 ن!ولتنه مل يتن اذلق يوم  سد أول جية من ا بنا    اوه  يرتسدو 

وحني ادث  لق.. حني ينرتلي ا والد بات ضاابط  ال اتم ا  أهلاوه   وال اتم ا  مدرساوه  يف املدرساة  
  ن الوالد قد أ سد على املدري م مة الاوجيه.. حينذاك تاخقه السنة املاضية  وت ر  السرتينة وال ا لرو !

 
* * * 

  حد عليَّ سلطان. ويقوم طالب ي   يف االماخان  يقول: أصنع ما بدا يل. ولي 
 وي اه الناي.

 ي اونه أ  شرتاقاً على مساقبله أ! أو ي اونه اساخرتا اً ابجلرمية.
 وينجح الطالب  ويساماع اذا النجا  امليسر البسيط الاتالي ..

وي اااري النجاااا  غااانه..  نوحاااون يعب اااون العاااام الاااه  ياساااتعون يف الطرقاااات  وجيااارون ااااالتت  الشااااردا ورا  
 ت.. ق يس رون ا سبوم ا لن اضِمرون أ الربشام أ من أجة االماخان.الرتايا

 -ابجلاد وا ماناة  -وا  اعلرون من الشر ا  أهن  مإلومون! ه  يس رون العام اله يف العماة  ق ال يبل اون 
 ما يبل ه ال شاش ب شه  وقد ينجح وه  يرسبون! وقد يصة    أ الوظيرتة أ وه  قاعدون!

 رف أغلب   عن النشان العلمي الصاد   وينقلبون     ادعني غشاشني!ال جرم ينص
 ن شاااادد عليااااه يف احلضااااور  -وال جااارم جتااااد بعااااد  لااااق املوظااا  الااااذي يااااذهب يف املوعااااد وينصااارف يف املوعااااد 

 وال يعمة عمت طيلة وقي أ الديوان أ! -واالنصراف 
أو أ املواصارتات الصاخية أ وأناي تؤدي اا علااى  وال جارم جتاد امل نادي الاذي ال يوا اه علاى أ مواصارتات أ البناا 

 وج  ا ا امة  ق يوا ه على أقة من ا ا ناً  ن دسسي يف يده أ املعلوم أ!
وال جرم جتد الطبيب الذي ال يعطيق العتج التامة الذي يشرتيق من أول مرا  ويرو  يطية العتج ويطلبق 

معاماااة ا دوياااة الااا  أ ياعاماااة أ مع اااا أو يتساااب بااار علياااه مااارا بعاااد مااارا لياااتداد مناااق اسااابًا  وتتساااب معاااه 
 املوردون!

 ال   غشاشون!
 ال    لق الطالب ا ول الذي تراه الناي غا لني.

 وحني يصبح ال   هو أ العملة أ السارية يف اجملامع   ت جرم يذهب اجملامع أسرتة سا لني!
 دا يل  ولي   حد عليَّ سلطان.ويقوم موظ  يرتشي.. يقول: من ارمِج عليَّ  يما أصنع؟ أ عة ما ب

 وي اه الناي!
 ي اونه بدا ع احلاجة    ما يف يده من املصاحل  أو بدا ع اخلوف  ن اان من  وي النرتو .

 ويسارتيد  لق املرتشي.. يسارتيد ثروا س لة املألذ مضمونة الورود.
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ا املن ااة الااادن   ويل ااون يف دماااا  وي ااري ال اارا  غااانه ماان املاااوظرتني   ينااد عون يف تياااار الشاا وا ين لاااون ماان هاااذ
 احملااجني.

 وأتلذ املوجة مداها.. حذ تصبح ا مور ال ا ابلرشوا  ومن غنها توصد ا بوا  يف وجه أصخا  احلقو .
وقاد يااابجح موظاا  يااربر اجلرميااة لنرتساه أو يربرهااا للناااي  يقااول: هااة أان وحادي الااذي أرتشااي؟ هااة أان وحاادي 

إ  مصاحل الناي ال ا  وترتاح هلا  ا باوا ؟ ااة ماا اادث أناين أحارم نرتساي مان الذي أشيع الرتساد..   ة تنا
 املعني املاا   وأظة  قناً وأان ر  أسرا وصاحب عيال.

 وقد يتون هذا حقًا..
 ولتنه مل يتن اذلق حني بدأت الرشوا أول مرا وستي عن ا الناي  أو شجعوها وأغروا اا املرتشني.

حلد.. حني تصبح الرشوا هي ا صة والنإا ة هي الشذو .. حينذاك تقع اهلتا ال  وحني تصة ا مور    هذا ا
 تتلتل اجملامع اله من القواعد   ت يلبث أن يا اوى    القرار..

 
* * * 

 صد  رسول هللا. وصدقي حتماه:
 ما أستر ا نه  قليله حرام..

 مروا ابملعروف وأهنوا عن املنتر قبة أن تدعو  ت أجيب..
 حديث السرتينة جيمع ما يف احلدي ني السابقني  ولتنه يضي   لي ما معاين ألرى جديرا ابلادبر والارتتن.. ن 

و ن أول ما يسالرتي النإر يف احلديث أن الرساول التارمي مل يقسما  رااا  السارتينة حبساب أمااان   الإاهرياة يف 
ة أ السادا أ ه  ا علون و أ الشعب أ هو ا سرتة.  اجملامع  علواً وسرتت  وثرا  و قراً  وبروتاً وتواضعًا.. مل جيع

 ات.  ما ااني هذه القي  هي ال  تقس  الناي عند رسول ينطه حبتمة هللا ويبل  رسالة هللا.
 ن ا على يف تقدير هللا ورسوله أ هو القا   يف حدود هللا أ. هو املنرتذ لشاريعة هللا. هاو امل اادي اادي هللا. أايًّ  

اهري يف اجملاماع.  االقوا احلقيقياة ال تساامد مان عار  ا ر   وال مان القاي  ا رضاية املنقطعاة ااان متاناه الإا
َن  ِ  َعرلَاور ااُا ر عان هللا.  مناا تسااامد مان هللا. ماان اإلمياان باه واالعاااتات ااذا اإلميااان. )َوال بَِنُاوا َوال حَترَتنُاوا َوأَنارااُاُ  ا ر نر ُانار

ِمِننَي(  اإلميااان هااو القااوا احل قااة  وهااو مصاادر أ العلااو أ ومصاادر الاوجيااه. واااة قيمااة سااواه تا رتااة ال تلبااث أن ُمااؤر
 تضيع.

أمااا أ الواقااع  ي ااا أ   اا  العصاااا املنخر ااون يف اااة جانااب ماان جوانااب العصاايان واالحنااراف  بصاارف النإاار عاان 
ؤدي    امليااة عاان مراااته  أ الإاااهري أ يف اجملامااع.   ااذا املرااات ال يساااوي شاايئًا  وال يقااي ماان هللا شاايئاً حااني ياا

الطريه. بة  ناه ال يسااوي شايئاً يف واقاع ا ر   وال يقاي مان النايجاة احملاوماة حاني أي ن هللا باخقياه السانة يف 
أواهنا املعلوم!  خني ت ر  السرتينة من شادا الرتسااد ال يقاول الساادا للشاعب: اغرقاوا أناا  وحادا  وحنان انجاون 

 من اهلتك!
ني يف حاادود هللا أن أيلااذوا علااى يااد الااواقعني  ي ااا ال ااادد م مااا   فرااااته  وحااني يطلااب الرسااول ماان القااا م

الإاهرياة يف اجملاماع  و مناا أبمااان   احلقاة يف سارتينة اجملاماع وساارتينة احليااا   ماا داماوا ماؤمنني   ا  القاوا احلقااة. 
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بصرف النإار عان ثارا    أو القوا املوج ة. القوا اعلذا على أيدي العاب ني. وهذه م ما    علي   أن يعر وها 
  ققره   ور سا   أو مر وسيا  ..  ما اذا توتن ا مور..

 
* * * 

 وا مر ال اين هو وحدا املصلخة يف اجملامع  و ن بدت املصاحل ظاهرا اخلتف!
.   اؤال  قاوم هلا  أ مصااحل   ن اة ا م لة ال  أوردانها حاول حماور واحاد  مساامد مان معار حاديث الرساول

بة أ يسانرتعون من ا على حسا  اعلرين. ولو ترا   اجملامع حقبة مان الاتمن  ساوف يساارتيدون حامااً مان قري
 هذا الستون. يسارتيدون تو ن اجل د  وتو ن م البة الش وات. وأيتي   رتق   قريباً س ت ميسراً ال ياعبون  يه.

 االناشااااار وتباااادأ الساااارتينة يف هنايااااة ق أيلااااذ الرتساااااد يف -طويلااااة أو قصاااانا  -ولتاااان حقبااااة ماااان الااااتمن بضااااي 
املطاااف.. ت ااار  وأتلاااذ مع اااا الإااااملني واملإلاااومني علااى الساااوا ! ومااان ق  املصااااحل الن ا ياااة واحااادا. وا لطاااار 
الن ا يااة واحاادا.. ليسااي هناااك مصاالخة لرتاارد هااي مصاالخاه وحااده وشااأنه فرتاارده. اااة مصاالخة هااي مصاالخا   

 اطيع أحد أن ياخلى عن مسئولياه يف هذا السبية.كيعاً واة ضرر يصيب   كيعًا.. وال يس
( وهنا تربت بعض احلنا  تا  اعية الترمية: )اَي أَياَُّ اا الَّاِذيَن رَمنُاوا َعلَايرُت ر أَناررُتَساُت ر ال َيُضارُُّا ر َمانر َضاةَّ  ِ  اَاَديارُا ر َ ا اهر

        طريه الصوا .ينب  [. وهي حنا وقع  ي ا املسلمون ا وا ة أنرتس    قام أبو بتر113]
يقول:  ن الناي   ا رأوا الإامل  ل  أيلذوا  قال: أيي ا الناي  نت  تقر ون هذه اعية.. و ين مسعي رسول هللا 

 على يديه أوشق أن يعم   هللا بعقا  من عنده )رواه أبو داود وال مذي(.
غانا  مان اجملامعاات أو ا  اراد غاان  نعا  أ علايت  أنرتسات  أ علايت  اجملامااع الاذي تعيشاون  ياه. ولاي  علاايت 

املسلمني.   ؤال  ال يضرونت  مذ اهاديا  وعملا  فا يريده هللا. أما ا عمال ال  يقوم اا املسلمون يف اجملامع 
املساال   لااي  حتم ااا اااذلق.  هنااا مسااألة حياااا أو مااوت ابلنساابة هلااذا اجملامااع.  إمااا أن ااا  بوحاادا املصاالخة 

 ينجو اجملامع اله  و ما أن ي ك ا مار  -من أي نوم اان ظلمه ؛ لنرتسه أو لآللرين  -مل  يألذ على يد الإا
 لو اً وطمعاً أو اسا ااراً وباوانً..  اخدث الطامة ال  ت ر  اجلميع.

 
* * * 

واحدا  ومن وحدا املصلخة ينشأ ال ابط بني أ راد اجملامع ترابطاً ال ياخلخة وال تنقطع عراه.  هن  راا  سرتينة 
 انجية أو غارقة   تي  ميتن ان ينرتصة بعض   عن بعض أو ياجاهة بعض   وجود بعض؟

هلاااو يف الوقاااي  اتاااه تااارابط ا مااار ابملعاااروف  -وهاااو تااارابط املصااالخة الواحااادا الااا  يلاقاااي عناادها اجلمياااع  -و نااه 
 اعاون على اإلق والعدوان.والن ي عن املنتر واإلميان ابة. ترابط الاعاون على الرب والاقوى ولي  ترابط ال

 
* * * 

 ترابط ال يقول  يه  نسان: ما شأين أان برتتن   ليصنع ما يشا  ولن أتدلة يف أمره!
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 وال يقول  يه  نسان علر: ما شأنق يب! سأصنع ما أشا  وال تادلة يف أمري!
لياه  وال باد مان رده عان ات!  ن أمور اجملامع ال ميتن أن تساقي  اذلق.. ال بد من يقإة ااة  ارد  عماال أ

 اخلطأ واإلسراف  يه.
 ولي  معر  لق أن ياخول اجملامع    مناتعات ومشاحنات!

 ات!  لي  هذا هو الطريه!
اَاِوي احلرَ  اِلِمنَي َوال َتسر َسُن قَااورالً ِ َّانر َدَعاا ِ َ  اَّللَِّ َوَعِماَة َصااحِلاً َوقَااَل ِ نَّايِن ِماَن الرُمسر ال السَّايِمَئُة ادر َاعر َساَنُة وَ )َوَمنر َأحر

ااااي ْل( ] نَااااُه َعااااَداَواْل َاَأنَّااااُه َويل   َِ نَااااَق َوبَايار َسااااُن  َااااِإَ ا الَّااااِذي بَايار َمااااِة 114اِبلَّااااِ  ِهااااَي َأحر تر [ )ادرُم ِ َ  َسااااِبيِة َربمِااااَق اِبحلِر
َسَنِة( ] ِعَإِة احلَر  [.115َوالرَمور
 هذا هو الطريه..

 ضا . ن ال ابط هو ترابط احلب. ال الب 
و ن النصيخة لاصدر من هذا املنبع العذ . أان أنصح ألي  نين أحبه.  نين أريد له اخلن.  نين أريد أن رلذ 
 حبجته أن يقع يف النار! وهو ياقبة مين النصيخة على هذا الوضع..  نه ابين وي ه يف نإا ة النصح والاوجيه.

 أو العن   ليسي أول الطريه! أما أ ا لذ على اليد أ فا حتمله من معر التجر
  منا هي الن اية حني ترتشة الوسا ة ال ا وال يابقى غن هذا الطريه!

 
* * * 

 مقالة الرتذ املسا   أو الرتااا اهلوجا : -عن  لتص نية  -ور  قا ة أن يقول 
    القرار!سأنقذ السرتينة اهلاوية  -حني أومن وأعمة صاحلاً  -وهة أان وحدي سأصلح اجملامع. هة أان 

 ات!
 خني توجد يف جمامع يوشق أن ياخط   يف سرتينة توشق على اهلتك   لن تقرت ا وحدك عن الن اية احملاومة  

 ولن تنقذها وحدك من اهلتك.
 نع . ولتنق تنقذ نرتسق!

  خذ حني تاخقه السنة ال  ال تاخل .. حذ حني ينرتذ الوعد احله وتاخط  السرتينة.
 بني غريه وغريه! حذ حينئذ..  شاان

 غريه يف ج ن   نه  اجر.
 وغريه يف اجلنة  نه ش يد.

أن  -حااذ وهااو ي اار   -يف حااني ميلااق  -وهااو ي اار   - ماان  ا الااذي يبيااع اعلاارا ابلاادنيا  ويسااعى    النااار 
 يسعى    النعي ؟!

 اااااااااااااااااااااااااااااااا
 [. 6[ سورا احلجرات ] 102]
 [. 12]  [ سورا احلجرات103]
 [ رواه أبو داود.104]

This file was downloaded from QuranicThought.com



 [ أبو داود.105]
 [ أبو داود من رواايت ماعددا.106]
 [ أبو داود.107]
 [ أبو داود.108]
 [ انإر  صة أ ولن   بيخاه أ. 109]
 [ أبود داود.110]
 [ أبو داود.111]
 [ رواه البخاري وال مذي.112]
 [. 105[ سورا املا دا ] 113]
 [. 34 - 33[ سورا  صلي ] 114]
 [. 125[ سورا النخة ] 115]
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 أنا  أعل  أبمور دنياا 
 

 قصة هذا احلديث معرو ة..
 قال: أ لو مل يرتعلوا لصلح له أ  اامانع  -أي يلقخونه  -يف املدينة على قوم يؤبرون النخة    قد مر الرسول

ج النخاة  ال شيصااً )أي بلخااً القوم عن تلقيح النخة يف  لق العام ظناً من   أن  لق من أمر الوحي   ل  ينا
على هذه الصورا سأل عما حدث له  قالوا: أ قلي اذا واذا..  غن ملقح  وهو مر ال يؤاة(  لما رره النيب 

أ قال: أ أنا  أعل  أبمور دنياا  أ عن عا شة وعن يبي وعن أن (: ويف صخيح مسل  عن موسى بن طلخة 
 لاق شايئاً أ.. ق قاال: أ  ن ااان يانرتع    لاق  ليصانعوه.  اإين  مناا قاال: أ ماا أظان ي اين  عن أبياه أن النايب 

 ظنني ظناً  ت تؤالذوين ابلإن. ولتن   ا حدثات  عن هللا شيئاً  خذوا به أ.
 

* * * 
 تلق قصة احلديث..

للنااااي مااان أماااور ياصااار ون  ي اااا فعااار ا     هنااا  أعلااا  ااااا وألااارب  وهاااي واضاااخة الداللاااة  يماااا ترااااه الرساااول 
ا ق ا.  هنا املسا ة أ العلمية الرتنية الاطبيقية أ ال  تاناوهلا لربا الناي يف ا ر   منقطعة عن اة عقيدا أو بدق

تنإي  سياسي أو اجاماعي أو اقاصادي. وهي يف الوقي  اته تصلح للاطبيه مع ااة عقيادا وااة تنإاي    هناا 
ة جماردا عان وجاود اإلنساان  اتاه بتاة عقا اده ليسي جت اً مان أي عقيادا أو أي تنإاي .. باة  هناا حقاا ه علميا

واااة تنإيماتااه. اخقيقاااة احتاااد ا اساااجني واإلياادروجني لاتاااوين املااا   وحقيقاااة انصاا ار احلدياااد يف درجااة ااااذا 
مئوية. هي حقا ه ليسن انشئة عن وجود اإلنسان. و منا هي سابقة له  موجاودا مناذ وجادت هاذه العناصار يف 

سااااان  ي ااااا أن يتاشاااارت ا ويعر  ااااا  ق يسااااا ل ا لصاااااحله  ويطبق ااااا يف حياتااااه التاااون. وقصااااارى أ تاااادلة أ اإلن
 العملية.

وقصااة النخاااة ال ختاارج عااان اوهنااا حقيقاااة علميااة اااشااارت ا اإلنسااان  طبق اااا يف حياتااه العملياااة: حقيقااة الالقااايح 
 والرساول واإللصا  يف عامل النبات. وهي عملية ال يا  بدوهنا تتون ال مرا ونضج ا علاى النخاو املعاروف. 

 و منا قال: أ  منا ظنني ظناً أ. ولعة الشق الذي ساوره  -اما هو ظاهر من احلديث   -مل يقطع  ي ا برأي 
قد جا  من اعاقاده أبن هللا ال بد أن يتون قد أودم  طرا احلياا ماا تاا  باه عملياباا أ البيولوجياة أ دون حاجاة 

ذا الساؤال: مان ااان يلقاح النخياة  وينقاة  ساا ة النباااتت    تدلة اإلنسان..! وطاملاا لطار يف نرتساي أان ها
الاااا  ال تنمااااو ب اااان الانقيااااة  قبااااة أن يوجااااد اإلنسااااان علااااى ظ اااار ا ر   والنبااااااتت ال ااااا سااااابقة لإلنسااااان يف 
اخلليقة؟! وال شق أن علما  النبات لدي   هلذا السؤال جوا . ولتين أقول  قط:  هنا لاطرا جديرا أبن ختطر 

 ان!على قلب  نس
هاي   ن املساا ة أ الاتنيتياة أ البخاااة باعبانان العلماي احلااديث. املساا ة الا  ياخصااة علي اا املؤمناون والترتااار 

 سوا . وال تؤثر بذابا يف عقيدا القلب أو اجتاه الشعور.
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 ومع  لق  إن  ريقاً من الناي يريدون أن يرت موا من ا غن ما قصده الرسول وحدده. يريدون أن يبسطوها حذ
تشمة احلياا الدنيا ال ا  باشريعابا وتطبيقاباا  ابقاصاادايبا واجاماعياباا  بسياساابا وتنإيماباا.  ات يادعون 
لدين هللا ولرسول هللا م مة غن أ تنإي  القلاب البشاري وهدايااه أ ابملعار الروحاي اخلاال   الاذي ال شاأن لاه 

وسياسة ا ماور  ياه. ق يساندون هاذا اللاون مان الارتتان للرساول بواقع احلياا اليومي  وال شأن له بانإي  اجملامع 
 شاهداً عليه!! -هو  -  وجيعلونه 

وما أريد أن أابدر بسو  الإن!  قد يتون هذا الرتريه من الناي  لصاً يف ترتتنه مطمئناً  ليه! وقد يتون  لق 
عن الدين مان جاناب  و أ  - ربية أو الشرقية ال -ابلنسبة  ليه م رابً أ ال شعورايً أ من ض ط املرتاهي  ا وربية 

العلااوم أ االقاصااادية واالجاماعيااة املنقطعااة عاان الاادين ماان جانااب رلاار. م اارابً يلجااأ  ليااه العاااجتون امل لوبااون  
 ليخارتإوا بعقيدب  الشخصية يف هللا  ق يتونوا بعد  لق تقدميني أو حترريني!!

   الارتتاان الصااا ب والاقاادير الصااخيح  وير ااع عاان   هااذه الذلااة ولتاان قلاايتً ماان النإاار اااان جااديراً أن ياارده  
وترتسااد مشاااعره   ينخر ااون عااان  -بااوعي أو ب اان وعاااي  -الرتتريااة الاا  يعانوهنااا  تا  ال اار    الاااوي أ تاااره  

 السبية.
ه بواقاع املعار الوجاداين اخلاال  الاذي ال شاأن لا -لو اان اإلستم رسالة أ روحية أ ابملعار املرت اوم هلاذا اللرتاأ 

  رتي    ن اان هذا احلشد اهلا ة من الاشريعات والاوجي ات يف القررن واحلديث؟  -احلياا اليومي 
ية و ي    ن يقول هللا سبخانه وتعا : )َوَما راَتُاُ  الرَُّسوُل َ ُخُذوُه َوَما هَنَاُا ر َعنرُه َ اناراَاُ وا(! ق يعقب يف نرت  اع

َ َشِديُد الرِعَقاِ ( ]ابلا ديد للمخالرتني: )َواتاَّقُ  َ ِ نَّ اَّللَّ  [؟!116وا اَّللَّ
  ي  هذا اله   ا ااني املسألة هي أ تنإي  القلب أ لي  غن؟!

 
* * * 

 و ن تنإي  القلب البشري مل مة ضخمة دون شق.. م مة حتااج    رسول!
 .  إن ألرتقي..  ت ضمان!هلي الضمان ا ول لستمة احلياا ال ا واساقاما ا ونإا ا ا -حني تنجح  -و هنا 

واإلستم يوجه هلذا القلب أارب عناية ميتن أن يوج  ا  ليه نإام أو دين.   و يربطه دا ما ابة  ويوج ه دا ماً 
خلشاياه وتقااواه والعماة علااى رضااه. ق هااو ياابااع هاذا القلااب يف ااة نتعااة ماان نتعاتاه  واااة مياة ماان ميولااه.. يف 

ا ا.. يف السر الذي خيرتى على الناي وال خيرتى على هللا  بة  يما هو ألرتى من ا عمال الإاهرا واملشاعر املس
[.. ياابعه يف اة  لاق  عماتً عماتً ولااطراً لااطراً و تارا 117السر  من املشاعر الساربة يف حنااي الضمن ]

وال يف الساااما ..  تااارا..  ينإرت اااا ضشاااية هللا  واحلياااا  مااان رقابااااه الدا ماااة الااا  الي ياااب عن اااا شاااي  يف ا ر  
ويوج ه    صرتخة التون الواسعة  وما  ي ا من رايت القدرا املعجتا  ليمسح عنه ال لإة ال  حتجر املشااعر  
وال ب  الذي اجب عنه النور.. ويطلقه من  سار الش وات والضرورات ال  ت قله وتشده    ا ر   لينطله 

 لرتيرتا صا يا شرتيرتا يسبح هللا ويرتر  اداه..
 ع .. يبذل اإلستم  لق اجل د الضخ  اله أ لانإي  القلب أ.ن
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ولتن اإلستم دين الرتطرا.. الدين الذي يعرف أسرار الرتطرا  يقدم هلا ما يلصح هلا وما يصلخ ا. الدين الذي 
يعاجل الرتطرا على أحسن وجه وأنسب طريقة  ليخرج من ا أبقصى ما تساطيع أن بنخه من اخلن. الدين الذي 

  ابلرتطرا  يملؤها ال ا وال ي ك  راغاً واحداً ال ينرتذ  ليه. الدين الذي أيلذ الرتطرا اما هي اتًّ واحداً ال يالب
ياجاااتأ  ااااتً يشااامة اجلسااا  والعقاااة والااارو    يعاجل اااا العاااتج الشاااامة الاااذي أيلاااذ يف حساااابه اجلواناااب ال اااا. 

 وأيلذها مرتبطاً بعض ا ببعض يف نإام وثيه..
شااعور اإلنسااان وياا ك ساالواه. ال أيلااذ أ مباد ااه أ وياا ك أ تطبيقااه أ. ال أيلااذ رلرتااه وياادم  وماان ق ال أيلااذ

 دنياه.. و منا يعمة حسا   لق اله يف توجي اته وتشريعاته سوا .
 

* * * 
اإلستم ياناول احلياا ال ا  بتة ما تشامة عليه من تنإيمات. ويرس  للبشر صاورا ااملاة ملاا ينب اي أن تتاون 

 اب  يف هذه ا ر .عليه حي
 نه ياناول اإلنسان من يقإاه يف الصبا  الباار حذ يسل  جنبه للنوم يف رلر املسا . يعلمه ويلقنه ما ا يصنع 
وما ا يقول أول مايرتاح عينيه  ق حني يقوم  ق حني يقضي ضرورته  ق حني يؤدي صتته  ق حني يضر  يف 

صاانعاً أو عااامتً أو اب عااً أو شاارايً.. ق حاني يانااول طعاماه  ق حااني مناااب ا ر  ابح ااً عان رتقاه: تارعااً أو 
يساا يح ماان القيلولااة  ق حااني يعااود يف رلاار اليااوم  ق حااني يلقااى توجااه وأطرتالااه  ق حااني يضااع جنبااه  ق حااني 

 أيلذ يف النوم.. بة   ا صخا اذلق يف وسط النوم  تعاً أو غن مرتتمم!
كياع أحوالاه   قاد تناولاه ااذلق وهاو يعاي  يف اجملاماع ماع غانه مان ا  اراد.  علا  واماا تنااول اإلنساان  ارداً يف 

اجملامع ولقنه اي  تتون الصتت بني أ راده  واي  تتون العتقات. واي  ينشئ تقاليده على املودا واإللا  
يوتم ال اروا  واحلب  والاتا ة والاعاون. واي  يش ي واي  يبيع. واي  يترم واي  جيين. واي  ميلق واي 

 بني ا  راد.
وامااااا تناااااول الرتاااارد واجملامااااع تناااااول اااااذلق أ الدولااااة أ   لااااة اجملامااااع.  ااااأعطى ويل ا ماااار حقوقاااااً وأوجااااب عليااااه 
واجبات. وعلمه ولقنه اي  ات  الناي  واي  يقي  بين   العدل  واي  يوتم املال بين    أبي نساب وعلاى 

ر  وايااا  يقاااي  السااال   وايااا  ياعاماااة ماااع الااادول واجلماعاااات أي الرتئاااات ومااان أي املاااوارد. وايااا  يعلااان احلااا
 وا  راد..

احلياا ال ا جبميع دقا ق ا وترتصيتبا. احلياا املادية والرتترية والروحية. احلياا الرتردياة واالجاماعياة. احليااا بتاة 
 ما تشمله من مرتاهي . وااني تلق هي طريقة اإلستم الرتذا يف أ تنإي  القلب أ!

 الناي من هذا القول؟! أيقولون ما للقلب والرو  بواقع ا ر ؟ ابالقاصاد والسياسة واالجامام؟!أَو يعجب 
 ويح الناي!

أليسااوا هاا  الااذين أ اااشاارتوا أ يف القاارن الااسااع عشاار والقاارن العشاارين أن أ مشاااعر أ الناااي مرتبطااة بوضااع   
 االقاصادي وبعتقات اإلنااج؟!

This file was downloaded from QuranicThought.com



ستم وهاو أ ينإا  القلاب أ يضاع يف حساابه  قاماة نإاام اقاصاادي عاادل   ي  العجب   ن  ن قية هل   ن اإل
 ونإام اجاماعي ماواتن  ونإام سياسي راشد حمت  الرابن؟

أم ها  يُااِدلمون علااى هللا بعلم ا ؟ واساابون أهناا  وحاده  الااذين أدراااوا هاذه احلقيقااة  بينمااا هللا الاذي للااه اخللااه 
 تعا  عما يصرتونه علواً ابناً..وهو أدرى به  قد  اته  دراا ا؟! سبخانه و 

اااات!  ن اإلساااتم قاااد تنااااول هاااذه احلقاااا ه ال اااا قباااة أن يصاااخو هلاااا النااااي. وبااانيَّ أن احليااااا الساااليمة النإيرتاااة 
املاتاملة ال ميتان أن تاا  يف دالاة القلاب معتولاة عان واقاع احليااا. ال ميتان أن تاا  يف الوجادان واملشااعر  ن مل 

ن العماة والسالوك. ومان ق مل جيعاة الادين أ عقيادا أ اامناة يف الضامن. و مناا جعل اا يتن هلا رصيد ماوات هلاا ما
 نإاماً قا ماً على عقيدا  وجمامعاً قا ماً على هذا النإام.

صخيح أنه مل ينتل يف  لق    م اوي املادية اهلابطة واملذاهب االقاصادية املنخر ة. مل جيعة املادا هي ا صة  
ع الذلية الذي ال ميلق نرتسه  تا  الاطورات احلامية لتقاصاد واإلناااج.. و مناا جعاة اإلنساان واإلنسان هو الااب

هو ا صة. جعة القلب البشري هو املصادر الاذي تصادر عناه الطاقاة ويصادر عناه اإلشاعام. ولتناه يف الوقاي 
قرتتات اخليال وسبخات الرو .  اته مل يشأ أن جيعله معلقاً يف الربج العاجي  يطله شخناه اهلا لة يف الرتضا  يف 

و منا أراد هلذه الطاقة الضخمة أن تناج يف واقع ا ر   وأن تنشئ جمامع ا ونإام ا باوحي مان العقيادا وهادي 
 من هللا   ياواتن بذلق الشعور والعمة  والوجدان والسلوك  وياواتن بذلق أ اإلنسان أ.

 رتطرا أ.واان هذا هو ا مر الطبيعي ما دام اإلستم أ دين ال
 ن املشاعر املر ر ة والوجدان املشر  وا  تار اجلميلة ال قيمة هلا   ا مل تاخول    قوا ابنية يف عامل الواقع    ا مل 

 تاخول    حقيقة ظاهرا ملموسة ا  اا الناي.
يه ابخلن  و حساي وا عمال أ العإيمة أ واإلنااج الباهر واحلراة الرتاعلة ال قيمة هلا   ا مل تساند    شعور عم

 حي بروابط ا لوا اإلنسانية وااللاقا     هللا.
 ينقلبان    شر مدمر للبشرية: -بدون هذا الاتاوج  -بة ألا 

 ا و  تنقلب    تهادا وعتلة تاوق  اا احلياا.
 وال انية تنقلب    ط يان اا ر يدمر احلياا على وجه ا ر .

 اا  مرتبطني ماماتجني  ال انرتصال بين ما وال ا  ا !وال بد من ما معاً لاساقي  احلي
 تلق هي أ الرتطرا أ البشرية.

 واإلستم دين الرتطرا والمة هللا.
أن جيعة يف حسابه الباطن والإاهر  والشعور والعمة   -وهو أ ينإ  القلب البشري أ  -ومن ق مل يتن بد 
 والوجدان والسلوك.

 اقعية...وهو بذلق واقعي    أقصى حدود الو 
 نه يعر أشد العناية بعامل الرو  ونإا ة الضمن. و نه ي ه يف أن القلب البشري مصدر الطاقة ومصدر اإلشعام. 

ال يرتا   يف النااي ال ا  أهنا  مان أويل العاتم! ال يرتا    اي   أهنا  يسااطيعون دا مااً أن  -مع  لق  -ولتنه 
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وا العدالة يف جمامع غن عادل  أو ارصوا على الرتضا ة يف يعيشوا بقلو  نإيرتة يف جمامع غن نإي   أو ميارس
 جمامع ارص على املنترات.

نرَساُن َضِعيرتًا(.   رتي أ الرتطرا أ البشرية ضع  اااج    سند واااج    معونة: )َوُلِلَه اإلرِ
 هناك ثقلة الضرورا ود عة الش وات.

 نه.وهي أ واقع أ ال مصلخة يف جتاهله  وال سبية    نترا
وال بد من تنإيمه.. ال بد من تنإيمه ليساطيع اإلنسان أن يرترغ من ض طه على ا عصا  واملشاعر. وينطله 

 حيث يشا   حيث يليه ضليرتة هللا أن يتون.
من أجة  لق ارص اإلستم على واقع اجملاماع أن يتاون نإيرتااً ليعااون الرتارد علاى نإا اة الضامن. ولان تتاون 

إاام اقاصاادي عاادل  ونإاام اجامااعي مااواتن  ونإاام سياساي راشاد حمتا  الارابن ابلعقيادا نإا ة اجملامع  ال بن
 الصخيخة واإلميان الصخيح.

 
* * * 

ماان صاامي  م مااة الااادين   ن يف تنإياا  القلااب ااناااي هااذه الاشااريعات وهااذه الاوجي اااات الاا  تاناااول ا سااارا 
ريع االقاصااادي  والاشاريع السياسااي  والاشااريع واجملاماع  وسياسااة احلتاا   وسياساة املااال. يساااوي يف  لاق الاشاا

 اجلنا ي  والاشريع املدين  والاشريع الدويل.. والاوجي ات العديدا املاعلقة بتة هذه الشئون.
لي رتاااة هاااذه الشااائون  -وهاااو جااااد يف تنااااول اإلنساااان واحليااااا البشااارية ابلانإاااي  والانإيااا   -ومل يتااان اإلساااتم 

لياخلااى عاان  ب الضاامن يف عااامل امل ااة وا حااتم. ومل يتاان رسااول اإلسااتم الواقعيااة ال ااا  وينصاارف    بااذي
م ماه اهلا لة يف  لق الشأن  وينرتض يديه من ا  ويقول للناي: أ أنا  أعل  أبمور دنياا  أ أي تصر وا أنا  يف 

 ل  تنإ  احلياا..تشريعاتت  وتنإيماتت   يف سياسة املال ويف سياسة احلت   يف عتقات اجملامع  ويف القوانني ا
اات! مل يتان ليرتعااة  لاق. ولااو  عاة  مااا أدى   ن رساالة هللا. وهللا هاو الااذي يقاول لااه يف جماال الاتلياا : )ُقَّ 

َواَ  الَِّذيَن ال يَاعرَلُموَن( ] ِر َ اتَِّبعرَ ا َوال تَااَِّبعر َأهر َمر  [.118َجَعلرَناَك َعَلى َشرِيَعٍة ِمَن ا ر
 

* * * 
ماان الناااي الااذي  ااارانه رنرتااا  أو  ريقاااً غاانه يقااول:  ن احلياااا تاطااور.  تياا    ن ميتاان أن  ولتاان هااذا الرتريااه

يشارم هللا أو يشارم رساوله لوجياال الاالياة لعصار القاررن؟  ن مااا ااان يصالح مناذ ألا  وأربعما اة عاام ال يصاالح 
قااً ماجماداً ال جيااري الاطاور وال اليوم. وما اان حراة تقدمية ثورياة يف  لاق الاااريخ يصابح الياوم أماراً رجعيااً عاي

هااذه التلمااة ليرتاااح البااا  للاطااور  وال يقاا  ابلناااي عنااد تشااريعات  يصاالح للخياااا.. وماان ق قااال الرسااول 
 وتنإيمات قد اقاضا ا بيئة معينة وظروف معينة  و منا ي ا   يشرعون وينإمون  يما ه  أدرى به من ا مور.

 أ الاطور أ.. ويح الناي من الاطور!
  نه هوي يصيب هذا القرن العشرين! هوي خييِمة  لي   أن احلياا ال ا بت قواعد  والتون اله بت انموي!
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لقد ااني  ترا الاطور اااشا اً جدياداً ابلنسابة  وراب يف اترخي اا احلاديث  بعاد أن غرقاي  ا ا طويلاة يف ظاتم 
لقرن الااسع عشر اماوت ر وي املرتترين والعلما  العصور الوسطى  ال تعل  شيئاً وال تساير راب احلياا. ويف ا

برتترا الاطور  يف العل  والسياسة واالقاصاد واالجاماام  ق تلقرتا اا اجلمااهن يف هناياة القارن الرتا اي ويف لاتل 
 هذا القرن.. تلقرتا ا فا يشبه اللوثة.. ترتسر اا اة شي  وترتسد اا اة شي !

 عاان  تاارا الاطااور وريره يف حياااا اجلماعااة.  قااد  طاان  لي ااا اباان للاادون يف بينماا العااامل اإلسااتمي مل يتاان غريباااً 
مقدماااه وعاجل ااا عتجاااً أ علمياااً أ وا ياااً يشاا د لااه ابلرباعااة والااادقيه. ولقااد  طاان  لي ااا عماار باان عبااد العتياات يف 

لرتقاه اإلساتمي  صدر اإلستم    يقول أ جيدم للناي مان ا قضاية بقادر ماا جياد هلا  مان القضاااي أ و طان  لي اا ا
 اله  وهو يضع الارتريعات الدا مة يف اة شئون احلياا النامية املاجددا جيتً بعد جية.

ولتن الرتتر اإلستمي مل خيرج عن صوابه وهو ا  ابلاطور ويساو  لطاه.  ل  يرت   من الاطور أن احلياا بت 
 ة وينطله بت دلية!قواعد  والتون بت انموي! مل يرت   منه أن ينرتصة عن ا صول ال ابا

وجا  أ العل  أ يف القرون ا لنا يؤيد الرت   اإلستمي للاطور  وال يؤيد اللوثة ال  أصابي اجلمااهن يف أوراب  
 وأشباه العلما  هناك  واناقلي عن طريق      الشر  يف عصران ا لن.

 
* * * 

ينرتي وجود قواعد يباة يف هذا التون ويف احليااا  احلياا البشرية تاطور  والتون اله ياطور.. نع ! ولتن هذا ال
البشااارية.. أوهلاااا وأبساااط ا  وأقرااااا    البدي اااة  صااادور التاااون الاااه عااان  رادا هللا اخلااااله املااادبر  واناإاااام ساااننه 

 ونواميسه اناإاماً دقيقاً معجتاً ال خية ينية وال يل ة  وال قيد شعرا يف هذا الرتضا  اهلا ة الرهيب!
طااور    فااوم.. والنجااوم تاطااور وهااو تاادور   اسااخن وتااربد  وتاتااور وتناابعج. وتساارم وتبطاائ.. ولتاان الساادم تا

شاايئاً واحااداً ماان  لااق ال ااادث باات قااانون  وشاايئاً واحااداً ماان  لااق ال ااادث  الرتاااً للناااموي الناااموي الااذي 
 يتش  العل  طر اً منه الما تيسرت له الوسا ة وأتيخي له ا دوات.

لشمسية الص نا ال  حنن جت  من ا  تابع نوامي  التون وهي تاطور  وتسن على الن ج الذي أراده وجمموعانا ا
 هلا هللا منذ ا تل  ال تنخرف عنه حلإة    ميني أو مشال.

النااوامي  ا تليااة الا  حتتاا  التااون   يساان اااة شااي  علااى  -يف تطورهااا  -وا ر  الا  نعااي  علي ااا حتتم ااا 
 هللا و ه قانونه الذي ارتضاه. سطخ ا اما أراده

ا اسااجني هااو ا اسااجني.. واإلياادروجني هااو اإلياادروجني. يف ا ر  والشاام  وكيااع النجااوم سااوا . واملااا  
( ال تا ان هااذه النسابة ساوا  راااب املاا  يف املعماة أم هطااة 2قادر مان ا اسااجني وقادران مان اإلياادروجني )أياد

د مان البخار   ينطلاه    اجلاو   ياتااث    ي اات وي قاة   يناتل    من السما .. واملطر هو املطار.. ضاار يصاع
ا ر .. سوا  حدث  لق أ طبيعياً أ أم أنتل صناعياً من السما .. ال يا ن قانون واحد من قوانينه  وال خياة 

 يف مساره عن الناموي.
أن نصاة    اليقاني.. ولتناا واحلياا على ا ر  اذلق.. تطورت.. ال نعل  علا  اليقاني ايا   و ن اناا حنااول 

فد من أحباث العل  ما يؤاد لنا أتايداً قاطعاً أن احلياا مل تنشأ على ا ر  مصاد ة  ومل يتن اسامرارها مئات 
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ا لااوف ماان الساانني اااذلق ابملصاااد ة. و منااا هااو نايجااة النإااام احملاادد املقاارر الااذي بنيااي بااه اجملموعااة الشمسااية 
حبيث لو الالي نسبة واحادا مان النساب النعادمي باذلق احليااا..   اي   ن  وألذت به مسارها يف الرتضا .

 [.119 رادا ااخلاله  وتدبنه الدقيه املعجت. ولواله مل تق  حياا]
واإلنسااان بعااد  لااق.. اإلنسااان الااذي مااوه غاارور العلاا .. وأصاااباه لوثااة الاطااور..  لااق اإلنسااان ياطااور. تا اان 

يااداً اااة يااوم. ولتنااه مااع  لااق لاضااع للنااوامي . النااوامي  الاا  تاادلة حياتااه يوماااً بعااد يااوم  ويساااخدث جد
 الاطور يف حسااا   إ ا الاطور  اته جت  من القانون ال ابي الذي ات  التون وات  احلياا!

 
* * * 

 ياطور التون..   ة ت نت طبيعاه؟ هة ت ن تتوُّنه من طاقة أو جمموعة من الطاقات؟
 العلما ! و منا تا ن أ صوره أ و أ حاالته أ ويإة جوهره يبااً على ما هو عليه.ات! مل يقة بذلق أحد من 

 ق.. هة ت نت احلقيقة السابقة على  لق.. حقيقة ا تل وا بد وهي صدور الوجود عن  رادا هللا؟
قادر لاه ات! ال يقول بذلق أحد من العقت !  التون يف وجوده  ااالتون يف تطاوره. ااالتون يف  نا اه حاني ي

 الرتنا   صادر عن  رادا هللا  مرتبط دا ماً ألرادا هللا.
 واإلنسان اذلق ياطور..   ة تا ن طبيعاه؟ أم تا ن صوره وحاالته وي بي اجلوهر الذي  يه؟

 هة تا ن احلقا ه ا تلية يف تتوينه:
َررِ  َلِليرَتًة( ]أنه صدر عن  رادا َربَُّق: )َوِ  ر َقاَل َربَُّق ِللرَمتِ َتِة ِ ينمِ َجاعِ   [.120ةْل يف ا ر

 [.121وأن البشر كيعاً من نرت  واحدا: )اَي أَياَُّ ا النَّاُي اتاَُّقوا َربَُّتُ  الَِّذي َلَلَقُت ر ِمنر نَارترٍ  َواِحَدٍا( ]
 قد لله أ التوج أ الذي يتمل ا ويلاقاي ااا ويوا م اا: )َلَلَقُتا ر ِمانر  -أي من جنس ا  -وأن من هذه النرت  

اُتُنوا ِ َليارَ اا َوَجَعاَة 122نَارترٍ  َواِحَدٍا َوَلَلَه ِمنارَ ا َتورَجَ ا( ] [ )َوِمنر راَيِتِه َأنر َلَلَه َلُتا ر ِمانر أَناررُتِساُت ر َأترَواجااً ِلَاسر
َنُت ر َمَودًَّا َوَر رًَة( ]  [.123بَايار

 ر ِمنر نَارترٍ  َواِحَدٍا َوَلَلَه ِمنارَ ا َتورَجَ اا وأن من هذه النرت  وتوج ا انبث اخلله ال   والقبا ة والشعو  )َلَلَقتُ 
( 124َوبَااثَّ ِمنارُ َماااا رَِجااااالً َا ِاااناً َوِنَسااااً ( ] اااَرَمُت ر ِعنراااَد اَّللَِّ أَتارَقااااُا ر [. )َوَجَعلرنَااااُا ر ُشااُعوابً َوقَاَبا ِاااَة ِلاَاَعااااَرُ وا ِ نَّ َأار

[125.] 
. قبضااى ماان طااني ا ر  تام ااة  ي ااا عناصاار ا ر  وأن اإلنسااان قبضااة ماان طااني ا ر  ونرتخااة ماان رو  هللا

املاديااااة ماااان حديااااد وحناااااي والساااايوم و وساااارتور وأاسااااجني و ياااادروجني  وتام ااااة  ي ااااا شاااا وات ا ر  ودوا ااااع 
ا ر . ونرتخااة ماان رو  هللا تام ااة  ي ااا رو  اإلنسااان الشاارتيرتة القااادرا علااى الساامو والر عااة  امااا تام ااة  ي ااا 

نرَسااااَن ِمااانر ُساااتَلٍة ِمااانر ِطااانٍي( ]اإلرادا الضاااابطة والقااادرا  نَاااا ا رِ [ ) َاااِإَ ا َساااوَّيارُاُه 126علاااى االلاياااار: )َوَلَقااادر َلَلقر
ُي ِ يِه ِمنر ُروِحي  َاَقُعوا َلُه َساِجِديَن( ] َواَهاا قَادر أَ ارلَاَح َمانر 127َونَارَتخر ََمَ اا ُ ُجوَرَهاا َوتَاقر [ )َونَارترٍ  َوَماا َساوَّاَها َ َأهلر

 [.128َقدر َلاَ  َمنر َدسَّاَها( ]تَاَّاَها وَ 
 هة تا ن هذه احلقا ه ا تلية م ما ت نت أ مإاهر أ احلياا؟ أم تا ن املإاهر وا صة يف ثبوته ال يتال؟ 
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وهاة اإلنساان يف  لااق  ال بضاعة مان الناااموي ا اارب الاذي اتاا  التاون واتا  احلياااا؟ بضاعة حمتوماة بااذلق 
 الناموي  لاضعة إلرادا هللا؟

ااة ماا يف ا مار أن هللا قاد ميات هاذا املخلاو  وارماه حاني نرتاخ  ياه مان روحاه؟  جعلاه أ واعيااً أ لعملياة ال باوت 
وعملية الاطور. وجعاة لاه اإلرادا الا  خيااار ااا طريقاه: ماع اخلاط الواصاة امل اادي    هللا  أو ماع اخلاط الضاال 

وي ال ابي ابلنسبة لدوره يف احليااا  الاذي ي تاب علياه املنقطع عن هللا. وجعة هذا االتدواج يف طبيعاه هو النام
 اجلتا  يف ألراه: )َقدر أَ ارَلَح َمنر تَاَّاَها َوَقدر َلاَ  َمنر َدسَّاَها(.

 
* * * 

يف اإلنسااان   ن عنصاار يبااي ال يا اان م مااا ت اانت ظرو ااه  وم مااا تطااورت حياتااه علااى ا ر .  نااه ياصاااة 
 .حبقا ه أتلية ال يدرا ا الا ين

و يه    جانب  لق عنصر ما ن. أو قة: أ صور أ ما نا من اجلوهر ال اباي  و أ حااالت أ ماطاورا للتياان 
الدا  . ولتن ا يف ت نها وتطورها ال خترج ابإلنساان عان اوناه اإلنساان. وال تنرتصاة يف حلإاة واحادا عان اياناه 

 يه اإلنسان.الدا    حبت  ترابط النرت  اإلنسانية ومشوهلا لتة ما يشامة عل
نشااأت يف حياااا اإلنسااان قواعااد  -وهااي اااذلق  طاارا التااون  -وماان هااذا ال بااوت وهااذا الاطااور يف  طاارا البشاار 
 ال تنرتصة عن القواعد ال اباة يف احلياا. -اما أسلرتنا   -يباة وجبانب ا أحوال ما نا  ولتن ا يف ت نها 

 رت م  ا لالدا دا مة ال تا ن. قد ترتب على احلقا ه ا تلية اخلالدا حقا ه ألرى   صا
اسااوا بعإمااة هللا ابلقياااي    ضااملا     يعباادوه   -برتطاارب  مااا دامااي سااليمة  -ترتااب علي ااا أن ااا  اخللااه 

 ويسامدوا منه العون يف احلياا.
اللااذان للق مااا هللا ماان نرتاا  واحاادا حبنااني والاصااا  بعضاا ما باابعض  وأن  -وترتااب علي ااا أن ااا  التوجااان 

 ال ياتامة  ال ماخدين ماوادين م ا ني.وجودألا 
اب لوا يف اإلنسانية     ه  كيعاً من  -حني تصرتو سريرب  وتنإ  نرتوس    -وترتب علي ا أن ا  الناي 

 نرت  واحدا  ات رح  مع اجلميع   ياعاونوا وياشاراوا يف اخلن..
 تلق عناصر دا مة  هنا ترتتت على أس  دا مة.

دم اة يوم  نايجة تطور املعلومات البشرية  والارتاعاة الادا   باني العقاة والتاون  اااول أن ومثة عناصر ألرى جت
ياعارف أسااراره  ويسااتنه ان ااه  ويسااخرج انااوته  ويساخرها ملنرتعاااه   اقاوم أوضااام جديادا  ويناقااة النااي ماان 

 بداوا    حضارا  ومن ترم    صناعة  ومن صناعة   ...؟
 اري البشرية يف جانبي ا كيعًا  فا يناسب ما كيعًا. واإلستم دين الرتطرا جي

اجلانااب ا ول يعطيااه شاارا ع يباااة. واجلانااب اعلاار يعطيااه أسساااً يباااة  ق ياا ك لااه جمااال الاطااور الاادا   يف  طااار 
 هذه ا س  ال اباة  مامشياً يف  لق مع  طرا التون و طرا احلياا.

 اجلانب ا ول يعطيه العقيدا..
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ليساااي يبااااة يف اإلساااتم وحاااده  باااة يبااااة يف كياااع الااادايانت مناااذ أرساااة هللا الرساااة للنااااي يرباااوهن   والعقيااادا 
ويعلمااوهن  حقيقااة أتليااة واحاادا: أن هللا واحااد. وأن اخللااه الااه للقااه. وأن حااه ا لوهيااة علااى العباااد أن يعباادوه 

 وخيلصوا له الدين.
وم عليااه يباااي ال يا ااان. وقاااد عاااين القاااررن ببياااان هاااذه وتلااق العقيااادا الواحااادا ال تا ااان   ن ا سااااي الاااذي تقااا

احلقيقااة  ولاصااة يف السااور الاا  تساااعر  رسااالة الرسااة الواحاادا املتااررا علااى ماار ا تمااان اسااورا هااود وسااورا 
 ا عراف.

 و   جانب العقيدا يعطيه اذلق تشريعات التواج والطت   واحلدود. وتشريعات مدنية  الرتة.
عنصر يبي له تشريع يبي   نه يرتتات علاى أسا  ال  -العتقة بني الرجة واملرأا عامة  أو -التواج والطت  

 تا ن. هي الرجة من ج ة واملرأا من ج ة  والعتقة الشديدا ال  جتذ  اتً من ما لآللر وتشده  ليه.
ساة تا ان. ولتان  لاق ال ي ان واحلياا تا ن ظرو  ا: اجملامع يا ن. واالقاصاد يا ن. ونإا  الاعلاي  تا ان. والسيا

شاايئاً ماان احلقيقااة الاا  حتتم ااا الرتطاارا بوظا رت ااا وعمليابااا احليويااة  وغااددها وايماوايبااا  وهااي أن الرجااة رجااة 
 [.129واملرأا  مرأا  وال غر  حدألا عن اعلر  وال انرتصال وال اساقتل! ]

ذلق   نه يرتتت على شي  يبي: هو عتقة عنصر يبي ا -أي العقوابت املرتروضة على اجلرا    -واحلدود 
 وحرمة اة  نسان ال  ال جيوت أن يعادي علي ا اعلرون. -أو عتقة الرترد ابجملامع  -اإلنسان أبليه اإلنسان 

واحلياااا تا اان ظرو  اااا: ارتباطااات العمااة تا ااان. وعتقااات اإلناااااج تا اان. وعتقااات اإلنساااان أ ابعلااة أ تا ااان. 
ة تا ن. ولتن  لق ال ي ن شيئاً من احلقيقة ال اباة ال  حتتم ا وقا ع الااريخ البشري. وهي أن والنإ  السياسي

 [.130الناي ال   من نرت  واحدا  وعتقة الرح  تربط اجلميع ]
واااذلق بعاااض الاشاااريعات املدنياااة هلااا صااارتة ال باااوت ااااالبيع واإلجياااارا والاارهن والااادين والواالاااة..  خل  تاناااي هلاااا 

يباة. و ا يلرتي النإار يف هاذا الشاأن أن الاشاريع الرترنساي احلاديث يف املساا ة املدنياة قاد ألاذ ا اناً تشريعات 
    رنسا بسسب اناشار مذهبه يف الشمال اإل ريقي! اما  -ج را ياً  -عن  قه مالق     اان أقر  الرتق ا  

لاناً جاداً حاه امللاق والاعاماة والاصارف أن الرتقه ا وريب اله قاد ألاذ عان الرتقاه اإلساتمي حاني أعطاى املارأا أ
 [.131احلر يف الشئون املدنية ]

أما اجلانب املاطور من احلياا البشرية  وهو يف الوقي  اته ماصة ابجلانب ال ابي    او سياساة احلتا  وسياساة 
 املال  و أ شتة أ اجملامع أو شتة البيئة  من بدوية    تراعية    جتارية    صناعية...  خل.

وتلق أمور اما قلنا تاطور باطور العقة البشري وترتاعله ماع التاون  ولتن اا يف تطورهاا ال تنرتصاة عان ا صاة 
 ال ابي  وال ميتن أن تنرتصة  حبت  وحدا اإلنسان وترابطه  واساخالة جتت اه وتقطيعه و صة بعضه عن بعض.

ملبياً حلاجابا   وضع اخلطون العريضة ومل  ويف هذه ا مور اان اإلستم حتيماً غاية احلتمة  مساوقاً للرتطرا 
يضع الارتصيتت. أو وضع أ اإلطار أ الذي يريد للبشرية أن تاطور يف حادوده  وتارك لتاة جياة مان ا جياال 
املاعاقبااة أن يضااع أ الصااورا أ يف دالااة اإلطااار. الصااورا الاا  تناساابه  وتارتااه مااع ظرو ااه املاديااة ومبلاا  ماان العلاا  

د: هااو أن تتااون الصااورا علااى قاادر اإلطااار  ال أااارب منااه  ياااخط   وال أصاا ر منااه  يباادو واإلنااااج. بشاارن واحاا
 حوهلا الرتراغ.
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 يف سياسة احلت  وضع أساسني: العدل والشورى:
ِل( ] َ النَّاِي َأنر حَترُتُموا اِبلرَعدر ُا ر َبنير  [ 132)َوِ َ ا َحَتمر

[ ) نَاُ  ر ُرُه ر ُشوَرى بَايار  [.133)َوَأمر
رياااه الشاااورى. وهااة يتاااون جملااا  واحاااد أو جملسااان. وهاااة يناخاااب اجمللاا  أو يعاااني. وهاااة يتاااون ق مل ااادد ط

 الام ية شخصياً أو م نيًا..  خل..  خل وترك  لق للاجار  البشرية واجا ادها يف الاطبيه.
ويف سياسااة املااال وضااع جمموعااة ماان ا ساا   ات طااابع واحااد جيمع ااا يف الن ايااة. هااو ضاارورا اشاا اك الناااي يف 

 خلن  حبيث ال يتون هناك حمروم.ا
اَ  َلرِتنَي قرر القررن أن املال يف ا صة مال هللا  وهو أعطاه للجماعة: )رِمُنوا اِبَّللَِّ َوَرُسوِلِه َوأَنررِتُقوا ِ َّا َجَعَلُت ر ُمسر خر

( ]134ِ يِه( ]  [.135[ )َورُتوُه ر ِمنر َماِل اَّللَِّ الَِّذي راَتُا ر
احبة احلاه ا ول  يااه  وأن الرتاارد أ موظاا  أ  يااه  يسااخقه حبساان قيامااه عليااه   ااإ ا مل وقارر أن اجلماعااة هااي صاا

ُ َلُتاا ر ِقَيا ااَواَلُتُ  الَّااِ  َجَعااَة اَّللَّ تُااوا السُّاارَتَ اَ  َأمر مااًا( اساان القيااام عليااه عاااد حااه الاصاارف  يااه    اجلماعااة: )َوال تُاؤر
[136.] 

الناي تاداوله  يما بين ا وارم منه جمموم ا مة )َاير ال َيُتوَن ُدوَلًة وقرر أن هللا يتره حبسه يف يد  ئة قليلة من 
[ ) َغرِنَياِ  ِمنرُت ر َ ا ر  [ 137َبنير

َاااا  وقااارر  ريضاااة التاااااا علاااى ا ماااوال حقااااً معلومااااً للرتقااارا   أتلاااذه هلااا  الدولاااة وتعطياااه هلااا  مااان بياااي املاااال: )ِ منَّ
 [138 َوالرَعاِمِلنَي َعَليارَ ا..( ]الصََّدَقاُت ِللررُتَقرَاِ  َوالرَمَساِانيِ 

 [139يقول: أ الناي شراا  يف ثتث: املا  والتو والنار أ ] والرسول 
 [140ويقول:  ن مينح أحدا  ألاه )أرضه( لن له من أن أيلذ لرجاً معلوماً أ ]

 امااا قساا  الناايب   يقااول: أ لااوال رلار املساالمني مااا  اخااي قريااة  ال قساما ا بااني أهلي ااا. وعمار باان اخلطااا  
 [.141ليرب أ ]

ق مل ااادد طريقااة اشاا اك الناااي يف مااال هللا الااذي أعطاااه للجماعااة وهااة تتااون باااأمي  املرا ااه العامااة. أم تتااون 
 ألشاراك العمااال يف رأي املااال  أم تتااون ألعطااا    ا جااور الاا  تترتااة حاجاااب  الضاارورية الاا  بين ااا الرسااول 

مااتً ولااي  لااه منااتل  لياخااذ منااتالً أو ليسااي لااه توجااة  لياخااذ توجااة  أو لااي  لااه علااى حدي ااه: أ ماان ويل لنااا ع
 [.142أ]ًا  أو ليسي له دابة  لياخذ دابةلادم  لياخذ لادم

مل ادد صورا معينة من هذه الصور  وترك ا جيال املاعاقبة ترتتر لنرتس ا يف الصاورا الا  تناساب ا  وتاات م ماع 
ترتصاايتت يباااة جامادا  لتااي ال تصااطدم ابلنمااو  -اسااة املااال أو سياساة احلتاا  يف سي - متانياباا. ومل يضااع 

املطرد يف أحوال اجلماعة  والاطور املسامر  ي ا. ولتنه مع  لق مل يدم هذه ا مور ترتلاي مان ا صاول ال ابااة. 
يف  -اصارف احلار ومل يدع ا للناي ياصر ون  ي ا بت دلية  حبجة أهن  أعل  أبمور أ دنياه  أ!  قد اان هاذا ال

شناعة بشعة يندى هلا جبني اإلنسانية أ املاطورا أ! اان اإلقطام يف  -أوراب  ويف لارج اإلطار اإلستمي عامة 
أوراب ق ااني الرأمسالية بتة ما  ي ا من مإامل غنية عن الوص . واتألا حرام يف نإر اإلستم    ما جيعاتن 
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دولة بني ا غنيا  وحده   وارم منه بقياة النااي. ق ااان اخلاتص  -سوا  يف صورا أر  أو رأي مال  -املال 
 أي العبودية املطلقة للدولة  الداااتورية املطلقة على ا  راد! -من ما هو الشيوعية 

مل يتاان لياا ك الناااي مل ااة هااذا أ الاطااور أ  -المااة هللا جلميااع البشاار علااى ا ر  وجلميااع ا جيااال   -واإلسااتم 
يه يف ا غتل  و منا أيلذ بيده  دا ماً ويرشده   حذ وهو ي ك هل  حرية النمو وحرية الاتي  الذي يرسرتون  

مع ما جيدم من ا وضام  لتيت يشردوا عن الطريه  ولتاي اارتإاوا باخارره  الوجاداين الادا   يف كياع ا وضاام 
 وكيع ا حوال.

 
* * * 

 -ماع  لاق  -لعشرين! تطور يف أشتال احلياا الإاهرا  وثبات تلق قصة الاطور ال  ُجنم اا الناي يف القرن ا
يف ا صااول..  اإلسااتم مل ي رتااة  لااق الاطااور ماان حسااابه. مل يقاا  يف ساابيله. ويف الوقااي  اتااه مل ينخساار عنااه 
وياا ك الناااي باات دليااة.  نااه يساااو  الاطااور علااى الاادوام وارتإااه ماان الاع اار واالحنااراف. ارتإااه باارده    القواعااد 

اااة يف احلياااا البشاارية.    هللا والعقياادا. واإلطااار الاادا   الااذي يرساا  العتقااة الاا  ينب ااي أن تتااون بااني أ ااراد ال اب
 اجلن  الواحد  الذين انب قوا من نرت  واحدا  وما تتال تصة بين   ا رحام.

 وبذلق يتون اإلستم دين الرتطرا.
 [.143وهو اذلق من ج احلياا ]

 اااااااااااااااااااااااااااااااا
 [. 7[ سورا احلشر ] 116]
رَتى أ سورا طه ] 117]  [ انإر  صة: أ تعبد هللا اأنق تراه أ. 7[ أ يَاعرَلُ  السِمرَّ َوَألر
 [. 18[ سورا اجلاثية ] 118]
ااااا  أ مااع هللا يف السااما  أ أتلياا  [ انإار ابلارتصااية يف هااذا الشااأن ااااا  أ العلاا  يادعو لإلميااان أ أتلياا  أ. اريسااي موريسااون وتركااة حمماد صاااحل الرتلتااي و 119]

 الدااور أ د تاي.
 [. 30[ سورا البقرا ] 120]
 [. 1[ سورا النسا  ] 121]
 [. 1[ سورا النسا  ] 122]
 [. 21[ سورا الروم ] 123]
 [. 1[ سورا النسا  ] 124]
 [. 13[ سورا احلجرات ] 125]
 [. 12[ سورا املؤمنون ] 126]
 [. 29[ سورا احلجر ] 127]
 [. 10 - 7[ سورا الشم  ] 128]
ي  عاجل اإلساتم [ يف ااا  أ شب ات حول اإلستم أ يف  صة: اإلستم واملرأا  حبث ترتصيلي لعتقة الرجة واملرأا وطبيعا ا يف اإلستم  وقد بيني هناك ا129]

لاطور فعر الرتساد اخللقي أو فعر املساواا اعلية بني املرأا والرجة   قد ااني له ا مر يف عدالة ااملة  واي  أن أ الاطور أ املتعوم ال يضي  شيئاً هلذه العدالة أما ا
 ولي  أ قيمة أ حقيقية من القي  اإلنسانية. -شرحا ا هناك  -ظروف حملية يف أوراب 

والعقاا . ويف هاذا التاااا   صاة عنواناه أ ادر وا احلاادود [ يف اااا  أ اإلنساان بااني املادياة واإلساتم أ حبااث مرتصاة يف نإارا اإلسااتم للرتارد واجملاماع  واجلرميااة 130]
 ابلشب ات أ يعر  املعاين اإلنسانية الر يعة يف تشريع احلدود اإلستمي.

ولتاان  وهاذا حاه.[ تقاول الشايوعية  ن هاذه العتقاات ال اا ال وجاود هلاا  ال حياث توجاد امللتياة الرترديااة. وحياث تل اى امللتياة الرتردياة تاتول هاذه الاشاريعات. 131]
 الشيوعية  ابا قد بدأت تبيح امللتية الرتردية من جديد. والبقية أتيت!

 [. 58[ سورا النسا  ] 132]
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 [. 38[ سورا الشورى ] 133]
 [. 7[ سورا احلديد ] 134]
 [. 33[ سورا النور ] 135]
 [. 5[ سورا النسا  ] 136]
 [. 7[ سورا احلشر ] 137]
 [. 60[ سورا الاوبة ] 138]
  اره صاحب مصابيح السنة يف احلسان.[ 139]
 [ رواه البخاري.140]
 [ رواه البخاري.141]
 [ رواه أ د وأبو داود.142]
 ااا  أ الاطور وال بات يف حياا البشرية أ.  - ن شئي  -[ انإر 143]
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