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 كلمة الناشر
تصدد ه هددلب صلة اددرة صل رآايدددة ل صل قددر صلددلع صخفددداه ريددل تاددرا ررصاالددد ه  لرافددا ، صلاددا  صلادددر  

، وأييت هدلص صالخفيداه ل وقدر تفادرا ريدل ص تدة 2004وصلث ارة صلاربية صإلسالتية ضيف شرف عريدل لادام 
 وث ارية تن صخلاهج.صلاربية صإلسالتية  شرس هجمة عسارية وصقفصادية 

ويا  تارا ررصاال ه  لرافا  عااظ صلاا  صلي م؛ حتمل إليل سائر ص تم ث اراهتا، تةادل هبا وتفحاوه 
 وتفلاعل تاها وتفااتل..

 إهنا صللراة صللهةية إذن لفس يق صلة ارة صل رآاية ل س ق صلث ارة صلااملي.
تنفلادد ن هبددا ل افمادداتام صلددب تاددا  دب دد  وقدد  ي دد ل قائددلم دهددي تادد ف لرفصدد ير ر دد   تددا لاددم ال 

 حاال  صلل ر وصجلم د وصلفخرف وصالحنطاط 
 [ .25/30}َوَقاَل صلرَُّس ُل ََيَه  ِّ إِّنَّ قَدْ تِّي صَّتََُّلوص َهَلص صْلُ ْرآَن َتْهُج هًص *{ ]صللرقانم 

ددرَْد{ صلددب دوَّ  ل ،دداه حددرصم، صاطرددق صملاتندد ن عردد  هدد يها ي ددي  ون لإلاسددااية حردداهف رةادد  ة ددة }صقدْ
دجنزوها ل ررتف قصريف تلهرة، مث صا غر ص مبنجزصهتم صةراهية عن ب ارة }صقدْرَْد{، رأدهكهم تا ددهك ص تم تن 
قةرهم تدن ود ل ص تد  وتدا ي هثدل تدن قسد ف صل ردة إىل دهجدة صلفحجدر، وتدن صالاامدات إىل دهجدة صلدفار ، 

 صج، وترك ص صلة ارة ياس ها صلص د ريايق إبرهتا عن صةركة.رف قلر سلينفهم ل عرا صلةحر تف اذرها ص ت  
حيدداول صملالددف دن ي ددد م بددةال دعمدددال صلصدديااة؛  ردد  عدددن صلة اددرة تدددا يسددفطي   ددا صعدددرت  إبرهتددا تدددن 

 صلص د.
تفحددره صإلبددرف.. تةدد د بلفلبددل .. حيدداول صإلقددالرت بلسددلينة رفددرتا  تر يددة برببنفهددا صلف ريدد ي ، وبركاهبددا 

  إىل اددد م عميدددق، ذص  صليمددد  وذص  صل دددمال، قةدددل دن تسدددف ر صإلبدددرف و خدددل صلسدددلينة ص اههدددا صملسفسدددرم
صلصحي .. إال إحباه خمفرف.. هل سيحفمل هببندة صلسدلينة وهكاهبدا ادا ب  إقالعهدا تدن ج يد  باد  ود ل 

 تاث وعطالة ! هل سير  ن أبالسهم ل صلرجة خ راً وهرااً !
هون. صملهم دن هللا تااىل صللع هسم لإلاسان خاهودة وري دل تندل دن كدان لي  تهماً دع صلطري   سيخفا

ت روعاً لرخرق عرضل عر  صملالئاة، مث دهسل هسرل يرا ن لدل ُاد ً  عرد  صلطريدق حتد د صال داب، قد  وضد  
هتددا ل يدد ب هددلب صلة اددرة صل رآايددة صواديددة، دودرت ريهددا هسددالفل صخلااددة صلددب صا طدد  هبددا وحددي صلسددمام، و و د إبر 

بةطاقة تغناويسية هائرة تصحةل ريما ب ي لل تن هحرفل صلط يرة إىل حيث دهصد هللا لل، و   ارها حارصً عر  
دتة دون دخر ، رهي تطي  كل تن يسفخ تها تن صجلن  صلة رع، وي  م ب صجة اياافها لفسفمر صلسدلينة 

وسدل  صلد تام، تاضدية إىل حيدث دهصد هللا صإلاسااية تةحرف إىل ه رها صملرس م، تصاهرت دت صج صللساد وصل رم 
وا تن صلسم  وصالهت ام، ولن ينفهي صلفاهيخ،  ال لن ينفهي صلف صر  وصلصدرصرت. لادن تنط دل ياكد  دادل سديا ن 
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ارصرت درااه يل   ريل تن كان دعمق رارصً، ودج   عر  صإلاسدااية ودعدم الاداً }إِّنَّ َهدَلص صْلُ دْرآَن يَدْهد ِّع لِّرَّدبِّ 
َا ِّ دَنَّ َوُْم َدْجرًص َكةِّريًص *{ ]صإلسرصمم هَِّي دَقدْ  ُر صْلُمْاتِّنَِّ  صلَّلِّيَن يَدْاَمُر َن صلصَّاةِّ  [ .17/9َ ُم َويُدَة  ِّ

وإبرتل صواديل ت ح اة بطاقٍة ع يمة ال تنل ، وال تطيق اربصً ل دي ع صلااجزين صملاطر  تهمدا حداول ص 
لز تن دي يهم بحثة عمدن حيسدن صسدفخ صتها واد هنا تدن صلاةدث تثةيفها وإي ارها عن صةركة، رسرعان تا ت 

 [ .47/38}َوإِّْن تَدفَدَ لَّْ ص َيْسفَدْة ِّْل قَدْ ًتا َ،رْيَُكْم مثَّ اَل َيُا اُ ص دَْتثَاَلُاْم{ ]حمم م 
هدددل ينف دددر دهدددل صل دددرآن هددد ص ً دكثدددر تدددن صلدددلع ةدددق هبدددم ل صلادددرصق وررسدددط  ودرغااسدددفان وك دددمري 

 دن يفحسس ص ب ارفل ل جي هبم وحيرهوص إبرهتا تن صملثةفا  وصلا صئق !وصل ي ان، قةل 
هدل ينف ددر صلادا  ضددياعاً وعمدً  دكثددر تدن دن يرددلي عرد  ترتاددة دب د  صيددا ه صلة درية ل ديددر َيسدد  
وادربص وشدداتيال ل ددة هجددل صلسددالم، ويصددلق لددل، ويدزود بئاددي ص سددرحة ليفدداب  تددنثرب صإلجرصتيددة ل تزيدد  تددن 

وتدد تري صملنددا ل ردد ق هحوس داددحاهبا، وحرتدداهنم تددن  اهسددة دبسدد  ح دد ق صإلاسددان ل صلدد رارت عددن  صلف فيددل
صلنل ، قةل دن ميس  صلة ادرة صل رآايدة لف لدل عرد  وريدق خالادل وادالحل حدن يةد و إاسدا ً سد َيً يسدمي 

 صملسميا  أبمسائها كما عرمل هللا ي م خرق !.
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 مقدمة أوىل
 إذص كان هناك تن يهمل ص تر. -َي  صل رآن   هلص صلافا  حبثاً ل دولكان تن صمللروا دن يا ن 

ل   بد د حبثداً عدن صلرتتيدة صمل ضد عي صللادرع لد َي  حسدة تد صيف صلندزول ل تادة، وكدان صود ف تدن 
هلص صلةحث ه  تناول صلةنام صلرتصكمي صلدلع دح ثفدل هدلب ص َي  عرد  صملسدف   صللادرع وصلا ائد ع.. دقد ل  

 لروا.كان تن صمل
وقدد  صبفدد د صلةحددث رادداًل عردد  هددلص ص سدداس، لانددل ت قددف عندد  ا طددة صلة صيددة.  ددل حما تدداً هبددا إىل حدد   

 كةري، ترهتناً هبا ل هيمنة ال ح ود وا.
ل د  وجد    -دو حن بصا بة  -ر   كاار صلة صيةم }صقدْرَْد{ وهي ب صية تن صلصاة  او ها بسه لة 

صلدب صبفد د  تالحمهدا تفرد  تةاعداً، وبلفد صيف وهد  جد هر تردفحم وتفمثدل دهنا اثل صجلد هر ص ساسدي لررسدالة 
 دساساً بل سيرة صل رآاية ل صسف ااه صملاجزفم صلا ل .

ت هجا  خمفرلدة اثدل ءدام صلا دل، تاد ين صلا دل، إعمدال  -كما ده    -كل صلةاقي تن ص ول َي  كان 
 صلا ل. هلص تن  حية.

،دري  تلااديل ذلد   يدة صلندزول ب قدة،  نصلصدا بة مبادان تفابادة ترت دتا تن  حية دخر  ر   كان تن
  حتفلظ لنا هبا صلسنة ودسااي ها بطري ة ميان صل ث ق هبا. وةااً دوصئل صلس ه تارورة قطااً وي يناً،  و ت ج دف

دث وكدلل  تاررددة صملادي تددن صملدد   تدن صلسدد ه تسددألة كبفدة ااتدداً، وكدلل  هندداك باددل صلسد ه ترتةطددة حبدد ص
 تاينة تارورة اتهخيياً؛ رس هف صإلسرصم تثاًل ميان ت  ير ازووا صهتةاواً هبلب صة صدث.

و لان  هناك س ه ال ية و ذل  وصضحا ريها ، و كمدا ت جد  آَي  ت ايدة ددهجدر ل سد هف تايدة     
  تايدة ميادن دن ياد ن هنداك سد هف تايدة تفدأخرف ددهجدر ريهدا آَيكرتتية ت قيلي ال إعرتصا عريدل  رأادل 

 ."كرها تاية"تةارف، كرتتية ت قيلي ال صعرتصا عريل ديراً، ولان ذل    يلكر  هنا 
وتن  حية دخر  رإن صلن رف صملفسرعة صلب حتام عر  تسرسدل ص َي  حبجدم صلسد ه هدي ا درف خاو دة؛ 

 ايدة ااتداً ازلدر ل رس هف صلزلزلة تثاًل صلب تن صلسهل ج صً ت ةيهها بلنسيج صملادي صملةادر جد صً هدي سد هف ت
افم  ت   تسف ر. كأءا لفزلزلل وتدلهة عندل َوْهدَم صالسدف رصه، تلي دل همبدا تدن ،لردة دو ا تدة صسدفغرق ريهدا ، 
بللهم السل هناك آَي  ددهجر عر  دهنا ت اية تفأخرف ل س ه تاية تةارف  كما بال ص َي  ل سد هف 

ق هددلب ص َي  يادداها ااتدداً ك هنددا ت ايددة، ويددرج  صل رددم  دوءددا سددن  اددحي  دو حددن ضددايف، ولاددن سدديا
عردد  ص كثددر ك هنددا تةاددرف تنفميددة لرسدد هف ص اددل السددها، رلددي سددياق تادد  ت دد  ص َي  تددن د ه صلرسدد ل 
وت  يددل بطري ددة ال يا ددل دن تادد ن تنفميددة لرلددرتف صمل ايددة، وإءددا تددن صل صضدد  صافماحهددا للددرتف دول اددزول صلدد حي 
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س ه ص اري، خااة ل  ل ع م وج د سن  دو هوصية تسن ف ت عم صلدردع صل ائدل صملفلق ت  تسرسل ازول صل
 با ن هلب ص َي  ت اية.

هلص كرل  ال تن تسدألة صلرتتيدة صملففداب  ص د د تسدألة اداةة، وهمبدا ،دري ذص  جد و ، رالسد ه صملايدة 
لرددة  حتد د هددلص صخلدد ، عم تداً ت دد م لندا خط ودداً عريردة عاتددة وتف صخردة ، ولددن يادد ن تهمداً ح دداًم تدن ب

وتدددن ت ضددد  دكثدددر ، رالةندددام صلرتصكمدددي صلنهدددائي صملفاددد ن تدددن يفردددة خطددد ط عريردددة، هددد  صملهدددم ل صلنهايدددة. 
وصخلطدد ط صلاريرددة صلددب دقصدد ها، وقدد  تنفمددي ملددا اسددميل صليدد م بلا ائدد  دو بإلميددان، دو قدد  تنفمددي لرلاددر دو 

دهنا كاار ترتصكم ل وعي صلرس ل  ص  ودتةاعل، وعرب لر عي. صلفسميا  وصلف سيما  ،ري تهمة هنا، صملهم 
ترصكمها كاار تفلاعل، وكاار تن ئ وعياً ب ياًل تغايرصً لادل تدا سدةق ، إىل هندا، وص تدر ياداد ياد ن عدادَيً 

 بل وب يهياً.
لان عن تا جن  دن صخلط ط صلاريرة صلب ،رسها صخلطدا  صل درآ  ل ردرتف صلفاد ين ص وىل، وصلدب كاادر 

لال تا تالهدا تدن ردرصئل وشدرصئ ، عند تا جند  دن هدلب صخلطد ط صلاريردة تل د دف بدل   ثابة حجر ص ساسمب
ردددإن ص تدددر ال ياددد د عدددادَيً وال بددد يهياً وال حدددن  ، يين صلف ريددد ع وصل دددائ  وصملسددديطر تا وتدددة ل صلفلادددري صلددد

 تنط ياً.
وهد  بلفدايف ل كيليدة ر د صهنا، ل هلص صلافا  ه  حبث عن هدلب صخلطد ط صل رآايدة وصلث صبدر صملل د دف، 

 صل روف وصملالبسا  صلب دد  إىل ر  صهنا ودَتر خبط ط دخر  خمفرلة، بل وترادف لرخط ط صل رآاية.
صل ينيدة صلف ري يدة هدي مبثابدة دسدالك شدائاة، تدن صلصداة  او هدا  رحيدةصخلط ط صملردادف ص فميدة بلهلب 

 ةل بلفج ل ل ح ل دلغام تارا لالالجاه ل دع وقر.وصخرتصقها. وصلفح ث ل هلب ص ت ه ه  دش
وعرصقفهددا وق هتددا تسددفم ف دساسدداً تددن صحفمائهددا بلنصدد ص صل رآايددة وصلنة يددة  رحيددة صلف ري يددةإن ق صسددة صل

صمل  سة، وصدعائها صحفاداه  ويرهدا لنلسدها ر د . وبلدر،م تدن دهيدة هدلب صل  صسدة، ردإن ص تدر يهد ن عريندا، 
هضية صلنص ص صمل  سة السدها، ولادن تدن رهدم تغداير لدلل  صللهدم صلدلع ا دأ ل  دروف  انا انطرق تن د

 وتالبسا  ت او  ريها صلفاهيخ وصلسياسة ت  صلا ي ف.
وصملفصدد ع وددلب ص تدد ه ياددرف جيدد صً جسدداتة تهمفددل، بددل إاددل يادداد حيلددظ ،يةدداً كددل صلددفهم صلددب سددفر   

إاددل حيفمددي بل ددرآن وكلدد  مبنزلددل وكدددياًل  - يددة السددها عريددل، لانددل حيفمددي مبددا هدد  دقدد   تددن صملاسسددة صلف ري
 وحسيةاً .

صملهمدة ادداةة، اادم. وشدداقة، ااددم. لادن لدد  دهد  صلن در ل وصقانددا سددنارفم دن صلسدا     يادد   اندداً. 
 ودال ال ب   ح  دن ينطق.

 وهلب عالتة عر  صل ه  .
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 مقدمة اثنية
 صملاانم تاة؛ شااهبا بلفح ي .

صلسدادس صملدديالدع. قدرن ءدد ذجي لاوضدارت صلسددي ة صلدب تسدد   ريهدا صإلاسددااية بد  عصددر صلزتدانم صل ددرن 
 وآخر. قرن ،اهق ل  رمة حالاة. صالسفغالل يرر  أبونابل ل صلاالقا  ب  صلة ر.

وصةددرو  تصددةه وجددل صلادددا  بردد ن صلدد م. وص دَين صلسددماوية   تاددد  مساويددة أبع شددال تددن ص شددداال، 
ردددرصط وصلفلدددري ، و  تندددفج تدددن ت ددداهر صل ثنيدددة وصل دددرك صلدددب صقفةسدددفها تدددن صملددد ايا  وسددد طر بددد  رادددي صإل

 ص خر ..
 وصملاادلة صل  مية إَيهام ص ،نيام يزدصدون ،ًًن. وصلل رصم يزدصدون ر رصً.

 وصل رم.. صل رم.. صل رم.
 صملناسةةم رراة صلة رية ص خريف، لفغيري ذل  كرل.

* * * 
فمال صجلاهري بال ت الي ب وعادصتل وتارساتل، لي خل صلغداه، تفدأتاًل ل وذل  صلرجل، ينسحة تن ا

 ذل  كرل، وتفاة صً دون و   تا ..
وذلدد  صلغدداهم حلددرف ل صجلةددل، ت رمددة وهوةددة. تاطددي لددلل  صلرجددل تددا يريدد بم عزلفددل صلسددرية و تالتددل 

ريها صيفم .. ول هو بفل تا ينسي صخلااة. ل  رمة صلغاه    صلازصم وصمل صساف لر رما  ص خر  صلب يغرق 
 ول  تاقفاً ذل  صجللاف صللع يطغ  عر  صلاا  ل وةياة عالقاتل وعادصتل..

 و  يان هلص صلرجل ب عاً تن هاالم صلرجال صملنسحة ..
رلددي كددل تاددان تددن دهجددام صملامدد هف كددان هندداك هجددال أيط هاددي  رطددرهتم صال ددرصط ريمددا ص روددر ريددل 

سحة ن إىل صخلالم، ل ،اه دو ا تاة دو كهف دو دير، ينسج ن ةيداهتم اسديجاً خااداً تدن افمااهتم، رين
 صلزه  وصلفاة  وصالبفااد عن صيفم .

وكدان كددل تدنهم يسددفحيل ك كةداً تنلصدداًل، يد وه ل تدد صهب صخلداص بايدد صً عدن صيفمدد ، عدن صل صقدد ، وعددن 
 صلزتن..

ذل  صلرجل صملفاةد  ل ،داه حدرصم ترشد  لياد ن وصحد صً وحن تر  صلرح ة، كان ية و ل اهر صلايان دن 
 تن هاالم صلرجال صملنسحة  صللين تصري حياهتم ريما با  ت صهصً خاااً ال عالقة وا مبا ح وا..

حن تر  صلرح ةم بد ص ذلد  صلرجدل داَّدُل سديا ن وصحد صً تدن ترد  ص قريدة صملسدفنارف، تثدل ص حنداف دو 
ال يصل صسفنااههم إىل دهجة صلفمرد، وبللص  ال يصدل ل هجدة حماولدة تغيدري بال صلنصاه  تن صلار ،  ن 

 ص وضارت..
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* * * 
حن تر  صلرح ة، كان كل شيم يسري ب ال يُسرُّ صل يطان،  ال حي ق قسمُل صلافيدق }قَداَل رَةِّاِّزَّتِّدَ  

ْ، ِّيَدندَُّهْم َديْفَاَِّ  *{ ]صم  ُُ  َ38/82. ] 
صإلاسدا  وصلروحدي تاداً. واداه  ادرد و د س وشداائر ال تغدين شدي اً كاار ص دَين ق  ر د   حمف صهدا 

 رراًل عن صحنرصراهتا صل ثنية.
وهاالم صلزهاد صملنسحة نم ال ا   وم وال دع ف. ارد د س عر  هاتش صيفم .. وصيفماا  صلة رية 

 صهتا.تسري ل خطاها ص ف تة حن  هاويفها، الهيًة عن تصريها، حبروهبا وعةثها وشه  
 تالهرف. -.. كاار صلسمام ااتفة 

 .. وكاار صلصحرصم خرسام كما ل  كاار َّتلي ل دعماقها سرصً دريناً.
* * * 

 كل ذل  كان قةل ة ا ، وكان ميان دن يسفمر ده هصً دخر .
 تا ،ري ذل  كرل.. -خالل ة ة  -لان ح ث 

 اا  كرل.  يا  ذل  صالاسحا  هروبً وعزلةم بل ااه صالفاحاً حن  صل
 صلغاه، تن  رمفل صاةاث ا ه ،ط  وجل صلاا  ديف .

.. وذلدد  صلرجدددل صلددلع كدددان ترشددحاً ليصدددري وصحددد صً تددن دول ددد  صلزهدداد صملنلصدددر  عددن صيفمددد  وصل صقددد  
 وصلفأهيخ.. ذل  صلرجل ااه دتة.
 عن تا جام  تر  صلرح ة.

 صللهوف. -صلرح ة 
* * * 

  تر  صلرح ة. تن صلصاة دن جن  تصطرحاً حم دصً، يفرة  تن صلصاة دن اطةق ا رية حبلصرريها عر
 تر  صللهوف دو يف مصها..

 كل تر  كرما . تناوه وت وه ح ل صملاا . تصف وال تصف. تنج  وَّتلق.
كددل تددا اسددفطي  ق لددل هدد  دن دساسدداً ج يدد صً لراالقددا  قدد  بدد د.. صلاالقددا  بدد  صإلاسددان وصيفمدد .. 

 ل ل..صإلاسان وصلا ن.. صإلاسان وخا
 بلرة م إن وعياً ج ي صً ق  بله  بلهتل ل تر  صلرح ة .

 والدف لر عي صإلاسا   همبا!
* * * 

َر  لرغاه، وقال للل  صلرجل تر  صلارمة صوائرة صلرهيةةم }صقدْرَْد{.
َ
 كل ذل  عن تا جام صمل
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* * * 
 دصم ح صيف سفة قرون. جام  كرمة صلسمامم }صقدْرَْد{. -با  امر و يل 

ددرَ  ْد{ إهنددا دول كرمددة صخفاههددا هللا لياددرف السددل إىل اةيددل. بددل إىل آخددر داةيائددل.. وهددي ال ت ددةل دبدد صً }صقدْ
 صلارما  ص خر  صلب قيرر لااةيام ص خرين.

رلي كل صلرساال  صلساب ة كان صخلطا  صإلوي يافم  عر  إعجاٍ   حسي ؛ عصا تسا ، ي  بيرام، 
 وري يا د إىل صةياف..
   صلساب ة كان هللا خياوة ل صإلاسان ح صسل.ل كل صلرساال

وري دة دخدر . تردم  ً آخدر، واديغًة  -عز وجدل  -لانل ل هلب صملرف، همبا  هنا صملرف ص خريف ، صخفاه 
 دخر ..

إال خياوة دول تا خياوة صلا ل صإلاسا  هلب صملرف. دوءا صعفماد عر  صةد صس صإلاسدااية. إادل ياسد  
قة ب  هللا وصإلاسان؛ لغة تافم  عر  صلا ل ، با تا ثةر لرة ر ر دل صلرغدا  ص خدر  لرغة ج ي ف ل صلاال

 ل صلاالقة بينهم وب  هللا.
للل   يت }صقدْرَْد{ ايغًة وهتزصً لاالقة ج ي ف. بطاقة خمفرلة لفاريف خمفرف ي  م هبا هللا وحيدل صإلودي. 

 ودع كرمة، تر  هي }صقدْرَْد{.
* * * 

صلدلع   ياد  سدرصً بدل اداه جهدرصً ل صلا يد ف صجل يد ف، دوءدا إهبداه دو دسداوري دو  -صلسدر }صقدْرَْد{ كرمة 
 تاجزص  ت ةل صل صص صخلرصرية..

.. وبينما تنام شا   عر  خياال  كرمة صلسر صلب تلف  تغاهص  صلان  ، رإن كرمة صلسر هدلب قيردر 
 ص  صلارم وآراق صملارردة، وُجنيدر كند  ك وكند   ل صلغاه ثالث ترص  لرجل دُت ِّي، و تفل تن با ب، رلفحر دب

 لإلاسااية عرب صل رون صلب ساد  ريها حراهف }صقدْرَْد{.
وال يدد ه ع دحدد  عردد  وجددل صلفح يدد  ل دع ترحرددة تددن ترصحددل صلارددم سددنا ن صليدد م لدد    تُدَ ددل تردد  

 صلسر.. -صلارمة 
شدااهصً ةرداهف، وتنهاجداً ةيداف،  لان صللع ح  ث دن تر  صلارمة صلب قيرر ل صلغاه هساً، ااه 

 ودول تا دازل تن كفا  سيفخل تن صللال ذصتل }صقدْرَْد{ صمساً يفر  ويفاة  بل ل تص ه وع  ل دتةاعل..
* * * 

 وكرمة }صقدْرَْد{   تان دول كرمة دازلر تن صل حي رحسة.
ةياددة صةددال. دع إهنددا  بددل كااددر دول راددل دتددر دادد هب هللا إىل هسدد لل ص خددري، وإىل دتفددل تددن بادد ب، بط

 دول ررا ُررَِّا عر  حمم   ص  . -كاار بةساوة ش ي ف. ودوءا ت نجا  ر هية 
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 صل رصمفم دول ررا ُررِّا ل صإلسالم، قةل صلصالف وصلص م وصلزكاف وصةج.
 وباةاهف دخر م كاار كرمة  صقرد  صل اترة هي صمل خل صللع ُررَِّضْر عربب كل صللرصئل ص خر ..

هد  صإلوداه صلدلع تدن خاللدل دخدل  كدل  -مباناب صل دم يف وصل صسد  -وض  وددقم كان صلارم وباةاهف د
 صللرصئل صإلسالتية ت قاها صللع ح دتل صل رياة ريما با .

وصةدد يث عددن عالقددة صإلسددالم بلارددم ب  حدد يثاً تاددرهصً صسددفهرار ريددل صملاددا  والدد  ، وهدد  حدد يث 
رآايددة صلدب ت ددي  بلارددم وصلارمدام، وعردد  كثددرف تادرصه لل ددة عرددم يرتادز عردد  صالسف ددهاد باد د تددن ص َي  صل 

ليسفنفج دن صإلسالم  حدث  عرد  صلاردم، ودن هدلص  -ترف  ل صل رآن صلارمي  439وت ف اهتا  صلةالغة ح صيف 
 صةث ه  صلفغيري صملنط ي لرطلرف صلارمية صلب دجنزهتا صةراهف صإلسالتية..

سف هاد وافائجل ادحيحة. لادن عند تا يلادر صملدرم دن صلد حي صإلودي لر هرة ص وىل، تة و ت  تا  صال
ب د بد }صقدْرَْد{ رإال ي ر دن ص تر دكثر تن ارد حث، ودن صلطلرف صلارميدة صإلسدالتية دكثدر تدن ادرد صسدفجابة 

 ولص صةث.
ددرَْد{ رددا تر دكثددر تددن صالسددفحةا  ودكثددر حددن تددن صل جدد   . إاددل ي دد   ل عندد تا يةفدد و صلدد حي بددد }صقدْ

وي دد  ل تنط ددة عمي ددة جدد صً ل صلةنددام صإلسددالتيم ل  -تنط ددة خدداهج صلف سدديما  صالاددطالحية صلف ري يددة 
 ص ساس، ل ص هكان ، ل صل اع ف.

بل وصقااً ي تياً تااشاً  ررصد صجليل ص ول، وه  صللع شال  -وهلص تا كان وصضحاً، دوءا تن ري رارع 
 زهتا صةراهف صإلسالتية..صل راة صلارمية صلارب  صلب دجن

 -دتا دن افص ه دن  صةث  وص وصتر صإلسالتية بطرة صلارم، ق  ح  در ذلد  صلثد ص ، وترد  صلطلدرف 
 ره  دتر دقر  إىل صلسلصجة تنل إىل صلن ر وصلفح يق صلارمي.

ة ل   كان صإلسالم لغدة ج يد ف.. هوحداً ج يد ف.. تردم  ً ج يد صً بصديا،ة ج يد ف لراالقدا  صإلاسدااي
 بارها ت  باٍل وت  هللا..

 وكاار صمللردف ص وىل صلب تا ار ل هلب صلرغة صجل ي ف، ب جب ية صجل ي ف، هي كرمة }صقدْرَْد{.
* * * 

 لان صلرجل صللع دازلر عريل }صقدْرَْد{ كان دُتياً.
صمل اا  ل ت صجهة  -وق   ل عرماح  للرتف و يرة يلسرون ذل  دال تن ددلة صلنة ف ودوجل صإلعجا  

 بص ق اة ف حمم   عريل صلصالف وصلسالم ..
لان صالاطالق تن دهضية صلفص يق مين  ذل  صلفناقل صل اهرع ب  }صقدْرَْد{ وب  دُت ِّية صلنيب در اً وصسااً 

 لرفأتل ورراًم هحةاً لرفحريق.
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عا  صملاا  ش ي ف ليطر ها ل  -عر  سافها  -إال حيره صل رصمف تن دس صهها ص جب ية وح ودها صلرغ ية 
 صلثرصم وصخلص بة.

إال حيره صل رصمف تن صمللاهيم صجلات ف لرفر   صلغديب إىل قدرصمف تدا هد  ،دري تافد   ل بطد ن صلافدة، إادل 
دعدد ف ل ددرصمف كفددا  صلادد ن صمللفددد  ، صملفمثددل ل كددل ذهف تددن ذهص  صخلري دددة.. وصملفجسدد  ل كددل حةددة هتدددل، 

 واسمة ه صم، ومثرف شجر.
لر ددرصمف ل كفددا  صلددنل  صإلاسدداايةم ل كددل ازعددة خددري واددزوف شددر، وعاولددة حددة تسددم  هبددا إاددل دعدد ف 

 صلنل ، حن  صجلمال وصلسم ، دو هت ع هبا حن  صلرذيرة وصالحن صه.
درَْد{ ل صلرغدة صلاربيدة  د  ل ثدرصم صملادا  صملرتةطدة بدل  وصَي ج يد ف لرن در حند   وصملفأتل ل صلرلظ صيدرد }صقدْ

 بل صللرا ص ول صللع ازل ل صلغاه. ص تر ص ول،
رم ف ا  }صقدْرَْد{ ترد مباا م صةمل. صجلم ، تدن صيمد رت. صلل دل. صملد ف صلزتنيدة. وكدل وصحد ف تدن هدلب 

 صملاا  ان  }صقدْرَْد{ با صً ج ي صً ي ض  هحيفنا ملا ح ث ل صلغاه ي تها.
صلر ددام صخلصددية بدد  صلا ددل صإلاسددا   هددي   ددل ديردداً ، وهدد   ددل ينددفج تددن -مباددًًن تددا  -رددال رصمف 

وصل صق  صإلاسا ، ذل  صلر ام صللع ينفج بلهف صل عي وجن  ص تل.. ل  ل قد  يد وم ع د دصً دو قدرو ً.. دو 
  هل..

 قرصمف مش لية تف ص اة تن ر إىل صلاا  كرل برحية تااترية ،ري  زي ية.. -وهي ترتة  بجلم  
لع يغ ص عمي اً حبثاً عن صجلدلوه، وصلدلع يةحدث عدن ص سدةا  ال عدن صل -صللهم  -وهي ع  صلل ل 

 هنددا ليسددر تطر ددة،  -صل دد صهر، وي ددخص ص تددرصا وال حيدد د ص عددرصا ر دد .. وترتةطددة بللددرتف صلزتنيددة 
حتفاج إىل ع   -وبسةة صهتةاوها بل صق  وتفغريصتل  -خاهج صلزتان وصملاان، وذص  االحية ،ري تنفهية بل 

 ي ف وع ل ب رع ج ي  بسفمرصه، لي رد تن ج ي .ب رية ج 
 وهالص رد }صقدْرَْد{ هي دع ف ل رصمف صلا ن أبيفال.. صخلري ة أبيفاها، وصلفاهيخ، وصلنل  صلة رية..

إهنددا دعددد ف صسدددف رصم وصسدددفنةاط وتةحدددر عميدددق ل صلاالقددة صةفميدددة بددد  ص سدددةا  وصملسدددةةا ، وهدددي ذص  
وصلددب كااددر تددن دهددم هكددائز  -يسددم  صليدد م بملددنهج صلفجددرييب ل صلاردد م صلدد ع ف صلددب اخرددر ريهددا بادد  مبددا 

صالاطالقة صإلسالتية ل صةركة صلارمية. وصلب تافم  عر  صملالح دة وصالسدفنفاج، لانهدا بد د  ح داً ل صل صقد  
ددرَْد{ صلددب بدد د  مبالح ددة صل دد صهر صلةسدديطة ص يطددة بللددرد صلةسددي  وال تن فهددي حددن صليدد تي صملاددات، تددن }صقدْ

 بلا ن صلاميق.
إهنا رف   بد ص  صلا دل حند  صجلهدا  ص هبد م مشدال وجند  ، شدرق و،در . تفخطد  ص باداد صلثالثدة بدل 

 وحن صلةا  صلرصب م صلزتن.
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دددرَْد{ ل صلامدددق. ل صلامدددق جددد صً. تثدددل ح ندددة ل صلاردددرة لرددد عي صإلاسدددا ، لرا دددل  صلارمدددة ص وىلم }صقدْ
 كرل.صإلاسا ، بل لرن رت صإلاسا   

* * * 
ول  اتبانا صة يث صلدلع هوتدل صلسدي ف عائ دة، وصلدلع دوهدب صلةخداهع ل ادحيحل ل جد   اصداً شد ي  
صخلص بة، حي ثنا ريل هسد ل هللا  ص  السدل عدن  ربفدل صوائردة ص وىل تد  صلد حي.. وصلدلع يفرد  تدن تفابادة 

تندددل صلرح دددة ص وىل  -غمددد ا وإن كدددان ب -صةددد يث، دن صلنددديب عريدددل درردددل صلصدددالف وصلسدددالم كدددان يادددي 
ضخاتة صلارمة صلب دازلر عريل. كان ياردم دهندا تفجداو  حد ود صل درصمف صالعفياديدة إىل دردق ،دري تن د ه، رهد  

ل دد  خ ددير عردد  »وهدد  يرجدد  هبددا، ويرجددف هبددا ردداصدب، وي دد لم  -ثددالكً  -« تددا د  ب دداهو»يناددر صلطرددة 
َرها يطرةم «السي  «.ذهة عنل صلرورت»ب حن رزتر  «  تر    تر  »، وقَدةدْ

كل ذل  ياك  ب ال قاو  دال عريل دررل صلصالف وصلسالم كدان يد هك تندل صلرح دا  ص وىل لرسدالفل 
دي  وهدلص  -دهية تا جر  لل، ودهية تا ازل بل صل حي. و  ين ل عنل دب صً دال صسف ال دتر صل درصمف، وهد  صُ ت ِّ

إىل تادًن صلد عي وصالسدف رصم كردل، مث  -ص جبد ع  -ال صةدرل ياين دال كان يادي دن دتدر صل درصمف يفجداو  صل د
و  تادن سد   «. هدلص صلندات س صلدلع دادزل هللا عرد  ت سد »دك  لل وهقة بن ا رل تا كدان يد وه ل وعيدلم 

بامدق  -ثالث آَي ، لان وهقة وج  ريها صلنات س، ووج ها سحي ة صل  م، عمي ة صجلدله، تفصدل مب سد  
 -دو خياجلل  -ولال حمم صً كان يارم صجل ص  « ليفين دك ن حياً إذ خيرج  ق ت  » هاًم صلفاهيخ. مث قال تنة

صلنددات س صلددب دل يددر عريددل، ريجيةددل وهقددة تددا  يةددل، وضددمن  -إذ سددألم َدَو خُمرجدديَّ هددم  لرددخاتة صلارمددة 
 صجل ص   اام .

* * * 
 شيم. وعن تا ازل وحي صلسمامم }صقدْرَْد{ با  ذل  صلصمر صلط يل   حي ث

  تنطلدددئ صل دددم .   ين دددق صل مدددر.   تفاطدددل قددد صا  صلليدددزَيم وال ة دددة وصحددد ف.   تسددد   صل دددهة 
 وصلنج م.   يفص رت إي صن كسر  وال عرت قيصر.

 ...   حي ث شيم عر  صإلوالق .
رب ملدا و  يسم  دح  خاهج صلغاه هلب صلارمة صومسة صلب جام هبا صملَر  إىل حمم ، ولد  دادل   ين دل صخلد

 عرف دح .
..   حيد ث شديم ،دري وةياددي بفدااتً، ر د  كرمددا  قيردر ل دذن صلنديب وقرةددل ل ،داه ت ردم ل شدداا  

 تاة.
 ددل صةددال عردد  تددا هدد  عريددلم صل ددم  ت ددرق وتغيددة ل ت صعيدد ها، وصلادد ن كرددل سددائر عردد  صخلطددة 

 ص امة صملرس تة لل إبت ان، دون دن يفأثر مبا ح ث.
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لن يا ن هنداك دع دصرت لفحد ع قد صا  صلليدزَيم.. ص كثدر  -ي صملرف ص خريف بملناسةة وه -.. هلب صملرف 
 تن ذل  دن هلب صلرسالة سفا ن ل ح ي فها ارحاً ت  هلب صل  صا  ال حت َيً.

هلب صملرف سيا ن صلفغيري ل صل صخل، ل صلا ل، ل صل رة، ل صل عي، سيا ن صلفغيري ل صإلاسدان وهد  
 صلةاقي .صللع سيلال 

 تاذص كان سيلي  ل  صا ق صل مر، دو تص رت إي صن كسر ، دو صاطلأ  صل م  
صملهم دن ين أ وعي ج ي  مللاهيم ج ي ف ليا  ِّن افمااً آخَر ه  صللع يصد رت إيد صن كسدر ، دو عدرت 

 قيصر.
 للل  ا  ل بلخرم   حي ث شيم بفااتً.

 رمة ص وىلموكان ذل  تنسجماً دش  صالاسجام ت  رح   وترم ن صلا
 }صقدْرَْد{ .

* * * 
 كاار تر  هي صل الدف صجل ي ف لر عي صإلاسا  ولرا ل صإلاسا ، صلب ح ثر ل ،اه حرصم.

عاتداً صلدب ك ادر عمدر صلد ع ف  23رسيسدفمر ردرتف و يردة افد  حدن صلدد  -خمداا صلد عي  -دتا صملخاا 
 ويفجاو ها.

دون صلد عي صملسدرم وصللادر صملسدرم، بدل يةاثد ن لاتدة وعدرب صل درون سدياا  صملخداَا كثدريون، دول د   د 
دينهددا  كمددا جددام ل صةدد يث صلصددحي ..  إهنددم مينحدد ن لر ددرصمف دباادهددا صملفجدد دف صملفلاعرددة تدد  إههااددا  

 صل صق  وترصكما  صخلربف صإلاسااية.
درَ  ْد{ حدن وإن تن جاهرية ت ركي تاة إىل ا ام صلا ملة صملهيمنة، ي ل جد هر صملخداا وصحد صً. إهندا }صقدْ

،لرنا عنها ل رون، َّتلر دحيا ً، ويا ن ا   صلرجيج دعر  تن هسة صلغداه، لانهدا هنداك ت جد دف، ل 
ص عمدداق، وإذص داصددفنا قرددياًل لنددةل صلدد عي، رسددفا ن هسددة صلغدداه دعردد  تددن كددل ص ادد ص ، دقدد   تددن كددل 

 ص ا ص .. دبره تن كل ص ا ص .
* * * 

ددرَْد{ إال دهنددا تدد  ذلدد  تةنيددة عردد  ق صعدد  بلددر،م تددن سدداة ص رددق صلددلع صا طر ددر ريددل تردد  صلارمددة }صقدْ
 ودس  تفينة، وص هم تن ذل م كبفة.

كمدا هد  صملافداد صليد م ل عصدر   -ولارنا هنا  ة دن اسجل دن صلثةا  لي  عيةاً  جل تنل وافجاهرل 
 صبدر. وحندن ال  جدل إذ ا درم يلخر أبال عصر صملفغريص  صلسرياة. اام! هناك تفغريص ، ولان هناك ديراً ث

 ل ديننا ث صبر. ل حراهتنا ث صبر، ول تلاهيمنا ث صبر.
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ولدددلل  ر رصمتندددا ديرددداً تسدددفن ف إىل ث صبدددر. وهدددلب صلث صبدددر قاعددد ف لرحيدددة ودسددداس لن دددر، إهندددا صلاصدددة 
ائيداً سدرط َيً صلةصرع صللع يغلع صلا  صلب ت درد، وصلةصدريف صلدب تسدف عة. وهدلب صلث صبدر ال اداهس دوهصً صاف 

 ر قياً، عر  ت ض رت صل رصمف دو صلن ر.
 رالاا  كرل، صخلري ة كرها، بال تلاايرها وكل ت هجاهتا، ت ل تي ص ً تلف حاً لد }صقدْرَْد{.

لان صالاطالق حن  ذل  ي دل حما تداً بل  صعد  صل رآايدة.. بلرحيدة صل رآايدة .. بمل ااد  صلثابفدة لر درياة 
درَْد{ تفااتدل وتفحد  بل درآن،  -كبر  صلب تف جل حن  تا ه  وهي ت اا  تسف اف تن صل رآن السل.. رد }صقدْ

 وعرب صل رآن تف ض   وصَي صلرحية ويصري صل رآن السل، قرصمف لراا  وصخلري ة وصلا ن كال.
* * * 

عاتاً هم دُت ِّي ن. دع إن هناك  15% تن صملسرم   ن ر ق سن صلد 40حسة دح ث صإلحصامص م 
وصلب هي دُتية ر   -دكثر تن هب  ترياه تسرم بله وياا  تن صُ تية. وصُ تية هنا هي صُ تية ص جب ية  صلي م

ال يلادد ن دكثددر تددن صخلدد ،  -% تددن صلةددالغ  صلددلين يلادد ن صخلدد  هددم ل د،رددة ص حدد صل 60صخلدد . صلددد 
ددرَْد{ بلنسددةة إلدديهم ليسددر دكثددر تددن دحددرف دجب يددة، ال تاددين دكثددر تددن ص  ادد ص  صلددب ترتيفهددا، واسددةة و}صقدْ

صُ تيددة هددلب تصددح بة أبهقددام دخددر  تلزعددة ت ثددق دوضددارت صلفخرددف وصلددرتدع صلددب يادديش ريهددا تسددرم  صليدد م.. 
ولارنددا ال حنفدداج إىل دهقددام وإحصدددائيا  لناددرف دانددا تفخرلددد ن. لاددل ا ددرف وصحددد ف ح لنددا تالددي السدددفياا  

 ذل .
صرنا هلص ال يرغي َّترلنا، وال ي ض  دسةابل، وال ي رل تن إانا تفخرل ن. اارف هلص وا ر بل. ولان صعرت 

حجددم صملسدداولية صملر دداف عردد  عات نددا، تسدداولية صمللاهقددة صملف لدد ف تددن دانددا ادد ين بدد يٍن كددان دول تددا داددزل تنددلم 
 }صقدْرَْد{.

* * * 
عرد  لان دكثدر ج صادة صملأسداف بدرو صً هدي ت قدف  ردة صل درآن وصلد عاف، تدن دول كرمدة دازودا عدز وجدل 

 صلرس ل صلارمي.
درَْد{  ل ت داهر كثدريف ، صإلسدالتية  رر،م صاف اه صلصدح ف ردإن هنداك قصد هصً وصضدحاً ل عالقفهدا تد  }صقدْ

وه  صل ص ه صللع يناا  عر  عالقاهتا بيفمد  وصل صقد  وصلفداهيخ وصملسدف ةل، بدل عرد  عالقفهدا تد  السدها  
 ك اهرف اح ف، وعر  عالقفها بإلسالم، كال.

تله م }صقدْرَْد{  ل تله تاً كاد َيً وترتةطداً بل درصمف صلف ري يدة صجلداهزف لرمجرد ص  وصلافدة صلدب  ذل  دن
تر ينداً ت ريد َيً، ال حد صهصً بد  ص جيدال وبد   -إال ريما ا ه  -سطرها ص ول ن رحسة. وكاار هلب صل رصمف 

ا ةاضددر ولدد  بل دد ف. وتلددرا رهمددوصملاضددي، بددل كااددر قددرصمف حتدداول إقسدداه صملاضددي عردد  ص -صل صقدد  صةاضددر 
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 دروف صل درن صخلدات  ع در.. وكدان ذلد  حتجدريصً ل صسد . وت زميداً ملداهد. وص،فيدااًل لدرو  صإلبد صرت. عرد    تاينا
 لصح ف ص تل ل صلنل س.

ص تدل. بلدر،م تدن دن  -وتن هلص صخلرل صلاةري للهم }صقدْرَْد{ افجر   صهر رارية تاسدلة ل صلصدح ف 
ادفج عدن ام عدة  دروف وتالبسدا  اتهخييدة وصجفماعيدة ق ميدة، تاد د إىل عصدر صالحنطداط،  هلص صخلرل السل

لان صلنفيجة صلنهائية لرلهم صجلات  لارمة }صقدْرَْد{ كاار صسفمرصهصً لفادري  قديم وتلداهيم عصدر صالحنطداط بدل 
 حت يرها إىل ب يهيا ، تسرما  ال ،ًن عنها.

* * * 
ول تدرف ل صلغداه، كاادر حتمدل إشداهف إىل خردق صإلاسدان تدن عردق. ص َي  صلثالث السدها صلدب دازلدر د

وصلارق ترغة صل م، وهي و ه تن ص و صه صجلنينيدة صلدب ميدر هبدا صإلاسدان، وقد  ذُكِّدَرْ  هدلب ص ود صه بفلصديل 
ددرَْد{ تةاشددرف، يثددري  ددرَْد{ تةاشددرف، وقةددل }صقدْ دكددرب ل آَي  دخددر  تددن سدد ه خمفرلددة. لاددن ت قاهددا هنددا بادد  }صقدْ

 عر  ص قل. -الافةاب وصلفأتل، لر هرة ص وىل ص
إىل دن يصددري إاسددا ً، بلرددة    -لاددن ال عجددة، رالار ددة دوه تددن ددوصه صلفطدد ه صلددب ميددر هبددا صإلاسددان 

كما ار ب ية صملخر قدا  أبدوصه ودود صه َّتفردف دو تف دابل تد  ص ود صه صإلاسدااية حبسدة ت قاهدا تدن خاهودة 
 تثرما تر صإلاسان. -يل وصلنمرة وحن صل يناا ه، تروص يفيااً أبو صه تاينة صخلري ةم صل طة وصلارة وصلل

لاددن تطدد ه صإلاسددان ال ينفهددي بافهددام هددلب ص دوصه صجلنينيددة، كمددا ينفهددي تطدد ه ب يددة صةيدد ص  . إاددل ال 
كمدا   -ندل يافمل إاسا ً إال خبط ف دخر .. بط ه آخر.. وبينما مير صإلاسان بفر  ص و صه صلساب ة بلدر،م ع

ادر صةيد ص   ص خدر  هبدا. ردإن هدلص صلطد ه ص خدري ال ميدر إال إبهصدتدل ووعيدل، إادل خيفداهب دو ال خيفداهب. يامددل 
 ده  صلفط ه، دو ي ل حيث ه .

وهدددلص صلطددد ه، بدددل هدددلب صةريدددة ل صالخفيددداه، وتسدددريم صلددد عي وصإلهصدف ودددلب صملسددداولية هددد  دول تدددا مييدددز 
 صإلاسان عن ب ية صملخر قا .

درَْد{ صلدب حتاادر صإلاسدان  صلار دة ل ص َي  صلدثالث ص وىل صلدب  -وهلص صلط ه هد  صلد عي ذصتدل. إادل }صقدْ
 دازلر ل صلغاه.

 ويفميز تن ب ية صملخر قا . -}صقدْرَْد{ هي صلط ه صإلاسا  ص خري صللع بل يافمل تط ه صإلاسان 
وهدددي ت جددد دف ال ل صةلدددرَي   -إلاسدددان ل تطددد ه ص -إهندددا صةر دددة صملل ددد دف صلدددب ودددال صلةحدددث عنهدددا 

وع ام صجلماجم صل  مية، وحب ث ص اثروب ل جيا. إهنا ت ج د ل وعيل. ل ع رل. ل قرصهب أبن يا ن إاسا ً.. 
 وصللع ال ب  دن مير بد }صقدْرَْد{.
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لدب تا قدل }صقدْرَْد{ هدي ترد  صلطلدرف صلن عيدة صلدب خيفداه صإلاسدان دن ي لزهدا ليفخطد  صةد صجز وصلا ةدا  ص
عدددن إاسددداايفل. عدددن وعدددي صملادددا  صلامي دددة صلااتندددة ل كدددل ذهف تدددن ذهص  صلاددد ن، وكدددل حركدددة تدددن حركدددا  

 صلفاهيخ، عن دن يا ن كما دهصدب هللا دن يا نم خريلة عر  ص ها ..
لي ددره هددل يامددل، ويسددفجية  -بادد  دن دكمددل تطدد هب صلطةياددي صخلدداهج عددن إهصدتددل  -ي ددف صإلاسددان 

سرم صلفط ه صإلاسا  صة ي ي. سرم }صقدْرَْد{ ،وكل دهجة  -يصا  ذل  صلسرم صملريم صملر ن ومسة صلغاه، و 
تن دهجا  صلسرم يصا ها تغ ص بل إىل عمق صة ي دة وصلد عي وصإلهصدف، وتزيد ب صقدرتصبً تدن دوهب وتسداوليفل 

 صة ي ي .
 لطحالة وصل وص .ري ف عر  حارة صلسرم، ق ه ص -تافلياً بفط هب صجلنيين  -دو دال ي ف 

* * * 
ددرَْد{ اثرددر ل تنجددزص  حردداهية خمفرلددة وتفن عددة  كااددر ل ح ي فهددا جدد هر صةردداهف صلددب   -.. و }صقدْ

 صهتاز  عر  هسة صلغاه.
يفجدد د تدد  تطدد هص  صيفمدد  وصل ددروف. وتددرف اثرددر ل ع صلددة  -قائدد   -رمددرف اثرددر ل ر ددل تفجدد د 

 صمللف حة ديراً. صجفماعية مشرر كل ت صونيها ل صلةر صن
 دون صن  واثرر ل ارصرت تفأجج ب  ق   تفناحرف، وتفناررفم ص وىل صلفزتر بد }صقدْرَْد{ صملفج دف صللهدم

عرددد  صل صقددد  وصيفمددد ، وه،دددم م قدددرصمف وصحددد ف لرم ااددد ، وصلثاايدددة حاولدددر إلدددزص يازودددا  ددد دها عدددن ث صبفهدددا  
 مق ..ار دوتاً هناك ل صلان }صقدْرَْد{ كاصخفالف صل ااهص ، وتة وا ب  صة  وص خر.. رإ

درَْد{ ادداه  ادرد كرمددة دون صملاددا  وص رداق وصمل اادد ، اداه صلصددرصرت ميثددل  هح   -وعند تا صخفلددر }صقدْ
جاتدددد ف وتف صهثددددةم دون ذلدددد  صللهددددم، دون ذلدددد  صلفجدددد د، دون تردددد  صمل اادددد  دع بخفصدددداهم دون ذلدددد  

 صة ي ي. -صإلسالم 
* * * 

 رَْد{ل صلة م كاار }صقدْ 
 ال. لي  ل صلة م ر  . إهنا ل صلة صية وصلنهاية وريما بينهما.

صللرا ص ول ،ري صل ابل لالسف ناف دو صلنسخ . وصللع ال ياسة رااليفل وحي يفدل  -إهنا ص تر ص ول 
فهدا راالي -هي ص خر   -وصلب ال تافسة  -بل كل ص ت ه صلفالية  -إال بسفمرصهب عر  كل ص وصتر صلفالية 
 إال بلفااتل ت  ص تر ص ولم }صقدْرَْد{.

للل  رإن }صقدْرَْد{ ليسر ارد ب صية اتهخيية لنزول صل حي. إهنا صلة صية وصلنهاية، وتا بينهمدا. إهندا جد هر 
 صةااية أبكمرها. صةااية صلب مل ا تنفلِّ.
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 الباب األول
 عناصر اخلطاب اإلسالمي أساسية، لكن مفقودة

 
 مدخل

ل صلن ردددة صةرددداهية صلدددب تثرهدددا صإلسدددالم لادددر   -لرمدددرف ص وىل دو لرمدددرف ص لدددف  -تدددل صملدددرم عنددد تا يفأ
 صجلزيرف، رإال ال مير  إال دن افرال صل ه ة دو صإلعجا  بلل  صلفح ل صلسري ، وصللري  تن ا عل.
ي  لفر  لان صل ه ة دو صإلعجا  هي آخر تا  ة دن اسف صيل هنا. راةاهص  صمل ي  وصلثنام وصلفمج

ال تزي  عر  دن تاد ن ح ندة َّتد ير، ترهيندا عدن صل صقد  صل د ي  صلفخردف صلدلع ااديش ريدل تندل   صللرتف صلزصهرف
هدد  دسدد رة ب يهيددة  -صلطلددرف صةردداهية صل صسدداة  -قددرون.. إن تددا  ددة دن اسف صدديل خبصدد ص هددلب صلن رددة 

 ن ووصساة وشاترة وجلهية ج صً. دس رة تن ا رتم ملاذص  كيف  وتن  ودي
وص هددم تددن وددر  ص سدد رة ب ددال  ريدد ع هدد  صلةحددث عددن دج بددة ،ددري ت ري يددة. دج بددة عمي ددة تفجدداو  

 صلسط  وحتلر ل صلامق.
ر، ودن دج بة كثريف قد  قيردر. ولادل كفدة وارد ص  صلفداهيخ عم تداً حوال هية دن دس رة تثل هلب ور 

ص ج بدة. ص ول يركدز عرد  دوه صل ديم هي دس رة ودج بة بطري ة دو أبخر .. ولاسف كان هناك ا عدان تدن 
بينمددا يركددز صلثددا  عردد  صلغنيمددة وصلزكدداف  -وصملثددل صلاريددا صملطر ددة تثددل صإلميددان وصجلنددة وصلندداه وواعددة هللا وصلرسدد ل 

 وصخلرصج وصجلزية.
لادددن صة ي دددة تسدددان كدددل دلددد صن صلطيدددف. وال تسدددف ر دبددد صً ل لددد ن وصحددد .. وصلن دددرف صملفجدددردف سدددفج  

صلطاعة  وصل يم صل ينية صملثالية، كما سفج  صلغنيمة وصلزكاف وصجلزية وصل ولة صملركزية، ولدن ياد ن ل  صإلميان  و  
 ذل  دع تناقل، بل تالحم وصاصهاه كاتل ولب صل يم ت  صملاطيا  صل صقاية لرمجفم  صلناشئ.

* * * 
 دو حن ل دع وقر آخر  -تا دهية ذل   ص ن 

 وصإلجابة عنل. -فساحل هناك ع ف ج صاة تهمة ولص صل
لص صلرتكيز عر  عن صل صقاة صلفاهخيية صلب دازل ضمنها. وال ياين ه ب صيةً م إن صل رآن ال  ة دن يازل دوالً 

  500، ررددي  لاددل ص َي  صلارميددة دسددةا  اددزول وصضددحة وحمدد دف. ولارهددا ال تفجدداو  صلددد  دسددةا  صلنددزول
صل ددرآن عددن صل صقدد  صلفدداهخيي، هدد  امددل صل ددروف  سددةة ل دحسددن ص حدد صل. ولاددن صل صدد  تددن عدد م عددزل

 صالجفماعية وصالقفصادية وحن صلنلسية صلب دازل ضمنها وخالوا.. هلص صلرب  سيمنحنا رهماً دررل لر درآن،
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و لية صلفغيري صلب صافهجهدا صلرسد ل صلادرمي، دع مبادًن آخدر، لرسدنة  ومل اا  تفجاو  حفما "سةة صلنزول "..
 صلنة ية كال.

يدددرتة  وب ددال جددد هرع  -وخص اددداً اتهيددخ صلةاثدددة صلنة يددة  -ايدداًم إن  صللهدددم صلدد صعي صلارمدددي لرفدداهيخ ك
وتركددزع بادددل ص حددد صث صلفاهخييدددة صلالح دددة حدددن عصدددر  صةددايف. رهدددلب صملرحردددة اثدددل ا طدددة صلةددد م لرحرددداهف 

ااا  تر  صللرتف ال تدزصل صإلسالتية بال دووا وعص هها وص دهاهها وصحنطاوها صملسفمر إىل ي تنا هلص، وإهه
عرد  صلدر،م تدن  -دردرصدصً ويفاعدا   -تغروسة بامق ل صلفا ين صلنلسي وصالجفماعي وصةراهع لرمسدرم  

صالخفالرا  صلامي ة صلب ررضدر السدها عدرب قندايت صلفداهيخ وصجلغرصريدة، رداللهم صلارمدي وصلد قيق لفرد  صللدرتف، 
ا صلنلسدي وصلفداهخيي، ل عيندا ولالوعيندا..، وهد  تدن ب  دوىل ه  تن جهدة دخدر  رهدم لندا،  السدنا، لفا ينند
 رهم  لية صلفغيري صةراهع صملن  د  تفنا كال.

كلثاًم إن هب  صل رآن صلارمي بل صق  صلفاهخيي ال ياين دب صً خروجل وحتيي ب تن دصئدرف صل صقد  صملااادر. هدلب 
 كدادميي  وصلارميد  تدنهم. وصل صقد  دن هدلص صخلدروج صلن طة تثري صلاثري تن خماوف صلد عاف صإلسدالتي  حدن ص

وصلفحييدد  ال يددفم إال إذص اسددانا ب ليددا  صلل هيددة صلف ري يددة. دتددا إذص ا ددر  ا ددرف دخددر  إىل صمل ضدد رت، ا ددرف 
تف ص  صمل اا  صلااتة، رإن هب  صل رآن صلارمي بل صق  صلفاهخيي لن يازلدل عدن صل صقد  صملااادر، بدل سديزي  تدن 

  ليا  صالاال  و صلفغيري مبنهج قرآ  وصض . تل بل، وسيزي  تن  ثريب عريل، وسيلف  دب ص صلفحا
دن صل رآن السل أيتدر  بلف صدي صلفداهخيي وصالجفمداعي ل ع درص  صمل صضد  تندل. وتدن صلةد يهي  هصبااًم  

ع صملن دد د آادددلصك دن ذلدد  ص تددر ال يددفم تدددن دجددل تزجيددة صل قددر وصلفأتدددل صللدداها، بددل  جددل صلةندددام صةردداه 
 وص ن.. صلف صي صلفاهخيي صللع أيتر  صل رآن بل ه  جزم تن تنهج تفااتل دهسير ق صع ب ل صل رآن.

* * * 
 ح ي ة تركزية ول ،اية ص هية. -قةل صل رورت ل دع عمرية تن ية وحلر  -لان هناك 

اك وثي ة اتهخيية وا ص ول ية عر   بلر،م تن كل صل ااهص ، وكل ص تثرة، وكل صلن رَي  صملادية، رإن هن
 كل صل كئق وصلن رَي .

بدل  ن هدلب صل ثي دة حت لدر إىل وعدي يفداعي،  -وهدي كدلل  قطاداً  -لي   ن ثة هتا ر ق دع ش  
وضمري صجفماعي، وصردق لررحيدة وصلةصدريف. حت لدر هدلب صل ثي دة ال إىل دسدف ه تد   رحسدة، بدل إىل دسدف ه 

إىل دسدف ه السدي قةددل دن تفحد ل إىل دسدف ه تد  .. وكددان ذلد  سدرصً تددن  صجفمداعي، بدل حت لددر -السدي 
صلددب اسددفطي  تددن خالوددا دن اسفا ددف دسددرصه تردد   -هددلب صل ثي ددة، هددي ص هددم  -دسددرصه ق هتددا وسددرطفها 

صملرحرددة صالاف اليددة صةرجددة. إهنددا وثي ددة تسدداير صلنددةل صلنلسددي وصالجفمدداعي وصةردداهع لاتددة صلناشدد ة، اةرددة 
 ط ف خط ف.اةرة، وخ
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 -وهددي صل ثي ددة صلددب صسددفطاعر حت يددل افمدد  صجلاهريددة صُ تددي إىل افمدد  َادداه  ااتدداً تدد  هددلب صل ثي ددة 
 ليفح ل إىل افم  كفا . -صلافا  

 الوثيقة -القرآن
هددي دول تددا  ددة دن اةحددث ريددل، وان ددة ريددل عددن تردد   -وهددي صل ددرآن بطةياددة صةددال  -هددلب صل ثي ددة 
 ئرةم ترحرة صلفأسي .صملرحرة صةرجة صوا

ذلدد  داددل بلددر،م تددن دهيددة صلاالقددا  صالقفصددادية صجلاهريددة، وتددرصكم صلثددروص  صلةطدديم عددرب دوهيت صلفجدداهف 
ردإن صخلطدا  صل درآ  ي دل  -صلفجاهع  -صملاية صلف ري ية، وصلسيطرف صل رشية عر  صل ةائل عرب ال ذها صل يين 

 ه  ص هم ل تر  صملرحرة بللص .
طدددا  صل دددرآ  خاادددة ل صملرحردددة صملايدددة صملمفددد ف عدددرب ثدددالث ع دددرف سدددنة تدددن صلفاددد ين ل ددد  شدددال صخل

 وصلفن  ةم صل عي وصلرمري وص رق لرلرد صملسرم. وتن مث لرجماعة صملسرمة.
هدد  صلددلع تلاعددل تدد  تاطيددا  صل صقدد  صجلدداهري تددن  -صملف ددال عددرب صخلطددا  صل ددرآ   -هددلص صلدد عي 

صملرحردة صالاف اليدة وبد  تدا قةرهدا تدن  -ه  صللرق ب  ترد  صملرحردة صةرجدة صقفصادية وتادية وع ائرية. وهلص 
وهمبددا قددرون  رددر ريهددا تردد  صل ددروف صالقفصددادية ترتصكمددة، دون دن حيدد ث ذلدد  صلفندداقل  -ع دد د و يرددة 

وةااً كاار تر  صل روف تسفلز بال صلفغريص ، هنا وهناك، دون دن اد  صلةنيدة  -صملسفلز لرفغيري صجللهع 
 فحفية لار  صجلزيرف، ودون دن َّتط  خط ف وصح ف حن  بنام حراهع تفماس .صل

دتددا ل صملرحرددة صل رآايددة، ر دد  ادداه صخلطددا  صل ددرآ  صملادد ن لردد عي صإلاسددا ، هدد  صلددلع يفحدد   تردد  
قةددل صل درآن تصددط م بارددها  -صل دروف وصل دد صا  صالقفصدادية وصالجفماعيددة. كاادر تردد  صل دد صا  وصل دروف 

دو حدن بللطدرف صإلاسدااية. دتدا تد  صل درآن رصداه  -صلغزو ص جنيب تثاًل  -مباثرص  خاهجية دخر  بةال دو 
صلفح ع دصخرياً ج صً وخاهجياً ج صً ل آن وصح م دصخري ج صً  ادل تغدروس ل عمدق صجلدلوه صلنلسدية  ردرصد 

سدي. وخداهجي جد صً  ادل تفدأ ٍ  تدن صخفاهوص صإلميان بلرسالة صجل يد ف صخفيداهصً وصعيداً، دوءدا ضدغ  دو إهبداه ح
 ت جيل إوي تةاشر عرب هسالة اة ية.

كان صلفح ع هلب صملرف تن رارف . تن ع ي ف ترم تن  تة درااه. تن وعدي قيد  صلفاد ين وصلف دايل، 
وكان هلص صلفا ين وصلف دايل ال يدفم إال بلفلاعدل تد   دروف صل صقد  وتاطياتدل. وهدلص بلدلص  هد  تدا ياطدي 

ق  وتلاعالتل دهية ش ي ف صةساسية وصلفأثري، وه  تا  ال عزل صل رآن عن صل صق  صلفاهخيي جالةاً ت ض رت صل ص
 خلرخرة كةريف عر  ااي  صللهم صلفاهخيي بل وصل يين.

إن دهيددة دوه صخلطددا  صل ددرآ  ل صملسددألة هددي ردد ق كددل شددةهة وردد ق دع ا ددات. ل دد  صسددف ةرل صلاددر  
صملاجزف صل حي ف . وهالص كان هلص صخلطا  و ثريب صمللهل ه  مبصاف تاجزص  صملاتن ن وصمل رك ن بعفةاهب 
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صلرسل ص خر م إحيام صمل ت ، صمل ي عر  سط  صملام، إشلام ص كمل وص بدرص، صلاصدا صلدب تسدا ، وصلةحدر 
اب ة، صللع صا ق. وهي صملاجزص  صةية صلب شارر حجر صلزصوية ص ساسي ل إميان صملاتن  بلرساال  صلس

 وصلب ا ها صل رآن صلارمي، ودوهدها بلاثري تن صلثنام بلر،م تن صخفالف وةياة إعجا ب عنها.
وصل د صا  صلسددائ ف آاددلصك. وتدا صالدد  صل ددرآن  -وصلدد عي  -وهادلص كددان صخلطدا  صل ددرآ  خاهقدداً لرحد  

وصحددد ف. و ددل صلفحددد ع ال يسددفلز صمل دددرك  أبن  دداهوب ل ذصتدددلم ع ددر سددد ه دواًل. مث سدد هف وصحددد ف. مث آيددة 
ي صجدددل إال بملزيددد  تدددن صلصدددمر وصالاردددمام إىل قارردددة صملددداتن ، دول ددد  صلدددلين صخفددداهوص دن يف دددال وعدددديهم 

 بل رآن، وتلاعر ص ت  صل روف ص يطة بل س  صل رآ .
 

ل دن قة -وكان إميان هاالم  ارهم ل حالة ااٍب ت  صخلطا  صل رآ  صملسرتسل. وكاار االهتم ص وىل 
حمدل قدرصمف صل درآن. اادم. ل د  كاادر ص تدة دُتيدةم  -تلرا صلصالف أبهكاهندا وسدننها ل صلسدنة صلااشدرف لرةاثدة 

  ياددن هندداك دكثددر تددن سددةاة ع ددر هجددداًل  -وهددي حاضددرف كددرب  تددن ح صضددر جزيددرف صلاددر   -ول تاددة 
ل كاادر تاةد صً لرد عي صجل يد ،  ي ون صل رصمف. ورجأف ااه  صل رصمف تاة صً واالف. و  تادن حمدل قدرصمف، بد

 لررمري صجل ي ، ل دحرف ودللاظ.
هددلص صلفمدداهي وصلف دد ي  صملةاددرصن لاددل حددرف وللددظ تددن دللدداظ صل ددرآن صلاددرمي، كددا  هددا صل سدديرة صلددب 
تالل هللا حبلظ صل رآن عربها، ر   در  صلف  ي  وصلف  ير صللع ح ي بل كل للظ تن دللاظ صل رآن حادثة 

 حريف، صلب تر  هبا صلافة صلسماوية ص خر .صلفغيري وصلف
حلددظ صل ددرآن تددن وصقاددة  -صإلت ددان  -حيددث إن صلف دد ي  صملةاددر بددل وصلفاةدد  بل ددرصمف، وتددن مث بةلددظ 

صلفحريددف، وحددارظ ل صل قددر السددل عردد  ثنائيددة شدد ي ف ص هيددة ل صلرغددة صلاربيددة كاددل، ول صلةيددان صل دددرآ  
  -صملاًن  ، صلب لاةدر دوهصً كةدريصً جد صً ل تلسدري صل درآن ل صل درون ص وىل  - عم تاً، دال وهي ثنائية   صلرلظ

كما ميان دن حتارظ عر  هلص صل وه وأبهية دكرب ل صملسف ةل.. ر حد ف صلرلدظ صل درآ  وثدرصم صملادا  صملمفد ف 
 .در ياً وعم دَيً لال للظ،  ال تن هلب صلثنائية تنجماً ش ي  صخلص بة وش ي  صالتسارت

ول كدل ص حد صل، وحددن ل تاسدار صمل ددرك  صملادادين صلف ريد ي  لرخطددا  صل درآ ، ر دد  كاادر حالددة 
صإلعجددا  وصلددله ل هددي صلسددائ ف. ل هجددة دن صمل ددرك  دالسددهم دعيدداهم حت يدد  تاهيددة صخلطددا  صل ددرآ م دهدد  

 شار  سحر  جن ن  دم سج  كهان 
ن هلب صلف سيما . ولان صإلعالم صملاادع كان ال ب  وتن صلي   وةااً دن صل رآن ال ين هج حتر دع ت

 لل دن    خااة يراها حتفل لرروهص  دعائية وسياسية رحسة.
كددان صخلطددا  صل ددرآ  ردد ق كددل تاريددف وقةددل دع تصددنيف. كددان حالددة رريدد ف ال تسددة قة وال ترح قددة، 

 وسيرة و،اية ل صل قر السل. -وكان خيفاه صلا ل 
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 إعجا ب.وكان هلص سرصً تن دسرصه 
* * * 

إن صخفياه صخلطا  صل رآ  لرا ل ،اية ووسيرة ل آن وصح ، ينة  تن وةيافل صإلعجا يدة داداًل.. رةينمدا 
صعفم   بقي تاجدزص  صلرسدل عرد   إعجدا   صةد  وصلا دل، أبرادال خاهقدة لر د صا  صلطةيايدة صملاديدة، ردإن 

 صلنه ا بل.إعجا  صل رآن عر  صلاا  تن ذل  يافم  عر  إي اظ صلا ل و 
تافم  عر  خرق، وصض  لرايدان ل داهرف  -ل  تفةانا كالًّ تنها عر  ح ف  -صملاجزص  صةسية صلف ري ية 

تادية ت ري ية، يفةاها صعرتصف تن صل ه د باجزهم صلا ري عن رهم دو تفاباة هلص صخلرق، يسفرزم هلص صلاجز 
بلفددايف صلفصدد يق ب ردديفل ص ساسدديةم صلف حيدد  صلفسددريم وصالا يدداد صلفددام تددن قةددل صل دده د لصدداحة صملاجددزف، و 

 وواعة صلرس ل ،الةاً.
وصلفسدريم  تسدر  وري داً آخدر تد  صملاجدزف صل رآايدة، ردإذص   -صإلعجدا   -هلب صلثالثية صملفال تة  صلفحد ع 

دع إعالال صلاجز وصوزمية، وهرال صلرصيدة  -كاار هلب صملفال تة صعفم   وب ال دساسي عر  إعجا  صلا ل 
عرب صالا ياد، رإن دع ت هر دو دثر  اولة تدن هدلص صلند رت عدرب صملاجدزف صل رآايدة ،دري ت جد دف عرد   -رام صلةي

 صإلوالق.
وعر  صلاا  تن ذل  رإن آلية  صإلبطدال  صل رآايدة ملاف د ص  وت اليد  وقد صا  صجلاهريدة، كاادر تافمد  

صسددفنهاا صلا ددل بدد اًل تددن حماولددة دساسدداً وب ددال كةددري عردد  صسددفنهاا قدديم ووددرق تلاددري ترددادف، ق صتهددا 
 هزميفل، وإعالن قياتفل ب اًل تن إعالن عجزب .

كان هلص ه  حم  صلرهان صل رآ  ل إعجا ب، دن ي  م صلا ل تن سةاتل، لياد ن صةادم ل قردية ق ميدة 
اد دف، تا د  ريها ص ق صل وص حاام وص سالية. ودن يارن ث هتل عر   صلال ع ل  صلسائ  بال ت اهرب صملف

 صبف صًم تن صل رك إىل ت اهر صالسفغالل وصل هر صالجفماعي .
وكان هلص صلن رت تن صإلعجا  صللع صَّتل شال صجلد ل حصدرصً عرد  ص قدل ل صلدثالث ع درف سدنة ص وىل 

وددالة ص بلندد رت  -وقدد  دعيدداهم صجلدد ل ودعجددزهم صلا ددل-تددن صلةاثددة، تاملدداً وخاهقدداً لرغايددة ملااا يددل، حددن إهنددم 
 ع تن صملاجزص  صةسية صملافم ف دساساً عر  إعجا  صلا ل ال قياتفل، وكان هلص صلند رت تدن صملاجدزص  صلف ري

يناسددة لغدددفهم وودددري فهم ل صلفلادددري،  هندددم كددداا ص سددديج ون حفمدداً وري دددة لاللفلددداف عرددد  هدددلص صلنددد رت تدددن 
 كما وج   ص تم صلساب ة ل صلفجاه  صلنة ية صلساب ة.  -صإلعجا  

ل عمريدة  -وصلا دل وحد ب  -جزف صل رآاية رري ف و دهف ل صإلارصه عرد  خماوةدة صلا دل للل   رر صملا
 صلفغيري صلب هي ه ف كل دين وكل هسالة وكل دع ف.

ولال هلص صإلارصه عرد  تدا هد  جد هرع ال ل وري دة صلفةريده رحسدة، بدل ل وةيادة صلرسدالة ذصهتدا كدان 
إلسالم ه  صلرسدالة صخلاادة لررسداال  صلسدماوية صلسداب ة. رالطداب  عاتاًل تهماً ودساسياً بل وحامساً ل ك ن ص
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صةسي ملاجزص  صلرساال  صلساب ة دته هلب صلرساال  بطاب  حسي، يفناسة ت  لغة صلالع ل صلب كاادر 
سددائ ف، وصلددب صسددفطاعر صملاجددزف صةسددية صخرتصقهددا وصلفلدداهم تاهددا، لاددن صلرسددالة صخلااددة  ددة دن تفميددز عددن 

 مي لغة حية تصر  ت  تاهتا وافائجها لال صلاص ه، ال تصر  ر   لال صلاص ه، بل ُتصرِّ  كل ذل ، بف 
 صلاص ه.

 وكان هلص سرصً آخر تن ج صاة إعجا  صخلطا  صل رآ ..
 كان وال يزصل، ل ال.

 حوادث حسية ، ال معجزات..
،  ددة دن افددلكر دن هَي  وقةددل دن اسرتسددل دكثددر ل صلثنددام وصلفمجيدد  وصالعفددزص  هبددلب صة ي ددة صلسدداواة

عددرب قدددرون  -صلفدداهيخ   تسددر دوتددداً ب اهددا  صلسدددلن صل رآايددة، راخلطدددا  صل ددرآ    تادددري  باددل ج صاةدددل 
بلرددة  إىل صلصددف صملردداد لر دديم صلددب صسفنهرددها صل ددرآن صلاددرمي. وسدداد   -صالحندد صه، وتددن مث صالحنطدداط 

لا دددل ولغفدددل وصل ددديم صلا الايدددة صلدددب كاادددر دسددداس  ويدددال  وتلسدددريص  لدددةال آَي  صل دددرآن صلادددرمي حتددداه  ص
صإلعجا  صل رآ .. هلص بإلضارة إىل دن ع م صللهم صة ي ي لرطةياة صلا الاية ملاجزف صإلسالم صخلال ف ص وىل 
 صل ددرآن  قدداد صللاددر صإلسددالتي إىل صهتاددا  دخطددام حبددق هددلب صملاجددزف، وذلدد  بلن ددر إىل حدد صدث حسددية 

ل صلصددالف وصلسددالم، بعفةاههددا تاجددزص  دخددر  إىل جااددة تاجزتددل ص وىل؛ صل ددرآن . تنسدد بة إليددل عريددل درردد
افرئ كفة صلسريف وصة يث عم تاً مبلاهيم تن هلص صلن رت. وإوالق للظ صملاجزف عريها ه   او  عر  تادًن 

بعفةاههدا راداًل  صملاجزف دااًل، وعر  صملاجزف صل رآاية دساساً. رهلب صةد صدث ال ينطةدق عريهدا تاريدف صملاجدزف
خاهقداً لرادادف يسدفه ف حتد ع ص خددر، تصد ق  ود ف جردة إميداهنم، بينمددا جدر  تا دم هدلب  صةدد صدث  

كمدا ل   -ضمن افم  صمل ينة صملداتن، ودون دن يادرف تا دم حرد ه صمل ده  حد وث حد ث خداهق داداًل 
دن ت ض دددأ تدددا بددد  صلسدددف   حددد صدث تايندددة تثدددل اةددد  صملدددام تدددن بددد  ي يدددل عريدددل درردددل صلصدددالف وصلسدددالم، إىل

  وتن صل صض  وةااً ل هلب 12966 - هصج  احي  تسرم 1وصلثماا  الرصً و،ريها تن صة صدث صمل اهبة 
صةالدة وسد صها ،يدا  وداب  صلفحدد ع وصإلعجدا  ااتداً،  دا ينلدي عنهددا تاريدف صملاجدزف يفردًة وتلصدياًل.. لاددن 

 -للار صإلسدالتي جادل تدن صلردروهع تةدين تاجدزص  حسدية سيادف لغة وتلاهيم  صلالع ل  بلف هيج عر  ص
حن ل  كاار تةنية عر  ح صدث ح ي ية تن دجل تزييف صلفنسيق ب  صلطاب  صلالع ال  صةسدي صلدلع ،دزص 

خااة ل  دل وضد   صلفنداقل بد  صلطداب   -صللار صإلسالتي وب  شخصية صلرس ل  ص  ووةياة صل ع ف 
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ال داب صلدلع سداد صللادر صإلسدالتي هادرداً إىل تغييدة صلا دل وإقالفدل دو إحالفدل صلا ال  لرخطا  صل درآ ، وص
 عر  صلف اع  صملةار.

ول صة ي ددة   ياددن تةددين صملاجددزص  صةسددية هدد  صل سدديرة صل حيدد ف صلددب صافهجهددا  راددر صلالع ددل  صلددلع 
ا و ثريصهتدددا كاردددة ، سددديطر عرددد  صللادددر صإلسدددالتي، ر ددد  كددد ن هدددلص صللادددر ث اردددة ال ع الايدددة كاتردددة مبلردصهتددد

صالجفماعيدددة وصلسياسدددية. إادددل هددد  صللادددر صلدددلع دود  بةرددداهف صإلسدددالتية ل دهك صالحنطددداط شدددي اً ر دددي اً، 
وصللع ال يزصل مياهس  ثريصتل عر  صللار صإلسالتي، وعر  ت ا  صملالي  تن صملسرم  صللين ص دهدوص عناار 

 م صة ي ي.هلص صللار، وترب ص عريل بعفةاهب ميثل دينه
 عر  كل رحااية هلص صلرتدع سيا ن وا ت ض  آخر، بلفلصيل.

 القرآن : معجزة تشارك فيها انت شخصيا..
إن تدددن ج صادددة إعجدددا  صخلطدددا  صل دددرآ  ص خدددر  حت يردددل صللدددرد صمل ددداه  تدددن دوهب صلسدددريب صملافددداد ل 

 صللع قام ليحام وينطق ويارن.. صملاجزص  صلساب ة إىل دوه صللاعل صإل ا  صمل اهك ل صملاجزف با رل
كان دوه صمل اه  ل صملاجزص  صلساب ة ي فصر عرد  صمل داه ف، وتدن مث يصدا  بسدافة ع ريدة تفطردة 

 تنل صخلر رت وصالا ياد ، كان عجزب عن رهم صملاجزف ه  صمللفا  ص ساسي لرمهمة صلرس لية.
اً دساسدياً لفحسد  صإلعجدا  ، وودلص  لان آلية إعجا  صل رآن كاار خمفرلة، إن إعمال صلا ل كان شدرو

كان صخلطا  صل رآ  ت جهاً دوتاً وبسفمرصه لناس  يا ر ن ، إذ ال رائ ف ح اً ترج  تن  س داية ص إبهباه 
 دسار ع  وم.

وبينما ي رتط صخلطا ، ب صية، صلا ل رإال ال يافلي هبلص صل رط، بدل يسدفمر ل حتليدزب وإعمالدل خطد ف 
داً وههدا ً دساسدياً. دوتداً لغدة صلا دل خط ف، اتهف يفح صب  ودخر  يسفلزب، وترف ين طل، ودوتاً يافمد  عريدل حما 

 هي صلسائ ف ل هلص صخلطا  صللع دعجز لغة صلالع ل صلب كاار سائ ف آالصك.
هدددل اسدددفطي  دن افخيدددل دثدددر ذلددد   هدددل اسدددفطي  دن اددد هك حجدددم ص ثدددر صلدددلع تركفدددل هدددلب صملاجدددزف، 

 اتن  وتن مث عر  صيفم  صخلطا ، عر  ص ررصد صمل
هددل اسددفطي  دن حندد د ص ثددر صوائددل صلددلع دافجددل صلفمدداهي تدد  صخلطددا  صل ددرآ ، وصلددلع عددرب عددن السددل 

 بلف  ي  وصةلظ وصلفاة  عرب صل رصمف ص رة 
هدد  بةسداوة صملاجددزف صة ي يدة. إاددل  -صةرداهع  -صالجفمدداعي  -إن دثدر هددلص صلفمداهيم صلندداتج صلنلسدي 

صلددلع تغددري، دعيد  تا ينددل وت ددايرل، هد  صملاجددزف صلددب ا دي عردد  قدد ت  . دع ت اهادة بدد  دوضددارت صإلاسدان 
إاسددان صجلاهريددة  تهمددا حاولنددا إلصدداق صلث ارددة وصلرقددي وصلددلوق بددل عددرب صل ددار صجلدداهري تددثاًل  وبدد  إاسددان 
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جم صملاجزف صملفح  ة عر   وصللاهق صلزتين صللع   يان يفجاو  صلا   صل صح  بينهما، سفة  لنا ح -صإلسالم 
 كارة صلصُُّا م ص خالقية، صل ينية، صالقفصادية.

هدد  صملاجددزف صلددب   تفح ددق إال عددرب تلاعرهددا تدد  صخلطددا   -صودد ف  -ادد صف صيفمدد   -وكددان صإلاسددان 
 صل رآ .

ااددم! إن صةدد يث عددن إعجددا  صل ددرآن يادد ن دون تاددًن إن   ياددن ت ددرت ً  ب ثددر  صلددلع ادداحةل وال 
دقص  ب ثر هنا صالاةهاه أبللاظ صل رآن، وصلاجز عن صإلتيان مبثرهدا وصةدريف بفصدنيلل، كمدا جدر  صلادادف عند  

صملداتنم حااددل  -صةد يث عدن تاجدزف صل ددرآن، بدل صمل صد د هد  ص ثددر بايد  صملد   صلدلع حت ددق ل صإلاسدان 
 صخلطا  صل رآ  .

 ن دبد صً إال بدرب  صخلطدا  صل درآ  بل صقد  صلفداهخيي وصة يث عن هلص ص ثر صلةاي  صمل   ال ميان دن يا
 صللع دررا تاجزتل ريل.

إاسدان صخلطدا   -إاسدان تدا قةدل صل درآن، وإاسدان صإلسدالم  -إن صمل اهاة صلفاهخييدة بد  إاسدان صجلاهريدة 
 -دباددداد صإلعجدددا  صل دددرآ  صلدددلع اثدددل وب دددال تدددادع ل صإلاسدددان  -ولددد  اسدددةياً  -صل دددرآ ،  ارندددا اددد هك 

 صيفم .
وبينما صا غل ص ول ن ل حت ي  تاهية صإلعجا  ل دللاظ صل رآن صيردف، وذهة بارهم إىل دن صملاجزف 
صة ي ية كاار ل دن هللا ارف كلاه تاة عن صل  هف عر  صإلتيان مبثل آَي  صل رآن ت  ق ههتم عر  ذل ، 

  صلالدداه عددن صالسددفجابة لرفحدد ع سدداعة دع إن صملاجددزف كااددر ل صلفدد خل صإلوددي صلددلع  تندد   دو  اددرف
 صلفح ع!

 -وعر  سخارة هلص صل د ل، رإادل ي دري إىل عمدق صلفخدة  وصلرديارت صلدلع صافهد  إليدل صللادر صإلسدالتي 
رةادد  دن صا ددغر ص إبعجددا  ص للدداظ صل رآايددة صيددردف، صافهدد ص إىل هددلب صلنهايددة صملاسددلة  -حددن ل صل ددرون ص وىل 

  تن إعجا  تةاشر، وتنسة صملاجزف لرصرف دو صملن .صلب  رد صخلطا  صل رآ 
ولان.. تاذص عن صملاا   تاذص عن ا ام صمل اا   تاذص عن دسدف ه صةيداف  تداذص عدن صلفلاعدل صإلاسدا  
صالجفماعي صللع صلفحم بخلطا  صل رآ ، واداه  تادل، ليح دق دع دم ود،در  ولدرف ل صلفداهيخم تدن افمد  

عاتددداً ر ددد   ترددد  هدددي صملاجدددزف  30صلف ريددد ي ، إىل تركدددز صلادددا  خدددالل دقدددل تدددن صلةددد صوف و مادددا  صلةددد و 
صة ي ية. ال شيم دب صً ي ةهها. لارنا   افا د ق  دن اافربها كلل ، لان  تاجدزف صل درآن  هدي تلاعردل تد  

 صلة ر وهدود درااوم  اهل، وبغري هاالم صلة ر ال ميان َّتيل إعجا  تا لر رآن .
ا  صل دددرآ  ال تاددد ن إال هبدددم. ال تافمدددل إال ب جددد دهم. وال تةرددده ذهوهتدددا إال باددد هنم إن تاجدددزف صخلطددد

 يا ر ن.
 وملا ااه. -ملا حت ق هلص صإلعجا   -ول  كاا ص ال  يا ر ن  
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وهددلص هدد  جااددة صلفميددز ل صملاجددزف صل رآايددةم حت يددل صإلاسددان صلاددادع إىل راعددل إ ددا  ت دداهك حددن ل 
لإلاسددان صلددلع سدديغري صلاددا  ريمددا بادد  ، دن يادد ن ردداعاًل حددن ل صملاجددزف. ودن  صملاجددزف. ودع إعدد صد ع دديم

تا ن لغة صلف صال صلب يفم هبا هلص صلفلاعدل، هدي لغدة ج يد ف تسفحردر وتةفادر خطد ف خطد ف عدرب صلفلاعدل 
و هعهدا  السل، وتا ن ل صل قر السل جزمصً تن صملاجزف ذصهتام إهنا لغة صلا ل صلب خاوة صل درآن هبدا صلنداس

 ريهم ل صل قر السل.
 لغة! تنهجاً! وري ة ل صلفلاري!

 دن تا ن هلب هي صملاجزف، مث يةحث ن ل دللاظ اردف، دو ل تن  إوي لإلتيان مبثرل.
* * * 

بطري ة دو أبخر ، رإن ج هر صملاجزص  صةسية لررساال  صلساب ة حت ق عرب تاجدزف صخلطدا  صل درآ ، 
 صيفم .وتلاعرها ت  صإلاسان و 

وكما ت  صلسي  صملسي  بي يل صملرض  لي لي ص برص وص كمل، وياي  صملد ت  إىل صةيداف، رادلل  رادل 
وهددي  -صخلطددا  صل ددرآ  عددرب تلاعرددل وتااترددل تدد  صإلاسددانم ل دد  شددل  ترضدد  صلفخرددف وصجلهددل وصلالع ددل 

 ج ي . وباث صةياف ل إاسان ج ي  وافم  -دترصا وبئية ودكثر خطرصً تن صلربص 
وكما حت لر صلاصدا صمليفدة ل يد  ت سد  إىل حيدة تسدا ، حت لدر ام عدة صلف اليد  وصل ديم وصمللداهيم صمليفدة 
صلةالية صلب كاار تاةل عر  صجلزيرف إىل تلاهيم ج يد ف، وا جدة، تندةل بةي يدة، بةركدة، بةيداف. تلداهيم 

  تسا  .
ا صملياداد، ر د  صا د ر ادحرصم صلفخردف وحبدر وكما صا ق صلةحر دتام عصدا ت سد  ليمهد  صلطريدق  ه 

صل رمدا  دتددام صخلطددا  صل ددرآ  لفمهد  صلطريددق دتددام حردداهف ج يدد ف، بندام ج يدد ، إلاسددان ج يدد ، مبلدداهيم 
 ودرااه وهح  ج ي ف.

لان صللاهق صجل هرع دن دبرص صملسي  ق  تدا  تندل  تدن بايد  جد صً، وحدن صمليدر صلدلع بادث لرحيداف 
 تاتر ديراً، كما عاد صلةحر صللع صا ق دتام عصا ت س . تا  ديراً. وحية ت س 

دتا ت  صخلطا  صل رآ  راإلعجدا  تسدفمر. دو ررن دل دن جسدر صلف صادل  د ود تادل تدا   ا لدل دالسدنا 
دوال. ال يزصل إبتادان صخلطدا  صل درآ  دن ي دلي تدن دتدرصا صجلهدل وصلالع دل وصلفخردف، ويةادث صةيداف ل 

 ، ال يددزصل إبتاددان صخلطددا  صل ددرآ  دن حيدد ل صمللدداهيم صلةاليددة وصل دديم صلسدداكنة إىل إاسددان ج يدد  يفمدد  ج يدد
تلاهيم وقديم ج يد ف تردج بةيداف و  تسدا  ، وال يدزصل إبتااادل دن ي دق ادحرصم صلفخردف وحبدر صل رمدا  

 ليمه  صلطريق دتام بنام حراهف ج ي ف.. تا دصم جسر صلف صال ت  ق م  يا ر ن  ت ج د وتلف  .
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ثددر تددا ل ص تددر إشدداااًل دن صلارصقيددل صمل ضدد عة عردد  جسددر صلف صاددل، تسددفن  ،الةدداً إىل قدديم وتلدداهيم ودك
تفناددر بإلسددالم وبل ددرآن بلددلص . وذلدد  ل ددروف اتهخييددة وث اريددة وصجفماعيددة يطدد ل شددرحها، وسدديا ن وددا 

 ارة ش ي ف مب ض عنا ل ت ض  آخر.
* * * 

ص ليدة صلدب صعفمد ها لي ديم ذلد  صلف صادل تد  صإلاسدان  تدا لانم كيف رال صخلطا  صل رآ  ذلد   تدا 
صلطري ة صلب صَّتلها صل رآن ليغرس وري دة ج يد ف ل صلفلادري، ولغدة ج يد ف لرفلداهم، وتلداهيم ج يد ف لررحيدة 
وصلةصددريف  تدددا صلرتبدددة صلدددب عمدددل صخلطددا  صل دددرآ  تدددن خالودددا عرددد  صلفلاعددل تددد  صإلاسدددان  تدددا صلطري دددة صلدددب 

 [  تا صملدنهج 1 ل  صلا ل  تن تله م ارد ساكن و،ري تسفامل إىل حالة عمل ورال دصئم] صعفم ها ليح
 صللع صَّتلب لي ال إاسا ً ج ي صً، برحية ج ي ف، ليةين افمااً ج ي صً 

 كيف صسفطارت دن  ال  صلا ل  ه  صو ف وصل سيرة ل صلفغيري ل آن وصح  
وري ددة تلاددري  -قرآايددة  -نهجيددة لطري ددة تلاددري إسددالتية مبثابددة عنااددر ت هددي  هددلب صإلههااددا  ص وىل

تا ن تزهوعة ل صلنل ، دوءا َقْسٍر دو ررا. بل تامدل بدال وعدي تسدةق، وبدال إهصدف وصضدحة صملادا ، كجدزم 
 تن كل صلامريا  صلب  رع ل صجلسم، دوءا ت خل وصرت تن صإلاسان.

م ، ال ي دددرتط دن تاددد ن وري دددة تلادددري صلزهددداد وري دددة صلفلادددري صلدددب  هعهدددا صخلطدددا  صل دددرآ  ل صملسدددر
وصل عاظ وصلل هام ، صللين يفخيل صملرم دهندم ترفصد  ن بل درآن دكثدر تدن ،دريهم. بدل هدي وري دة صلفلادري صلدب 
دافجها تلاعل صيفم  صجل ي  ت  صخلطا  صل رآ  وااهيل تال، إهنا   ص اهدا  عاتدة   ل صلفلادري دكثدر تدن  

 ية ااهتة حت د برغة ،ري قابرة لرن اتم قف. صافةل. وريق تس ود. خلف صلسرعة.ك هنا عالتا  تروه 
 -وال ميان صلفص ه دن وري ة صلفلاري تف  رت بلفساوع عر  كارة دررصد صيفم ، بلطة  ال، لانها كاار 

 اثل ص اهاً عاتاً وتاشرصً وصسااً لرمجفم  كال. -بلفأكي  
ادددر صلدددب ادددلها صخلطدددا  صل دددرآ  ل ذهدددن صللدددرد صملسدددرم صملف دددال هدددلب صإلههاادددا  ص وىل، هدددي صلانا
تدن قم مدل وكاادر صملسداولة عدن صل ثةدة  -تاهد صلا ل ال صخلرصردة  -بلف هيج. إهنا صلاناار صلب دور ر صملاهد 

ه وإن داداهبا صلفةداوا، مث صلفد ه   -صلامالقة صلب ك هنا صإلسالم كال .. هلب صل ثةة صلب صسدفمر  بالاد رارت 
 صلف ه ي عرب صل روف صلسياسية، صلفاهخيية صملا  ف.

هلب صلاناار شارر وري ة تلاري صيفم م دررصدصً ودا مة وق صا . إهنا وري دة صلفلادري صإلسدالتية ح داً، 
 صل رآاية ح اً.
ي هث ال درااهصً رحسة، بل يطة  صلا ل بطري ة تاينة لرفلاري، وري دة  -عن  صلفلاعل تال  -رال رآن 

سددرب د،دد صه صلادد ن وصلددنل  وصل جدد د، بطري ددة تسدداهم ل تلسددري صلاددا  عردد  ده  تغيددريب، وري ددة تفلدداهم تدد  ت
 وتةين جس هصً لرف صال. -تهما كان  -ص خر 
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ددل دت عنددا  وإذص   اةدد  ررنفةدداك.. خااددة ل تددرصوي   -ااددم! انف ددر عددادًف دن يثددري صل ددرآن ت دداعر  ويُهطِّ
وكددل ذلد  جيدد ، وال أبس بددل إوالقداً، لاددن صلفلاعددل تد  صل ددرآن، ال ي فصددر هتردان وقيددام صلا در ص وصخددر.. 

صلدلع دادزل  -حفماً عر  حتري  ، د صل ت  صللع افخيرل صمل هر ص هم خل د رت صل ردة. صلفلاعدل تد  صل درآن 
 ة دن ياثر ل صلا لم ل صللار. ل تدنهج صلفلادري. ل وري دة صلفااتدل تد  تلدردص   -دااًل ل  م يا ر ن 

 ةياف صلي تية واردصهتا.ص
وري دة صلفلاددري صلنا ددة هددلب ال َّتددص ر ددة تاينددة دو وة ددة بددلصهتا، بددل هددي لررجددل صلاددادعم هجددل صل دداهرت 
وصلااتل وصلفاجر وصلطالة وصلطةية، كما صملخرترت وصلاا  وصمل اتدل.. إهندا بةسداوة تنهجيدة لرفلادري ل ت صجهدة 

 روتينية، كما ل ت صجهة صلفح َي  صلارب  دتام صةياف بل وصمل  .وتلاايرها صالعفيادية صل -صةياف صلي تية 
فبمااا ا باادأ اخلطاااب القاارآب عناادما باادأ تشااكيل أرمااية العقاال اةساالف وأساسااه، و ر قااة ال فكاا  

 القرآنية؟ -اإلسالمية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العنصر األول: ال ساؤل -أواًل * 
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ن ديندداً تددا يةدد د بطددر  صلفسدداحال ، ر دد  تادد د  يفيادداً دن ية و ،ريةدداً جدد صً دن افصدد ه دسدد لر هرددة ص وىل
تادد ن صللرسدددلة هدددي اددداحةة ص سددد رة، ودن ياددد ن صلدد ين هددد  اددداحة ص ج بدددة. صللرسدددلة لددداهق وصلفلادددري 

 وصل ين لرن م صملطم ن صوادو.
! لاددن ذلدد  ينسددجم دساسدداً تدد  ا ددرف ت ري يددة لردد ين، قدد  ال تفلددق تدد  صلطةياددة صلفأهخييددة لإلسددالم. ااددم

هلب صلن رف ق  تفلق ت  ددَين  مساوية دو ،ريها  هكز  عر  جااة وصح   هوحي تثاًل  وصسفه رر  هصحة  
 تاينة  تةاعها س صًم ل صل ايا دو ص خرف.

لان هلب صلن رف ال ت ةل ل شيم صل صق  صلفاهخيي لإلسالم ب الل حركة حراهف عمي ة، صسفطاعر دن 
 اي  ت ايرل وحت ي  تساهب.هتز دهكان صلفاهيخ صإلاسا  وت

إن ا رف  صلند م صملطمد ن صودادو  صلدب ي هثهدا صلد ين ال ميادن دن تنسدجم تد  صإلسدالم صلدلع دعردن قياتدة 
صلا ل، وكدان هنردة وصسدفلاقة لادر  صجلزيدرف، وسداان صلادا  عرد  كاردة صملسدف َي ، حدن لد  تةدًن هدلب صلن درف 

ناعاهتدا تد  هدلب صلرحيدة  صلف اع يدة  لرد ينم هحيدة صملد  ل  قطاعا  وصساة تن صيفماا  صإلسالتية كيلر ق
 صملف اع ين صللين يري ون صجلات ، ب ياًل ال أبس بل ع ضاً عن صمل اهي.

هلب صلرحية صلف اع ية ال عية ريها سد   دن ال دثدر لإلسدالم ريهدا. صإلسدالم كدان ثد هف صةي يدة وصلن داط 
صلن م  لن يا ن إال خروجداً عدن صمللداهيم ص ادرية صلدب عمدل تدن  ل صلا ل صإلاسا  وقسرب عر  ددصم  ترايمة

 خالوا صخلطا  صل رآ .
وه،دددم هدددلص صخلدددروج ردددإن دوه صلرتايمدددة هددد  ص كثدددر سددد صدصً وصاف ددداهصً، رادددرب عصددد ه صالحنطددداط صسدددفطاعر 

ردر تدن صملاسسا  صالجفماعية صلف ري ية دن تاس  ودلص صمللهد م وت عمدل عدرب شد صه  و ويدال  حمرردة، جا
هلب صلرحية لر ين هي صلرحية ص ارية وكل تا س صب رفنة، وخدروج وتدروق عندل، وبلطةد  ردإن هدلب صملاسسدا   
كاار تارم جي صً دن ال تادايش ودا تد  صمللهد م صةيد ع لإلسدالم ولرخطدا  صل درآ ، إذ سديا ن ذلد  جدزمصً 

ةة تددن صلفجدداه  صلفاهخييددة دن تددن تاددايش دضدد صد تسددفحيل، لددلل  ررددرر عددرب صل ددرون وحبناددة تف نددة تافسدد
 تفاايش ت  تله م سريب وخم ه لإلسالم عم تاً.

وبصددد هف عاتدددة قددد  ياددد ن وادددف صلددد ين  كرتايمدددة اددد م  ينطةدددق عرددد  بادددل ص دَين صملطة عدددة بطددداب  
صيفماا  صلب دازلر ريها، كما ل حال ص دَين صلسماوية صلساب ة، دو صلدب تا ادر ريهدا ص دَين وصملدلصهة 

ية، كما دال ق  ينطةق دكثر ت  حالة صلفاهيخ بص هف عاتدة، إذ كدان صإلاسدان حيفداج إىل تايدف وَّتد ير، ص هض
دكثر  ا حيفاج إىل عالج جلهع إىل دن ااه إبتاان صإلاسااية دن تفحمل تسداولية درااودا وتسدأل وتدنهل 

 وت  م.
* * * 

 صلساصل!
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اسااية ذصهتا. وتن صلصاة ج صً ت صي صلةد صده ق مي ج صً، ق م صلنل  صإل -بص هف اردف  -إن صلساصل 
ص وىل لاسدد رة ص وىل صلددب دصه  ل صلددلهن صإلاسددا  صلةدد صئي. لاننددا تفي  ندد ن دن هندداك دسدد رة دصه  بطري ددة 

 تا، حن قةل صخرتصرت ص جب ية ص وىل وددوص  وإشاهص  صالسفلهام.
ال كان ياا  تن  تساحال   عاتة، َّتص  رلي كه ف صلاصر صةجرع، كان صإلاسان صلة صئي، وال ب  د

كل تا ي صجهل تن   صهر صلطةياة صلغاترة ل يلم صلربق. وصلرع . وصلربد. وصلناه. وصلزلزصل. كرهدا كاادر تةادث 
ريل ت داعر صخلد ف وصلرهةدة.. وصلفسداحل. حدن دون دن يطيدق صلفاةدري عدن ذلد  صلفسداحل. وتد  ت د م صلفجربدة 

خرصريدة ،الةداً  -وض حاً وحت ي صً، وبينما وجد   صل د صهر صلطةيايدة تلسدريص   صإلاسااية ااه  ص س رة دكثر
رددإن دسدد رة دكددرب ادداه  تردد  عردد  صلددلهن صلة ددرع وتث ددل عريددل، دسدد رة تفارددق بل جدد د كاددلم دسدد رة تددن  -

 ا رتم ملاذص  تن دين  إىل دين 
ناسددة ذهنيفددل صلة صئيددة، وتددن صلطةياددي جدد صً، دن حيدداول صإلاسددان دن يفايددف تدد  هددلب ص سدد رة أبج بددة ت

 بالعفماد عر  صخلرصرة دساساً.
وبدد  صةدد  وص خددرم كااددر هددلب ص سدد رة  ددا  عنهددا بطري ددة خمفرلددة، بالعفمدداد عردد  صلدد حي صلدد يين، 

حيداول ادديا،ة دج بدة تناسددة صللهنيدة صإلاسدااية صملاااددرف لرد حي صلدد يين.  -ب ددال دو رخدر  -وصلدلع كدان 
ص ج بة ت وه ح ل حم ه وصح م كن تاتناً بهلل وال ت رك بل، وكن ويةداً تد   ولان ب ال عام كاار تا م

جدداهك، يرضدد  هللا عندد  ويدد خر  صجلنددة. وكددان هددلص ص دد ه يفجددل ديردداً حندد  صالوم نددان وصودد وم بطري ددة دو 
 أبخر .

 لاددن تااتددل صخلطددا  صل ددرآ  تدد  ت ضدد رت ص سدد رة كددان خمفرلدداً وب ددال جددلهع. رةينمددا كااددر ص دَين
صلساب ة حتاول عرب ص ج بة صملنزلة حت ي  دوه صلفساحل وإهنامب ، ر   عم  صخلطا  صل درآ  إىل صسدفثماه هدلص 
صلفساحل و ايرل ل وري ة صلفلاري صإلسدالتية، بدل إىل إعدادف  سيسدل، لياد ن صملرتادز ص ول وصلن طدة ص وىل 

 ل تا ين صلا ل صملسرم صلناشئ.
مسددداوع دن  ادددل صلسددداصل، بددد اًل عدددن صجلددد ص  صملنف دددر، ا طدددة صهتادددا ب  كيدددف ميادددن لددد ين  -صلفسددداحل  

 ص وىل 
 ان ج صً ب رط وصح م إال لن ي  م ب وه حةة  صللالي م  وح نة  صمل هر   صملنف رف! إال سديا ن هنداك 

ب د هف  -ليارا صجلرو  صملفالنة لر م  وصو صم ب اًل تن صلرلدائف وصلردمادص ، إادل سدي صجل ص الم ليجفثهدا 
 تن جلوهها ب اًل تن صملزي  تن صملسانا . -صللرد 

وبدد اًل عددن  ص ج بددة صملسددافة  سددفا ن هندداك دسدد رة تثددريف لرجدد ل. دسدد رة تثددريف لرا ددل. حملددزف لرحي يددة 
وصلن دداط. دسدد رة تدد ع  لر ثدد   وصالالفددا  حندد  كددل صجلهددا . وترددة  ل صل قددر السددل هدصم صلا يدد ف صل ينيددة. 

 واسفةا ب تن دين كان دول تا دازل ريلم كرمةم }صقدْرَْد{ ملاذص اسفغر  ذل ، 
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* * * 
لارل تن صلصاة حت ي  وضاية خااة لرمجفم  صجلاهري ل صجلزيرف صلاربية ل صللرتف صلب ب د ريهدا ادزول 

 صل حي عر  حمم   ص  ل دوصخر صل رن صلسادس صمليالدع 
صدداة تصدنيلها كمجفمدد  تفجدداا  وصضدد  ر د  كااددر صجلزيددرف تادج مبفناقرددا  وترصكمددا   ادل تددن صل

صملالتدد ، وإن كااددر صملرصكددز صةرددرية صلاةددريف ريهددا تثددل  تاددة وصلطددائف ويثددر   افردد  ت  تددا  صجفماعيددة 
كاادر تااد  ب هجدة   -ودكثدر تدا اادرف تدن دخةاههدا تادة  -دكثر وض حاً وبرو صً.. لان حن هلب صملرصكز 

 دو أبخر  تناقرا  صجلزيرف وتا  صهتا.
اار وضداية تادة تدثاًل شد ي ف صلفا يد  وصلف داب . ر دريش صملاللدة تدن صثندب ع درف قةيردة تفنارسدة ل   ك

دااًل، ااه  لال قةيرة تنها بط ن تفنارسة هي ص خر ، وكان هلص صلفنار  صملادع يثري صلفنداحرص  دصخدل 
لب كاار كثريصً تا ت دفر وكان يزي  تن ح ف صلفا ي  عالقا  صلنسة وصملصاهرف صملفا دف، ص -صيفم  صملاي 

 دبنام ص   صل صح  إىل عالقا  خاولة خمفرلة تفناحرف هي ص خر .
 -و صد تن ح ف صلفنار  دكثر صلرك د صالقفصادع صلاام صللع كان سائ صً ل صجلزيرف، بسةة قرة ت صهدها 

 ف وشرصسدة ل  دل ر در صجلزيدرف صلزهصعية وصةي صاية. رما دصم حم ه صلفنار  صقفصادَيً، رإن هلص صلفنار  يزدصد ح
 صلاام وقرة ت صهدها.

بلطدددرق صخلاهجيدددة صملارضدددة  -صلفجددداهف  -و صد تدددن ادددا بة هدددلب ص وضدددارت صهتةددداط تددد هد تادددة صلرئيسدددي 
 لغزوص  قةائل صلة و وص عرص  ل صلةادية، ل  ل ،يا  سرطة تركزية حتارظ عر  دتن صلطرق.

م عة تن صل  صا  وص عرصف، حتاول ت ص اة هلب صلفناقرا  وكان ال ب  ولب ص وضارت دن تناا  ل ا
وَّتلددف تددن حدد هتا.. لددلل  ا ددأ  ص حددالف وصلفاددفال  صل ةريددة، وا ددأ عددرف  ص شددهر صةددرم  وصإليددالف 
و،ريهددا تددن صملااهدد ص  صالقفصددادية، صلددب عاسددر هددلب ص وضددارت صملا دد ف، وحاولددر  او هددا. بددل إن عدد م 

تد ين لدل صلاددر  ل صجلزيدرف صلاربيدة بلاةدادف، حددن تد  إميداهنم أبوكن دخددر ،  وجد د  ادنم  دو  وثدن  تركددزع،
ياا  حالة صلف رذم وصلفلرقة صلب عاادر تنهدا جزيدرف صلادر . ررادل قةيردة وثنهدا صمللردل وإوهدا صملركدزع، تد  

ائددل تغددري وثنهددا إمياهنددا أبوكن دخددر ، لاددن هددلب ص وكن صملركزيددة   تاددن تلرددرة دوتدداً، راثددريصً تددا كااددر صل ة
 .2كزع رخر، ولص صلسةة دو ذصكصملر 

دن تااد  صلاالقدا  صالقفصدادية ل افمد  كهدلص وةيادة صل ردم  -ل  دل  دروف كهدلب  -وكدان ال بد  
وصالسددفغالل، رال ةيرددة ص قدد   تسددفأثر بملغددال ص كددرب، وصلددةطن ص قدد   تددن صل ةيرددة يسددفأثر بةصددة ص كددرب، 

 يسفأثرون بةصة ص وىل وص كرب. -ص كرب وسادف صل ةيرة تن صلةطن 
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وكان ال ب ، ديراً، دن يسيطر صلرب وصلاالقدا  صلرب يدة عرد  صلامريدا  صالقفصدادية تدن بيد  وشدرصم وديدن 
وتفدداجرف، لددلل  تادد د  دادد صرت صلددرب وصخفرلددر، وإن كااددر تصددة ل قندداف وصحدد فم تركددز صملددال ل ديدد ع ر ددة 

 تن سادف صل ةائل ود،نيائها. عرية صل  م -تاينة تن  صملا  
وكان با  ذل  كرل، دن ترب  دا صرت تن عمريا  صلةي  تاا  تركز صملال وصحفاداهب ل ديد ع هدلب صلل دة، 
وتاا  ل جهة دخر  صلطاب  صلرصك  ل وهف هحوس ص ت صل، وصلفحايل تن دجل صلةي  وتد وير هدس صملدال أبع 

أبن يرتدي صمل درتع صةصدداف عرد  صلةردائ  رارد  ديهدا وقاددر  شدال. رهنداك تدثاًل  بيد  صةصداف  وهدد  بيد  يدفم
أيخدلها بسددار كبدر  ع كااددر. دو  بيد  صملالتسددة  صلدلع كددان ي درتط ريددل دن  يرمد   صمل ددرتع صلةردداعة 

 دون دن يرصها.. و،ريها تن دا صرت صلةي  صلب ت ل عر  تا   صةياف صالقفصادية وترديها ل آن وصح .
لب صلفناقرددا  ويفاددايش تاهددا دن يصددل إىل ا طددة حمدد دف، ينهدداه ريهددا بندداحب وكددان عردد  افمدد  حيمددل هدد

 صلاري وكياال صلااتل، دو ياي  صلن ر ل ت  تا ، ودهكان هن ضل تن ج ي .
ب ، دن تفزلددزل تددن دساسدداهتا، وعند  تلددرتق صلطددرق صةدداد ذلدد ، كددان ال بدد   هكدان افمدد  هددش وتف ددا

 بلفساحل .
* * * 

 اء وأبو ال ساؤالتإبراهيف: أبو األنبي
 ور  صخلطا  صل رآ  تساحلل ص ول بصيغة ش ي ف صخلص بة. وش ي ف صإلحيام. وبلفايف صلفأثري.

ل دد  صعفمدد  صخلطددا  صل ددرآ  عردد  دءدد ذج اتهخيددي عريددق ليدد خل تددن خاللددل صلفسدداحل إىل ع يدد ف دول دد  
 صللين دخلوب ب  ف تن شةا  تاة ل صجليل ص ول.

لع ميثردل صل درآن لفحريدر صلانصدر ص ول تدن عناادر صلفلادري صإلسدالتي هد  اديب هللا وكان هلص صلنم ذج صلد
 إبرصهيم صخلريل، عريل صلسالم.

 هناك ثالثة دت ه ينةغي تسجيرها عر  صخفياه إبرصهيم دون ،ريب.
ص تددر ص ولم دن صلاددر  تنسددة السددها يفيادداً إىل إبددرصهيم عددرب صبنددل إمساعيددل، صلددلع شدداهك دبب ل بنددام 

وصلنسة عن  صلار  بله ص هية حن إهنم كاا ص يا ون تن ال اسة لل  -حمج صلار  عرب صلفاهيخ  -لااةة ص
صل  ميدددة  -لدددي  عربيددداً.. لدددلل  صعفمددد  صخلطدددا  صل دددرآ  جددد هم ص كدددرب لف اددديل تلهددد م صلا يددد ف صجل يددد ف 

  صلا ي ف صةنيلية ص ايرة .
اددة صملميددزف عند  دهددل صلافددا  السددها سدد صم كدداا ص اصدداه  دو ص تدر صلثددا م دن إبددرصهيم بلددلص  حيفددل صملاا

يهدد د. وصلددلين كددان وددم وجدد د و ثددري ل صجلزيددرف أبشدداال تفادد دف وخمفرلددة. سدد صم عددرب وجدد دهم وإتااايدداهتم 
دو عددرب وجدد د كيددا   ودول كددرب  تدد ين بلنصددرصاية، و دداوه  -تثددل صليهدد د  -صلفجاهيددة صملخفرلددة،  -صملاديددة 
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صةة ة . راخفياه إبرصهيم كان مين  ادرة وادل عمي دة صجلدلوه ال بلنسدة صلادر  رحسدة،  -وم صجلزيرف  صلر 
دهقد  تدن ب يدة  -عدن حدق  -بل بلاالقا  ب  ص تم، وبللص  أبتم دهل صلافدا  صلدب كاادر تاد ُّ السدها 

 وصلب كان صلار  تن ضمنها. -صل ا   ص تية 
الوا إبرصهيم هي ا هف دايرة، وال وجد د ودا ل صلفد هصف دو ل ص تر صلثالثم دن صلص هف صلب يطر  تن خ

صلافاب  صإلجنيرية. وذل  بلفأكي  يزي ها هس خاً وعم داً، ضدمن اسديج صخلطدا  صل درآ  صملفميدز عدن صلفد هصف 
دن إىل اةا إبرصهيم وب صكري وعيل، لياررنا عر  جدلوه صل صدة ،دري ص ايدة ل صلفد هصف. وقةدل دن اسرتسدل عريندا 

ااكد  دن هدلب صل صدة ال  خدل دهيفهدا صة ي يدة، إال عددرب رهدم صملااادة صملميدزف صلدب صحفرهدا إبدرصهيم ل صخلطددا  
دَن صْلُمْ د رِّكَِّ  *{ صل رآ ، ره  صللع قال ريل صخلطا  صملنزلم }إِّنَّ إِّبْدرَصهِّيَم َكداَن دُتَّدًة َقااِّفًدا َِِِّّّ َحنِّيًلدا َو َْ يَدُ  تِّ

ددْن قَدْةددُل وَُكنَّددا بِّددلِّ َعددالِّمَِّ  *{ ]ص اةيددامم  [16/120]صلنحددلم  نَددا إِّبْدددرَصهِّيَم ُهْشددَ ُب تِّ [ ، 21/51، }َوَلَ ددْ  آتَديدْ
[ ، }َوإِّذِّ صبْدفَدرَددد  إِّبْددددرَصهِّيَم هَبُّدددُل 60/4}قَدددْ  َكااَدددْر َلُادددْم دُْسدددَ فك َحَسدددَنةك لِّ إِّبْددددرَصهِّيَم َوصلَّدددلِّيَن َتَادددُل{ ]صملمفحندددةم 

رَّةِّ إِّبْدرَصهِّيَم إِّالَّ َتْن 2/124ُهنَّ َقاَل إِّ  ِّ َجاعُِّرَ  لِّرنَّاسِّ إَِّتاًتا{ ]صلة رفم بَِّارَِّماٍ  َرَأَاَّ  [ ، }َوَتْن يَدْرَ،ُة َعْن تِّ
ددَن صْلُمْ ددرِّكَِّ  *2/130َسدلَِّل اَدْلَسددُل{ ]صلة درفم  رَّدَة إِّبْدددرَصهِّيَم َحنِّيًلدا َوَتددا َكداَن تِّ ُ رَدداتَّةُِّا ص تِّ َِّ { [ ، }قُددْل َادَ َق ص

 [3/95]آل عمرصنم 
تن هلب صة ي ة صملميزف لر ض  صإلبرصهيمي ل صلسياق صل رآ ، ميان دن الهم كيف بًن صخلطا  صل رآ  

 عنصر صلفلاري ص ول عريل.
 اةياً  -دب  ص اةيام ودب  صلار  وااحة صملرة صةنيلية  -كيف ااه إبرصهيم 

 لنة ف وتساولية صلرسالة تا صلرتبة صلب ااه  خصةة تا ف السف ةال حامة ص
 صلسر كية صلب جارفل تهي ًأ ليا ن ص   صلروحي لادَين صلسماوية صلثالثة  -تا صلا صتل صلنلسية 

  يةنا صخلطا  صل رآ  عن هلب صلفساحال  بطري ة ت جزف وت حية، كالاادف.
 ليلة أشرق فيها العقل ..

 [ .79-6/74}{ ]ص ااامم 
إبددرصهيم ودبيددل دواًل، وبدد  إبددرصهيم وصلادد ن كايدداً، وبدد  إبددرصهيم والسددل كلثدداً،    هددلص صةدد صه صلددلع دصه بدد 

يان ارد ح صه عادع دصه ذص  ليرة بد  د  وصبندل، بدل كدان دعمدق تدن ذلد  وخاهجداً عدن صمل دايي  صلزتنيدة 
اً تهمداً ل اتهيدخ وصلفاهخيية. إال ح صه ل عمق صل عي صإلاسا  وصلفجربة صلة رية أبسرها ، ح صه شال تناطلد

صللار صإلاسا ، وصكفمردر صااطارفدل ب هد ه ص دَين صلسدماوية صملرتةطدة ب دال دو رخدر إىل إبدرصهيم.. ينطردق 
، مث عند تا  دن صلريدل عريدل، يةدد د ملسددرما  صلف ري يدة ل افمادلإبدرصهيم ل هدلص صةد صه صلفداهخيي تدن صل د  ب

 بلةحث صملةاشر عن إلل هلص صلا ن.
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ث صلددلع ت رددة إبددرصهيم بينددل تردد  صلريرددة حددن صلصددةا ،   ياددن كلدد كً صعفةاويدداً، رددالزهرف وصل مددر وصلثددال  
وصل ددم  هددي تددن صلاةددادص  شدد ي ف صالاف دداه عندد  ص قدد صم صلسدداتية عم تدداً  إن   ياددن عندد  ،ريهددا ديردداً . 

، وصلااد  عند  صلادر  عر  صخفالف ل ت  مي صل مر عر  صل م  عن  صلساتي  صلغدربي  وصلادر  صجلند بي 
صل مالي . وق   رر هلب صلاةادف قائمة حن  ه ه صإلسالمم وتن دمسام صلار  صملاروردةم عةد  مشد ، وتدن 
صل ةائددل صملارورددة صلددب تاةدد   لر ددم  بندد  ادديم. وكددلل  بندد  إدم ضددةة، وعدد ع، وعطددل، وثدد ه. وي ددالم إن 

كدان هتدزصً لر دم ، وصملادروف دن   -ذكرب ل صل رآن صلصنم صملاروف صللع تاة  لل صمل رك ن وصل صهد  -صلال  
صجلداهري  خااددة قري داً كاادر تصددري ادالف لر دم  عندد  صلردح . وصل مدر ديردداً كدان تاةد دصً تاروردداً عند  

وصَّتلوص صلث ه هتزصً ت  ساً لل، كما ت ل عر  ذلد  صلنصد ص صلثم ديدة  -، إذ ه  إوهم ص كرب 3عن  صلسة ي 
كاادددر دكثدددر ك كدددة تاةددد  لدددل صلادددر ، إال دهندددم تاةددد وص   -وتسدددم  عثدددرت  -ن صلزهدددرف و،ريهدددا. وبلدددر،م تدددن د

 4آن  وصلثرَي، وصملر م.. إخللا صكة دخر  تثلم صل برصن، صلاي ق، وصل ار   صلب وهد ذكرها ل صل ر 
إن صلا صكدة وصلنجد م وص ادنام   تنلدرد باةادهتدا ص قدد صم صلسداتية رحسدة، بدل شداعر عةادهتدا ل كددل 

ام ص ها عرب صلفاهيخ. ت  صخفالرا  تفن عة ل صلفلاايل لان صةريف صإلبرصهيمية وصة صه صإلبرصهيمي خيرج دحن
إاسددااية عمي ددة ت ،ردة ل صل دد مم إاددل حبد صهب تدد  دبيددل  -ليافسددة دباددادصً حرداهية  -هبدلص عددن إودداهب صللدردع 

ة صلةاليدددة. وص   هندددا هددد  هتدددز لادددل ميثدددل ادددرد جيدددل ج يددد  عرددد  ص راددداه صلف ري يدددة وصملسدددرما  صالجفماعيددد
صلسدددرطا  وصملاسسدددا  صالجفماعيدددة صلدددب تادددرس ب دددام صلف اليددد  وصملسدددرما  وص عدددرصف، وتددد رر ودددا صةمايدددة 

 وصالسفمرصهية.
وحدد صه إبددرصهيم تدد  صلادد ن ميثددل اردد ج صلا ددل صإلاسددا ، وحماولفددل ردد  دسددرصه صخلري ددة بالعفمدداد عرددد  

 صلا ل.
حماولدة  -مل ج دين دتام صةياف وصملد   وصل جد د كادل، وهد  ميثدل بل قدر السدل إال ميثل صةريف وصل   ص

صالعفمدداد عردد  صلا ددل، لرخددروج تددن هددلب صةددريف، وهددلص صل دد  ، وذلدد  بددررل كددل صملسددرما  وصلةدد يهيا  
 صلف ري ية. وصلة م تن ج ي ، تن ا طة ج ي ف.. حن  ه ف ج ي ، وأبسالية خمفرلة و،ري ت ري ية.

صلفسداحال  صملزد دة كاادر ليردة و يردة جد صً، و  م تف رةاً حدائرصً عرد  ردرصت صلب قراها إبرصهيتر  صلريرة 
تنفل عن تا دشرقر صل م . إذ إال  ل حدائرصً يةحدث ريهدا عدن هبدل.. لانهدا صافهدر عند تا دشدرق صلا دل ل 

 د ل دعماقل، ر   دصخرل . عن تا وج  صإلجابة عن تساحالتل ريل. عن تا وج  دن صجلسر حن  صخلالص ت ج
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 -عريددل دن خيطدد  حندد ب صخلطدد ف ص وىل، تفحددرهصً تددن كددل ص حاددام صلف ري يددة وصلن ددرف صملسددة ة وصلف اليدد  صلةاليددة 
 صملسيطرف ر    هنا تنفمي لاول .

تردد  صخلطدد ف بدد د  بل دد  هبددلب صملسددرما  ل ع ددل إبددرصهيم. بدد د  بلفسدداحال  صملزلزلددة صلددب صقفراددر 
 ص وكن تن ع ل إبرصهيم.رارف ص انام و 

ع دل صإلاسدان  مصةيداف وصلدرو  إىل صلا دل ص ول  صلفساحل صللع سر  تثدل صلفيداه صلاهربئدي، ليمدن  إال 
لثالث دتم وثالثة ددَين مساويدة.. إادل صلا دل  -تن صلناحية صالررتصضيةبل وجس َيً  -هوحياً صللع سيصري دبً 

 سف ةال صل حي صإلوي.صللع ك ن تر  صلرتبة صخلصةة صملهيأف ال
ل ددد  كاادددر صل دددرصهف ص وىل صلدددب تهددد   لندددزول صلارمدددة صإلويدددة، هدددي شدددرصهف صحفاددداك صلا دددل بل صقددد ، 
وتاطياتل باي صً عن ص حاام صملسة ة وصلن رف صلف ري ية. إال صلا ل صللع سدةق صلد حي، بدل وتهد  لدل وعةد  لدل 

ا صلد حي صإلودي وتلاعدل وتااتدل تاهدا. هدل كدان ميادن صلطريق، إال صلا ل صللع تثل صلة ت ة صلب صاصهر ريه
لردد حي دن يفنددزل عردد  ع ددل خاتددل ال شدد  ريددل وال تسدداحال ، هددل كددان مياددن دن ينمدد  صإلميددان ل ع ددل   

يب صملفد صهث  ال وةاداً. يارف صل  ، و  يف رة حبثاً عن ي د ، و  ي د  بملسدرما ، و  يرحد  بل درك صلغد
صإلوي   ينزل إال عرد  ، وصلي   ية د تن صلساصل . وصل حي مبسرما  ق تل تن صل  ب د  صالبرصهيمي صإلميان
 إذ ال يافمل صإلميان إال هناك. تفسائل ،ع ل 

هدد  دول  -بددنص صخلطددا   -هدلص ص دد ه شدد ي  ص هيددة هدد  صلددلع هكددز عريدل صخلطددا  صل ددرآ ، رددإبرصهيم 
  يان تن صمل رك ، وصلرسالة صجل ي ف هي تفمة لرسالة ه  ترة إبرصهيم صةنيف صللع  -صملسرم . وصإلسالم 

 إبرصهيم ص وىل وص ارية.
صلفسدداحال ، و  ينددزل صلدد حي إال بادد  خ ضددل لفردد  ة إبددرصهيم قدد  بدد د  تددن َّتدد م وعندد تا تادد ن هسددال

كادل،   صلرسدالة صإلسدالتية -بطري دة تدا  -صلفجربة صملثمرفم  ربة صل   وصلفساحال ، رإن هلب صلة صية، تطة  
 بعفةاهها صل هيث صل رعي لررسالة صإلبرصهيمية .

تن صلفساحل صملطرق دتام صة ائق صلا ايدة. تدن هردل صل ةد ل صملسدةق صلغديب صخلدايف تدن  صإلسالم إذن ب د 
 صلفمحيص وصلةحث.

صلددب خاضددها إبددرصهيم، لفادد ن صلرتبددة صلصدداةة لنددزول  لفسدداحلا  صل ددرآ  عردد  هحرددة صولددلل  يارددق صخلطدد
َناَها إِّبْدرَصهِّيَم َعَر  قَدْ تِّلِّ اَدْرَرُ  َدَهَجاٍ  َتْن َاَ اُم إِّنَّ هَبََّ  َحاِّيمك َعرِّيمك صل ح فُدَنا آتَديدْ *{ ]ص ااامم ي }َوتِّْرَ  ُحجَّ

صةجددة هددي صلا ددل ، ع ددل إبددرصهيم صملنلددرد صلسددابق عردد  اددزول صلدد حي، هدد  صةجددة ص وىل، و تددل  -[ 6/83
صلارددم ل صخفيدداه هددات  صلصددلف  دون ،ريهددا، ل اددلل عددز وجددل، راةامددة صهتةدداط هددلب صةجددة بةامددة، و 

صةجدة صلدب دقاتهدا هللا عرد  صلة درية، وإبدرصهيم عرد  السدل دواًل،  -وصلاردم ترتةطفدان، بدل و  فدان عدن صلا دل 
 وعر  ق تل كاياً..
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 ليطمئن قليب ..
عالقة دولية تة د حن تنفهي. رالسداصل صلفساحل بإلميان ل تنهجية صخلطا  صل رآ  ليسر لان عالقة 

 هنا لي  إضامف خاولة تريم صل ه  ل هرة مث تنفهي إىل ص ب .
عالقددة اددميمية وترتصبطددة، وال تنفهددي بل ادد ل إىل  -ل صخلطددا  صل ددرآ   -عالقددة صلفسدداحل بإلميددان 

وصملسدرما  صلف ري يدة. ي   هنائي، يفح ل ت  ت د م صل قدر إىل ي د  ،ديب وتفد صهث، حالدل حدال صلةد يهيا  
وبا  ة ة  -إبرصهيم  -وعر  صلاا   ا ه  تف ق  تن ع ي ف دينية، رإن صخلطا  صل رآ  ي  م دب ص اةيام 
 ميادن صل اد ل إليهدا إال حياول تن خالوا إعادف صلن ر وصلف ييم، ويصل تدن خالودا، إىل ذهوف صإلميدان صلدب ال

 .لفساحلعرب ص
ْن قَداَل بَدرَد  َوَلاِّدْن لَِّيْطَمد ِّنَّ قَدْرديبِّ قَداَل َرُخدْل }َوإِّْذ َقاَل إِّبْدرَصهِّ  يُم َه  ِّ دَهِّ ِّ َكْيَف حُتْيِّدي صْلَمدْ َت  قَداَل َدَو َْ تُددْاتِّ

ُهنَّ ُجْزًمص مثَّ صْدُعُهنَّ أَيْتِّيَن َ  ندْ َن صلطَّرْيِّ َرُصْرُهنَّ إِّلَْيَ  مثَّ صْجَاْل َعَر  ُكل ِّ َجَةٍل تِّ ََِّ َعزِّيزك  َساْ دَْهبَدَاًة تِّ ًيا َوصْعَرْم دَنَّ ص
[ . رددإبرصهيم   اناددل تاااددة صلدد حي صإلوددي صلددب يفر اهددا، وصملاااددة صلرسدد لية صلددب 2/260َحاِّدديمك *{ ]صلة ددرفم 

تة دها تن دن يارن ارصحة عن حاجفل إىل إعادف صلن ر، عن ع م ومأاينة ت    درااهب وقرةدل وع ردل، عدن 
 طرف، وعن ش  ال يزصل حيفاج تال إىل حبث.تساحل ي رت  تن صة ود صخل

وحدد ب وادل إىل صلي دد  صلنهددائي، وادل إىل ومأاينددة صل ردة، صلددلهوف صلااليددة تدن صإلميددان صلددب   فسداحلوبل
كان يصة  إليها. هدل وادرها بملزيد  تدن صلفاةد   صالسدفغلاه  بلفحندث وصالا طدارت لراةدادف   دبد صً. ولاردل تدا  

بلفسداحل صلدلع ال ميثدل ادرد حمطدة عدابرف ل إميدان  م هلب صل سائل. لاندل وادل خ كان يصرها دب صً ل  صسف
 ل تسريتل صلرس لية. -قرآاياً  -د  صلرسل وص اةيام ، بل ميثل صلاالتة ص هم 

وتن صل صض  عرب صلسياق صل صهد ل صخلطا  صل رآ  دن هدلص صلفسداحل صإلبرصهيمدي كدان باد  ادزول صلد حي 
 ل صلسياق ص ول صللع ته  لنزول صل حي. عريل، ال كما كان

ولال هلب صلن طة تف ض  دكثر إذص تا صسرتجانا دن هلص صلسياق ازل ل صللرتف صمل اية، عر  صلااد  تدن 
رددرتف اددزول آَي  ص حاددام  -صلسددياق ص ول صملاددي صلنددزول. رهنددا ديردداً يددلكر صخلطددا  ل دوج صللددرتف صمل ايددة 

أبهية إعادف صلن ر و  ي  صلف  مي، وهب  ذهوف صإلميدان حبالدة صلفسداحل  -التية وت  ية دس  ا  م صل ولة صإلس
 وصل   صإل ابيف ، وصلب تسهم ل  ايل صإلميان وتاميق جلوهب، ال صإلواحة بل كما ق  يفص ه بارهم.

 سؤال ال ُ سأل ..
صملفر ددي قيدد  صلفادد ين، لفاميددق راددرف صلفسدداحل ل ذهنيددة  -دء ذجدداً آخددر  -ويسددفخ م صخلطددا  صل ددرآ  

 ولال ذكرب ق  وهد دكثر  ا وهد إبرصهيم. -وه  دء ذج ال ي ل تاااة عن إبرصهيم 
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 -كمدددا ير ةدددل صملددد هوث صإلسدددالتي   -إادددل ت سددد  عريدددل صلسدددالم؛ هسددد ل آخدددر تدددن دويف صلادددزم وكرددديم هللا 
 وااحة شرياة، وحلي  آخر تن دحلاد صلرس ل ص ول إبرصهيم.

وه  دن يرصب }َوَلمَّا َجاَم ُت َس  لِّمِّيَ اتَِّنا وََكرََّمُل هَبُّدُل قَداَل َه  ِّ دَهِّ ِّ  -ال يسأل عادف رم س  سأل هللا تا 
دا  َجَارَدُل َ َرَّد  هَبُّدُل لِّْرَجةَدلِّ  دَْا ُْر إِّلَْيَ  َقاَل َلْن تَدرَص ِّ َوَلاِّنِّ صْا ُْر إِّىَل صجْلََةلِّ َرإِّنِّ صْسفَدَ رَّ َتَاااَُل َرَسدْ َف تَددرَص ِّ رَدَرمَّ

ا دََراَق َقاَل ُسْةَحاَاَ  تُدْةُر إِّلَْيَ  َودََ  َدوَُّل صْلُمْاتِّنَِّ  *{ ]ص عرصفم  ا َوَخرَّ ُت َس  َااًِّ ا رَدَرمَّ  [ .7/143دَكًّ
وهلص صلساصل كاار لل تاطيا  وصقاية تنسجمة ت  صلرحية صلفجسديمية صلدب كدان صلاربصايد ن ياتند ن هبدا، 

 -  ياددن تررداً جدد لياً، بددل حمدل صاسددجام تدد  صل صقد  وتفطرةاتددل، ول كرفددا صةددالف ، دع إن سداصل ت سدد   -
صلطري صللع ياد د إىل صةيداف وصجلةدل صلدلع يند كُّ  -أييت صجل ص  صإلوي بص هف عمرية بريغة  -إبرصهيم وت س  

الن ياطياانددا تادداً وهددا تثدداالن عردد  دج بددة إويددة لفسدداحال ، وشددا ك إاسددااية عردد  دلسددنة صلرسددل.. وصملثددا -
ا هف هصئاة لرحية قرآاية تغايرف ااتاً. را س رة وصل ا ك هنا ال تساوه صلالداه ودعد صم صلرسدل. بدل  يت عرد  
دلسدددنة صلرسدددل و ددد   ل دراددداههم وع ددد وم، وهدددم ال يدددرتددون ل صإلرصدددا  عنهدددا لدددلصك صلدددلع ياردددم تدددا ل 

 وصلا  ل. -صلص وه 
، دو بدزال ل لسداصلصلرسدل صلدلين  درحوص واط د ص ب ل اد صعق حتدرق حنداجروص ج بة صإلويدة ال  يت ب دا

تةي  صل ر  وتلين ع دة صلرسدل، كمدا ع دتندا صلرحيدة صلف هصتيدة، كمدا دهندا ال  يت أبج بدة ا ريدةم حادم بريغدة دو 
دتثددال تددأث هف، لفسددار ص ج بددة وت ماهددا، وت يدد  صلا ددل صلددلع ادد ه  عنددل أبسدد صه صلفددأويال  وصيدداو ص  

 وصلفه يال .
بددل  يت ص ج بددة لف جددل صلسدداصل حندد  صلطةياددة م ت اهرهددا و  صهرهددا. دشددااوا وق صاينهددا. صلطددري وصجلةددل 
 -شاالن تدن دشداال صلطةيادة، جدام صلد حي صإلودي لي جدل صلسداصل صلرسد يف حن هدا، رليهمدا صجلد ص .. وهندا 

صل. إن صلسداصل صلدلع عدل  إبددرصهيم ياد ن لرا دل صلددلع سدأل، دوهك ل صجلد ص  عدن هدلص صلسددا  -تدرف دخدر  
ودهق ت س  لن    ج صبً تةاشرصً تن قةل صل حي صإلوي، بطري ة  ارل ارد شاه  سريب، بل سيأيت صجل ص  
بطري ة تسف هج صلا ل السل ل إب صرت صجل ص  وتا يندل. ت هبدل عرد  عمريدا  ع ريدة تاسسدة عرد  صمل داه ف 

 صجل ص  صللع ورحل . وصلفجربة وصالسفنفاج، ليصل بنلسل إىل
وهنا بللص  تف ض  دهية  ومأاينة صل رة  صلدب حا هدا إبدرصهيم و  ص ول يدة عرد  صملداتن   صلدب حا هدا 
ت سدد .. إن هددلب صملرتةددة     ِّ صعفةاودداًم   تاددن هةددة إويددة دوءددا جهدد  بللددل صلا ددل صإلاسددا ، ل دد  كااددر 

افيجة لفسةي  دو صسفغلاه لل دي دو تادرصه لصدر ص   - بلفأكي  -افيجة لةحث وجه  و تال ، و  تان 
 تاينة و صل صل قر.

ه  صللع ال ي ف عن  دهاليز صةريف بل يامل عر   او ها كي ال يفح ل صىل " ،فساحل صال ا  إذن صل
 ال ددهية " يري  ريها صجله  و صلامل..
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وصإلةداد كمدا حيداول صلدةال دن ي هندا. ، قد  يلدف  ب  صلي د  صلنهدائي، ال صلرديارت هبلص صملاًن صلفساحل 
وبلنسةة لرخطا  صل رآ ، صللع عمل عر  ت ايل ع ل صللرد صملسرم وتا ين شخصيفل، رإن هلب صملسدألة  
كاار بلغة ص هية وصلفأثري. ل   كرسر هلب صلرحية تسدألة صلفسداحل ل ع دل صللدرد صملسدرم عدرب صملثدل صل درآ  

 وتن ،ري تةالغا  ل صخلطابة.
 إبرصهيم. -إال صلفساحل صللع تنل ب د صإلميان ص ولم إميان صجل  

* * * 
 وحنن أحق ابلشك من إبراهيف!!

بدل تاليدد  صلندداس  -عةداهف عاديددة، قد  ال ترلددر صلاثددري تدن صالافةدداب إذص قاوددا دع وصحد  تنددا، تددن آالف 
.. لادن قائدل صلاةداهف لدي  شخصداً صلاادي  صملفأهجح  ل إمياهنم ب  ش  وي  ، دو إميان ت ريد ع تفد صهث

 عادَيً. إال صلرس ل  ص  السل. بل وخا  صلرسل وصل هيث صلنهائي ل رياة د  ص اةيام، إبرصهيم.
لدداظ إاددل صلرسدد ل  ص م ال يددربه، ال يةحددث عددن  ويددل يددربو إبددرصهيم تددن هتمددة صل دد ، ال يةحددث ل دل

إبدرصهيم عدن تانداب صة ي دي ليح لدل إىل ادا  آخدر  إبرصهيم. ال خيدرج شد  ت قفصلاربية عن تاًن خيةئ خرلل 
 تن صيا ص  صلا يمة خالية صملاا . ال يسفغلر لل عن شال. ال يا ب خطي ة. وال يص ه دحااتاً بناًم عريل..

إال صل   صال ا  ، صلفسداحصل  عر  صلاا  تن ذل م إال يارن بةساوة، دح ية صملسرم  هبلص صل  .
 ان ..صللع ي  د صىل صالمي

دع إن هلص صل  ، ااه ت ضااً لرفنار  وصملساب ة ب اًل تن دن يا ن هتمة ت ر عة، وصملسرم ن، وهثة  
ان ل صملارسددا  صلف ري يددة، دحددق هبددلص صملددريصث تددن ،ددريهم. كنددز صإلميدد لددلع بدد د إميااددل تددن صلفسدداحلإبددرصهيم ص

دوسد  وتد َي  دهحدةم قد  ياد ن صلي د   صللع   د هلص صإلميان ويلف  لدل آراقداً  وتلفاحل ص ولم صلفساحل.
تددن بينهددا، لانددل ي ددل دبدد صً ي يندداً تفجدد دصً بل دد  صلددلع يفلاعددل تاددل ويلاعرددل، ي ددل ي يندداً تفصدداع صً حيدد َيً 
راعاًل.. ول ال صل   لفح ل صلي   إىل ارد ت هوث تارس ،يب وتريم بلرجر وصلراتبة.. ل ال صل   صللع 

 حنن دحق بل تن إبرصهيم!!
نفج تن هصوع صة يثم د  هريرف، صللع دسرم قةل سدن ص  ر د  تدن ورداف صلرسد ل  ص ، دن هدلص واسف

 صة يث   يرد ل ررتف تةارف تن صللرتف صمل اية،  هي  عن ك ن ص ية صلب تروع قصة صل   ت اية دااًل..
ن، ل ترحردة صلدلع دعردن دح يفدل ودتةاعدل بل د ،   يادن، عند تا دعردن هدلص صإلعدال -دع إن صلرس ل 

عرد  دقدل  -تةارف تن عمرب صلرس يف، وب م ازول صل حي عريل. بدل كدان صلد حي يندزل عريدل تندل ع درين سدنة 
 ت  ير.
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إاددل صل دد  صإل ددا  وصلفسدداحل صللاددال . ذصك صلددلع يصددري جددزمصً تددن وةياددة تلاددري وتنهجيددة حيدداف. ذصك 
إال صل   صلناضجم ذصك صللع يادين بملالح دة صللع ي فر  جلوهصً ه ة ليزهرت تااهنا جلوهصً دعمق ودق  .. 

 وصلفجربة وإعادف صلن ر وصالسفنفاج.
هدد  ص ددرك ص ول لإلميددان،  لفسدداحلص ل دن هددلص -ال شدد  ريددل  -ص اةيددام، صملمفددزج بي دد   اسدداحل إاددل 

 لر رياة، لرحياف كرها.
تسددرم،  151صلةخدداهع،  4263، 3192، ادحي . بددل وتفلددق عريدل  ! وصةد يث، ودد صف صلف دداي 

 صبن حةان . 6208صلسنن صلارب ،  11253، 11050صبن تاجل، تسن  د  ،  4126
* * * 

 من اجل البناء..السؤال : معول هدم ..
ولارددل دعمددق تددن اددرد صملصددادرة دن يددرد  صلسدداصل  ل حادثددة دخددر  تهمددة ل سددريف إبددرصهيم كمددا دوهدهددا 

ران تا يرد  إبدرصهيم ق تدل ل ت صجهدة تد   -صلرحية صلف هصتية صخلطا  صل رآ م وصلب ينلرد ريها ترف دخر  عن 
وحيطم ص وكن إال كةريها.. يسفغل صلساصل كاسرتصتيجية لفدأ مي صمل قدف صملفدأ م  -خرصراهتم وتناقراهتم ووصقاهم 

 [ .65-21/51دااًل }{ ]ص اةيامم 
صللادر صلدب تا دش دصخدل صلا د ل رإبرصهيم هنا يسفخ م صلساصل ك سديرة ود م ص وكن صة ي يدة ، دوكن 

ُاد َن{  - دكثر  ا يلال صملا ل صللع صسفخ تل و م صلفماثيل.. وبينما دب   إبدرصهيم كةدريهم }َلَارَُّهدْم إِّلَْيدلِّ يَدْرجِّ
 -وبينمدا وردة تدنهم إبدرصهيم دن يسدأل ص ص وكن  -ل صخلطة صملرس تة، رإن  صلرجد رت  اداه   إىل دالسدهم   

بلرددة ، كمددا كااددر صخلطددة صلددب وضدداها إبددرصهيمم دن يصددري صلسدداصل عردد  دلسددنفهم،  -م رددإهنم سددأل ص دالسدده
عردد  ع دد وم، ل درادداههم، بلددر،م تددن دن صخلطددة صإلبرصهيميددة جنحددر ل  هرت صل دد  ل الدد س ق تددل، رددإن 
دسددد  صيفمددد  ودهكاادددل، ال تف ددد ا مبجدددرد ودددر  صلسددداصل.. رالددد ه ، دوددد ل وداددداة.. عر دددل ينلجدددر ليطدددي  

 اتهم. أبهكان ع ي هتم. أبس  افماهم، إال صلرش  صللع آاتب هللا إَيب، تن قةُل.أبوه
* * * 

دن ية د ديااه  تنهجل صلارمي تنطر اً تن صل   ليا ن ترتازب ص ساسي، وليغدري تنطر دا  صلةحدث 
ص تدن دهدم صلارمي با ها، تا  ً صملنهجية صلا الاية ل صلن در صلارمدي صلةحدر لاتد ه، ودن ياد ن تنهجدل هدل

ررسددلي شددغل  -صللف حددا  صلا الايددة ل صللاددر صإلاسددا ، دتددر لددي  مبسددفغر  تددن ادداحة تنطددق هَيضددي 
 صملاااة صلب شغرها ديااه .

، وتركز عريل عدرب تسدريهتا بعفةداهب صمللاعدل وصيد د وصل سد  لفساحلتة د ع ي ف إميااية وري ها ب لان دن
 فاهخيي، دتر ية و تسفغربً ج صً.صللع حت ََّق ريل ت روعها صإلاسا  وصل
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لاددن هددلص صالسددفغرص  ي ددل تنطر دداً تددن ا ددرف ت ري يددة تااتددل ص دَين ك حدد ف وصحدد ف عردد  دهنددا يفيادداً 
تفمح ه ح ل إميان ،ييب دعمد ، يرتادز عرد  صلرصحدة صلنلسدية هبدلص صإلميدان صخلدايف تدن صلفسداحال  وصل دا ك. 

تاد ن تد  صملاجدزص  صةسدية صلدب صعفمد  عريهدا داةيدام ص دَين  إميان ال دخل لرا دل ريدلم صإلميدان السدل صلدلع
 ص خر م إعجا  لرح  وإهباه لرم اعر.

صلددلع صعفمدد  دادداًل عردد  صلفلاعددل صلا ددال  تدد  صخلطددا  صل ددرآ ، رددال بدد  دن  -دتددا صإلميددان بإلسددالم 
دح يدة صملسدرم  بدل تسدألة . و فسداحلصعفمداد صلسداصل وصلرتكيدز عرد  صل يا ن ت  ميدل مب دايي  خمفرلدةم ردال ياد د

تثددري صالسددفغرص ، بددل تنسددجم دادداًل تدد  اسدديج صلدد ين صملخفرلددة ووةيافددل صملفميددزف صلددب َّترجددل عددن دصئددرف صلن ددرف 
صلف ري ية لر ين، ودوهبم صلرصحة وصلطمأاينة عرب صلصالف وصلفاة  وصلفنس ، و ارل دقر  ملنهاج صةياف صملفااتدل 

 صلزه .تنل إىل وري ة لرصالف وصل عظ و 
ن صبفد صمب بلفسداحل وعن تا يا ن صل ين تنهاجاً ووري اً لرحياف وصلن رف إليها، ووري ة لفلادري دردرصدب، ردإ

، ه   سي  لطري ة تلاري تا ن بامق صلا ي ف وافزج، لفا ن ع  ل ودرااه دررصدهام إهنا ع ي ف ال تدلبل، 
رف دددل تفجددد دف وق يدددة دتدددام  -ا تدددن ج يددد  يةاثهددد صال دددا   ن صلفسددداحل ينا دددها، وال اددد  ،  ن صل ددد 

 صلفة ال  وصلفغريص  صملسفمرف..
صلددلع حنددن صال ددا   ولاسددف رددإن ذلدد  صلفسدداحل صإلبرصهيمددي صلددلع صبفدد د بددل صإلسددالم؛ وذلدد  صل دد  

 ال  آَي  قرآايدة، دون دن تفدا  ومدا ررادة  -وصللع دوارل إىل ذهوف ومأاينة صل رة  -دحق بل تن إبرصهيم 
وصلفأسددي  ل صللادر صإلسددالتي، ودون دن تفجدله ومددا دصخدل صلا ددل صملسدرم صملفادد ن جدلوه عمي ددة صلفأاديل 

، ودافجدر  رورداً وتالبسدا  اتهخييدة  وهوصب  تفينة، ر   ساه  هَي  صلفاهيخ باا  تا ت ام سلن صلا يد ف
 صللع ب د بل دين صإلسالم صةنيلي. رية ،ريةة عن تنهج صلفساحل دهضية را

هدلب صل دروف رادرصً ميجد  صلي د  صملفد صهث، وحي در صلفسداحل، وياد ب ب عدة تنودا إىل صلنداه.. ل   دافجر 
 وص س د دال يفخل  ب َي  وص حاديث ويفخلها ،طاًم ووسيرًة..

ولنددا عدد دف الح ددة وددلب صل ددروف وصملالبسددا  صلددب   تدداثر عردد  صللاددر صإلسددالتي رحسددة، بددل عردد  
 وعر  صللرد صملسرم صللع تا ن عرب صلاص ه ووهث عةم صلفاهيخ صلث يل. صل خصية وصلا ل صملسرَِّمْ ..

 
 السؤال اةوعود

و ن صيفمدددد  ال تنهدددد  دهكااددددل مبجددددرد وددددر  صلسدددداصل، رددددإن صخلطددددا  صل ددددرآ    يافددددف بطددددر  ص تث لددددة 
م ادديغاً صإلبرصهيميددة صيددردف لددزهرت عنصددر صلفسدداحل دصخددل ع دد ل ودرادداه ص رددرصد قيدد  صلفادد ين.. وإءددا صسددفخ 

دخر ، ايغاً ل صلةندام وصلفاد ين صلنلسدي وصلا ردي، تةفاد  عدن صملةاشدرف صل صضدحة ل صملثدل صإلبرصهيمدي، لففخدل 
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ورقاً دخر  خلية ،ري تةاشرف، تفسر  ب ال سرع تفخلف شدال صلا يد ف صل ينيدة صيدردف، لانهدا ل صل قدر 
ال إهصدَيً تن ع رل ورارب، يامل بطري ة تر ائية،  السل تزهرت ل صإلاسان هوحية صلفساحل وع ريفل،  ارل جزمصً 

 ب الل جزمصً تن وري ة صلفلاري.
و  تان هلب صلا ي ف ي تاً تسألة عابرف ل صخلطا  صل رآ ، إءا هي هكن هك  تن دهكان صإلميدان، وصلدب 

 صسفغرقر اسةة عالية ج صً تن صخلطا  صل رآ .
 صللع سيطر  ريل صلساصل عر  صجلمي  .إهنا ع ي ف صلةاث، ي م صل ياتة، صلي م 

* * * 
وللهدددم درردددل جلدددلوه صملسدددألة، عريندددا دن اادددرف ع يددد ف صجلددداهري  صلدددلين ادددزل عرددديهم صخلطدددا  صل دددرآ  

 وتلاعل تاهم دول ص تر..
وصل رآن صلارمي وه  خري شاه  ي ض  ااتاً دن تا م صلار    يا ا ص ياتند ن بةادث دو حسدا  }َوإِّْن 

ددُفْم لِّ 13/5َجدةك قَددْ ُوُْم دَإَِّذص ُكنَّدا تُددرَصًب دَإِّ َّ َللِّددي َخْردٍق َج ِّيدٍ { ]صلرعد م تَدْاَجدْة رَداَ  [ ، }ََيدَيدَُّهدا صلنَّداُس إِّْن ُكندْ
دْن تُدددرَصٍ { ]صةدجم  دَن صْلةَدْادثِّ رَددإِّ َّ َخَرْ نَداُكْم تِّ دُفْم تُددرَص22/5هَيْدٍة تِّ ددفُّْم وَُكندْ ًب َوعِّ َاًتددا [ ، }دَيَاِّد ُُكْم دَاَُّادْم إَِّذص تِّ

ُا ثُد َن *{ ]صملاتندد نم 23/35دَاَُّادْم خُمَْرُجد َن *{ ]صملاتند نم  نَدا وَُكنَّدا تُددرَصًب َوعِّ َاًتدا دَإِّ َّ َلَمةدْ فدْ [ ، }قَداُل ص دَإَِّذص تِّ
نَددا 27/67لم [ ، }َوقَداَل صلَّددلِّيَن َكَلددُروص دَإَِّذص ُكنَّددا تُددرَصًب َوآَبُحَ  دَإِّ َّ َلُمْخَرُجدد َن *{ ]صلنمدد23/82 فدْ [ ، }دَإَِّذص تِّ

ُا ثُ َن *{ ]صلصارا م  َنا وَُكنَّا تُدرَصًب َوعِّ َاًتا دَإِّ َّ َلَم ِّيُن َن *{ 37/16وَُكنَّا تُدرَصًب َوعِّ َاًتا دَإِّ َّ َلَمةدْ فدْ [ ، }دَإَِّذص تِّ
نَددا وَُكنَّددا تُدددرَصًب َذلِّددَ  َهْجدد ك بَاِّيدد ك *{ ]ق37/53]صلصددارا م  فدْ [ ، }وََكددااُ ص يَدُ  لُدد َن دَإَِّذص 50/3م [ ، }دَإَِّذص تِّ

ُا ثُ َن *{ ]صل صقاةم  َنا وَُكنَّا تُدرَصًب َوعِّ َاًتا دَإِّ َّ َلَمةدْ فدْ رهرسياً  -[ ، وهلب ص َي  هي ارد تثال وصهد 56/47تِّ
حتر كرمة تدرص ، وهدي ادرد ،ديل تدن رديل، ص َي  صلدب تاكد  إااداه عدر  صجلاهريدة لا يد ف صةسدا   -

ث، هي صة ي ة صلب ال ميان  او ها تن دجل بال ص بيدا  صلدب وهد  ل شدار دتيدة بدن صلصدرر دو وصلةا
،ريب، تن صل ار صللع ال ميان دن يا ن ت ض  ث ة ب الل وثي ة اتهخيية.. هلص بينما ي ري صخلطا  صل رآ  

دددَماَوص ِّ إىل إميدددان بادددل عدددر  صجلاهريدددة ب جددد د هللا وبفددد بريب ل ددداون صلاددد ن }َولَددد ِّْن َسددد أَْلفَدُهْم َتدددْن َخرَدددَق صلسَّ
َُِّ{ ]صلاناة  م  َن صلسََّمامِّ 29/61َوصَ ْهَا َوَسخََّر صل َّْمَ  َوصْلَ َمَر لَيَدُ  ُلنَّ ص [ ، }َولَ ِّْن َسأَْلفَدُهْم َتْن اَدزََّل تِّ

َُِّ{ ]صلاناةددد   َدددا لَيَدُ ددد ُلنَّ ص دددْن بَدْاددد ِّ َتْ هتِّ [ ، }َولَددد ِّْن َسدددأَْلفَدُهْم َتدددْن َخرَدددَق 29/63 م َتددداًم َرَأْحيَدددا بِّدددلِّ صَ ْهَا تِّ
َُِّ{ ]ل مانم  [ ، }َولَ ِّْن َسأَْلفَدُهْم َتْن َخَرَق صلسََّماَوص ِّ َوصَ ْهَا لَيَدُ  ُلنَّ 31/25صلسََّماَوص ِّ َوصَ ْهَا لَيَدُ  ُلنَّ ص

ُ رَددَأفَّ يُدْاَرُادد َن *{ [ ، }َولَدد ِّْن َسددأَْلفدَ 43/9َخَرَ ُهددنَّ صْلَازِّيددُز صْلَارِّدديُم *{ ]صلزخددرفم  َِّ ُهْم َتددْن َخَرَ ُهددْم لَيَدُ دد ُلنَّ ص
 [ .43/87]صلزخرفم 

هنا صلفمييز ب  ا اط صالتلاق وصالخفالف سيادع بلردروهف إىل صلفأكيد  عرد  ا داط صلفمدايز.. وهندا يدفم 
 صلرتكيز عر  ع ي ف صلةاث صلةاي ف عن تلاهيم صجلاهري  وتاف  صهتم.. هلص دواًل.
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ا صلن طدددة صلثاايدددة، رهدددي تفاردددق بالخدددفالف صجلددد هرع بددد  ع يددد ف صلةادددث ل صخلطدددا  صل دددرآ ، وبددد  دتددد
 ا ريصهتا ل دَي   دهل صلافا .

هدددلص صالخدددفالف حيفددداج إىل حبدددث تسدددف ل ووصسددد ، لاندددل وصضددد  ل صل قدددر السدددل. إن ع يددد ف صلةادددث 
 د صهها ل صخلطدا  صل درآ . وصملسدألة صجل هريدة وصةسا  ال ت ال ل صل رصمف صلف هصتية وصإلجنيرية؛ همبا ع در ت

ل صالخفالف ليسر ل حجم صمل ض رت بل ل صملرم ن السل.. ل تر  صلفلاايل صةميمة صلدب تد خل يد م 
ل صمل داه  صلفجسديمية صوائردة صلدب صسدفخ م ريهدا صخلطدا  صل درآ    -صلةاث ل دهاليز صلنل  وخص اياهتا 

عددرب صخلطددا   -ادديل ص فدد   صلنهددائيم صةسددا .. وهددي صمل دداه  صلددب صلفحمددر كددل واقددة صلرغددة صلاربيددة لف  
تدد  صللددرد صملسددرم لففلاعددل تاددل وتادد ن شخصدداً ج يدد صً، اسدديجاً ج يدد صً. هددلص بينمددا راددرف صل ياتددة  -صل ددرآ  

ا وصةسا  وصجلزصم ص خروع ل ص دَين ص خرويدة ال تاد و دن تاد ن دراداهصً ضدةابية عاتدة وتسدطحة، وخر هد
 صلنلسي عر  صملفر ي. -تن صلفلاايل صلب يزخر هبا صخلطا  صل رآ ،  ردها تن وصقايفها و ثريها صللهين 

* * * 
   يان صجلاهري ياتن بةاث، دو ث ص  وع ا . وكان ياف   دن حياتل وق تل إىل صلرتص ، با  صمل  .

ل، وي ددد م لدددل ح ي دددة دخددددر  مث، رجدددأف، ودون ت ددد تا ، أييت صخلطدددا  صل دددرآ  ليصددد م وعيددددل وينسدددل
ترادف، وال ي  تها تثاًل اردصً وا رَيً، بل تفرمنة ل ت اه  حسدية هائردة ودتثردة تدن وصقد  حياتدل صلي تيدةم 
با  صمل   دشيام وبا  ص شديام دشديام، ول صلنهايدة هنداك سداصل سديطر  عريدل، بدل ام عدة دسد رة صسدفلكاهية 

نها هةاًم قةرهدا ، وافيجدة ذلد  صةسدا  سديا ن صجلدزصمم إتدا ب ال حسا  كاتل لال حياتل  صلب كان ي 
 صلث ص  دو صلا ا ..

ال ب  دن تر  صلطلرف صلب صجفا ها دردرصد صجليدل ص ول كاادر شد ي ف صلردخاتة وشد ي ف صلدزخم وصل ودأف، 
ب  دن  دن يارب صإلاسان رجأف ول ت ف وجيزف تن صلا م ورارتل صملسطحة إىل صإلميان بلةاث وصةسا .. وال

ترد  صلطلدرف قد  دحد ثر تغدريص  جسديمة ل صلفاد ين صلنلسدي وصلرتبد ع  ردرصد صجليدل ص ول صلدلين كدداا ص دول 
 تن تلاعل ت  صخلطا  صل رآ ، تغريص  مشرر صو م صلفام وإعادف صلةنام عر  دس  ج ي ف..
ين صلنلسددي لرلددرد ل دد   رددر ع يدد ات صلةاددث وصةسددا  ت حيددان بةنددام عنصددر صةددارز دو صلدد صر  ل صلفادد  

مياددن وددا دن  -وتنددل صلطل لددة  -صملدداتن. وهدد  إحيددام اددحي  وال شدد  ريددلم إن راددرف صةسددا  صلددب تغددرس 
ت ال حارزصً ق َيً حن  عمل صخلري، ودصرااً ق َيً حن  صالتفنارت عن صل ر . ولال كل ددبيا  ص دَين صلدب تداتن 

 وصر  وصةدد صرز صلرتب يددة عندد  دررصدهددا. ولاددن، وتدد  بلةاددث وصةسددا  قدد  صسددفغرَّر راددرف صةسددا  لرتسدديخ صلدد
صخلطا  صل رآ ، ودسر بل صملفميز بللص  ل عرا ت اه  صةسا  و سيمها، هنداك شديم آخدر بإلضدارة 
إىل صةددارز دو صلدد صر ، شدديم ينمدد  ل صلفادد ين صلا رددي وصلنلسددي ل ددخص يفادد ن عددرب تلاعرددل تدد  صخلطددا  

 للرد، تن شخصيفل، وتن وري ة تلاريب..صل رآ .. شيم يصري جزمصً تن ص
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إن صل خص صللع يداتن أبادل سُيسدأل دسد رة عسدريف، ودن صلنفيجدة صلنهائيدة لدلل  صالسدفج ص  سدفرتتة 
 عريها دوضارتك دب ية، الب  دن ير  صلفساحل ل السل ت ضااً خمفرلاً..

و يردة، ،دري حمد دف وال تار تدة.. إال ياتن تثاًل أبال سي صجل ص س رة ر ه ازولل صل رب، وقةل صلةاث مبد ف 
[ ، مث 113-23/112وه  ياتن دال با ها سدي  م، ورد ه قياتدل سدف  م صلفسداحال  تادل }{ ]صملاتند نم 

ْم َودََع َّ لِّْرَادارِّرِّيَن َعدَلصًب دَلِّيًمدا *{ ]ص حدزص  ْ قِّهِّ م إال يفي ن با  ذل  دال سُيسأل }لَِّيْسَأَل صلصَّادِّقَِّ  َعْن اِّ
دُفْم تَدْلدرَتُوَن{ ]صلنحدلم 93-15/92]صةجرم [ ، }{ 33/8 ا ُكندْ َِِّّ لَُفْسأَُلنَّ َعمَّ [ ، }اَل 16/56[ ، }ات

ا يَدْلَاُل َوُهْم ُيْسدأَُل َن *{ ]ص اةيدامم  [ ، }َدَشدهُِّ وص َخْرَ ُهدْم َسدُفْاَفُة َشدَهاَدهُتُْم َوُيْسدأَُل َن{ 21/23ُيْسَأُل َعمَّ
ُْم َتْسُاوُل َن *{ ]صلصارا م [ ، }َوقُِّل ُهْم 43/19]صلزخرفم   [ .37/24إِّهنَّ

بل إن دع م ده صل ي م صلةاث يفجس  ل ر د صن صل د هف عرد  صلفسداحل تدن شد ف صود لم }رَداَل دَْاَسداَ  
ددنَدُهْم يَدْ َت ِّددٍل َواَل يَدَفَسدداَمُل َن{ ]صملاتندد نم  يَددْر َعرَددْيهُِّم ص َاْدةَدداُم يَدْ َت ِّددٍل رَدُهددْم الَ 23/101بَديدْ  يَدَفَسدداَمُل َن [ ، }رَدَامِّ

[ ، وسي ل صلفساحل ت ج دصً. رأول علص  يالقيل دصخر  جهنم ه  ساصل جهنمي 28/66*{ ]صل صصم 
[ ، حن ل صجلنة. لدن 67/8ش ي  صإلي ارت }ُكرََّما دُْل َِّي رِّيَها رَدْ جك َسَأَوُْم َخزَاَدفُدَها دَ َْ أَيْتُِّاْم اَلِّيرك{ ]صملر م 

 [ .42-74/39ريان أبهرها، ها هم يفسامل ن }{ ]صمل ثرم ترحق صلةالدف وصلاسل صلا 
وهالص ترتة  ع ي ف صلةاث وصةسدا  بلفسداحل ل كاردة ترصحرهدا ول ج صاةهدا صملفاد دف. إهندا ال تصدة  

تسدألة سدداصل سديطر  تددن قةدل هللا وينفهدي ص تددر عند  ذلدد .   -هبدلص صل دال صلددلع يطرحدل صخلطددا  صل درآ  
تن ذل ، وجزم تن صلفساحل سيا ن تر   عرد  عداتق صللدرد السدل صلدلع سديا ن كال، ص تر دعمق ودكرب 

صلساصل ترصر اً لل ل هحرفل ص ب ية تر م صل رب، صلةاث، وصخلر د ل صجلزصم دش  ده صلل دال ال يفسدامل، ودع دم 
 علصبل دن يسأل رال يسفطي  صجل ص ..

* * * 
ن ت ددا ِّل ل صل قددر السددل ذهنيددة صللددرد صملدداتن دن تادد ن ع يدد ف صلةاددث ت دداَّرة ضددمن هددلص صإلودداه، ود

هبا، تسدألة شد ي ف صالخدفالف عدن صلن درف صلف ري يدة صمل فصدرف عرد  دوه صلد وصر  وصةد صرز ل صلفاد ين صلرتبد ع 
لرلرد. صخلطا  صل رآ  يغرس ع ي ف صلةاث وصةسا  بطري ة  ال صلفساحل ينم  دصخل صللرد بطري ة ذصتيدة، 

ب، يا  ِّال، ل بال ص حيان .يصري تال ب ال ال إ  هصدع. يصري ِّ
عن تا ياتن صللرد بفر  صلفلاايل صمللهرة صيسمة ل صخلطا  صل رآ ، وصلدب يرصر هدا صلفسداحل دوتداً، ال 

دون دن ي رددل ذلدد  تددن دهيددة صلددد وصر   -مياددن لرفسدداحل إال دن يصددري جددزمصً تددن تا ينددل صلنلسددي وصلرتبدد ع 
ل صلالوعدي، وب دال ،دري تةاشدر  -لادن ل قادر صل خصدية  -ف صلةاث وصةسدا  وصة صرز صلب تةنيها ع ي 

سيرتتة ريل تا  ال صلفساحل حمركاً دساسياً تن حمركاتلم ران تا ياتن دن صلساصل ه  دول تا ي صجهل عند   -
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صملدد  ، مث عنددد  صلةادددث، مث عنددد  صةسدددا . ودن تدددن دشدد  صلادددلص  دالَّ يسدددأل، دو دن يسدددأل!، ردددإن صلسددداصل 
 صه اعية عر  وصق  حياتل صلنلسية صملااشة .. -سينم  بطري ة صهت صدية 

* * * 
 ثالث تالح ا  هئيسية  ة دالَّ تغية عن بلنا ل هلص صيال.

دن ت ض رت  ثدري ع يد ف صلةادث كمدا جسد ها صخلطدا  صل درآ  عرد  دردرصد صجليدل ص ول  دة دن  -دواًل 
. رفددأثري هددلب صلا يدد ف  ددة دن يدد هس تددن عرميددة شدداترةاطيددا  ثددة تسددفن  إىل تيدد هس بطري ددة عرميددة ح ي

بايدد صً عددن صلرغددة ررددام تاددرل شدداتل يسددفن  إىل عرددم صلددنل  وصالجفمددارت وصلرغددة وصلرتبيددة وت ددابااهتا صملا دد ف، 
 صلب تفص ه صإلميان تص هصً تسطحاً خالياً تن ص عماق صلنلسية وصالجفماعية. صخلطابية 
صةسددا  بلفسدداحل  ددة دال تلصددل عددن بقددي عنااددر صلفسدداحل صمل جدد دف ل  دن عالقددة ع يدد ف -كايدداً 

 و،ريها  ا سيري الح اً. -صإلبرصهيمي  تثل صلفساحل -طا  صل رآ  صخل
رالنفيجة صلرتصكميدة وص صدرة صلنهائيدة هدي تدا يهدم ح داً ل دهصسدة دثدر صخلطدا  صل درآ  عرد  صللدرد صملسدرم 

 ملرصد تا ينل.ص ول، وصللرد صملسرم صلالحق ص
حن ال ياد ن كدل صلادالم صلسدابق ادرد تن يد  عرد  صل درصمف صلفمجي يدة صلفةجيريدة صلدب تدر  صملد    -كلثاً 

بصددلفل وري ددة ل صلفلاددري وتنهجدداً ل صلن ددر وإعددادف صلن ددر حددن ل دشدد  صملارسددا  هسدد خاً وق صسددة، رددإن 
،دري آَي  وت داه  صخلطدا  صل درآ . وصليد م،  هو  صلفسداحل صملةث ثدة عرد  تغييدة عمدل لار صلد يين صلسدائ صل

كل ب عة »دكثر صمل  ال  هس خاً عن صلفساحل هي ت  لة  صلساصل عنل ب عة  ويرد با ها ل ذهن صإلاسان 
دع إن  صلندداه  تسددفخ م هنددا ل مدد  صلفسدداحل وقفرددل، بينمددا صسددفخ م صخلطددا  « ضدداللة وكددل ضدداللة ل صلندداه

 ...اري  وترسيخ هوحية صلفساحل صل رآ  تله م صلةاث وصةسا  لف
* * * 

 اسأل عدوك: تعرف نفسك!
لاددن صخلطددا  صل ددرآ  تلاعددل تدد  صإلاسددان صملسددرم بادد  دن تهدد  صلطريددق للددف  ب  صلفسدداحل دسددر   

 تلاري ج ي ، ووري ة إلعادف صلن ر ل تارسا  ت ري ية آن ص وصن دن تس   دا اضها..
 -وت دف اهتا  -ل صخلطدا  صل درآ ، ل جد   لل دة  سدأل  ول  صعفم   عر  صملصطرحا  صملسفخ تة 

 ت قااً خمفرلاً تن صخلطا  صل رآ .. 126لل ة ل  126يصل إىل  -حتفل حيزصً تهماً وكةريصً 
وبارددها تافمدد  عردد   -وباددل آَي  صخلطددا  صل ددرآ  تسددفامل ص سددر   صملةاشددر ل ص تددر بلفسدداحل 

صملةاشر ال ي جل إال لررس ل السل، حيدث أيتدرب صخلطدا  صل درآ  دن لان ص سر    -ص سر   ،ري صملةاشر 
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د -يسأل  َِِّّ تِّ دْن آيَدٍة بَدي ِّنَدٍة َوَتدْن يُدةَد  ِّْل اِّْاَمدَة ص َناُهْم تِّ ْن بل ودن يسأل صليه د بللص  }َسْل َبينِّ إِّْسرَصئِّيَل َكْم آتَديدْ
ََِّ َش ِّيُ  صْلاَِّ ا ِّ *{   [ .2/211]صلة رفم بَدْا ِّ َتا َجاَمْتُل َرإِّنَّ ص

 قرصمص  خمفرلةم -كما ه  صةال ت  كل ص َي  ت ريةاً   -إن هلب ص ية ميان دن ت رد 
صل ددرصمف ص وىلم صل ددرصمف صلف ري يددة صملسددطحة صلددب تااتددل ص َي  ب ددال خددال تددن صلامددق، وسددف هج هددلب 

ة ولرخطدا  صملةاشدر صمل جددل ص يدة كمدا ،ريهدا ضدمن إودداه آَي  صجلد ل وص اججدة ،ارردة عدن صملاددا  صل صضدح
  .ر  هللا عريل و سرملررس ل  ا

ية دلياًل وصضدحاً عرد  تةايدة صل رصمف صلثاايةم صلب يام  إليها صملسف رق ن دو دتةاعهم  ن سيا ون هلب ص 
 ملن  تة دهل صلافا  س صم كاا ص اصاه  دو يه دصً. صل رآن صلارمي و صلرس ل صلارمي

رصمف صلارميدة صلددب ال  فدزو ص يددة تدن سددياقها صلنصدي دو صلفدداهخيي دو صالجفمدداعي صل درصمف صلثالثددةم وهدي صل دد
وتااترها جزمصً تن كل تفااتل.. دع إهنا صل رصمف صلب تطةق عر  السها تله م }صقدْرَْد{ ص ايل.. وتنةل كدل 

تط يد  تثدل هدلب ص َي  تا س صب. ل  حاولنا قرصمف هبلص صملله م ص خري، تفناس  صلن رف صلف ري يدة صلدب حتداول 
 ورق تلاهيم وتارسا  جات ف تاذص سنج  .

 إن صافمام هلب ص ية إىل س هف صلة رف يراها ل ت ض  ش ي  صخلص اية. رهيم
ازلر ل ررتف حساسة وتفميزف تن اتهيخ تلاعل صخلطا  صل رآ  وا  م صل ولة صإلسدالتيةم رهدي  -دواًل 

هدي بدلل  اثدل صجلدزم تدن صخلطدا  صلدلع تلاعدل تد  صملسدرم  ص وصئدل، دول تا ازل ل صمل ينة با  صوجدرف، و 
وهم ميرون بفجربة صاف الية ش ي ف صلصدا بةم راملسدرم صملادي تدرك دَيهب وتالدل وتارسداتل صل ةريدة ليندزل  ضديلاً  

لرجدل تدن عر  دهل صمل ينة كان يا ُّهم دوال ل صملاااة وصلنسة.. وصملسرم  صمل    يسرم رجأف ت الي  دت هب 
 قةيرة دخر  ليحام وين م ويغري ر ه دخ لل صمل ينة..

  ميددرص هبدلب صملرحرددة ب دال صعفةدداوي ورجددائي ودون  -صملسددرم صملادي وصملدد    -وبلدر،م تددن دن صلدرجر  
دو صلفمدزق صلا دائرع صمل جد د  -ت  تا  وصرية س صم كاار ع ائ ية دو تادية  ص ذ  صللع ةق بملهاجرين 

بد  ص وس وصخلددزهج  تد  ذلد  رإاددل ال تنداص تدن صالعددرتصف، دن هدلب صللدرتف كااددر شد ي ف صلفددأ م  ل صمل يندة
 وصالسفا صد إلكهف صلفساحال . وإعادف صلن ر..

واف  س هف صلة رف ل صل قر السل لفغطدي صللدرتف صلدب تلاعدل ريهدا صخلطدا  صل درآ  تد  صملسدرم   -كاياً 
صلددب تارسددر ريهددا صل ولددة صجل يدد ف، وحت لددر تددن اددرد ت ينددة  مدد  ريهددا  وهددم حيدداهب ن ل بدد ه.. دع صللددرتف

 اههتدددا م  قفصدددادع اددداه يددداثر عرددد  تادددة السدددهاصملردددطه ون صلدددلين آذهتدددم قدددريش، إىل كيدددان سياسدددي وص
 وصقفصادها وهيةفها ب  صلار ..

هضدداً خصددةة صجفماعيددة  اددل تددن صللددرد صملسددرم د -هددلص صلفحدد ل كددان ال بدد  دن يرصر ددل حتدد ال  السددية 
 لرفساحال  وإعادف صلن ر.
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س هف صلة رف اثل ديراً صخلطا  صل رآ  وه  يفلاعل ت  ح ث لارل ب د تنل دول وا ل صلرس ل  -كلثاً 
إىل صمل ينددة، دال وهدد  صلصددرصرت تدد  صليهدد د صلددلين كااددر وددم سددرطة عريددا ل صمل ينددة ل  ددل صلفمددزق صلا ددائرع 

، مث  ل يفصاع  حن ت قاة ص حزص ، وتن مث خيرب. لانل كان ت ج دصً صةاال ريها، وه  ارصرت ب د خارفاً 
تنددل صلة صيددة.. باددل  كيدد  هددلب صلسددياقا  صلثالثددة ال مياددن  اهرهددا عندد تا ادد هس ص يددة صلددب  تددر صلرسدد ل 

 بلساصل }َسْل َبينِّ إِّْسرَصئِّيَل{..
تدد  صلسددياقا  صلسدداب ة ويف دداو   بسدداصل بددين إسددرصئيل يفلاعددل صلاددرمي  إن دتددر صخلطددا  صل ددرآ  لررسدد ل

 تاها ل ثالث ا اطم
ترحرة تن ترصحل صلفد تر بد  صليهد د وصل ولدة صجل يد ف دون  ازلر ل رف كال صلن طة ص وىلم دن س هف صلة

 -آادددلصك  -دن يصدددل ذلددد  صلفددد تر إىل صل طيادددة صلنهائيدددة بددد  صليهددد د وصل يدددادف صلنة يدددة لررسددد ل. كدددان لريهددد د 
-صل ثي ة صلب كرسر ح  قهم ووصجةاهتم وا مر عالقفهم بملسرم   -دسف ه صمل ينة  ت قاهم صملميز ضمن

، وص كثددر تددن ذلدد  دن وجدد دهم كددان ياطددي سددن صً ضددمنياً لررسددالة صجل يدد ف؛ وإن كددان ب ددال ،ددري تةاشددر. 
دهدل هسدالة بعفةداههم  -رةالنسةة إىل ت ركي يثر  وصملناوق صياوهف كان حمم  واحابفل ودينل دقدر  لريهد د 

تنل لار  صجلاهرية، وكان صعرتصف صليه د بل ين صجل يد  وصاردماتهم إليدل سدياطي درادة ق يدة جد صً لر ولدة  -
صلناشددد ة، وهددد  صالاردددمام صلدددلع   حيصدددل، لادددن ل صل قدددر السدددل كاادددر صحفماليفدددل ال تدددزصل وصهدف ل ترددد  

 صللرتف..
ل لةددين إسددرصئيل جدزمصً تددن عمريدة حدد صه تلفدد   صلن طدة صلثاايددةم ضدمن صمللهدد م صلسددابق، كدان سدداصل صلرسد  

تددن صيفمدد  صملدد  . وهددي ر ددة كددان وددا ث رهددا صالقفصددادع  يفاعددة كااددر وال تددزصل جددزمصً وشدداتل تدد  ر ددة دو 
 وصلسياسي وصلفاهخيي، وكان  ساصوا  تسألة تفجاو  دسر   صل ع ف صيردف إىل تا ه  دعمق تن ذل .

 عرد  تدا سدة هام دن ص تدر بسداصل بدين إسدرصئيل كدان ميثدل عمريدة صالفدا  صلن طة صلثالثةم وهدي تةنيدة ديرداً 
عر   ربة دينية خمفرلة ل ررتف تزد ة بلف تر وصلفراد وصلفصادم. وه  صلفصادم صللع   مين  صخلطا  صل درآ  

 تن دتر صلرس لم }َسْل َبينِّ إِّْسرَصئِّيَل{..
  دكثر تن ارد ساصل. إال صالفا  عر   ص خر  ضمن هلب صل روف وصلسياقا  ه -إن  صلساصل  هنا 

إال صالفا  وتلاعل ت  صلفجداه  صةرداهية وصلدرح  صلرتصثيدة صملخفرلدة صلدب تنفمدي  -حن ل  كان ع وصً ل ودصً  -
و هددد  صالفدددا  ت دددروط ب دددروط تايندددة وةادددا و لدددي  بدددال  ددد صب  و ال لاددد ص  وتيددداهص  تردددادف دو تااديدددة..

 حم دص .
صلسددرطة ل صمل ينددة تسدألة حميدد ف ااتدداً ضددمن هددلص صلسداصل. صلسدداصل تسددألة خمفرلددة، إاددل إن صلصدرصرت عردد  

هحية تلاعرية لالسفلادف تن صخلربص  وصلفجاه  دون دن ياين ذل  ر  صن صو ية صخلاادة، عرد  صلااد ، إهندا 
،دم حد ف صلفد تر وصلصدرصرت ه ية تفا ن بلفساحل. تف ال بلفلاعل }َسْل بَدينِّ إِّْسدرَصئِّيَل{ يندزل ص تدر صإلودي، ه 
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ل  روف وتالبسا  ،دري وصضدحة صملادا . ليدأتر صلرسد ل بلفلاعدل تد   ص خدر .. حدن لد  كدان هدلص ص خدر 
شر صل عي .. لان  صلساصل  ي ل  -ل س هف صلة رف السها  - بين إسرصئيل  صللين ت ع هم صخلطا  صل رآ  

لرمسدداول  بددين إسددرصئيل ، راندد تا يسددفطي  صإلاسددان دن  شددي اً آخددر إاددل تيددزف لرسددائل  صلرسدد ل  دكثددر  ددا هدد 
تادد ن قد   ددله  و اددرر ل صلامدق، وادداه  دادداًل كبفدداً ال  -صملاررددة  -يسدأل حددن عدد وب ردإن صلسدداصل 

يفزحز ، تا دصم حاجز صلا و السل ق  صااسر دتدام ص تدر بلسداصل.. وه،دم دن صلفداهيخ   يدلكر لندا شدي اً عدن 
إال دن صخلطا  صل رآ  السل خيرب  عن رائ ف عمرية تةاشرف  -رصئيل ل ت ض رت تةاشر ساصل صلرس ل لةين إس

ْن َخدرْيٍ  لاتر بلساصل، عن صمل ص  صلنهائي  تر صلرس ل بلساصل م }َيْسأَُل َاَ  َتاَذص يُدْنلُِّ  َن ُقْل َتا دَاْدَلْ ُفْم تِّ
ْهرِّ صةَْ  درِّ{، َررِّْرَ صلَِّ ْينِّ{، }َيْسأَُل َاَ  َعنِّ صل َّ رَصمِّ قَِّفاٍل رِّيلِّ ُقْل قَِّفالك رِّيلِّ َكةِّدريك{، }َيْسدأَُل َاَ  َعدنِّ صخْلَْمدرِّ َوصْلَمْيسِّ

أَُل َاَ  َعدنِّ }َوَيْسأَُل َاَ  َتاَذص يُدْنلُِّ  َن قُدلِّ صْلَاْلدَ {، }َوَيْسدأَُل َاَ  َعدنِّ صْليَدفَداَت  قُدْل إِّْاداَل ك َوُدْم َخدرْيك{، }َوَيْسد
ْيلِّ ُقْل ُه َ    دَذً {.صْلَمحِّ

ل   ت ر ر ص س رة ل صيفم  صلناشئ صللع ي صجل شن صلصا ب  وصلفح َي ، عر  باد  آَي  ر د  
تدن ص تدر صإلودي لررسد ل بسداصل بدين إسدرصئيل، يةد د تد رق ص سد رة دصخدل صيفمد  صملد   . إهندا صلرتبدة صخلصددةة 

ودمثددر  تسداحال  ت جهددة لررسد ل هتددزصً  صلدب تلاعردر تدد  ص تدر صإلوددي لررسد ل بلسدداصل، راسدر  صةداجز،
عدرب صلفلاعدل  -صلامدق  -لطري ة ج ي ف ل صلفلادري، بد د  ت هدر عرد  صلسدط  باد تا تا ادر ل صلد صخل 

 ت  صخلطا  صل رآ ..
وكاار تساحال  تفن عة خمفرلة، عن وةياة حياهتم، عن عادصهتم صجلاهريدة، عدن دتد ه خاادة، و يمدة، 

 .عن دح صل صجفماعية عاتة.
 ل   كسر صةاجزم وصاطرق تاهد صلساصل تن صل م م .

 عندما  س درج القرآن
تددن صجددل عمدد  إىل إكهف تسدداحال    ن صخلطددا  صل ددرآ  خمفرددف عددن صلافددة صلسددماوية صلسدداب ة، ر دد 

 ص ج بة.. صل ا ل صىل
صخلطا  صل درآ  صلب تافم  عر  ايي  إشاهص  صالسفلهام ل  تص م صلن رف صلف ري ية ق   وهلب صة ي ة 

وحت يرها إىل صإلاااه وان ف صلةال،ة وصيا  وصلفأويدل و،ريهدا، إهندا صلن درف صلدب صسدفطاعر دن تلدرا السدها 
عددرب صل ددرون حددن ادداه   تامددل ب ددال تر ددائي ال إهصدع  عندد  صملاليدد  تددن صلندداس صلددلين ادداهوص ين ددرون 

 لرخطا  صل رآ  عرب هلب صلن رف ر  ..
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ل صجلددد صه صلف ريددد ع صمللدددروا عرددد  ع  لندددا وهحص  سددديالي لندددر  كدددم صللردددام ص دددرم لادددن ث ةددداً ادددغريصً 
دن حنددرم ع  لنددا ودرادداه  تددن  -حبددق دالسددنا دواًل  -شاسدد ، وكددم صل ددم  ص ج بددة ت دداة، وكددم هددي جرميددة 

 قرصمف صخلطا  صل رآ  ب ال خمفرف وجلهع..
                 *                                * 

إادل يامد  عدادف إىل صلفااتدل تد   -قريرة ج صً، وخااة ج صً، هي ص ج بة صلب ي  تها صخلطا  صل درآ  
صلام تيا  صلب ت  م خط واً عريرة وإشاهص  عاتة عر  صل خ ل ل تلاايل دقي ة ياثر ريها ت دادم صلدزتن 

صلددب تنفهددي  -صملفغددريص   -ردد  صلددب تصددم   تنيدداً ع -صلث صبددر  -وتةدد ل ص حدد صل. دع إاددل يدداثر صلفااتددل تدد  
 االحياهتا ب ال ت مسي .

لان صخلطا  صل رآ ، يركز دكثر، عر  إكهف صلفساحال  دصخل صلنل  صإلاسااية. صافهد  وقدر صخلطدا  
صل يين صللع ي  م صلطاام بملرا ة لرعاَيب صملفثائة .. ها ه  صل ين صجل ي  يطرة تنهم دن يسفامر ص دي يهم، 

هم.. يطرة تنهم دن يف ار ص تن ج يد  مبدلم إهصدهتدم ويةد د  سديمل اية  صلامدل ترد  بةركدة ع  وم، دالس
 ص وىلم صلساصل .

* * * 
عرب ء  خمفرف تن ص س رة وصلفسداحال  يفلاعدل صخلطدا  صل درآ  تد  صإلاسدان قيد  صلفاد ين، يدزهرت ريدل 

صلفسداحل، عرد  صلفلادري.. هدل اسدفطي  دلغاتاً، وينسف تلاهيم، ويةين دسسداً شد ي ف صلامدق.. وحيمردل عرد  
 دن افخيل كيف ازلر آَي  كهلب عر  إاسان صجليل ص ول لفغري تالت  شخصيفل وتة وا 

بِّلِّ َكْيَف ُخرَِّ ْر *{ تنزل ص ية بصيغة صلساصل، لانل هلب صملرف تا ل ه م، يهد م  }دََراَل يَدْن ُُروَن إِّىَل صإلِّ
ي صلا ل وصلةصريف، وترتي بغالال  صلةالدف عر  صة  وصللادر، ويةد د  لدزصل صلن رف صلف ري ية صملف صهثة صلب تغ 

ر ِّددل وترحالددل وكارددة دا ددطة  صلفسدداحال  بإلبددل، ذلدد  صةيدد صن صل ريددة تددن الدد  صلاددر ، صل دد ي  ص هيددة ل حِّ
دن  حياتددلم سددلينة صلصددحرصم كمددا يسددم هنا. خيفدداه صخلطددا  صل ددرآ  هددلص صةيدد صن صلددلع يسددفامرل صلاددر  دون

يلار ترياً ريل، كال ص شيام صل ريةة صلدب تنسدج خيد ط صلراتبدة وصلدروت  عريهدا بلفد هيج ردفجهل ملادة صللادر 
 وصإلب صرت..

رجدأف، ي جددل صخلطدا  صل ددرآ  صالافةداب إىل هددلص صةيد صن صملاددرس صودادو، ويالددي صلةادري دن يادد ن باددريصً، 
تثال، ويرج صلساصل صلنا ل تن عمق صلسمامم كيدف خيفلي هلص صو وم، وذل  صلصرب ص سط هع ترر  ص 

 خر ر ..
رحسة. بل لارل ال خيصها إوالقاً، لانل ينزل كالصاع ة عر   -صلةاري  -وصلساصل هنا ال خيص صإلبل 

صلراتبددة ص يطددة بإلاسددان صجلدداهري. إاددل شدد ي  صل ددر  تددن باددريب، وكميددا  صلثددروف ت دد ه بادد د صإلبددل، وصملهدد ه 
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إن صإلبددل اثددل  صلغطددام صلن دد ع  ص ساسددي ل ذصك صيفمدد  صجلدداهري، ولاددن تدد  ذلدد ،  تاطدد  بإلبددل، دع
 وه،م ذل ، رإن دح صً   يسأل عنها كيف خر ر .. وملاذص. .. وتن دين ..

اام! إن صملهم هنا لي  صإلبل. بل صلساصل السل. إادل صةلداوف صلدب تث دة ، دام صلراتبدة وصلنمطي دة لف درق 
 ف.. صللارف صجل ي ف..مش  صلن رف صجل ي 

لددلل  بدد د  سرسددرة صلفسدداحال  بإلبددل،  هنددا عمدد د تددن دعمدد ف صيفمدد  صجلدداهري، شدد ي  صلفددأثري ل 
 تلردص  صةياف صلي تية لرلرد صجلاهري، راان دن ااه هلص صلام د تركزصً لرزلزصل صل ادم..

 [ .20-88/18وبا ها كاارم }{ ]صلغاشيةم 
ليسر تهمدة هندا ب د ه تدا هد  تهدم دن اسدأل. دن اايد  صلن در. دن ادزي  حن صلسمام وصجلةال وص ها 

دال  ااددف عددن صلفسدداحل .  -كمددا قددال دا ددفاين   -، ددام صلراتبددة وصلنمطي ددة تددن صلا دد ل وص رادداه.. إن صملهددم 
 وهالص عمل صخلطا  صل رآ  ل ع  ل صجليل ص ولم   ياف عن صلفساحل .

 س جواب الساللة البشر ةإ
  صل ددرآ  عددادف، عردد  صسددفلزص  صملفلاعددل تاددل، ل ة ددة خااددة، ويرددال ل دجدد صم راريددة يامدد  صخلطددا

والسدددية وع ريدددة تايندددة،  اردددل  يةصدددر  صة دددائق بصددد هف خمفرلدددة وهددد  تدددن ت قادددل صجل يددد  صلدددلع حاادددرب ريدددل 
 صخلطا  صل رآ ..

مث  -صلفجاهيدددة  عمددداد صةيددداف صالقفصدددادية -وكمدددا ل سددد هف صلغاشدددية، حيدددث بددد د  صلفسددداحال  بإلبدددل 
صتسار صلص هف لف مل تاطيا  دخر  با  تروهها وتةر هها بإلبل، رالل  تة د  لزلة صلفساحال  ل سد هف 

 صل صقاة.
[ . هنددا يردد  صخلطددا  صل ددرآ  صإلاسددان ل  صويددة ضددي ة جدد صً. وصإلاسددان 59-56/58}{ ]صل صقاددةم 

لر اددد ه ردددر  صإلاسدددان مبنيدددل عدددرب صلاصددد ه هندددا هددد  ُتطردددق صإلاسدددان ال صجلددداهري صلادددر  حصدددرصً. ل ددد  تةددد 
وصيفماا ، لانها ب ير ت ج دف. صللخر صلار  صجلاهري بلةن  ال يزصل ت ج دصً إىل ح  بايد  ل افمادا  

 ع ي ف ال تزصل تر  كل صللخر ل ع د ص والد، وااهس هلص صللخر ورق تاطيا  افماها صالقفصادية..
م ل صيفماا  صلة صئيدة، رهنداك قدرصمف دخدر  َّتدص صيفمادا  صة يثدة لان إىل جااة هلص صللخر صملار  

صملنفسةة دو صملنس بة لرحراهف صلغربيةم إال رخر تن ا رت آخر، لانل مياهس السدل ديرداً وردق تاطيدا  افمادل 
تنل  ال -صالسفهالكي. إال صللخر صللع يفمثل ل صلف الي  صلغربية صلب تلرا السها تنل ب صية تا ن صلطلل 

والدتدددل، رامل ددداهر صالحفلاليدددة صملصددداحةة لفاددد ن صجلنددد  تاددداد تصدددري ت ريددد صً عامليددداً ال خيدددص صملن  تدددة صلغربيدددة 
وصخلطدد ف  -حددن وهدد  جندد  عددرب ص تدد صج ردد ق صلصدد تية  -رحسددةم رفخريدد  ذكددر  صلطلددل بلصدد هف ص وىل 

ريددزع ااهسددل كددل حردداهف مبنطر اهتددا وصلارمددة ص وىل.. إخل كرهددا ت دداهر تددن ت دداهر هددلص صللخددر صلغ -ص وىل 
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وتاطياهتددا صخلااددةم رايفماددا  صلة صئيددة تادد  كثددرف ص والد دلددياًل عردد  صل دد ف صالقفصددادية ل افمدد  حيفدداج إىل 
ص يدد ع صلااترددة بسددةة ب صئيددة دسددالية إافاجددل، بينمددا ياددرس صلطلددل ل صيفماددا  صة يثددة عردد صً تسددفهرااً 

صالحفلاليددة صملفمثرددة ل شددرصم صملالبدد  وص لاددا  وص كث.. إخل، وبددلل  يددفم حددن قةددل دن ي لدد  عددرب صلط دد س 
 تامي ب عر صً ااةاً إلدصتة حركة صيفماا  صالسفهالكية..

وس صم كان صإلاسان ينفمي إىل افم  ب صئي، دو افم  ح يث، دو كان ميثل حالدة صاف اليدة بد  هدلص دو 
كددددان ميدددداهس ت دددداعرب ص ب يددددة  دو ص ت تيددددة  تددددن دون وعددددي   ذصك، دو حيمددددل تالتدددد  صيفمادددد ، دو سدددد صم

حماادرصً ضدايلاً، ول  صويدة ضدي ة عند تا  -إذص رار تريداً  -بفا ي ص  و  سها وجلوهها، رإال سيج  السل 
 [ .59-56/58يطر  عريل صلساصلم }{ ]صل صقاةم 

 ع، بدل  صويددة صلارصهيدة وددلص وحدن لد  ا ددر  إىل صمل ضد رت تددن  صويدة دخددر  ،دري  صويدة صللخددر وصللدر  ص بدد
صملين صللع يفط ه ليصة  جنيناً ،ري تر،   ريل،  سةا  خمفرلة، تثل صلاالقا  ،ري صل رعية دو ع م صلر،ةة 
بإلجندددا  داددداًل، دو ص عةدددام صملاديدددة.. إخل، رإاندددا سدددنج  صلفسددداحل صل دددرآ  ال يدددزصل تطروحددداً، وب ددد فم }{، 

وق رت ص  د ه، دو ص اثد  صلدب حتدرص عرد  دن ال تنسد   حةفهدا   راللكر صللع حيرص عر  دن ينسحة قةل
كرها تاا  ا هصً تن ا ه صلرداف صلة درع   -دو ،ريها تن صلفن ياا  عر  وسائل وددوص  تن  صةمل  -

دتدام ترد  صلرح دة صخلاادة صلدب صقفنصدنا صخلطدا  صل درآ  ريهدا ، سد صم كاادر ص سدةا  صجفماعيدة، دو حمدل 
 صقفصادية..
.}{ 

حياي قصدفنا أبكمرهدا. ذلد  صلسدائل خيفدزل حاايدة صلسداللة صلة درية  -صللع ارصب وال ارصب  -هلص صملين و 
أبكمرهام ضالها وق هتدا، مس هدا وسد  وها، مش خهدا وصحند صهها، كدل حديمن تدن ت دا  صملاليد  تدن صةيداتن 

صددة  كائنددداً تسدددف اًل ميادددن دن ي -لدد  وجددد  ب يرددة ليفحددد  هبددا  -صمل جدد دف دصخدددل صلسددائل صملنددد ع مياددن لدددل 
تنلدردصً. وبينمدا تفسدابق ترد  صملاليد  تدن صةيداتن لفصدل إىل صلة يردة، رإاندا ال اد هع ديهدا سديل  . دتددرصب ذصك 

ال  -صللع  ل عي ب  دو عي   دج صدك  دم صللع صافخدة درردل ادلات   دو صلدلع  دل هدلب وترد   
وجيندا  دجيدال كاتردة تدن سداللف . وداد   كدل تدا ت هيدل داد  هبدلص صلسدائل َّتفدزل ذصكدرف وادلا   -ت هع 

 عرب ة ف  صخلااة صةميمة، لسر س   جسر تارب بل تر  صةياتن لفسفمرم تفط ه، دو تنح ه..
إهنددا ة ددة خااددة جدد صً. و يمددة جدد صً. تنددل دول ذكددر ودول داثدد ، وإىل آخددر ذكددر وآخددر داثدد ، خااددة 

اههدا صخلطدا  صل درآ ، ال تلدر تدن دن  يدة، }دَدَاْددُفْم ج صً، و يمة ج صً، وضدي ة جد صً، هدي صلزصويدة صلدب صخف
 ََّتُْرُ  اَُل دَْم حَنُْن صخْلَالُِّ  َن *{.
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حن صملااا  صملرح ، ال ميان لل صدعام خر ل. ق  ي د ل صلطةيادة ص م دو صلصد رة صللكيدة.. إخل. لاندل ل 
ل ج صبدددلم دن ي دددف ة دددة  إوددداه صجلددد  صلنلسدددي صلدددلع وضدددال ريدددل صخلطدددا  صل دددرآ  ال ميادددن إال دن ي ددد 

 ويطأوئ هدسل، لياي  صلن ر، ويسأل .
* * * 

 تن تر  صلرح ة صةميمة ينطرق صخلطا  صل رآ  ليطرق   م  صلفساحال ..
 [ .64-56/63}{ ]صل صقاةم 
 [ .69-56/68}{ ]صل صقاةم 
 [ .72-56/71}{ ]صل صقاةم 

  وض  صملخاوة ل وض  السي وع ري تهيأ با  صلرح ة صللردية صخلااة، ينطرق صخلطا  صل رآ ، وق
 السف ةال تساحال  دكثر، وإعادف لرن ر دكثر..

 صملام، صلناه.. -صلزهرت  -تركيز صلفساحال  هنا عر  ثالثة حماوهم صةرصثة 
صملادا  صلدلع ازلدر ريدل، سديجال ودا تادا  دخدر  ،دري صملادا   -ووض  صلفساحال  ل إواههدا صلزتدا  

 سفنفجها صملرم لر هرة ص وىل.صملةاشرف صلب ي
صإلاسان صملاي صجلاهري دو صملسرم، وهد  إاسدان ياديش  -رالس هف تاية. وصخلطا  صل رآ  خياوة دواًل 

كما ه    -ل افم    يفا د صلزهصعة و  يفسنَّ لل رراة تط ه  هصعة حم دف ، وه  يايش ل وصد ،ري ذع  هرت 
 رآ  ..رإىل دع شيم ي ري صخلطا  صل  -تار م 

إال ي س  درق صإلاسان صملاي ب اب مش لية صلاا  صللع يايش ريدل وترصبطدل، رمادة صلدب هدي حمد   -دواًل 
تدرتة  كدلل  بادا  دوسد  ودمشدل عدرب  اههتدا  -ال صلزهصعة  -لر  صرل صلفجاهية وت هدها ص ول ه  تن صلفجاهف 

ريهدا ب دال إ ددا  وردرف  هصعدة ل تنط ددة ترد . رجلداف تنط دة سددياثر عريهدا ب دال تةاشدر، كمددا سدياثر ع
دخددر ..، رهددلص صلفسدداحل سدددينةههم إىل تردد  صة ي ددةم تدددرصب  صيفماددا  ريمددا بينهدددا، وصسددفحالة قيددام افمددد  

 صالرصدع يفط ه دون صهتةاط بةاقي صيفماا  .
 -ادددلصك عردد  بسددداوفها آ -بددل إن صلزهصعدددة هدددي صملصدد ه ص ول لرمددد صهد ص وليدددة صلددب حتفاجهدددا صلصدددناعة 

 وبلفايف صلفجاهف ل كارة دشااوا.
إىل ترحرددة تددن ترصحدددل تطدد ه صإلاسدددااية  -ولدد  ب دددال ،ددري تةاشددر وخلدددي  -إاددل ي دددري ديردداً  -كايدداً 
ر د  كدان صكف داف صإلاسدان لرزهصعدة وحت لدل تددن صلرعدي وصلصدي  إىل صلزهصعدة ثد هف ع يمدة تدن بدد   -وا د ئها 

اسدااية، وقد  ادحة هدلص صلفحد ل تاد ن افمادا  خمفرلدة وا د م ث هص  تا ودف شارر اتهيخ صةرداهف صإل
ددا سددة ها قةددل عصددر صلزهصعددة، بددل وإعددادف ت  يدد  صلسدداان حسددة  ددوص  إافدداج وعالقددا  إافاجيددة خمفرلددة عم 

 ص قاليم ص كثر خص بة وقابرية لرزهصعة..
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حباجفهددا ر دد  عددرب دراددة ق يددة ب دداب تادد ين صلدد ررف ل صإلافدداج بادد تا كااددر تافلددي  -كااددر صلزهصعددة 
 إىل  ه ه صلفةادال  وتن مث صلفجاهف ب ارها ص ول.. -بلف هيج  -صلصي ، وكاار صل ررف هي صلب دد  

كمدا كاادر صلزهصعدة هدي صلدب هرد   صملد صد ص وليدة صلال تدة ل هد ه صلصدناعا  صل وليدة تثدل دب،دة صجلردد د 
 واناعة ص قم ة وص اةاا و،ريها..

وتط ير ددوص  تالئمة صحفاجر إىل تاادن ج ي ف   تفطد ه إال بدرتصكم خدربص  وحفمر صلزهصعة حتس  
إاسدددااية و يردددة صملددد   صسدددفطاعر صسدددفخ صم صة يددد  وصلنحددداس ل ادددن  صللددداوس وصملناجدددل وددوص  صةرصثدددة 

 ص خر .
كمدا ادداحة ذلد  كرددل، تدد ج  صإلاسدان لرحيدد ص   وصسدفغالوا ل عمريددا  صةرصثددة وافداج عددن ذلدد  

  تط ه تهم ل عالقة صإلاسان مبخفرف كائنا  صلطةياة وخمر قاهتا عر  صمل   صلةاي ..صلف ج 
خااة عن تا يرد ل صخلطا  صل رآ  ذكرها وه  ت جل دواًل   س ،دري ذوع  -وهالص ار  دن صلزهصعة 

اسددا  تادد ن دكثددر تددن ام عددة عمريددا  صللالحددة وصلةددلصه وصةصدداد، بددل تادد ن هتددزصً لامريددة تطدد ه إ - هرت 
ضدخم دسددهمر ريددل شدا   خمفرلددة تددن قدداهص  تفةاعد ف وعددرب آالف صلسددن  .. عمريددة تطد ه تددا كددان مياددن 

 لإلاسااية دن تصل إىل تسف صها صلي م دون دن ار هبا وَّت ا ،ماهها..
دلدف سدنة، إىل صليد م، وهنداك ح ي دة وصحد ف    12تنل دول إاسان جن  ل صلزهصعة، قةل ح صيف  -كلثاً 
 ه،م صخفالف كل بقي صلفلاايل..َّتفرف 

صل مد  خاادة  -جن  ل صلزهصعة با تا جر  بلوه دا صرت ع يد ف كدان  د ها تليد ف  -راإلاسان ص ول 
وكاار  اهبل تر  َّتر  لا صتل خمفرلة وتفراهبةم صلرتبة، ص تطاه، وصلا صادف، بإلضدارة إىل حتد دب مبدا  -

 ةل ذل  كرل..ه  ت ج د تن بلوه ل بي فل، وقرة خربتل ت 
وتنل ذل  صة ، تر  صلزهصعة أبهب  ترصحل ت ريةيةم  هصعة تا قةل صلفاهيخ، وهي هدلص صلند رت تدن صلزهصعدة 
صلة صئيدددة صلدددلع سددداهم ب دددال دساسدددي ل ادددن  صلفددداهيخ، مث صلزهصعدددة صلفاهخييدددة  صللدددرتف صلروتاايدددة ، مث صلزهصعدددة 

 صلث هف صلزهصعية صة يثة..صإلقطاعية، ودخريصً صلزهصعة صلارمية صلب شه   عصر 
ول كدددددل هدددددلب صملرصحدددددلم تندددددل كاادددددر دقدددددر  إىل صلا ددددد صئية إىل دن اددددداه  تددددد خل صلفهجددددد  صجليدددددين 
السفحصال درردل صلصدلا  وصلغدال ، وتسدفخ م صلطاقدة صلن ويدة صالا دطاهية السفصدال  صلرتبدة، ردإن هنداك 

   سنة.. ودكثر.12000شي اً وصح صً ت رتكاً عرب هلب صلد 
  ر د م إاددل وجد د شدديم ،دري إاسددا  و،ددري تن د ه ل صلامريددة كرهدا .. إاددل وجد د قدد ف  ردد ق شديم وصحدد

وةياية  ميان وا دن تف خل ل دع وقرم حرصهف ،ري تناسةة، جلاف تلاجئ، إعصداه ،دري تف قد  ه،دم كدل 
هددا ا ددرم صلف دد م صلارمددي، وه،ددم ص تطدداه صلصددناعية وت دد م وسددائل ص ادد صم صجل يددةم رددإن ص تددر ي ددل تسددألة ري

 رأوهصق صلراةة ليسر كرها بي  صإلاسان، ه،م ت  تل صلارمي وصلفان ل جي صوائل..
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وحن ل صلزهصعا  صملخفربية صخلااة، صلدب تفحدره إىل حد  كةدري تدن صل دروف صلةي يدة صملفغدريف، ردإن عمرهدا 
وهدي تدن صلسداللة ص ساسي يا ن عر  بلوه دو جيندا  بدلوه دو داسدجة اةاتيدة ت جد دف داداًل ل صلطةيادة، 

ص وىل السدددها صلدددب كاادددر ت جددد دف يددد م بددد د صإلاسدددان صلزهصعدددة قةدددل دكثدددر تدددن ع دددرف آالف سدددنة، ه،دددم كدددل 
صللصددائل صجل يدد ف صلددب تلرعددر، وصلطلددرص  صجلينيددة صلددب حصددرر، تصددادرة دو ب ددال عرمددي، وصلفهجينددا  

ل ص ساسددي لادددل تدددا  دددرع هدددي ص اددد -ص جددد صد  -وصلفطايمددا  عدددرب آالف صلسدددن ، ردددإن صلةددلوه ص وىل 
 تط يرب صلي م ..

وهدد  يددرد بصدد هف تطر ددة ل صخلطددا  صل ددرآ ، مياددن دن يثددري ل دذهاانددا عمريددا   هرت  -بددل إن صلسدداصل 
 -ص عرام صلة رية وصلب ااه  بارها  رع ب ال هوتيين س صم كاار تن ل تن ص حيدام دو تدن ص تد ص  

 [ وصهد هنا ديراً.59-56/58ةم إن تساحل }{ ]صل صقا -دو تن صةي ص   
إن تساحل صخلطا  صل رآ  ي رد عر  ع ف تسف َي ، ول كل تسف   خياوة  تا ً وتاا ً خمفرلاً، ول  

 كل  تان وتاان حياار صملخاوة ويرال ل  صوية ضي ة، يصلال و ربب عر  دن يلار، دن ياي  صلن ر.
صلةدلوه  -لرمدرف ص وىل  -صلف سنة، تنف يداً  12يف }{ ت جهة لرمزصهرت ص ول، ذصك صللع  هرت قةل ح ص

 صلب هد  دهنا سفلي ب.
وهدي ت جهددة ديردداً، لإلاسدان صلددلع عددات ل عهدد  صلزهصعدة صلفاهخييددة، وصلددلع ود ه خربصتددل وبددًن صلسدد ود 
وصسددفخ م صةيدد ص   ودادد صرت صللدداوس وص اهيددث صملاينددة، ولاددن صلسدداصل يرددال ل ت صجهددة تدد  السددل ت صجهددة 

إاددل ياددرف وياددي جيدد صً، دن عااددلة تددن صجلددرصد دو  خددرصً ل ت عدد  صملطددر دو كميفددل قدد  يطددي  بزهعددل  حددادف.
إال يارف دن س ودب وحماهيثل لن تنلادل حد  هتطدل صلسدمام دكثدر  دا  -وآتالل و،لصم دولالل لرم سم صل ادم 

 ب صلزهصعة.ب  ه تا ي اهك دح صً ل هل -للص ره  ياي دال ال يزهرت ح اً تا حيرثل  - ة 
وحددن ل صلاصددر صةدد يثم صلةدداذهص  صلرددخمة وتاددائن صةرصثددة صملفطدد هف، وص مسدد ف صلايمياويددة وصلةددلوه 

ردإن صلسداصل خياوةندا، رامللاجدن  ليسدر دتدرصً  دهصً  -حدن ل هدلص صلاصدر  -ص سنة ودهقام صلغال  صللراية 
دتددرصً يادد د ملفدداحف صلاصدد ه صل سددط ، وهددي  دبدد صً، وصجللدداف وصلليرددا   وص وب ددة صلددب تصددية صلددزهرت ليسددر

ه،دم دن تد صهك ص  تدا  درردل ل دول صل دمال، لانهدا ال تدزصل  -ليسر حصرصً عرد  دول صجلند   صلل دريف 
وقةل دن يسف ةل صلاا  صل رن صةادع وصلا رين بثالث سن ص  وال صحفيداوي صل مد  صلاداملي إىل  -ت ج دف 

  .ي تاً ر  58ددف تسف   تنل ع  دم 
* * * 

رالساصل صللع ورحل صخلطا  صل رآ  ال يزصل تطروحاً، بل هد  تطدرو  دكثدر تدن ذع قةدل.. راإلاسدان 
صملادي   يادن يدزهرت، لاندل كددان يفداجر مبزهوعدا  وتنف جدا   هرت ص خدرين. دتددا إاسدان صليد م، إاسدان صلاصددر 
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رإاددل  - باددل ص تداكن ه،دم كددل ت  تدل صلفان لد جي ل -صةد يث رهد  ياددي دكثدر تددن دع وقدر ترد  داددل 
 ح  يزهرت ال يزهرت ح اً.. ال يزهرت وح ب..

ي تددداً ه،دددم كدددل صلفطددد ه صوائدددل. وأييت  58حددد  ياددد ن صحفيددداوي صل مددد  صلاددداملي ال يالدددي  كثدددر تدددن 
 دددر، صلسدداصل ادددارااًم }دَدَاْددددُفْم تَدْزَهُع اَدددُل دَْم حَنْدددُن صلزَّصهُِّعددد َن *{  ردددإن صجلددد ص  ال ميادددن إال دن ياددد ن إعدددادف لرن

 وصلف  مي وصلفأتل ..
* * * 

بلفسداحل صلدلع يريدل وصلدلع يطرحدل صخلطدا  صل درآ  }{ ]صل صقادةم  -ويرتة  هلص صلفساحل عن صلزهصعدة 
[ ، إال تساحل ل  ا ر  إليل تن وجهدة ا در صلادر  صجلداهري لادان وجيهداً جد صً ل بي دة ر دريف 56/68-69

  صإلاسددااية وسددياقها خيددرج عددن هددلب صلن ددرف صلةي يددة صلرددي ة، بمليدداب كددالب يادديش ريهددا.. لاددن اسددق صلفسدداحال
وخيرجنددا عددن ا رتنددا صلف ري يددة عددن صهتةدداط ص َي  صلددب تفحدد ث عددن صملددام بندد هف صملددام دو وررتددل ل شددةل صجلزيددرف 

يددرتة  بإلاسددااية يفاددام، بفاهخيهددا وا دد ئها بددل وخر هددا، وحنددن ارجدد   -صملددين وصلزهصعددة  -صلاربيددة.. إاددل تثددل 
تساحاًل با  آخر، خط ف إىل صل هصم ل صلزتن، وإىل ص تام ل صلامق. صملام  إال حاايدة ق ميدة جد صً. و  صملدزن  

بدد م صخلري ددة، عندد تا بدد د  صملرحمددة  -صلددب دازلددر صملددام  ول تددرف كااددر عري ددة ل صل دد م.. قريةددة تددن صلةدد م 
 أبكمرها.

رميدة، وصالصدرر صلادرف ص هضدية عدن صل دم ،  ران تا حصل صالالجاه صلاةدري، حسدة صالررتصضدا  صلا
دهجددة رهرهنايدر، ول هددلب صل هجددة  12000كاادر دهجددا  صةدرصهف ل صلاددرف ص هضدية عاليددة جدد صً، حد صيف 

تا ن كل صلاناار حرف، وللص ال ميان وج د تركة كيميداوع ذع شدأن. وملدا دخدل  ص جدزصم صملا ادة لرادرف 
ولادددن تدددا كدددان  -  صلايماويدددة تفاددد ن بحتددداد صلاناادددر ريمدددا بينهدددا ص هضدددية تدددربد بلفددد هيج، بددد د  صلرتكيةدددا

عند ها صاد رار  -دهجدة رهرهنايدر  4000لاوكسج  وصوي هوج  دن يفح ص إال هبة ط دهجة صةدرصهف إىل 
وكدل ص يطدا  صلدب ااررهدا كاادر ل صلسدمام،  -تر  صلاناار وك ار صملام. وال ب  دادل كدان هدائاًل حيندلصك 

إذ   -ع تاد ن عرد  هدلص صلنحد  ل صجلد  صخلداهجي سد   حند  ص ها لاندل   يسدفط  صل اد ل إليهدا صملام صلدل
وجددام  -كاادر دهجددة صةددرصهف عردد  ت ربددة تددن ص ها دعردد   ددا كااددر عردد  تسددارة آالف ص تيددال خاهجهددا 
تد  ت د م وقر كان ريل صلط ران صواب  تن صلسمام يصل إىل ص ها ليطري تنها كاية عرد  شدال صلةخداه، و 

صلفربيدد ، كااددر صلليرددا   صلددب حتدد ث ل ص ها ردد ق صةسددةان.. وصسددفمر  هددلب صةالددة إىل دن صسددف ر  
 تاليَ  صلسن .

تدن ي تهدا  -تر  هي صلغي م ص وىلم صملزن ص ولية، صلب هةطر  ول ترف عر  سط  ص ها، وال يدزصل 
 لإلاسان ريها.. ي وه صملام ل صلطةياة ل دوهتل صل هريف صلب ال ي  -
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همبدا دكثدر  دا يصدل  صلادر   -حنن صللين ااي ب ال عرمي ق م صملدام وقصدفل  -للل  يصلانا صلساصل 
دَن صْلُمدْزنِّ دَْم حَنْدُن صْلُمْنزِّلُد َن *{ إادل تسداحل يفحد  .  صللع يايش ل احرصم ال تدام ريهدا.. }دَدَاْددُفْم دَاْدزَْلُفُمد ُب تِّ

رإن كل صلف  م صلارمي سدي ل ادرد  -وه  سي ل كلل   -ج  ودوكسج  رما دصم صملام يفا ن تن هي هو 
 تن ياا  عر  صل صة صل  مية، ي م ازلر صملزن  ول ترف..

وحن ل  ل هلص صلف  م صلارمي صملااار، رمثال صلة وع صمللف ر إىل صملام صللع خياوةدل صلفسداحل صل درآ  
تري ن ررد  700رح صيف ترياه و  -ري واالم ق   صد كثريصً ب ال تةاشر ال يزصل ت ج دصً.. بل إن صلا د صلا

دلف شخص مي ت ن ي تياً بسةة  25 دكثر تن ثرث ساان صلاا   ال حيصر ن عر  تام ااحل لر ر . و 
ودكثر تدن كدل هدلصم يسدف ةل هبد  سداان صلادا  صل درن صةدادع وصلا درين وهدم ياداا ن  -دترصا تفار ة بملام 
 صةص ل عر  صملياب..تن ت اكل تزتنة ل 

اام! صلاا  صملااار صلي م لي   تاهناتن  ر   كما تركز وسائل صإلعالم، رهناك د س ال يزصل ن إىل ص ن 
يااا ن تن صلاطش. يااا ن تن ص ترصا بسةة صملام صللع ي رب ن. وهم ليسد ص دقريدة عرد  صإلودالقم تريداه 

 وسة  ت ة تري ن شخص.
لع ورحددل صخلطددا  صل ددرآ  عردد  صجلدداهري صلةدد وع يصددلاهم ويثددري  تالهتددمم هدداالم ال يددزصل صلفسدداحل صلدد

}دَرَدرَدَيْدُفُم صْلَماَم صلَّلِّع َتْ رَبُ َن *{ إهنم ال يروال! ول  هدوب ل اه وص ريل صجلرصثيم صل اترة صلدب قد  تد دع حبيداهتمم 
ن مياددنهم إال دن ي ددرب ب.. رخيدداهصهتم برهدداه َي، كدد لريص، صملدداالهَي.. إخل. وحددن لدد  هدوب وشدداه وص تددا ريددل تددا كددا
 حم ودف، ع م شر  هلص صملام صملر ث ياين ت   قا  آخرم عط اً..

اام. ع ص قصة صملزن صل  مية صلب َّتاوة صجلمي .  تاهناتن  صل اهرت صخلات  وصملياب صملا اية صملاةأف وصمليداب 
 تدزصل َّتاودة كمدا خ ودة إاسدان صلصدحرصم صملزودف بللر ه مل اوتة تس س ص سنان، رإن هناك ر ة وصسداة ال

 سنة.. عن صملام صللع يس  صل مأ. صللع يروع صلاطش، رحسة.. 1400قةل 
* * * 

وبا  صملام، أييت صخلطدا  صل درآ  بفسداحل آخدر، يدرتة  ديرداً بفطد ه صإلاسدااية.. وصخلري دة }{ ]صل صقادةم 
56/71-72. ] 

تندل ذلد  صالالجداه صلا ديم صلدلع صبفد د بدل  -مباليد  صلسدن   وصلناه ق مية عري ة تثل صملام، بل قةل صملام
شدجرهتا ص وىل  -صخلرق، صبف د  صلناه هتزصً لرطاقة وصةي ية صلب سي دعها هللا ل خر ل. وتر  كاار شارفها 

 عرب صلفاهيخ، صلب ال ي  لإلاسان ريها..  هنا سة ر خر ل دااًل.. -
تن دددأ ل صلطةياددة تصددد ه خددد ف لإلاسدددان وههةدددل دو هرادددل..  وخددالل آالف صلسدددن ،  ردددر صلنددداه صلدددب

 وكاار هلب صمل اعر هي صملن م ص ساسي لاالقفل هبا وصلب وارر ل هجة صلف  ي  وصلاةادف.
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دلف سدنة قةدل صملديالد خطدا صإلاسدان خطد ف هائردة  500مث رجأف، ول ررتف تا قةل صلفاهيخ، قةل ح صيف 
 .5هلص صل ال ص ول تن دشاال صلطاقة صللع صسفطارت صإلاسان صسفغاللل حن  صسف ناس صلناه وتط يرها، وكان

صلددب قددام هبددا درددرصد شددجاان هنددا وهندداك ل دتدداكن خمفرلددة تددن صلاددا ، حيددث ت دد ت ص حندد   -ترد  صخلطدد ف 
صلناه صمل فارة ليأخلوص تنها شارة.. كاار صلة صية حن  وريق و يل تن صسدفغالل صلطاقدة بااردة دشدااوا، ول  

 ترحرة تن ترصحل هلص صلطريق كان شال صيفم  يفأثر ويفط ه ويفغري..كل 
خميلدة  -صلدب تندفج عدن صلصد صعق دو صلربصكد  دو بسدةة صهتلدارت دهجدا  صةدرصهف -وبا  دن كاار صلنريصن 

وخطرف بلنسةة إىل صإلاسان، رإال صسفطارت بلف هيج دن ياف دف ر صئد  ودام رأادةحر تصد هصً لررصحدة باد تا  
تصدد هصً لرلددزرتم ر دد  تنحفددل صلندداه در دداً صحفاجددل، ود ه  لددل صل رمددة، ودبادد   عنددل صل حدد ت صلربيددة، كااددر 

وسداع تل ل وهدد  وااتددل، ول اددناعة ددوصتدل صخل ددةية.. وبلفددايف ر دد  دسدهمر عردد  صملدد   صلةايدد  ل إهنددام 
 ر باارددة تاسسددداتل   وصلددب عاشدددفها صإلاسددااية صملةاددرف و سددي  صيفمددد  صملسددفNomadismحيدداف صلفن ددل  

 وصللع صحفاج دول تا صحفاج إىل تاان كبر دسهمر صلناه صملسفأاسة ل  ايفل وت وي  دعائمل..
 كان ذل  ل وقر تا، قةل ح صيف اصف تري ن سنة.

 ددل صيفمدد  صإلاسددا  يفددأثر، يفغددري يفطدد ه بسددفغالل  -إىل صليدد م  -وخددالل اصددف صملريدد ن سددنة صلفاليددة 
دو دع دثر لإلاسان عرد   -خفرلةم ول  دده  صلن ر صلي م ل دع تاسسة صجفماعية تااارف دشاال صلطاقة صمل

ل ج   ااهياً وصحتادصً اتتاً ب  تط ه صإلاسااية وصسفغالوا لرطاقدة مبخفردف دشدااوام صمليااايايدة،  -صإلوالق 
 صةرصهية، صلايميائية، صلاهربئية، صل ااعية، وصلن وية.

كددداا ص يفياددداً   لدددلين صسدددهم ص ل صسدددفخ صم صلطاقدددة و تسدددخريها لرحرددداهف صالاسدددااية صول ددد  صالشدددخاص ص
 صللين ت  ت ص حن  صلناه ليأخلوص تنها شارة. -قةل اصف تري ن سنة  -شجاا ً تثل دسالرهم ص وصئل 

وكمدا دسدهمر ترد  صل دارة صملخفرسددة ل تطد ير وتد عيم دسد  افمدد  ج يد ، ر د  دسدهمر إضددارا  
  ير وت عيم دس  يفم  ج ي  وتفج د..هاالم، ل تط

وللل ، بلر،م تن كل هلص صلفط ه صلف ين صوائل، بل بسةة تنل، يصلانا صلساصل صل رآ  دكثدر تدن دع 
ُاوَن *{ ]صل صقاةم  بال دشااوا  -[ رهلب صلطاقة 56/72وقر تر  }دَدَاْدُفْم دَْاَ ْأ ُْ َشَجَرهَتَا دَْم حَنُْن صْلُمْن ِّ

إلاسددان هدد  صلدلع دا ددأها صبفدد صًم، وكدل صلددلع رارددل هد  داددل ردد  هت  هدا، تلدداهم تاهددا، و عهددا،   يادن ص -
 وداسنها ..

هد  هللا، صلدلع يطدر  هددلب صلفسداحال  عرد  صإلاسدان عددرب  -وآخددر تدرف  -لادن صلدلع دا دأها دول تدرف 
 صخلطا  صل رآ .

                                                

 ، تافةة صلنهرة صملصرية، صلطةاة صخلاتسة64صلارم ي ع  إىل صإلميان د. كريسي ت هيس ن، ص  5
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نهددا. إاددل اددرب عردد  صلفأتددل، عردد  وهددي صلفسدداحال  صلددب ال ميردد  صإلاسددان صملخاوددة رااكدداً دو هددروبً ت
 صلفلاري، وعر  إعادف صلن ر .. وهي صلثمرف صملرج ف دااًل تن ور  صلفساحال .

* * * 
كرها ورحها صخلطا  صل رآ  ل سرسرة تساحال   مخة وحاهف، وصلفأتل صيرد   -صملين وصلزهرت وصملام وصلناه 

، إهنا تنةهدل  Man does not stand aloneب ريها سي ال إىل قناعة تلادها دن صإلاسان ال ي ف وح 
 -إىل قدد ف عريددا دكدددرب تددن صلطةيادددة وخدداهج اطددداق صلفصدد ه، ت دداهكل ل وجددد د كددل تلااددديل حياتددلم صخلاادددة 

 وصلااتة صلب ت ال اتهيخ صإلاسااية يفاام.. -صةميمة 
جد دف ل عمددق ورادرف وقد ف صإلاسددان وحد ب ليسددر عدابرف عردد  صإلودالق ل صلفدداهيخ صإلاسدا ، إهنددا ت  

وصللاوسدددفية، ول عمدددق صةرددداهف صلسدددائ ف  -صلةريوتيثيدددة، ول عمدددق صةرددداهف صللرع ايددة  -صةردداهف صإل،ري يدددة 
 صملااارفم صةراهف صلردمسالية صلب دشنر والدهتا بل طياة ت  هللا عرب صالالصال عن صلانيسة..

ملددرم صملخاوددة حبيددث ال مياددن إال دن حتااددر ص -و،ريهددا كثددريف ل صخلطددا  صل درآ   -وهدلب صلفسدداحال  
وكرهددا   -أباددل لددي  وحدد ب.. إهنددا تددلكرب بلددزهرت وصملددام وصلندداه  -إذص راددر دو  تددل دو دهصد دن  يددة  -ياددرتف 

 وت  ل للم َتْن ح اً ااحة صللرل ل هلب .. -كاار خط ص  تهمة ل تا ين صةراهف صإلاسااية 
مدداً، لاددن صلفسدداحل حبدد  ذصتددل هدد  صملطردد  ، صلفلاددري هبددلب وهمبددا هنددا صجلدد ص  ص دد د بلفسددمية لددي  ته
 صة ائق ص ساسية وصلفأتل ريها ه  صملهم ح اً .

صلر،ةة ل إعادف صلن ر وع م  -بةساوة  -بل إن صالتفنارت عن صجل ص  ه  حب  ذصتل تهم ديراً، إال ياين 
 تردي  ص ج بة صمل هوثة صجلاهزف..

* * * 
ب  سرسدرة صلفسداحال   ية ه  صللع  ارنا ارب  اهيخ تط ه صةراهص  صإلاساابفصلي م تاررفنا صل م لية 

صملفلاعردة تدد  تاطيددا  صلاردد م  -صل رآايدة وبدد  تطدد ه صةرداهف صإلاسددااية، وقرصمتنددا صملااادرف لرخطددا  صل ددرآ  
 ف ..هي صلب انحنا هلص صللهم صملااار لرخطا  صل رآ ، حبيث ية و كما ل  دال ازل لر -صة يثة 

دتا ل صل رن صلسادس لرميالد. ول تاة حيث ازل صخلطا  صل رآ ، رال شد  دادل   يادن تدن صملمادن 
إدهصك تدا الهمدل صليد م تدن هددلب صلفسداحال ، لادن صلصدحابة ددهكد ص بلفأكيدد  دتد هصً دخدر ، ال ت دل دهيدة عددن 

، ل ددد  دكه  هدددلب ص َي  صهتددا عرددديهمعردد  صالقدددل إذص قسدددنا  ثري  تدد هكاتنا صةاليدددة، بدددل إهنددا تل قهدددا بلفأكيددد 
 -تسدداحال  ال ت ددل دهيددة ادد  قردداَي هددي كا هكددان بلنسددةة يفمدد  ج يدد   شددئ.. رالفسدداحل عددن صلزهصعددة 

هد  تدلكري وددم بد وه صلزهصعدة ل تطد ير وا د م ص تددم، وهد  تدلكري ودم بعفةاههدا وت صباهددام  -ل د م ال يزهعد ن 
 إلافاج وصملراية ص ش َّ دهية ل تر  صللرتف صلزتنية.ص ها وصةاال وصةي ص   وسائل ص
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ضدمن هدلص صلسدياق َّتدرج صلنداه عدن دوههدا صلف ريد ع  -ل تنط دة تلف در لدل داداًل  -وصلفساحل عن صملام 
 بلف ر ة وصلطةخ وصإل هف إىل دوه آخر دكثر راعرية ل بنام صيفم م كطاقة، كثروف تهمة ل بنام صيفم .

يددرب  تددن جهددة دخددر  صيفمدد  صملفادد ن  -وهدد  هللا  -سدداحال  حب ي ددة تن دد ها ص اددري وهبدد  هددلب صلف
ل  -بل يم صلب ميثرها هللا، وللل  كاار تصاده صلثروف صلب وهد ذكرها ل س هف صل صقاة  صملام وصلاا وصلناه  

 دون حق صحفااه دو تسر   ح  .. -دع هلل  -تر  لرجمي   -صيفم  صجل ي  
كاار هلب صلفساحال  صل رآاية ت سيااً مل صهك صإلاسان صجل يد  حند  دردق حرداهع آخدر ،دري دردق وهالص  

لانددل كددان در دداً وصسددااً هحةدداً  -صل ةيرددة صلردديق.. درددق آخددر قدد  يسددم  صل ولددة صملركزيددة، دو صةردداهف صجل يدد ف، 
فخ تفها صلة درية عدرب تط ههدا، وصسدفخ صم ص دوص  صلدب صسد  يد فةنام صةرداهف صجلل ، كان در اً ت حياً وعمي اً 

بهلل، بادل تدا ميثدل تدن قديم  ردق يدرب  وسدائل صإلافداج  لانل دردق ميدن   صملادًن  و  صل يمدة  ودلب صل سدائل.. د
وتاان.. و  يادن هدلص ص ردق دو  صملادًن  افيجدة  وصتدر ت ريريدة تةاشدرف ادر  هبدا صخلطدا  صل درآ .. بدل كدان 

 فساحل، وصلفلاري، وصلفأتل.دعمق تن ذل ، افيجة لرحث عر  صل
 تفينة ص ساس. -ولص كاار صلنفيجة عمي ة صجللوه 

 ل   دجاب ص أبالسهم عن صلفساحال ، وااه صلفساحل  وسيرة  لر ا ل.
إهنا تفسرل إىل صللصكرف صإلاسااية، وصلا ل صلة رع، إهنا تامل كاةلداهف ل صلردمري وصل جد صن وصملاطيدا  

 صلب ت ارها..
 -بملماهسدة  -  حتاار، تسدفنطق، تسدفنار، تد ه  عرد  صلفسداحل، عرد  صلفلادري.  اردل إهنا تساحال

 جزمصً تن تنهجية تلاري ووري ة تلاري.. تن ه ية إاسان ج ي  يصن  حراهف ج ي ف..
 أليس الصبح بقر ب ؟

اودة ل قمدة [ ، وياد ن صملخ11/81يطر  صخلطا  صل رآ  تساحاًلم }دَلَْيَ  صلصُّْةُ  بَِّ رِّيٍة{ ]هد دم 
ويصددددلال صلفسدددداحل ريددددلكرب بلصددددة  صلددددلع أييت كددددل يدددد م، بلصددددة   -ل ذهوف صالضددددطهاد صملاددددي  -أيسددددل 

 صل رية..  رلف ص تل.
دد ك إِّالَّ َهُسدد لك قَددْ   ويادد ن صملسددرم ن ل ذهوف اسدداهم وودداعفهم لررسدد ل ريصددلاهم صلفسدداحلم }َوَتددا حُمَمَّ

ْن قَدْةرِّلِّ صلرُُّسُل دََرإِّنْ   [ .3/144 َتاَ  َدْو قُفَِّل{ ]آل عمرصنم َخَرْر تِّ
دُروَن{  بدل تاداد تصدة  تثدل هدلب  ويفاره صلساصل دوتاً }دََراَل يَدْا ُِّر َن{  }دََراَل يُدْاتِّنُد َن{  }دَرَداَل يُدْةصِّ

تثرما تصري ال تة لرفساحل دصخل صإلاسان صملفا ن عدرب هدلص  -صلفساحال  ال تة تفارهف ل صخلطا  صل رآ  
جددزمصً تددن صإلاسددان.. ال تدداً لددل.. وكددان ال بدد  وددلب صلفسدداحال  ل  -حبيددث يصددري صلسدداصل السددل صخلطددا ، 
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صخلطدددا  صل دددرآ  دن تدددناا  عرددد  حالدددة تدددن صلفسددداحال  صلدددب تفجسددد  اتهخييددداً ل صلسدددنة صلنة يدددة، ل دقددد صل 
 ول دق صل احابفل ودرااوم. -صلرس ل  ص  ودراالل 

 سائل على فرس
 -كمددة، وو يرددة صملدد   وص ثدددر، ادداه لدد   صجلمهدد ه صالاطةددارت أبن كرمددة صلسدددائل يم عددة دسددةا  ترتص 

صلدد صهدف ل دع ت طدد  تددن صخلطددا  صل ددرآ  تاددين صملفسدد ل، صلل ددري، صلددلع يسددأل صلندداس إعطددامب  ددا ررددل هللا 
 عريهم.

-70/24وال ش  دن هلص صملاًن ينطةق رااًل عر  بال ت او  صخلطا  صل رآ  تثلم }{ ]صملااهجم 
[ ، لان إوالق هلص صملاًن عر  هلص صلرلظ ق  قزم تن تاان دخر  لارمة صلسائل، وصلب تدرد دحيدا ً ل 25

 سياق خيرجها عن تله م صلفس ل صلف ري ع إىل تله م صلساصل صل اتل.
[ . إن هدلص صلسدياق 10-93/6وعر  سةيل صملثال ال صةصر، يرد ل س هف صلردح م }{ ]صلردح م 

اًل ل ثالث حاال م صليدفم، صةدريف، صلاد  . وهد  يفد هج تادل ل هدلب صةداال  ليصدل إىل خياوة صلرس ل دا
[ . وهي 11-93/9إهشادص  عاتة  ارل ير  السل ل صلاا  تن ح لل، ريخاوةل صل رآنم }{ ]صلرح م 

َهْر *{ ثالث ا ه ت صجل صةاال  صلثالث صلساللةم صليفم، صةريف، صلا  . وهلص تا  ال }َودَتَّا صلسَّ  ائَِّل َراَل تَدندْ
ولي  حالة صلا   }َوَوَجَ َك َعدائِّاًل رَدَأْ،ًَن *{ صلدب ت ابرهدا }َودَتَّدا بِّنِّْاَمدةِّ هَب ِّدَ   -صو    -ت صجل حالة صةريف 

 َرَح  ِّْث *{.
هدد  صةددريف صإلبرصهيميددة صلددب ال بدد  دن تادد ن قدد   -ل صخلطددا  صل ددرآ   -رالرددالل صلددلع دع ةددل هدد   

اه صلرسددد ل قةدددل صلةاثدددة، وصلدددب ال بددد  دن تاددد ن قددد   سدددمر ل دسددد رة واردددر ل ذهندددل، بلدددل، تدددر  أبراددد
 ودرااهب، وج هبر بافهاه وت طيةة جة  وهت ي  بغرة ص وة صملمثرة صلف ري ية لرماسسا  صالجفماعية..

وري ددة ل لددلل  راخلطددا  صل ددرآ  خياوددة حممدد صً  ص  أبالَّ ينهددر صلسددائل، رالدد ين صجل يدد  صلددلع هدد  
صةيدداف وصلفلاددري وصلن ددر  ددة دن حيفرددن صلسددائل وصلفسدداحال  وص سدد رة صلددب هددي ل ح ي فهددا دلغددام وقنابددل 

 تنسف صلاا  صل  مي صملف صعي، وتسهم ل دعم عا  ج ي  عر  دس  ج ي ف تفينة..
 ريد ع صلدلع رالسائل هنا صللع ي ص ب صخلطا  صل رآ  ل هدلص صمل طد  بلدلص ، هد  لدي  صملفسد ل صلف

لاندل سددائل آخددرم إاددل سدائل ل يددل راددر وع ددل  -يطدرق ص بدد ص  والةدداً ل مددة  دا ررددرل هللا، دو تددن تددال هللا 
 وساصل حم د وته د بغرة صملاسسا  صالجفماعية صلب سفمن  ساصلل وحتاهبل ب سائل دقرها دن تنهرب..

إبرصهيم وعرب اةيدل أبح يفدل بتةاعدل بل د ، لان ديناً صبف د بد }صقدْرَْد{ وكرس ب صية صلا ي ف ت  تساحال  
ديناً كهلص ال ميان دن ينهر صلسائل، بل سيأترب، كما رال رااًلم دن يسأل حن دع صمب }َسْل َبينِّ إِّْسدرَصئِّيَل{ 

 [ ، وسي ف اةيل عر  صملنرب ليأتر صلناس بلساصل.2/211]صلة رفم 
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، 1665،  دبدد  دصود «ن جددام عردد  رددرسلرسددائل حددق وإ»ويدد عم هددلب صلن ددرف تددا جددام ل صةدد يثم 
، صملاجدم صلاةدري 6784، دبد  يارد  12983، سنن صلةيه ي 2468، صبن خزمية 1730، د   1666
 . رهددلص صلسددائل صلددلع جددام عردد  رددرس ال ي ددةل صلصدد هف صلف ري يددة لرمفسدد ل صلددلع يطددرق ص بدد ص  2893

 تسفج َيً ل مة صخلةز.
صل رية، ااحة صلساصل صللع ق  يا ن حسابً عسريصً..  بل ه  ي ةل صلثائر ااحة صللارف، ااحة

 وص هم دن لل ح اً..
 جم مع مبين على السؤال

إن هوحية صلفساحل صلب ،رسها صخلطا  صل درآ  وعم هدا وصلفطةيدق صلامردي لرسدنة صلنة يدة ل الد س دردرصد 
 صجليل ص ول ق  دمثر  دكثر  ا ه  صلساصل صيرد..

وصسدفا صدصً ل ةد ل صلدردع صملرداد،  -عر  ص خدر ت هوسا  دهجاتل، ميثل صالفاحاً رالفساحل، ل دهجة تن 
 بل ولالعرتصف بخلطأ، وإبعادف صلف ييم وصلن ر وصالعفةاه..

هصبطة ج ي ف ب  دررصد افم   شئ، ق صتهدا صملارردة،  -عالقة ج ي ف ب  صلسائل وصملساول  -إال ميثل 
 ودسسها دتنت ودعمق تن صل م..

عالقة ج ي ف ب  دردرصد افمد  بد د تد صً بلفاد نم  مد  بد  صلد د وصلر،ةدة ل ص رردل، ول صلاردم تدن إال 
 ص خطام وصلفجاه .

دنَدُهْم{ ]صل د ه م  إال عالقة ج ي ف والها صخلطدا  صل درآ  ل صللدرتف صملايدة ب  لدلم }َودَْتدرُُهْم ُشد َه  بَديدْ
42/38. ] 

* * * 
 الشورى : عالقة أساسها السؤال

 اام. صل  ه  هي صل اف صل رآ  لفر  صلاالقة صجل ي ف ب  دررصد صيفم ..
 -وإذص كنا ق  تا د  صلن ر إىل  صل  ه   بعفةاهها ذل  صلن ام صلسياسدي صإلسدالتي  صملأسد ف عريدل  

رددإن صل دد ه  قةددل دن تادد ن ا اتدداً سياسددياً، كااددر  -وصلددلع ص،فيددل ل رددرتف تةاددرف تددن صلفدداهيخ صإلسددالتي 
 -وري ة ل صلفااتل وصلسر ك ب  دررصد صيفم ، وري ة وج   جلوهها ل صخلطا  صل رآ ، وكاار صل  ه  

وصحدد ف تددن  رياهتددا عردد  ادداي  صل صقدد  صملددادع وصالجفمدداعي، لانهددا ت ددل ترتةطددة  -ب اددلها ا اتدداً سياسددياً 
ي وتةجيل ت ري ع ملسألة صل  ه . بل  ه  سر كاً صجفماعياً، همبا ااف   دن هلص صلف ايف ارد تصاي  لل 

هي ص ساس صللع ال حميص عنل  ع ا ام  -كحالة صجفماعية وسر ك صجفماعي   -ل صة ي ة دن صل  ه  
سياسدي  شدد هوع ، رددايفم  صلددلع تادد د درددرصدب عردد  صل دد ه ، تدد هب ص عمريدداً عردد  صلفسدداحال ، وعردد  قةدد ل 
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صإلمياايددة ص وىل، افمدد  كهددلص، أبرددرصد كهدداالم، مياددن لددل دن  ص ج بددة، بددل وق سدد ص ص سدد رة بعفةاههددا ص طددة
يفحمددل تسددداولية صخفيددداهب  صل ددد هوع ،  ادددل صخفيددداه سددديا ن  باددداً تدددن وةيافدددل ص اددديرة. دتدددا عنددد تا تل ددد  
صل  ه  كسر ك حراهع، دع عن تا تل   صل ابرية لاس رة، وعن تا  رد صلفساحال  صإلبرصهيمية صخلال ف تن 

مياايددة صإلاسددااية، وتل دد  ص سدد رة ق صسددفها صملغروسددة بامددق ل صخلطددا  صل ددرآ ، ويصددري صلسدداصل، دباادهددا صإل
ب عددة تسددفهجنة ل افمدد  كددل ب عددة ضدداللة وكددل ضدداللة ل صلندداه، رددإن صل دد ه  َّتفلددي كسددر ك صجفمدداعي 

 وكاالقة ب  ص ررصد، وتصري ارد للظ دج ف خاٍل تن صملاًن..
 -دع صلسدر ك صلدلع  ادل ص ردرصد تف ةرد  لردردع وصلدردع ص خددر  -جفماعيدة وعند تا َّتفلدي صل د ه  صال

رإن صل  ه  صلسياسية تا ن ارد هيال ضخم تدزين ب للداظ وصملد   صلدر ن، لادن ق صعد ب ص ساسدية ه دة 
وصل دد ه  ليسددر وةادداً حردداهَيً وال سددر كاً  -وتارضدة لالهنيدداه عندد  دول  ربددة ح ي يددةم رالددلين سي دداوهون 

سيح  ِّل ن  ص تر  عر  ص كثر إىل تلحبة،  ام دم، ولال صلفجاه  صلفاهخيية خري  -قياً تاااًل عن هم دخال
دليددل عردد  ذلدد ، دون صةاجددة إىل دتثرددة  ن تادد صدها سيسددفغرق اتهخيدداً. إن صلسددر ك صالجفمدداعي صل دد هوع 

برصهيمددي، وع يددد ف صةسدددا ، يسددفن  داددداًل إىل دسددد  وهكددائز صلفسددداحل ل صخلطدددا  صل ددرآ  تندددل صلسددداصل صإل
وص سد رة صلددب صعفمدد ها صل ددرآ  ليثددري درادداه صملدداتن  بددل، ودخددريصً سددر ك صلندديب ودق صلددل صلددب كااددر اثددل صلفجربددة 

 صل صقاية وصالااااس صلفاهخيي لرخطا  صل رآ  عر  دها صل صق ..
 حيفل وج هرب وقرةل..تسفن  تةاشرف إىل صلفساحلم هو  -كسر ك صجفماعي وكن ام سياسي   -رال  ه  

دعددد ص صلنددداس يدددر ق هللا تاددداىل »سدددر كاً صجفماعيددداً، ل ددد  قدددال صلرسددد ل  ص م  -دواًل  -كاادددر صل ددد ه  
وهللا تدا »[ وقدال  ص م 2545]ص حاد وصملثدا  « بارهم تن بال، وإذص صسف اه دح كم دخاب ررينصحل

نَدُهْم{مث تال }َودَْترُهُ  -صسف اه ق م ق  إال ه وص  ررل تا حبررهتم   [.258]ص د  صمللرد « ْم ُش َه  بَديدْ
، تسدن  صل دها  980]صملاجدم صلصدغري « تا خا  تن صسدفخاه، وتدا اد م تدن صسف داه»وقال ديراًم 

774.] 
و  تان هلب ارد دق صل تأث هف لرفصريف ص خالقي وصلد عظ، ل د  كاادر عالتدا  عرد  وريدق صلسدر ك 

ل دتدد ه  -داددحابل صسف داهفم ل د  حلدظ صلفداهيخ صسف داهصتل  ص مد ع، وكدان صلرسد ل  ص  السدل هد  دكثدر
 ودخر  دينية حبفة. -تهمة وحامسة 

، وقدال 5503، دبد  يارد  707]صبدن تاجدل « صسف اه صلناس ريما يهمهم،  ماهم إىل صلصالف»ر   
]صلسددنن « صسف دداه ل صملسددري إىل بدد ه»[، و 13140صل دديخ حسدد  دسدد  إسددنادب اددحي  صملاجددم صلاةددري 

. 3270[، صسف اه ل ص سر  ]صملسف هك 1438، ررائل صلصحابة 12041، د   11141ارب  صل
[ وصسف اههم ل صخلروج دو صلة ام يد م دُحد  ]صلسدنن 12977قال صللهيبم احي  عر  شرط تسرم، د   
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[ 124 - 20/67[ وصسف دداههم عندد تا دهصد دن يسدددر  تادداذصً إىل صلدديمن ]صملاجددم صلاةدددري 7647صلاددرب  
 [..160 - 23/122، صملاجم صلاةري 2494سف اههم ل حادثة صإلر  ]صلةخاهع وص

وقال    بار وعمدرم لد  صجفمافمدا ل ت د هف تدا خاللفامدا دبد صً ]د د  تدن وريدق شدهر بدن ح شدة 
عددن د  ادديم[.. ولاددل دب هريددرف قدد  خلددص صمل ضدد رت كرددل ب  لددلم تددا هديددر دحدد صً دكثددر ت دد هف  اددحابل تددن 

[. تر  هدي صل د ه  سدر كاًم سداصل وجد ص  وصسدفا صد لر ةد ل حدن تدن 1714ص  ]صلرتتلع هس ل هللا  
 قةل صلرس ل صللع يفر   صل حي صإلوي السل.

 دع دهس.. دع عربف ..
* * * 

ل بنددام صجليددل ص ول تثددل حادثددة اددغريف  -هوحدداً وع يدد ف  -ال شدديم يثددري صالهفمددام إىل دوه صلفسدداحل 
 لفاهيخ.حل فها لنا كفة صة يث وص

ران عة  صلر صق عن تامر عن صلزهرع، قال صملهداجرون لامدرم دال تد ع  دبندام  كمدا تد ع  صبدن عةداس  
إهنم يسأل ن عمرم ملاذص ي ر  صبن عةاس، وال ي ر  دبنامهم  رماذص  يةهم عمرم هل ي  ل ومم إال تدن آل 

  دبد صً، ال هدلص صلسدةة وال «صلفأويدل صلرهدم ر هدل ل صلد ين وعرمدل»صلةير  دم دن صلرس ل  ص  ق  دعدا لدلم 
ذصك ية و دادل قد  خطدر عرد  بل عمدر، بدل ي د ل ودمم ذصكدم ردن صلاهد ل، إن لدل لسدا ً سداواًل وقرةداً ع د اًل 

[، وقيدل ديرداً البدن عةداسم دف دحةةدر هدلص صلاردم  قددالم 1000، رردائل صلصدحابة 4686]ردف  صلةداهع 
 [.1877صحابة لسا ً ساواًل وقرةاً ع  اًل ]ررائل صل
 لسان ساول، وقرة ع  ل.

هلب هي صللرائل صة ي ية صلب جارفل حربصً لاتة، وصلب جارر عمدر ي ربدل عرد  ادغر سدنل، وه،دم دادل  
 كان حينما ت ل صلرس ل  ص  ل صلااشرف تن صلامر ر  .

لدددب تفجددداو  لاندددل صتفرددد  ترددد  صلروحيدددة صلنلددداذفم هوحيدددة صلفسددداحل صلدددب َّتدددرتق ص شددديام، هوحيدددة صلن ددد  ص
 صملأل ف.

 وبلنسةة إىل عمرم كان صلفساحل ه  صمل ياس صة ي ي.
 إال ترف دخر م صملهم، دال ااف عن صلفساحل.

* * * 
 مالذي فعله الفكر ال قليدي بكنز ال ساؤل ؟

صلفسدداحل صلددلع   ،رسددل بامددق ل الدد س صجليددل ص ول،   صقفالعددل لاسددف وتددن صجلددلوه عددرب صلا ددد د 
طاولددة. وادرد صةدد يث صلسدابق عددن دوه صل دد  ل صإلميدان وص سدد رة صإلبرصهيميدة وصلرسددان صلسدداول  وصل درون صملف
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اسسددددة صل ينيددددة تددددن قةددددل صمل -ل دررددددل ص حدددد صل  -كليددددل إبحدددد صث عااددددلة تددددن صالسددددفنااه وصلغرددددة 
 ..صلف ري ية

إلسالم، وال وساوة ب  تا صمل ص د بملاسسة صل ينية صلف ري ية  وحنن اارم يفيااً دْن ال  إكرريوس  ل ص
 وعةادب..هللا 

 ليسر صملاسسة صل ينية صلف ري ية  صكرريوساً   وة يا هرتي صل ال كما ل صملاسسا  صلفاباة لة ية صالدَين ,
ولانها تاسسة رار شايب سائ  ل صيفم , وال تفارق صملاسسة أبشخاص صلارمام دو صمل ايخ دوالقا , بل 

 ه ن دحيا  ل تاريسل...بللار صملف صول صللع يسا
عرب  وصملاسسة صل ينية صلف ري ية , الاثل كل صللارص سالتي ح ي ة, وال حن كل صلرتصكم ل هلص صللار

هلب  "حتيي ". لان صلرتصكم صلسائ  اان تن  راال ول ترصكماتل إجنا ص  تري ة  , صل رون , رلي هلص صللار
 ةها تن دصئرف صللاالية .صإلجنا ص  دو حتجيمها دو عر  ص قل حج

رار صملاسسة صل ينية صلف ري ية صللع ااين صذن , ه  صللار صللع ساد وداف ر وتاايش ت  عص ه صإلحنطاط  
 , ولي  صللار صإلسالتي صل رآ  ص ايل صللع كان دساساً لرنهرة صإلسالتية ل عص هها ص وىل ..

 ا  ص ايل, لاننا ازعم دن تا ا أ تن رار سريب, وال ا عي هنا , إن رار صملاسسة ق  حم  صللار صإل
 ق  اان ,رلية ش ي ف صلفا ي , تن حجة وإقصام تا ه  إ ا  , واا  وتلايل تا ه  سريب .

وال انار هنا دن بال هت   هلب صملاسسة ق  حاول ترصهصً وتارصهصً إي اف عجرة صلف ه ه وصإلحنطاط , ودن 
لان ص صرة صلنهائية لفر  صجله د   تثمر  -جزئياً ل هلب صملرحرة دو تر  بال هلب ص اوال  ق  جنحر 

إاةااك لرنهرة دو حن صي اراً لرف ه ه  سةا  ع ي ف همبا تن دهها إن تر  ص اوال    تان جلهية 
  و  تن رها مش لية , بل كاار جزئية ل ،الةها ,وهمبا  ن صل روف صمل ض عية ص يطة   َّت م هلب ص اوال

 تن جزئيفها إىل صلن رف صل م لية .
إن صمل ص د بملاسسة صل ينية صلف ري ية ,ه  ذل  صللار صللع  س  وساد وك ن تلاهيماً  دع د رأكره

ترتةطة بلنص ص صل ينية دون صن يا ن ل صلنص صل يين  بلرروهف تا يسن  هلص صملله م, إال صللار 
 ل ينية لصاحل صلفاايش ت  وصق   ة تغيريب وإاالحل ولي  صلفأقرم تال..صلنص ص ص صمللفاحي صللع جري  

هلب صلن رف صلن  ية لرلار صملاسسايت صلسائ  ال عالقة لل بن صَي شخ اها عر  صإلوالق بل مبرم ن صللار 
ر   . بال هاالم صل خ ص جي ون, وال ازكي عر  هللا صح صً,لان ال افهمهم صيراً , وبارهم ال ميان 

لان ا  د إانا ن ر إليل بلطري ة السها ملا عرم عنل تن ك ال ددصف لإلسفة صد دو صإلسفاةاد دو صإلسفاماه, صل
 ال اناقش هنا صال صللار..و ال شخصنة ل صالتر إوالقا..
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وصملاسسددة صل ينيددة صلف ري يددة صليدد م ال عندد صن كبفدداً وددا. إهنددا تسددان صملافةددا  وصيردد ص  وصملدد صهس صل ينيددة 
ملااهد  وص كادمييددا  صلف ري يددة، لادن ص خطددر تددن هدلص دهنددا تسددان ص عدرصف وصلاددادص  وصلف اليدد ، تسددان وص

لإلسالم وصل رآن .. وكل خروج عدن  -سرةية ،الةاً  -ع  ل صملالي  وبصائرهم، وتلرا عريهم هحية دحادية 
 ه دصئماً.ب عة، ضاللة، حم ثة، ل صلنا -ل هديها  -هلب صلرحية ه  خروج عن صل ين 
، وت رددد يهم صملااادددرين، ووعا هدددا، صلاريدددق، وكفةهدددا صلردددخمة، وتاسسددديهاإن صملاسسدددة صليددد مم برتصثهدددا 

باددل تددا ل هددلص صلا ددل تددن إ ابيددا  و   ت ددال جددزمص صساسدديا "صلا ددل صجلماددي صملسددرم"،وخطةددام صملنددابر، 
عردد  صإلسددالم، وه،ةددة اددادقة ، و ددا ال شدد  ريددل دن صلاثددريين تددن تنفسددةيها ميفرادد ن ،ددريف ح ي يددة سددرةيا 

يسدديطر  -صلددلين هدم جددزم تندل  -خمرصدة ل ا درب ودعمددل وحتسد  دوضددارت صملسدرم ، لاددن صللادر صلف ريد ع 
عريهم ديراً، يلرا عريهم ه،م ا صَيهم صلطيةة هحية دحاديدة قاادرف وسدرةية، لرد ين وصإلسدالم وصل درآن وصلسدنة 

.. 
و هددلص صيددال دو ذصك، رإاددل يسددفلز دقطددا  صملاسسددة لددلل  عندد تا ياردد  ادد     يدد  هنددا وهندداك، ل 

ادحي  إن بادل ع صوهتا دكثر  ا يسدفلز حدن دعد صم صإلسدالم صلصدرحي  تدن شدن صإليد ي ل جيا  صملخفرلة.
صدعيام صلفج ي  صسفخ ت ص تن صلفج ي  تطية هزيرة لفمرير صمل رورت صلفغرييب حن دساموص  لرفج ي  السل ، و 

لان صللادر صلف ريد ع يصدم كدل صيد دين  هبدلص و رتةطة بلفلرر تدن صل دررت و صلد ين..حن ق ت ص لل ا هف ت
 بلفايف يسفا ع صجلمه ه ض هم حن ل  كان   ي هم تةنيا عر  ث صبر قرآاية و ض  صمل رورت صلفغرييب..

* * * 
 
 

 احلرب مد السؤال
رصوف وص شد  ادمفاً ل صل قدر ص شد  ضد دشديام كثدريف بدال هد صدف، لادن حربدل حيداه  صللادر صلف ريد عق  

 السل كاار وسفا ن دوتاًم ض  صلفساحل، ض  صلساصل.
ر   وعر صملاسسة خبربهتا صلط يرة دن حرهبا ض  صلفساحل حر  حيداف دو تد  ، ودن إشداهف صالسدفلهام 
هي قنةرة ا وية تارضة لالالجاه ل دع وقر.. بل إهنا تاي دن ا  مها كماسسدة همسيدة وت ع تدة تدن قةدل 

وقفرهدا د  يفادرس إال عدرب قد ههتا عرد  قمد  صلفسداحال   -ل ا ه صلاصر صإلسالتي  -لسرطا  صةاكمة ص
 هنائياً .
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وعندد تا ياددد ن قمدد  ص سددد رة هددد  صةجددر ص ساسدددي صلدددلع بنيددر عريدددل صملاسسدددة ودجددر  عرددد  دساسدددل 
خددالص صملاسسددة ل مدد  تدد  صلسددرطا  دَيم ا دد ئها صلفدداهخيي ص ول رددإن إ لفاهخييددة بددل تصدداهرهتا تصدداةفها ص

 ص س رة سيا ن بال ح ود، بل سيا ن جزمصً ال يفجزد تنها، جزمصً ،ري قابل لرملاوضة دو صملساوتة..
ب صيدددة  -كيدددف صسدددفطاعر، وهدددي تغردددق ب  صلفسددداحال ، دن تغدددل صلةصدددر عدددن ص سددد رة صإلبرصهيميدددة 

، صل دد  صلددلع حنددن دحددق تددن صلددلع دواددل إىل ومأاينددة صل رددةصال ددا   وعددن صل دد   -صإلميددان صإلسددالتي 
 إبرصهيم بل.. وعن.. وعن..

 كيف 
 الفكر ال قليدي و تعامله مع ال ساؤل االبراهيمي

وبددد  تردد  ص َي  صلةيندددا  تددن صخلطدددا   اكدددان صلفاددايش تسدددفحياًل بينهدد  صلسددائ فلددداهيم صملبلنسددةة إىل 
 [ .78-6/75صل رآ  تن س هف ص ااامم }{ ]ص ااامم 

صلف رةدا ، ليردة صل ردق صإلاسدا  وصلةحدث صإلاسدا ، ليردة ،دري  ادر  صلفداهيخ، وتهد   إهنا ليرة صةدريف و 
 لنة ف هجل سيصري دبً لاتم، ودبً هوحياً لادَين صلسماوية صلثالثة.

بادل  -با رل  -وص َي  وصضحة ال حتفاج إىل تاريقم إبرصهيم يةحث ل صلطةياة عن خال ها، ويررل 
مددر وصلزهددرف  وصلددب جسددمها ق تددل ل داددنام ياةدد وهنا.. تددا دوصراددل ل صلةحددث، صل دد صهر  تثددل صل ددم  وصل 

صللطرف  صلا ل  همبا صملهم دال يسأل ويةحث ويررل وي ةدل قةدل دن يندزل عريدل صلد حي،  دا  ادل صلرتبدة تهي دة 
 و ه ف لنزول صلرسالة وت ةرها..

ددةُّ صلةحددث صإلبرصهيمددي وصلفسدداحال  صإلبرصهيميددة وصةددريف صإلبرصهيم يددة وصضددحة ل سددياق ص َي م }اَل دُحِّ
َن صْلَ ْ مِّ صلرَّنل َِّ {. ُك َانَّ تِّ َُ  ص رِّرَِّ { }لَ ِّْن  َْ يَدْه ِّ ِّ َه  ِّ َ 

 لان صملاسسة  ط إال دن تغري هلص صل ض   وتغة ل وَّترج ص َي  عن تاناها، ت ص ها وتغزصها..
، صل ددددرويب   774، صبددددن كثدددري   310ع    صلطدددرب  6ولددد  دخدددل  ثالثددددة تدددن صلفلسددددريص  صملافمددد ف

  وهددي صلفلسددريص  صلددب ال تددزصل ادداهس دوههددا صلفأسيسددي حددن ص ن، واتباناهددا ل هددلب ص َي  رمدداذص 671
 سنج   

 ب ضد    عد ف دقد صل، ولاندل كدان تنحدا صً  -وه  ااحة دقد م تلسدري تدن ضدمن هدلب  - الطربيين ل 
مااان الصااااواب اإلقااارار ااااارب رب تعااااىل الااااذي أخااارب بااااه، إن لر ددد ل صلدددلع أيخددددل ص َي  عرددد   اهرهددددا  

{   واإلعااراع عمااا عاادا   ددا َجددنَّ َعَرْيددلِّ صلرَّْيددل هََد  َك َْكةًددا قَدداَل َهددَلص َه  ِّ تفساا اً حيددث قددال ل تلسددريم }رَدَرمَّ
د -صلا كدة -جام ريلم  رَدَاةَدَ ُب مسندًا البن عباس  دا َ،داَ  قَداَلم اَل دُحِّ دا َحدنَّ َ،داَ , رَدَرمَّ ة  صْ رِّرِّدَ    رَدَرمَّ

                                                
 لثالثة انما نتيجة ألنتشارها و ممارستها لتأثيراتها شعبيا رغم تطاول القرون ، ال ريب أن هناكاختيار هذه التفاسير ا 6
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ا َ،اَ  قَداَلم لَد ِّْن  َْ يَدْهد ِّ ِّ َه  ِّ َ َ  ! رَدَاَةَ ُب َحنَّ َ،اَ    رَدَرمَّ دْن صْلَ دْ م هََد  صْلَ َمر َب ًِّ،ا َقاَل م َهَلص َه  ِّ ُكد َان تِّ
, َهَلص َدْكرَب! ا َ،اَبْر َقاَلم ََي قَددْ م  صلرَّال َِّ . رَدَرمَّا هََد  صل َّْم  َب َِّ،ة َقاَلم َهَلص َه  ِّ رَدَاَةَ َها َحنَّ َ،اَبْر  رَدَرمَّ

َِّ تَدَااىَل َعْن  إِّ  ِّ بَرِّعم  َِّّا ُتْ رُِّك َن  وهد عر  ص ق صل صلب تااها ذل  با  دن صسفارضها قائاًلم  َولِّ َخرَب ص
دد  دَرَددَل صْلَ َمدددرم }لَدد ِّْن  َْ يَدْهدد ِّ ِّ َه  ِّ َ َ  لِّيل َعرَدد  َخطَددأ َهدددلِّبِّ قِّيددل إِّبْدددرَصهِّيم حِّ ددْن صْلَ دددْ م صلرَّددال َِّ { صلدد َّ ُكدد َان تِّ

َِّ تَدَاد َدرَبِّ ص قدْرَصه خبِّ ْن صْلَ ْ ل لِّ َذلَِّ  م صإْلِّ َ صل صلَّبِّ َقاَوَا َهُااَلمِّ صْلَ ْ م، َودَنَّ صلصََّ ص  تِّ اىَل صلَّدلِّع َدْخدرَبَ بِّدلِّ َعْندُل صْ َقدْ
ددا َعددَ صُب. ْعدرَصا َعمَّ دقد صل قدد م دااددروص  دن إبددرصهيم قددال لرا كددة دو لر مددر  ديرددا  يدد هد صلطددربع ولاددن .. َوصإْلِّ

هلص ه ، وقال صم ،ري جائز دن يا ن هلل ايب صبفاثل بلرسدالة دتد  عريدل وقدر تدن ص وقدا  وهد  بلده إال وهد  
بادددل  هلل ت حدد  وبددل عدداهف وتددن كددل تددا ياةدد  تددن دوادددل بددرعم. قددال صم ولدد  جددا  دن يادد ن قدد  دتدد  عريددل

ص وقا  ه  بدل كدارر،    دز دن خيفصدل بلرسدالة؛  ادل ال تادًن ريدل إال ول ،دريب تدن دهدل صلالدر بدل، ولدي  
ب  هللا وب  دح  تن خر ل تناسةة ريحابيل بخفصاال بلارصتدة  ..  و عمد ص دن خدرب هللا عدن قد ل إبدرصهيم 

أبن ذلد  ،دري جدائز، وإءدا قدال ذلد  عرد   عن  هحيفل صلا كة دو صل مر دو صل م  هدلص ه    يادن جلهردل
وجدددل صإلااددداه تندددل دن ياددد ن ذلددد  هبدددل وعرددد  صلايدددة ل  تدددل  ..  وين دددل كدددلل  قددد ومم إن ذلددد  ل حالدددة 
صلطل لة وقةل قيام صةجة عريل  ..  وقال آخدرونم إادل قدال دهدلص ه  عرد  سدةيل صإلااداه وصلفد بيخ دع لدي  

صلطدددربع صجلدددزم   رفحدددلف ص لدددف صلدددب تددد ل عرددد  صالسدددفلهام.. هدددلص ه ، وقدددال صم تلادددل صلادددر  تثدددل ذلددد  
7/249 

 عر  تلسري صلطربعم تالح فانهناك 
 

  عرددد  إن إيدددرصدب لددد هصم ص خدددر  صلدددب ينارهدددا يددد ل عرددد  وجددد د ادددرصرت بددد  تيددداهين وصضدددحي صملادددا -1
رتسديخ دراداهب ، وصلفيداه صللع يا د آهصم خمفرلة تسفخ تاً دسدالية صلةيدان وصلةال،دة ل ف ري عصلساحةم صلفياه صل

 و صللع يسفن  صىل صلنص صل رآ  و صة يث صلنة ع.صلا ال  صللع ميثرل هنا صلطربع.. 
بفلسددريص  صل ددرويب وصبددن كثددري صملنفمدد  للددرتف  تنيددة تفددأخرف  صل ددرن  صال ددا   قددف  صلطددربعتوت اهاددة   - 2

..تد   وهي افيجة تاروردة سدرلاً  ..لين صلفياهينصلساب  وصلثاتن عر  صلف صيف  سف ض  لنا افيجة صلصرصرت ب  ه
  سف صل  ي .ص

* * * 
هدد  صلفأويدل صلدلع يلسدر صلسدياق عرد  دادل تندا رف بد  إبدرصهيم وق تدل  618أيخل صل رويب  صملفد   سدنة 

{ تلي  صالسدفلهام تد  ت د ير ص لدف ص لوردة وين دل عدن صلزجداج دادل 11/301    كما ياي  ك ن }َهَلص َه  ِّ
{ عردد  قد لام قدالم  ، بعفةدداه دن هللا تاداىل دخددرب عنددل }َوصْجنُدْةددينِّ -ل تنددا رف  -قصدد  تددن ق لدلم }َهددَلص َه  ِّ

َّ دَْن اَدْاُةَ  صَ ْادَناَم{ ]إبدرصهيمم  [ ، 37/84[ ، و }إِّْذ َجداَم هَبَّدُل بَِّ ْردٍة َسدرِّيٍم *{ ]صلصدارا م 14/35َوَبينِّ
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صلسر   صلاهف  هد  ض م صلا كة، وه  والة لربدل ر دن دع   ي   بل ق   ..  وملا خرج إبرصهيم تن 
داددل ضدد مب  ضدد م هللا  قددالم هددلص ه  أباددل يددرتصم  يف ادد هب، ررمددا درددل عرددم داددل لددي  بربددل، وكددلص تدد  صل مددر 
{ بف ددد يرم دهدددلص ه   دو دتثدددل هدددلص ياددد ن ه    وصل دددم ، ترجحددداً صالسدددفلهام كفلسدددري ل  لدددلم }َهدددَلص َه  ِّ

 5/285صل رويب 
  ر د  ا دل صخدفالف صلفلسدريص   هدل هد  ت دام ا در دم تندا رف.. وصةدق دن 748بن كثري صملفد    دتا ص

إبرصهيم كان ل هلص صمل ام تنا رصً ل  تل تةيناً وم بطالن تدا كداا ص عريدل تدن عةدادف صوياكدل وص ادنام.. وكيدف 
دْن قَدْةدُل     دن يا ن إبرصهيم   رصً ل هلص صمل ام وه  صللع قدال هللا ل ح دلم  نَدا إِّبْددرَصهِّيَم ُهْشدَ ُب تِّ }َوَلَ دْ  آتَديدْ

  .2/152[  صبن كثري 21/51وَُكنَّا بِّلِّ َعالِّمَِّ  *{ ]ص اةيامم 
* * * 

صلددلع صتسدد  ادد هب لي ددر    قددف صلطددربعتصلددب تلصددل بدد   صالهباددة صل ددرون ف! ووهاددلص حسددم صمل قدد
هدي صل درون صلدب صحند ه  ريهدا  صدر ت قدف صلطدربعصلدب صق وحسم صبن كثدري ووجفدل صل صث دة  ت صقف صالخرين

صةرددداهف صإلسدددالتية وث ارفهدددا إىل دهك عصددد ه صالحنطددداط صلدددب ضددداعر تلردصهتدددا بددد  ت ددد د لل دددي ت يدددر 
وشددطحا  ادد رية بايدد ف، وهددلص صملثددال عددن تلسددري آيددة حمدد دف هدد  تددن سددةيل صملثددال ال صةصددر، وقدد  حيفدداج 

ريص  عدددرب صل دددرون و ثدددر ذلددد  بملنددداع صللادددرع صالجفمددداعي صمل ضددد رت إىل دهصسدددة تنلصدددرةم صخدددفالف صلفلسددد
 صلسياسي صلسائ .

ولارل  ا يرلر صلن ر إعرصا صل رويب وصبن كثري لروصية صبن عةاس، وصلب صسفن  عريها صلطدربع ل تلسدريب 
 ض رت صملاي  مل ض رت ا ر إبرصهيم وحبثل ل صلا ن، وصعفمادهم عر  آَي  قرآاية تن سياقا  دخر  لفجيري صمل

 و ويرل ب اب صملنا رف.
را َي  صلب صسفن  عريها صل درويب ل تلسدريب افدزدف عدن سدياقها صلفداهخيي وعدن تاناهدا صلرل دي، رد عام 

ََِّ بَِّ ْردد َّ دَْن اَدْاةُدَ  صَ ْادَناَم{ ينفمدي للدرتف  تنيدة الح دة دثندام بنائدل لرااةدة و }دَتَد  ص ٍة إبدرصهيمم }َوصْجنُدْةدينِّ َوبَدينِّ
ََِّ{ صل صهدف بنص ص ية ت ري إىل دال ه  سَ  رِّيٍم{ ال تاين ق  دال    يةحث  و   يفسامل  خااة ودن }دََت  ص

{ ال يادين صل درك هدلص إذص صررتضددنا دن  صلدلع  صهفد    إىل هبدل قةدل صلد حي بلردة  كمددا دن ق لدلم }َهدَلص َه  ِّ
 }َسرِّيٍم{ تاين   ي رك بل ق ..

دْن قَدْةدُل{.. ال وكلل  بلنسةة إىل ص يد نَدا إِّبْددرَصهِّيَم ُهْشدَ ُب تِّ ة صلدب صخفاههدا صبدن كثدري ل تلسدريب }َوَلَ دْ  آتَديدْ
تاين ق  دال   يةحث، ودن تساحالتل وح صهب   حيصل إال عرد  سدةيل صملندا رف تد  ق تدل كمدا حيداول صبدن كثدري 

إبدرصهيم كدان هصشد صً قةدل صلد حي،  دن يرسخ ل دذهاانا، بل عر  صلاا  رد  إتيان صلرشد  تدن قةدل  يد حي أبن
 وهلص صلرش    يفأ  إال بلةحث وصلفساحال .
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صملالح ا  ال َّتل  عرد  تلسدرين رطند  تثدل صل درويب وصبدن كثدري، ولانهمدا كدا  يارسدان ولال هلب  
كددا  يدد راان وب دد ف  هتمددة  صلفسدداحال  صلا ريددة عددن إبددرصهيم، كااددر قدد  حسددمفل صملاسسددة تنددل  تددن.  ت قلداً  

هنما ي صراان عن تلردص  ث ارية ال ع الاية صسفطاعر خالل هلب صل رون دن تاال السها وتةين لنلسها  
جددلوهصً وق صعددَ  تفخليددة بفددأويال  وتلسددريص  تاينددة بفددأويال  وتلسددريص   َي  قرآايددة ودحاديددث شددريلة، 

 ..ل صملام. وليسر تسألة صلفساحال  صإلبرصهيمية هنا س   قمة اغريف ترئية جلةل هائل ،او 
و اا د رناك  هنا صىل إن كل تا سةق لي  ت اياا بنية هاالم صلارمام عر  صالوالق تهما صخفرلندا ل 

 ت ييمنا ملا صافج ب..
 لان صلفأكي  صالساسي هنا صىل صن حسن صلنية ال تالي لص ص  صلامل.. 

* * * 
ر  عادهتم سي  ل نم إن صخلالف سي الم وتا دهية ذل  ح اً  خيفرف صمللسرون ل ت صضي  ع ي ف وع

 لي  ل دال تن دا ل صلا ي ف، وبلفايف رامل ض رت  خالل  وياله بارنا باراً ريما صخفرلنا .. إخل.
هددلص وةادداً إذص ا ددر  ا ددرف سددطحية  ددز ِّو صلسددياقا  وصلنصدد ص وصمللدداهيم تددن  تاهنددا و هخيهددا ووصقاهددا 

 صالجفماعي صلسياسي وصلث ال..
ص   صلروحدددي لدددادَين صلثالثددة، وخاادددة دينندددا، وصجلددد  صل ةردددي لاتدددم  -إميدددان إبدددرصهيم ولاددن دن ياددد ن 

دن يا ن إمياال صللع ه  صجلله ص ايل لإلميان صإلسالتي ارد ت ض رت خدالل تسدألة ريهدا ا در  -صلافابية 
 ! إذص مسحفم 

إىل تر  صلنفيجة }إِّ  ِّ  رلرق كةري ب  دن ينفمي إمياانا لرجل حبث وصحفاه وسأل وا ر ل صلا ن ر ال
ددَن صْلُمْ ددرِّكَِّ  *{ ]ص ااددامم  ددَماَوص ِّ َوصَ ْهَا َحنِّيًلددا َوَتددا دََ  تِّ ددي لِّرَّددلِّع َرطَددَر صلسَّ ْهددُر َوْجهِّ [ صلدددب 6/79َوجَّ

 ته   لنزول صل حي عر  ع ل ملا  مش يف وتفلف ..
خ ردداً عريددل تددن صلنمددرود، وعندد تا وبدد  دن ينفمددي إمياانددا لصدديب دخلفددل دتددل ل صلاهددف بايدد صً عددن صلندداس 

خدرج تدن صلاهدف صاطردق يندا ر ق تدل، وهدي صل صددة صلدب حيداول ن دن يرصد  ها إببدرصهيم وصللداهق صلاةدري لددي  
عر  ااي   ص تااة صلفاهخيية  وتسرسل ص ح صث رحسة، عر  ااي  رهمنا ملاهية صإلميدان السدل، وصلا دل 

بينها يفيااً، بل عر  ااي  و يلة صلا ل وصإلميان ودول َيهتا، وه   وصلن ر وآَي  صلطةياة وصلاالقا  صملف صخرة
راهق كاار صملاسسة ودقطاهبا تايل ب ض   للل  حرار عر  ايي  وتسطي  تسألة صلفساحال  صإلبرصهيمية 
وتغيية دوه صلا ل ل صلفمهي  لرد حي وهتي دة صلرتبدة صملالئمدة لندزول صلرسدالة، وقد  صسدفخ تر تدن دجدل تنليدل 

ب صملهمة شن ص سالية وصل سائل تن ص َي  صلارمية صيفزدف تن سياقها إىل دسالية صلةيان وصلرغة صملطاوة هل
 وصلب تااد تفي  كل شيم تري ب تنها..
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رة ص سدددد  ضدددد  صلفسدددداحل عردددد  ت ضدددد رت حربددددل يددددن   لاددددر صلف ريدددد عرنددددا حنفدددداج إىل دن ااددددره دن صلولا
بلرتف و يردة وسد   دروف سياسدية وصجفماعيدة بلغدة صلفا يد  وصةدرج،   قةل ذل  بصإلبرصهيمية بللص ، بل ب د

صلفساحال  صإلبرصهيمية،  انا صعفدرب  هدلب صلفسداحال   لاننا هكز  علكما سيأيت تلصيرها ل رصل الحق، و 
 صةجر ص ساس صللع بًن عريل صخلطا  صل رآ  وةياة صلفلاري ل دررصد صجليل ص ول..

* * * 
حنددن » م عريدل صلصدالف و صلسدالمتد  حد يث صلرسد ل  تااتدل صللادر صلف ريد ع كيليدة   ا ديرد تثدل ذلد  

صةد يث صلدلع يا دة ريدل صلرسد ل عرد  وردة إبدرصهيم دن يريدل كيدف حييدي صملد ت  « دحق بل د  تدن إبدرصهيم
{ ]صلة رفم  يصد ن عرد  و حنن إذ اادرا مل قدف هداالم صلارمدام صالعدالم رأاندا حر  [ .2/260}لَِّيْطَم ِّنَّ قَدْريبِّ

بل  و حريص ن دكثر عرد  صلفاكيد  عرد  صحدرتصتهم و صلفاكيد  عرد  حسدن ع م صلفاريل هبم و ب خ اهم ،
ايفهم ..لاننا ااتن ديرا دن ال عصمة صال لررس ل صلارمي  و صن  صجله  صلة رع ال ب  صن حيفد ع عرد  خطدأ 

 تا...
 م ل دن ت صد  151 حد يث 1/173  ل صل يةاج عر  احي  تسرم   911قال صلسي وي    

دن صل   يسفحيل ل حق إبرصهيم! رإن صل   ل إحيام صمل ت  ل  كدان تفطرقداً إىل ص اةيدام لاندر »صلرس ل 
د  دحددق بددل تددن إبددرصهيم وقدد  عرمددفم د    دشدد  ردداعرم ص دن إبددرصهيم   ي دد   ..  وإءددا هجدد  إبددرصهيم عردد  

وقدددددال ديرددددداً ل  شدددددر  سدددددنن صبدددددن تاجدددددل  «!! آدمالسدددددل ت صضدددددااً ودَيً دو قةدددددل دن ياردددددم دادددددل خدددددري ولددددد  
 م دع   ي   إبرصهيم عريل صلسالم رإال ل  كان ش  ل اانا ديراً    عر  ترفل.290/4126

  يُدرِّد صل د  إبحيدام صملد ت  إءدا دهصد بدل ل »هد   354ول احي  صبن حةان برتتية صبن برةان  صملف   
ريل صلسالم قالم ه  ِّ ده  كيف حتيي صملد ت  و  يفدي ن دادل يسدفجا  صسفجابة صل عام لل، وذل  دن إبرصهيم ع

لل ريما يري  ل دعائل وساصلل هبل كما سأل ر ال  ص م حنن دحدق بل د  تدن إبدرصهيم، بدل ل صلد عام،    
إذص دعددد   همبدددا يسدددفجا  لندددا وهمبدددا ال يسدددفجا ، وحمصددد ل هدددلص صلادددالم دادددل لل دددة دخةددداه ترصدهدددا صلفارددديم 

 6208هقم  14/88« ة لللرمخاو
صخفردف صلسدرف ل صملدرصد »هد  ل رف  صلةداهع شدر  ادحي  صلةخداهعم  852وي  ل صبن حجر صملف    

، و رددل ديردداً صلطددربع عردد   دداهرب، «بل دد  هنددا ةمددل بارددهم عردد   دداهرب، وقددالم كددل ذلدد  قةددل صلنةدد ف
صسدفن  ل ذلد  إىل تدا دخرجدل هد  وجال سةةل حص ل وس سة صل ديطان لانهدا تدا  لزلدر صإلميدان صلثابدر، و 

وعةي  بن  ي  وصبن د  حا  وصةاكم تن وريق عة  صلازيز صملاج  ن عن حمم  بن صملناد ه عدن صبدن عةداس 
قددالم دهجددد  آيددة ل صل دددرآن هدددلب ص يددةم }َوإِّْذ قَددداَل إِّبْدددرَصهِّيُم{ قدددال صبدددن عةدداسم هدددلص ملددا يادددرا ل صلصددد وه 

برصهيم عريل صلسالم أبن قالم بر . واالحظ دال ص ق م تن كل هاالم. وي س س بل صل يطان ررضي هللا تن إ
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قال عطامم دخل إبرصهيَم بال تا ي خل قر   صلناس ر ال ذل .. وقيدل تاندابم دقد ه  عرد  إحيدام صملد ت  
 رفأد  ل صلساصل، وقال صبن صةصاهم إءا سأل دن حييي هللا صمل ت  عر  ي يل..

{ هجداًل اداةاً كما هو  بال تن ال يلكرون  عن صبن صلفد  دادل دهصد ب  لدلم  قرديب  ل }لَِّيْطَمد ِّنَّ قَدْرديبِّ
 صمسل قريب  كان يصحةل سألل عن ذل ! ودباد  تندل تدا حاداب صل درويب عدن بادل صلصد رية دادل سدأل هبدل دن 

ن حندد»يريددل كيددف حييددي صل ردد  ! وقيددلم دهصد ومأاينددة صلددنل . وقددال صلددةالم إن صمل صدد د تددن قدد ل صلرسدد لم 
حندن دشد  صشدفياقاً إىل هحيدة ذلد  تدن إبدرصهيم، وقيدلم صمل صد د إذص   ا د  حندن ردإبرصهيم دوىل « دحق بل  

 أبن ال ي  ، وإءا قال ذل  ت صضااً تنل دو قةل دن يارمل هللا أبال دررل تن إبرصهيم!!
، قدالم تهمدا دهد  صلرس ل  تا جر  بل صلاادف ل صملخاوةة ملن دهصد دن ي ر  عن آخدر شدي اً دع  دهصد  

دتفل صللين     عرديهم صل د  « حنن»دن ت  ل للالن ر رل يف. وت ص دبم ال ت ل ذل . وقيلم دهصد ب  للم 
وإخرصجل ه  تنل ب اللدة صلاصدمة. وقيدلم تانداب هدلص صلدلع تدرون دادل شد  د  دوىل بدل،  ادل لدي  ب د  إءدا 

همبدا جدام  لفنلدي صملادًن عدن صل دي   « دحدق»َادَل ه  ورة ملزي  صلةيدان. وحاد  بادل عرمدام صلاربيدة دن دَردْ 
[ دع ال خدري ل صللدري  . وحند  قد ل صل ائدلم 44/37حن  ق لل تااىلم }دَُهْم َخرْيك دَْم قَددْ ُم تُدةَّدٍ { ]صلد خانم 

ال شدد  « حنددن دحددق بل دد  تددن إبددرصهيم»صل دديطان خددري تددن رددالن. دع ال خددري ريهمددا. راردد  هددلص ق لددلم 
إءا ااه دحق تن إبرصهيم ملا عاف تن تالية ق تل وهدهم عريل وتاجةهم »ال صبن صجل  عم عن   يفيااً، وق

تدن دتددر صلةاددث، ر ددالم د  دحدق دن دسددأل تددا سددأل إبدرصهيم، لا دديم تددا جددر  يف تد  قدد تي صملناددرين إلحيددام 
  .6/413 رف  صلةاهع « صمل ت  وملاررب بفلريل هللا يف، ولان ال دسأل ل ذل 

، وصلدةال ص خدر هيدةهم ل ذل ، ردةال تنهدا وصصملاًنم صخفرلر وسائر تغيية  عر  ص يفيااً ل   صتل   
تف ندددة تسدددة كة؛ ال َّترددد  تدددن ذكدددام ورطندددة، وكرهدددا تفجدددل جهدددة وصحددد ف وتصدددة ل ادددر  وصحددد م دن يغدددريوص 

 هع صلةخدا صة يث صل صض  عن تاناب، بل يغريوب بلارية ويااس ص صملرصد تنل، ول    يان صة يث ل ادحي 
دون تردد. لان صةد يث ي دل ادرحياً ه،دم  كيد صهتم و ويالهتدم، خاادة ودهندم يناق د ن جدزمصً تاينداً  لنسف

تددن سددياق دودد ل، ويلصددر ن هددلص صجلددزم عددن سددياقل صلددلع لددن ينسددجم تدد  وروحدداهتم تطر دداً، رالسددياق صلفددام 
أيوي إىل ركاان شااد د، ولااو  حناان أحااق ابلشااك ماان إبااراهيف، رحااف رب لو اااً فقااد كااان»لرحدد يث يددلكرم 

دن هددلص صلسددياق، وخااددة ذكددر ي سددف « لبثاات ا السااجن  ااول مااا لباا   وساال رعااا ألجباات الااداعي
حندن دحدق بل د  »صلدب حداول ص تدن خالودا دن يااسد ص تادًنم صالسدالية صلرغ يدة  وسجنل ينسف ااتاً كدل 

 «.تن إبرصهيم
يفصد هون دهنددم ، ر دد  كدان هدداالم االم صلارمدامهد حمدداوال افصدد ه سد م صل ددن وصل صد   وال ينةغدي هندا دن
  وعدددن إبدددرصهيم هتمدددة ر يادددة حسدددة ت اييسدددهم صملاسسدددية  عريدددل صلصدددالف و صلسدددالميددد را ن عدددن صلرسددد ل 
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وصملاررية.. و  يفص هوص ق  س   دن صل   الة ذتيمة ال ميان دن تسدف يم تد  صلنةد ف صلارميدة.. رحداول ص دن 
 اناب.ينل ها وياول ص صة يث مبا ياا  ت

ي ادل  هنداك ا عدا تدن صل د  صال دا  ت دال ريهدا در هدم صملادرل دن    يفص هوص ق  ورق ص س  صلدب
وقاال م، لرفأتددل، لري دد  صة ي ددي ولدد ال لإلميدان بددل للهوتددل، لطمأاينددة صل رددة، وداددل هدد  صلددلع يدد ر  لرةحددث

ال تزلازل اإلااان، وعادم إن الشك مان الوسااوس الا  صللع كسر إيفاعهم وق للم   ) مرة اخرىالطربي 
لاداا ص افماد  ل كرمدفهم عرد   إنكار  أن  صيب األنبياء بعض الشك ابع بارهف بشر مثل سائر النااس

 الي صل   وعر  دح ية صملسرم  بل.
* * * 

عن تا ية د ص ولال بفارم صل رآن رإن ل دعماق كل تنهم عدا  ج يد   ادن دن يفلدف  بل درآن، يف سد  
إنساان ر ه بل رآن. ل دعمداق كدل تدنهم هنداك اسدر وءدر وكنداهع و،دزصل، وص هدم تدن ذلد  كدل ويفم د ويفة

 العامل. عيد بناءن أن   شكل ابلقرآن، ممكن أن  ممك
صلدب حتفادر تارديم صل درآن، ردإن صلنسدر وصلنمدر وصلغدزصل  سدالية الرق ودطدصلولان تا إن ية د تارمهدم وردق 
ر ة عر  صةائ ، وصإلاسان صللع كان تن صملمان دن يغدري صلادا  يصدري وصلاناهع يصريون حي ص   حمنطة تا

إاسا ً تاةاًل بلف الي  وص عرصف، عاجزصً حن عن تغيري السل، وب اًل تن هصئحدة صلطةيادة وصلربيدة تلد   هصئحدة 
 . صلل هتال   وصلراتبة.

صل رآن تن خالللم قالة ضديق صلطلل ل قالة حم د ي ل دسريب وي ل ي رد  رمنل صخلط ف ص وىل ي  لة
 ص ولال عر  صلن ر تن خالوا إىل صلا ن أبكمرل. تاهدصً عمالقاً. ك ف ضي ة  رب ريل ي زم

، وإت ددان حلددظ إىل دقصدد  تدد   تفيحددل كرمددة و ال ،ددري وتنددل صلة صيددة يادد ن  صلفاردديم  هدد  حمددل حلددظ
، بدل عدن صملادا  صوائردة صلااتندة ل كدل إت ان، إىل ددق صلفلاايل، صلفلاايل صلب ترهدي عدن صملادًن ص ساسدي

 آية تن آَي  صخلطا  صل رآ .
ال دس رة ل صل رآن، سيصرخ ن. ال إشاهص  صسفلهام، سياك ون. وكل تر  ص دوص  صالسفلهاتية  يت 
 ،ددرصا دخددر  ،ددري صلفسدداحلم صإلاادداه صوددزم، صلفاجددة.. إخل.. ال قنابددل، ال دلغددام، ال دبدد ص  عدد ص  دخددر  

 ها.وكن   
إذن كدددل صلردددروهص  وصإلجندددا ص  صلدددب   د ح ي دددي ل صلا ددد د ص وىل ةددداه وجددد لص صللادددرلددد  كدددان وددد ..

دب عها صلصحابة وصلفابا ن تدن دجدل ا در صل درآن وصةلداظ عريدل صبفد صم تدن تد وين صل درآن ويفادل إىل صلفن دي  
ايب للقاارآن الااذي صاانع تلااك الفهااف اال اا..و صالهددم تددن ذلدد  ، تددروهصً بف سدديم صل ددرآن إىل دجددزصم ودحددزص .

 ..معجزة النهضة من العدم و االنبعاث من الصحراء.. اةعجزة
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 صخلداص بل داائر  " صلب   صجفزصحها تدن سدياقهاص  ثة، صلة عة، صلراللة، صلناه"َّتير ص ددلفهم وتسرسرة 
  ميان تاميمل..ال لفامم عر  تا 

ل صلاه  ص ول.. ولان صلااهثة صلدب    رطة  رارية س ص صللارص دع كاهثة كاار سف   ل  كان ولوَّتير  
 ت   ل صلة صية، وقار بلف هيج ل عه د الح ة.

صخلياال  ااي ها صلي م بفلصديالهتا، كدل تدا ل ص تدر داندا تاد د  عريهدا، واداه  جدزمصً تاسسداً تر   و
 .تن ص رق صملارل وصالجفماعي صللع تفنل  شا بنا تن خالوا.

صالسرتسال ل صخليال، الب َّ دن اامل عر  تغيري ذل ، حن ال يفن ه دحلاد  ذص  ي م عرد  وب اًل تن 
. و عجزوص عن صسدفخ صم صل درآن ل دج صدهم صللين عجزوص عن صسفياا  هوحية صلفساحل صملةث ثة عرب صل رآن.

 هنرفهم...
لد  صسدفمره  ريمدا ال ميادن  بل عرينا دن اامل عر  تغيري ذل  حن ياد ن لندا دحلداد عرد  ص قدل،  اندا

صالسفمرصه ريل سنن را كما صا رضر صل يناا هص ؛ عن تا عجز  عن صلفايف تد  تغدريص  وصقاهدا. تاركدة 
 عر  ص قل.  ررصهصً تن ق ه صل يناا هص  ..؛صرصرت تن دجل صلة امصل جزم تن  صلساصل إذن هي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * اثنياً: البح  عن األسباب
ع بثل صخلطا  صل رآ  ل ال س ص ررصد صملفمداه  تادل، سد   خطد ف دوىل، شد ي ف   يان صلفساحل صلل

ص هيددة، ااددم، ولانهددا ال تافسددة دهيفهددا صل صدد   إال عددرب صخلطدد ص  وصلانااددر صلفاليددة صلددب بثهددا صخلطددا  
 صل رآ  تةاعاً.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 72 

ام صملاسسا  وصلايا   رإذص كان صلفساحل تا ل ه م لراا  صل  مي، رإن صخلطا  صل رآ  ال يافلي برك
صلب  لزوا صلفساحل، بل يري  دن يةين عاملاً ج ي صً، عر  دس  خمفرلة، وب يم تغدايرف.. وبد يهي دادل حيفداج إىل 
تا ه  دكثر تن  تا ل صو م  ررمن إواه  صلةنام ، تفر  دهية  صو م ، رهلص صود م صلدلع ق صتدل صلفسداحل 

 بل ه  لرةنام وتن دجل صلةنام.وصل   لي  و ف صو م صيرد رحسة 
وكل عنصر تن عناار صللار صللع بثل صخلطا  صل رآ ، ال يفر  إال عرب عالقة هلب صلاناار بارها 

 بةال، ومبجم عها  ب م ليفها .
صلب صتةاها صخلطا  صل رآ  ليةين  -با  صلفساحل  -و صلةحث عن ص سةا   ه  صخلط ف صلفالية صملنط ية 

 ا  دن ه م.دصخل صلنل س ب
 ذو صل را ، عرب صل رون

وكمددا صعفمدد  صخلطددا  صل ددرآ  عردد  صملثددال صإلبرصهيمددي لفأادديل وتاميددق راددرف صلفسدداحل دصخددل شخصددية 
  [.8وصلةحث عن ص سةا ]  -ص سةا   -صللرد صملسرم، صعفم  كلل  عر  قصة دخر ، لفأايل رارف 
هف تايددة، دع إهنددا دازلددر ل رددرتف صلفأسددي  ص ول تددرد صل صددة، صملثددل، صملاددرب إىل صمل صدد  صإلوددي، ل سدد  

  وهدددي سددد هف ودددا ت قاهدددا صملفميدددز ضدددمن 1910 /4جدددزم  - 4712 - صلةخددداهع  -لر خصدددية صملسدددرمة 
   إهنا س هف صلاهف.4/1914جزم  - 4728 -صخلطا  صل رآ   صلةخاهع 

. تد  صلاردم أبن صل صدص دتا صل صة صلب صعفم ها صخلطا  صل رآ  لريسخ صللارف رهي قصدة ذع صل درا 
صل صهدف ل س هف صلاهف ت ه هف وتارورة، وهي عر  تا د حماوهها ترتصبطة، ولارها حتفاج إىل حبدث تسدف ل 

 لي  هلص االل، ولان يالي صل  ل أبن قصة ذع صل را  اثل صللهوف صلب تصرها صلس هف.
خفةددام ل صلاهددف، مث تنف ددل إىل ر دد  صبفدد د  صلسدد هف بللفيددان وهددم تطدداهدون وتسفرددال ن ل هجددة صال

تسف   دكثر ق ف وه  تسف   صة صه ب  صلالر وصإلميان  قصة ااحة صجلنف  ، مث تنف ل إىل قصدة ت سد  
وصخلرر، وريها االحظ دهنا تنف ل إىل تسف   دقد  م رم سد  عدات ردرتف و يردة تدن حياتدل ل كندف ررعد ن، 

جةداهصً كمدا ت ده  اصد ص قرآايدة عرد  ذلد ، كمدا دن ت سد   حماواً بةط ل و ايفل، وكان ت س  السل ق َيً 
كان قائ صً ق تياً ل  تل  بإلضارة إىل ك ال هس اًل وم  ل خروجهم صل هري عرب صلةحر إىل سينام ب اب دها 

 صمليااد. مث تصل صلس هف إىل ذهوف صل  ف تفمثرة ل ذع صل را .
يهمنا ل شديم، وصخدفالف صمللسدرين ل هدلص صل دأن  وصلن ات ل ذع صل را  ب الل شخصية اتهخيية ال

تسألة ليسر ذص  شأن؛  ن صملهم ه  تا رهمدل صملسدرم ن ص وصئدل تدن صلدنص صل درآ  صلدلع دادزل بيدنهم  ال 
 تا صخفرف عريل صمللسرون .

تددا سددر قدد ف ذع صل ددرا   صل ددد ف صلددلهوف  صلددب  يت مبرصحددل باددد  صالسفرددااف  رفيددان صلاهددف  وصةددد صه 
 حة صجلنف   ودخريصً ق ف صلا ي ف صلسماوية صملفمثرة مب س  وخروجل .. اا
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 تا صلسر 
صجلي ت وص ال  صةربية    خيل ح  تن صل هر تن إتربصو هية سيطر  عر  دهجام صلاا  وصتفرار تن 

 صجلي ت ودسالية وددوص  صةر  تا يا ن  ذهوف  ضمن إواهها صلفاهخيي.
هتم عر  صلفرحية  لان صللين دازلر عريهم هدلب ص َي  كداا ص دء ذجداً كاريداً إميان صجلن  بلا ي ف وق ه 

ح اددروص ل شدداا  تاددة وهدداجر تددن  -وحدد  دازلددر ص يددة كدداا ص قدد  دد وص قسددطاً كةددريصً تددن ذلدد   -لددلل  
وال هاجر تنهم إىل صةة ة. بإلضارة إىل دن ص َي  ال تلكر شي اً عن إميان صجلند  وع يد هتم  ال تدن قريدة 

 تن باي   لان اص صخلطا  صل رآ  خيرب  بل  ف صلب ي ري إليها، وصلب يري  تنا  ترها.
 [ .92-18/83}{ ]صلاهفم 

عندد تا ي صجهنددا صخلطددا  صل ددرآ  هبددلب ينفابنددا شددا ه عميددق أبن صالسددم صة ي ددي لرمردد  ذع صل ددرا  إذص  
ص ح صث ،دري تهدم تايينهدا، وسديرتدد تدا كندا كان ترااً، ،ري تهم ح اً، وإن ع د سن ص  حامل وجغرصرية 

 ق  قرد ب قةل قريل ل صلس هف السها.
  ص  {  « » } 

ْلَغْيدةِّ َويَدُ  لُد َن  دنُدُهْم }َسيَدُ  ُل َن َثالَثَدةك هَصبُِّاُهدْم َكْردةُدُهْم َويَدُ  لُد َن مَخَْسدةك َسادُِّسدُهْم َكْردةُدُهْم َهيْفًدا بِّ َاةك َوَكتِّ َسدةدْ
درَصًم  َداهِّرًص َواَل َتْسدفَدْلرِّ رِّدَكْرةُدُهْم ُقْل هَ  هتِِّّْم َتا يَدْاَرُمُهْم إِّالَّ َقرِّيلك َراَل ُاَاهِّ رِّيهِّْم إِّالَّ تِّ ُهْم َدَحدً ص   ِّ دَْعَرُم بِّاِّ َّ دندْ يهِّْم تِّ

 [ .18/22*{ ]صلاهفم 
هر هلص صلنهي عن صخل ا ل تلاايل ص ع صد وص هقدام وص تداكن صلدلع يُرهدي ،الةداً عدن صلفامدق ل جد  

صمل ضدد رت وصلفأتددل ريددل يددرتدد بامددق ل قصددة ذع صل ددرا ، بددل ل كددل صل صددص صلددب تناووددا صخلطددا  صل ددرآ ، 
ولاددن وبلرددة  كمددا حدد ث تدد  قصددة دهددل صلاهددف صلددلين ال تددزصل تددرتدد صلن اشددا  عددن عدد دهم، بددل وإن 

صلفلسددري ،الةدداً يفندداول صلفلاسددري تددلكر حددن دمسددامهم. رددإن هددلب صلن اشددا  والددر ذص صل ددرا  ديردداً، رال ددر  و 
شخصددية صملردد  صلصدداحل، ودتدداكن حدد وث صل صددة و تاهنددا. و  تافددف باددل صلفلاسددري بفح يدد   تااددل با اددل 
تااادددرصً إلبدددرصهيم صخلريدددل..! وأبادددل وددداف تادددل ل صلةيدددر صلافيدددق، بدددل شدددار ص لدددل و صهف و يرهدددا صخلردددر عريدددل 

، وتالدف لدل قصدة تد   حزيندة ل ببدل حيدث صلسالم!. وبال صلفلسريص  ص خر   اردل صإلسدان ه ص كدرب
 وص حاد وصملثا  . -ترثيل دتل.. إخل  هصج  صبن كثري 

وهددلب صلفلاادديل كرهددا ،ددري تهمددة، ر دد  ترردد  عنهددا صل ددرآن. وصملهددم ل صل صددة هدد  صلفأتددل ل صلاددربف ول 
ميثدل هتدزصً  -ووقفمدا كدان كائنداً تدن كدان، ودينمدا   -صجل هر، ال ل تلاايل ،ري ت جد دف داداًل!. وذو صل درا  

ةراهف شاخمة وترتصتية ص ورصف، حرداهف ق يدة وعادلدة مشردر عد ف شدا   و داه  حرداهية، إهندا خالادة 
ةرداهف هصقيددة وقاددر ل صملاضددي، ومياددن دن ت دد  ص ن ول عصدد ه ت ةردة. رمددا هدد  سددر ذلدد  صلنمدد ذج صلددلع 

 صخفاهب صخلطا  صل رآ  
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 ص سةا ، كما جام ل اص صخلطا .إال صلةحث عن ص سةا  دو صتةارت 
وقةل دن يصرع دح هم إن هلص تالعة ب للاظ، وكرمدة ص سدةا  صلد صهدف ل صل درآن َّتفردف عدن لل دة 
ص سدددةا  كمدددا الهمهدددا ص ن، ااددد د إىل صبدددن كثدددري وصلطدددربع، لندددر  تددداذص يفادددا تدددن دقددد صل صلسدددرف ل هدددلص 

 صمل ض رت.
دد نَدداُب تِّ ْن ُكددل ِّ َشددْيٍم َسددةَدًةا{م قددال صبددن عةدداس وااهدد  وسدداي  بددن جةددري ي دد ل صبددن كثددري ل تلسددريم }َوآتَديدْ

 وعارتة وصلس ع وقفادف وصلرحاك و،ريهم ياينم  عرماً .
ودوهد ديراً دن قفادف قال ل هلب ص يةم ياين دعالم ص ها وتنا وا. وقال عة  صلر ن بن  ي  بن دسدرم 

  يغزو ق تاً إال كرمهم برساهنم.ل تلسري هلب ص يةم  تاريم ص لسنة . قالم كان ال
هالص، رإن كل ص ق صل صل صهدف عن صلسرف ل هلص صخلص ص تفل ة دن  صلسةة  ه   صلارم  ت   َيدف 
ل صلفلااديل عندد  صلددةال، عرددم صجلغرصريددة عرددم صلرغددا  إال إهنددم تفل دد ن دن صلسددةة هدد  صلارددم بسددفثنام هوصيددة 

ة دن تااويدة عنلدل عريهدا، إذ إادل رسدر بنداًم عرد  إسدرصئيرياتل، وهي خرصريدة ل هجد -وصح ف عن كاة ص حةاه 
 صلسةة أبال ق هف ذع صل را  عر  هب  خي لل بلثرَي.

إذن رالفما  ل ص ها ه  صلارم. صلفما  صإلوي للع صل را  صللع تانل تن رف  صملمال  وص قاليم 
 وصمل رق وصملغر  ه  صلارم.

ص ها تن ةدددداً ريهددددا، ل   صهرهددددا، ل دسددددرصهها، ول دلغا هددددا، وكااددددر ل دددد  صتةدددد  ص سددددةا ، جددددائاًل ل 
 رف حاتل ل هلب صياال  هي صمل  تة صة ي ية للف حاتل ص خر  ل صملمال  وصلةر صن.

وقةل دن يصرع دح هم أبن صلارم صللع قص ب صمللسرون ه  صلارم صل رعي، وصللع الب  دال كدان خمفرلداً 
ذع صل ددرا  كددان تاااددرصً إلبددرصهيم صخلريددل، وقةددل دن ارددجر تددن ت صاددرة صلن ددات،  جدد صً آاددلصك، إذص ادد  دن

اامددل صلددنص صل دددرآ  صلددلع ي ضددد  لنددا تاهيدددة صلارددم، صلسدددةة صلددلع صتةادددل ذو صل ددرا ، وحصدددل عددربب عرددد  
 صلفما  ل ص هام
 [ .96-18/93}{ ]صلاهفم 

صل ددال. عرددم تطةي ددي يليدد  صلندداس ااددم إاددل عرددم شددرعي رادداًل. عرددم شددرعي ح ي ددي ولددي  عرددم صل يددل و 
 وصيفم  }َتا َتاَّْنينِّ رِّيلِّ َه  ِّ َخرْيك{.

 را َي  ت ري إىل صلف  م صللع برغفل حراهف ذع صل را  ل اال صلفا ين وصسفخ صم صة ي  وصلنحاس.
وهنا  ة دن ا ف لرح ةم راسدفخ صم صة يد    يادن ادرد خدربف ترتصكمدة ت صهثفهدا شدا   صةرداهص  
صل  مية، دون دن يا ن ذل  عرماً بملاًن صملفااهف عريل حالياً. ل   كان ل صسفخ صم صة ي  تغيريص  كةريف، 
لي  دهها صلفط ه صللع برغل عرم صلفا ين، بدل كدان لدل آكه ع يمدة ل عردم صلايميدام ديرداً، بسدةة ادا بة 

 رصل صة ي  وع م وج دب ل صلطةياة عنصرصً حرصً.
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صجفماعيدددة ل ح ي دددة  -صلادددرب  الكف ددداف وصسدددفخ صم صة يددد ، كاادددر دهيدددة حرددداهية ولادددن ص هيدددة 
ص تر، ر د  كدان عردم صلفاد ين، قةدل صسدفخ صم صة يد ، ت فصدرصً عرد  صسدفخ صم صلدلهة وصلنحداس ل صةردي، 

 وبال صالسفخ صتا  ص  ودف ص خر  تثل ص سرحة، لل ا  حم ودف.
 ير صللرتف صلب صحفرنر صسفخ صتل بسم  صلاصر صة ي ع .لان صة ي  ،ري وجل صلاا ، للل  مس

ر   كان الاف اهب صل صس  ل صلطةياة، وبلفايف هخصل صلنسيب، وادلاتل صملفاد دف دخدلك ل صسدفخ صتل ل 
وه  صل خ ل صللع كدان  -ااال  تفا دف وب ال حاسم، كان دهها دخ لل صلزهصعة عرب ص رصث وصملسحاف 

ل صلف  يدد  صجلغددرصل لرمرصكددز صةردداهية، ر دد  كااددر صةردداهف حددن ذلدد  صل قددر، حاددرصً عردد  لددل  ثددريك حاسددمك 
دحدد صا ص هنددداه صلادددرب  ل تصددر وببدددل وصلصددد ، افيجدددة لسدده لة وصسدددف رصه افمددد   هصعددي ريهدددا، لادددن تددد  

ص ها حراهف صة ي  ااه ص تر خمفرلداً، ر د  اداه بإلتادان قطد  صلغداب  و ليدف صملسدفن اا ، وحرصثدة 
وشددي اً ر ددي اً تا اددر صملرصكددز صةردداهية ل عدد ف تدد ن ل حدد ا  -صلددب كااددر قةددل ذلدد  ،ابددة دو تسددفن ااً 

صلةحدر صملف سد  تثردر صةرداهف صلاالسدياية صإل،ري يدة، وهدي ل صة ي دة تدن سده لة صالتصدال بد  دتدم صلادا  
 وث اراهتا صملخفرلة.

صدين وكان ل خ ل صلفا ين ل ااال  صةياف صلي تي ة دثرك كةدريك ل  هد ه وصاف داه وة دة صةدرري  تدن صةد  
بادد  دن كددان وجدد دهم ت فصددرصً عردد  ترصكددز صملدد ن صلاددرب . هددلص هدد  صلارددم  -حددن ل صل ددر  وصملدد ن صلصددغريف 

َثل  -صللع برعر ريل صةراهف 
َ
ل صلنم ذج صل رآ م حراهف ذع صل را . وهلص ه  صلارم صلدلع يسدفحق  -صمل

مادد  ل ص ها ورددف  صملمالدد  وصلةردد صن. إاددل صلارددم صلددلع يسددفجية دساسدداً ةاجددا  افمادددل داددحابل صلف
ويغريها، ويادع ذل  صلفغيري إىل تغيري دكرب يهز تارسا  صلاا  صل  مي، صلاا  كردل، ال افمادل صلصدغري صلدلع 

 يايش ريل رحسة.
وصلن دل، همبددا دكددرب باثدري تددن صلفغيددري  وعردم ذع صل ددرا  دحد ث تغيددريصً، عندد تا ددخدل صة يدد  إىل صلزهصعددة

 .7 ل صلاهربم ل عصر  صة يثصللع دح ثل دخ
صمل ل ال   صىل  نا انفةلهل ميان دن افحاش  إس اواً تااارصً عر  هلص صملثل صل رآ  . ال بلفأكي . رريف

ادد دف و آردداق خمفرلددة راجلهدداد ال خيددفص مبلهدد م بةادد  دحددادع ..بددل هدد  أببادداد تف صلامي ددة وددلص صملثددل صل ددرآ 
دوال و كدان ذلد  صساسداً ل صافصداهب و    مشل جهادب جاادة صلاردم هنا ميثل ذل  ، ر  ذع صل را  ء ذج و 

  ااينل الح ا ..

                                                

 1/124صلارم ل صلفاهيخ. ج. د بر ل، تريفدة د. عردي عردي  ادف، صملاسسدة صلاربيدة لر هصسدا  وصلن در  7
 1، ط125 -
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وعرينا دن افدلكر تدرف دخدر  ودصئمداً دن سدةة هدلص صلفلد ق صلارمدي   يادن هصجاداً إىل دسدةا  اه لدة دو 
ص صل رآ  وبفادرصه إىل صلةحدث عدن ص سدةا . دو حبسدة صلفاةدري صل درآ  ق هية. ل   كان عائ صً كما دك  صلن
 ص كثر دقةم   صتةارت ص سةا   .

وصتةددارت ص سددةا  هدد  تاةددري دكثددر عم دداً تددن صلةحددث عنهددا. راالتةددارت يدد حي بلغدد ص صلاميددق ل جدد هر 
 حيدث تريد  دن تةحدث ص شيام حبثداً عدن دسدرصهها وتا  هتدا، يد حي بلدلها  تاهدا حيثمدا ت د د صة ي دة، ال

دار، صالتةارت ل هدلب صةالدة هد  صالا يداد ملاطيدا  صة ي دة دوءدا دحادام تسدة ة دو ،يةيدة . إادل صلدلها  إىل 
 ص با  صللع ق  ياين ص قر م ص قر  إىل صلفغيري، وإح صث صلفح ال  صالجفماعية وصالقفصادية.

جددام ل صخلطددا  صل ددرآ  دون سددابق إاددلصه، وبل قدر السددل دن افددلكر دن ذكددر ذع صل ددرا    ياددن قد  
كما ه  وصض  تدن سدياق صلدنص }َوَيْسدأَُل َاَ    -ل   ُس َِّل صلرس ل  ص  عنل رجام صخلطا  صل رآ  بلكرب، 

 َعْن ذِّع صْلَ ْرَاْ ِّ{ وَّتفرف صلروصَي  ل صلسائر ، ت ركي تاة دم يه د 
رلو صل را  كدان ال بد  شخصدية تاروردة، حماودة وس صم كان صلساصل ت جهاً تن صليه د دو تن صمل رك  

هباال  دسط هية  كما هو  كاة ص حةاه عن هب  خي لل بلثدرَي  وقصدص خرصريدة جارفدل دقدر  إىل صخليدال 
لان صخلطا  صل رآ  يزيل ص سط هف وحيطم صخلرصرة و ال تن هدلص صلد ثن هجداًل وادل إىل  -تنل إىل صة ي ة 

 سةا  ر  .. صتةارت ص سةا  وال ،ري.. وإبارصه وت كي  .تا وال إليل عرب صتةارت ص 
* * * 

 اخلواص و اةادة ..و جدل مات و بقيت آاثر 
 ترف دخر  هناك إس اط ال مياننا  اهرل، عر  هلص صلنص صل رآ  بللص .

تدادف  دع -رلكر ص سةا  وهبلص صلفارصه صملميز ت  صة ي  وصلنحداس ورصدرل.. إخل يدلكر  باالقدة صملدادف 
 ب سةا  وبلسةةية ب ال خاص. -

يفطردة صملارردة خبد صص ووةيادة  -بصد هف خاادة  -وت نيا  صلفا ين، بصد هف عاتدة، وصسدفخ صم صة يد  
وهدي صإلقددرصه ب جدد د خدد صص  -وإن كااددر ا ريددة  -لاددن قةدل تاررفهددا هندداك خطدد ف دهدم  -صملد صد صملسددفامرة 

 ة هبا، خ صص تاثرف وكبفة.ووةائ  ولب صمل صد. خ صص  باة عنها، لصي 
 ب يهة ال ررصه تن صالعرتصف هبا  -وصإلقرصه هبا  -هل تة و هلب صخل صص 

لاسددف إن تددا يةدد و ب يهددة ا ددرَيً، كددان اددااًل لنددزصرت و يددل بدد  صللالسددلة وصملفارمدد  و،ددريهم ل ادد ه 
ادع إىل صل درك!! وبد ع   دن صةراهف صإلسالتية. وه  ازصرت صافه  بنلي صلطةائ  وصخلد صص بدزعم دن إثةاهتدا يد
 تا اف هل تن وةائ ، ه  ارد عادف ليسر وصجةة وال تفارق بملادف السها.
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ول دد  دد  هددلص صلنلددي إىل إبطددال صلسددةةية تددن دساسددها، يفرددًة وتلصددياًل، وبصددرصحة جاهحددة افاجددة وددا 
لب ا َّدر تلاروهدا وعرماحهدا صلي م، كيف دن صةراهف صلب دب عر عر تاً ورن  ً تطةي ية تلهرة، هي السها ص

 وجادل ص ل صجفثاث وقفل رارف صلسةةية 
ياطيندا تثدااًل وصضدحاً عدن ت ااد   -صلدلع ،يدة تدن سداحة صجلد صل قسدرصً  -لان هلص صلسياق صل رآ  

صخلطا  صل رآ  صة ي ية، بغدل صلن در عدن ص مسدام صلالتادة وص ل دا  صلر ادة لرارمدام صلدلين تةند ص رادرف إلغدام 
عددن صة يددد  وصلنحدداس، ويدددرب  صملثددال بلسدددةةية،  -صخلطددا  صل دددرآ  ياطينددا تثدددااًل تطةي يدداً عمريددداً  -ةةية صلسدد

ولنددا عدد دف  -لر ادد ل إىل ص سددةا   -ب سددةا ، ل دعدد ف وصضددحة لرفةحددر ل خصددائص صملدد صد ووةائاهددا 
 ريما با .

 اتباع فقط؟ بل ارتقاء
 حي  ل اال ص سةا .لي  ه  صلفاةري صل رآ  صل   -لان صالتةارت 
 [ .10-38/4}{ ]صم 

لرفن يدل بلاالقدة  -صملادي ديرداً  -صالهت ام ل ص سةا  إذن، هد  تاةدري آخدر يسدفامرل صخلطدا  صل درآ  
 صملميزف صلب ترب  صل ين صجل ي  ب سةا .

ق صملفحد ع وصالهت دام عةداهف حممردة بملادا ، حةرد  إىل دقصد  حد  بإلحيدامص ، وت  يلهدا ل هدلص صلسديا
 ال تن ص سةا  وتن صلةحث عنها وصتةاعها وصلفةحر ريها وسيرة قص   ي رتحها صخلطا  صل رآ  لر ا ل 

 إىل صإلقرصه بل سةحاال وتااىل وب ج دب وق هتل.
وصالهت دددام قددد  ياددد ن ادددزواًل ل وة دددا  ص ها دو ادددا دصً إىل صلا صكدددة دو ، اددداً ل دعمددداق صلدددنل  

اا دصً إىل ص عر . إىل هللا. صهت ام بدلل  صلسدرم  -بطري ة تا  -ي ة، لانل ي ل صهت اًم صإلاسااية ودسرصه صخلر
 صملر ن صملسح ه صملريم صللع يامل صإلاسان عربب إاساايفل.

صالهت ددام إذن، صهت ددام ب سددةا ، هدد  صل سدديرة صلددب يفحدد   هبددا صل ددرآن سدداتايل تددن دجددل صلربهنددة عردد  
تسخرًف ل صخلطا   -دو صلار م بفاةري آخر  -لان حلصه تن تص ه ص سةا  وج د هللا ووح صايفل وق تل، و 

صل درآ ، خل تدة هدلب صل ردية بصد هف ادردف وت ري يدة. إن صهت دام ص سدةا  لدي  صود ف تندل دن اطردق ادديحة 
 سةحان هللا وآهة وتنهي ف ذه ل اسر ِّم با ها بلف حي  وصإلقرصه.

ىل صلفسةيحة وصلفنهي ف وصإلقرصه، أيخل هنا ل صملثل صللع يطرحدل صهت ام ص سةا  صللع ق  يادع ضمناً إ
 صخلطا  صل رآ  تااٍن دخر  دوس  ودعمق.
تددا كددل  تددان وتاددانم تددا صجلاهريددة صل ري ددية، تددا صةردداهص   -رهدد  هنددا ي ددف بلردد  تددن  صملددا  

 ة صلدب حتفادر صلثدروص  وصلادز وصجلداب، صلغابرف، وتا صةراهص  صملااارفم إهنا صلطة ة صلاريا دو عرية صل  م، صلطة
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% تن صلسداان وتدفحام أبكثدر تدن 5وحتفار بلل  تصاده صل رصه، إهنا صلطة ة صلب ق  ال ت ال دكثر تن 
% تن تصاده صلد خل صل د تي، كمدا هد  صةدال ل ع درص  صلةرد صن صليد م، إهندا صلطة دة صلدب ادفص دتدام 60

 ل بلفا  صللفا  وب وهام وص حالم صجلميرة صلب  يت وال  يت.،ريها تن صلطة ا ، وترتي وا بللفا ، ب
 صلطة ددة  صلددلع  -وهدد  صملددا  -بالهت ددام ب سددةا   -هددلص هدد  صملددا صلددلع يفحدد صب صخلطددا  صل ددرآ  

  ارنا الار مباًن آخر لاسةا  والهت ائها.
صملدام  -رية حالياً حمروت  تنها صلب يااد دكثر تن ثرثي صلة  -را سةا  هنا هي ديراً دسةا  صلايش 

 صلصحي صلن يف، وصلسان صلصحي صلالئق، وصلغلصم صملف ص ن.
 4وصهت ددام ص سددةا  هنددا يدد حي بطري ددة تددا بفسددخري صلارددم لفحسدد  دسددةا  صلادديش لدد   صلندداس. لدد   

 ترياهص  تن صلة ر، تثاًل، ل عصر  صةايف.
ب، ولدددي  تاشدددرص  صلدددرب  وصلرسددد م صلةياايدددة إادددل صلاردددم صلدددلع تدددفحام بدددل ت ااددد  كهدددلب ودسدددةا  كهدددل

 صلصاع ف وصلنا لة، ملفطرةا  صلس ق وصلرب  صملفرخم وصلة هاة صلب ال ت ة  دب صً.
إال صلارم صللع يلار بإلاسان كإاسان ال كسراة . وبل كمفطرةا  لراديش ص رردل بملادًن صة ي دي ال  

فدداج صمل  سددة.. إاددل صلارددم صلددلع ُيَسددخَّر تددن دجددل كمفطرةددا  صالسددفهالك صلددب حتددارظ عردد  دوهصن عجرددة صإلا
 صإلاسان وال ُيَسخَّر صإلاسان تن دجرل ، وال حي لل إىل ترس آخر تن  صلروب    ص يف صوائل صةجم.

َدفُِّاْم إِّنَّ َهدَلص َلَ دْيمك يدُدرَصدُ  ُوص َعرَد  آوِّ { إال صلارم صللع يفح   بل صخلطا  صل رآ  صملا }دَنِّ صْتُ  ص َوصْاربِّ
  كاهتل  كل  تان وتاانم وقيمل صالحفااهية صلرب ية صالسفهالكية.

سدددي  ل ن هدددلص إسددد اط تااادددر. اادددم، إسددد اط تااادددر، ا ددد ل حندددن ديرددداًم  ن صلصددد هف صلدددب ي ددد تها 
 صخلطا  صل رآ  ال ميان وا إال دن ت حي إبس اط كهلص.

تدا  -اط تااار.. راما كان  صملدا  صملا  ودن صت  ص وصاربوص  وص سةا   وصهت احها  ال ب  تن إس 
هددم عريددة صل دد م تدن دثددرَيم وداددحا  صلنسددة، رداملا صملاااددر ديردداً هدد  ترد  صلطة ددة صلااليددة صلددب  -صجلاهريدة 

 تفحام مبصائر ل مة صلايش لرمالي ، وت رت عريهم بينما تايش ل سرف سليل وبلع ان ن.
ثدر تدن ادرد ااثيدل وتنحد ات  تاةد دف، بدل هكدائز  اهيدة وكما كاار ص وة صلدب اسد  هبدا صملدا اثدل دك

صحفااهيددة لر دديم صلدددب يسددف فل صملدددا ل صلدد رارت عنهدددا، رنوددة صليدد م تسدددفن  ديردداً إىل قددديم صحفااهيددةم صلددد واله، 
صلة هاة، صلارا، وصلطرة.. وترفحم كرها صلي م ل دَياة ت حي ية وثنية ل صل قر ذصتدل هدي وح صايدة صلسد ق 

 دو صلا ملة كما يسم هنا عم تاً. -ميها هوجيل ،اهودع كما يس  -
 إس اط تااار  اام. ال ب  تن إس اط تااار. ال تلر تن إس اط تااار.

 اةنظومة السببية ا ميداهنا األصلي
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 لان صللكر ص ق   لاسةا  ي ل ل تي صهنا ص اري حيث  ة دن تا نم  صلطةياة .
ص  صإلوددي عددن تسدداحل إبددرصهيم }َه  ِّ دَهِّ ِّ َكْيددَف حُتْيِّددي صْلَمددْ َت { وقدد  تددرَّ ل تةحددث صلفسدداحل دن صجلدد  

صلطري صللبي  وصجلةل صلدلع صهند َّ  -[ . وورة ت س  أبن ير  هللا جهرف. كان عرب صلطةياة 2/260]صلة رفم 
 ملا  ر  هبل لل.

تدن مث صإلسدالتية كرهدا،  صللع ه  ا طة صاطالقة صل َيادة صةنيليدة، و  -بل إن صلفساحل صإلبرصهيمي ص ول 
 كان عرب صلطةياة و  صهرهام صل مر، صلنج م، صل م .

 صلطةياة إذن هي صملي صن ص ول صللع ا أ عن ب صلفساحل، وت  َّ  ريل تنهج صلةحث عن ص سةا .
وصلطةياددة حتفددل حيددزصً وصسددااً جدد صً تددن صخلطددا  صل ددرآ ، حيددزصً يدد خل ل اددميمية صلةنددام صل ددرآ  وب ددال 

 تال رصرها عن ب ية صلةنامم تن حام ودتثال وقصص قرآاية. يسفحيل
لان تدا صلصد هف صلدب قد تها صخلطدا  صل درآ  لرطةيادة  تدا صلصد هف صلدب حدرص عرد  ترسديخها ل ذهنيدة 
دز عريهدا  ووعي ص ردرصد صلدلين كداا ص يف دال وعديهم وتفاد ن ع د وم عدرب صخلطدا  صل درآ   تدا صلصد هف صلدب هكَّ

 يا ً هصسخاً ل ع رية صللرد صملسرم وق تها لفا ن بن
 هل هي ا هف صلطةياة صخلالبة صلساحرف صلب دب رت هللا عز وجل ل تا ينها وخر ها 

 هل هي صلرحية صجلمالية صلب هكَّز عريها لي  تها عرب صخلطا  صل رآ  
، لادددن صلطةيادددة وبلدددر،م تدددن دن هدددلب صلرحيدددة قددد  تاددد ن ت جددد دف ل  صويدددة تدددن صلدددزوصَي ل صلةندددام صل دددرآ 

ص ساسدددية صلدددب تركدددز عريهدددا صلةددداهف ل صخلطدددا  صل دددرآ  هدددي صلطةيادددة صلدددب تفجرددد  ريهدددا ص سدددةا . إادددل عدددا  
ص سدددةا  وصملسدددةةا  هددد  ذصك صلادددا  صلدددلع يفلدددف  وعدددي صللدددرد صملسدددرم عريدددل م عدددا  تفددد صخل ريدددل ص سدددةا  

 ل ت صخل تثري حيلز صل عي وصإلدهصكمبملسةةا ، وصلغاَي  بلسنن، وتف اب  صلاالقا  ريما بينها 
َددددا ِّاِّ َ  َناُكُم ُب َوَتددددا دَاْدددددُفْم لَددددُل خبِّ ددددَمامِّ َتدددداًم َرَأْسددددَ يدْ ددددَن صلسَّ *{ ]صةجددددرم  }َودَْهَسددددْرَنا صلددددر ََِّيَ  لَددددَ صقَِّ  َرأَاْدزَْلنَددددا تِّ

15/22. ] 
َنا رِّيهَ  َي َودَاْدةَدفدْ َنا رِّيَها َهَوصسِّ  [ .15/19ا تِّْن ُكل ِّ َشْيٍم َتْ ُ وٍن *{ ]صةجرم }َوصَ ْهَا َتَ ْدَ َها َودَْلَ يدْ

 [ .6-16/5}{ ]صلنحلم 
َي دَْن اِّيَ  بُِّاْم َوَدهْنَاهًص َوُسُةاًل َلَارَُّاْم هَتَْفُ وَن *{ ]صلنحلم   [ .16/15}َودَْلَ   لِّ صَ ْهاِّ َهَوصسِّ

َن صلسََّمامِّ َتداًم َرَأْحيَدا بِّدلِّ صَ ْهاَ  َُِّ دَاْدَزَل تِّ َدا إِّنَّ لِّ َذلِّدَ   َيَدًة لَِّ دْ ٍم َيْسدَمُا َن *{ ]صلنحدلم }َوص  بَدْادَ  َتْ هتِّ
16/65. ] 

ْنددُل َسددَارًص َوهِّْ قًددا َحَسددناً إِّنَّ لِّ َذلِّددَ   َيَددًة لَِّ ددْ ٍم يدَ  ددُلوَن تِّ يددلِّ َوصَ ْعنَددا ِّ تَدفَّخِّ ددْن مَثَددرَص ِّ صلنَّخِّ ْا ِّرُدد َن *{ }َوتِّ
 [ .16/67]صلنحلم 
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ددنْ  ددَلامك }مثَّ ُكرِّددي تِّ َددا َشددرَص ك خُمَْفرِّددفك دَْلَ صاُددُل رِّيددلِّ شِّ ددْن بُُط هنِّ  ُكددل ِّ صلثََّمددرَص ِّ َراْسددُراِّي ُسددُةَل هَب ِّدد ِّ ُذلُدداًل خَيْددرُُج تِّ
 [ .16/69لِّرنَّاسِّ إِّنَّ لِّ َذلَِّ   َيًَة لَِّ ْ ٍم يَدفَدَلاَُّروَن *{ ]صلنحلم 

 [ .19-23/18}{ ]صملاتن نم 
 ََِّ ددنَ  }دَ َْ تَدددَر دَنَّ ص الَلِّددلِّ َويُدنَدددز ُِّل تِّ ددْن خِّ نَددُل مثَّ َ َْارُددُل هَُكاًتددا رَددرَتَ  صْلددَ ْدَق خَيْددرُُج تِّ ددي َسددَحاًب مثَّ يُدَال ِّددُف بَديدْ  يُدْزجِّ

يُة بِّلِّ َتْن َيَ اُم َوَيْصرُِّرُل َعن تَّْن َيَ اُم{ ]صلن هم  ْن بَدَرٍد رَدُيصِّ َةاٍل رِّيَها تِّ  [ .24/43صلسََّمامِّ تِّْن جِّ
 [ .49-25/48قانم }{ ]صللر 

نَددا بِّدلِّ صَ ْهَا بَدْاد َ  ُ صلَّدلِّع دَْهَسدَل صلدر ََِّيَ  رَدفُثِّدرُي َسددَحاًب َرُسدْ َناُب إِّىَل بَدرَدٍ  َتي ِّدٍر َرَأْحيَديدْ َِّ َدا{ ]ردداورم  }َوص َتْ هتِّ
35/9. ] 

 [ .28-35/27}{ ]راورم 
ددَمامِّ َتدداًم َرَسددَراَ  ددَن صلسَّ ََِّ دَاْدددَزَل تِّ دديُج }دَ َْ تَدددَر دَنَّ ص ُل يَدنَددابِّيَ  لِّ صَ ْهاِّ مثَّ خُيْددرُِّج بِّددلِّ َ ْهًعددا خُمَْفرًِّلددا دَْلَ صاُددُل مثَّ َيهِّ

 [ .39/21َررَتَصُب ُتْصَلرًّص مثَّ َ َْاُرُل ُحطَاًتا{ ]صلزترم 
َهدا صْلَمداَم صْهفَددزَّ  دَاًة رَدإَِّذص دَاْدزَْلنَدا َعَريدْ ْن آََيتِّلِّ دَاَّدَ  تَددَر  صَ ْهَا َخاشِّ ْ  َوهَبَدْر إِّنَّ صلَّدلِّع َدْحَياَهدا َلُمْحيِّدي }َوتِّ

 [ .41/39صْلَمْ َت  إِّاَُّل َعَر  ُكل ِّ َشْيٍم َق ِّيرك *{ ]رصررم 
َدد ددْن هِّْ ٍق َرَأْحيَددا بِّددلِّ صَ ْهَا بَدْاددَ  َتْ هتِّ ددَمامِّ تِّ ددَن صلسَّ ُ تِّ َِّ َهدداهِّ َوَتددا دَاْدددَزَل ص ا َوَتْصددرِّيفِّ }َوصْخددفِّاَلفِّ صلرَّْيددلِّ َوصلندَّ

 [ .45/5ََي ِّ آََي ك لَِّ ْ ٍم يَدْا ُِّر َن *{ ]صجلاثيةم صلر ِّ 
 [ .50-30/48}{ ]صلرومم 

ْندُل دَاْدَاداُتُهْم َودَ  دُروَن }َدَو َْ يَدَرْوص دَ َّ َاُس ُق صْلَماَم إِّىَل صَ ْهاِّ صجْلُُر ِّ رَدُنْخرُِّج بِّلِّ َ ْهًعا َ ُْكدُل تِّ اْدُلُسدُهْم دَرَداَل يُدْةصِّ
 [ .32/27*{ ]صلسج فم 

ددرًص ُ ْددرُِّج  ْنددُل َخرِّ ددَمامِّ َتدداًم َرَأْخَرْجنَددا بِّددلِّ اَدةَدداَ  ُكددل ِّ َشددْيٍم َرَأْخَرْجنَددا تِّ ددَن صلسَّ ْنددُل َحةًّددا }َوُهددَ  صلَّددلِّع دَاْدددَزَل تِّ تِّ
ْن دَْعنَداٍ  َوصلزَّيْدفُد َن َوصلرُّتَّد َ صنك َدصاَِّيةك َوَجنَّاٍ  تِّ َن صلنَّْخلِّ تِّْن وَْراَِّها قِّندْ اَن ُتْ دَفةًِّها َوَ،درْيَ ُتَفَ دابٍِّل صْا ُدُروص ُترَتَصكًِّةا َوتِّ

 [ .6/99إِّىَل مَثَرِّبِّ إَِّذص دمَْثََر َويَدْناِّلِّ إِّنَّ لِّ َذلُِّاْم َ ََيٍ  لَِّ ْ ٍم يُدْاتُِّن َن *{ ]ص ااامم 
هَُب َتنَدا َِّل لِّفَدْاَرُمد ص َعدَ دَ  َياًم َوصْلَ َمدَر اُد هًص َوقَد َّ ُ }ُهَ  صلَّلِّع َجَاَل صل َّْمَ  ضِّ َِّ دنَِّ  َوصةَِّسداَ  َتدا َخرَدَق ص  صلس ِّ

ُل ص ََي ِّ لَِّ ْ ٍم يَدْاَرُم َن *{ ]ي ا م  ةَْق ِّ يُدَلص ِّ  [ .10/5َذلَِّ  إِّالَّ بِّ
رًص إِّنَّ لِّ َذلَِّ  َ ََيٍ  لَِّ ْ ٍم َيْسَمُا نَ  { ]يد ا م  *}ُهَ  صلَّلِّع َجَاَل َلُاُم صلرَّْيَل لَِّفْسُاُن ص رِّيلِّ َوصلندََّهاَه ُتْةصِّ

10/67. ] 
دْن ُكدل ِّ صلثََّمدرَص ِّ َجَادَل رِّيَهدا َ ْوَجدْ ِّ صثْدنَد دَي َوَدهْنَداهًص َوتِّ ددي }َوُهدَ  صلَّدلِّع َتد َّ صَ ْهَا َوَجَادَل رِّيَهدا َهَوصسِّ ْ ِّ يُدْغ ِّ

 [ .13/3صلرَّْيَل صلندََّهاَه إِّنَّ لِّ َذلَِّ  َ ََيٍ  لَِّ ْ ٍم يَدفَدَلاَُّروَن *{ ]صلرع م 
 ُ َِّ  [ .13/2صلَّلِّع َهَرَ  صلسََّماَوص ِّ بَِّغرْيِّ َعَمٍ  تَدَرْوهَنَا{ ]صلرع م }ص
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ددْيُل  َبَددً ص هَصبِّيًددا َو َِّّددا يُ قِّددُ وَن عَ  ددَمامِّ َتدداًم َرَسدداَلْر َدْودِّيَددةك بَِّ ددَ هَِّها َراْحَفَمددَل صلسَّ ددَن صلسَّ َرْيددلِّ لِّ صلنَّدداهِّ{ }دَاْدددَزَل تِّ
 [ .13/17]صلرع م 

ُ صلَّدلِّع خَ  َِّ دَن صلثََّمددرَص ِّ هِّْ قًدا َلُادْم َوَسددخََّر }ص دَمامِّ َتدداًم رَدَأْخرََج بِّدلِّ تِّ دَن صلسَّ دَماَوص ِّ َوصَ ْهَا َودَاْدددَزَل تِّ رَدَق صلسَّ
َر َلُاُم صَ هْنَاَه *{ ]إبرصهيمم  َْترِّبِّ َوَسخَّ  [ .14/32َلُاُم صْلُلْرَ  لَِّفْجرَِّع لِّ صْلَةْحرِّ أبِّ

ََِّ دَ  َن صلسََّمامِّ َتاًم رَدُفْصةُِّ  صَ ْهُا خُمَْررًَّف{ ]صةجم }دَ َْ تَدَر دَنَّ ص  [ .22/63اْدَزَل تِّ
 هلب هي صلطةياة ل صخلطا  صل رآ . وصلرحية صلب تركز عريها باهف صل عي صملف الم
دع بسدةة قدد ع ،ددري  -عدا  تفدد صخل تدن ص سددةا  وصملسددةةا  وصلغداَي  م صلسددمام ترر عدة بغددري عمدد  

تفسددةة بلفر ددي  ل سدديمل اية صلة ددام صملسددفمرف، وصةيدد ص   تادد ن سددةةاً لردد فم وصلطاددام. وصلددرَي   -ترئددي 
وصجلةال تفسةة ل صسف رصه ص ها، وصملام يفسةة ل إحيام دها ت ص ، وصل وصم  صلاسل  يفسةة ل شلام 

صلطهد ه، وصلدرَي   -لام صلناس، وصلسحا  يفجم  مث ينزل صملام رينزل تال صخلري، وصملام يا ن دحيا ً سةةاً لر 
تفسدةة ل إكهف صلسددحا ، وتدن مث صملطددر صلدلع حييددي ص ها.. وهادلص.. عددا  تف داب  تددن صلاالقدا  بدد  
صل  صهر صلطةياية وصح ف تا ن سدةةاً لاخدر  ل سرسدرة ال تفناهيدة تدن صلفد صخال  وصل  دائف. ُتَردم يفياداً 

 ل بنية عريا هي صلغاَي  وصلسنن صإلوية.
ا  صل رآ  ل صل قر صللع يثري ريل صافةاب صملسرم إىل صلاالقة بد  ص سدةا  وصملسدةةا  ح لدل ل إن صخلط

صلطةياة، رإال ياك  عر  صل وه صإلوي صللع ميثل هنا صخلطة صملسة ة لرفلاعل كرل، رال ص سةا  وتد صخالهتا 
إىل صللاعدل  -كفحصديل حاادل   - د تا د ل ب صية ص تر إىل ب م صخلري دة وتسرسدالهتا صملف صخردة. وكرهدا تاد

 ص ولم هللا، دون دن ي رل ذل  تن صسف اللية ص سةا  صلثاا ية ودثرها عر  صمل   صلطةياي.
 عر  صلغاية صإلوية ويلصرها عن صلسةة وصملسةة. -ضمن هلب صلسياقا   -وياك  صخلطا  صل رآ  

صداع  صلةخداه بسدةة صهتلدارت دهجدا  راملطر ينزل ب الل ام عة دسةا  ترتصكمدة باردها تد  بادل، ت
صةدرصهف، وتددن مث تااثلهددا ل صلطة ددا  صلاريددا، وت صجهفهددا دهجدا  حددرصهف دعردد  تددادع إىل هطدد ل صملطددر، دتددا 
صلغايددة صإلويددة تددن اددزول صملطددر رهددي إحيددام ص ها صمليفددة، وصلغايددة ال تادد ن سددةةاً دبدد صً، كمددا ال يصددري صلسددةة 

حما م بر صب  تاينةم رالغاية ترتةطة بةامة صإلوية وصلف  ير صإلودي، ،اية، كل تنهما تسف ل عن ص خر و 
 ترتةطة بصلاتل عز وجلم حامفل، ه فل، ع مفل، وجاللل.

 دتا ص سةا  رهي ترتةطة ب صق  تادع حم د وب روف وت صخال  تفسرسرة، تادية دوتاً.
، رإاددل يطرددة تددن صللددرد صملسددرم، وعندد تا يركددز صخلطددا  صل ددرآ  عردد  هددلين صلفلصددير م صلغايددة وصلسددةة

صملف ال وعيل عرب صل رآن، دن يراهما تاداً اصدة عيندلم وهد  عدرب حبثدل عدن ص سدةا  وعدرب صهت ائهدا، ي دل 
 ترتةطاً بفر  صلغاية صلساتية صلب اثل صمل ص  صإلوي صل اتل.
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تددن صلسدحا ، عددرب إن قطدرف صملطدر هبددلص صملادًن يصددري ودا دبادداد دمشدل ودعمددق تدن اددرد قطدرف تطددر ازلدر 
ام عة  روف ودسةا  تادية، دون دن ي رل ذل  تن دهية هلب صل روف، لان هلب ص باداد صيدردف تدرتة  

 بل تااىل تةاشرًفم بر فل، حبامفل، بف بريب.
تاةدد صً ح ي يداً وت ددربً هلل  -صلسدماوص  وص ها  -وهبدلص صمللهد م وحدد ب ميادن دن يصددري صلن در ل صلادد ن 

دْن عِّةَدادِّبِّ صْلُاَرَمدداُم{ ]رداورم عدز وجدل ل ع ََِّ تِّ َدا خَيَْ دد  ص [ ، تادد د  دن ا  ودا ل اددال 35/28ريائددل ، }إِّءَّ
ت   صل رآن وصإلسالم لرارم وصلارمامم ص تر دعمدق تدن ذلد  ودكثدر خطد هف. صخل دية هندا تادًن آخدر ،دري تدا 

ًم حمرداً. صخل دية هندا رهدم حسداس ودقيدق تا د ب تن صلةاام حبرقة، وت اهر صخل ف صلدب ميادن دن تاد ن هَي
لرسدنن صإلويددة ل تيسددري ص تد ه، ورهددم شدداتل لرم اادد  صإلويدة تددن وهصم تردد  صلسددنن. وصلارمدام هنددا هددم تددن 
يسربون د،د صه ص سدةا  وصلسدنن، ويربط هندا بمل ااد  صإلويدة رففاد ن عند هم ترد  صخل دية صة ي يدةم صخل دية 

 رارصً ا رَيً، قةل دن  ت هر  ب ت رت تزيلة دو تةاكي سيئ صلفمثيل.صلب تفمثل سر كاً عمرياً، و 
* * * 

 العقل ابالس خدام القرآب
 حالاة لفظاة العقال ال  إ إال اف تن لل ة  صلا ل  تص هصً،  ياً خال جن ب  صخلطا  صل رآ أبسف رصم   
 .."فعل "

ئرهددام  اددن جدد صً دن تُدفَّخددل، عردد  هدلب صة ي ددة صلددب ال جدد صل ريهددا، مياددن دن تف ددال حسددةما يريدد  قا
سدددةيل صملثدددال، لدددن ل صلاالقدددة بددد  صل دددرآن وصإلسدددالم، وبددد  صلا دددل كملهددد م ررسدددلي تادددروف وسدددابق عرددد  

و لاايس ا حالااة  قااد اخ ااار العقاال ا حالااة فع الااة وممكاان أ ضاااً أن  قااال إن اخلطاااب القاارآبصإلسددالم. 
 ...و ليس االنزواء ا االبراج العاجية..سكونية جامدة ، العقل ا حالة ال فاعل مع الناس

،ريددة رادداًل عددن صلةي ددة صللاريددة صلاربيددة، رةينمددا  -صلر ،دد س  -دواًلم إن صلا ددل بملاددًن صللرسددلي صليدد    
تصطرحاً ررسلياً، دساس صلارم دو صل اا ن صلاري، رإن صلا ل ل صلرغدة صلاربيدة يفجدل ص اهداً  -ياين صلر ، س 

وصلفثةدر ل ص تد ه اتهف دخدر ، ومسدي صلا دل ع داًل،  ادل يا دل اداحةل عدن صلفد هط ل  آخر رهد  صل ردة اتهف
صملهال ، دع حيةسل، و ع ل صل يم رهمل   لسدان صلادر  ، وهد  ديرداً  صلنهد  ضد  صةمدق ،  هجدل عاقدل 

ع إهندا تاد ب  ترب   خمفاه صلصدحا  . وتاد  ص تثردة صلاربيدة صلسدائرف صلا دل قريةداً تدن صةردم سدي صً لاخدالق، د
كدرم صملدرم ديندل، وترومتدل ع ردل، وحسدةل »الة خر ية  ي ف، تثل تر  صلب تنسة إىل صلرس ل  ص  ق للم 

حسددة صملدددرم ديندددل، وداددرل ع ردددل، وترومتدددل »  دو صلدددب تنسدددة إىل عمددر ق لدددلم 32 صلا دددل وررددرل « خر ددل
 ، 34«  تلرق ص تا  د ع رل ال ياجةام إسالم صترٍو حن»  دو لررس ل  ص م 33 صلا ل ورررل « خر ل
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لي  صلااقل صلدلع يادرف »  دوم 47«  صلااقل إن ُكر َِّم دجا ، وإن اطق داا ، وإن مس  وع »دو صملثلم 
  .59«  صخلري تن صل ر، لان صلااقل صللع يارف صخلري ريفةال، ويارف صل ر ريفجنةل

ل صخلطدا  صل درآ  ردإن  -صد هصً ت -كاياًم ضمن هلص صإلواه بللص  رإن  صلا دل  حدن لد  وهد ذكدرب 
وسديا ن  -صلر ،د س  -تاناب سيا ن خمفرلاً ج صً عما الهمدل صليد م تدن كرمدة صلا دل دو تدن صلا دل صليد    

تثدل صةردم  -ترتةطاً بملاًن صلسائ  لرا ل ل صجلزيرفم ترومف وكرم وادلة دخالقيدة اند  اداحةها عدن صملهالد  
 سي  ص خالق. -

صإلوددداه بلدددلص  ينةغدددي دن ان دددر ا ددرف خمفرلدددة لاددد م وجددد د تصددد ه صللادددل ع دددل ل  كلثدداًم وضدددمن هدددلص
إن ،يابل ياين تغييةاً لرلهم صلسائ  آالصك لرا ل حالة دخالقية شا هية، وصسدفخ صم صجلدله  -صخلطا  صل رآ  

 ه   ايل للارف ج ي ف، ت  مي تله م ج ي ، بنية ج ي ف، لرا ل .
تله م صلا ل كما ق تل عرم صلاالم دو صللرسلة صإلسالتية باي  كل صلةا   هصبااًم ول صل قر السل، رإن

ددا ا صدد ب تددن تلهدد م صلا ددل ل صخلطددا  صل ددرآ . رمددا ق تددل عرددم صلاددالم هدد  تريفددة إسددالتية لر  ،دد س  عم 
 م صليدد   ، وسدد صم كااددر هددلب صلرتيفددة دو صل ددرصمف ت صر ددة لرددنهج صل ددرآ  دو خماللددة وددا، رإهنددا بايدد ف عددن تلهدد

 صلا ل ل صخلطا  صل رآ .
 رماذص ي  م صخلطا  صل رآ  تن تله م خمفرف لرا ل 

* * * 
دوتداً بصدديغة  -كمدا ذكدر    -تددرف ل صخلطدا  صل درآ  وهدي  59تدرد ص للداظ صمل دف ة تدن رادل  ع دل  

 رالم  تا ر ن، يا ر ن، ع ر ب، اا ل..  إخل.
، هبطدل، وكدل صملادا  صلسداب ة صلدلكر هدي تن يادا  وصملاًن ص اري لرجله  ع ل  ت فق تن ع ل صلةاري

وإضدارة عرد  هدلص صملادًنم بعفةداه دن هبد  صلةادري ياددين  تنادل  تدن صودر  تدثاًل، رالا دل هبدلص ميادن دن يصددري 
 الة دخالقية  ان   ااحةها تن ص ه صم وصملهال .

 هبدددلص صملادددًن ص خالقدددي لادددن صخلطدددا  صل دددرآ  صلدددلع  ندددة ااتددداً كرمدددة ع دددل تصددد هصً، وهدددي صلدددب  يت
صسفخ م ب اًل عن ذل  صجلله ص اري إلعطام صملادًن ص ادري و سدي  صلا دل صملسدرم صل درآ ، عرد  دسداس 

 هلص صجلله وتاناب ص اري.
 تا صلسياقا  صلب وهد  هبا هلب ص للاظ صلب صسفخ تها صخلطا  صل رآ  

 صلاام ودع تاًن، ت ص ، ينةثق تن هلب صلسياقا   وام عها 
َد َلدُ  صلنَّداَس }إِّنَّ لِّ َخْرقِّ صلسََّماَوص ِّ َوصَ ْهاِّ َوصْخفِّاَلفِّ صلرَّْيلِّ َوصلندََّهداهِّ َوصْلُلْرد ِّ صلَّدبِّ َ ْدرِّع لِّ صْلَةْحدرِّ مبِّ ا يَدندْ

َددا َوبَددثَّ رِّيَهدد ددْن َتدداٍم َرَأْحيَددا بِّددلِّ صَ ْهَا بَدْاددَ  َتْ هتِّ ددَمامِّ تِّ ددَن صلسَّ ُ تِّ َِّ ددْن ُكددل ِّ َدآبَّددٍة َوَتْصددرِّيفِّ صلددر ََِّي ِّ َوَتددا دَاْدددَزَل ص ا تِّ
 [ .2/164َوصلسََّحا ِّ صْلُمَسخَّرِّ َبْ َ صلسََّمامِّ َوصَ ْهاِّ َ ََيٍ  لَِّ ْ ٍم يَدْا ُِّر َن *{ ]صلة رفم 
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َْترِّبِّ إِّنَّ  َر َلُاُم صلرَّْيَل َوصلندََّهاَه َوصل َّْمَ  َوصْلَ َمَر َوصلنُُّج ُم ُتَسخَّرَص ك أبِّ  لِّ َذلِّدَ  َ ََيٍ  لَِّ دْ ٍم يَدْا ِّرُد َن }َوَسخَّ
 [ .16/12*{ ]صلنحلم 

 [ .23/80}َوُهَ  صلَّلِّع حُيْيِّي َوميِّيُر َوَلُل صْخفِّاَلُف صلرَّْيلِّ َوصلندََّهاهِّ دََراَل تَدْا ُِّر َن *{ ]صملاتن نم 
 [ .4-13/3}{ ]صلرع م 
 [ .5-45/4}{ ]صجلاثيةم 
 [ .24-30/23}{ ]صلرومم 

َا َقْ  بَديدَّنَّا َلُاُم ص ََي ِّ َلَارَُّاْم تَدْا ُِّر َن *{ ]صة ي م }صْعَرمُ  ََِّ حُيْيِّي صَ ْهَا بَدْاَ  َتْ هتِّ  [ .57/17 ص دَنَّ ص
ُفْم تَدْا ُِّر َن *{ ]صل ارصمم  نَدُهَما إِّْن ُكندْ  [ .26/28}َقاَل َه ُّ صْلَمْ رِّقِّ َوصْلَمْغرِّ ِّ َوَتا بَديدْ

 [ .138-37/137}{ ]صلصارا م 
ُرغُد ص دَ  دْن َعَرَ دٍة مثَّ خُيْدرُِّجُاْم وِّْلداًل مثَّ لِّفَدةدْ دْن اُْطَلدٍة مثَّ تِّ ْن تُدرَصٍ  مثَّ تِّ ُشد َُّكْم مثَّ لَِّفُا اُد ص }ُهَ  صلَّلِّع َخَرَ ُاْم تِّ

ُرُغ ص َدَجاًل ُتَسم ً  َوَلَارَُّاْم تَداْ  ْن قَدْةُل َولِّفَدةدْ ْنُاْم َتْن يُدفَدَ  َّ تِّ  [ .40/67 ُِّر َن *{ ]،اررم ُشُي ًخا َوتِّ
إن هلب ص َي  ء ذجية السفامال لل ة وت ف ا   ع ل  ل صخلطا  صل رآ ، وهي تسفن  يفيااً إىل 

 سياق تفسرسل وترتة  بارل بةالم
 دواًلم ذكر ام عة   صهر وةياية تن وصق  صةياف صللع تاي ل صإلاسااية تنل صل  م.

 لنسةة لرمجفم  صإلاسا  ودمي تفل وصسف رصهب وءائل.كاياًم ذكر دهية هلب صل  صهر ب
كلثاًم صل ا ل إىل صمل ص  صلنهائي وصملغز  تن وهصم هلب صلسرسرة عرب ال تة }َلَارَُّاْم تَدْا ِّرُد َن{ دو }إِّنَّ 

ر.  دن يا دل  لِّ َذلَِّ   َيًَة لَِّ ْ ٍم يَدْا ُِّر َن{. رامل ص  صلنهائي ه   دن يا دل  صملخاودة بل درآن هدلب صل د صه
 بينها وب  صلغاية تنها وب  عالقفها بل جزمصً تن افم  ب رع.

صلا ددل صملدداا ، صلددرصدرت عددن صملهالدد   -و  دن يا ددل  هنددا ال مياددن وددا دن تادد ن مباددًن  صلا ددل ص خالقددي 
نددل لا -وصودد  ، كمددا تصددلل ص دبيددا  صلاربيددة وحددن صإلسددالتية وتادد ب جددزمصً تددن صملددرومف وصةسددة وصلاددرم  

 وحسة صلسياقا  دقر  إىل صملاًن ص اري لرجلهم  صلرب  . -بلفأكي  
تدددلكر  صلا ددل  مبادددًن صلاالقدددة، صلددرب  بددد  ص شددديامم صل ددد صهر  -حسدددة هددلص صلسدددياق  -رددا َي  هندددا 

 صلطةياية وصيفماا  صإلاسااية وصلغاية صلنهائية تن هلص صلرتصب .
  باينددل، هددلص صلا ددل . وقدد  تركددز ذلدد  عددرب }َلَارَُّاددْم وصودد ف صلنهددائي تددن هددلب ص َي  هدد  هددلص صلددرب
 تَدْا ُِّر َن{ }إِّنَّ لِّ َذلَِّ   َيًَة لَِّ ْ ٍم يَدْا ُِّر َن{.. إخل.

وصلا ل هنا صللع ه  صلا ل صل رآ  صملةين عرد  وروحدا  صخلطدا  صل درآ ، هد  حمدل ددصف لرةحدث عدن 
ل د صهر وصلغداَي ، وبد  خمفردف هدلب صل د صهر وعالقفهدا صلرتصب  ب  ص شيام، ب  ص سةا  وصملسةةا ، بد  ص

 بارها بةال.
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وصلب تااتل صلا ل، و ارل بلنسةة لراا  مبنزلة صلنل   Nousباي صً عن تلاهيم صلا ل صلاري دو صلن س 
تدددن صجلسدددم، وهدددي صلن دددرف صلدددب تطددد ه  بلفددد هيج لفجادددل تدددن صلا دددل ل صلنهايدددة مبثابدددة هللا، بلدددر،م تدددن كدددل 

بلددر،م تددن كددل »هص  صلددب شدده هتا صللرسددلة ص وهبيددة صة يثددة، ر دد   رددر هددلب صلن ددرف قائمددة وت جدد دف صلفطدد  
ثد هص  صللاددر ص وه  صةد يث عردد  صل د مي، ر دد   ددل تفمسدااً بلاددرف صلا دل صلادد  ، تفصد هصً إَيب عردد  داددل 

ع بدله بلهتدل صخلطدا  صل درآ  بايد صً عدن هدلب صمللداهيم، ردإن صمللهد م صلدل... 8 اا ن صملطرق لرا ل صلة رع صل
 عن  صلا ل  تله م خمفرف ااتاً عن صلا ل صلاري صللع حيام صلاا  وي  م ت ام هللا.

رالا ل صللع عرينا دن افلكر دال   يرد بصلة صملص ه ل صل رآن، لي  تطر اً ق  أبع تاًن تن صملاا . 
ةاضدر تفجدل حند  دع تدرتة  ب م ترداهرت دوتداً بصدلة ترتةطدة بدزتن ،الاةد ناميكياة فع  بل ه  دوتداً ل حالدة 

 صملسف ةل ل كل ة ة تن صلرح ا .
وهبددد  ص سدددةا    جصلا دددل كمدددا عدددرب عندددل صخلطدددا  صل دددرآ  هبدددلب صلصددديغة هددد  ددصف السدددفخالص صلنفدددائ

 َّت م صملاًن ص اري السل صللع صسفخ تل جله صلرل ةم  صلرب  . -آلة  -بملسةةا ، إال ددصف 
هدد  حجددر ص سدداس وصلركيددزف ص ساسددية لرا ددل، كمددا دهصدب صخلطددا  صل ددرآ  دن يادد نم  -وهددلص  صلددرب   
 تغييةل.. فل وبينما عمرر صل روف صلفاهخيية عر  إقال عمل صخلطا  صل رآ  عر  تنصيةلصلا ل صل رآ  صللع 

صلددب  وصلا ددل صملرتاددز عردد  ص سدد  صل رآايددة ل صلطددر  هدد  ذلدد  صلا ددل صلددلع يددرب  رحسددة، إاددل ص دصف
تسرب د، صه صلا ن بلا ف عن صلاالقا  ب  صل  صهر وص سةا ، وصملسةةا  وصلغداَي . إادل صلدرب  أبقصد  
تااايددل، وال عالقددة لددل تطر دداً بملدد هوث صجلدداهري صلددلع يادد  صلا ددل اددلة دخالقيددة تفمثددل  خدد تاهتا  ل صملندد  

 وصلردرت ، حن ل  ترة  هلص صمل هوث صجلاهري ايغاً إسالتية.
هو  لك العقل الاذي  رتكاز علاى الساببية ، و  مساك هاا جاوهراً للنظار إىل الكاون قل القرآب عال

 وظواهر  وعالقاته، هناك سبب ا كل شيء، ووراء كل شيء، وداخل كل شيء.
 )العقل القرآب  هو األداة ال  خترتق هذ  األسباب، ت بعها، ترتقيها.

صلطةياية، كرس ولص صلةحث عن دسةا  جبارل ع ي ف دينيدة وصخلطا  صل رآ  صللع قرن صلا ل بل  صهر 
 كل صلفن ريص  صإلي ي ل جية عن صلسةةية ودهيفها، وتااافها ل تط ه صلار م.  -بطاباها صمل  س  -تةز 

إال عن تا يسفخ م }يَدْا ُِّر َن{  ال هلص صلا ل، ه  صمل صد  لرطدر  صل درآ  صخلداص بل د صهر صلطةيايدة 
 ل صلا ن كرل، صخلري ة أبيفاها ل كل تلاايرها ودقائ ها.صلب اف  لف م
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 -صلا ل هبلب صلصيغة صل رآاية، ه  صمل ص  تن ودر  ص َي  صلدب تفحد ث عدن صلطةيادة وصخلردق وصلا دل  
اساا خالص لانددل ال مياددن دن يادد ن ت صدد صً هنائيدداً،  اددل ل هددلب صةالددة تاددربصً ملددا هدد  دهددمم  -مباددًن صلددرب  

الربط أصاًل. اس خالص الن ائج من معطيات رتبها العقال بسالف األساباب واةساببات،  الن ائج من هذا
 بني الظواهر والغاايت.

وعرينددا دن افددلكر ل كددل صةدداال  صملاددًن ص اددري لرجددله، إاددل صلركيددزف ل هددلص صملةحددث، ولاددل هددلص هدد  
 ..، للرتكيز على اجلذر.صلسةة صللع جال صخلطا  صل رآ  يفجاهل ذكر صملص ه

* * * 
إاددل عردد  صلددر،م تددن صلفطدد ه صوائددل صلددلع عررددل صلا ددل » -يددلكر صجلددابرع ل كفابددل تادد ين صلا ددل صلاددر  

صلغدر  تنددل هريصقردديط  إىل صليدد م، رددإن هندداك صثندد ، ينف مدان خدد  سددري ذلدد  صلفطدد ه، وحيدد دصن بلفددايف بنيددة 
 صلا ل ل صلث ارة صإل،ري ية ص وهبية.

 هلصن صلثابفان هام
 عفةاه صلاالقة ب  صلا ل وصلطةياة عالقة كبفة تن جهة.ص -د 

 .9«ف عن دسرصهها تن جهة كايةوصإلميان ب  هف صلا ل عر  تلسريها وصلا  -  
وبلددر،م تددن دن صجلددابرع يددر  شددي اً آخددر، رددإن هددلين صلثددابف  ت جدد دصن بامددق ل صلطددر  صلددلع ي  تددل 

 صخلطا  صل رآ  ملله م صلا ل.
عالقددة شدد ي ف صل ضدد   ل صخلطددا  صل ددرآ ، اددحي  دهنددا تفميددز عددن ك هنددا ل لطبيعااة العقاال ابراالقددة 

صللادر صللرسددلي صإل،ري ددي تراددة دوهصً تن يميدداً تةاشددرصً ل صلطةياددة، إال دن هددلب صللاددرف صحنسددر  بلفدد هيج ل 
طةيادة وصلا دل ل صللار صة يث إىل ت ض رت صسف اليف  رييب، ي ابل إىل حد  كةدري صلاالقدة صلدب تندف م بد  صل

 صلطر  صل رآ .
دتا صإلميان ب  هف صلا ل عر  تلسري صلطةياة، وصلا ف عن دسرصهها، رهي همبا دش  وض حاً ل صخلطا  

ل  ، تها ل حالددة اددريوهفصل درآ  تنهددا ل دع شدديم آخددرم تف ضدد  ل داددل كرمدة ع ددل  صلددرب  ، وصسددفخ ص
 ...تراهرت تسفمر حالة رال

صسفخ صم صلرل ة "ع ل " و ت دف اهتا ل صلسدنة صلنة يدة قد   خدل تنحد  صوسد  تدن ال ينلي تا ت  م إن 
صالسفخ صم صل رآ  صللع يركز عر  تاًن صلدرب  ، و تند هج  هدلب صالسدفخ صتا  عم تدا ل صللهدم و صالدهصك 

 و صل عي صللع ال يرغي صملاًن صل رآ  صوالقا...
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 واحلضارات أ ضاً 

ر  تاندداب وداددرل ودسدداس ت ددايرل ضددمن ص َي  صلددب تةحددث ل ت دداهر إذص كددان صلا ددل صل ددرآ  قدد  وُدد
صلطةياددة و  صهرهددا وعالقاهتددا صملف دداباة، رددإن اددال عمددل صلا ددل صل ددرآ  صملف ددال لرفدد ،   ينحصددر ل هددلب 
صلاالقة و  يفح د هبا، بل كاار مبثابدة تنصدة صاطدالق يف دال ريهدا صملغدز  صلسدةيب ص اديل جلد هر صلا دل ل 

وسد  ودكثدر صلفصداقاً بلةنيدة ص اديرة لرخطدا  صل درآ  صملف جدل داداًل حند  صل ديم صالجفماعيدة وصةردداهية إوداه د
 وص خالقية.

ودكثر اال ينطرق ريل صلا ل صل رآ  بلةحث عن ص سةا ، ه  صيال صةراهع صمل   صملفارق بسد  ط 
الجفماعية وصالقفصادية وصلسنن صإلويدة صملفجسدمة وقيام صةراهص ، وصلاالقة صلرصي ة لر يام وصلس  ط بل يم ص

 ل ام عة ع صتل تادية وصجفماعية.
َهدا صْلَ دْ ُل رَدَ تَّْرَ هَ  ا تَدْ تِّريًص *{ ]صإلسدرصمم }َوإَِّذص دََهْدَ  دَْن هُنْرَِّ  قَدْريًَة دََتْرَ  ُترْتَرِّيَها رَدَلَسُ  ص رِّيَها َرَحقَّ َعَريدْ

17/16. ] 
ْم َوَتددا َيْ ددُاُروَن }وََكددَللَِّ  َجَارْ  ددهِّ يَهددا لَِّيْمُاددُروص رِّيَهددا َوَتددا مَيُْاددُروَن إِّالَّ أَبَاْدُلسِّ *{ نَددا لِّ ُكددل ِّ قَدْريَددٍة َدَكددابَِّر ُاْرِّتِّ

 [ .6/123]ص ااامم 
 [ .13-21/11}{ ]ص اةيامم 
 [ .48-22/45}{ ]صةجم 

 [ .59-28/58}{ ]صل صصم 
 [ .35-34/34}{ ]سةأم 
 [ .19-34/16}{ ]سةأم 

 [ .14-89/6}{ ]صللجرم 
 [ .41-22/40}{ ]صةجم 

را َي  هنا، وهي عر  سةيل صملثال ال صةصر، تلف  وعي صللرد وصجلماعة صملسرمة عرد  ص سدةا  وهصم 
صهنيدداه صةردداهص م صلسدديل صلاددرم وصلصددداع ة، وصلربكددان وصلزلددزصل، هددي ادددرد ت دداهر لادد صهث وةيايددة، دة دددر 

تلسدخ وصاد ثر  -ل كدل حرداهف تدن هدلب صةرداهص   -نهاٍه داداًل م ردايفم  هندا صل تاه صلنهائي مبجفم  ت
بل رم وصلرتف، وصللس ق وصلةطر، صللع تسدفأثر بدل ،الةداً ترد  ص قريدة ص فادرف، تدا كدل  تدان وتادان صلدلع 

وهددي اسددة تفغددريف  -% تددن ص تدد صل 60% صلددب تسددفأثر أبكثددر تددن 10 - 5ي ددال ل  تاانددا وة ددة صلددد 
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بفة ل آن وصح م تفغريف  هنا ق  تزدصد اا دصً وهة واً عرب ص  تدان وص تاندة، وكبفدة،  ن هدلب صلفغيدريص  وك
 صوابطة لن تاثر عر  ص صرة صلنهائيةم صل رم صلساهع ل صيفماا  ور  صن صلا صلة صالجفماعية. -صلصاع ف 

خاهجيدة  يداه هدلب صيفمادا ، دسدةا  صهنوهالص ت دري آَي  صخلطدا  صل درآ  إىل دسدةا  ح ي يدة وهصم 
. إذ ال رااددل ح ي ددي بدد  هددلب وتردد ، عندد تا يفارددق ص تددر ب دديم صةردداهف مبادد  آخددر   دصخريددةمبادًن تددا، و 

وتاسسدداهتا وث ارفهدددام ردددالرتف، وصللسددد ق، وشدددي رت صللاح دددة، وصلفلاددد  ص سدددرع، وصل ردددم وصلدددةطش، كرهدددا 
وصل دديم صلددب تددلب  عردد  تددلب  هددلب صمل دداهر قدد  تادد ن قدديم  -و  ت دداهر ينادد م ريهددا صللااددل بدد  صملددادف وصلددر 

هوحيدددة، لادددن ترتةطدددة ديرددداً أبسدددةا  وعالقدددا  وتاسسدددا  تاديدددة ي دددري إليهدددا صخلطدددا  صل دددرآ  ب ضددد  م 
 .. إخل.دََتْرَ  ُترْتَرِّيَها{}َدَكابَِّر ُاْرِّتِّيَها{ }

وصلفأكيد  عرد  صلدرب  هندا ضدروهع، ..وهالص يف ال صلا ل صملسرم، كمدا يريد  صخلطدا  صل درآ ، بلدرب  
صلددرب  بددد  ص سددةا  وصلنفدددائج. هندداك دسدددةا  وصضددحة تفمثدددل ،الةدداً ل ر ددد صن صلا صلددة صالجفماعيدددة وسددديطرف 
 كدداهتال   صملددال عردد  صيفمدد ، تفلددق هددلب صةالددة عددن شددي رت صللاح ددة وصل رددم وصلفلادد  ص سددرع، وينهدداه 

يت صلسديل صلادرم، وحدن لد      ِّ صلصداع ة دو صلزلدزصل دو صلسدي ل، صيفم  رارياً، قةل دن تندزل صلصداع ة دو أي
ردددايفم  صملنهددداه بلادددل صل ردددم ور ددد صن صل ددديم، ال ميرددد  صل ددد هف عرددد  صمل اوتدددة إذص تدددا تادددرا لغدددزو خددداهجي، 
رسرعان تا ين ثر ويفحطم ويفالش ، كما لد  كدان قد  تادرا لزلدزصل دو بركدان دو سديل عدرم.. بل قدر السدل 

َسددة مياددن دن يصددم  دتددام كاهثددة رددإن صي فمدد  صملفماسدد  بلرددل صلا صلددة صالجفماعيددة وقدد ف صل دديم صلفحفيددة صملاس ِّ
 وةياية تثل  لزصل دو بركان، وي صال صلة ام وصل ج د بطري ٍة دو أبخر .

وهاددددلص يلددددف  صخلطددددا  صل ددددرآ  صلدددد عي وصلةصددددريف، وصلا ددددل صملسددددرم عردددد  هحيددددة خمفرلددددة لصددددا د وصهنيدددداه 
رالا  بة صإلوية صملفخلف شال صلا صهث صلطةياية ليسر دكثر تن رصل دخري تن رص ل صالهنيداه صيفماا . 

صل يمي صالجفماعي صملفسةة عن خرل ل ت ص ن ت  ي  صلثروف وصسف ثاه صملا حبصة ص س  تن كل شيم، صلدلع 
 يفسةة ه  ص خر ل شي رت صللاح ة، وصاف اه صمل ب ا ، وصلفلا  ص سرع.

ال يصة  صة يث عنل بصديغة صملاضدي، بدل يصدري صلفداهيخ هد   -لرحية، ال يا د صلفاهيخ اتهخياً وت  هلب ص
دهس صةاضر وهحية صملسف ةل، ويصري صةد يث عندل بصديغة صللادل صةاضدر، صللادل صملرداهرت صلدلع ي ادل بد  

 اضي وصملسف ةل . ربة صملاضي وآراق صملسف ةل ، يرب  ب   ربة صملاضي وآراق صملسف ةل، يا ل ب  صمل
ت  آَي  صخلطا  صل رآ  ال تصة  صل صص صل رآاية تثل حااَي  تدا قةدل صلند م صلدب تدرو  لاولدال، 
بل تصدة  دتثردة ُت قِّ َدة حمرضدة عرد  صلفلادري وصلفسداحل وصالسدفنفاج. بدل يصدة  صلفداهيخ كردل، صل صدص كرهدا، 

ل دتداكن بايد ف قةدل ع درص  صل درونم هنداك  حااَيتنا حنن اتهخيندا حندن، حدن لد  كاادر تاد د  قد صم عاشد ص
 وتا يارف بفاهخينا صملااار. -دوتاً ترآف، ار  ريها باراً تن دوضاعنا ودخةاه  
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  لك الكون اآلخر
ل دد  عرَّدددم صخلطددا  صل دددرآ  صللددرد صملسدددرم كيددف يسدددأل، كيددف يفسدددامل، هسددخ ذلددد  ريددل عدددرب صلفسددداحل 

ل وعرب دتث لة صلساصل صلاةري، ي م صل ياتة وعرب دءد ذج صلفسداحال  صإلبرصهيمي عريق صجللوه عرصقة إبرصهيم الس
 صل رآاية صملخفرلة.

كيدف يةحدث عدن ص سدةا ، ليصدل إىل   -كيف يرب  ب  ص سدةا  وصملسدةةا    -مث عرَّمل كيف يا ل 
دخدريصً ب د ط ب مصً و سيساً بلطةياة وعالقاهتا صملف اباة، وتن مث بهنيداه صةرداهص  وادا دها، و  .. صلنفائج

 كلث تهم وتفمم لامرية  سي  صلةحث عن ص سةا  دصخل تا ين صللرد صملسرم.
وصخلطا  صل رآ  صللع حث عر  تفابادة ص سدةا  ل هدلص صلاد ن صللسدي ، صملرديم بلثدروص  وصملادادن، 

ل دن يدرتك وصلسنن وص سرصه. وحثَّ كلل  عر  تفاباة دسةا  جنا  وس  ط صيفماا  وصةراهص ، ال مياند
 ذل  صلا ن ص خر صللسي  صيه ل، دون دن يسرب د، صهب ويسفا ف ااهرل ودسرصهب.

 وذل  صلا ن ص خر صيه ل ه م صإلاسان .
ااددددم، ل دددد  كااددددر صلددددنل  صإلاسددددااية وال تددددزصل كدددد  ً هددددائاًل تددددن صلف دددداةا  وصلفناقرددددا ، صملرتصدرددددا  

ف صل ع هف، وصلسده ل شد ي ف صالاةسداط، وصلةحداه وصلصدحاه  وصملف ص َي ، وصلف اواا  صةادف وصجلةال صل  ي 
 وص يطا .

وبلر،م تن كل صلف  م ل ااال  صلارد م صلدلع دحر تدل صةرداهف صإلاسدااية، ردإن قصد هصً شد ي صً ت جد دصً 
ا قدد م و  يسفا ددلها ل اددال دهصسددة صلددنل  صلة ددرية، حيددث ال تددزصل ريهددا بددرصٍه باددر ودهصٍا عددلهصم   تطأهدد

 دانا ال ازصل عر  عفةة قاهف صلنل  صلة رية اطرق دب صهبا دون دن ا خل.. حن ص ن.  . بل هصئ
. إادل هد ف صلفغيدري صالوىلوهد  ل صل قدر السدل صل سديرة وصخلطا  صل رآ  ياد  صإلاسدان صود ف ص ول، 

فدداهيخ ررضددداً ووسدديرفل ل كددل ترحردددة تددن ترصحدددل صلةنددام صةرددداهع، وإذص كددان صلةحدددث ل دسددةا  صلطةيادددة وصل
رحردة، هدد  تدن ادميم هدلب صللريردة، رهددل لدنل  صلة ددرية صلدب سدف  م هبدلب صلقرآايداً، ردإن صلةحدث ل ااهدل ص

 تةحر صملركةة ل عةا  صلةحر، دون دن يارف هبهنا بال دقة كل دجزصئها 
رد  وصللع ح ث دن صإلاسان وال إىل سط  صل مر ازل مبركةفل وخطا ب  تيل دوىل خط ص  بدين آدم ع

سدط  صل مددر، وكددان يادرف جيدد صً كيددف يسددفامل ص جهدزف وصملادد ص  صلددب دتدد  هبدا تددن ك كةددل ص ها، ياددرف 
جي صً كيف يسفامل جها  صلفنل  صملرب ط خب ذتدل، وجهدا  صلالسدراي صلدلع يفصدل ريدل ب كالدة  سدا، ولادن 

هيدة وحبداه شاسداة، وهمبدا لال دهتسرتواه كان  هل ااتاً دن ،طام خ ذتل كدان حيفد ع عرد  رردامص  ال تفنا
قمدر تردد ن ومشدد  دكثددر إشددااعاً، ود،نيدة وقصددي ف، وضددحاة ولددل ديردداً كدل ذلدد  ل السددل وجسدد ب صلددلع  

 .. ل ول صلارب م وصلفنار  ص م م ب  صكان حن ص ن ارد وسيرة تن وسائل حر  صلنج  
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  وسدديرة تددن وسددائل لاددن صخلطددا  صل ددرآ  ال يغلددل عددن هددلب صة ي ددة،  ن صإلاسددان ريددل هدد ف، ولددي
صةر  دو صإلي ي ل جيا، للل  تف رق ص َي  تن كل سد ه صخلطدا  صل درآ ، وهدي تد ع  صإلاسدان إىل هاد  

 سر كل وترصقةة شخصيفل، ودهصسة صالااالتل ل خمفرف ص ح صل وصل روف.
َا َكَسَةْر َههِّيَنةك *{ ]صمل ثرم   [ .74/38}ُكلُّ اَدْلٍ  مبِّ

لندَّ  ُم بِّ  [ .75/2ْل ِّ صلرَّ َّصَتةِّ *{ ]صل ياتةم }َواَل دُْقسِّ
 [ .8-91/7}{ ]صل م م 

َها{ ]رصررم  لِّ َوَتْن َدَساَم رَدَاَريدْ ًا َررِّنَدْلسِّ  [ .41/46}َتْن َعمَِّل َااةِّ
ريَفك *{ ]صل ياتةم  لِّ َبصِّ ْاَساُن َعَر  اَدْلسِّ  [ .75/14}َبلِّ صإلِّ

ُروَن *{ ]صللصهَي ُاْم دََراَل تُدْةصِّ  [ .51/21 م }َولِّ دَاْدُلسِّ
{ ]ي سفم  َم َه  ِّ لسُّ مِّ إِّالَّ َتا َهحِّ ي إِّنَّ صلندَّْلَ  َ تَّاهَفك بِّ  [ .12/53}َوَتا دُبَدر ِّعُم اَدْلسِّ

ُهْم َتا َكااُ ص يَدْلرَتُوَن{ ]ص عرصفم  ُروص دَاْدُلَسُهْم َوَضلَّ َعندْ  [ .7/53}َقْ  َخسِّ
ْاَساُن َدْكثَدَر َشْيٍم َجَ اًل{ ]ص  [ .18/54لاهفم }وََكاَن صإلِّ

ْاَساُن َضاِّيًلا *{ ]صلنسامم  ُ دَْن خُيَل َِّف َعْنُاْم َوُخرَِّق صإلِّ َِّ  [ .4/28}يُرِّيُ  ص
َْنةِّلِّ َدْو َقاعًِّ ص َدْو َقائًِّما{ ]ي ا م  ْاَساَن صلرُّرُّ َدَعاَ  جلِّ  [ .10/12}َوإَِّذص َت َّ صإلِّ

ْاَساَن تِّنَّا َهْ ًَة مثَّ  َنا صإلِّ ْنُل إِّاَُّل لَيَدُ  سك َكُل هك *{ ]ه دم }َولَ ِّْن دََذقدْ  [ .11/9 اَدَزْعَناَها تِّ
ْاَساَن َل َُر مك َكلَّاهك{ ]إبرصهيمم   [ .14/34}إِّنَّ صإلِّ

ْاَساُن َعُج اًل *{ ]صإلسرصمم  خلَْرْيِّ وََكاَن صإلِّ ل َّر ِّ ُدَعاَمُب بِّ ْاَساُن بِّ  [ .17/11}َويَْ رُت صإلِّ
ْاَساُن كَ }َوإَِّذص َتسَُّاُم صلرُّ  ا جَنَّاُكْم إِّىَل صْلرَب ِّ دَْعَرْضُفْم وََكاَن صإلِّ ُب رَدَرمَّ ُل هًص رُّ لِّ صْلَةْحرِّ َضلَّ َتْن َتْ ُع َن إِّالَّ إَِّيَّ

 [ .17/67*{ ]صإلسرصمم 
لُ صل َّرُّ َكاَن يَداُ  َااِّةِّلِّ َوإَِّذص َتسَّ ْاَسانِّ دَْعَرَا َوََنَ  جبِّ  [ .17/83وًسا *{ ]صإلسرصمم }َوإَِّذص دَاْدَاْمَنا َعَر  صإلِّ

ْاَساُن قَدُف هًص{ ]صإلسرصمم   [ .17/100}وََكاَن صإلِّ
 [ .41-79/40}{ ]صلنا عا م 
 [ .28-89/27}{ ]صللجرم 

ُ اَدْلًسا إِّالَّ ُوْسَاَها{ ]صلة رفم  َِّ  [ .2/286}اَل يَُار ُِّف ص
ْاَساَن َواَدْاَرُم َتا تُدَ ْس ُِّس بِّلِّ   [ .50/16 اَدْلُسُل{ ]قم }َوَلَ ْ  َخَرْ َنا صإلِّ

لِّ َرُأولَ َِّ  ُهُم صْلُمْلرُِّح َن{ ]صة رم   [ .59/9}َوَتْن يُ َق ُش َّ اَدْلسِّ
هِّْم{ ]صلرع م  َاْدُلسِّ ُوص َتا أبِّ ُ َتا بَِّ ْ ٍم َحنَّ يُدَغري ِّ ََِّ اَل يُدَغري ِّ  [ .13/11}إِّنَّ ص

هِّْم{ ]صلرومم   . [30/8}َدَو َْ يَدفَدَلاَُّروص لِّ دَاْدُلسِّ
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وكالاادف يامل دسر   صخلطا  صل رآ  عر  تسف َي  ع ف، ره  دحيا ً كاةلاهف صلب تر  دسناهنا ل 
شدددةاة ص عصدددا  وص وعيدددة وصل دددرصي ، لفحلدددر ل دوصخرددد ، وتسدددفخرج تنددد  دالددد  تدددا ريددد  تدددن تادددادن 

 اه لة.
نسديم وق تدل تفسددرل ول دحيدان دخدر  تفسدرل ص َي  هبد وم دوءددا ضدجيج خبلدة صلاطدر وسددحر وهد وم صل

 إىل شةاة ص عصا ، وترصكز صإلهصدف ل صل تاا، رفسان ريها وحتلزها وتن طها.
وس صًم كاادر ص َي  تزلزلدة كإعصداٍه عداٍ  دو هادئدة كرتايمدة ويد ه تهداجرف، رإهندا تفجدل بسدفمرصه حند  

 جهة وصح فم صلفلار ل ص سةا  وهصم ذل  صلةحث عنها صتةاعها وصهت ائها.
اادر صلددنل  صإلاسددااية تفدد هج تثدل دلدد صن صلطيددفم بدد  صلدنل  ص تدداهف بلسدد م وصلددنل  صلر صتددة إىل وإذص ك

صلنل  صملطم نة، رإن هلب ص ل صن ال تنفج عن بياا راها بل وا دسةاهبا ديراًم تا  هتا، دوصراها،  رورهام 
لفا دف ، ذهوهتدا دوتداً وبسدفمرصه  ل،  للل  ترانا صةلاهف صل رآايدة تد  صلدنل  صإلاسدااية ل ة دة ص  تدة 

لنددا صلرح ددة ص  تددة عددن تاددادن ترددي ة اليسددة دو خةيثددة، دو تددزيج تثمددر تنهمددا، ت جدد دف ل كددل تنددا ل كددل 
 حال.

وعن تا يرانا صخلطا  صل رآ  ل ة ة ص  تة صإلاسااية صلب اغ ص تن خالوا دصخل صلدنل  صلة درية، 
 صلة جاهزف لرةحث عن ص سةا ، ر   خط ط عاتة تارب عن تن رت رإال ال يرانا دصخل إواهص  حم دف وق

 صلنل  صلة رية وتروافها لال صالحفماال  .
********************* 

هِّْم{ ]صلرومم    [ .30/8}َدَو َْ يَدفَدَلاَُّروص لِّ دَاْدُلسِّ
وص سدةا   يفسامل صخلطا  صل رآ  وه  حيلر وين ة ل صلد وصخل صلسدحي ة حملدزصً لرةحدث عدن صلد وصر 

هِّْم{ ]صلرع م  َاْدُلسِّ ُوص َتا أبِّ ُ َتا بَِّ ْ ٍم َحنَّ يُدَغري ِّ ََِّ اَل يُدَغري ِّ  [ .13/11وهصم صلسر ك صلة رع و }إِّنَّ ص
رتة  ب دال تةاشدر  بلفغيدري  صالجفمداعي، تدت نيدة صلسدر ك صلة درع   رهم ينةغي صن افنةل هنا إىل  دن   

ابلسانن  أ ضاا مارتبط السلوك إن هلص  ينةغي صالافةاب صيرا  ، بل  ف صخلطا  صل رآ  ص اريصللع ه  ه
أو وماحة ابلنسبة للعلف احلد   كما   تد ر اخللق كله ، قد  ال تكون هذ  السنن "معيار ة"ة ال اإلهلي

الفياازايء و الكيمياء..لكنهااا ساانن ا ضااا و قااوانني أ ضااا بطر قااة او وخاارى..و فهمهااا و إساا ثمارها  ماان 
 ي " الشامل..اجل "ال غ

رالفغري صالجفماعي صملطرد  ، يةد د دواًل تدن صلدنل ، تدن صللدرد صلدلع هد  وحد ف بندام صيفمد ، وصخلطدا  
صل رآ  صللع يصر ل كدل آيدة تدن آَيتدل عرد  صلفغيدري، ميدا ج هدلص تدن ثدالث دوصئدر تف صخردةم صللدرد، صيفمد ، 

 صلطةياة.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 92 

 آَي  صخلطددا  صل ددرآ  صلطةياددة صلسددةةية لرا ددل صلةحددث ل دسددةا  صلطةياددة هدد  صلددلع كددرس لإذن ،  
صملسدرم، وتددن مث وةدد  صلا ددل صملسددرم كاددل بطدداب  صلةحدث عددن ص سددةا ، وبلددلص  ل تسددألة اددا د وهةدد ط 
صةراهص  وصلفغيري صالجفماعي مث أييت صللرد، وح ف صلةنام صللاالة ل صلفغيري، اا دصً وهة واً، ليطر  صخلطا  

هِّْم{ ]صلرومم صل رآ  دوهب ل ذل     [ .30/8كرلم }َدَو َْ يَدفَدَلاَُّروص لِّ دَاْدُلسِّ
حمل تصادرة، رال وصئر هنا تف صخرة وتف داباة، وصلةحدث ل لي    الطبيعة، اجمل مع، الفردوتسرسل 

دسددةا  صلطةيادددة ال مياددن إال دن يدددفم عدددن وريددق ردددرد وصرٍت، كمددا إن هدددلص صللدددرد ال مياددن إال دن ياددد ن افيجدددة 
هذ  الدوائر مرتبطة فيما بينها وكثر من ال ماثل وال نااظر، إهناا مرتبطاة ةصارة ، وهالص رإن افم  تفغري

 ..أساسية فيها األسباب، جوهر العقل الذي أراد اخلطاب القرآب  سيسه.
                       **************** 

 تا قره ب ل عنصر  صلةحث عن ص سةا   لنرصج  
 رت صلسددةةية ل صخلطددا  صل ددرآ  عردد  تثددال قصصددي عريددق تثددل صملثددال صإلبرصهيمددي ل دواًلم يرتاددز ت ضدد

ت ض رت صلفساحل دال وهد  ذو صل درا ، وصلرتكيدز عرد  لل دة ص سدةا ، وصتةاعهدا، ء ذجداً لرنجدا  صلدلع القداب 
تددن  ذو صل ددرا  وحردداهتل، وصضدد  جدد صً لل دداً وتاددًن، حددن إن صمللسددرين ياددادون  مادد ن عردد  تاددًن قريددة

مب ض رت تادع  ديرا  صملله م صللع ا ص ب لارمة ص سةا  دال وه  صلارم، وصملثال صل صصي يرب  ص سةا 
وعرمدددي جددد صً ال يددد رت ادددااًل لفأويدددل خددداهج هدددلص صلصددد دم صة يددد  وصلنحددداس ورصدددرهما، ت نيدددًة تافمددد ف عرددد  

 ..تالح ة خ صص ووةائ  صمل صد.
، صلا ددل عددرب صخلطددا  صل ددرآ   جد ااد ةصااطلحتدد  وددر  كايدداًم يفأاددل ت ضدد رت صلسددةةية دكثددر ودكثددر 

تصطر  يررل صلطر  ص خالقدي لارمدة صلا دل صملسدفامرة ل صلاربيدة صلف ري يدة، وصلدلع يادين صلدرصدرت دو صملداا ، 
تثل صملرومف وصةسة وصلنسة، إىل تاًن ج ي  يا د إىل جله صلارمة ع لم مباًن صلرب ، وه  هنا هبد  بد  

 ، خص ادداً ل صلطةياددة، وهدد  صيددال ص ول صلددلع كددرس عددربب صخلطددا  صل ددرآ  تله تددل ص سددةا  وصملسددةةا
لارمة صلا ل، صلب   ترد ق  بصيغة صملصد ه، همبدا لفأاديل صمللهد م صجل يد  بايد صً عدن صلن درف صلف ري يدة لارمدة 

 صلا ل.
اهتدا، ردإن راعريفدل افد  كلثاًم وإذص كان صلا دل حسدة صمللهد م صل درآ  قد   سد  ل ادال صلطةيادة وعالق

 اجمل مع والفرد.لف مل ااال  دخر م 
رادرب آَي  صخلطدا  صل درآ  يسددفامل صلا دل صملف دال عدرب صلددرب  ب سدةا  الكف داف دسدةا  سدد  ط 
وادا د صةردداهص  وصيفماددا ، ويددفم حتليدز هددلص صلا ددل عددرب هسددم خطد ط عاتددة وعريرددة  سددةا  صلسدد  ط 

 رب كارة وصحفااه وهيمنة صملا وص كابر عر  ت  هص  هلب صيفماا .خااةم صل رم صالجفماعي مب اه
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و ن عالقددة صللددرد بيفمدد  وعالقددة صيفمدد  بللددرد تف صخرددة وتا دد ف تددن حيددث ا عيددة صلفددأثري صملفةددادل، 
صلددلع مياهسددل كددل تنهمددا عردد  ص خددر، رددإن صخلطددا  صل ددرآ  يامددل ل سددياق تدد صٍ  عردد  صةلددر ل ص سددةا  

  صلنلسددية، وهصم سدر ك صللددرد وتدرف دخددر  عددرب خطد ط عريرددة وعاتدة، تردد  صللدرد ل ت صجهددة د تاتددل وصلد وصر
دون دحاام تسة ة. إال الحة بيرام تافةها صل دروف ص يطدة، دون دن حي لدل ذلد  إىل شديطان دو تدالكم 

 ر   إاسان لال صالحفماال .
قصصياً للرد ااه هتزصً ةرداهف صتةدارت ص سدةا  وهالص يف صخل صملثل صل رآ م ذو صل را  ب الل ء ذجاً 

صملاديدة، تدد  ودر  تلهدد م ج يد  لرا ددلم صلدرب  بدد  ص سدةا  وصملسددةةا ، وتد صخل ذلدد  تد  صلطةياددة صيفمدد  
 وصللرد.

 وكل ذل  يفيل وحسن، وج ير بالهفمام، وكان كلياًل إبح صث تغيريص  ع يمة.. ل ..
 الرؤ ة السائدة ..و االسباب..

صللكر رإن امل صل روف صمل ض عية وتا ي صهتا وصملد هوث صجلداهري صلدلع كدان ال يدزصل لدل دثدر   كما سةق
كةدددري ل رجدددر صإلسدددالم، صسدددفطاعر دن  ددد  ودددا تنلدددلصً عدددرب صلغطدددام صلددد يين صملسدددفرت بل دددرآن صلادددرمي وآَيتدددل، 

لداهيم صلدب دتد  هبدا صخلطددا  وخص اداً عدرب تطاويدة صلرغدة صلاربيدة لف د م تله تداً خماللدداً بدل وتردادصً يمدل صمل
صل رآ ، بل وصلب دادزل تدن دجدل إهسدائها وا درها. وعدرب صلا د د صملفطاولدة صسدفطاعر هدلب صمللداهيم دن ترسدخ 
السها ل صيفم  عرب سرطة صلنص ص صمل  سة ذصهتا، وحت لر بلف هيج ومبساع ف سرطة صالسفة صد صلسياسي 

 ..رف دحادية ترفص ة بلنص السل وال ت ل ق صسة عنل.تن ارد وجهة ا ر لفلسري صلنص ص إىل ا 
تدددن عنصدددر شددد ي  ص هيدددة وصلارصقدددة ل صل َيادددة حت لددر  صلدددب هديندددا كيدددف  "صلفسددداحل" تددد  حددد ث  وكمددا

تد  صلسدةةية وصلةحدث عدن  حد ث  صل يم ذصتل ت ريةاً  ااحةها صلناه ص ب ية، رإهنا صةنيلية إىل ب عة يسفحق 
 ص سةا .

 حدث عرد  صلةحدث عدن ص سدةا ،  قد  صإلسدالم د ال تة ت ري ية تفاره كثريص عدن كد ن وج وبلر،م تن 
 تنار ص سةا  ب جهيها صلا ائ ع وصلل هي. صال إن صلرحية صلسائ ف و لاسف 

ولارل تن صإلاصاف قةل صل خ ل ل صلفلاايل دن الكر هنا دن هناك تن ب  صلارمام تن حاه  وب د ف 
جهدد د سددةا ، خااددة ل صيددال صلل هددي صملرفصددق بفلاادديل صةيدداف صلي تيددة، لاددن هددلص صال دداب إىل إاادداه ص 

 .  تفمان تن ا  صلفياه صللع تسر  بلف هيج ليسيطر عر  صلرحية صلسائ ف هاالم
 من السياسة بدء االمر ...

ر ب م صالجفثاث صملن م صل صض  للارف صلسةةية تدن خالردا  صملفارمد  وجد وم، وهد  صجلد ل صلدلع  صلد
بلفدد هيج  ص سددةا   صلفاهخييددة وصمل ضدد عية صلددب دد  إىل إشدداالل. ولاددن صلنفددائج صلففابايددة وددلص صجلدد ل  رددر 
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كمدا قدد  يفخيدل صملدرم. بددل صتفد    الوددا وحدن جددلوهها   رحسددة  ت جد دف، ال ل بطد ن صلافددة وصيرد ص 
صلاص ه وت ادتهدا، بدل ليصدري لف مل دا ل صلل ل وصلا ائ ، ولف خل بلل  حياف كل ررد تسرم عرب تااقة 

جدددزمصً عمي ددداً درينددداً ل صلالوعدددي صللدددردع وصجلمددداعي، ودحيدددا ً جدددزمصً  ددداهرصً عرددد  صلسدددط  ل صلددد عي صللدددردع 
 وصجلماعي.

صاطر در وب ددال  -وبسدةة خالرددا  سياسدية تاروردة  -رلدي ا طدة تدا تدن صلفدداهيخ صإلسدالتي صملةادر 
دد الفعاال اإلهلاايت ضدد عي ااتدداً تسددألة  َر سددةةاً لاددل تددا حيدد ث عردد  صلسدداحة تددن دحدد صث سياسددية صلددلع ُرس ِّ

 وصجفماعية م ص،فياال  وتاصترص ، ورنت وتلصب ، ووا ل لرسرطة بطرق ،ري شرعية.
إسناد  لك كله للفعل اإلهلي بطر قة مباشرة حالًّ مرحياً لبعض األ راف ال  وجدت ا  لك كان 

 ال فس  غطاًء شرعياً ال  ناقش وال  رد.
إال دال كان تن  اةس وى الفوقي )قمة السلطة م تن دن صملسألة عن تا ورحر   ي ص  هبا إال وبلر،

، كما تط ل ل طول األفراد ا حياهتف اخلاصة اليوميةصلطةياي ج صً وصملنط ي ج صً دن تف هج صملسألة وتارب، 
ا مبن  تدة تفناسد ة، ترتصبطدة تدن حن صة صدث وصل  صهر صلطةياية صلب هدينا إارصه صخلطا  صل رآ  عر  هبطهد

 ص سةا  وصملسةةا  صملففاباة صل صح ف تر  ص خر .
وت  صسفمرصه صخلالف وصجل ل ح ل هدلب صملسدألة وصسدفمرصه صسدفلادف بادل صلل دا  صملفااقةدة تدن تادري  

عرد   وصلدلع ال راعدل الفاعال احلقيقاي الاذي هاو ربرارف صللال صإلوي وسيادهتا، تارسر بلفد هيج رادرف 
صة ي ة س صب ، وااه  هلب صللارف ع ي ف هكنيدة شد ي ف ص هيدة وصملااادة ل كدل صخلالردا  صلفاليدة وصلالح دة 
عددرب صلاصدد ه، ل دد  تسددررر هددلب صللاددرف وت ،رددر عمي دداً، لفصددري عدداتاًل ت ددرتكاً دع ددم ل دسددةا  صالهنيدداه 

لق هد  هللا، واادم إن صللاعدل هد  هللا، لادن صةراهع وصالبفااد صلفام عن ح ي ة صخلطا  صل رآ . اام إن صخلا
نفي اتم ةسؤولية العبااد عان أفعااهلف، ونفاي اتم لل سلسال ذل  كرل ال عالقة لل مبا ح ث ريما با ، تن 

 . اةرتابط بني األسباب واةسببات. لقد بدأ األمر من السياسة لكنه مل  ن ه عندها أبداً 
أفعااااًل إهليااة مباشاارة ال  نبغااي مناقشاا ها، فقااد كااان ماان وكمااا فساارت احلااوادث ال ارتيااة ابع بارهااا 

اةنطقي متامًا أن  نسحب األمر وبشكل وامح، ومن ابب أوىل، على الظاواهر الطبيعياة اطيطاة ابلفارد 
 .اةسلف وبيئ ه وجم معه

صلددب حددرص صخلطددا  صل ددرآ  عردد  إهسددائها  إلغاااء اةنظومااة السااببيةوكددان ذلدد  ياددين ضددمن تددا ياددين 
 سها وتثةيفها، ل كل الحة، بل ل كل آية تن آَيتل.وتاري

، ر د  تدرَّ بندا دن صالسدفامال ا ل صملسرم لر ين قفالً دكثر تن ذل  إن إلغام هلب صملن  تة صلسةةية كان يا
صل رآ  لرل ة صلا ل وت ف اهتا كان دوتاً ترتةطاً وب ال وصض  بلرب  ب  ص سةا  وصملسدةةا  ل صل د صهر 
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 ال خاص، وكان إلغام هلص صلرب  ب  ص سةا  وصملسةةا  ياين هرااً ملله م صلا ل صل رآ  وقدفاًل صلطةياية ب
لدددل دو إعادتدددل ل دحسدددن صل دددروف، إىل صمللهددد م صجلددداهري لرا دددلم ادددرد ادددلة دخالقيدددة كاحبدددة تثدددل صملددددرومف 

 ية..ت  وج د الي ضمين و عميق و إن كان خلي صحيا  لرمن  تة صلسةةوصل هاتة.. إخل. 
 تن سي  ل إهنا هتمة بورة   إهنا تةالغة   هل هناك 

كدل صالحرتصم..لاندل صحدرتصم   م، و جلهد ده صللع اان ودم دهم عرمام صالسالم ،ري وصح ررنفاب  تا كفةل 
تدددا جدددام بدددل دينندددا صن ال عصدددمة صال  دو ا ددد ..رمن دهدددم بدددل دون احددديص  وص ال ياددين صن ا ةدددل كدددل تدددا جدددام

 تهما بره صحرتصتنا وم..ال تصنيم لاررصد .... لررس ل صلارمي و صن
                          ***************** 

َ  ال  صحكما » و  حيصل صبف صًم دو ع ية  النار خلَق رب االحرتاق عقيب مسيسعن   دن ي الم  ِّ
َ دك  ع يدددة درادددال خمص ادددة، وعا قدددة ع يدددة درادددال  اسدددة صملدددام، رادددلص هدددا هندددا، ال يصددد  دن ي دددالم  ِّ

 3/222صمل صقف « دخر 
دال تددر  د  إذص عرمنددا تالقدداف صلندداه لر طددن عرمنددا صحرتصقددل، وإن   اارددم شددي اً آخددر ،ددري صملالقدداف، وإذص »

عرمنا دن صلة ن صلصحي  يفناول صلغلصم صجلي  عرمنا حص ل صل ة ، وإن   اارم ،ري صلفناول تد  صتلاقندا عرد  
غاا  أن  كااون للمالقاااة وال ناااول ماادخل فيهمااا صددالن بلاددل هللا تادداىل، تددن دن صالحددرتصق وصل ددة  إءددا حي

 1/191صمل صقف « .ابل أث .
، بل هللا صخفاه خر ل ع ية  اسة صلناه، وإذص  فاالحرتاق احلاصل عقيب النار ليس موجباً عن النار»

شدلام « خيفداه خردق صالحدرتصقكان حص ل صالحرتصق ع ية  اسة صلناه بخفياه هللا وإهصدتل، راان ميانل دن 
 1/186صلغريل 

 إ ن االحرتاق ليس موجباً عن النار، وكان اكن أن حيصل عقب اةساس ابةاء ال النار؟.
تنفصر، وتافة هناك صملزي . هلب صملرف صلرتسيم صلنهائي لرمسألة. صلارمة ص خريف لرم هسة صلب سفس د و 

 صللصل صالخري...
، بدل كدل شدي   لدي   العادة سبباً وماا  ع قاد مسابباً لايس مارورايً عنادا االقرتان بني ما  ع قد ا»

فليس من هلص ذصك وال ذصك هلص، وال إثةا  دح ها تفرمناً إلثةا  ص خر، وال اليل تفرمناً لنلي ص خر، 
مرورة وجود أحدمها وجود اآلخر، وال من مارورة عادم وجاود أحادمها عادم وجاود اآلخار، مثال الاري 

والشااابع واألكااال، واالحااارتاق ولقااااء الناااار، والناااور و لاااوع الشااامس، واةاااوت وجاااز الرقباااة، والشااارب، 
والشفاء وشرب الدواء، واإلسهال واس عمال اةسهل، وهلف جراً إىل كال اةشااهدات مان اةقارتات ا 

 الطب والنجوم، والصناعات واحلرف.
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، ،دري قابدل اوق ال كونه مارورايً ا نفساهعلى ال سرإن صقرتصهنا مبا سةق تن ت  ير هللا سةحاال خير ها 
خلاق الشابع دون األكال، وخلاق اةاوت دون جاز الرقباة، وإداماة احليااة ماع جااز لرلد  ، بدل ل صمل د وه 

 10«جرصً إىل يفي  صمل رت   وهرم الرقبة،
ورد رت  صلغزصيف ب  صل ر  وصالهت صم ، ب  صالحرتصق ول دام صلنداه ، بد صالتام  القة ح ي ية عر  هدعال ع

صل م  وصلن ه ، ب  جز صلرقةة وصمل   ، و ص كل وصل ة  ، ب  صل لام وصسفامال صل وصم . ال عالقدة سدةةية 
 ..ا.ترب  هلب صل  صهر كل وصح ف تنها تسف رة عن ص خر  وتنلصرة عنه

بينهماا دون  اةالقااةررنا  تثااًل وصحد صً وهد  صالحدرتصق ل صل طدن تدثاًل عند  تالقداف صلنداه، رإاندا جند   "
 ، وجن   صا ال  صل طن هتادصً حمرتقاً دون تالقاف صلناه، وهم ينارون ج ص ب.االحرتاق

رن  لم راعل صالحرتصق خبرق صلس صد ل صل طن وصلفلرق ل دجزصئدل وجاردل حرصقداً دو هتدادصً هد  هللا تاداىل، 
 ا.إتا ب صسطة صملالئاة، دو بغري وصسطة، رأتا صلناه وهي يفاد رال رال و

رما صل ليل عر  دهنا صللاعل  ولي  وم دليل إال شاه ف حص ل صالحرتصق عن  تالقاف صلناه، وصمل اه ف 
تد ل عرد  صةصد ل عند ها، وال تد ل عرد  صةصد ل هبددا، ودادل ال عردة لدل سد صها، وإذص ثةدر دن صللاعدل خيرددق 

 حرتصق ت  وج د صملالقاف.صالحرتصق إبهصدتل عن  تالقاف صل طنة لرناه، دتان ل صلا ل دال خيرق صال
ردددإن قيدددلم إن هدددلص  دددر إىل صهتادددا  حمددداال  شدددنياة، رمانددداب إذص داادددر لدددزوم صملسدددةةا  عدددن دسدددةاهبا، 
ودضيلر إىل إهصدف خمرتعها، و  يان لدإلهصدف ديرداً تدنهج خمصد ص تاد ، بدل دتادن تلففدل وتن عدل، رريجد   

 دفارة، وجةدال هصسدية، ودعد صم تسدفا ف ب سدرحة لال وصح  تنا دن يا ن ب  ي يل سةارت ضداهية، وادريصن ت
 ل فرل، وه  ال يرصها،  ن هللا سةحاال وتااىل لي  خيرق صلرحية لل.

، عدداقاًل تفصددرراً دو ك اااابً ا بي ااه فليجاوي أن  كااون قااد انقلااب عنااد رجوعااه غالمااً أمااردوتدن وضدد  
ترك صلرتداد رريجد   صا البدل تسدااً، وصا دال   ، دوترك غالماً ا بي ه ليجوي انقالبه كلباً صا رة حي ص ً، ول  

صةجر ذهةاً وصللهة حجدرصً، وإذص سد ل عدن شديم تثدل هدلص، رينةغدي دن ي د لم ال ددهع تدا ل صلةيدر ص ن، 
وإءا صل  ه صللع دعرمل د  تركر ل صلةير كفابً، ولارل ص ن ررس، ق  لطخ بير صلافة بة لدل وهوثدل، ود  

صملدام، ولارهددا ص ن قدد  صا رةددر شدجرف تلددا ، رددإن هللا تادداىل قداده عردد  كددل شدديم، تركدر ل صلةيددر جددرف تددن 
ولي  تن ضروهف صللرس دن خيرق تن صلنطلة، وال تن ضروهف صل جر دن َّترق تن صلةله، بل لي  تن ضروهف 
 صل جر دن َّتردق تدن شديم، رراردل خردق دشديام   يادن ودا وجد د تدن قةدل، بدل إذص ا در إىل إاسدان   يدرب إال
ص ن، وقيل للم هل هلص ت ل د ! رريرتدد ولي ل حيفمل دن يا ن بال صلل صكل ل صلس ق ق  صا رة إاسدا ً، 

 وه  ذل  صإلاسان، رإن هللا تااىل قاده عر  كل شيم تن  ان رال ب  تن صلرتدد ريل.
                                                

 ، صملسألة صلساباة ع رف، دصه صوالل، صلطةاة ص وىل189هتارر صللالسلة، د  حات  صلغزصيف،  10
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م هدددلب وصجلددد ص  دن ا ددد لم إن ثةدددر دن صملمادددن ك ادددل ال  ددد   دن خيردددق لإلاسدددان عردددم باددد م ك ادددل لدددز 
ص اال ، وحنن ال ا   ل هلب صلص ه صلب دوهدا هدا، ردإن هللا تاداىل خردق لندا عرمداً أبن هدلب صملماندا    

واسا مرار العاادة هاا ماارة ،  اوي أن تقااع و اوي أال  تقاعيلارهدا، و  اد رت إن هدلب ص تد ه وصجةدة بدل  اندة، 
 .11«امية ترسيخاً ال تنفك عنهبعد أخرى  رسخ ا أ هاننا جرايهنا على وفق العادة اة

، اكان أن تكاون، واكان أال  تكاون، وال شايء حقااً مارتبط  كل ما هو ا الكون جمارد عاادة إذن 
سببًا بشيء آخار، لكنناا ن اوهف  لاك ل عاودا علاى ت اابع األحاداث الاذي ال  اري ووفاق نساق منطقاي 

 سبيب فقط،  ري على العادة ال  تومهنا ابألسباب.
ذل  باي صً عن كل آية، كل الحة، كل تثل تن آَي  والحا ، ودتثال صخلطدا  صملندزل،  كم ية و 

كددم يةدد و ذلدد   ئيدداً، سددحي اً تدد ،اًل ل صال،ددرتص ، عددن عمددق صملغددز  صل ددرآ  عددن هوحيددة وتاددا  صخلطددا  
ل لايس هنااك أساباب موجباة إ ن؟ ماا معا  األخااذ ابألساباب؟ ماا معا  اتبااع األساباب ا اةثااصل درآ ، 

ما مع   لك؟ لكن ال  شرتط  بعاً وفق هاذا  -القرآب اخلاص بنمو ج حضارة األسباب:  ي القرنني 
اةنطق الالمنطقي أن  كون هنااك معا  ألي شايء ماا دام كال شايء مرتبطااً ابلعاادة الا  تومهناا وشاياء 

 وأشياء، لكن ال  فرتع أبدًا أن  كون هناك مع .
ر د   ، ر ل  ت هسدة صإلتدام صلغدزصيف صجفهداد خداوئ  إبهندام صلسدةةية، ادرد يم صل اضدي و  يان هدلص صلرتسد

كان  هتارر صللالسلة  وه  صلافدا  صلدلع دوهد ريدل هدلب صملسدألة ميثدل سديادف صللادر صلف ريد ع صملد ع م تدن 
لددي  مب صجهددة صللالسددلة ر دد ، كمددا قدد  يدد حي عندد صن صلافددا ، ولاددن كددان ميثددل صلفيدداه ،ددري آاددلصك  صلسددرطة 

ل صللاددر صإلسددالتي، سدد صم كددان هددلص صلفيدداه ررسددلياً حمردداً دو تنفميدداً لارددم   ددال  مب صجهددة صلفيدداه صلا ددال لاص
 صلاالم، دو تنفمياً وب  ف لرفياه صلسين صلسرلي صللع صهتة  مباا  صل رآن وصلسنة مبازل عن صلفأثريص  ص خر .

ل إهنام صلسةةية، ت جهاً ق لل ض  صللالسلة وللل  ار  دن صلغزصيف تثالً صللع كفة  هتارر صللالسلة  
صلددلين ي  لدد ن بسددفحالة حصدد ل صملاجددزص ، بينمددا كددان هدب ل صة ي ددة إاادداهصً لرماجددزف دساسدداً رمددا صملاددًن 

  صملاجز  ل ك ن صلناه   حترق إبرصهيم عريل صلسالم إذص كاار ال حترق حن صل طن
بلن ددام صلسددةيب صملفدد ص نم إاددل يافددرب صملاجددزف صخرتصقدداً وددلص بينمددا ص سدداس صل ددرآ  لرماجددزف، يددرتة  بامددق 

صلن ام وحتد َيً لدل، ال صعفةداهب ادرد عدادف، ادرد صقدرتصن بد  حد ث  ال عالقدة بينهمدا. دتدا تد  ا درف صلغدزصيف رمدا 
 صلغزصيف صالتام  يم جائزصً، كما ياك  صملاجزف صة ي ية إذص كان كل شيم  اناً، وكل ش
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صلف ريدد ع صلددلع يافددرب صلغددزصيف دحدد  دئمفددل صل ةدد ل بددل، تددن قةددل صللاددر ص رددل، وخص ادداً ل دد  كددان ذلدد  ك
ميثدل رصداًل حزينداً وقااداً بلنسدةة  كدان   و صللع ا  د عر  صحرتصتدل و صحدرتصم تنجدزص  دخدر  لدل ، ودعالتل،

 حق.لرلار صإلسالتي، وس  تالبسا  و روف ارصرت اتهخيية ترتصكمة، سنأيت وا تلصياًل ل رصل ال
تددن  اثددل حر ددة هددلب  كااددر فددل ت  للاددن     ياددن صلغددزصيف كلددرد هدد  صلسددةة ريمددا حصددل بلفأكيدد  ، 

 .حر ا  صالهنياه صللع داا  صللار صملسرم
                                   *************** 

ة عاً بطاب  صللرسلة وبلر،م تن ذل ، رالغزصيف   يا م تن يرد عريل ويهايفل، س صم كان هلص صلرد تط..
صملخفرطدددة بلث صبدددر صل رآايدددة، تثدددل هد صبدددن هشددد  ل  هتاردددر صلفهاردددر ، دو كدددان ادددادهصً عدددن ترجايدددة قرآايدددة 

 خالصة وتسفن صً إليها تثل صبن تيمية ل كفا   صملنطق .
دتا إاااه وج د ص سةا  صللاعرة صلب ت اه  ر  ل سلسدطائي، وصملدفارم بدلل  إتدا »ي  ل صبن هش م 

جاح  برساال ملا ل جناال، دو تن اد ل ةهة سلسطائية عرضدر لدل ل ذلد ، وتدن ينلدي ذلد  رردي  ي د ه 
 «.دن يارتف إن كل رال ال ب  لل تن راعل

وللل  ال ي ط  عر  صلناه إذص دار تن جسدم حسداس راردر، وال بد  دادل ال يةاد  دن ياد ن هنالد  »
  صإلضارة صللاعرة لرناه تثل تا ي ال ل حجدر صلطردق ت ج د ي ج  لل إىل صجلسم صةساس، إضارة تا ق تر
 «.و،ريب. لان لي  ي جة سرة صلناه الة صإلحرصق..

إن صإلت ان ل صمل ج د ي ل عر  ك ن صللاعل عاقاًل، وك ن صمل ج د ت ص دصً بل ،اية تدا يد ل عرد  دن »
ا، وبدل يلدرتق تدن سدائر صل د   صللاعل لل عا  بل، وصلا ل لي  ه  شيم دكثر تن إدهصكل صمل ج دص  أبسدةاهب

 صمل هكة.
، وادناعة صملنطددق تردد  وضدااً دن هددا هندا دسددةابً وتسددةةا ، ودن رفااع األسااباب فقاد رفااع العقاالرمدن 

 صملاررة بفر  صملسةةا  ال تا ن عر  صلفمام إال مباررة دسةاهبا.
ارد م داداًل عرمدداً ، رإادل يردزم دال ياد ن هدا هندا شديم تفرفاع هاذ  األشاياء هاو مبطال للعلاف ورافاع لااه

ح ي ياً بل إن كان رمرن ن! وال يا ن ها هنا برهان وال ح  دااًل، وترتل  داناف ص مد ال  صللصتيدة صلدب 
 12« يا ن ق لل هلص ضروهَيً!تنها تفألف صلربصه ! وتن ير  دال وال عرم وصح  ضروهع، يرزتل دال

سر بل عدن صبدن هشد ، وإن كدان تفل داً تادل كنفيجدة صلغزصيف هدصً خمفرلاً أب رارفدتا صبن تيمية ر   هد عر   
 هنائية.. 
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وتن صلناس تن ينار صل    وصلطةدائ ، كمدا هد  قد ل د  صةسدن  ص شدارع  وتدن صتةادل تدن دادحا  »
وهؤالء اةنكرون للقوى والطبائع،  نكرون األسباب أ ضًا، و قولون: إن تال  وصل اراي ود   و،ريهم، 

ري  ل نم إن هللا ال ي ة  بخلةز، وال يروع بملام، وال ينةدر صلدزهرت بملدام، بدل يلادل  . رب  فعل عندها ال ها
عن ب ال بل، وهاالم خالل ص صلافا  وصلسنة وإيفارت صلسرف ت  خماللة اري  صلا ل وصةد ، ردإن هللا قدال ل  

ُل صلر ََِّيَ  ُبْ رًص َبْ َ يََ ْع َهْ َفِّلِّ  َحنَّ إَِّذص دَقَدرَّْر َسَحاًب ثَِّ ااًل ُسدْ َناُب لِّةَدرَدٍ  َتي ِّدٍر َرأَاْدزَْلنَدا  كفابلم }َوُهَ  صلَّلِّع يُدْرسِّ
[ ردأخرب  7/57بِّلِّ صْلَماَم َرَأْخَرْجَنا بِّلِّ تِّْن ُكل ِّ صلثََّمدرَص ِّ َكدَللَِّ  ُ ْدرُِّج صْلَمدْ َت  َلَارَُّادْم تَدلَكَُّروَن *{ ]ص عدرصفم 

 بملام. دال ينزل صملام بلسحا ، وخيرج صلثمر
َددا{ ]صجلاثيددةم  ددْن هِّْ ٍق َرَأْحيَددا بِّددلِّ صَ ْهَا بَدْاددَ  َتْ هتِّ ددَمامِّ تِّ ددَن صلسَّ ُ تِّ َِّ [ ، 45/5وقددال تادداىلم }َوَتددا دَاْدددَزَل ص

ي ِّ *{ ]قم  َنا بِّلِّ َجنَّاٍ  َوَحةَّ صةَْصِّ َن صلسََّمامِّ َتاًم ُتَةاهًَكا َرأَاْدةَدفدْ اتُِّر ُهْم [ ، وقالم }قَ 50/9وقالم }َواَدزَّْلَنا تِّ
َْي ِّيُاْم{ ]صلف بةم  َُِّ أبِّ [ ، وقالم }رَديَدُ  لُد َن َتداَذص دَهَصَد 16-5/15[ ، وقالم }{ ]صملائ فم 9/14يُدَال ِّهْبُُم ص

دددلُّ بِّدددلِّ َكثِّدددريًص َويَدْهددد ِّع بِّدددلِّ َكثِّدددريًص{ ]صلة دددرفم  َدددَلص َتدددَثاًل ُيرِّ ُ هبِّ َِّ والنااااس [ . وتثدددل هدددلص ل صل دددرآن كثدددري، 2/26ص
ن حبسهف وعقلهف أن بعض األشياء سبب لبعض كما  علمون أن الشبع حيصال ابألكال ال ابلعاد،  علمو 

دَن وحيصل وكل الطعام ال وكل احلصى ، ودن صملام سةة ةياف صلنةا  وصةي صن كما قال تااىلم }َوَجَاْرَنا تِّ
 ُكلَّ َشْيٍم َحيٍ  دََراَل يُدْاتُِّن َن{ ]ص اةيامم 

 «.صةي صن يرو  ب ر  صملام وتثل ذل  كثري[ ، ودن 21/30صْلَمامِّ
  ية د ص تر تن صلغزصيف كما ه  وصض ، لان ايا،فل صلنهائية كاار عر  يد ب، و  ينفدل ص تدر تد  صبدن  

هش  وصبن تيمية، ل د  كاادر ص تدة صإلسدالتية تاديش ،روهبدا ص خدري، ،روهبدا صلدلع ال ي قلدل تنطدق صبدن هشد  
صلغزصيف. ل   كان صيفم  صإلسالتي ياا  تن دسةا  دصخريدة خاادة  دق صلتسةةل  تيمية، كما ال وال ددلة صبن

الا   عااب  السلبية  كان الغزايل موفقاً إىل حد كب  ا ال عب  عن حالةتادع بل إىل صلفلا  وصالهنياه، و
ادر ة دة صلنهايدة ل د  كا و كان دن جارر صل روف ت  لة صلغزصيف هي صلب ياد ن ودا صلغرةدة.. .اجمل مع منها

 ق  دار ااتاً. راخفاه صيفم  دن ينار ص سةا  ويسفسرم بال تا ياين ذل  تن ت صب  ول صحق. 
وكاار عةاهف صبن هشد  صللكيدة حتمدل الد  صلاة ريدةم   تدن هرد  ص سدةا  ر د  هرد  صلا دل!   وكيدف ال   

 درف صلسدةةية ص امدة ودلص صلادا ، كيف ميان دن حيد ث إال ذلد ، دن يررد  صلا دل عند تا ترغد  ص سدةا  وصلن
 صملةين دساساً عر  ص سةا  تر  ص سةا .

وعندد تا يادد ن ص شدداعرف، صلددلين ي ددار ن ر ددة كةددريف تددن يفهدد ه دهددل صلسددنة، صملفدد  ع  عردد  صملددلصهة 
سدد صًم كدداا ص قةددل صلغددزصيف دو بادد ب، ، ص هباددة يناددرون صل دد   وصلطةددائ ، دع خدد صص دع تددادف، دع ص سددةا  

لا د د تصدرين عرد  دن صلاردم صلفجدرييب ب يندا  ل د   ..  ف ميان  ع عرم ح ي ي، عرم  رييب، دن ين دأراي
 ب د عن   قةل بيا ن وقةل صلغر  وإخل.
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ملاذص ال ا صجل دالسنا بة ي ة  إذص كان ق  ب د عند   ر د  تدا  عند   ديرداً، وإذص كدان صلاردم صلفجدرييب 
لينا ، ل   دوا   صلةا  خرلل، و قفرناب بن رتندا صجلاتد ف حند  ص سدةا  . ق  خرج تن عن  ، ره    يرج  إ

إن ا ددل »و  ياددن دبدد صً  اندداً دن تن ددأ حركددة عرميددة ح ي يددة ل  ددل إاادداه صلطةددائ  وصخلدد صص وص سددةا ، 
ة، ردال قدد صم صلردروهف صلسدةةية تطةيد  لرا ددل واييد  لث صبفدل صملة ئيددة، وبلفدايف ترديي  لرارد م صلطةيايددة وصالجفماعيد

 13«م ص سةا  ملسةةاهتاولب صلار م با  اارصن تال تة ص شيام خل صاها، ولزو 
ول صل قددر السدددل رددإن صلدددلين هدوص عرددد  صلغددزصيف   ي صجهددد ص تصددريصً درردددل. ردددابن هشدد  وه،دددم صالحفلدددام 

ي  وتلاددرين، ، ال يدزصل ترر ضدداً تددن قةدل صإلسددالتي م دكددادميا دد د صالخددريفي صلددلع تاددرا لدل ل صلص كدادمي
 يرد دال دا  السل بللرسلة، كحر ة دخر  تن تسرسل صخلصام بينهم وب  صللالسلة.

ال دتا صبن تيمية وبلر،م تن دال حمفل  بدل ل دوسداط ع يد ف إسدالتية وشداةية، إال دن سدةة صالحفلدام  
  تثدل  ة بادل صالتد ه بدل يدفم وردق تنهجيدة تنف دي تدن إبدن تيميد، عالقة له عنهجه العقالب على اإل الق

مش ليددة تددرتك ت دد دب ل باددل صللرعيددا  ، هسددائرل ل صلةدد رت و صلف ددةل بلالدداه ، ت قلددل تددن صل ةدد هي ..صخل  
 لدائف على درء تناقض العقل والنقل.وحرصه تنهجل وصبفاادب عن صلف ري ، ورهمل صلا ال  لرنص ص، 

، حن ل    ي ر باب وموقفه من القبور نيموقل ابن تيمية من األسول  داصف داحابنا لربط ص ب  
 إىل ذل  ارصحة.
األسباب من عقلية الناس، بل عندما ترفع عقوهلف متامًا، وحتل حملها عجائاب اةمكان ران تا ترغ  

ما الذي اناع حقااً أن  سامع  -واجلائز، من حتول الغالم إىل كلب، وحتول الك اب إىل حصان، وغ ها 
 ل األموات، و ساعدون أولئك الباكني اة شبثني بقبورهف؟األموات ا قبورهف و فع

ل  ل ،يا  ا ام صلسةةيةم ال شيم مين  ذل . كل شيم جائز و ادن تدا دصم ال شديم سدةة ل ديم 
 . و فعل األموات خاصًة إ ا كانت لد هف حظوة ما عند الفاعل الوحيدح اً،  ان دن يسم  ص ت ص ، 

 تنمو اخلرافة؟!.عندما اوت العقل ما ا سوى أن 
، تدداذص سدد   دن تزدهدر صخلرصرددة، كنةفدة دريدد ن خمربددة تاديش ل وسدد  درردل بي ددة وددام لحددر صلا دعند تا ينف

 بي ة هرار صلا ل والر ص سةا  
 صلرب  وصض  إذن بلر،م تن دانا  اهرناب و ياًل.

ل صملدرف صل ادتدة  دة دن وب اًل تن صلفراه  صلافيق بلنص ص وصلفدأويال  صملخفرلدة تدن صجلدااة ، وهمبدا 
 بطةافل صجل ي ف صملخفرلة." ، كفا  صلف حي  "يا ن رصل ص سةا  دساسياً ل 
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 اإل ابية -اثلثاً 
لاددل دوضدد  دثددر دح ثددل صخلطددا  صل ددرآ  عردد  تسددف   صل صقدد  صالجفمدداعي وصلسياسددي وصالقفصددادع ل 

رمددة وصحدد ف هديم صإل ابيددة. ر دد  حتدد ل صلادر  حتدد اًل كةددريصً ل خرددم صجلزيدرف صلاربيددة هدد  تددا ميادن ترخيصددل با
ع ددد د قريردددة ال تفجددداو  صلثالثدددة. كدددان صلادددر  دتدددة دتيدددة، تسفسدددرمة ل صقددد  دو  وسدددريب، دون كيدددان سياسدددي 

تفمثردة ل دتثردة صجفماعيدة   -وصجفماعي وصض  صملاا ، ول  ل  روف صجفماعية بلغة صلدردصمف وعد م صلفد ص ن 
لددي  دووددا ودد صلةنددا ، وال آخرهددا صالعفمدداد عردد  صل رعددة لفح يدد  صلنسددة، دو صلددرب صللدداحش صلددلع  كثددريفم

كل ذلد  ضدمن صإلوداه صلد ثين صلدلع كدان مبثابدة ص سداس   -ينفهي بمل ين إىل دن مير  السل لر صئن،.. إخل 
ا جزيدرف صلادر ، وصلدب كدان صلف رياي لفر  صمل ا ، وذل  صلرتدع وتر  صلل ض  صلا ائ ية صلب كاار تادج هبد

  360صملا صل ري ي صملسفارب ال    تن ،راضة ريها، بل كان يسفلي  تنها تدا دصم ل صلااةدة تفسدااً لدد  
 وثناً، سيصة صلناتج صلنهائي ةجها وخرصجها ل جي هبا صملنفلخة دااًل.
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فماعيدددة تثدددل حركدددة إن صةددد يث عدددن وجددد د إههاادددا   وحددد ف عربيدددة  دو  ق تيدددة   ثردددة ل حركدددة صج 
صلصدداالي ، وقائدد  اتهخيددي تثددل سدديف بددن ذع يددزن، وت قاددة حربيددة تثددل ت قاددة ذع قدداه.. إخل، هدد  حدد يث 

ولانل ال يالي دب صً لفلسري ترد  صلن ردة صةرداهية  -احي ، ويسفن  إىل ددلة ووقائ  اتهخيية احيحة رااًل 
 صمللهرة صلب تر  ريها صجلزيرف خالل ررتف وجيزف.

ة يث عن حالة صإلهناك وصخل صم صلب تر  هبدا صل د اتن صلاامليفدان صملسديطراتن آادلصكم صللاهسدية كما دن ص
وصلروتية، تن جرصم صةرو  صلط يرة صملنهاة، وصلرتف وصلةطر صللع دكرها تن صل صخل، ق  يلسر سدرعة صلفغدري 

ادددر ، صلدددلين اددداهوص تسدددرم  ودددات  صإلتربوددد هيف ، لاندددل ل صل قدددر السدددل، لدددن يلسدددر دبددد صً ملددداذص ت ددد م صل
بلددددلص ، وتددددن دون ،ددددريهم تدددددن صل ددددا   ص خددددر  لف ددددد مي صلةدددد يل صلددددلع سدددددفنهاه دتددددام ضددددربتل هدددددااتن 

 سنة تن ب م صل ع ف برجل وصح  ر  . 30صإلتربو هيفان ل ،ر ن 
إن ص سددةا  صملاديددة ت جدد دف رادداًل، وال دصعددي إلاااههددا أبع دصرت دو سددةة تددن ص سددةا ، لانهددا لددن 

تغز  صلن رة، صملاجدزف صلدب حصدررم دن يفحد ل صلادر  تدن دتدة دتيدة إىل دتدة كفدا ، ودن يفح لد ص تدن  ت ر 
ام عة دررصد تسفسرم  ل  هف صل رعة وصلاهااة، وادحرصم صجلد   ودوكن صلفمدر إىل جيدل آخدرم جيدل راعدل 

تا ه م، ودب   تا دب د ، وبدًن وتفلاعل ت  صلاا  ص ي  بل، صبف د بنلسل رغريها، و،ري صلاا  تن ح لل، ه م 
تا بدًن. كدل ذلد  ضدمن إوداه ج يد  تدن صل ثد   وصلفغيدري وصإل ابيدة. هدلص صللدرد، ال ميادن دن تلسدر ا د مب 
 رورل صجلاهرية ص يطة بدل، ولادن يلسدرب بلفأكيد  تلاعدل صخلطدا  صل درآ  تادل، وتد   روردل، وتد  كدل جدزم 

 تد  هدلص صللدرد صلدلع يلسدر ذلد  صل ثد   صمللداجئ، وصل لدزف تن جزئيا  حياتدل ، إن اداهي صخلطدا  صل درآ 
 صملاجزف.

 وه  صللع يلسر كيف حت لر احرصم صليةا  إىل دها صخلصة.
 وكيف دمثر  دها،  رر ل رون، قاحرة ا بة.
 وكيف حةرر صتردف،  رر عاقرصً ويرة عمرها.

ع  د صجليل ص ول، رااار صل ثةة، ذل  صلانصر صللع  هعل صخلطا  صل رآ  ل ال س و  -إهنا صإل ابية 
 وصالاطالقة، وصل لزف صملاجزف.

* * * 
وكما هي صلاادف ل كل عنصر، ر د  صخفداه صخلطدا  صل درآ ، دن يدزهرت صإل ابيدة دواًل عدرب تثدال قصصدي 
عريق، كما رال بلرة  ت  صلفساحل، حيث ق م دقص اة صلساصل صإلبرصهيمدي، وتد  صلةحدث عدن ص سدةا  

 ة ذع صل را .حيث ق م قص
هنا، ت  صإل ابية، أييت صملثدل صل درآ  عرد  شدال قصدة تاروردة وهد  ل صلفد هصف، لادن صخلطدا  صل درآ  
 يسفامرها ب ال خمفرف، و ريها ةسا  ه ف، همبا   يان ل حسا  ُكفَّا  صلف هصف، دَيً كاار اياهتم.
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تدرد صإلشداهص  إليهدا تفلرقدة ل سد ه خمفرلدة،  وصل صة ال ترد كاترة ترف وصح ف ل س هف تايندة بدلصهتا. بدل
[ .. دع عند تا تاد ن صملناسدةة 11/120وصو ف تن ذل  تاروف، قرآاياً }َتا اُدثَدة ِّدُر بِّدلِّ رُددَاصَدَك{ ]هد دم 

 صل صقاية  حتفاج  إىل تثةير تن ا رت تا.
بصيغة  يمة َّتاوة تنزل وصل يم صملخفرف ريها ديراً عن ص تثرة صل صصية ل صلفساحل وصلسةةية، دهنا 

  بللص ، كما ل  دن صل ردية شخصدية جد صً، وَّتصدل ب دال جدلهع  عريل صررل صلصالف و صلسالمصلرس ل 
 خص ااً ل صلة صية. -وخاص 

، بددل وتايددة جدد صًم ر دد  ازلددر ل رددرتف تةاددرف جدد صً تددن تايددة  لانهددا تثددل ص تثرددة صل صصددية ص خددر 
نسدةة مل ضد رت صلةحدث، وبلنسدةة لسدياق صلسدريف صلنة يدة، ردأول إشداهف صل ع ف، وه  دتدر لدل دالالتدل صلامي دة بل

إىل هلب صل صة وهد  ل س هف صل رم صلب يلدرتا دهندا ك  تدا دادزل تدن صل درآن، ل دقد صل كثدريف.. وهد  دتدر، 
ل  ا ، لااار لل، كما قرندا دالالتدل، وإن   يصد  رسدف ل صلسد هف وصإلشداهف صلد صهدف تدن دوصئدل تدا ادزل تدن 

 .14ها..  كما وهد  دق صل دخر  ل رآن، حن ل  كاار س هف صمل ثر قةرص
 صإلشاهف ص وىل 
             ******************************** 
 [ .49-68/48}{ ]صل رمم 

 ااحة صة    صارب ةام هب  
بي دة  اهيدة  وال شيم ق  مين  دن تا ن تارورة حن ل تاة صجلاهرية، وس  صل صة تارورة صلي م وةااً 

 تزد ة ب َي   خمفرلة، وت ال حمطاً لر  صرل صلغادية وصلرصئحة.
درَْد{ صلنددات س كردل، وصلددلع  وعريندا دن افددلكر هندا دن وهقددة بدن ا رددل، صبدن عددم خ  دة، صلددلع هد  ل }صقدْ
دخددرب صلرسدد ل  ص  دن ق تددل سدديخرج ال، كمددا ل حدد يث صلسددي ف عائ ددة صلددلع هوصب صلةخدداهع، كددان عردد  

رة ال يزصل عر  قي  صةياف ل هلب صملرحرة صملاية صملةادرف،  دا يادين دادل ال يدزصل عرد  صلسداحة، كمدا رادل ص ،
  قد  دشدال عريدل دتدر  اداحة  عريل صلصالف و صلسالمرإذص كان صلرس ل  -د }صقدْرَْد{ ت  دول ازول صل حي ب

ة صللع كان ي درد تدن صلفد هصف بلاربصايدة،  صة    صللع أيترب صل حي دن ال يا ن تثرل ل جزئية تاينة، رإن وهق
 كما ي ري صلةخاهع بللص ، كان وال ب  سيساف حمم صً  ص  بفلاايل قصة ااحة صة   ي ا .

                                                

ذكر ل ت صض  ع ي ف دن ص َي  صملانية هنا ه،م وهودها ل س هف صل رم، إال دن ازووا ل صللرتف صمل اية.  14
ياطي ولب  هلب صملسألة تهمة ااتاً هنا لسةة م ص ولم ع م وج د سن  تافرب دو حن ،ري تافرب، ميان دن

صملسألة تص صقية اتهخيية. صلثا م دن ت ض  ص َي  يفناسة دكثر ت  صلسياق صملاي ص اري لرس هف، وت  
 ص ج صم صملةارف ج صً لس هف صل رم

This file was downloaded from QuranicThought.com



 104 

رددإن ع ددل حممدد   -دو يدد  ن  - ا  وبغددل صلن ددر عددن صلفلاادديل صملسددهةة ل صل ددرصمف صلف هصتيددة ل صددة يدد
رهددم  -خدداص ملغددز  صل صددةم رهددم شخصددي و دديم    وقرةددل، كددان لددل وال شدد  رهددم عريددل صلصددالف و صلسددالم

ينطرددق تددن وصقدد   ربفددل صلنة يددة صلددب ميددر هبددا، وتددن تلصدديل دقيددق ريهددا، ذصك صلددلع  اددل صلدد حي صإلوددي يفنددزل 
. } ةِّ صْةُ  ِّ  ري  لم }َواَل َتُاْن َكَصاحِّ

 ب ادداحة كددان ل هددلب صملرحرددة بلددلص ، وال بدد  ياددا   ددا عددا  -  عريددل صلصددالف و صلسددالم رمحمدد  
} ةِّ صْةُ  ِّ  صة  ، ي ا  رنزلر عريل ص َي م صارب..}َواَل َتُاْن َكَصاحِّ

 تن هلص صلفلصيل ص  هع صل قيق كان، وال ب ، رهم حمم   ص  ل صة ي ا .
 وتن هلب صلن طة ية د رهمنا وا.

 
 بطن احلوت لدخول اىلا

صلال تدة، باد  خروجدل تدن ايند  ، ال ي  م صخلطدا  صل درآ  اداحة صةد  ، يد ا ، إال ل صلرح دا  
وال يددرد دع ذكددر ملددا قةددل صخلددروج ل صمل صضدد  صلثالثددة صلددب تطددرق وددا صخلطددا  صل ددرآ  إىل قصددة يدد ا  وهدديم 

[، وكل صلس ه 50 - 68/48[، وصل رم ]148 - 37/139[، ]صلصارا م 88 - 87 /21]ص اةيامم 
 بملناسةة تاية تثل كل ص تثرة صل رآاية صلساب ة.

لرتكيددز عرددد  يدد ا  باددد  خروجددل تدددن ايندد   لدددل دالال  تفا ددف بلفددد هيج عددرب صلغددد ص ل صل صدددة، وص
 وصلسياق صلاام صل صهد عرب صخلطا  صل رآ  ال يااها شي اً تن صلفلاايل صلف هصتية ملا قةل صخلروج.

  وتركيز صخلطا  صل رآ  صبف صًم عر  صلطر   صل خصدي  ملسدألة اداحة صةد  ،  ادل تدن قصدة يد ا
أبكمرها ذص  وداب  خمفردف، وتدرتة  بل خصدية صلنة يدة تةاشدرف، بدل إن هدلص صالهتةداط صل خصدي سديجارها 

ب صدة  -  هبدا  عريدل صلصدالف و صلسدالمخطا  صل رآ ، ر   ترَّ صلرس ل تهيمنة عر  ا صٍ  كثريف تن رهمنا لر
{، وهرم كل ذلد  واثردل، ي ا  و ربفل صملماثرة لي ا ، وب تر صإلوي صوائل }َواَل َتُاْن كَ  ةِّ صْةُ  ِّ َصاحِّ

مث صاطرددق بادد  دن دضددارر لددل هددلب صلفجربددة وهددلص صللهددم، ل تر ددي صخلطددا  صل ددرآ  ولاددن بروحيددة ج يدد ف، 
 هوحية خمفرلة عن هوحية ااحة صة   .

 صق  ةة ت  صلي  م لنا صخلطا  صل رآ  ي ا ، دو ي  ن بن تن كما تسميل صلف هصف، ل ة ة ت صجهة اا
، لانها ة ة ت صجهة تنفهي بللرصه تن صمل صجهة، ر   دتر هللا ي ا  أبن ي ع  ق تل، وكاار ترد  وصيفم  

 فم  صل ثين صللع عات ريل ي ا . صل ع ف هي تغيري صي
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كددان يدد ا  وحيدد صً، وكددان افماددل ل ايندد   عريددق صجلددلوه ل حردداهف ذص  وةياددة تاديددة هددي صةردداهف 
اين   وقرصها ء ذجاً لال ت ا  صل ثنية وصجلاهرية وتةاذوا، كاار ء ذجاً لرحراهف صلطا،ية  ص ش هية، وكاار

 صلب ينسحق صإلاسان حتر ق صع ها دون ه ة دو شل ة.
دتددام تاابدد  ايندد   صل دداه ة، وااثيرهددا صوائرددة صةجددم، وثريصهنددا صينحددة، ال بدد  دن يدد ا  وقددف تددله اًل 

ماا ا بوساعه أن  فعال أماام كال  لاك؟ ماا ا بوساع رجال واحاد صح  يرتدد ل بلدلم حائرصً ترتةااً، وساصل و 
 أن  فعل؟ وإ ا كان ال بد من إ صال الرسالة هل سيجدي األمر شيئًا؟

وكان كغريب تن صلة ر تارضاً لريأس وصإلحةاط  ذل  دن ص اةيام ديراً ب ر  -سأل ي ا  هلب ص س رة 
تدن ايندد   ردداه صً تدن ص ج بددة عردد  تسداحالتل، دكثددر  ددا كدان هدداهبً تددن  بلدر،م تددن دانددا انسد  ذلدد ! ، وخددرج

ت صجهة صل صق . وصجلزم صللع هكز عريل صخلطا  صل رآ ، ه  هلص صجلزم بللص ، رال رآن يص ه ي ا  وه  ل 
عريدل صلصدالف افمد  ج يد ، كمدا سديلال صلرسد ل   ذهوف أيسل وإحةاولم ترك افمال وهجرب ال لريسي ق صع 

ولان هجرب أيساً، إحةاواً، هجرب، وق  هجر تال قيم صلامل وصلفغيري، وحرم ص اةيام  -  ريما با  و صلسالم
 وصل عاف عرب صلاص ه، دع كما يهجر تا منا تا م افمااهتم.

وهكة ي ا  صلةحر، وه  يفص ه دال ترك افمال إىل ،ري هجاة، لاندل صادط م بل ديم صجلاهريدة وصخلرصريدة 
 هر  تنها حيث كان  ة دن حياههبا، رايفم  صجلاهري لي  ت ينة وداناتاً وحااتداً تسدفة ين السها صلب

 رحسة، بل ه  ام عة صل يم صلب تساهم ل ذل  دو ترصر ل دو تنفج عنل.
وعن تا هةر صلااالة ل صلةحر، عر  صلسلينة صلب ت ل ي ا  كما ت ل ،ريب، جلأ صلركدا  إىل ودري فهم 

اهريددة ل ت صجهدة صلا صاددف ود تدا  صلةحددر، ر د  كااددر ع ائد  صخلرصرددة صلدب تسدديطر عرد  ع دد وم صخلرصريدة صجل
وتص ه وم دن  إواً تا  تن ع رص  ص وة صلدب كداا ص ياف د ون ب ج دهدا، قد  ،ردة عرد  صلةحدر وصلسدلينة، 

تدي هدلص بسةة وج د شدخص تاد  ،دري تر،د   بدل عرد   هدر صلسدلينة، وصةدل  صةدل بةسداوة يامدن ل ه 
 صل خص إىل صلةحر، وهبلب صلسه لة، تن دجل صسرتضام إلل تا، وصسفاطارل عر  ب ية صمل ج دين ل صلسلينة.

صلفح يد  تفجسد  ل ل طدة وصحد ف سدرياة   طري دة ص صل خص ،ري صملر،   ريل، ردتا كيف يفم حت ي  هل
ةدظ صلدلع عريدل دن ياد ن ضدحية ال رعة هي صلب حت د هلص صل دخص صلاداثر صركل صل يم صجلاهرية صلسائ فم 

ل يم صخلرصرة وصلف صكل وصجلهل. وهالص وتن ،ري ذاة وبناًم عر  دحاام صعفةاوية تافم  عر  حمل صملصدادرة 
 ي  م شخص برعم كأضحية إللل اه ل صو ية واه ل سةة صلغرة.

بدل، وصلدلع سدةة وتامن ذهوف صمللاهقة ل دن صالقرتصرت هسدا عرد  يد ا  بعفةداهب صل دخص ،دري صملر،د   
د تة صلسلينة  وصة ي ة دن افيجة صل رعة كاار اائةة بطري ة تا، رر  كان لفر  ص وة وج د العفرب  ي ا  

  !لان ذلد  ال عالقدة لدل عرد  صإلودالق أب تدة صلسدلينة -،ري تر،   بل، بعفةاهب ميثل خطرصً تةاشرصً عريها 
يم وصلاددادص  وصل دديم صملسددفن ف إىل افمدد  صجلهددل وصخلرصرددة، صملهددم هنددا دن يدد ا  وجدد  السددل حمااددرصً باددل صمللدداه
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بل مباًن تةاشر، مباًن يفه د حياتل تةاشرف هد  صلدلع هدر  تدن ايند   ردرصهصً تدن  -حماارصً ال بملاًن صيا ع 
حمااددرصً  -ل صملاددان صلددلع تصدد هب آتندداً تددن صملسدداولية  -تسدداولية صمل صجهددة وصلفغيددري، ر جدد  السددل ل صلةحددر 

 رأين صمللر  - يم صلب هر  تن ت صجهفها بل
 ال مفر هناك. إنك إن مل حتارب، فإهنف سيحاربونك ا كل األحوال .

وسفا ن تهزوتاً ل كل ص ح صل،  ا    حتاه  دااًل. كاادر هدلب صلرسدالة صل صضدحة عدرب صمل قدف ال 
 ه صلددلع سدداوه يدد ا م لصدداحة صةدد   رحسددة، ولاددن همبددا لندديب آخددر، تثددل يدد ا ، همبددا تددر بددلل  صل ددا

{. -وصخل ف تن صملساولية  -صلر،ةة ل صورو   ةِّ صْةُ  ِّ  رنزل عريل صل حيم }َواَل َتُاْن َكَصاحِّ
ووصجددل يددد ا  صملصدددري صلدددلع سددةق دن وصجهدددل ع دددرص  صلردددحاَي، ضددحاَي صخلرصردددة وصجلهدددل وصالسدددفة صد، 

 [ .142-37/139رالف مل صة  ، كما جام ل اص صخلطا  صل رآ  }{ ]صلصارا م 
ول بطددن صةدد   كددان يدد ا  وحيدد صً، بطددن صل رمددة ودح ددام صةدد   صلسدداخنة صملرفهةددة، ترفصددق بددل، ...

 تريق عريل وتف رص، وه  ل ذل  صةيز صلريق، هل اسفطي  دن افخيل شا هب 
كاااان  اااونس ا أقاصاااي الياااأس. أي أمااال ا لكاااه شاااخب ال قماااه احلاااوت، وألي سااابب مااان ل ددد  

ع ا ه وه  ل عمق صل رمة ل قاعها، ل دهكها ص سلل ب  دتاام صةد   ودايابدل، ؟ أاألسباب مل ات بعد
ول ادد هف ص ايددا  صمل ددرعة دتددام يدد ا ، وص ح ددام صلددب حددة  بدد صخرها، هد  ديردداً صل دديم صلددب هددر  تددن 

 أيكدل ت صجهفها وتغيريها السها، دع تاان آخر ،ري بطن صةد   يفجسد  ريدل قديم صلغابدة صملف ح دةم صلاةدري
صلصغري. صل د ع يردفهم صلردايف ، دع تادان ،دري بطدن صةد   يفجسد  ريدل ذلد  كردل بطري دة تةاشدرف، بينمدا 
صة   يرفهم مساة تف سطة صةجم، كاار ق  رر،ر لرف  همبا تن صلفهام مسادة دادغر تنهدا. دع  ردم، ودع 

صلسدددم  صلاةدددري صلسدددم    ردددم دن تاددد ن هدددلب صل ددديم وهدددلص صملنطدددق سدددائ صً عرددد  صلة دددر ديرددداً، حيدددث يردددفهم
 صلصغري، ويرفهم صل  ع صلرايف .

ودع  رم، همبا تن هلص كرل، دن يسفسرم صلسدردين صلة درع ةيفدان صل ردم وصلطغيدان، وصخلرصردة وصالسدفة صد 
، دون دن حياول ص تغيري هلص صل صق ، دون دن ي ل ص ب جل صةد   ليصدرخ ص ليحفجد ص. ودع  ردم باد  ذلد  كردل 

 جهة تن ه  دهل وا. دع  رم ه  صليأس دع  رم ه  صورو .دن يهر  تن صمل ص
ليس اجلالد ظاةاً فحسب، الضحية ول ة ا  كهلب ترصم  لي ا  صل رم صة ي ي ولص صل ض  كرل. 

،  املددة لنلسددها ول  صرددل صلرددحاَي صلسدداب   وصلالح دد . ليسددر ظاةااة أ ضاااً ، ظاةااة ابس سااالمها للجااالد
. صل رددم ديردداً ل صسفسددالم صمل رتعدد  ل صقدد  صخلرصرددة وصملصددادرة صملفحامددة. ليسددر قدديم صل رعددة ودسددر هبا  ددامل 

، دون ادددرد، دون ثددد هف. صل ردددم هددد  صليدددأس، الظلاااف هاااو ا اسااا مرارها دون تغيااا صجلاهريدددة  املدددة وحددد هام 
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مااا ا صإلحةدداط، صوددرو . صل رددم هدد  صلسددرةية صلددب ت ددل صإلهصدف وتاطددل ص عصددا . صل رددم هدد  دسدد رة كهددلبم 
 بوسع رجل واحد أن  فعل؟

 اخلروج من بطن احلوت
 !.. وبزا صلن ه

 تن بطن صة  م ذهوف صليأس، ودهك صل صق  صمل رم حال  صلس صد، بزا صلن ه.
دَن صل َّدالِّمَِّ { ]ص اةيدامم  [ صل دامل   هد  21/87وكان صلد عام }اَل إِّلَدَل إِّالَّ دَاْدَر ُسدْةَحاَاَ  إِّ  ِّ ُكْندُر تِّ

  !تن صل امل
ه  صللع دل ي ل صلةحر با  قرعة  املة  لان تاًن صل رم تغري با  دن صسف ر ل بطن صة  ، وشاه  

 دوجهاً خمفرلة لر رم.
[ لي  صلفسةي  ه  ارد ق ل بلرسان، كما تا د  دن افص ه، بل 144-37/143}{ ]صلصارا م 

م وصملسداولية  داب ذلد . هدلص صلد عي .. وعدي ج يد  ملادًن صل ردرؤ ة كاملة تغا ت، فكارة جد ادة نب اتهد  
وصلرحيدة وصللاددرف هددي صلدب دعطددر ليدد ا  ررادة ج يدد ف، ولدد ال ذلد  لرةددث ل بطددن صةد   إىل يدد م يةاثدد ن، 

 بطن صليأس وصل رمة وصلس صد صةال .
اةهف هو اإلااان الاداخلي لان ذل    يان ياليم صل عي وصلرحية صلن رية صيردف ال ياليان وح ها. 

انيااة ال غيااا . اإلااااان ماادوى العمااال . اةهاااف هااو جاااذوة األمااال اةشاا علة ا األعمااااق، حااا  ولاااو إبمك
 ببصيب مشعة ا البدا ة.

[ ل صلاددرصم 146-37/145ول صلاددرصمم  سددم ص تددل ل شددجرف اةفددر دتددام يدد ا  }{ ]صلصددارا م 
لفاطيل دهساً ميحد  صليدأس تدن  صملفخ م ج بً وقحطاً، كنل  صإلاسان صليائ ، تنةر شجرف دتام ي ا  رجأف

 دعماقل، وتزهر اةفة ص تل ل السل، صلب كاار قةل ذل  احرصم عاهية.
إال صلي ط  صملثمر صللع صافصدر عرد  حد   صل رمدة وصليدأس ل الد  يد ا . إادل صلي طد  صلدلع دمثدر ل 

صلفغيددددري  اددددن.. ودن صإلحيددددام أبن  -عددددرصم السددددية يدددد ا  ل اددددحرصئل، ل جددددرودب صلااهيددددة ودعطدددداب صإلشدددداهف 
بسفطاعة هجل وصح  دن يلال صلاثدري ر د  إذص مسد  ل دجرف صلي طد  دن تنةدر ل دعماقدل م بلامدل وصجلهد  

}َودَْهَسدْرَناُب إِّىَل تِّ َدةِّ دَْلدٍف َدْو يَزِّيدُ وَن  -صملخرص. تسر  ي ا  ب جرف صلي ط  ص تل وصإلميدان جبد و  صلامدل 
 إبتاااية هجل وصح  صلاثري.. حيث ااه -[ 37/147*{ ]صلصارا م 

إاددل يدد ا  السددل صلددلع تددرك ايندد   ردداهصً تددن حتمددل صملسدداولية، لانددل يدد ا  خمفرددف ص نم إاددل ادداحة  
صةد   صلدلع تدر بلفجربدة و او هدا، إادل يد ا  صلدلع دمثدر ل عرصئدل اةفدة ص تدل وشدجرف صإلميدان بل د هف عرد  
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  دن دخل ل بطن صةد  ، وخدرج تندل شخصداً آخدر تدفحماًل صلفغيري. إال ي ا  صللع تغري  هحيفل لراا  با
 ملساولية صل ع ف وصلفغيري وصلفح ع.

 ول ال ذل  لرةث ل بطنل إىل ي م يةاث ن. بطن صليأس وصل رمة وصلنسيان.
 عليه افضل الصالة و السالم ، كان هناك...

عريدددل درردددل صلصدددالف ول ة دددة تدددن صلرح دددا  صلصددداةة ل ب صيدددة صلددد ع ف وادددزول صلددد حي تدددر مبحمددد   
وصلسددالم  تددا تددرَّ بيدد ا ، كااددر قددريش ذص  سددط ف و ددرب ت ددال ه دداً جامثدداً دتددام دعدد ف حممدد   ص ، وكددان 

صلا ائرية صللع ي دارل صملدا صل رشدي، ال ميادن دن يدرتك ادااًل لد ع ف حممد  دن  -حتالف صملصاحل صالقفصادية 
اهعم داددنام صلاددر  صملفجماددة ل صلااةددة.. ت رددي، ضددمن تددا ت رددي عريددل، عردد  كددل هدس تددال قددريش صلفجدد

 وصلب يري  حمم  دن يرغيها دراة وصح ف وإىل ص ب .
ررداًل عددن ذلدد  كددان صل دداا ن صلا ددائرع صلاددام ل جزيدرف صلاددر  ال يسددم  للددرد، دع رددرد، بخلددروج عددن 

صم صللدرد ال يسدفطي  صلف الي  وص عرصف صلا دائرية تهمدا كاادر، رداللرد، ال وجد د لدل ل صلا دريف داداًل، رمدا د
صلايش تنلردصً ل صلصحرصم تهما كاار ق تل، ريجدة دن ينردم إىل كيدان حيميدل ويردمن وجد دب وب دامب، هد   

صملطرددق تددن ص رددرصد صلددلين ال يفح ددق وجدد دهم إال هبددلص  بددل صجلددرب  - ابددل صلطاعددة صملطر ددة كيددان يطرددة بمل
واعددة صلا ددريف لسددةة دو  خددر، لاددنهم بمل ابددل  صلايددان صلا ددائرع، وقدد  شدده   صجلزيددرف درددرصدصً خرجدد ص عددن

خسددروص تادداافهم صالجفماعيددة، وبلفددايف ددوصهصً دهصدوص دن يراة هددام تثددل صلصدداالي  دو صل ددارصم صملفمددردين صلددلين 
 [ .26/225صافه ص إىل دن يا ا ص }لِّ ُكل ِّ َوصٍد َيهِّيُم َن{ ]صل ارصمم 

ديدددين اةددد ع،  ارهدددم تددداهر  ل ةددد ل رادددرف صلنةددد ف ودكثددر تدددن ذلددد    يادددن صلادددر  دهدددل كفدددا  وتددرصث 
وصلرسالة بص هف عاتة، كما عن  صليه د دو ،دريهم، ردالار    تادرف ل اتهخيهدا صل ريدة لرد ع ف داةيدام،  ادن 
دن ميه وص صلطريق  م  وهسالفل صلنة ية، ه،م دن جلوهصً لر ع ف صإلبرصهيمية صلف حي ية كاار، وال ب ، وا ب يدة 

 ال دو رخر.بقية ب 
وصل حي يفنزل عريل. إن وج د ثالثدة دشدخاص تادل،  عريل صلصالف و صلسالم  كل ذل ، كان دتام حمم 

وصح  تنهم ايب اغري، وص خر شيخ كةري، وصلثالث صتردف،   يغري ح ي ة دال وح ب بطري ة دو أبخدر ، دتدام 
صلساصل صللع ساوه ي ا  قةرل، وساوه همبا كل صملساولية صلاةريف صملر اف عريل، كان ميان دن يرتدد عريل ذل  

 ما ا بوسع رجل واحد أن  فعل؟ص اةيام وصل عاف عرب صلاص ه، 
دتدام قدريشم ذلد  صلفحدالف صلا ددائرع صملا د  صل د ع صملمفدزج بملصدداحل صالقفصدادية صلفجاهيدة صلدب ت ددال 

ما ا بوسع رجل واحاد أن صلم  كل  تا تسف فل قريش ل صل رارت عنل، دتام ذل  كان ميان دن يطر  صلسدا 
  فعل؟
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ودتام دعرصف وت الي  دهل تاة صل املةم صلرب صللداحش صلدلع ينفهدي أبن يفمرد  صلد صئن صملد ين  حرريداً ، 
عريدل صلصدالف و  وصل دد صل ا  لرةنا ، وتر  صلةي رت صل املة صلا د صئية صلدب ص درط ريهدا دهدل تادة. وقدف حممد 

 وصح ..  ليفأتلم تاذص ب س  هجل صلسالم 
بدل وبسدفحالفها لد  ا در كمدا ا در  -كان دعرف تن ،ريب بصا بة تهمفل   -صملاي صلاريق  -إن حمم صً 

صلاثددريون وقفهددا، لددلل  كددان مياددن دن تسدداوهب تردد  صلفسدداحال ، ويفمددًن لدد  دن تردد  صملسدداولية   ترددق عردد   
 كفليل ه .

ياددرف دن هسددالفل سددفا ن ت جهددة لراددا   كددان    عردد  ررضددية داددل ل تردد  صملرحرددة صملةاددرف جدد صً  بددل إاددل 
ديفد  ال لراددر  بخلصدد ص، رإادل، وال بدد ، سدديمفرئ هعةدداً تدن تردد  صملسدداوليةم صلدروم  وردداهس  هدد  صلددلع ال 

ردإذص مبسداوليفل تفاد   ذلد  إىل صلدروم ورداهس  -يزصل وحي صً، وال يارف كيف ميان لل دن يهزم ويغدري قري داً 
 وصلاا  ديف  تن با ها 

كددان مياددن لريددأس دن يفمراددل تددن ق هتددل عردد    -  قدد اًل ث ددياًل رادداًل. وال بدد  داددل ب اددلل ب ددرصً كددان ذلدد
تغيري صلاا م شخص دُت ِّي  بلر،م تن ك ال كرمي صلنسة، ل ص هبا  دوءا ع ة تن دوالد ذكد ه، ر دري ت ريةداً 

  تادة، ردإذص بصداحة ترد  إال  ا ارال  وجفل، وكاار تر  تاهال  دقدل تدن عاديدة ل افمد  تثدل افمد
صملاهال  ص قل تن صلاادية    السل دتام تهمة ضدخمةم صلفغيدري . ال افمادل رحسدة، عرد  ادا بة ترد  
صملهمة وح ها، بل صلاا  ديف ، وكان ذل  كثريصً ج صً، ذل  دن حمم صً  ص  كدان قةدل كدل شديم، وباد  كدل 

، يد حي لدل بللدرصه تدن صملسداولية،  -دن يغدزوب وي درل  تثرما كان ي ا ، إاسا ً ميان لريأس -شيم، إاسا ً 
 .. كان اكن لكل  لك أن حيدث .كما رال ي ا 

ةِّ صْةُ  ِّ إِّْذ َ َد  َوُهَ  َتْاُ  مك *{ ]صل رمم  ! ولان ُْامِّ هَب َِّ  َواَل َتُاْن َكَصاحِّ ْ ةِّ ازل صل حيم }َراْاربِّ
68/48. ] 

* * * 
عرددد  هددداتش قصدددة اددداحة صةددد   وتااافهدددا ل صخلطدددا  ثدددالث تالح دددا  جددد يرف أبن تددد ون هندددا 

 صل رآ م
بدل إهندا  -صعفمدادصً عرد  صلرتتيدة صملادروف لندزول سد ه صل درآن  -إهنا ليسر تةادرف جد صً رحسدة  - 1

دول إشاهف لنيب بلفح ي  ، رأول إشاهف ل صخلطدا  صل درآ  لنديب دو هسد ل كاادر لصداحة صةد  ، قةدل دن 
  ادداحة صملرددة صةنيليددة، دو مل سدد  صلددلع شددارر قصددفل ريمددا بادد  جددزمصً كةددريصً تددن تددرد إشدداهف إلبددرصهيم، صجلدد

صخلطا  صل رآ . وهلب ص ول ية ل صة دو ذكر ي ا ، ااحة صة  ، وا دالال  حفمية ال ميان  ويرها، 
دن وحم ه هلب صل الال  ه  صل ض  صلنلسي لررس ل  ص  دتام حجم صملسداولية صملر داف عرد  عات دل ، رادان 

هد  صمل  تدة صلفمهي يدة للهدم دوه ص اةيدام وصلرسدل.  -اداحة صةد    -تنزل صخلطا  صل رآ  ليا ن ي ا  
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بلرددة  إن ا طددة صإل ابيددة ل قصددة ادداحة صةدد   هددي صملسددألة صملركزيددة صملهمددة ل تردد  صمل  تددة صلفمهي يددة 
ن ل  ب د صلامل برجل وصح . وصل اللة ل وه صلرسل. صإل ابيةم ت صجهة صليأس، صل  هف عر  صلفغيري وصلامل، ح

صملغزوية ص كثر حت ي صً هي دواًل، دن صليأس وصخل ف تن صمل صجهة وعد م صل د هف عرد  صلفغيدري لدي  هنايدة صلادا ، 
 ر   تر هبا حن ص اةيام وصلرسل، كما ،ريهم تن صل عاف وصلة ر، حن ل ت صجهة حياهتم صخلااة.

عة ه صليأس وصخلروج تن بطن صة   مبلاهيم ج ي ف، وهحيدة ج يد ف، وإميدان  كاياًم إن صملهم ه  صلاة ه،
ج يدد ، كمددا راددل يدد ا ، صلددلع ذهددة إىل ت ددة دلددف دو يزيدد ون، بادد  تددا كددان عدداجزصً عددن ت صجهددة افماددل، 

 ول ال تر  صمللاهيم صلب دخرجفل تن بطن صة   لرةث ل بطنل إىل ي م يةاث ن.
  ريما با  صملناسةة ليارن دال لي  دررل تن يد ا  بدن صالف و صلسالمعريل صلل   وج  صلرس ل   - 2

تن بللص ، وبلر،م تن دن كفة صة يث أبسااي ها صملخفرلة   تن ل لنا صملناسةة صلب قال ريها هلص صل د ل، 
إال دن سياق صة يث السل يارن دن ام عة تن صملسرم  قد  عر در دن صلرسد ل  ص  خدري تدن يد ا  بدن 

ول اددديغة  -صلةخددداهع   3231«  ال ي ددد لن دحددد كم إ  خدددري تدددن يددد ا »، رجدددام صةددد يث اددداهتاًم تددن
صلةخددداهع  ول سدددياق دكثدددر  4327«  تدددا ينةغدددي  حددد  دن ي ددد لم د  خدددري تدددن يددد ا  بدددن تدددن»دخدددر م 
صلةخاهع  وصة يث بصيغل صملخفرلدة  4536«  تا ينةغي  ح  دن يا ن خريصً تن ي ا  بن تن»عم تيةم 

صملف اهبة ل صل قر السل، ا ل عن وريق ثالثة تن صلصحابةم عة  هللا بن جالر، صبن عةداس، دبد  هريدرف،  -
، 4526، 4320، 4327، 3232، 3231وري دداً ل كفددة صةدد يث هددلب بارددها   39ول حدد صيف 

 2377، 2376 صلةخدددددددددددددددددددداهع ،  7101، 4527، 4526، 4355، 4354، 4328، 3234
، 4227، 4196، 3703، 3252، 3179، 2298دصود ،   دبددددددددد  6670، 4669 تسدددددددددرم ، 

حت يددل صملادًن صملددرتة  ل ينيدة صلف ري يددة صسدفطاعر ص رحيددةد د  .. و،ريهددا . وه،دم دن صل تسدن  صإلتددام  9244
هبلص صإلعالن، إال دال تن صل صض  دن صلرسد ل  ص  كدان ي صد  تدا تدرَّ بدل تدن ت داعر ودحاسدي ، سدةق دن 

 دفع اه هاو اآلخار إىل اهلارب لاوال أن عصامه الاوحيكاادر   صللدرصه وصودر ، وهمبدا  ترَّ هبا يد ا  ودرافدل إىل
{ ص تر صللع دخرجل تن بطدن صةد   حند  شدجرف ص تدل صلدب اةفدر ل دعماقدل  ةِّ صْةُ  ِّ }َواَل َتُاْن َكَصاحِّ

 واصة عينل  ربة ي ا  ل صخلروج تن بطن صة  .
ر   رددر ريهددا قصددة يدد ا  بددن تددن ودثرهددا ل هردد  ول دد  حل ددر لنددا صلسددريف وكفةهددا حادثددة دخدد - 3

تاند َي  صلرسد ل  ص ، رث ددل صلد ع ف   ياددن ت فصدرصً عردد  بد صيفها، بدل تددرَّ صلرسد ل برح ددا  دشد  سدد صدصً 
وحراة، وذل  عن تا ت جل إىل صلطائف ل ع ف صلناس هناك إىل دينل،      إعدرصا صلنداس وصودزم وصلسدخرية 

 دد  صلندداس يرت اددل بةجدداهف، وكااددر تردد  صللددرتف ادداةة عم تدداً بادد  وردداف رحسددة، بددل كددان ل كددل خطدد ف 
خ  ةم سن ب صملان ع وصملادع ص ول وعمل د  والة صللع وردر لدل ا عداً تدن صةمايدة صلا دائرية، وبينمدا هد  
يسددرتي  ل  ددل حددائ  وحالفددل هددي تددا هددي عريددل إذص باناقيدد  صلانددة تاطددي لددل ص تددل بلثمددر وصخلصددة، وإذص 
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صس بل  {، ر د  جدامب عد   ةِّ صْةُ  ِّ كر ي ا  بن تن صمللاجئ دتاتل يلكر بل صة كرها وبد }َواَل َتُاْن َكَصاحِّ
وه  ،الم اصرص  لافةة بدن هبيادة وشديةة دخيدل، بلاندة رسدألل صلرسد ل  ص   وصلد ع ف هاجسدل  تدن دع  -

صس  ر ال تن اين      بن تن، ر ال لدل صلنديب  ص م وإذص بلكر يطرق بلل ويلكرب بي ا -دها دار َي ع  
تن ت ينة صلرجل صلصاحل ي ا  بن تن .. إىل آخر صل صة صملارورة. وس صم ام   صل صقاة لرن   صة يثي دم 
  تصم ، رهدي حتمدل ل دثنائهدا ذلد  صلصد ق وصل صقايدة، صلردلين ال َّترد  تنهمدا صل قدائ  صلصدحيحة، وكاادر 

انة مب ص صف صلي ط ، وذكر ي ا  ل تر  صلرح ة صلس دصم صةرجةم يلكر صل صقاة ل ت قاها صملناسة ااتاًم صل
صلرس ل  ص  خبروج تن بطن صة  .. وبا  ذلد  بلدرتف ليسدر و يردة جد صً، ولارهدا دكثدر قردياًل تدن ع درف 
دع صم، عن تا حاار  عريل دررل صلصالف وصلسالم  صلطائف، مث ردل صةصداه تارنداً دن تدن تةادل تدن صلاةيد  

طددائف حددر وريددق، ررارددل كددان يلاددر بادد صس، ذلدد  صلغددالم صلنصددرص  صلددلع داتب بان دد د صلانددة، وبددلكر ل صل
يد ا ، وحبلنددة دتدل، ل  هددريف سدد دصم حداهف، ل  ددل حدائ  تددن حدد صئ  صلطدائف، لاددن صلفداهيخ   يددلكر لنددا 

ل صقادة. ل د  قد م شي اً عن هرو  ع صس وصلفحاقدل بلرسد ل، بدل   يدلكر لندا شدي اً عرد  صإلودالق عد ص هدلب ص
 لررس ل عن  دصً تن صلانة مث صخفل  ااتاً.

* * * 
 على هامش ال فاعل النبوي

هلب صلن رف إىل صلفلاعل ص م ع تد  آَي  صخلطدا  صل درآ  قد  تصد م صلرحيدة صلف ري يدة صلدب تفااتدل تد  
رمي وصلسدنة صلنة يدة. صلرس ل عريل دررل صلصدالف وصلسدالم بطري دة هدي دباد  تدا تاد ن عدن سدياقا  صل درآن صلاد

. وهددي بدددلل  دن يدددرتدد صو  ن ميادددن دن حيفدداههددلب صلرحيددة تسدددفةا  بددل وتسدددفنار ااتدداً دن صلرسددد ل  ص  كددا
" م وتددن صلرسدد ل  ص  وصحدد ف تددن دهددم اددلاتل  -صل صقايددة  -تسددرة تددن صإلسددالم وصحدد ف تددن دهددم قيمددل 

ن و ه   تن ،ر  ل صلرس ل صلارمي  وج ي ةل صلاله   صصللار صلف ري ع صحيا  ريما   ،ل ي، و "إلنسانيةص
 ،ر  باي  ااتاً عن صة ي ة صل رآاية ، و تنهي عنل ب ض   ل صلسنة صلنة ية صل ريلة..

دهشد  ودادر ، واةدل  صل رآن صلارمي ول ت صض  خمفرلدة هي دن  ميان  اهرها ي ة صل اخصة صلب ال وصة
 وق   تن عزم صلرس ل  ص  عن تا صحفاج إىل ذل .

 عريدددل دن صلرسددد ل  -  6581ي  صلةخددداهع  ه،دددم ثة هتدددا ل ادددح يدددفم تغييةهدددا ي دددة ص خدددر  صلدددب وصة 
  عند تا ردرت عندل صلد حي، حداول دن يدرتد  بنلسدل تدن شد صهق صجلةدال، لديخرص السدل تدن صلصالف و صلسالم

لمون، ألهناا تادلل حقيقة  ب أن نفخار هاا حنان اةساصةريف وصل رق صلرلصين صعرتَيب عن  رف ه صل حي. وهي 
على إنسانية الرسول )ص  وواقعية وصادق نقلاة احلاادث الاذ ن مل  كرتثاوا ل جميال الصاورة أو  اهلهاا 

 ونقلوها كما حصلت.
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إن تكاماال الشخصااية اطمد ااة كااان عاارب تفاعلهااا اة  ااابع و تلسددري ذلدد  كرددل لددن يسددف يم إال بلهددم  
 اةس مر مع الوحي اإلهلي ، وليس قبل  لك.

لادن  -! ل   صتفرد  حممد   ص  صملداهال  ،دري صلااديدة صلدب جارفدل تسدفا صً لفحمدل دوه صلرسدالة اام 
و بلففداب  ، و هدلص تدا   ارية ت  تلردص  صخلطدا  صل درآ تااتل شخصيفل   حيصل إال بفلاعل تاهالتل ص

 يلسر بللص  تر  صةادثة بعفةاه صهنا كاار تةارف ج ص..
{ وحندن  للل  عن تا ينزل صلد حي، ةِّ صْةُد  ِّ ل ب صيدة ازولدل، ي د ل لررسد ل  ص م }َواَل َتُادْن َكَصداحِّ

اارف قصة ااحة صة  . واارف ت ابل صل روف وص وضارت ل اين   وتاة، وعن تا ينزل صل حي لي  لم 
{ لدد ال اددزول صلدد حي دتددرصً  ه ةِّ صْةُدد  ِّ يدداً  ال تاددن ، رإانددا ااددرف ديردداً داددل كددان مياددن دن يادد ن }َكَصدداحِّ

 عااماً.
 ببسا ة وبوموح: كان اكن أن  كون، لكن تفاعله مع الوحي عصمه، هل من مشكلة ا  لك؟

* * * 
 حوت معاصر...

 وترف دخر ، ال تلر تن إس اط تااار
 راخلطا  صل رآ  يسفلز  دوتاً تن دجل دن ا رد صةاضر وصملسف ةل.
ةدداً، كااددر تددثاًل صلثدداتن قةددل صملدديالد ت ريوقصددة يدد ا  وخروجددل تددن بطددن صةدد  ، وصلددب جددر  ل صل ددرن 

قدر ً تدن وق عهدا، وهدي  15ل صل رن صلسادس باد  صملديالد، دع باد   ل عريل دررل صلصالف و صلسالم جي صً ل
 عريدل صلصدالف و صهتةاوهدا بل ضد  صلنلسدي لررسد ل ال تزصل حتمل صلاثري، بل إن إحيامصهتا  صد  با  دن هديندا 

 ةارف لر ع ف.  ل صلة صية صملصلسالم
 وإحيامصهتا ودتثرفها تزي  عن تا اا ن ل وض  ت ابلم ل بطن صة  ، ل دهك صل رمة وصليأس.

وصلي م، ي صجل صملسرم ن عم تاً، وصقااً ت رماً وتسف ةاًل دش  إ التاً.. إهنم ياي  ن ل  ل ا ام عداملي 
اسدددداً، وصالجفماعيددددة، وصلث اريدددددة، يسددددفغرهم ويسددددفح هم ويهم ددددهم عردددد  كاردددددة صملسددددف َي ، صالقفصددددادية دس

مياهس دش  دا صرت صل ردم ضد  شدا    ا ام ق  يف  ق  بيفل صل ااهص  صلا ل و صةرية و  وصلسياسية تةاعاً 
كاترةم يسفغل ت صهدها أبخب  ص مثان، ويسفغل بطالفها ليح ل عمالفهدا صلة درية إىل هقيدق هخديص تهد د ل 

كردددل، ميسدددخ ه يفهدددا صةرددداهية، وحي ودددا إىل اتبددد  صسدددفهالكي   دع وقدددر بلطدددرد وصملددد   ج عددداً، ورددد ق ذلددد 
 .ةراهف صلغر ، حراهف صلرجل ص بيل صخلال ف.

وخددالل ذلدد  كرددل، وبسددةة تا دد  ص وضددارت صالقفصددادية صلاامليددة، رددإن صةصدداه يةدد و تطة دداً تددن يفيدد  
رجدأ صل حيد  لر ولدة صواهبدة صجلها . ر ااَي ادن وق صلن د  صلد ويف وصلةند  صلد ويف عرد  سدةيل صملثدال، وهدا صمل
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تن صلل ر وهاوية صإلرالس، ال تادع إال إىل تاري  هيمندة صلن دام صلاداملي صجل يد ، وتسدهيل حركفدل، وصاف دال 
ص ت صل عرب هلب صل ولدة دو ترد ، وصل دروا صلدب ادن  عدادف، تاد ن رخداً تنصد بً إبحادام لرسد  ط ل دوهف 

 يندددة صل دددروا ور صئدد ها صملرتصكمدددة، ال بددد  وددا دن تفةددد  ام عدددة تدددن صلا ملددة صملهيمندددة، ررادددي تسدد د صل ولدددة صمل
صإلهشادص   ارها دصئرف ااتاً ل رر  صلا ملةم َّتلديل صلردرصئة عرد  صل طد  صلاةداه، و َيدهتدا عرد  صملد صون 
م صلاددادع.  َيدف صلل صئدد  ل صلةندد ك، إلغددام صل طددارت صلاددام مبددا ل ذلدد  خدد تا  صلةنيددة صلفحفيددة تددن تددام وكهددرب

وحدن صلفارديم وصلصدحة. وال تدادع هددلب صإلهشدادص  إىل حتسد  صل ضد  صالقفصددادع دبد صً، لادن وة دة تاينددة، 
% تثاًل  سفن أ وترتة  تصاةها بلطة ا  صملفا ملة ل كل تاان، صملا صالحفااهع صللع اداه 5وة ة صلد  

 وودان وصل  تيدا  وص دَين صلف ري يددة ميثدل وة دة عدابرف صةدد ود وصل داهص ، صافماحهدا صة ي دي يفجدداو  حد ود ص
إىل ع يدددد ف ديددددن ج يدددد  دمسدددداحب تفادددد دفم وح صايددددة صلسدددد ق، صلدددد واله، صلا ملددددة.. إخل. دتددددا صملدددد صون صلاددددادع 

دن  رسينسحق دكثر ودكثدر ويدفهمش دكثدر ردأكثر.. ويرديق دردق دحالتدل دكثدر ردأكثرم ردال يصدري دكثدر تدن 
 ... يرهث لس صد صلل صتري صملرتصكمة صملرتصكةة

وبسددةة صةددلق صإلعالتدددي ص ددرتف صلدددلع ااهسددل تاسسددا  صلا ملدددة صإلعالتيددة صملفسدددرطة عردد  وسدددائل 
صلالهثة وهصم صلر مة وس صد صل ين ووسائل صلاديش صلةي لد جي  -صإلعالم باارة دشااوا، رإن شا   صجلن   

التيدة صلاامليدة تدن ترلزيد ن راملاسسدة صإلع -صلةحر، تا ن ل صل قر السل تهم دة صو يدة تزدوجدة صالافمدام 
ددد كمدددا تسددد ق لادددل تنفجاهتدددا صالسدددفهالكية ص خدددر م   بلردددة    ق  ءددد  صةيددداف  صلغربيدددةوسدددينما وإذصعدددة تس 

صلسياهف، وصواتف صلن ال، وتسر   صل ار، وتس يق ء  صةياف عرب صلص هف صإلعالتية صجللصبة، ه  دخطر تا ل 
ر تددن اددرد دكرددة سددرياة، وصجلينددز دكثددر تددن اددرد ثدد   عمرددي، عمريددة صلفسدد يقم تاهددا يصددري صودداترب،ر دكثدد

وصلةيةسددي كدد ال دكثددر تددن شددرص  تددناش ، كددل هددلب تصددري هتدد  صً ةيدداف دخددر  وصخفيدداه آخددر، تددركل شددا   
دها ص حالم كمدا يسدميها تسد ق  صةردم ص تريادي.  -صجلن   خرلها حبثاً عن هراهية ذل  صلاا   ص خر  

،الةاً تا يصية صملنفجا  صالسفهالكية وح ها، تسفمر عجرة صالسفهالك، حم ه  وخالل ذل  صلركل، صللع
صةراهف صلغربية صملااارف ل صل وهصن، ويسفمر صمل ين ن ل صالقرتصا ل درصم تدا يفغدري بسدفمرصه، تسدفمر صلل صئد  

صجلينددز دكثددر تددن ل صلفصدداع ، وجيدد   صملددا صلادداملي ل صالافلدداع، وخددالل ذلدد ، يصددري صودداترب،ر وصلةيةسددي و 
ارد حاجا  صسفهالكية، بل إن ت اهر ء  صةياف ص خر ، حيمل، وال ب ، قيم تر  صةياف، ولاسف ردإن 
صل يم صلب  يت دوتاً تا ن دسد د تدا ل صةيداف صلغربيدةم صل ديم صللرديدة، وصلفحردل وصإلبحيدة، وصلفلاد  ص سدرع، 

 وصلانف وصجلرمية، وصملخ هص .
وسدد    ردة  إعالتيدة هائرددة، تدروج ملدا يد وه كمددا لد  كدان تنفهدد  ص تدل وصملدًن، وهددي وحيد ث ذلد  كر دل 

هس    رة  تفاب  دحيا ً ب قة حن دب   صلامريا  صلاسارية صلب تثةدر ريهدا صةرداهف صلغربيدة  صلادربف  و  صلد 
 ويمنفها عر  شاون صلاا  ديف ." ال  "لال تن تس ل لل السل دن ي  ل
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. وهد  سدداصل تنط ددي  مااا ا بوساع رجاال واحااد أن  فعاال؟ل صللددرد صملسدرم السددلم وسد  ذلدد  كردل يسددأ
 -كرهدا   -وب يهي. إال    السل حماارصً ااتاً، قيمل وكفابل وب اَي هاجسدل صلد يين ي د ل شدي اً، لادن حياتدل 

 ت  ل دشيام دخر  ترادف، رماذص ب سال ح اً دن يلال 
 وس، عابر صل اهص ، تاذص ب سال دن يلال مب صجهة هلص صلفن  هائل صةجم، تفا د صلرح 

هلص صلفن  صللع صحفل بيفل وصسفغل ثروصتل بطري ة دو أبخر ، ويااد حن دن حيفل هدسدل دو هحوس بقدي 
  . تاذص ب سال دن يلال ل ت صجهفلدررصد عائرفل.

بةسداوةم ال  ..ةل هدلب صةالد صالافحداههديدف  إال صليأس، ر  صن صملناعة دتام كل شيم، صليأس صل اتدل، 
 شيم يلارل ميان دن يغري شي اً تن افيجة صمل صجهة.

 ..إال صليأس.
 ...أيس  ه  ، ودوهف صإلافاج، وحراهف صلا ملةصال رصط ل صلزرة وصلركل خرف سر  صالسفهالك

وهردددل صال دددرصط عدددرب صلف  قددد  عرددد  صلدددلص ، وصالقفصددداه عرددد  صل ددداائر وصلاةدددادص ، وبادددل ص  شدددي  
 ..نا وهناك، أيس ديراً.وصلفسابي  ه

 سااالب مناعاااة األفاااراد كماااا إادددل صليدددأسم تدددرا قاتدددل، بدددل وبم تسف دددٍر رفددداك، ينف دددر كمدددا صإليددد  ، 
، إادل صليدأس، صلسدرةية صلامي دة صلدب اجمل معات، فيجعلها عرمة للموت واالنادحار ا أقال ماربة.. أو هازة

اهج، دو أبراداههم إىل صلد صخل، اتهكد  تصية حن داحا  صل هادص  وص رااه ريلرون ب هادصهتم إىل صخلد
 ل كل ص ح صل افمااً ووصقااً ج يرين بلفغيري.

 صلددب قدد  تفحد ل إىل كدد صبي  ، وص وهددام  -إادل صليددأس، صلددلع يهداجر افماددل وقيمددل إىل دها ص حدالم 
 .وصللرص، َيئ ، َيئ  تن ق هتل عر  حت يل افمال ودهضل إىل افم  تالئم ودها دحالم دخر 

 صيرا.. ايئسل افمال تف  قاا عر  ذصتل تنلصال عن حماولة صلفغيري ه   وصللع ية   
و صلدددلع ية ددد  ل افمادددل تنخرودددا ل ده  صلفغريدددة و بلددددلص  ل دسددد م تدددا ل صلفغريدددة هددد  َيئدددد  

  ديرا..ر   ه يفل و   يا  يفص ه حن إتاااية صمل صجهة صو صتاااية صن ي  م شدئ خداص بدل ..و هدلص َيئد
 ديرا..

 تاذص إبتااال دن يلال وه  َيئ  حن تن إتاااية صمل صجهة 
 ما ا بوسع رجل واحد أن  فعل؟

* * * 
 هناك كفا ، ل صلافا  آية، ل ص ية تثل، ودتر، وحااية.
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دو يصددري لرحاايددة بادد  آخددرم  -تسددرية واتهخييددة ر دد   -ومياددن دن ت ددل صةاايددة اددرد حاايددة دخددر  
 ترحمة، هحية، هحَي.

يفارق بلهمنا لل،  -ال بلافا   -وصملرحمة صللاعرة راهق كةري، لانل يفارق بنا  -وب  صةااية صملسرية 
 برحيفنا ل وهب، لان لنا  لرم ض رتم تاذص ب س  هجل وصح  دن يلال 

 ترف دخر  هناك كفا ، ل صلافا  آية، ل ص ية تثل ودتر وحااية.
ازلدر ترد  ص يدة  -م تداذص ب سد  هجدل وصحد  دن يلادل  وعن تا سأل حمم   ص  ذلد  صلسداصل لنلسدل

{ ]صل رمم  ةِّ صْةُ  ِّ ُْامِّ هَب َِّ  َواَل َتُاْن َكَصاحِّ ْ ةِّ  [ .68/48بللص  }َراْاربِّ
 بل ااه  ترحمة...و  تان ارد حااية 

بثمددرف وكددان صخلددروج تددن بطددن صةدد   بلرحيددة صملخفرلددة وصمل ددرورت صملغدداير وصلنلسددية صملسددفا ف لرم صجهددة، و 
هدد  صلدد هس وصلاددربف صلددب صسددف عةها عريددل دررددل صلصددالف وصلسددالم تةاددرصً ل ترحرددة شددةيهة  -ص تددل ل صلاددرصم 

 مبرحرة بطن صة  م صليأس، صل ح ف وصل رمة.
وكددان صخلددروج تدددن بطددن صةددد   ياددين شدددطة كرمددة صليدددأس تددن تاجمدددل، وصقددفالرت جدددلوه صلسددرةية تدددن 

ب  هتددل عردد  صلفغيددري، عردد  صلفحدد ع، عردد  دن تنةددر صلثمددرف ريددل.. ل  السدديفل، وكددان صلاةدد ه عندد ب هدد  إميااددل
 دصخرل.

 لان صلي م تاذص ب س  هجل وصح  دن يلال ح اً 
وصلي م اسفطي  دن تا ن حااية ااحة صة   ارد حااية دخر  تدرو  لاولدال عدن تاجدزف صلرجدل 

ائهددا تلفاحدداً لنددا لرخددروج تددن بطددن صلصدداحل صلددلع صبفراددل صةدد   و  ميددر. دو دن تادد ن ترحمددة حتمددل ل دثن
 صة  ، دو مشاة تريم صل رمة ول  بةصيص اغري.

وصل دركا  عدابرف صل داهص ،  م ح   صلا ملة وصويمندة اسفطي  دن  فاهم ل بطن صة   صللع صازل نا إليل
ل  ..قابدة،وح صاية صلس ق وتاسسا  صإلعالم صةاذق صللع ينف ل عرب ص قماه صلصناعية، دوءا  شدريف دو ه 

 ، أو اخلروج منه.بعثون، إىل  وم  بطن هلص صة   صللع صلف منا، عرينا دن  فاه صلة ام ريل
 صلة ام ياين صمل  ..بل صالا رصا..أبشاال خمفرلة ق  تةهرج صحيا  أبعفةاهها صلنم  صالررل لرحياف...

 بيل تن ص س د تن صللجر .، رية د تن ذل  صخل  صللاال ب  صخلي  ص  دتا صخلروج تن بطن صة  
  اإلاان ا الداخل ابلقدرة على ال غي ، القدرة على العمل، على اةواجهة.ية د تن 

ية د تن صقفالرت جلوه صلسدرةية وصلاسدل وصلف صكدل، ،درس جدلوه ب يردة ل ديم ب يردة، قديم صإل ابيدة وصلث دة 
 ت ة دلف دو يزي ون. بلنل . ية د تن صإلميان دن إبتاان هجل وصح  صلاثريم دن ي ع 

 صإلميان تة د عمرية صخلروج تن بطن صة  .هلص  تن ا طة حم هية ج صً ل  ، تن صإلميان إذن
 وهي ا طة حم هية وتفارق خبياه  وقرصه  ل جزم تنها.
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دن اة د  ل بطددن صةد  م صل رمددة وصويمنددة صالحفااهيدة، وصلةطالددة وصلفخرددف، وقديم صلسددرةية، دو دن  ددرج 
 تهما كاار صلصا ب . -ام هللا صلرحةم صإل ابية وصلامل وصلفح ع إىل رر

 هامربغر أم  قطني؟بخفصاهم 
 وال تلر تن صالخفياه.

* * * 
إن قصددة يدد ا ، ادداحة صةدد  ، ال مياددن رهددم دوههددا صلفأسيسددي ل  هرت صإل ابيددة إال عددرب صسددرتجاعنا 

 لثالث ا اطم
عريدل ل  ا  صل درآ  إىل ذكدرب صلصدري ، دع إن صلرسد  ك ن ي ا  هد  صلنديب ص ول صلدلع جدام صخلطد  - 1

    يفارف إىل دع ايب قةل ي ا ، وقصفل وخروجل تن بطن صة  ، ص تر صللع جادل لدل صلصالف و صلسالم
 دهية  يزف ل رهم دوه صلنة ف عم تاً، وت صجهة صليأس وص  تا  وصلفح ع، بارمة دخر  صإل ابية خص ااً.

أب تدا   ا جدام  تفلرقدة وعرد  ترصحدل، كمدا لد  كاادر تدلكر صلرسد ل صلدلع ميدرإن صل صة مبجمرهد -2
وترصحل ااةة ب صة ي ا ، وخروجل تن بطدن صةد   خاادة، ودن كدل صإلشداهص  إىل يد ا  كاادر  تففالية

 تاية ل ررتف صلفأسي  وصلةنام صلنلسي وصلفا يين.
، كمدددا يدددرتدد صليددد م عرددد  صملندددابر، ول إن صلرسددد ل  ص  السدددل وجددد  صملناسدددةة لددديارن إعدددال ً تغدددايرصً  -3

ص  شي  وص شااه، ل   قال بةساوة وارصحة وادرصتة ديرداًم إادل لدي  خدريصً تدن يد ا ، وهد  قد ل ال ميادن 
رهمدل إال ضدمن سدياق صلن طفد  صلسدداب ف ، و داو  هدلص صإلعدالن يلدرا صل صددة أبكمرهدا تدن تاناهدا صلرتبدد ع 

 وصلنلسي.
رس ل  ص  صللع اثل ب صة ااحة صة   ل ة ا  حرجة تن دع تل، عرينا دن افلكر دن صل  -4

رآ  تد  صملداتن   إادل ترحردة تدن ترصحدل تلاعدل صخلطدا  صل دبدل  لي  ه  صو ف صلنهدائي لرخطدا  صل درآ ، 
و دوه ه عريددل صرردل صلصددالف و صلسددالم هندا يادد ن دوه صل د وف صللاعرددة ، صل دد وف صلامريدة صلددب تفمثددل كاردة، 

 صملاتن  ، ه،م تطاول صل رون..صتام كل 

 شيء ما ا جز رة العرب
 شيم تا ل جزيرف صلار  جال صلار  عر  تا هم عريل تن سرةية وكسل وت صكل.
 شيم تا ل جزيرف صلار  جارفهم ل تر  صملرتةة صل ايا تن ترصتة صةراهف وصلرقي.

ل قرددة عدد د صةيدد ص  ، بددل وحددن صلسدداان شدديم تددا ل صملندداع، ل وةياددة صلرتبددة، ل قرددة صملدد صهد صملائيددة، 
 اسةة لرمساحة جال تن برو  صلار  تن إب صعهم ةراهف تا دترصً باي  صل ق رت.
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 صد تددن  -شدديم تددا ل تردد  صلاثةددان صلرترددة صخلطددرف صلددب جارددر تددن صلفن ددل ل دحنددام صجلزيددرف دتددرصً ادداةاً 
 صلفلا  وصللرقة وصالا حاه صةراهع.

  ترصكم و م  وآتلف، ليا ن ام عة تن صل روف صلب جارر صلار  عر  تا شيم تا ل جزيرف صلار 
 هم عريل تن سرةية وصسفسالم وأيس .

ويادم صحنةداس صملطدر، وال يصدية ت ضدااً وصحد صً،  -كان صملطر، عر  قرفل، ينحة  عنهم لسدن  دحيدا ً 
حن تياب صلاي ن وص به تصدة  ،دري ري ل صلاا وصلرعي، وا   صل وص ، وي ل صلطاام، وترتل  ص سااه، بل 

 ا يردطر دادحاهبا إىل صالهحتدال، حبثداً عدن عيد ن  -قابرة لر ر ، بسةة  ه ه صملر  ريها ت  قرة ص تطاه 
قدد   دد ون ريهددا تددا يةغدد ن، وقدد  ال، ول كددل ص حدد صل سدديا ن صلف ددفر وصلفةاثددر  -ج يدد ف دو آبه ج يدد ف 

 تصري  صملسف ونة  صلساب ة.
ف ص للدداظ صمل جدد دف ل صلرغددة صلاربيددة وصلددب تصددف صلسددن  صلددب تنحددة  ريهددا ص تطدداه، و ددف وتدد لنا كثددر 

ريهددا صملرصعددي، عردد  شددي رت هددلب صلسددن  وتاددرصه حدد وثها، رمددن دمسائهددام صجلددردصم، صجلمدد د، صةطمددة، ص  تددة، 
باد  هدلب، تنهمددر . وقدد  تدرد بادل صلسددن  15صلرزبدة، صياعدة، صلرتدد ، كحدل، صل صدر، صل دد ف، صةداجر و،ريهدا

ريها تيداب صملطدر صهنمداهصً، ررتسدل صلسدمام سدياًل تد هصهصً، يافسد  تدا  د ب دتاتدل تدن إاسدان وحيد صن، ليجد  لدل 
سددةياًل إىل دها تنخلرددة، دو إىل دوديددة، مث ال يرةددث دن خيفلددي دو يددزول،  ن عمددرب قصددري ل صلغالددة، إذ 

ج ريدة، وقد  تةفرادل صلةحداه، إذ يسديل ب د ف إىل ص وديدة تةفرال دها هترية ريخد ه إىل بونهدا، لياد ن تياهداً 
صملنح هف صل  ي ف صالحن صه، ريف جل تسرعاً حن  صلةحر، ريلهة ريها هةاًم تن ،ري دن يلي  دح صً تن صلنداس، 

 .16ترف وقار قةل صإلسالم وبا بل كفة دهل ص خةاه ق صئم بسي ل كثريف تهراة ت 
اددة صلندداس أبالسددهم وأبتدد صوم وتدداذيهم، لددلل  يسددم هنا صلناةددام، وكثددريصً تددا كااددر هتددة صلددرَي ، رفن

 وي لنا تا د دمسام صلرَي  عر  كثرف وق عها وتن عها.
 .17ال هتة  تاا ً إال  جردتل وق   يت صلسمام بسحة كثيلة تن صجلرصد ر

سددريب كددل هددلب صل ددروف صجفماددر تادداً لفادد ن شددي اً تددا ل جزيددرف صلاددر ، شددي اً دب دداهم ل وضدداهم صل
 صليائ .

 لان تن قالم إن صل روف صلصاةة  ة دن حتة  صلامل و هل صةراهف 
 م إن صل روف صلصاةة هي صلب ت ر  وتسفلز لرةنام صةراهع .عر  صلاا 

                                                

 ، د. ج صد عري7/9هاتش اتهيخ صلار  قةل صإلسالم،  15

 .7صملص ه صلسابق  16

 .10صملص ه السل  17
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حردداهف دهصسددة اتهخييددة ت اهاددة، وجدد  دن  21ول دضددخم دهصسددة اتهخييددة قددام هبددا آها لدد  تدد ينيب ب هصسددة 
لص ، هددي صلددب تسددفلز صإلبدد صرت وصلةنددام صةردداهي ، عردد  صلاادد  تددن صل ددروف صل ددروف صلطةيايددة صلصدداةة بلدد

 صلسهرة صلب ت ج  صلاسل وصالسرتخام.
سددف رة لانددل يددر  تدد ينيب دن صلسددةة ل ا دد م صةردداهص  لددي  بسدديطاً، ولانددل تفادد د، ولددي  وحدد ف ت

يدددة هددد  صلدددلع خيردددق صلركيدددزف إن صلفلاعدددل بددد  خمفردددف صلا صتدددل صلةاي ل جيدددة وصل دددروف صلةي و   عالقدددة ت دددرتكة 
 ص ساسية ل ا رية ت ينيب صملارورة   صلفح ع وصالسفجابة  .

، مبخفرف دا صعل، ش ي  صلارصقة ل صمليث ل جيا وص سداوري صلرتصثيدة وص تثردة صل ينيدة، الصراع   ت ينيب دن 
لل حاادي  جابة الظااافرةاالساا وهدد  يددر  ل هددلص صلصددرصرت، صاددطرصعاً خالقدداً بددل وا دد مصً تفادداتاًل هدد  افيجددة 

، مث ينف ددل تددن ص سدداوري إىل شدد صه  تنفزعددة تددن اتهيددخ صيفمدد  صلة ددرع، يلسددرها عردد  ضدد م ا ريددة  اةقلااق
 صلفح ع وصالسفجابة.

رلددي صجللدداف صلفدد ه ي صلددلع د َّ بادد  صافهددام عصددر صجلريدد  ل تنط ددة صملرصعددي ص ررصسددية جندد   آسددية 
لدل تصدائر صجلماعدا  صلة صئيدة تدن اديادع ترد  ررت )االسا جابة  ال حدي  الاذي قاومشال إرري ية، كان  

صة ةة صلةالي ليفية، رال رصذم صلة رية صلب لةثر ل تر  صملناوق صلصحرصوية وصقفصر  ل صسفجابفها عر  تغيري 
بادل عادصهتدا، ك اددر وائلدة صلةدد صف  صلةد و ، وسددرار سدةيل صةيداف حندد  صملنداوق صالسددف صئية، حار در عردد  

تاي ددفها صلة صئيددة، وتددا  صلددر حمار ددة عريددل حددن صليدد م. دتددا صجلماعددا  صلددب صسددفجابر لددلل  صلفحدد ع ءدد  
برحيرها إىل وصدع صلنيل حيث صلنهر صلا يم وصل لفا صخلصةة وصملناع صملالئم، وصسدف رصهها هنداك باد  دن كارحدر 

رداهف صملصدرية، وصل دروف صملناسدةة ع صئق صلةي ة صلطةياية، وتغرةر عريها وسخرهتا  ،رصضدها، ر د  دا دأ  صة
وصلا صتل صملصطرعة السها ل يام هدلب صةرداهف ل وصدع صلنيدل، قد  سدةةر ا دأف صةرداهف صلسد ترية ريمدا بد  

 صلنهرين، وإن كاار وةياة صةراهت  خمفرلة.
ا وصملاروف دن دح صل صلةي ة صلطةياية ل ح ا صلنهر ص ادلر، حيدث قاتدر صةرداهف صلصدينية، كاادر  د

حيلز عر  صلالا  لغرةة صل س ف عريها، ر    ل صلصيني ن ص ول ن قدرو ً ود صاًل يادارح ن ص د،دال وصلغداب  
وصل ح ت وصة رص ، وصجللاف وصلليران، ودتال  صلرتبدة وصلصد ي ، حدن صسدفطاع ص ل آخدر ص تدر دن حي لد ص 

 تر  صلربصهع صل اساة صمل ح ة إىل ح  ل خصةة تثمرف.
صةراهف صملاَياية با  صجلهاد صل اق لفلليل ص د،ال صالسدف صئية، وصةرداهف ص ا َيايدة عدن كلل  ا أ  

تغالةة صلا صئق صلطةياية، ل تنط ة صلسل   صلةاهدف، وصةراهف صملين ئية عن صالسفجابة صلناجحة لفح  تدن اد رت 
 زه صملنف رف وصل طنن صملرتصتية.آخر هلب صملرف، ه  صلسيطرف عر  صلةحر، وت يي  د ه  صمل ن صإل ية ر ق صجل
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وير  ت ينيب دن هنال  تن صةراهص  تا ين أ افيجدة حتد ٍ  ب درع بل هجدة ص وىل، يفمثدل بفحد ع صلل دة 
صملسددديطرف ل صةرددداهف صملنهددداهف لاكثريدددة  صلربوليفددداهَي  صملفخريدددة عدددن ترددد  صلل دددة بسدددةة ر دددرها. ولرربوليفددداهَي 

صون صةراهية، وصلب تفحلز لفا يل سيطرهتا صملف صعية حت ٍ  تزيرل صالسفجابة صخلاهجية صلب ت   عر  ح ود صمل  
صل دداررف صملاديددة إىل ا ددأف حردداهف ج يدد ف عددن صةردداهف صلزصئرددة. هاددلص ا ددأ  سددائر صةردداهص  صملفصددرة عددن 

 درع دسالرها صل  مية، ،ري دال كان دحيا ً عر  بال هلب صةراهص ، دن تفغردة بإلضدارة إىل صلفحد ع صلة
 عر  ع ةا  تا تسف ونل تن صملناوق صجلغرصرية صجل ي ف، صلب   تان تن قةل ت وناً لرحراهف صلزصئرة.

وياك  ت ينيب با  ذل  دن ولب صلفح َي  صلطةياية وصلة رية ت   تاينداً،  دة دال تفاد صب، حدن تاد ن 
ل صإلعجددا ، وال  ددا ين دداد إليددل صالسددفجابة صخلالقددة  انددة، رهددي ليسددر  ددا ياجددز صجلهدد  صلة ددرع بصددا بفل كدد

بسه لة كل صالا ياد، ولانها  ا يثري دقص  واقفل عر  صلالا ، وميانل بلرل كلاحل هلص تن ح ل بل لدر 
صملافسددة. رالرخددام صمللددرط ل صلةي ددة عدد و صةردداهص  صلردد ود، ولددلل   رددر صل ددرصذم صلة ددرية ل  ايا صالادد   

ة بخلدريص  صلطةيايدة ب صئيدة ل حياهتدا،  هندا   ت صجدل حتد َيً حيلزهدا عرد  و،ريها تن صملناوق صالسدف صئية صل صر د
 صالسفجابة صخلالقة.

وإذص كان صلرخام صملطرق ي فل صةراهص  ل ته دها، ر س ف صلا صئق ل صلةي ة قسد ف خاهقدة ت دل كدلل  
، صلددب حتمرهددا تدد ف مث صلن دداط صإلاسددا ، وتسدد   ص جنددة صةردداهية قةددل تااترهددا ل بطدد ن ص هصضددي صلادداقرف

ترل ها عاجزف ضايلة. ولدلل   دل سداان بادل صملنداوق صل طةيدة وصلصدحرصوية كا سدايم  وصلةد و عداجزين 
عددن صلرحدداق أبدف صملسددف َي  صةردداهية، ولددلل    تسددفط  هوتددا صسددرتدصد حي يفهددا بادد  دن دهنافهددا حددرو  

 هاايةال صلطاحنة.
مريا  صلن  م صةراهع، ه  صالسفجابة صل اررف لفح ع صلةي دة ل ع -بردع ت ينيب  -إن صل صر  صةي ع 

صملناسةة . ولان ت ينيب ير  با  صسفارصا تلصل لرمنةها ، صلب وصكةر قيام صةراهص  صملخفرلة، ودرافها 
 ل ترصقي صلفااتل، دن مثة مخسة دوصر  تفصل بطةياة تر  صلةي ة صملناسةة، وتسفثري تلاعرها صخلالق وهيم

 ص هصضي صلصاةة. دصر -د
 دصر  ص هصضي صلةار.- 
 دصر  صلناةا .-جد
 دصر  صلرغ .-د
 .18دصر  صلا  ب  -هد
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إذن صل ددروف صلةي يددة صلصدداةة   حتددفم عردد  صلاددر  وضدداهم صلدد و  صلسددريب،  ن صل ددروف صلصدداةة كااددر 
 عر  صلام م دصرااً لغريهم عر  صإلب صرت وصلةنام صةراهي .

 منع العرب من ال طور مل  كن ا اجلز رة العربية.إ ن الا )شيء ما  الذي 
 ه  صللع دب اهم ل ترتةفهم صل ايا تر . -شيم تا كان ل صلار  دالسهم 

شديم تدا ل سدرةيفهم، ل أيسددهم، ل صسفسدالتهم لر دروف ص يطدة، لفددأقرمهم تاهدا دون حماولدة تغيددري، 
 دون دن ت ال حت َيً يثري صسفجابة دو صسفلزص .

رأب دداهم حيدث هددم..  - أبطال ال فاعاال اخلاالق بياانهف وباني الظاروف اطيطااة هاف صلاددر  شديم تدا ل
 ب اًل تن دن ي رال صلفلاعل صخلالق، وصالاطرصرت صملة رت لررتقي وصلصا د ل ترصتة صةراهف.

 لان ذل    يسفمر لاب .
وج يددد  ورجددأف وتددن دون ت دد تا  وصضدددحة صسددفج  شدديم تدددا ل جزيددرف صلاددر   شددديم تددا ، خمفرددف 

 ووصض  ل جزيرف صلار .
 ل جزيرف صلار . -ل   حصل شيم تا ..اام 

* * * 
 عرينا دن افلكر ثالث ا اط دساسية للهم حياف صلار  ل صجلزيرف قةل صإلسالمم

، وخاادة صلزهصعدة، وهدي كرصهيدة قد  اح قار العرب الشد د وأنف هف من كافاة األعماال اليدو اة -دواًل 
 م تدد صرر صملددام وص ها  كثددر صلندداس، ولانهددا كرصهيددة تسددفحامة جارددر حددن تادد ن ا ددأ  جزئيدداً تددن عدد

ص ثرَيم تنهم  ن ميفرا ن ص هصضي، ل صلطائف تثاًل، صلب كان دثرَيم دهل تاة يصطار ن ريها، أيال ن تدن 
 صلامل صلي وع ل صلزهصعة، ويسفخ ت ن صلرقيق ل تثل هلب ص عمال.

، 2221رصهيددددة صلاددددر  لرددددزهرت، ول حدددد يث اددددحي   صلةخدددداهع ول صةدددد يث شدددد صه  كثددددريف عردددد  ك
  دن صلرس ل  ص  كان حي ث يفااً تن صلصحابة عن صجلنة، عن هجل  هرت ل صجلنة، راسف   اةاتدل 7081

وعن ب هجل تن دهدل صلةاديدة، ررمدا صافهد  صلرسد ل تدن كالتدل، قدال ص عدرص م وهللا ال  د ب إال قرشدياً دو تدن 
   هرت، دتدا حندن ررسدنا دادحا   هرت، وصلرجدل ي صد  ب دريش صملهداجرين تدنهم صلدلين ص اصاه، رإهنم دادحا

ن ص صمل ينة وتارم ص صلزهصعة ريها، وإال رإن تادة ت جد دف، بدنص صخلطدا  صل درآ ، ل وصد ،دري ذع  هرت، و  صسف
هيدة وصة يث صللع يدرو  كطرردة قاودا صلةد وع ل حردرف صلرسد ل  ص  يا دف لندا وياكد  تدا اارردل عدن كرص

 صلار  لرزهصعة، ويا ف كلل  عن صلفط ه صللع ةق هلب صلن رف ريما با .
دداه هد  صلدلع يلردد   ، عندد تا وُاِّدن م ول حد يث قفدل د  جهددل دادل قدال داه قفردين ، وص ك   ررد  ،ددري دك 

تدن  ص ها ي  ها، ودهصد بل صحف اهب وصاف اال، كيف تثرل ي فل تثرل، هجدل شدريف ،دين ثدرع، رايدف ي فردل
 ! وال ل صملنزلة وصملاااةه  د
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دن صةدددرف ص خددددر  كاةددد صدف وصلنجدددداهف، وصةياكدددة وصلنسددداجة، وصخلياوددددة وصلصددديا،ة، وصل ب،ددددة  -كايددداً 
وصلةنام، كاار حمف رف هي ص خر  وال حيرترها ،ري صلرقيدق وصلاةد  دو صملد ىل، وال تريدق بةدر، حدن إن صل دريف 

ب إليهدا شدخص تدن دادحا  هدلب صةدرف، كمدا كداا ص ال يفزصوجد ن تنهم وذص صجلاب كان ال حيرر وليمة ي ع  
إال ريما بيدنهم، ويادريون تدن تدزوج صتدردف دب هدا قد   حد صد  دو جنداه دو دبا دو خيداط، ويرحدق هدلص صلفايدري 
ص بنام كلل ، وين رون ا رف صال دهصم السها إىل صمل دفغر  بزهصعدة صخلردر، صلة د ل تدثاًل، وهدي ا درف ال تدزصل  

  ، وين رون ل دهجام كثريف تن صل ون صلار  حن دَيتنا هلب.كلل
ولال تن ص كه صملااادرف صل صضدحة ودلص صالحف داه صلافيدق صلاميدق صجلدلوه، هد  صسدفامالنا لارمدة  تهندة  
مباًن عمل دو و يلة، دو حن حررة، وجلهها ص اري ترتة  بو صن وصملهااة، رالار  كاار تا  تدن يامدل 

صً وتهددا ً، وال بدد  وتغددري  صملاددا ، ل صل دداهر عردد  ص قددل، و رددر صلارمددة حتمددل تردد  صجلددلوه بي يددل ح ددري 
 صلامي ة!

. رأتددا صلرعددي رهدد  عمددل الرعااي وال جااارة،ددري عمردد م  -عردد  تددا يةدد و  -  يددنج تددن صال دهصم  -كلثدداً 
يافددل يةاددث عردد  صخلمدد ل صلاددر  ص ول وص ساسددي، ودون صةاجددة إىل صخلدد ا ل تلاادديرل ودا صعددل، وهدد  بطة

 وصو وم وصل عة وحن صلن م.
ودتا صلفجاهف رهي  اهف ترصازير عر  ص ،رة، يراة ريها صلار  دوه صل سي  دو صلسمسداه صلدلع يدرب  
تن ررق ص سااه تن س ق  خر ، دو ين ل صلةرائ  تن تاان  خدر، تسدفغاًل، خاادة ل صللدرتف صملفدأخرف، 

مر تن تارا صل  صرل صلفجاهية لرسرة وصلنهة وقط  صلطريق. وهلص صلن رت تن تااه ص  صإليالف صلب حج
صلفجاهف ال ي ج  عرد  صإلافداج  ادل ال يافمد  عرد  ردائل صملد صهد ص ريدة، وهد  ردائل   يادن ت جد دصً داداًل 

ا رهددا  إال ل صسددفثنامص   دهف جدد صً، وإءددا يافمدد  عردد  ا ددل برددائ ، صل ددام تددثاًل إىل صلدديمن دو صلاادد ، دو
 يفيااً إىل تاة، حيث ترف ي صل ةائل ل ت سم صةج.

وهلص صلن رت تن صلفجاهف  صلرتصازير  وإن كان ريل تن صلامل دكثدر  دا ل صلرعدي، إال دن صلامدل ريدل عمدل 
إنه عمل مفرغ من اةع  يافم  عر  ت  ة صلسلر، وصافها  ررق صلسار ص كرب دكرب  ا يافم  عر  صةرردة. 

، تددا دصتددر صلةردداعة صلددب يفح ددق ريهددا هدداتش صلددرب ، سدد صم كااددر قماشدداً دو عطددرصً دو للعماال  االج ماااعي
  ينفجهدا، و  يادن دع حر دة تدن حر دا  إافاجهدا،    صللع  جر صً، هي براعة دجنةية عن صلار  صل سي 

 يارق ل اناعفها و  يرتة  هبا.
 هب  دكرب. إال ارد وسي  مسساه، يروج لةراعة   ينفجها تن دجل

 وكاار هلب هي صملسألة.
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. كددان هعيددل ربااح كباا  دون عماال حقيقاايرسدد صم ل صلرعددي دو ل  دداهف صلرتصازيددر، حصددل صلاددر  عردد  
تافم صً عر  صإلبل ل ص ،رة، بعفةاهها صللصديرة صل حيد ف صلدب هضدير مبرصر دة ص عدرص  ومب داورهتم حيداهتم 

صلاطش، ودكرل حن صلياب  تن صلنةدا  وص شد صك، وصجدرتصهب ودا ل صلة صدع. كاار تيزص  صجلمل اربب عر  
بصرب، وكان صلار  يرب  ع ف ترص  تن هلص صلرعيم تن صلرحم وصل بر، وحن صلرك   كان صجلمل ه  صةي صن 
صل حيد  صلدلع   أيادف ص عددرص  تدن تربيفدل وهعيدل، عردد  صلااد  تدن هعدي صةمددري وصلة در وصلغدنم وحدن صخليددل. 

الم مثنل كان   ب دمثن تا عن ب، وق  وهد ل صخلطا  صل رآ  عن ده صل ي م صل ياتة }وإَِّذص صْلاَِّ اُه وبسةة ،
د [ ؛ وهي صإلبل صة صتل، وع َّ بال صلةاحث  صملااارين صقفصاد صلار  صقفصا81/4ُعط َِّرْر *{ ]صلفا يرم 

، وجدد  صلاددر  هحبدداً كةددريصً اسددةياً، دوءددا ، وبسددةة هددلص صلغددالم ل صلددثمن وصلسدده لة ل صلرعددي19إبددل ل صلغالددة
 .عمل ح ي ي.

دتا  اهتل   اهف صلرتصازير  ر   ساع ب عريها ت قال صل سي  ب  ترصكز صلفجاهف صلااملية؛ صليمن وعم هدا 
صةة ة، صلارصق وعم ل بالد رداهس، واد اًل إىل صوند ، وبدالد صل دام وعم هدا بدالد صلدروم.. وكدرس ارسدل ريهدا 

بلطددرق صلدد عرف بي يدداً صخلطددرف دتنيدداً، بددل إن جددزمصً تددن هددلب صخلطدد هف، كددان مياددن دن يادد ن هدد  تصدد هب تاررفددل 
صملةاشر ريما ل  كاار صل  صرل صلب ار هي ق صرل دجنةية تن صملص ه تةاشرف، وكان ذل  هحبداً كةدريصً آخدر دون 

 عمل ح ي ي .
 .ذل  كرل يلسر سرةية صلار .. وكان

ياتدددل صلة صئيدددة صلةسددديطة، كدددان هبددد  صلرعدددي كةدددريصً إىل دهجدددة عاليدددة، وحدددن بلنسدددةة رةالنسدددةة ملفطرةدددا  ح
لرحررع صملرتف، كان هب  صلفجاهف جزياًل تررهاً ميفال مبخفرف دا صرت صلسر  تن شن دحنام صلاا . ودرادل هدلص 

دس تدال ت ابدل صلرب  إىل صإلقرصا برب رداحش تدن دجدل تسديري صل  صردل، ودرد  صلدةال ص خدر إىل صمل داهكة بدر 
وهددي اسددةة هبدد  عاليددة باددل  -% 100دع بنسددةة  -اسددةة ل صلددرب ، وكددان يرحبدد ن هبددا باددل ديندداه ديندداهصً 

 صمل ايي .
ل   هب  صلار  إذن دوءا كةدري عندام، دوءدا حرردة، دوءدا عمدل بملادًن صإلافداجي صالجفمداعي ل صلامرد  

 صل حي ين صلرلين   حيف رهام صلرعي وصلفجاهف.
ذص كان ق  حصدل هحبداً دون عندام، رايدف ال حيف در صلامدل ب يد ع   وملداذص يفادة السدل بلزهصعدة دو رإ

صة صدف دو صلنجاهف، ول يل هب  دوءا عمل، هب  ت  بطالة . كاار هلب صلن طة ص ساسية، ع ص عن قرة ت صرر 
 صملياب وص هصضي صلصاةة لرزهصعة.

                                                

 .7د. ج صد عري،  19
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لرقيددق وصلاةيدد  وصملدد صيف وصلطة ددا  صلدد ايا، بينمددا حيددفلظ صلاددر  لددلل  كددان ال بدد  دن يامددل هبددلب صةددرف ص
ب رف صلرعي وصلفجاهف، شدرف صلدرب  دوءدا رادل ح ي دي، شدرف صلاسدل ل صلرعدي وصالسفسدالم ةد صم صإلبدل 
عرد  إي دارت هتيدة، بعدث عردد  صلند م، وشدرف صلسمسدرف وصل سداوة، ورددرق صلسدار صملافمد  دساسداً عرد  هحرددة 

 ة هب ، ق  يا ن ريها تن صةيرة وصخل صرت صلاثري.سلر، وصافها  للرا
لقد عطال ال فاعال اخلاالق كان ذل  صل رف وهلص صالحف اه ه  صل يم صللع كان ل جزيرف صلار . 

بني العريب وبيئ ه وأبطل )ال حدي ، فعطل )االس جابة  ومل حتفز بذلك صعوبة البيئة العريب على ال غي  
 والبناء احلضار ني. واةقاومة والرتقي ا اإلبداع

 
 كان ذل  ه   صل يم  ل صلار .

 ولانل   يسفمر إىل ص ب  كما قرنا ساب اً.
 ر   حصل رجأف شيم تا ل جزيرف صلار  ،ريَّ ذل  كرل.

* * * 
 ا جز رة العرب -س جد إ -شيء ما 

رت صإل ابيدة ل . وكيدف صسدفطارت صخلطدا  صل درآ  دن يدزه   تا هلص صل يم صلدلع صسدفج  رجدأف ل صجلزيدرف
 دها قاحرة، صحف ر داحاهبا صلزهرت وصلزهصعة دساساً !

تا صالسدرتصتيجية صلدب عمد  إليهدا صخلطدا  صل درآ  تدن دجدل   تثد ير   صمللداهيم صلسدرةية صلدب عدات عريهدا 
إىل  نين ددرو  اددل صلاددر   تددن دجددل دن ل ددرآن السددرتصتيجية صلددب صسددفخ تها صكيددف دي  ددفهم  تددا ص  -صلاددر  
 حتدايً  ث  اس جاب هف؟.ب ال  ارها ت ال  -ب ال آخر  بي فهم

كيل اس طاعت اسرتاتيجية اخلطاب القرآب أن تكمال معادلاة ال فاعال اخلاالق باني البيئاة الصاعبة 
واجمل مااع العااريب ، هااذا ال فاعاال الااذي ظاال عااا اًل مبطااواًل قبلهااا لقاارون  و لااة، دو ااا اساا فزاي، دو ااا 

 إاثرة؟.
رر ص لية صل رآاية عر  إحد صث صلفغيدري ل صمللداهيم صجلاهريدة صملف صهثدة صلدب كرسدر ولاي اارف كيف عم

، وحندداول دن ارادد  خنلااع رؤوساانا بكاال مفاهيمهااا اة وارثااة واةكرسااةعرينددا دن  ،..صحف دداه صلامددل صليدد وع
وينسددلها. تدن دهضدية صللهددم صجلداهري صلدب ادزل عريهدا صل درآن لين ردها  -ص َي  صل رآايدة تدن تن د ه جداهري 

وتن صملارسا  صلب عريندا دن  راهدا تد  هحوسدنا ترد  صلدب تةرد   دحاسيسدنا، و  ااد  افلاعدل تاهدا، ترد  
 ، صملفارهف كثريصً ل صخلطا  صل رآ .ما كسبت األ دي، وما قدمت األ ديصملفار ة برلظ ص ي عم 
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هدا تدروه صلادرصم، ولادن لد  َّتيرندا هدود إانا، صلي م، ال ار  شي اً اادتاً  سدلاً ل هدلب صلرل دة، وءدر عري
ص راال ص وىل عن  ازووا  ول ترف ل تاة، وتلاعل صمللداهيم صجلاهريدة تاهدا، ترد  صلدب كدان صحف داه صلامدل 

 صلي وع تارساً وكبفاً عن ها، ل ج   دن ص تر خمفرف ااتاً.
فَدينِّ ُكْندُر تُددرَصًب *{ ]صلنةدأم }إِّ َّ دَْاَلْهَ ُكْم َعَلصًب َقرِّيًةا يَدْ َم يَدْن ُُر صلْ  َتْر يَدَ صُب َويَدُ د ُل صْلَادارُِّر ََيلَيدْ َمدْرُم َتدا قَد َّ

78/40. ] 
  دال ية و ذل  ،ريةاً بلنسةة مللداهيم صجلاهريدة صلسدائ ف صملطم ندة عرد  َّتد م عذاب بسبب عمل  دوي

اًل حيف دددرون صلامدددل صليددد وع صةسدددة وصلنسدددة، وصل دددرف وصمللددداخرف صل  ميدددة. دال يةددد و ذلددد  ،ريةددداً وهدددم داددد
 وأيال ن تنل !

{ ]صلددرومم  َددا َكَسددَةْر دَيْدد ِّع صلنَّدداسِّ [ . 30/41دكثددر تددن ذلدد  ودكثددر }َ َهددَر صْلَلَسدداُد لِّ صْلددرَب ِّ َوصْلَةْحددرِّ مبِّ
 صللساد ل صلرب وصلةحر يفارق باسة ص ي ع  بامل ت رترل ص ي ع 

 لاهيم صجلاهرية صملسف رف.ية و ذل  اادتاً دكثر ودكثر، تسفلزصً دكثر لرم
 [ .35-36/34}{ ]ي م 

َرْفدددُل  صالسددفلزص  هندددا دوضددد . إن صملدددن  صإلودددي يسدددف هجهم }دَرَددداَل َيْ دددُاُروَن{ عرددد  تددداذص  عرددد  }َوَتدددا َعمِّ
ي دددارون عرددد  تدددا أيالددد ن تدددن صقرتصردددل، ويا وادددل تسدددةة  -دَيْددد ِّيهِّْم{ ل صلزهصعدددة بلدددلص ، حسدددة صلسدددياق 

 وتن صة.
ْم َوُتَار ُِّمَنا دَْي ِّيهِّْم{ ]ي م }صْليَدْ َم  َْ  َ صهِّهِّ  [ .36/65فُِّم َعَر  دَردْ

اةهااف أهنااا ساا خرج عاان صاام ها، عاان  -إن سددي اً دو ادداةاً  -هددا هنددا سددففارم ص يدد ع مبددا عمرددر 
 مجودها، س ص  قيمة موجبة بعد ما ظلت مهدرة ومائعة لفرتة  و لة.

وتا يندددل عدددرب تلاعدددل صخلطدددا  صل دددرآ  تددد  تلددداهيم  قيمدددة ترتةطدددة بلامدددل صليددد وع صلدددلع دعيددد   هيردددل
 صجلاهرية.

مباا  وإحيدامص  وتلداهيم  وهالص كان صخلطا  صل رآ  يفلاعل ت  صمللاهيم، عرب صسفخ صم دللاظ حممرة
 تاسحة . ،كاسحة ،  ااهتة   سلة 

 الفالح : يل اةعاب وصوال اىل الفوي
لز وادداهم، بلددر،م تددن دانددا صليدد م ال انفةددل، عددرب للددظ آخددر، صسددفخ تل صخلطددا  صل ددرآ  أبسددر   تسددف

 ترصكما  صلفلاسري، إىل صلص تة ص وىل صلب دح ثفها صحفااك صمللاهيم صجلاهرية ت  دللاظ صل رآن.
ه  للظ صللال  وت ف اتل صلاثريف ج صً ل صسفامال صخلطا  صل رآ ، إانا صلي م ح  يطرق  هلص صلرلظ 

ية قرآاية، يفةاده إىل ذهننا ر هصً تاًن صلنجدا  وصللد  ، وهد  صملادًن صلدلع قصد  مسانا هلص صلرلظ ت هج ضمن آ
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صخلطددا  صل ددرآ  رادداًل  ادديرل وتامي ددل، لاددن تددن  صويددة دخددر  ااتدداً ،ددري  صويددة صلراتبددة وصلفاددرصه صلددب تادد د  
 عريها.

هددد  وصضددد  مبادددًن ل تلددداهيم عربيدددة تدددا قةدددل صل دددرآن، كدددان ترتةطددداً كمدددا  إن صملادددًن ص ادددري لرلدددظ ررددد  
صللالحددة، شددق ص ها وقطاهددا وهتي فهدددا لرزهصعددة، دع إن صلرلددظ كددان ترتةطددداً ل دذهددان صجلدداهري  بلزهصعدددة، 

ن ال  درردد   كددا دسددمصلرتصازيددر، وتددن دتثرددة ذلدد  دن وصحدد ف تددن دشدد  صملهددن ص دهصًم وهرردداً ل افمدد  صلرعددي و 
 عريدل عندل صلرسد ل بللالحة وصلزهصعة،  ا هن    ةي  ر  وصلا صهتةاط صلاةي   ، كناية عن  يسم  بل صال صلاةي 
حي  هنى عن تسامية الغلماان والرقياق باا )أفلاح ، حتر اراً للمفهاوم ككال،   ريما با .. صلصالف و صلسالم

  .3730، صبن تاجل 4959، دب  دصود 2136.  تسرم  مفهوم الزراعة، من النظرة اةزدر ة
 .هحرة و يرة، ج هرها صلفلاعل ت  صخلطا  صل رآ .ا  وصلل   جوب  صال دهصم وصالحف اه.. وصلن

 ..ررنفأتل ل هلص صجلزئية تن هلص صلفلاعل.
 إخلع رأسك القدمي ..و اتبع القرآن ..من أجل رأس جد د

لر دددرآن، وعرددد  ضددد م صل دددر  صلسدددابق  وضدددارت  لاهيمندددا صملف صهثدددة عريندددا دن  رددد  هحوسدددنا دواًل، وارتدددي مب
دن حناول َّتيل دالسنا ل ذل  صلاصر، تر  صلسدرةية، ذلد  صالحف داه لرامدل وصلفمفد  مبيدزص   صجلاهرية، عرينا

 صلرعي وصلرتصازير وح صم صإلبل صلةاعثة عر  صلن م.
[ ، إهنددا ص َي  صلا دددر ص وىل تددن سددد هف صملاتندد ن، وصلدددب تسددفخ م صليددد م 10-23/1}{ ]صملاتندد نم 

ص ار ة عر  صلصدالف خص اداً وصالبفاداد عدن صلدز  وص تاادة وصل ردام عادف لفا صد ت صالا   صجلماعة صملاتنة  
 بلاه  ورال صلزكاف.. إخل.

 .تلاهيمنا وتارساتنا لاننا صتل نا دن  ر  هحوسنا و 
 ..ررنحاول ترف دخر 

حنددن ل صل ددرن ص ول بددل قةددل صل ددرن ص ول صوجددرع، رالسدد هف تايددة ازلددر ل تاددة قةددل صوجددرف، وحنددن  
ا صلار  يفيااً، صةرف صلي وية وصلامل، بص هف عاتة، وصلربكة ل صلرعي و اهف صلسمسرف صلب تافات حنف ر، كم

تاة وآوفها عريها، وال ي ر نا ،ري دتر هلص صلصابئ حمم  ودتةاعل ص هذل ن، صلدلين ي دا،ة ن عرد  آودة تادة 
 وتارساهتا. ررنر تاذص ل يل صلي م لين رل عن هبل 

رَددَ  صلْ  نُدد َن *{ ح داً  َي لراجددة. َي لرسددخ}قَدْ  دَردْ ريصددلهم هبددلب صلصددلة  رية. هدا هدد  يسددة دتةاعدل ُمْاتِّ
صة ددريف صلفصددغرييةم صللددال ..، بادد  كددل تددا القدد ب تددن عنددام وعددلص ، جددزصم عردد  صتةدداعهم لددل، كمددا لدد  كددان 

إليدل   مي حهم وي قرهم ويسفامل ايغة صلفح يق  ق   وتا بودم يفمسدا ن بدل باد  ذلد   تدا صلدلع ي د هم
 ررنر تاذص ي  ل با  دن سةهم 
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ليزيد  إادل يفحد ث عدن خ د رت وهد وم ل صلصدالف،  وكاادر ادالف دهدل تادة تاداًم  ..}{ إن صلاجة
وتصد ية ، وإعددرصا عددن لغدد ، وراددل صلزكداف و صلنمددام، وكرهددا ل سددياق تدد   وإشدادف، لاددن ملدداذص بدد د كالتددل 

ا بخل د رت ل صلصدالف وصإلعدرصا عدن صلرغد ، ورادل مبسةة وصاف اص  وتا عالقة صللالحةم شق ص ها وقطاه
 صلزكاف وحمار ة عر  صللروج 

مث تا بلل يصلهم وياد هم بلد صهث  }دُولَ ِّدَ  ُهدُم صْلَ صهِّثُد َن *{ يرثد ن تداذص  دول د  صللداة ن، مث تدا بلدل 
 يسةهم مث مي حهم، مث يا هم بإلهث صلا يم 
 َي لراجة، َي لرفناقل، َي لرسخرية..

 لعله ال  قصد اةسبة واالن قاص أصاًل؟ هل  عقل أن ال  قصد  لك؟ ! لكن
هددل ي صددد  دن ميفددد حهم ومييدددزهم ريصدددلهم بللالحدددة  حددداوم حدددال ص كددداهين ص جدددرصم صلدددلين ال يامدددل 
عمرهم ،ري صلرقيق وصمل صيف.. كيف  ورديهم ص شدرصف وص ،نيدام كمدا صة درصم وصلاةيد  .. َي لراداه، َي لرن يصدةم 

 رج تن قريش تن يا  صللالحة ت ريلاً وصتف صحاً دن خي
إن قااار ش ومفاهيمهاااا ال جار ااة، الرعو اااة حقااااً ا   تادد  صملسددألة تسدددألة داددنام ودوكن وإلدددل وصحدد ،  
 خطر!

                                             * * * 
، قد  دصه ل تادة عند تا صادط تر تادابري صخلطدا  صل درآ  مبلداهيم  ا تة كهلب، ح صه كهلص، وال بد َّ

قريش صجلاهرية صملسف رف. راللال  صللع صسف ر تاناب عن   عرب صل رون بلنجاف وصلل  ، كان حيمل تاًن آخر 
ل دَيتهددام كددان ت ددف اً تددن صللاددل  رردد   صلددلع ياددين شددق ص ها وقطاهددا، وصسددفامال صخلطددا  صل ددرآ  وددا 

هد  صسددفامال جدرعم وج يد ، وكددان   ص ترددطه ين داداًل وقفهداصلدلين كداا    تادرا صالتفد ص  لل دة صملدداتن  
 مبثابة صلص تة لرملاهيم صل ري ية صملسف رف.

إن اد تة كهددلب، دقدل دو دكثددر قردياًل، وال بدد  حدد ثر تد  كددل صسدفامال تددن هدلص صلطددرص  دد صب صخلطددا  
 صل رآ م

َرَ  َتْن تَدزَكَّ  *{ ]ص عر م   [ .87/14}َقْ  دَردْ
َرَ  تَ  اَها *{ ]صل م م }َقْ  دَردْ  [ .91/9ْن  َكَّ

َِِّّ َلَارَُّاْم تُدْلرُِّح َن{ ]ص عرصفم   [ .7/69}آاَلَم ص
 [ .23/117}إِّاَُّل اَل يُدْلرُِّ  صْلَاارُِّروَن{ ]صملاتن نم 

 [ .23/102}َرَمْن ثَدُ َرْر َتَ ص ِّيُنُل َرُأولَ َِّ  ُهُم صْلُمْلرُِّح َن *{ ]صملاتن نم 
ُا ص َكْي َكُ  َرَ  صْليَدْ َم َتنِّ صْسفَدْاَر  *{ ]ولم }َرَأيفِّ  [ .20/64ْم مثَّ صئْدُف ص َالًّا َوَقْ  دَردْ
 و،ريها كثري..
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هددلب صالسددفاماال  صملفادد دف لرل ددة صللددال ، وصلددب تدد حي مباددًن إ ددا  ل كددل آيددة، كددان وددا دثددر كةددري، 
، رلددي ل الياادوي بصاافة عامااةا تغياا  النظاارة االج ماعيااة ةهنااة الفالحااة، وللعمااتدد ه ي عردد  ص كثددر، 

صالسف هادين ص ول ، يرتة  صللال  بلزكاف، وهي صلنم  دو صلنمام، وه  صهتةداط ذو تغدز ، وقد  دحد ث وال 
 ب  تن للفة ا ر ل صمللاهيم صجلاهرية..

  يلرحدد ن، ردداللال  هنددا  لارهددم -اامددل  -وتددرف دخددر  يطرددة صخلطددا  صل ددرآ  دن يددلكروص آالم هللا  
دخر  يرد صللال  ل ترف  ، وهم صللين كاا ص أيال ن تن صلرل ة، وي م زون تن ت ف اهتا، وص ت  تطرة و

تاددرا صإلشدداهف إىل صلنصددر وصالسددفاالم، وهددي إشدداهف وددا تغددز  عردد  ضدد م وهودهددا ل افمدد  صلنهددر صلا دديم 
 وصل لفا صخلصيةة، وه  صيفم  صللع ي  ه صلزهصعة وصللالحة ب ال كةري..

، و،ريهددا كثددري، دحدد ثر دثرهددا ل صمللدداهيم صجلاهريددة صلسددرةية صلددب صهتاددز  عردد  صحف دداه هددلب صإلشدداهص 
إهندددا دحددد ثر دثدددرصً تددد  ادددزول دول آيدددة حتمدددل لل دددة  ل ددد لصلامدددل صلزهصعدددي خاادددة وصليددد وع عاتدددة، ال ميادددن ص
  صللال   ال وةااً، ص تر دع   تن ذل  باثري .

آ  عردد  صملاددًن صملغدداير وص رددق ص بادد ، دحدد ث، دون ولاددن تاددرصه اددزول ص َي ، و كيدد  صخلطددا  صل ددر 
تغاا ات وفجااوات ا جاادار الساالبية السااميك ، وهااو اجلاادار الااذي ساا جهز شدد ، عردد  صملدد   صلةايدد ، 

 عليه اسرتاتيجية اخلطاب القرآب، عجموع أسلح ها، وابل در ج.
 

 احلرث و الزراعة ...و مفاهيف "إنقالبية"
وت ف اهتا ينطةق، تن ب  دوىل، عر  دللاظ دخر ، صسدفامرها صخلطدا  وتا ينطةق عر  لل ة صللال  

صل ددرآ  ب دددال تغددداير وخمفردددف عدددن صمللددداهيم صجلاهريدددة صلسدددرةية، ودد  هدددلص صالسدددفامال إىل إحددد صث ثغدددرص  
 ورج ص  دخر ، ل ج صه صلسرةية إَيبم ج صه صمللاهيم صملفجلهف ل ال  وترصث صلار .

، وهي لل دة ترتةطدة بلزهصعدة، وبادل صالحف داه صملفد صهث صملراد د ودا، لادن تن هلب ص للاظ   صةرث  
ددرَفِّ اَددزِّْد لَددُل لِّ َحْرثِّددلِّ َوَتددْن َكدداَن يُرِّيددُ   صخلطددا  صل ددرآ  تددرف دخددر  يصدد م سدداتايلم }َتددْن َكدداَن يُرِّيددُ  َحددْرَث ص خِّ

د رَفِّ تِّْن َاصِّ َها َوَتا َلُل لِّ ص خِّ ندْ اْدَيا اُدْاتِّلِّ تِّ [ ، إادل يرداهم دتدام خيداهين، 42/20يٍة *{ ]صل د ه م َحْرَث صل ُّ
هدم يرررد ن صةدرث داداًل! حيف روادل، ي دم زون تدن بينمدا  لثاًم حرث صل ايا، دو حدرث ص خدرف وال ياطيهم ك

 دن يا ا ص ل خياه كهلص.
ق صةرصثدددة  عمدددل ص جدددرصم وصلرقيدددق، إاندددا ال اريددد ب داددداًل . لادددن صخلطدددا  صل دددرآ  يسدددفلزهم عرددد  تلدددرت  

 ..حرث صل ايا، دو حرث ص خرف.دتا  صلطريقم 
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[ ال يزهع ن، 64-56/63وتن هلب صالسفلزص ص  صلف ه ية دن يسأوم صخلطا  صل رآ  }{ ]صل صقاةم 
داه »وحيف رون صلزهصعة دااًل، ويسدفنال ن حدن دن ي دفرهم  هصرت  -بل إهنم ل وصد ،ري ذع  هرت  لد  دن ،دري دك 

رآ  بصددرصحة يسددأوم }دَرَدددرَدَيْدُفْم َتددا حَتْرُثُدد َن *{ ياددادون يفميددزون ،ي دداًم دهنددم ال ، لاددن صخلطددا  صل دد«قفرددين!!
إاددل سدداصل وصسددفلزص   -يزهعد ن، رايددف يددرون تددا يزهعدد ن  وكيددف بادد  ذلدد  إن كدداا ص هددم صلددزصهع  دم.. هللا  

رق دبا  وت   دهحة، وه  با  هلص كرل صالفا  عر  درق آخر ، د -وحلر عميق ل صمللاهيم صلافي ة صلةالية 
،ددري صلرعددي صلةدد صئي وصلفجدداهف صلاددابرفم درددق صلزهصعددة، صلامددل صليدد وع، بددل صلامددل بملاددًن صالجفمدداعي صإلافدداجي 

 لرارمة.
ضمن هلص صملنطرق وصملله م ميان صلن در إىل إشداهص  دخدر  كثدريف وتفاد دف، وهد  ل صللدرتف صملايدة تدن 

  دو صإلشداهص  صلادابرف إىل صلنخدل 18/32  سد هف صلاهدف صخلطدا  صل درآ م تثدل قصدة اداحة صجلنفد  ل
وصلدددزهورت وصلزيفددد ن وص عندددا  ل سددد ه كثدددريف، كرهدددا كاادددر تامدددل عمدددل صملاددد ل ل جددد صه صلسدددرةية صلسدددمي ، 

 صملفمركز عر  صالحف اه لرامل صلي وع.
 ..و  يان ذل  كل شيم.

 ح  ال وحيد: إ ايب وخم لل
وصسدددفة صوا بإل ابيدددة، هدددي داددداة تهمدددة ميادددن دن ت صجدددل دع لادددل تهمدددة صجفثددداث جدددلوه صلسدددرةية، 

 ع ي فم س صم كاار ع ي ف دينية، دو ع ي ف سياسية، دو ث هية ازج تا ب  صالثن .
وبلر،م تن دن صلرتكيز ،الةاً تا يفم، عن  صة يث عن صل َي   صلف حي ية، عر  حماهبدة ص وكن وصلد ع ف 

ه  صل دغل صل دا،ل  اةيدام هدلب صلد َي  ، إال دادل تدن صل صضد  عند  تلحدص إىل إلل وصح ، كما ل  دن هلص 
 ص تر، دن صملسألة دبا  ودوس  تن ذل ، وإن كاار تفرمن ذل  حم هصً ترتكز عريل دشيام دخر  كثريف.

وإذص كان ذل  ية و تةالغة خبص ص ص دَين صلسدماوية عم تداً، إال دادل يصد ق تد  صإلسدالم، خص اداً 
  ساسية  صل رآن .ت  وثي فل ص

كان صملركزية، إال دال ية و با  صلف قيق، كما لد   سألةية و رااًل لر هرة ص وىل صملوبلر،م تن دن صلف حي  
 إ ارًا عاماً  ضف تفاصيل مركز ة مهمة.

وصة ي ددة دن إقنددارت شددخص وثددين ت ددرك، بسددخارة تاف  صتددل صمل هوثددة دتددر  اددن لدد  تدد صرر وددلص صل ددخص 
 ط ي عام، وهاي  تن صللطرف، وح  ددف تن صلا ل وصلفلاري.ت  تا  ح  تن

  ون   غ  -اليائس  -لكن كيل تقنع الشخب السليب 
كيددف ت ندد  تددن ال دتددل عندد ب، ال ه،ةددة ل صةيدداف، ل صلفغيددري، ل صلفحدد ع وصالسددفجابة، أبن ي دد م تددن 

 هتادب وقربب ليةف رت قياتفل بنلسل.
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ة ي طددد  دو شدددجرف دتدددل، وهددد  ياف ددد  صعف دددادصً جا تددداً دن دهضدددل كيدددف ت نادددل أبن يغدددرس ل دصخردددل اةفددد
 قاحرة. ودن مسامب  ساة، وه  حيف ر صلزهصعة دساساً.

هو  صإل ابية، ل صجلثة صوات ف صلب صهتردر لنلسدها وضد  صل درب صملهد ،  ،أبع وسيرة ميان الخ صلرو  
   أبي يها،  ن صلامل صلي وع حمف روصسفنالر حن دن حتلرب 

كيدف تغدري تلداهيم عاتدة، جدلوهها عمي دة، ود،صداهنا صجلدردصم  فد ف، وشدةافها صلاناة تيدة ص خطة ويدة 
 ترفف ح ل تالريف صل تاا وداسجة صلارال ، وترصكز صإلهصدف ل صل تاا 

، وصمللفدا  ت جد د ل هد  كيف ت ن  صلسج  أبن يل  دسرب، عن تا تا ن صل رةان ت ج دف ل دصخرل
 دن يسفامل ي يل  داال  يارف دال سج ، ويسفنافي يل، لانل ال 

كيف ت نال دن يفااجل، عن تا يا ن صملريل  هدل دادل تدريل  بدل يصدر عرد  صلفجاهدل، وكيدف تااجلدل 
وترضل ر  صن صملناعة  صملناعة دتام دع ااةة دو هزف، ال مباًن دال ينهاه دتاتها تر ائياً، ولان مباًن دال عداجز 

 صالسفجابة لرفح ع صللع اثرل، رفسفمر حياتل كما هي دوءا تغيري. عن صلفلاعل تاها، عن
كيف تااجلل عن تا يا ن ترضل ر  صن صإلهصدف  إهصدف صةياف، إهصدف صلة ام، إهصدف صلفغيري. بل كيف ت نادل 

دن  بلفغيري، وه  ال ير  تدا يسدف عي لرفغيدري. إادل قداا  برعيدل و اهتدل، ودوضدارت حياتدل كاردة، دون دن يفصد ه
 هناك حياف دررل با ها.

كاار ت ارة صلار  صجلاهل بخفصاهم دال  هدل كدم هدي سدي ة دوضداعل . لدي  ذلد  ر د ، بدل كدان 
يلفخر بنلسل وقةيرفل وعروبفل، عر  س م ص وضارت، وياا  صل ار صجلاهري صعفدزص صً عنصدرَيً لرادر  أبوضداعل 

  ايا ل صلسرم صةراهع، دوءا تنا رت.ودح صوا، بلر،م تن دال كان وقفها حيفل صملرتةة صل
هلب ت ارة تا  ف وتركةةم جهرل، س م دوضاعل، إضارة إىل صعفزص ب وصرفخاهب هبا، كيف ت نال بفغيريهدا 

 ص ن، إذص كان يفص هها جي ف، بل وتسفحق صللخر.
 وهي ت ارة ال تزصل قائمة إىل ي تنا هلص، وال ،رصبة.

* * * 
ام هبددا صخلطدددا  صل ددرآ  خطدد ف عردد  ده  حددل هددلب صمل ددارة وع يددد ف كددان صلف حيدد  بلصدديغة صلددب جدد

كما تطدر  دو ت ضد  صليد م، تةد و كمدا لد  كاادر ام عدة تدن  صلدالمص   دو  صلند صهي ، ال تلادل    -صلف حي  
م بادل صخلطدا  صلسدائ عرد  لسدان كلص وال تلال ذصك، خص ااً عن تا ت د م بطري دة تةسديطية وت ضديحية 

ص وكن، ص وليام وصملرصق ، صالتفنارت عن صللب  لغري هللا، صالتفنارت عن صلف سل، صالتفنارت عن صالتفنارت عن عةادف 
 صلرج م إىل صلسحرف وصلاهنة وصلفطري.. إخل، و،ريها تن صملنهيا  صمل ج دف تثاًل ل كفة صلف حي .
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قدرصه ديرداً دن وت  صإلقرصه دن صخلطا  صل رآ ، دون شد ، قد  حداه  هدلب صمل داهر، وبردرصوف، وتد  صإل
رإادل  دة دن  -هلب صمل اهر ال تزصل ت جد دف إىل ي تندا هدلص ل صلاثدري تدن صيفمادا  حدن صإلسدالتية تنهدا 

 ا ري إىل قصر صلف حي  عر  هلب صلالمص  وصلن صهي  ردب تن دع م ودوس  تا ريل.
تدر وتة ئدل ص ساسدي ، كدان ل ح ي دة ص تةاشدرفا لد  كدان ام عدة المص ، بصد هف إن تا ية و صلي م كم

، وكدان  انع اقًا وحتررًا من إرث ثقيل وقيود عر قة عميقة اجلذور ا ال كو ن النفسي واالج ماعي العاريب
صلدب تبد ل وتغيا  للبنياة ال ح ياة حتطيم هلب صجللوه، عرب تا ية و صلي م ام عة تن صلالمص  وصلن صهي، ه  

 اهرية.ت ال ص ساس صالجفماعي وصالقفصادع لار  صجل
  ياددرف تددثاًل ريمددا ا ددل عددن عددر  صجلاهريددة تددن دشددااه ودتثددال وخطددة، عددن تدد ين شدد ي  ايددزوص بددل، 
للل  ردإن اسداهم ب وكن بلرد  تدن دعد ف صلف حيد ،   يادن يصد ه عدن إميدان دو ع يد ف، ب د ه تدا كدان 

ريهدا تدن سدرةية وصتااليدة اادهصً عن اس  ب يم صجفماعية وصقفصدادية اثدل ادرة حيداهتم صجلاهريدة، بادل تدا 
وأيس وَّترف. وكان صلف حيد ، تدن جهدة دخدر ، ميثدل َّتريداً عدن كدل ترد  صل ديم صلسدرةية وصل يد د صمل هوثدة صلدب 
 رر ت  ب إىل صل هصم، كان صلف حي  صاافاقاً تن ءد  صةيداف صلسداب ة بادل سدرةياهتا، وصاطالقداً وحتدرهصً حند  ءد  

 عل تسفمر ت  تاطيا  صل صق  وصلةي ة.حياف خمفرلةم حي ية وإ ابية وتلا
صليد م، كدان هنداك وصقد  صجفمداعي سدريب تدرتة   ب قد  الهمهدا ب دال ادرد ل كل  ال  تن صلدالمص  صلد

تةاشرف بملسألة صلب هن  عنها صخلطا  صل رآ ، وكان تةين هلص صلنهي تن قةل دررصد يفزصي  ع دهم بسدفمرصه، 
 ق ي ل، ودن  قطياة  تا كاار حت ث ت  ق صا  ودعرصف ذل  صيفم .ياين دن صهتةاوهم بيفم  صلساب

وها تن دشهر دانام صلار ، كا  ميثالن بدردع صلاثدري تدن  -ل  دخل  ص وكن تثاًل، إن صلال  وصلاز  
، صلاثدري تدن ص قد صم صلسداتية ، وعةادف ك كة صلزهرف كاار هصئجة عند  20صلزهرف ك كة  -صلةاحث  صملااارين 

ل سدريهم صلريردي وصلةد و صلرحدل  صد ق الرعاةنها كاار تاين عن  صلار  شي اً آخرم را كة صلزهرف كان لا
إن الاالت كاار هتف ع بلنجم صلالت  ل ورق سريها.. دع   قوافل ال جارة العابرةعن  تن رهم لياًل، وحن 

وكددان  وال جاارة العااابرة. -: الرعااي والعازى، هااذا كانات متثاال ارتبا ااً وثيقاااً وهااف مميازات احلياااة اجلاهلياة
وصلفجداهف صلادابرف  - صلرعدي  ال حارر مان  اط احليااة الساابقةصلفخري عن عةادف هدلين صلد ثن ، يادين بةسداوة 

صلددلع كددان  -صملافمد ف عردد  صل  صردل ، وصالاطددالق حندد  ءد  حيدداف خمفرلددة، وص تدر السددل بلنسددةة لرد ثن  ود  
صلةالغة ل حياف صلرعاف وصلة و وصل  صردل صلفجاهيدة، وكدلل  لر دم  ص رقدة صلدب يرتز لاةادف صل مر، ذع ص هية 

 تاة وهنا َّت راً وهتيةاً، تن دشافها ص رقة.

                                                

 د. سي  حمم د صل مين. صلرتصث وص سط هف، دصه صبن سينا لرن ر 20
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وياا  تا د ص انام وتااثرها با د صل ةائل ء  صةياف صملف رذتة وبي ة صلصدحرصم وصلاثةدان صلرتريدة صلدب 
وكان إلغام هلب صلفا دية برربة وصح ف، وت جيدل صلاةدادف حند  إلدل  تا ق تا ن افم  ت ح  ل صجلزيرف صلاربية،

ال خلاي عان خضاوع واس ساالم العاريب لبيئ اه  ،ضمن تا يادين  ،طرق، وال خيص قةيرة باينها ياين وصح  ت
 وصعوابهتا ، وبدا ة عمله على االس جابة لل حدي الذي متثله.

صلارديب، كاادر عند تا جدام عمدرو بدن ةدي بسدةاة بل إن ب صيدة صسدف  صم ص ادنام ملادة، كمدا يدروع صبدن 
وال ميادن افخيدل تاةد  دهدل تادة  ادنام دجنةيدة، إال إذص كدان ذلد   ،انام تدن صل دام واصدةها عند  صلااةدةد

 بلفأكي . ال جارة، ولغرا اس قطاابً وجذاًب لقبائل الشام حنو مكة
وصملغدداترف ل ذلدد   -برف صلاددا -  ااةختلياااً عاان تااراث مكااة ومكان هااا ال جار رددالفخري عددن صل ثنيددة، كددان  
تن قةل  اه، اغاه وكةاه، آتن ص بل ين صجل يد ، وصعفن د ص صلف حيد ، ووضدا ص هدس تداوم صلفجداهع ل  ا ر، 

خطددر، إذ إاددل دون دوكن، ال حددج، ودون حددج ال تاددة وال  دداهف وال هبدد ، وتدد  ذلدد ، ر دد  ررددر ص صلفخرددي 
 يم صلف حي  صلة يرة.عن كل تر  صل يم صلغابرف، وصعفن  ص ق

صلفخردي عدن دوه  -إذن ع ي ف صلف حي  وإلغام صل ثنية، كاار تاين ضمن تا تادين، خص اداً ل صلة صيدة 
وكاان إلغااء هاذ  األواثن تاة صلفجاهع صملهم، وصملرتة  اتهخيياً مب قاها صل يين، حيث ترم كل دوكن صلار ، 

ألواثن هاااو موساااف كاااان موسااف احلاااج إىل هاااذ  ا   عااين إلغااااء دور مكاااة الاااد ين وماان ث ال جااااري، حيااا 
، وكددان صعفندداق ع يدد ف صلف حيدد  ياددين إلغددام صةددج إىل تاددة وإلغددام  اههتددا، واةهااف ا مكااة ال جااارة الرئيسااي

وصلفخري عدن تلداهيم صلفجداهف  صلرتصازيدر ، وكرمدا  صد عد د تافن دي ع يد ف صلف حيد  ت د د صخلنداق عرد  تادة 
م تددن دن صإلسددالم حددارظ ريمددا بادد  عردد  تاااددة تاددة صل ينيددة وصلفجاهيددة، إال دن ودوكهنددا وتلاهيمهددا، وبلددر،

 18، أي إن مكااة اساارتدت مكان هااا ال جار ااة بعااد ذلدد    حيدد ث عمريدداً إال حدد صيف صلسددنة صلثاتنددة لرهجددرف
 عاماً  و لة من ال هد د، وهي فرتة كافية لقلب وتغي  أي مفاهيف كانت.

 هانةالغاء القرابني : الغاء الك 
وكان إلغام صل رصب  صمل  تة لاوكن إلغداًم ل داهرف تفجدلهف ل كاردة صيفمادا  صلرع يدة، صلدب تافمد  عرد  
قددربن صلدد م و سدداً دساسددياً تددن و دد س تدد ينها، رإلغددام صل ددرصب ، كددان ياددين تددن ضددمن تددا ياددين إلغددام صيفمدد  

ااددر صلف اليدد  صملا دد ف لامريددة ت ددد مي صلرعدد ع السددل باددل سددرةيفل وصسددفااافل وأيسددل، لددي  ذلدد  ر دد  بددل ك
، ر     مصاحل اةأل القرشي ال جاري بطبقة الكهنة والسدنة وأصحاب اإلبلصل رصب  تاا  عمرياً صلف ام 

كان تن تصرحة تا صلفجاهف صل رشية دن تلب  صللبئ ، دتام ق صرل صلفجاهف صمل مسية صل ادتة تن دجدل صةدج، 
ةااً مبا وا تن حصة تن صللبئ  وصل رصب ، وكان داحا  صإلبل تسفلي ون وكاار وة ة صلاهنة تسفلي ًف و
 وةااً أبهبحهم تن ذل  كرل.
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ر   كاار تا د حترمي دا صرت ص ااام صلسائةة وصلةحريف وصل صارة وصةام يه ف عم تداً إىل حتدرمي ذبد  دشد  
تصل ع رف دبطن تففالية، وصلةحدريف هدي ص ا صرت إافاجاً، وخااة ل ذهوف عمرها صإلافاجي، رال صارة هي صلب 

صلناقددة صلددب تردد  ل صلددةطن صخلاتسددة داثدد  رددال تددلب  بادد ها وال ينفلدد  تنهددا، وصةددام هدد  صلةاددري صلددلع ينددفج تددن 
ارةل ع رف إ ث تففاباا ، رال يلب  با ها دب صً، دتا صلسائةة رهي صلناقة دو صلةاري دو صل صبدة صلدب  تسدية  

ح صً تار تاً، رال تلب  وال ان  تن ترع  دو كا، وكاا ص ياف  ون دن تن يصية شدي اً با  دن يةره إافاجها 
 .21 صئة يصا  با  بة تن ص وةتن صلس
رعا ة مصاحل أصحاب اإلبل ، إ  كال كاار هت ف و صلفحرميا    وتن صل صض  دن هلب صلف سيما   

صاااعد اإلن اااج واطافظااة علااى ارتفاااع ال حاارمي كااان منصااباً علااى األنااواع اةن جااة للحفااا  علااى تااواين ت
 فصددرف رددالفحرمي صلددلع ةددق أبكددل ةدد م صلددلبئ  عندد  ت دد مي صل ددرصب  وجارهددا ت األسااعار، ا الوقاات نفسااه،
 هاادف ابل أكيااد إىل اطافظااة علااى ارتفاااع األسااعار ومنااع هبو هااا عنااد  كااانعردد   صلا صسددر وصلردد صهع  

 تكاثر الذابئح.
اين صإلواحة عمريداً ال مبصداحل هدلب صلطة دا  ر د  بدل بل جد د صملدادع السدل وكان إلغام هلب صل رصب  ي

 الكهنة ال  فقدت دورها بعد إلغاء األواثن والقرابني.وا، خص ااً وة ة 
 إن أيب وأابك ا النار

ساالطة اةامااي، ساالطة اآلابء، ساالطة ولاددل دخطددر ودقسدد  إلغددام قاتددر بددل ع يدد ف صلف حيدد  هدد  إلغددام 
 . إرث الدم والنسب وال ار خ  :الرتاث واإلرث

و  ي  م ذل  صإللغام السل عرب دتر صلنهي، كما ل ب ية ت داهر صل درك، لاندل كدان تله تداً عدرب امدل 
صلددالمص  وصإللغددامص  صلددب كااددر ترغددي كددل إهث صجلدد ود وتددرصثهم وسددرطفهم، وكددان هددلص صإللغددام هدد  ص قسدد  

ر دد  كددان صملاضددي هدد  صيفمدد  صلسددريب صملسددف ر باسددل ل ددف  وص تددر، وكددان صلصددرصرت تددن دجرددل تريددرصً قاسددياً،
ترصتة صةراهفم صلرعي وصلفجاهف صلاابرف، وكان صلفمس  هبلص صملاضي ه  صلفمس  بادل قديم وت داهر صلسدرةية 

 صلب ك ار وتا ار ت  افم  صلرعي وصلفجاهف  صلرتصازير .
 -صدرصرت صملريدر، صلدلع ميثدل حمطدة صلد رارت ص خدريف وين ل لنا صخلطا  صل درآ  دتثردة كثدريف جد صً عدن هدلص صل

 وة ة صللهوف ل صلصرصرت ب  قيم صملاضي صجلاهرية وقيم صلف حي  صملسفح ثة.
َنا َعَرْيلِّ آَبَمَ { ]صلة رفم   [ .2/170}َقاُل ص َبْل اَدفَّةُِّ  َتا دَْلَليدْ

َها آَبمَ  َ ًة َقاُل ص َوَجْ َ  َعَريدْ  [ .7/28َ { ]ص عرصفم }َوإَِّذص رَدَاُر ص َراحِّ
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ْم ُتْهَفُ وَن *{ ]صلزخرفم   [ .43/22}َبْل َقاُل ص إِّ َّ َوَجْ َ  آَبَمَ  َعَر  دُتٍَّة َوإِّ َّ َعَر  آَكهِّهِّ
 [ .11/87}َدَاالَُتَ  َ ُْتُرَك دَْن َارْتَُك َتا يَدْاُةُ  آَبُحَ { ]ه دم 

َهاَ  دَْن اَدْاُةَ  َتا يَدْاُةُ  آ  [ و،ريها كثري.11/62َبُحَ { ]ه دم }دَتَدندْ
وبلنسدةة لا يدد ف صلف حيدد  كددان ال بدد  وددلص صإلقدرصه وصالعددرتصف إبهنددام سددرطة صملاضددي  ص بم  دن يفح ددق، 

 ودون ذل  لن تفح ق صل طياة صملرج ف ت  صملاضي كالم قيم صملاضي وسرةية صملاضي.
إلااااان ون اةاماااي كلاااه: اآلابء واألجاااداد اوكدددان ذهوف صإلقدددرصه وصالعدددرتصف إبهندددام هدددلب صلسدددرطة هددد  

وأعماهلف وقيمهف مص هف مجيعاًا الناار، بال اخللاود ا الناار، وكانات، الناار، هاي حمطاة القطيعاة النهائياة 
 بني ماٍع سليب خائب وبني حامر م جدد ومس قبل مف وح لكل االح ماالت.

إن د  » ري وصلدد ب دجابددل حبددزمم   عددن تصددعريددل صلصددالف و صلسددالم  عندد تا سددأل دحدد هم صلرسدد ل  لددلل
  و  578، صبدددن حةدددان 13861، 12213، د ددد  4718، دبددد  دصود 203 تسدددرم « ودبك ل صلنددداه 

بفاارد معااني هااو والااد الرسااول ا ار جهاانف، باال الاازج ابةامااي كلااه، ياددن صل صدد  تددن هددلص صجلدد ص  صلددزج 
 ابلقيف السلبية كلها، ا مهاوي النسيان والقطيعة األبد ة.

*********************************** 
 .وبا  كل شيم كان هلص ه  صلف حي .

كان صلف حي  ضمن شروط صيفم  صلب ازل صخلطا  صل رآ  ريها ميثل قطياة ت  كل قيم ودهكدان صيفمد  
 صلسدداب ة م افمدد   ددل سدداكناً تافمدد صً عردد  صلرعددي وصلفجدداهف صلاددابرف صمللر،ددة، تددن دع تاددًن إافدداجي صجفمدداعي
لرامل، وكاار كل ص وكن وصل يم وصلط  س تاين صاافاقاً وحترهصً تن صإلهث صل  مي، وصاطالقاً حن  آراق ج ي ف 

 وت َي  باي ف.
كددان هددلص هدد  صلف حيدد م بدد اًل عددن دوكن صلرعدداف وصل  صرددل صلفجاهيددة صلددب تفاةدد  لرزهددرف، مبخفرددف دمسائهددا، 

 دديم وصلط دد س صملرتةطددة مبصدداحل صملددا صملاددي صلفجاهيددة، ووة ددة  هنددا ترشدد ها ل تسددريها صلريرددي، وبدد اًل عددن صل
 إله بد ل وقيف بد لة.صلاهنة، كان هناك 

د وكان اإلله البد ل الذي  دعو إليه اخلطاب القرآب خارجاً عن مفاهيف البيئاة والظاروف، الا  تعب ا
 هلا اجلاهليون، م عالياً عن ال غ ات منزهاً عن ال مثيل وال شبيه.

 كما يصلل صخلطا  صلصاده عنل، تطر اً ل كل شيمم هللا.وكان،  
االرتباط ابةطلق الذي وفرته عقيدة ال وحيد اثال دفعاة هائلاة لالنطاالق والوثاوب للفارد وكان هلص 

با  دن دوي  ب ي د صملاضي ود،اللل، وب حجاه صجلامثة عرد  اد ه صللدرد وصيفمد . وكدان  واجمل مع اةؤمنني،
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ملطرددق، عددرب صلف حيدد ، هدد  صلرتبددة صخلصددةة صلة يرددة  ها صجلدد   وصل حدد  صلددب تانددر بددلهف هددلص صالهتةدداط ب
 صإل ابية تن صلنم .

 وكان ذل  كرل جزمصً تن صلد  شيم تا  ل جزيرف صلار .
 

 اإلاان والعمل الصاحل: توأمان لصيقان
 ال س وع  ل صلار .كان صلف حي  إذن ضربة تهمة وع يمة ل ج صه صلسرةية صلسمي ، صملفمان ل 

 لان ذل    يان كل شيم.
 صلددلع كددان  ابيددة و،رسددها ل عمددق صلا ددل صملسددرمل دد  كااددر هندداك خطدد ف حامسددة دخددر  ل  ادديل صإل 

قيد  صلفاد ين، وكدان ال بدد  لفرد  صخلطد ف دن تفةد  ا دد م صإلميدان السدل،  هندا سددفاطيل باد صً آخدر، در داً دبادد ، 
 ..وتاًن دعمق.

 ط يل وصملف صهث لرامل،  يم صخلطا  صل رآ  لرير  تنل إىل دهجة ع يمة، يرداهي بدل رةا  صالحف اه صل
 اإلاان نفسه.حم ه صخلطا  صل رآ م وصح ص تن دهم 

ول ال تددة قرآايددة سددففاره حدد صيف مخسدد  تددرف ل صخلطددا  صل ددرآ  يددفم صالقددرتصن وصلفمددا ج وصلفلاعددل بدد  
 صإلميان و  صلامل صلصاحل .

َا ِّ َوَدْخةَدُف ص إِّىَل َههب ِِّّْم دُولَ َِّ  َدْاَحاُ  صجْلَنَّةِّ{ ]ه دم }إِّنَّ صلَّ  ُر ص صلصَّاةِّ  [ .11/23لِّيَن آَتُن ص َوَعمِّ
َا ِّ َوُْم َجنَّاُ  صلنَّاِّيمِّ *{ ]ل مانم  ُر ص صلصَّاةِّ  [ .31/8}إِّنَّ صلَّلِّيَن آَتُن ص َوَعمِّ

ُر ص صلصَّاةَِّ   [ .32/19ا ِّ رَدَرُهْم َجنَّاُ  صْلَمْأَو { ]صلسج فم }دَتَّا صلَّلِّيَن آَتُن ص َوَعمِّ
َن صل ُُّرَما ِّ إِّىَل صلنُّ هِّ{ ]صلطالقم  َا ِّ تِّ ُر ص صلصَّاةِّ  [ .65/11}لُِّيْخرَِّج صلَّلِّيَن آَتُن ص َوَعمِّ

يُ  َدْجَر َتْن َدْحَسَن َعَمالً  َا ِّ إِّ َّ اَل ُارِّ ُر ص صلصَّاةِّ  [ .18/30 *{ ]صلاهفم }إِّنَّ صلَّلِّيَن آَتُن ص َوَعمِّ
َا ِّ َكاَاْر َوُْم َجنَّاُ  صْللِّْرَدْوسِّ اُدُزاًل *{ ]صلاهفم  ُر ص صلصَّاةِّ  [ .18/107}إِّنَّ صلَّلِّيَن آَتُن ص َوَعمِّ

َا ِّ رَدَرُهْم َدْجرك َ،رْيُ َ ُْن ٍن *{ ]صلف م  ُر ص صلصَّاةِّ  [ .95/6}إِّالَّ صلَّلِّيَن آَتُن ص َوَعمِّ
َا ِّ دُولَ َِّ  ُهْم َخرْيُ صْلرَبِّيَّةِّ *{ ]صلةينةم }إِّنَّ صلَّلِّ  ُر ص صلصَّاةِّ  [ .98/7يَن آَتُن ص َوَعمِّ
* * * 

دن  ر  برحوسنا  تر ف صخر  صن  لاي الهم ح ي ة هلب صالسف هادص  ودثرها صة ي ي عن  ازووا، عرينا
ل دوداه  صلدب ت  لدة صلامدل صلصداحل وتا ترصكم تن تلاهيم عن صإلميان، دو عن صلامدل صلصداحل، هدلب صمللداهيم

 .ضيق و حم ود
 ..كل ذل   ة دن ميس 
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 وبا  دن ءسحل عرينا دن افلكر ع ف دشيام.
، عنددددد تا كدددددان صملاتنددددد ن ل دشددددد  حددددداال  مكياااااة النااااازولدن تا دددددم هدددددلب صالسف دددددهادص   -دوودددددا 

، ال ميادن دن يليد  تلهد م صالضطهادص  وصلفنايل، وكان هب  صلامل صلصاحل بإلميدان ل ترد  صللدرتف بلدلص 
  صلامل  ص ف ر  ن صإلميان السل كان حم  ج صل وش  بل وحماهبة ش ي ف.
كددان بلفأكيدد  تل دد دصً يدد م اددزل   -إن تددا الهمددل صليدد م تددن تةجيددل  لرامددل صلصدداحل  عددرب هبطددل بإلميددان 

صن يددرد إميدداهنم، وكددان إعطددام صخلطددا  صل ددرآ . ر دد  كددان }صلَّددلِّيَن آَتنُدد ص{ ي اسدد ن دشدد  دادد صرت صلاددلص  وصودد  
فس اً وتوميحاً ةاهية اإلاان احلقيقاي ، أكثار إمياهنم با صً عمرياً عرب هبطل وتال تل بلامل صلصاحل ميثل  

م كدان صلدرب  بد  صإلميدان وصلامدل صلصداحل خاادة ل ترد  صللدرتف صملةادرف مما اثل رفعاًا وتاوق ًا للعمال الصااحل
 ب  صملله ت م صإلميان وصلامل صلصاحل.صهتةاواً تصريَيً  ثلمي

كان صلار  ل صجلاهرية يلفخرون قطااً أبعمال تاينة، وي ض  شارهم هلب صمللداخر صلدب كداا ص   -كايها 
يفةاهون ل عرضها وإبرص هدا، دعمدال تدن ودرص  إكدرصم صلرديف و ايفدل وصل دجاعة وصلثدأه وصسدفامال صلسديف.. 

صملرفحم بإلميدان كدان ج يد صً ااتداً، وتلف حداً لادل صالحفمداال .. وكاادر إخل. لان تله م  صلامل صلصاحل  
ترف عرب صخلطا  صل رآ  ان  با صً صجفماعياً لإلميدان كمدا لرامدل  50لالقرتصن صلب تاره   اجلماعيةصلصيغة 

 .ومًا.تن في فيه الصيغ الفرد ة ال  كانت سائدة، ل  وهج فيه معان أخرى: اج ماعية دصلصاحل، با صً 
إ ابيدداً وددلص تددردودصً  وصلامددل صلصدداحل كااددر تاطددي   كددل ادديه صالقددرتصن وصاللفحددام بدد  صإلميددان  -كلثهددا 

وددم جنددا  صلنادديم، داددحا  صجلنددة، وددم جنددا  صملددأو  صلندد ه، ال ارددي  دجددر تددن دحسددن عمدداًل،  م صلددرتصب 
عدن ص باداد  ص خرويدة  ودلص صملدردود  وتهمدا قيدل ..صخل ..جنا  صللردوس ازاًل، دجدر ،دري  ند ن، خدري صلربيدة.

، ول  كان عر  ت   باي  ج صًم ل ص خرف تدثاًل، أبن ص جدر تعطي إحساساً عميقاً ابجلدوىرإهنا بلفأكي  
 ال يري ، ول  با  ح ، ودن صلامل صلصاحل، ية   لل دثر.

وصلدلع كدان ،الةداً اهرية، كان هلص صللهم خمفرلاً ج صً عن تلاهيم صلامل صللع يةاث عر  صللخر ل صجل  
وقفيدداً تفالئمدداً تدد  وةياددة .. آايدداً تثددل صلنحددر لررددي ف، و ايددة صملسددفجري، وصلثددأه لر ددرف،   تددا يادد ن عددابرصً 

 صةياف صلاابرف لرة وع، وحن لرحررع صملافم  ل حياتل عر  صلفجاهف صل سيطة صلاابرف.
صلث ص  ص خروع، كان ي   صملاتن حن  تلاهيم  صلث ص  صملرتة  بلامل صلصاحل، وتلاايل هلص  -اها هصب

دخر  خمفرلة عن تلاهيم صيفم  صللع يايش ريل، راجلنة ومثاههدا ودشدجاهها كرهدا، تركدز اد هف افماداً  هصعيداً 
خمفرلاً دش  صالخفالف عن افم  صلرعي وصلفجداهف صلة صئيدة، وهدلص صلفلسدري ال يفنداقل تد  صة ي دة صملاديدة ودلص 

ها ، ولانل ي هث صملاتن بل ت  يرصً، خااة، وصقف صم مبجفم  تسف ر حيرتم صلامل، ال ياين هلص صل اف وا ق

This file was downloaded from QuranicThought.com



 136 

وابألخااب ال  -لكنااه ابل أكيااد جم مااع حياارتم العماال  -أن اجمل مااع اةنشااود إسااالمياً هااو يراعااي حتد ااداً 
 حي قر .

* * * 
ل صلصدداحل ت ضدد  لنددا جددزمصً كةددريصً تددن هددلب صلن دداط ص هباددة صملرتةطددة بالقددرتصن صملفاددره بدد  صإلميددان وصلامدد

صلايلية صلب صسفطارت صخلطا  صل رآ  حت يل  صلامل  ريهدا تدن تااافدل ص ف درف عند  عدر  صجلاهريدة إىل  قيمدة 
 ت جةة  ل عالقة صللرد بيفم ، وعالقفل بهلل سةحاال وتااىل.

لية بل كان ر   جزمصً تنها، وصلرحيدة لان هلص صالقرتصن ب  صإلميان وصلامل صلصاحل   يان كل هلب صلاي
 صلةاا هصتية السفاماال  تلردف صلامل ل صخلطا  صل رآ  تر ي بلر م عر  صملزي  تن هلب صلايلية.

ُ َعَمَرُاْم َوَهُس ُلُل َوصْلُمْاتُِّن َن{ ]صلف بةم  َِّ  [ .9/105}َوُقلِّ صْعَمُر ص َرَسرَيَ  ص
 [ .11/93فُِّاْم إِّ  ِّ َعاتِّلك{ ]ه دم }وََيقَدْ مِّ صْعَمُر ص َعَر  َتَاااَ 

ْنُاْم تِّْن ذََكٍر َدْو دُاْدَث { ]آل عمرصنم  يُ  َعَمَل َعاتٍِّل تِّ  [ .3/195}َد  ِّ اَل ُدضِّ
 [ .35/10}إِّلَْيلِّ َيْصَاُ  صْلَارُِّم صلطَّي ُِّة َوصْلَاَمُل صلصَّالُِّ  يَدْررَدُاُل{ ]راورم 

ُر َُكْم دَيُُّاْم َدْحَسُن َعَماًل{ ]صملر م }صلَّلِّع َخَرَق صْلَمْ َ  َوصْةََيا  [ .67/2َف لِّيَدةدْ
بُ َك رَدُ ْل يفِّ َعَمرِّي َوَلُاْم َعَمُرُاْم{ ]ي ا م   [ .10/41}َوإِّْن َكلَّ

 [ .28/55}َوَقاُل ص لََنا دَْعَمالَُنا َوَلُاْم دَْعَماُلُاْم{ ]صل صصم 
ُر ص َولِّيُدَ ر ِّ   [ .46/19يَدُهْم دَْعَماَوُْم َوُهْم اَل يُْ َرُم َن *{ ]ص ح افم }َولُِّالٍ  َدَهَجا ك  َِّّا َعمِّ

 [ .99/6}يَدْ َت ٍِّل َيْصُ ُه صلنَّاُس َدْشَفااًت لِّرُيَْوص دَْعَماَوُْم *{ ]صلزلزلةم 
رَِّ { ]آل عمرصنم   [ .3/136}َخالِّ ِّيَن رِّيَها َواِّْاَم َدْجُر صْلَااتِّ

ْن حَتْفَِّها صَ هْنَاهُ  رَِّ { ]صلاناة  م }َ ْرِّع تِّ  [ .29/58 َخالِّ ِّيَن رِّيَها اِّْاَم َدْجُر صْلَااتِّ
رَِّ { ]صلزترم  َن صجْلَنَّةِّ َحْيُث َاَ اُم رَنِّْاَم َدْجُر صْلَااتِّ  [ .39/74}اَدفَدةَد َّدُ تِّ

رهددلص صلرتكيددز وصلفندد رت عردد  صلامددل يدد هث صلطة ددة صجل يدد ف تددن صملدداتن  ذلدد  صإلحسدداس صلاميددق أبهيفددل،  
ص يفلداعر ن تد  صخلطدا  صل درآ  ل هجدة صلفمداهي صلفددام، وتد  هدلص صلفلاعدل وصلفمداهي كاادر تنلدف  آردداق كداا  

رارهم عر  دبا  صمل َي م صلامل، صللع   حت د ال تاهيفدل وال وري فدل، لادن صهتلد  تااادل ليصدري جدزمصً تدن 
 ناس.صإلميان وجزمصً تن صلا ي ف، با تا كان ترتوكاً لررقيق وصلاةي  واغاه صل

وتفدد صتر صمللدداهيم صجل يددد ف قيدد  صلفادد ين عرددد  ادد ه تففاباددةم هللا، ل عريائدددل، أيتددر صلرسدد ل أبن }َوقُدددلِّ  
دلك{  -صْعَمرُد ص{ وصلرسد ل وقةرددل سرسدرة تددن صلرسدل  وهللا يادد  ووعد ب صةددق، أبادل ال يرددي   -يارددن }إِّ  ِّ َعاتِّ

رإاددل يرردد  صلامددل صلصدداحل، ت ددريلاً، وإذص  عمددل عاتددل تددن ذكددر دو داثدد ، وبينمددا يصددا  إليددل صلارددم صلطيددة،
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بود ف تدن صخلردق هد  صتفحددان صلامدل ص رردل.. إخل، تدن صلصد ه صملففاباددة صلدب دحد ثر آكههدا بلفدد هيج ل 
 صلا ل صملسرم ص ول.

* * * 
 اآلخر - دا اإلله 

ل صليددد وع ولادددل دكدددرب ضدددربة وجهفهدددا صسدددرتصتيجية صخلطدددا  صل دددرآ  لالحف ددداه صجلددداهري صملفددد صهث لرامددد
خص ادداً، وهدد  صالحف دداه صلددلع ا ددأ عددن سدديادف تلدداهيم وتةددادو صلرعددي، وصلفجدداهف صلاددابرف، وكددرس صلسددرةية 
صملفل ددية عندد  صلاددر ، دكددرب ضددربة وددلص صمللهدد م بلددلص ، كددان صلفصددري  أبن.. }قَدداَل ََيإِّْبرِّدديُ  َتددا َتنَدَاددَ  دَْن 

َرْر دَْي ِّ [ ، ت38/75َتْسُجَ  لَِّما َخَرْ ُر بَِّيَ عَّ{ ]صم  يَنا دَاْدَااًتا{ رف دخر  }َدَو َْ يَدَرْوص دَ َّ َخَرْ َنا َوُْم  َِّّا َعمِّ
إن قددرصمف هددلب ص َي  صليدد م سددفجارنا عردد  صللدد ه اسددفلي  كددل تددا تاةددأ  بددل تددن جدد صل ..[ 36/71]يدد م 

تية تددن دهددل سددنة حدد ل صلصددلا  وصلايليددة، وصلفنزيددل، وصلف ددةيل وصلفجسدديم، صلددلع صازل ددر إليددل صللددرق صإلسددال
ويفاعددة ودشدداعرف وتافزلددة و،ددريهم. وبإلذن تددن كددل هددلب صللددرقم هددلب ص َي  عندد تا ازلددر   ياددن هندداك 
خرددف كددل حجددر ل تاددة ثالثددة دشدداعرف ودهباددة تافزلددة، كمددا يفصدد ه صملددرم عندد تا يفدداب  صجلدد ل صملسددفمر بدد  

 صم كهلص،  ن صلص صم ص كرب حصل ت  ، بةساوة   حي ث اتن قةل صلةال صلي م وج لل ير صللرق، وصللع 
تلاهيم دش  صلفصاقاً بةياف صلي تية صلامرية لرناس ل تاة. ل   كاا ص حيف رون صلامل، صلي وع بللص ، س صم  
كان رالحة دو ح صدف دو جنداهف . وكدان صلدلع يفدزوج تدن بندا  هدلب صلطة دة، صةدرري ، ي صجدل ودوالدب خطدر 

ه ص بد ع، وتد  ذلد  يندزل صخلطدا  صل درآ  كالصداع ة عرد  هحوسدهم وتلداهيمهم صل طياة صالجفماعيدة وصلادا
يامل بي يل ! إهنا اد تة! ال صلزهدرف و سديماهتام صلدال  وصلادز   -ليارنم دن صإللل صللع يارن تنل صخلطا  

م، رايدف وتناف، وال هةل وال ود كاا ص يامر ن أبي يهم، بل إن دشرصف تاة وب ية صل ةائل ال يامر ن أبيد يه
يامل بي يل هلص صإللل  دلي  لل خ م  عةي   إىل دهجة ميانل دن أيترهم ريامر ص ب اًل عنل. وكيدف يريد   دن 

 ااة ب وه  يامل بي يل  َي لرااه!
رصد الصدمة الا  وت  إقرصه  برروهف صلفنزيل عن صلف ةيل ل هلب صملسألة بللص ، إال دن صملهم هنا ه  

، إن صلصدد هف صلف هصتيدة، تددثاًل، لمفااهيف اجلاهليااة: خصوصااً الح قااار العماال اليادويأحادث ها آايت كهااذ  ل
ت  م صإللل وه  يامدل بي يدل ديرداً، لادن هدلب صلصد هف   تصد م تله تداً تاينداً عند  صلاربيد ،  هندم   يا اد ص 

ةيد صً دهقدام، وبلدلص  حيف رون صلامل، وق   رد ص ميفهند ن خمفردف صةدرف صلي ويدة عدرب صلفداهيخ، بدل إهندم كداا ص ع
صلااتل تنسجمة ت  تاطيا  صل صق  ص ي  بةين  -يامر ن بنائ  عن  ازول صلف هصف، للل  كاار ا هف صإللل 

إسرصئيل، وتنسجمة كلل  ت  صلرحية صلفجسيمية إللل بين إسرصئيلم  يه ب  تهما كاادر دهجدة صلفحريدف صلدب 
 دة ر ريما با  بلف هصف.
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  صل ددرآ ، ب اددف صإللددل صلددلع خيرددق بي يددل ل افمدد  تثددل افمدد  تاددة وهدد  يدد ين دتددا دن ينددزل صخلطددا
بالحف دداه لرامددل صليدد وع، وتددن صلامددل بملاددًن صالجفمدداعي، وهددا صلرعددي وصلفجدداهف صلاددابرف. لددلل  اددزل هنددا 
صل اددف هلل صلددلع   خيرددق بي يددل   لغددرا وهدد ف تادد ، وهدد ، ل ا ددر ، إحدد صث ادد تة، هدف راددل، هددزف 

يم صجلاهرية صلب حتف ر صلامل صليد وع . بةسداوة، هدلب صلصد تة كدان صود ف تنهدا دن حيد ث هد رادل ل مللاه
صل صخل، ل صلامق صلنلسي، صللارع وصالجفماعي، إذص كان هللا ل عريائل، خيرق بي يل، ررماذص اسفناف تدن 

 ذل  حنن  
  

                                **************** 
رَدْر دَيْد ِّيَنا دَاْدَااًتدا{ ]يد م ول ص ي ة صلثااية ية و صلفناقل دشد  وضد حاً }َدَو َْ يَددَرْوص دَ َّ َخَرْ نَدا َوُدْم  َِّّدا َعمِّ

رةا  دن كان صلن دات ت جهداً إىل إبردي  صلدلع صسدفناف دن يسدج  ملدا خردق هللا بي يدل، يصدري  -[ 36/71
خيصدهم بلدلص ، ل د  عمردر بيد ع  ص اادام ، خيداوةهم  صلن ات ت جهاً إىل كلاه تاة بلفح ي ، وصملدن هندا

هللا، وصإلشاهف إىل  ص ااام  و  صلامل صلصاحل  ل هلص صلسدياق افردئ بلد الال م رالفدلكري هندا ينصدة عرد  
، وإذص   ريهم أبهيفهدا، كأءددا يددلكرهمصلامدل ب يدد ع صإلويددة خلردق ص ااددام بلددلص ، ويسرتسدل صلسددياق ل تددلك

ا فلمااا ا هااذولدد  إويددة،  -هدس تددال كددل صل دديم صجلاهريددة، هددي افدداج عمددل يدد وع صلددب هددي  ام كااددر ص اادد
 ..ال كرب واالح قار للعمل اليدوي

يلكرهم  بل يصلاهم، ويهزهم، ار ص َي  كالصاع ة صلاهربئية ل صلسدر  صمليدر، كالصداع ة َّتدرتق  
ل صللع يامل بي يل، وال ب  هز  صلار  صجلداهري صلنخيل صخلاوية.. كالزلزصل ل ص ها صلصخرية.. ا هف صإلل

 صلنائم عر  تلاخر صحف اه صلامل ل  ل إبرل، وهي ترع  صلاا ل    صل ةيرة.
رارف صإللل صلااتل، الب  دن تا ن ق  دح ثر ثغرف كةريف ل ذل  صجل صه صلسمي  عميق ص س  صلدلع 

 ل.صسف ىل عر  ع ل صلار  صجلاهري والسية ووةياة تا ين
* * * 

 تن صلف حي ، ب د صلفص رت ل ذل  صجل صه.
صلف حيدد  صلدددلع كددان عمريددداً إلغددام لااردددة ت ددداهر صةيدداف صلسددداب ة، حيدداف صلرعدددي وقيمهددا صلسدددرةية، وحيددداف 

 صلفجاهف صلاابرف، وقيمها صلةاعثة عر  صالهَّتام وصلفمف  بلرق سار تنفجا  افماا  دخر .
طيمدددداً  وكن اثددددل صل دددديم صالجفماعيددددة وصالقفصددددادية يفمدددد  صلف حيدددد  صلددددلع كددددان عردددد  دها صل صقدددد م حت

 -تفخرف، سريب،  دل ل ددف ترصتدة صةرداهف دون دن تسدفلزب بي فدل ليطد ه السدل وافمادل، ويةدين حرداهف 
 اددل بةسدداوة  ددل قااادداً مبااافددل حمف ددرصً سدد صها. صلف حيدد ، صلددلع كددان تددن جهددة دخددر ، صهتةاودداً بل دديم صإلويددة 

 ب حرهتل تن قي د صملاضي، وإهثل صلث يل ودور فل ل صل ايا كرها، صلا ن أبسرب.صملطر ة صل
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مث كان ذل  صالهتةاط وصلفالحم صجل هرع ب  صإلميدان وصلامدل صلصداحل ل ترحردة تايدة تةادرف جد صً، كدان 
 صجها تصريصً لانهما صهتةطا تااً لي -صإلميان السل حم  ت اوتة وحر ، وصلامل ي صجل قيم صالحف اه صجلاهرية 

ت درتكاًم دن ياد   تادداً، جدزمصً تدن كددل ال يلدرتق وال ينلصدل. دن يصددة  صلامدل قيمدة ت جةددة ل عالقدة صللددرد 
 بربل، وصيفم  بربل، دن يصري جزمصً تن صلا ي ف.

مث كان ديراً ذل  صالسفامال صملةث ث مبلردف صلامل بصديه خمفرلدة واد ه تفن عدة كرهدا، حتدث عرد  تةدين 
 .هصً يفم  ج ي  مبلاهيم ج ي ف وقيم ج ي ف.صلامل شاا

مث كدددان ذلددد  صالسدددفخ صم صملخفردددف مللدددردص  صعفددداد صجلددداهري ن صسدددفخ صتها تصدددغريصً وحت دددريصًم صللدددال ، 
صةرصثدددة، وادددف لرجندددان وصلةسدددات  وصلدددزهورت ل سدددياقا  تر،يةيدددة تصددد م صمللددداهيم صلف ري يدددة، وت سددد  ص ردددق 

 صملاتن  صجل د. صللارع وصلنلسي وصالجفماعي لطة ة
مث كاار ترد  صلردربة صل اضدية ص خدريف  وكن صلسدرةية وصلاسدل وصليدأس، صإللدل صل صحد  صل هداه صملهديمن، 

 صلة يل، يامل بي يل ، دون ت ةيل.
كل تلاك الضارابت، عجملهاا، كانات موجهاة حناو قايف السالبية اة جاذرة ا عماق الفارد اجلااهلي. 

 الشيء الذي اس جد ا جز رة العرب.وكل تلك الضرابت عجملها، كانت 
* * * 

ال ميان صجلزم دن تر  صلررب  صلساب ة هي كل تا ه م ج صه صلسدرةية ل صلفاد ين صلنلسدي صجلداهري. 
لان ررن لم إهنا سياقا  عاتة وخط ط وصضحة دس  عريهدا صخلطدا  صل درآ  بفلاعردل تد  صل صقد  وتاطياتدل 

وصملداثرص  ب دداب تسدري  صلفلاعدل حندد  صود ف صلنهددائيم صإل ابيدة . وتردد  وتفغريصتدل، ميدن  صملزيدد  تدن صملاشددرص  
صملاشددرص   اددن دن تادد ن  شددلهص   خمفرلددة تصددة ل سددياقها صلنهددائي ل صخلطدد ط صلااتددة صلسدداب ة، وتر ددي 

 تاها هب ف ت رتك صإل ابية.
* * * 

  وسل، هود،  ونس .. وأشياء أخرى
خمفرلددة عددن صلنسدديج صلاددام لرخطددا  صل ددرآ . إهنددا سدد هف تايددة تددن تردد  صل ددلهص ، انف ددي سدد هف  يددزف و 

 .دخر ، س هف ي سف.
ووجل صالخفالف ل س هف ي سف عدن ب يدة صلنسديج صل درآ ، دهندا وحد ها، تنلدرد وبلسدرد صملففداب  ل صدة 

ءا صعفماد دو ً عن ب ية ص اةيام وصلرسل صللين ترد قصصهم ل س ه خمفرلة، ودو  -ايب تن صلة صية إىل صلنهاية 
 عر  صلففاب  صلزتين.
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وَّتفرف ديراً دن قصة ي سف ال ترد إال ل هلب صلس هف بلدلص . وذكدرب ال أييت دبد صً إال بصد هف عدابرف، 
دْن ُذه ِّيَّفِّدلِّ َدصُووَد َوُسدَرْيَماَن َودَيُّد َ  َويُ ُسدَف{ ]ص اادامم  [ ، 6/84تلكريية ل س هت  دخري  ها ص اادام }َوتِّ

{ ]،داررم و }َوَلَ د ْلةَدي ِّنَددا ِّ دْن قَدْةددُل بِّ [ ، وصلسدد هاتن تايفددان، تثدل سدد هف ي سددف 40/34ْ  َجددامَُكْم يُ ُسددُف تِّ
 صلب هي تاية مبا مها، بسفثنام ثالث ص َي  ص وىل صلب دازلر ل صمل ينة، ودة ر بة صية صلس هف.

افةددداب، وصسدددف طةر و سدددةا  ع يددد ف، قددد  ياددد ن هدددلص صالخدددفالف تدددن ضدددمنها، دكه سددد هف ي سدددف صال
صلا ي  تن صل هصسا  وصملاللا  صلب هكز  خص ااً عر  دهصسة صجل صاة صللنية وصجلمالية ل صلةنام صل صصي 

 .لس هف ي سف.
لان س هف ي سف  ة دال  تازل عن صلسياق ص ي  هبا صخلطا  صل رآ ، عن  دهصسفها، حن ل  كاار 

 خمفرلة عن هلص صلسياق وتفميزف تنل.
 هف ي سف، تفميز ديراً أبن ترتيةها صةايف ل صل رآن تطابق لرتتية ازووا با  سد هيت يد ا  وهد د إن س

. ول هلص ال ب  دن يا ن تاًن خاص  ال تن صلس ه صلدثالث  يد ا ، هد د، ي سدف ، دقدر  إىل صلثالثيدة 
ل  سدد هف ي سددف   صملفسرسددرة صلففدداب ، تنهددا إىل دن تادد ن تنلصددرة عددن بارددها، ه،ددم كدد ن صلةنددام صل صصددي

 خمفرلاً عن ساب يل ل ي ا  وه د.
إن هلص صالهتةاط  صالخفالف  ال ب  دن ياد ن ذص تغدز  وداللدة. رالسد ه صلثالثدة ترتةطدة تاداً بلفسرسدل 
صلدزتين وقددر صلنددزول، وبلفسرسددل صلرتتيدديب صلددلع ي ددرحب تاليدد  صملسدرم  تنددل دكثددر تددن دلددف ودهبدد  ت ددة عددام، 

ندداك صلفميدددز صلدددلع صخفصدددر بددل سددد هف ي سدددف ال عدددن صلثالثيددة صلدددب تنفمدددي إليهدددا لاددن عرددد  جهدددة دخدددر م ه
رحسددة، ولاددن عددن ب يددة صلسدد ه صل رآايددة كاددل، وال بدد  دن يادد ن هددلص صالهتةدداط  صالخددفالف  قدد  حصددل 

 ةامة، و ف. ب اللة وتغز  وتاًن.
 صملاية  وهل وال إلينا شيم تن ص ثر صللع دح ثل هلص صالخفالف  صالهتةاط  ل صللرتف

 اام ل   وال إلينا دثر تهم حيمل داللة  يزف.
 شيب ين هود و أخواهتا..

تددن دون صلسدد ه صل رآايددة، يصددل إلينددا حدد يث عددن صلرسدد ل  ص  ليصددف تلاعرددل تدد   هدد د ودخ صهتددا .. 
  شديةفل  318، 790، صملاجدم صلاةدري 880 دب  يار  « شيةفين ه د ودخ صهتا»عر  ح  تاةريب صل ريفم 

َي تر   تدا صلدلع ريهدا بلدلص   هد د ودخ صهتدا  صلدلع  ادل صلرسد ل صلادرمي يصدف هدلص صل ادف صمللدزرت ملاذص 
 لفلاعرل ت  هلب صلس ه بللص  

* * * 
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اسددفطي  دن اسددفنفج، تددن كدد ن سدد هف يدد ا  ازلددر بادد  سدد هف صإلسددرصم، دن هددلب صلثالثيددة صملرتصبطددةم هدد د 
عفمددادصً عردد  كدد ن حادثدددة صإلسددرصم قدد  حصددرر، ل د،ردددة ودخ صهتددا، ازلددر ل رددرتف تايددة تفدددأخرف اسددةياً، ص

صلدروصَي ، قةدل صوجدرف بسدنة وصحد ف، دع ل صلثاايدة ع درف لرةاثدة. وحدن لد  كاادر حادثدة صإلسدرصم، دبادر تددن 
هدلص صمل عدد ، رددإن  هد د ودخ صهتددا  سددف ل حمفل دة مب قدد  صلنددزول ل وقدر تددا تددن ثدالث صلسددن ص  ص خددريف ل 

 تاة.
عريددل ريش وحماهبدة صملدا صملادي  مد   ف اداةة ل حيداف صلد ع ف، إذ صشدف  ريهدا عد صم قدوكاادر ترد  صللدرت 

  صللع تثدل سدن صً ع دائرَيً عريل صلصالف و صلسالم، با  وراف د  والة عم صلنيب    خااةً صلصالف و صلسالم
اار سن صً تان َيً تهماً  م ، اان تن  ايفل ل ع ف ترص  ساب ة. وكلل  با  وراف خ  ة  وجفل صلب ك

 .تهماً تنل ب صية باثفل.
إال دن إحساسددل  -السددل وحيدد صً، ه،ددم دن عدد د دتةاعددل  صد  عريددل صلصددالف و صلسددالمتددن ج يدد ، وجدد  

 وكان ذل  قةل حادثة صإلسرصم. -بل ح ف تراعف با  وراف عمل و وجفل 
وصلسالم، حدن إهندا حاادر  مبحاهبة صلرس ل عريل صلصالف  -ل هلب صللرتف  -وكاار قريش ق  تلننر 

َر ريما با   بين هاشم ل شاا  تاة، وتنافهم ص س صق، وكفةر صلاه د وصمل صثيق، وه،م دن هلص صةصاه ُكسِّ
إال دن ررتتدل صلط يرددة، سددنف  إىل ثددالث سدن ص ، تركددر دثرهددا حفمدداً عرد  وة ددة صملدداتن م ل دد  درهمددفهم  ع 

 ت   ميان دن اري قريش ل حرهبا ض هم.
  كاار وراف د  والة. مث خ  ة.مث

وميان رهم حادثة صإلسرصم وصملارصج مبجمرها بربطها بل ض  صلنلسي لررس ل ل تر  صللرتف، ل   ق تر 
وصح ف تن دهدم دهكدان صلد ين  ..صالف لررس ل دعماً تان َيً والسياً هائاًل عرب إسرصئل وتارصجل، مث إال عاد بل

 صإلسالتي.
إن صل ضد  صلدد صخري ل تاددة قدد  ص دصد سدد مصًم رسدخرية ت ددركي تاددة وهددزحهم بددل ردد -وبلدر،م تددن ذلدد  

عريل دررل صلصالف وصلسالم،  صد دضااراً با  صإلسرصم وصملارصج. بل إن بال صملسرم  دالسهم ق  صرففن ص با  
 صإلسرصم وصملارصج كما تروع بال صلروصَي .

 ر وهوجر عن  ب ية صل ةائل دالَّ تسمال.كاار تاة ق  امر دذايها عن مسارت دع ف حمم . بل تنا
وبادد  ع ددر سددن ص  تددن صلدد ع ف كااددر ال تددزصل عندد  ت قلهددا صملفانددر صلغدديب، بادد  ع ددر سددن ص ، كددان 

 ص ذ  وصلسخرية وصالضطهاد وصل رم.
ل تر  صللرتف بللص  ص مرة أبقص  صلفح َي ، تنزل هد د ودخ صهتدا صلرد صيت شديةنل عريدل درردل صلصدالف 

 وصلسالم.
 وكان وقفها، ق  بره صخلمس ، دو  او ها ب ريل.
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* * * 
 .تة د س هف ي ا  ب صية هادئة، تثل د،رة صلس ه صملاية.

ٍم مثَّ صْسددفَدَ   َعرَد  صْلَاددْرتِّ يُددَ ب ِّرُ  ددفَّةِّ دَيَّ دَماَوص ِّ َوصَ ْهَا لِّ سِّ ُ صلَّددلِّع َخرَددَق صلسَّ َِّ ددْن }إِّنَّ هَبَُّادُم ص  صَ ْتدَر َتددا تِّ
ْن بَدْا ِّ إِّْذاِّلِّ{ ]ي ا م َشلِّي ٍ   [ .10/3 إِّالَّ تِّ

وتة د صلرهجة بلفصاع  صلف ه ي، وهي اف  بارا وصسدفارصا صجلد صل تد  صملدا صل رشديم }{ ]يد ا م 
10/47-49. ] 

ََيتِّنَدا رَداْا ُْر َكْيدفَ  بُ ص رِّ نَدا صلَّدلِّيَن َكدلَّ  َكداَن َعاقِّةَدُة مث ار تروهصً سريااً، دو ية و، عر  ص قل، كدلل  }َودَْ،َرقدْ
[ خبص ص ق م ا  ، مث وترف دخر  صلغرق خبص ص ق م ررع ن }َوَجاَوْ َ  بَِّةينِّ 10/73صْلُمْنَلهِّيَن{ ]ي ا م 

 إِّلَددَل إِّالَّ صلَّددلِّع  دَاَّددُل الَ إِّْسددرَصئِّيَل صْلَةْحددَر رَددأَتْدةَدَاُهْم رِّْرَعددْ ُن َوُجنُدد ُدُب بَدْغيًددا َوَعددْ ًوص َحددنَّ إَِّذص دَْدهََكددُل صْلغَددَرُق قَدداَل آَتْنددرُ 
َن صْلُمْسرِّمَِّ  *{ ]ي ا م   [ با  ر ص  ص وصن.10/90آَتَنْر بِّلِّ بَدُن  إِّْسرَصئِّيَل َودََ  تِّ

يًادددا دََرأَاْدددَر ُتْادددرُِّب صلنَّددداَس َحدددنَّ َيُا اُددد ص ُتدددْاتِّنِّ  َ  *{ مثم }َولَدددْ  َشددداَم هَبُّدددَ  َ َتدددَن َتدددْن لِّ صَ ْهاِّ ُكرُُّهدددْم يفِّ
[ ، وصة صه صإلوي هنا ي صجهل ه  بللص ، حمم ، صللع كان ي صجل صلسخرية وصالضطهاد 10/99م ]ي ا 

صلب وصجهر ص اةيام قةرل، تثاًل ا  ، وتثاًل ت س ، كل تا تر هبم مير بل ص ن، يااايل، ي اسي تنل، وحسة 
  م صملالب ن ق م ا   وق م ررع ن. ص تر صللع ي برب هللا، رإهنم سيالق ن ذص  صملصري صللع القاب، قةرهم، صل

كددان يريدد  وددم صإلميددان،   -صلرسدد ل صلددلع كددان هاجسددل صلدد ع ف  -وكددان هددلص تددا ال يريدد ب حممدد م ادديب صلر ددة 
 وصلصال ، وصلفغيري، ال صل تاه بسيل ي ري عريهم، دو بلزلزصل دو صلصاع ة.

 [ .10/99ْاتِّنَِّ { ]ي ا م رجام صخلطا  }دََرأَْاَر ُتْارُِّب صلنَّاَس َحنَّ َيُا اُ ص تُ 
ْم قُدددْل رَدددااْدَف ُِّروص إِّ  ِّ َتَاُاددد دددْن قَدددْةرِّهِّ مِّ صلَّدددلِّيَن َخرَدددْ ص تِّ ثْدددَل دَيَّ ددُروَن إِّالَّ تِّ َف ِّ دددَن ودكثددر تدددن ذلددد م }رَدَهدددْل يَدندْ ْم تِّ

َف ِّرِّيَن *{ ]ي ا م  لغرق [ .. إذن عريل دن ينف ر. ينف ر صلي م صللع سيالق ن جزصمهم ريلم ص10/102صْلُمندْ
تددثاًل، صإلعصدداه، دو صلزلددزصل، وينف ددر وقرةددل يفلطددر، قردددة صل صعيددة ص ددة ل  تددل، وصملف سددم ردديهم ول تدددن ل 

 داالهبم خري.
ُ َوُهَ  َخرْيُ صْةَاكِّمَِّ { ]ي ا م  َِّ ْ َحنَّ حَيُْاَم ص  [ .10/109وتنفهي صلس هف مبا ه  دق  م }َوصْاربِّ

 دن أييت هدددددلص صةادددددم. وهددددد  حادددددم قطادددددي و،دددددري قابدددددل إذن سددددديحام صلدددددل ه، وعريدددددل دن يصدددددرب إىل
 لالسف نافم ترصب صلط ران دم صإلعصاه دم صلزلزصل 

هالص كان حمم  يلار ويفلاعل ت  صخلطدا  صل درآ  ل ترد  صملرحردة صلصداةة صلدب تاالةدر عريدل وعرد  
 دع تل صلصا ب  وصللنت.

ام ذهدين ورادرع ملدا سدفلارل سد هف هدد د وكاادر سد هف يد ا  ادرد ت  تدة اهي يدة لسد هف هد د. ادرد إ د
 صلب والها عريل دررل صلصالف وصلسالم حت ي صً أبهنا شيةفل.
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 ...س هف ه د

زك َدْو  َجاَم َتَاُل َتَر ك }رَدَرَارََّ  اَتهِّكك بَدْاَل َتا يُ َح  إِّلَْيَ  َوَضائِّقك بِّلِّ َاْ ُهَك دَْن يَدُ  ُل ص َلْ اَل دُْازَِّل َعَرْيلِّ َكندْ
َا دَْاَر اَلِّيرك{ ]ه دم إِّ   [ .11/12ءَّ

ثْدَرنَدا َوَتدا اَددرَصَك صتدَّةَدَادَ  إِّالَّ صلَّد دلِّ َتدا اَددرَصَك إِّالَّ َبَ درًص تِّ دْن قَدْ تِّ ُُ صلَّدلِّيَن َكَلدُروص تِّ لِّيَن ُهدْم دَهَصذِّلُنَدا{ }رَدَ اَل صْلَمدَا
 [ .11/27]ه دم 

دَن صلصَّدادِّقَِّ  *{ ]هد دم }َقاُل ص َياُ ُ  َقْ  َجاَدْلفَدَنا َرَأْكثَدْرَ  جِّ َ  َا َتاُِّ َ  إِّْن ُكْندَر تِّ [ 11/32صلََنا َرْأتَِّنا مبِّ
. 

ُروص تِّْنُل{ ]ه دم  ْن قَدْ تِّلِّ َسخِّ ُك تِّ  [ .11/38}وَُكرََّما َترَّ َعَرْيلِّ َتَا
َن صْلُمْغَرقَِّ { ]ه دم  نَدُهَما صْلَمْ ُج َرَااَن تِّ  [ .11/43}َوَحاَل بَديدْ

َي صَ ْتُر{ ]ه دم }َوقِّيَل ََيدَْهُا   [ .11/44صبْدَراِّي َتاَمكِّ َوََيمَسَاُم دَْقرِّاِّي َو،ِّيَل صْلَماُم َوُقرِّ
إهنا ا هف تلجاةم تر  صلب ت  تها ب صية صلس هف، ص   وه  ير  صبنل أبم عينيل يغرق. ا هف تلجاة، 

ن صالبددن أيط، ريغددرقم ص   حيدداول تدد  صبنددل، ويفصدد ه دن إبتاااددل إا دداذبم ر دد  لدد  اددا  إىل صلسددلينة، لادد
ا هف تلجاة  ع د  يارف وام ص ب ف وقيمفها. ولارها تلجاة دكثر لن   صلدلع همبدا تدلكر دادل دعدا ذص  

هًص{ ]ادد  م  ددَن صْلَاددارِّرِّيَن َدَيَّ [ ، وهددا هدد  دعدداحب 71/26تددرف، ل ة ددة أيسم }َه  ِّ اَل تَددَلْه َعرَدد  صَ ْهاِّ تِّ
دْن  يسفجا م وتام صالسفجابة رف مل صبنل السل. وتدا إن تسدف ع صلسدلينة حدن ي د ل اد  م }َه  ِّ إِّنَّ صبْدينِّ تِّ

ْل رِّيَها تِّْن ُكلٍ  َ ْوَجْ ِّ صثْدَنْ ِّ َودَْهَرَ { 11/45دَْهرِّي َوإِّنَّ َوْعَ َك صةَْقُّ{ ]ه دم  [ تسفلكرصً دتر هللا للم }ص ِّ
 [ .11/40]ه دم 

  صلدلع ازلدر  عريدل صلصدالف و صلسدالما هد  صلرسد ل س كدان صسف دااهصً ودا هف تلجاة. ولال دكثر صلندا
صلصدد هف كرهددا عردد  قرةددلم ر دد  كددان دبً تلج عدداً هدد  ص خددر،   ياددش لددل ذكدد ه وشدداه هم أبم عينيددل مي تدد ن 
دتاتل. وكان إحساسل يفجاو  تصيةة ص   صمللج رت ليلكرب بفجربة تر هبا قةل ررتف وجيزفم عن تا تا  عمل 

لل عميق صةدة وصلف د ير، تدا  دون دن ينط هدا، و دل حممد ، ب ردة صبدن ص ع  دب  والة، صللع كان يان
وصلربيددة ص ددة، يسددفن طل وهدد  عردد  رددرصت صملدد  ، ويطرددة تنددل كرمددة وصحدد ف حيدداجج هبددل هبددام بينمددا وقددف 

 شخ ص صملا صملاي عر  صجلهة ص خر  تن صللرصتم دترتك دين عة  صملطرة 
 قرة حمم  حسرف عمي ة.وتا . تا  دون دن ينط ها. وترك ل 

وإذص كان دب  والة ق  تا ، وقردي ص تدر، ر د  كدان حممد  ي دار أبن صل قدر قد  بد م ي هكدل بلنسدةة 
 خرين م دبنام عم تل وقرصبة ودا قام اةا وشةا . صلناس ل تاة صلدلين   ينط د ص مبدا ميادن لدل دن حيداجج 

 س  صلناس يفيااًم اغاهصً وكةاهصً، دشرصراً وااالي .هبل تن دجرهم. صلناس صللين دحةهم ب رة صل صعية صللع ي
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وكان ي ار، با  ع در سدن ص  تدن صلد ع ف وصلصد ود، دن صل قدر بد د ين ردي، ودادل سديأيت صليد م صلدلع 
َِِّّ{ ]هد دم  دْن دَْتدرِّ ص دَم صْليَددْ َم تِّ دَي صَ ْتدُر{ ]هد دم 11/43يا ن ريدل }اَل َعااِّ [ ، كدلل   11/44[ }َوُقرِّ

تردد  صلصددد هف صمللجاددة لندد  ، ص  ، صلدددلع شدداه  صبندددل يغددرق دتددام عينيدددل، ولندد   صل صعيدددة كددان تلاعرددل تددد  
 وصلرس لم صللع شاه  ق تل يغرق ن.

 وكانت تلك جمرد مقدمة.
* * * 

َفَِّنا َعْن قَدْ لَِّ { ]ه دم  فَدَنا بِّةَدي َِّنٍة َوَتا حَنُْن بَِّفاهِّكِّي آوِّ  [ .11/53}َقاُل ص َيُه ُد َتا جِّ دْ
َنا ُه ًدص َوصلَّلِّيَن آَتُن ص َتَاُل بَِّرْ ٍَة تِّنَّا{ ]ه دم }َوَلمَّا جَ   [ .11/58اَم دَْتُرَ  جَنَّيدْ

 [ .60-11/59}{ ]ه دم 
* * * 

ْن إَِّلٍل َ،رْيُُب{ ]ه دم  ََِّ َتا َلُاْم تِّ ًا َقال َيقَدْ مِّ صْعُةُ وص ص  [ .11/61}َوإِّىَل مَثُ َد َدَخاُهْم َااةِّ
ٍم َذلَِّ  َوْع ك َ،رْيُ َتْاُلوٍ { ]ه دم }رَدَ اَل َاَفدَُّا    [ .11/65ص لِّ َدصهُِّكْم َثالَثََة دَيَّ
 [ .67-11/66}{ ]ه دم 

 [ .11/68}َداَل بُدْاً ص لَِّثُم َد{ ]ه دم 
* * * 

يةك *{ ]ه   يَم هبِِّّْم َوَضاَق هبِِّّْم َذْهًعا َوَقاَل َهَلص يَدْ مك َعصِّ  [ .11/77دم }َوَلمَّا َجاَمْ  ُهُسرَُنا ُل وًا سِّ
{ ]ه دم  ْن قَدْةُل َكااُ ص يَدْاَمُر َن صلسَّي َِّ ا ِّ  [ .11/78}َوَجاَمُب قَدْ ُتُل يُدْهَرُع َن إِّلَْيلِّ َوتِّ

ديةُدَها َتدا َدَادا دْنُاْم َدَحد ك إِّالَّ صْترَدَتَدَ  إِّاَّدُل ُتصِّ َن صلرَّْيلِّ َواَل يَدْرَفلِّْر تِّ َْهرَِّ  بِّ ِّْطٍ  تِّ ْ عِّدَ ُهْم هَبُْم إِّنَّ تَ }َرَأْسرِّ أبِّ
 [ .11/81صلصُّْةُ  دَلَْيَ  صلصُّْةُ  بَِّ رِّيٍة{ ]ه دم 

يٍل َتْنُردددد ٍد *{ ]هدددد دم  ددددج ِّ ددددْن سِّ َجدددداهًَف تِّ َهددددا حِّ ددددا َجدددداَم دَْتددددُرَ  َجَاْرنَددددا َعالِّيَدَهددددا َسددددارَِّرَها َودَْتطَددددْرَ  َعَريدْ }رَدَرمَّ
11/82. ] 

* * * 
ًةا َقال َيقَدد ْ  ُ ُصد ص صْلمِّْايَداَل َوصْلمِّيدزَصَن{ }َوإِّىَل َتْ َيَن َدَخاُهْم ُشَايدْ دْن إِّلَدٍل َ،درْيُُب َواَل تَدندْ ََِّ َتدا َلُادْم تِّ مِّ صْعةُدُ وص ص

 [ .11/84]ه دم 
 [ .11/87}َقاُل ص َيُشَاْيُة َدَاالَُتَ  َ ُْتُرَك دَْن َارْتَُك َتا يَدْاُةُ  آَبُحَ { ]ه دم 

ًةا  نَدا ُشدَايدْ ا َجاَم دَْتدُرَ  جَنَّيدْ َوصلَّدلِّيَن آَتنُد ص َتَادُل بَِّرْ َدٍة تِّنَّدا َوَدَخدَل ِّ صلَّدلِّيَن  ََرُمد ص صلصَّدْيَحُة َرَأْادَةُح ص لِّ }َوَلمَّ
 [ .11/94دََِّيهِّهِّْم َجامثَِِّّ  *{ ]ه دم 

 [ .11/95}َداَل بُدْاً ص لَِّمْ َيَن َكَما بَاَِّ ْ  مَثُ ُد{ ]ه دم 
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* * * 
د، تفالحدق صلصد ه صل صحد ف ترد  ص خدر ، تثدل يفدرص  حمرقدة وتفاب  ص َي  صمللجاة صمل يةة ل سد هف هد  

، ل د  تدرَّ بدلل  كردل تدن قةدل ، ل د  كدان هندا تدن قةدل. عريل درردل صلصدالف و صلسدالم مير عريها قرة حمم 
هدلص صةدد صه بدد  ص اةيددام وبدد  دقدد صتهم، ل دد  مساددل تددن قةدل، كددان جددزمصً تنددل تددن قةددل. ل دد  قددال ل  تددل، دهددل 

دك ل  تددل، وادداحل لثمدد د، ولدد ط ل  تددل، وشدداية ملدد ين. لا ددر سددن ص  ص ن وهدد  يايدد  تاددة، كمددا قددال عددا
 صلاالم السل .

ول   مس  كالم ص ق صم تن قةل، تا قالل قد م عداد ومثد د ودهدل تد ين وقد م لد طم مسادل عرد  لسدان صملدا 
فهزصم السدل. ل د   صملاي، كما ل  دن صلفاهيخ ياي  السل. لا ر سن ص  وه  يسدم  صلصد ود وصلسدخرية وصالسد

كان ل قرة صلفجربة صلنة ية. ل قرة صمل ه  صملفاره. وكان صمل ه  صملاي ت ابل لرم داه  صلسداب ة ل هجدة 
صملطاب ددة إال ل تلصدديل وصحدد  ، وهنددائيم صخلفددام صلددلع ينفهددي بددل صل صددة كرهددا. وكددان ذلدد  صمل دده    يفدد ج 

 صللصل صملاي با ، ولان صحفمالية ذل  كاار قائمة.
اار ص َي  دش صك يف رة عريها حمم . يفرص  حمرقدة شديةر هدسدل. رامل د تا  صملف داهبة ل ص َي  وك
 حتفم تنط ياً دن تا ن صلنفائج ديراً تف اهبة. -وتاة 

وكان يفسامل بر عة وحرقة وخد ف، هدل حيد ث ملادة تدا حد ث لَِّمدْ ين  هدل حيد ث ل  تدل تدا حد ث 
َْهرَِّ { ويا ن }َتْ عَِّ ُهْم صلصُّْةُ { }دَلَْيَ  ل  م عاد ول ط وااحل وشاية  هل أيتيل  ص تر رجأف }َرَأْسرِّ أبِّ

صلصُّْةُ  بَِّ رِّيدٍة{ مث أييت ص تدر صإلودي تفاد د صلصديهم  ادل  عاليهدا سداررها، حجداهف تدن سدجيل، صلصديحة، 
 صلصاع ة، صلزلزصل..  إخل.

 أال بعدًا ةكة، كما بعدت غ ها من القرى.ويصريم 
. ل   كان ال يزصل حيةهم. با  ع ر سن ص  تن صل ع ف صلصاةة وصلص ود صملر،  املا بلفأكي توكان ذل  

كان ال يزصل حيدةهم. ويفمدًن ودم صإلميدان وصلفغيدري وصل ياتدة تدن ا تدة صل درب صلدب ياي د هنا، وكدان عرد  خرد عل 
ن لل دوهصً سيا ن خمفرلاً عن ب ية وصا يادب لاتر صإلوي، يفمًن هناية تغايرف ملاة وق تها. وكان ي ار ديراً، د

ص اةيدام، دوهصً ال ياددرف كنهدل وال تلاادديرل، لاندل، همبددا صعفمدادصً عردد  وةيادة تاجزتددل وهسدالفل، خص ادداً بادد  
 صإلسرصم وصملارصج، يفص ه دن دوهب خمفرف.

ولانهدا عردد  دع حددال، ع ددر سدن ص  ادداةة، وحددن ص ن   ياددن هنداك سدد   صمل دد تا  صملف دداهبة تدد  
 ية صل صص، وكل ص سةا  صلب ميان دن تادع إىل صلنفائج صملف اهبة.ب 

 ابلعقوبة اإلهلية.صمل ه  صخلفاتي صللع دهن  كل صل صص 
* * * 
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دْن دَاْدةَدامِّ صْلُ دَر   وكان تفداب  ص َي ، صجلمدرص  ياداد ياكد  لدل، ترميحداً، اد ق ح سدل وتصد هب }َذلِّدَ  تِّ
َها َقائِّمك وَ  ندْ ي ك *{ ]ه دم اَدُ صُُّل َعَرْيَ  تِّ  [ .11/100َحصِّ

 [ .11/101}َوَتا  ََرْمَناُهْم َوَلاِّْن  ََرُم ص دَاْدُلَسُهْم{ ]ه دم 
 [ .11/102}وََكَللَِّ  َدْخُل هَب َِّ  إَِّذص َدَخَل صْلُ َر  َوهَِّي  َالَِّمةك إِّنَّ َدْخَلُب دَلِّيمك َش ِّي ك *{ ]ه دم 

َجٍل َتْاُ ودٍ  َُ رُُب إِّالَّ  ِّ  [ .11/104*{ ]ه دم  }َوَتا اُدَاخ ِّ
 [ .11/117}َوَتا َكاَن هَبَُّ  لِّيُدْهرَِّ  صْلُ َر  بِّ ُْرٍم َودَْهُرَها ُتْصرُِّح َن *{ ]ه دم 
ْن دَاْدَةامِّ صلرُُّسلِّ َتا اُدثَدة ُِّر بِّلِّ رُدَاصَدَك{ ]ه دم   [ .11/120}وَُكالًّ اَدُ صُّ َعَرْيَ  تِّ

تي ح دداً، إاددل تدداخر  جددل تادد ود ر دد . وتاددة إذن ه صجسددل تادداد تفأكدد . ل دد  صقددرت  صمل دده  صخلفددا
ودهرها ياادون يسفنل ون ررافهم ص خريف. وه  يفمًن ل  كاار هناك رراة دخر ، ويفمدًن لد  إبتااادل دن 

 يلال شي اً تن دجرهم.. وكان ذل  ي يةل رااًل.
َف ُِّروَن *{ ]  [ .11/122ه دم مث  يت ص َي  صخلااة لرس هف صمل يةةم }َوصاْدَف ُِّروص إِّ َّ ُتندْ

الصااااعقة؟ الصااايحة؟ الزلااازال؟ حجاااارة الساااجيل؟ األمااار اإلهلاااي ينف دددرون تددداذص  تسدددامل صلرسددد لم 
 ابخلروج؟

ينف رون تاذص  تسامل صلرس ل وقرةدل تاردق بادرت صلدر ن، وعينداب تار فدان ل صلسدمام وتفخ رداً تدن دع 
 سحابة ق  تا ن ت  تة لرم ه  صخلفاتي.

َف ُِّروَن *{.}َوصاْدَف ُِّروص إِّ َّ تُ   ندْ
ينف ر ل تاة با  ع در سدن ص  تدن صلد ع ف وصلصد ود. ينف در دتدرصً  ار ص  ه  و سالتل عريلوجر  

بخلددروج لف صجددل تاددة ت دده ها صخلدداص هبددا، هنايفهددا صمل دداهبة لفردد  صلنهدداَي  ل قصددص صل ددر ، وبينمددا هدد  
 ينف ر وتال صملاتن ن، ازلر س هف بنسق خمفرف وسياق تفميز.

 يان ريها وعي  وال ايحة وال حجاهف تن سجيل. س هف  
 حبلف.س هف صبف د  

* * * 
با  كل ذل  صلف تر وصالسفلزص  عرب ت اه  صلادلص  صلدب دادابر ص قد صم صلسداب ة، وباد  دن هتيدأ حممد  

باف ددداه اددداة وو يدددل، دن يسدددف ةل دتدددر صخلدددروج صلدددلع سيسدددةق صمل ددده  صلنهدددائي لرلصدددل صملادددي  -السدددياً 
 صيحة دو صلالص  دو صةجاهف.ص خريم صل

في ن دن هناية تاة سدفا ن كنهايدة تد ين دو مثد د، دو قريدة لد ط واداحل، ازلدر عريدل كاد دن ي  وبا  دن 
بِّيدل َيدَبَدرِّ إِّ  ِّ هَدَيْدُر َدَحدَ  َعَ دَر  َُ رجأف، س هف تة د حبرم.. ولل خيرب دبب عن حردم هآبم }إِّْذ قَداَل يُ ُسدُف  ِّ

 [ .12/4َوصْلَ َمَر هَدَيْدفُدُهْم يفِّ َساجِّ ِّيَن *{ ]ي سفم  َك َْكًةا َوصل َّْم َ 
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 . 22ب اًل تن صلزلزصل دو ايحة صلالص  ودتر صخلروج، ينزل حرم ول يف شلاف عر  قرة صلرس ل
 *************************************** 
 

ل، وتددد  تفددداب  تةفددد و صلسددد هف بدددلل  صةردددم صل دددلاف صلطمددد  ، وبدددلل  صمل ددده  صةمددديم بددد  ص   وصبنددد
ص َي  افداب  ي سدف وهد  يادرب ويالقدي تصداعة وكد صهث، ولادن شدي اً ال يلدر ل عرد ب، يسدفمر وصةردم 
 صلددرحَي  ل صإلودداه صلاددام  رادداهب وخططددلم يسددفمر، وذلدد  صةرددم صلطمدد  ، صإل ددا  ي ددال صلرتبددة صخلصددةة 

 لاارة، ولفغرةل عر  صملا قا  دتاتل.
ون عريدل. وتدرصب وحيد صً تر د  ل صلة در، مث تدرصب وهد  يةدارت هقي داً هخيصداً بدثمن وار  دقر  صلناس إليل يفنتر 

خبدد م دهصهددم تادد ودف. مث وهدد  يامددل خادتدداً، ويادداد يفاددرا لإل،ددرصم وصلغ صيددة. مث يدد خل صلسددجن ت ر تدداً 
بفهمدة تزيلدة، كددل ذلد ، وي سددف يادرب، ولادن ذلدد  صةردم صلطلدد يف صلةايد ، صلدلع يةدد و حت ي دل تسددفحياًل، 

  ل ت ج دصً ل دعماقل.ي
  يدفمان صليدأس تددن قفدل إ ابيفدل، و ددل تد  كددل ذلد  وحيد صًم تنددل دل دي ل صلة در، ،ريةدداً، حدن صلف طددل 
صلسياهف وبع ب ل تصر. لان شي اً تن ذل    ي فل هو  صةرم ل دعماقدل. شدي اً تدن كدل ترد  صملصداعة   

 يسفط  دن ي فل صإلارصه وصلامل وصل د  ل دوصخرل.
وتنفهي صلس هف وإذص بةرم صللع صبف د تد  بد صيفها يفح دق، إذص بي سدف صلدلع هدينداب يةدارت هقي داً هخيصداً، 

 إذص بل تف ر صً دعر  صملنااة ل دهق  دول  تاال. -ول صلسجن 
 وق  صبف د ذل  حبرم ول يف، هآب ي سف، ودسر بل إىل وصل ب.

 
* * * 

 تفاعله عليه الصالة و السالم ..
  ت  صخلطا  صل رآ  ل هلب صلس هف بللص ، ال ب  وإن كدان عريل صلصالف وصلسالمعل صلرس ل  إن تلا

خمفرلاً و يزصً، رنزووا با  ه د تةاشرًف، ول صل روف صلصاةة صلب كاار صل ع ف ار هبا، ال ب  وإن جارر تن 
  ه د ش ي  صلرهجة.صلفلاعل تاها حيمل تلصقاً خاااً و يزصً. عمرياً كان صل عي  صإلوي ل

دددُروَن *{ حممددداًل إبحيدددامص  ودالال  تفجدددل ل تا مهدددا إىل  َف ِّ دددُروص إِّ َّ ُتندْ وكدددان ص تدددر بالاف ددداه }َوصاْدَف ِّ
 .ح ث ع يم تلاجئ، سيغري صلسا ن صللع ب د يرف ص وضارت ل تاة.

                                                

[ عمرياً دول تا دازل راالً تن س هف ي سف، إذن ص َي  صلثالث 12/4وكاار آية صةرم ]ي سفم  22
 ص وىل ت اية.
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ا صملادي يلرضدل وكان تن صمللروا دن حي ث شيم تا. دع شيم يغري هاتبدة ص تدر صل صقد  صلدلع بد م صملد
عر  صل ع ف صجل ي ف. رلدي كدل صةسداب ،   يادن عد د دتةدارت حممد  يفجداو ون صمل دة باد  ع در سدن ص  تدن 
صل ع ف. ه  هقم ال اسفطي  دن ا  لم إال ت ج  جد صً، خاادة ل  دل  دروف صالضدطهاد وصالسدفاةاه صلدب  

 كاار ااهس ض  دتةارت حمم ، وريهم تسفرال ن وعةي .
يان هناك حد ث قد ع يسدن  صلد ع ف صجل يد ف تندل إسدالم عمدر وصةمدزف، خاادة باد  ورداف وعم تاً،   

عريدل صلصدالف و ادرصج دسدهمر ل تثةيدر قردة حممد   د  والة وخ  ة، وبلر،م تن دن حادثة صإلسدرصم وصمل
 ن ص. ، إال دن صجلةهة صل صخرية   تفحسن دوضاعها كثريصً رالسخرية  صد ، وبال صملاتن  صرففصلسالم

 بخفصاهم كان ال ب  ب يم دن حي ث لياسر ج صه ص تر صل صق .
ودُتدم سداب ةم صلا  بدة صإلويدة صلدب  -وبا  ع ر سن ص ، كان صملف ق  دن حي ث تدا حد ث ل در  سداب ة 

 تنهي صل صة أبكمرها، وتن جلوهها.
ددُروَن *{  -ول  ددل صالاف دداه صملفاددة  َف ِّ ددُروص إِّ َّ ُتندْ صلددلع صخففمددر بددل سدد هف هدد د صلددب صملفحدد ع }َوصاْدَف ِّ

شدديةفل عريددل دررددل صلصددالف وصلسددالم، تنددزل عردد  قرةددل سدد هف بنسددق خمفرددف وسددياق تفميددز تةدد د حبرددم ولدد يف 
شلاف ووم  ، كأءا لفغري تاطيا  صلفلاري ودول َي  صلن ر، ل تر  صملرحرة صل قي ة صلب كاار صل ع ف ار 

 ع ت  صخلطا  صل رآ  ل س هف ي سف، ل ج   ع ف ا اط تهمةمهبام ول  صسفارضنا افائج صلفلاعل ص م 
ل   ،ري  صلسد هف تدن تاطيدا  تلادريب صلدب سديطر  عريهدا ت داه  صلادلص  صمللجادة ل سد هف  -دواًل 

، و  ياد  صلادلص  صإلودي هد  صللادل صلنهدائي ل قصدص ص اةيدام، بدل اداه  النجاح ممكنااً ه د. رهنا ااه 
 .وال مكني ا األرع والسيطرة على خزائن األرع إمكانية النجاحهناك 

إال تددن إمياادل ووم حدل وددبددل عرد  صلالدا ، ل دد    -وحد ب  ، ل د  كددان ي سدف، باد  كددل شديم -كايداً 
وال سدن  ع دائرع تدن دع اد رت، كمدا دادل   -كان وحيد صً تندل دل دي ل صلة درم ال دخد ف وال عم تدة وال خاولدة 

ددَم َتْادُ وَدٍف{ ]ي سددفم  كدان خاليداً تددن دع تااادة صجفماعيددة تداثرف تندل بيدد  هقي داً هخيصدداً }بِّدَثَمٍن خَبْدٍ  َدهَصهِّ
[ ، مث عمددل خادتدداً، مث ادداه ااددرف تنسددية ل صلسددجن، لاددن ذلدد  كرددل   يادد ق إتااايددة جناحدددل 12/20

 ووا لل إىل ه رل.
ر حددد ف    تدد  صخلطددا  صل ددرآ معريددل صلصددالف و صلسدددالمتردد  صلن طددة تهمددة ل تلاعدددل حممدد   وكااددر 

ي سف ااه  رجأف تاين ت صسداف لدل عدن ر  صادل لامدل  صلسدن  صلا دائرع ، و وجفدل خ  دة  صلسدن  صملاند ع 
 وصملادع ، ري سف دااًل   ميفر  هلين صلسن ين ل قصة كلاحل صلط يرة، وت  ذل  جن .

مادن أخارى  قرى أخارى، ا إمكانية النجاحلارف صملغايرف عن ل   دعطفل س هف ي سف تر  صل -كلثاً 
. ري سف   يفح ق حرمل إال ل تصر، وهمبا ل   ل ل افمال صلة وع  صلاربع  ملا حت ق غ  قر  ه ومد ن ه
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لدل حرددم وال جندا ، لانددل عند تا جندد  ل تصدرم وريهددا دهقد  حردداهف ل ذلد  صل قددر، صسدفطارت دن يسددف طة 
رةد ص ل  دروف خمفرلدة خدالل برد  ت دا  و ل  دبنام ع ريتل تن صلة و صلرحل، صللين صسدف ون ص تصدرصً، وت 

 تن صلسن  إىل دن خرج ص تنها ت  ت س .
ت فا ح لارتى أن مكاة ليسات إن تر  صللادرف صملغدايرف جاردر تدن بصدريتل عريدل درردل صلصدالف وصلسدالم 

 الساحة الوحيدة للدعوة، وأن إمكانية النجاح ا أماكن أخرى قد تكون أوفر.
ىل دهيدة صالاف دال تدن صيفمد  صلةد صئي صلرعد ع، افمد  صلصدي  وصلرعدي، ل    در سد هف ي سدف إ -هصبااً 

إىل افمدد  دكثددر ت دد تاً تددن صلندد صحي صإلافاجيددة،  هصعددي تسددف ر تددثاًل، كمددا هدد  ل وصدع صلنيددل، ول دد  دثةددر 
سياق صلس هف تل قاً لي سف ل هلص صيال عن تا ق م اصيحفل لرمر  خبزن صل م  ل ت صجهة سن  جلاف 

 قاة.تف  
ت  م صلس هف ل سياق خمفرف، ه،م كل صلصا ب  صلب ت صجل ي سف، لغة هادئة، وت اه   -خاتساً 

تاداد تاداها ت داه  سدداب ة ل سد هف هد دم رةاد  ت دده  ص  ، اد   صمللجد رت ببندل تددرت  تدرف لالدرب وتددرف 
لسد هف وآخدر ل لغرقل، هناك ت ه  تااها ل س هف ي سدفم ت ده   ديم بد  ي سدف ويا د   ل ب صيدة ص

 ولي  كرهم عاق . -هنايفها، إذن لي  كل ص بنام كلرف 
وحن صإلخ ف صللين آتتروص عر  ي سف وهت ب ل صلة ر، حن هاالم، دتد  عرديهم حد  تدن صلد هر ليارند ص 

 ريل ت بفهم وا تهم وارحهم.
 وكان ذل  ج ي صً كرل.

* * * 
ا صخلطا  صل رآ  دباادصً ج ي ف، وتساحا  علهصم، ل   دعط  صلفلاعل ت  تاطيا  صلفلاري صلب درر ه

 وآراق دوس .
ول تر  صللرتف حت ي صً صلب دع ةر هدلص صلفلاعدل صملةد رت صإل دا ، حداول صلرسد ل  ص  ا دل صلد ع ف إىل 

 .ث حاول مع أهل  ثربصلطائف، ولانها حماولة ق برر بص ود  اثل ملا حصل ل تاة. 
 .كان ما كانوهناكم 
* * * 

 لصرب: نب ة قرآنية أخرىا
ليسددر دكثددر دجددزصم صخلطددا   - لدد  كااددر اددرد حاايددةكمددا   صحيددا  صلددب تااتددل -ف لاددن سدد هف ي سدد

صل ددرآ  صلددب تااتددل ب ددال خمفرددف عمددا  ددة دن تااتددل عريددل. هندداك تلددردص  ودللدداظ يسددفامرها صخلطددا  
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عناةد   تدن هاتبدة وتاددرصه،  لاددن صالسدفامال صلف ريد ع يرد  عريهدا خيدد ط -صل درآ  ب دال حملدز وخدالق 
 ويلر،ها تن تااايها صة ي ية صملة عة.
  صلدددب صسدددفامرها صخلطدددا  صل دددرآ  ب دددال خمفردددف وحملدددز وتثددددري  الصاااربتدددن هدددلب ص للددداظ تلدددردف   

 لالهفمام.
ولد  حبثنددا عددن صلصدرب لغدد َيً، ل جدد   حلندة تددن صملاددا  تد وه حدد ل تاددًن  صلفحمدل حددن صملدد   ، باددل 

سفح ثة حفماً، وبارها ق مي، وصالسفح صث هنا ياين وقر صلف وين، لادن هنداك للدظ تاد ، هلب صملاا  ت
دو صلصدةريف صل ريةدة إىل نب اة الصابار دكي ، هد  صلدلع وجد  ريدل صلادر  صجلداهري  صلصدرب  اسد صً ل بي فدلم إادل 

 صلار  صجلاهري، وص ق م حفماً تن كل صملاا  صيردف ص خر .
ولانهدا تنمد  تد  كدل ذلد ، تادار  ه،مداً  دحراهداو لب تنم  ل دقسد  صل دروف ةفة صصلصةريف، تر  صلن

عن كل ذلد ، ردإذص جبدلوهها افد  بايد صً ل بودن ص ها، حبثداً عمدا ميادن دن تاد ن قد  صخفزافدل ص ها تدن 
تيدداب ج ريددة، دو هددي افدد ، عردد  صلاادد  تددن ذلدد ، بصدد هف سددطحية، وعردد  تسدداحة بايدد ف، لفددفمان تددن 

دكثددر تددا ميانهددا دن افصددل تددن هو بددة، قدد  ترحددق ب ها بادد  تطددر سددري . وتدد صر  هددلب صجلددلوه  صتفصدداص
صلامي دة عددن ب ائهدا وسدد  صلرتددال صو دة صلددب تنةددر ريهدا، وعددرب ص شد صك ميانهددا دن تدد صر  عدن السددها ديردداً 

 هو بة صجل .ض  صةي ص   صلاابرف، وميان وا ديراً، عرب عمرية تا  ف دن تنفج لنلسها صملام تن 
 إهنا اةفة كيلر السها ت  دقس  صل روف، واممر عر  صةياف تهما كاار صلصا ب  صلب حتيطها.

. اةفددة ت هددر صلصدداةة صل ددروف حماهبددة اةفددة صإلاددرصه عردد  صةيدداف م اةفددة صإلاددرصه عردد  ..إهنددا اةفددة ص تددل 
 ، قرة صملياب، صلا صاف صلرترية.. إخل.صمل   صملفمثل ل كل تلصيل تن تلاايل صلةي ة ح وام صلرتبة صلرترية

 تن صشفق تن ص خر ..وكاار تر  صلنةفة، هي صلفجسم صملادع لرل ة صلصرب 
 صلةيرة دم صل جاجة  ، ةل ذل  صلساصل صلافي م تن دوالً ال ميان صجل ص  ح اً  ال ساصل ي

ديددة، ال صملاددا  صيددردف، مث ول كددل ص حدد صل، رددإن ص للدداظ ب صيددة حفمدداً كااددر َّتددص ص شدديام صلةي يددة صملا
ت سددار ص للدداظ، وت ددداةر عالقفهددا لدددرتب  ص شدديام صملاديدددة بملاددا  صيدددردف، لفادد ن لغدددة صسددفامال تفطددد هف 

 ووصساة.
صارب اسا غالل أقصاى ماا ا البيئاة رالصرب صمل فق تدن هدلب صلنةفدة صل اسدية هد  ادرب صلفحد ع صملنفصدر. 

 ب  ها.من ظروف من أجل ال مسك ابحلياة، وال ش
 صلصرب، هنا، ه  إلغام كرمة صمل   تن تاجم صالسفامال صلي تي.

 صلصرب هنا، لي  صلفايف ت  وصق  تير، بل حت ع هلص صل صق  وصافزصرت صةياف تن برصثن صمل  .
 هلص ه  صلصرب صمل فق تاناب تن تر  صلنةفة صلصحرصوية صلاني ف، صملف ةثة بةياف.
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* * * 
سفامال قرآ  لرل دة صلصدرب وهد تةادرصً جد صً، وترتةطداً ب صقادة ودا عالقدة مب ضد عنا  وصملثري دن دول ودبار ص

كرددلم صإل ابيدددة. وقددد  تدددر  هددلب صل صقادددة بعفةاههدددا صملددد خل صل ددرآ  للهدددم دوه صلرسدددل وص اةيدددام ل صخلطدددا  
 صل رآ .

{ ]صل رمم  ةِّ صْةُ  ِّ ُْامِّ هَب َِّ  َواَل َتُاْن َكَصاحِّ ْ ةِّ  [ .68/48}َراْاربِّ
ل هلب ص ية صملةارف، ينزل دول دتر إوي لررس ل  ص  بلصرب، وصلصرب بملاًن صللع صشف  ناب تن هدلب 

 صلنةفة صلصحرصوية صملاارحة، يفناسة ت  هلص ص تر ص ويف لررس ل بلصرب.
رالصددرب، صلددلع ياددين صلالددا  صلردداهع ضدد  صملدد  ، هددد  صلددلع دخددرج يدد ا  تددن بطددن صةدد  ، إادددل   

بل إال ل  ارب تندل صلة صيدة وحداه  وصقد  صملد   صملفمثدل  -لر صق م وصق  برصثن صة   ودايابل ودتاائل يسفسرم 
  ل ت ينة اين  ، ب اًل تن صور  تنها، ملا ترد  إىل بطن صة  .

للل  أييت ص تر صإلوي لررس ل  ص  بلصرب. إال صافزصرت لرحيداف تدن بطدن صملد  . إادل اسد  بلند ه ل 
  رمة صة  . إال ت ةث ب تل دتام ع صاف صليأس، وسا ن صليأس.ت صجهة 

صلصرب، ق  تا ن دش صكل حادف وجاهحدة، تثدل صلنةفدة صلدب صشدفق تنهدا صمسدل لادن مثرتدلم صلاطدر، دو صملدام، 
 حر ف، وعلبة.

صلصرب صللع صهتدة  ب صدة اداحة صةد  ، وصلدلع يدرتة  تغدزوَيً عرد  صللد ه بخلد   -إال صلصرب ص ول 
 اام لر صةم صإل ابية.صل

إال دول دتر بلصرب ازل عر  صلرس ل. رإذص بل ارب حيلز لرحياف، يسفلز لرصدم د، ي د ع صلازميدة ويد ع  
صوزمية وصالسفسالم وصالسدفمرصه ل تدا ال ميادن  -لرة ام.. إال ارب خمفرف عن ذصك صللع ااررل وي ع انا إليل 

 صالسفمرصه ريل.
* * * 

صلا رددي،  -رددرتف صلةنددام وصإلعد صد وإعددادف صلفاد ين صلنلسددي  -رب ل صللددرتف صملةادرف و يت كدل تلددردص  صلصد
 عر  هلب صل اكرة.
إادددل  -[ 5-74/2[ ، وهدددي صلسددد هف صلدددب بددد د  قةدددل قريدددل بدددد }{ ]صملددد ثرم 7-74/6}{ ]صملددد ثرم 

ذل  صيفم  صل  مي بال صإلالصه وصلفاةري، وصلرحية صملغايرف صلب تة د حن تن تغيري لرثيا ، بل وصجلر ، وهجر 
ال  -قيمددل وتلاهيمددل.. وعدد م صسددفاثاه ذلدد ، وصلصددرب عريددل، دع إاددل صلصددرب عردد  صلامددل وصلفغيددري وصمل صجهددة 

 صلصرب عر  صلاسل وصلةطالة وصور  تن صل صق .
وصلصدددرب هندددا ي ادددف ل صخلطدددا  صل دددرآ  بجلمدددالم إادددل ادددرب تفحددد ،  -[ 7-70/5}{ ]صملاددداهجم 

 ..ارب عر  صلامل، عر  صلفغيري لم شاتخ، ارب يفي
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ثدر تدن هل هناك تن واف يناسة إ ابية صلصرب صل رآ  دكثر تن والل بجلمال  وهل هناك قدة  دك
 ارب صلاسل وصلللة وصو صن. ارب صلةطالة وصالتفنارت عن صلامل  م ذل  صلصرب، صللع يروج ن لل

{ ول ت ضددي  دكثددر أييت صخلطددا  صل ددرآ  ل ترحرددة تف  تددة }رَ  ددَن صلرُُّسددلِّ ْ َكَمددا َاددرَبَ دُولُدد  صْلَاددْزمِّ تِّ اْاددربِّ
 [ .46/35]ص ح افم 

داحا   -وصلصرب هنا صملرتة  أبويف صلازم تن صلرسل، ارب إ ا . إهنمم ا   وت س  وعيس  وإبرصهيم 
 صلرساال  صللين صهتةطر حياهتم هنائياً بلامل وصلالا  تن دجل صلفغيري.

دَ  َعاًتدا{ ]صلاناةد  م   }َوَلَ ْ  دَْهَسرْ نوح ْم دَْلدَف َسدَنٍة إِّالَّ مَخْسِّ دلِّ رَدَرةِّدَث رِّديهِّ [ 29/14َنا اُ ًحدا إِّىَل قَدْ تِّ
َن صل  ِّينِّ َتا َواَّ  بِّلِّ اُ ًحا{ ]صل  ه م   [ .42/13}َشررََت َلُاْم تِّ
دلدف  .. -إال مخسد   -  صليدأس  لدف سدنة وحداه  -ل    ل ي اوم ويد ع  ه،دم صلصد ود وصلسدخرية 

ة  ل اابرصً وتصر صً عر  صل ع ف.   ييأس،   ينزو، و  ينالئ عر  السل. و  يدرتك افمادل وق تدل لياديش سن
ل كهددف دو ،دداه دو ادد تاة. و ددل اددابرصً  لددف سددنة، دلددف سددنة! وحددن صلرح ددا  ص خددريف، قةددل هكدد   

ردد  صلف ددةث هبددام ودع حيدداف صلسددلينة، كددان   ييددأس، وكددان حيدداول. كددان اددربب إ ابيدداً، حملددزصً عردد  صةيدداف، ع
  ان دن تا ن دو ل تن دلف سنة، إال مخس  

َن صْلُمْ رِّكَِّ { ]صلنحلم إبراهيف رََّة إِّبْدرَصهِّيَم َحنِّيًلا َوَتا َكاَن تِّ  [ .16/123  }دَنِّ صتَّةِّْ  تِّ
ْن قَدْةُل وَُكنَّا بِّلِّ َعالِّمَِّ  *{ ]ص ا َنا إِّبْدرَصهِّيَم ُهْشَ ُب تِّ  [ .21/51ةيامم }َوَلَ ْ  آتَديدْ

 [ .60/4}َقْ  َكاَاْر َلُاْم دُْسَ فك َحَسَنةك لِّ إِّبْدرَصهِّيَم َوصلَّلِّيَن َتَاُل{ ]صملمفحنةم 
دتدة تنلدردصً عدن صلادل،  -وحد ب  -ن رت صلدلع يةدين ص تدم. رصداه هد  السدل صلل   كان ارب إبرصهيم تن 

ل كدأ  هوحدي، بدل وجسد ع إىل حد  كةدري، وااه  تااافد -وعن كارة صيفماا  صل ثنية صلب خرلها وهصمب 
 لثالث دتم ترتةطة وتنفسةة إليل ب ال تةاشرم صليه دية وصلنصرصاية وصملسرمة.

 [ .7/104  }َوَقاَل ُت َس  َيرِّْرَعْ ُن إِّ  ِّ َهُس لك تِّْن َه  ِّ صْلَااَلمَِّ  *{ ]ص عرصفم موسى
َِِّّ َوصاْ  ُوص{ ]ص عرصفم }َقاَل ُت َس  لَِّ ْ تِّلِّ صْسَفاِّيُن ص بِّ  [ .7/128ربِّ

ْن ُحرِّي ِّهِّْم عِّْجاًل َجَسً ص َلُل ُخَ صهك{ ]ص عرصفم  ْن بَدْا ِّبِّ تِّ  [ .7/148}َوصَّتَََّل قَدْ ُم ُت َس  تِّ
بصربب دعن جةابرف عصرب وا مهم صالسفة صديةم ررع ن ودسرتل وحا تفل. وصسفطارت  -ل   وصجل ت س  

وة ة صلاةي  وصخل م صلدب ال ميادن دن يفسداهل ل خدروجهم تدن دها  صللين كاا ص ي ار ن -دن خيرج ب  تل 
عنر ق تل واساهم بةاقي صمللداهيم صل ثنيدة  -ب اب دها صمليااد، مث إال وصجل بصربب هلص  -تصر إىل سينام 

 وت اعسهم عن تساا تل وتساع تل ل دااة صل روف صلب تر هبا.
ُهمُ عيسى ندْ َِِّّ{ ]آل عمرصنم    }رَدَرمَّا َدَح َّ عِّيَس  تِّ  [ .3/52صْلُاْلَر َقاَل َتْن دَْاَصاهِّع إِّىَل ص
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ددمَ  ددَن صلسَّ نَددا َتائِّددَ ًف تِّ امِّ{ ]صملائدد فم }إِّْذ قَداَل صةََْ صهِّيُّدد َن ََيعِّيَسدد  صبْددَن َتددْرمَيَ َهددْل َيْسددَفطِّيُ  هَبُّددَ  دَْن يُدنَدددز َِّل َعَريدْ
5/112. ] 

ْلةَدي َِّنا ِّ  ةِّْاَمةِّ{ ]صلزخرفم }َوَلمَّا َجاَم عِّيَس  بِّ ُفُاْم بِّ  [ .43/63َقاَل َقْ  جِّ دْ
ل   وصجل عيس  ل هسالفل، َّتري صل َياة صليه دية عرب هجال دينها عن كدل صمللداهيم صة ي يدة لر درياة، 
واسداها حبرريدة وشداريا  صلط د س دون تااايهددا،  دا حد ل صل َيادة صليه ديددة أبكمرهدا إىل هيادل رداها تددن 

م ن، وكان ارب عيس  مب صجهة هلص صجلم د ل صللهم اربصً ال ي ل عن ادرب صلدلين سدة  ب تدن ص ف   وصملر
ل  تدن شد ي   -صللين ك ا ص د اً وقادوص شا بًم  ن اربب كان عر  تغيري تلاهيم وصسفة صوا مبلاهيم هوحيدة 

 صملادية وصل ساوف.
 هذا هو صرب أويل العزم من الرسل.

ي  إذ إن تا صدهم هبلص صل ال لي  س   ت ر -يف صلازم  ليس ص هاالم بلرة  وحن ل  صررتضنا دن  دو 
وويل العازم وحاد   إىل حد يث دو إشداهف اة يدة، ردإن تادريلهم   ريما وج  ب عرد  صالقدل إسالتي ال يسفن   

ى كان صاربهف دفاعااً للحركاة، وحاافزاً علا، إهنم صللين ،ريوص، صللين كارح ص، صلدلين كاٍف لشرح قضي هف
ادد   وإبددرصهيم، ت سد  وعيسدد ، وقدد  يردداف  -إهنددم هداالم  -، ال بعثدداً عردد  صلسدا ن وصالسفسددالم ال غيا 

 إليهم آخرونم ي ا ، ي سف، شاية، ل ط، و،ريهم.
هدد  صلدلع ياطينددا صملغدز  صلددلع يلسدر  صلصددرب  صلدلع أيتددر هللا اةيدل بددلم  -تاددريلهم أبويف صلادزم دن صملهدم 

 لازم، ارب صللين ،ريوص صلفاهيخ وب ل ص صمللاهيم وقادوص ص تم وصل ا  .ارب صلازمية، ارب داحا  ص
وصسددفمرصهصً ملغددز   -ل صخلطددا  صل ددرآ  ل جدد   صااااسدداً وددلص صلفاريددف  -كملهدد م   -ولد  اتبانددا صلصددرب 

 صالشف اق ص ول تن تر  صلنةفة صملاارحة.
  هوف صإلت دان بدل وذهوف تدن ذوهد  ذ -رالصرب، يفح ل، عرب صخلطا  صل رآ ، إىل جزم تن صإلحسدان 

ددنَِّ  *{ ]هدد دم  دديُ  َدْجدَر صْلُمْحسِّ ََِّ اَل ُيرِّ ْ رَددإِّنَّ ص [ ، وهدد  يفحدد ل ديردداً إىل 11/115صإلميدان السددل }َوصْاددربِّ
ْ َوَتدا َادرْبَُك إِّالَّ  -اداه صلصدرب بهلل  -هصبطة ق ية بل سةحاال وتااىل، رةا  دن كدان صلصدرب ةادم هللا  }َوصْادربِّ

َِِّّ{ ]صلنحلم   [ .16/127بِّ
صلركن صلثا  لإلسالم با  صل هادف  -ويفح ل صلصرب هبلص صملله م صإل ا  صلةنام إىل ان  صلصالف السها 

لصَّرْبِّ َوصلصَّاَلفِّ{ ]صلة رفم   [ .2/45}َوصْسَفاِّيُن ص بِّ
لصَّددرْبِّ َوصلصَّدداَلفِّ{ ُن ص بِّ يفحدد ل صلصددرب إىل وسدديرة ددصف  -[ 2/153]صلة ددرفم  }ََيدَيدَُّهددا صلَّددلِّيَن آَتنُدد ص صْسددَفاِّيدْ

وه،دم  -مل صجهة صةياف ودعةائها وع صئ ها، تثل صلصالف صلب تاطي صل  ف صلنلسية صلال تة لرفح ع وصالسفمرصه 
إال دن صملاسسدة عدرب صل درون عمد   إىل إ،درصق هعاَيهدا با درص  صلفلااديل  -دن صلصرب وصلصالف ها ان صن 
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ص دصف وصل سيرة صلب ت  تر عر   -تفارق بوي ا  بل جبزئيا  صوي ا  ل صلصالف، دتا صلصرب وصللفاو  صلب 
صيفم  لفاينل عر  صبفالرت صل لرف  -رهي ليسر دكثر تن حةة خم ه. كةس لة ته ئة  رتها صللرد  -صلصالف 

 صةادف صملفمثرة ل دوضاعل صلسرةية ووصقال صل و .
صخلطا  صل رآ  صلنم ذج صللع افج عن صلفلاعل صالجفماعي ت  صخلطدا  صل درآ م وأييت صملثل لرثمرف ل 

ْنُاْم تَِّ ةك َاابِّرَفك يَدْغرُِّة ص تِّ َدَفْ ِّ{ ]ص الالم   [ .8/66}َرإِّْن َيُاْن تِّ
هدلص صلصدرب صلدلع ت مصدل هداالم هد  صلدلع هد   رالصرب صللع رهمدل دردرصد صجليدل ص ول وتلداعر ص تادل ، 

أقاوى وأقادر ، جعال هاؤالء اةس ضاعفني الاذ ن فاروا مان يغرة ص ت ف م ل   جارهم صلصدرب جال ت ة تنهم 
 بطش قر ش وجربوهتا  غلبون معفهف، بل أكثر عدة وعددًا.

  يادددن صلصدددرب ددصف لفسدددهيل وحتمدددل هددداالم صمل دددة بطدددش صمل فددد  وصسدددفاالئهم وجدددربوهتم،   يادددن وسددديرة 
ترد  صلنةفدة صلصدحرصوية صملاارحدة وسديرة لرف دةث بةيداف بلدر،م لفخربهم عدن ت صجهدة وصقاهدم، بدل كدان تثدل 

 تن كل تلردص  صمل   ص يطة هبا وسيرة الافزصرت صةياف تن ب  دايا  صمل  .
 عن ذصك صللع تا د  صجرتصهب وتنل قرون. ، ،ري شال   ، ارب خمفرف ،صل رآ   إال صلصرب بملله م

* * * 
 ة ال كو نالفرد واإلرادة واةشيئة: بدا 

ب دددي ت ضددد رت وصحددد  يهددديمن عرددد  كدددل سددد صب ل ول صح دددل عنددد تا افحددد ث عدددن صإل ابيدددة وتلاهيمهدددا ل 
 صخلطا  صل رآ .

 و ه  ت ض رت صمل ي ة صللردية ، و دوه صللرد ل إَّتاذ صل رصه ل حياتل ، صلب سفادع صىل آخرتل..
                                             * * * 

ياديش وحيد صً ل ادحرصم دو بي دة ادحرصوية    خيل إمكانية وجاود فارد مسا قلميان  ح  دن   ال ال
ااةة كةي ة صجلزيرف، ر   كان صلن دام صل ةردي دو صلا دائرع هد  صلايدان صل حيد  صملمادن صلاديش ضدمنل. صلايدان 

لدةم صلغدزو، صلنهدة، مب صجهدة ص خطداه صملخفر -صل حي  صللع يردمن صلة دام عرد  قيد  صةيداف وصالسدفمرصه ريهدا 
  يادددن للددرد دن ينف دددل  -صلسددرة دو ك صسددر صلصدددحرصم وضدد صهيها، دو صلا صاددف صلرتريدددة دو صلسددي ل صجلاهرددة 

وحدد ب عددرب صلصددحرصم إال عددرب  مدد  يرددمل وحي يددل ويدد رر لددل صةمايددة، حددن تن ددل ص رددرصد صلرعيددان كددان ضددمن 
 تناوق خااة  د ام  بل ةيرة.

 لددةال هددلب صل ةائددل تثددل صسددف رصهها ل باددل صملسددف ونا  دو صة صضددر وعندد تا حصددل تطدد ه صسددفيطا 
صلارب   اسةياً  ل صجلزيرف، تثل تاة وصلطائف ويثر ، رإن ع رية صلن ام صلا ائرع  رر تسيطرف و ل هد  
صلن ام ص تثل لرة ام وصالسفمرصه، تدا ب يدر صلةي دة صلصدحرصوية صلصداةة هدي صلغالةدة عرديهم. ل د  حصدرر وةاداً 
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ال صلفحاللا  وصلفنللا  ب  صل ةائلم ر ريش كاار تفألف تن حتدالف قد ع ضدم سدةاة قةائدل، وشده   ب
يثر  حماولة حتالف و ياًل ب  ص وس وصخلزهج، بينمدا  ردر قةيردة ث يدف تسديطر عرد  صلطدائف. وبلدر،م تدن 

و  يفادرا لرددلوبن  تطداول صلا د د عرد  هددلب صالسدفيطا   وصلفحاللدا ، رددإن صلن دام صلا دائرع  ددل قائمداً،
وةاداً اداه  هنداك عريدل بادل صلفغيدريص ، راالقدا  صملصداهرف صملفاد دف بد  صل ةائدل  صد  تددن  -وصالاد حاه 

صلةط ن دصخل صل ةيردة صل صحد ف دكثدر  دا وحد   بد  صل ةائدل صملفصداهرف، كمدا دن تدرصكم صلثدروص  صلدلع حصدل 
فساوية لاررصد ل هلب صلثدروص ، كمدا كدان صةدال عند  صلغدزو عرب  َيدف صلن اط صلفجاهع   ياد إىل صمل اهكة صمل

لاددن ذلد    يرددهِّ صلن ددام صلا دائرع بددل  صد تددن سدرطفل، رةينمددا كددان كدل درددرصد صل ةيرددة  -وصلسدرة دو صلرعددة 
ساب اً تفساوين ل صلسدرطة دو صااد صتها دتدام صلن دام صلا دائرع اداه هنداك  تدا  ل كدل قةيردة ميثدل صلسدرطة 

ب جهها صجل ي  صلة يل عدن  سدي  صل ةيردة صلف ريد ع صلدلع كدان عدادف خيفداه برضدا كدل دردرصد صل ةيردة،  صلا ائرية
 وكان ال ميثل السل ب الل رردصً، بل ميثل ص عرصف وصلف الي  صل ةرية .

وهادددلص  ردددر صلدددروصب  صلا دددائرية تسددديطرف و دددل صلن دددام صل ةردددي قائمددداً ه،دددم صالسدددفيطان وه،دددم صلن ددداط 
ر    ل صلفحالف ارد حرف، و  يفحد ل إىل ت حد  بد  صل ةائدل  -م صلفحالف ب  صلا ائر وه، -صلفجاهع 

 لفا ين افم  وصح .
تدا ادد ه  ولاردل تدن ص تثرددة صلفاهخييدة عردد  قد ف صلرصبطددة صلا دائريةم دعددم د  والدة وبددين هاشدم عم تدداً إال

هنم هبدا. وعند تا حاادر  قدريش بددين ، بلدر،م تددن عد م إميداتدل عريدل صلصدالف و صلسدالم  تثدل د  ودة  ل ع  
، وعنددد تا كسدددر  ع ف لدددحدددن دول ددد  صلدددلين كلدددروص بهاشددم ل شددداا  تادددة، ر ددد  دخدددل ل صةصددداه و عددداً 

صةصاه با  حن  سنف  دو ثالكً، رإال   ياسر إال عرب هصبطدة ع دائرية دخدر  عند تا ذهدة حاديم بدن حدزصم 
 ..ةاام إىل عمفل خ  بن خ ير  بلط

صحفدد م صلصددرصرت وصشددف ، وخرجددر قددريش ل  بدد ه  تدد صر  عددن هيةفهددا ومسافهددا وتااافهددا وحددن عندد تا 
و اههتددا ضدد  صخلدداهج عريهددا، وعردد  دعرصرهددا حممدد ، وكددان بندد  هاشددم قدد  خرجدد ص تاهددا ةددر  صبددنهم دون دن 

 حي  وص ث ة قريش صلب  رر تاريهم دن قر هبم ت  حمم  بلر،م تن دهنم  ر ص عر  دين آبئهم.
الطاعة الوحيادة اةعروفاة والسالطة الوحيادة اةعارتف هاا هاي  اعاة النظاام القبلاي هم كاار بخفصا

 وسلط ه العر قة اةم دة عرب اآلابء واألجداد.
إرث الصاحراء الاذي  صاور هلاف أن ال إمكانياة للعايش اةنفارد خاارج النظاام القبلاي ، ال مكاان إال 

 إ ار العش ة أو القبيلة ح  ولو ابةواالة.للفرد ا هذا النظام، ال بد من االنضمام ممن 
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و اددل   ياددن هندداك رددرد،   ياددن هندداك تصدد ه ل جدد د رددرد، رإاددل ل صل قددر السددل   ياددن هندداك تصدد ه 
خلدروج ردرد عدن هدلص صلن دام ،   يادن هنداك تصد ه ل جد د خيداه ردردع دو إهصدف ررديدة دو ت دي ة ررديدة خداهج 

 إواه صلن ام صلسائ .
حدق بإلهصدف دو صالخفيداه دو صمل دي ة، كدان كدل شديم يسدري حسدة صجلدرب صلسدائ م صملفمثدل   يان هناك 

 ل صلةي ة صلصاةة وسرطة ص بم وصلن ام صلا ائرع صللع ال يارف صملخاللة.
 ال إهصدف وال ت ي ة...ال حرية رردية 

* * * 
ن تن  تددة دراداه صجلاهريددة ضدمن بي دة كهددلب ادزل صخلطدا  صل ددرآ  رادان دن دكه دول تددا دكه خبروجدل تد

صلاجة، ال ل يم إال  ال خرج عن درااه ودعرصف وت الي  جاهرية   يان تن  صمللار ريل  دن خيرج عريها 
كدددرد رادددل دويف عنددد  صمل دددرك  عنددد    العجاااب دحددد  ه،دددم بدددالدف وسدددخارة تا مهدددا، لدددلل  ارحدددظ دوتددداً  

ق تدل تدن قد ف صلف اليد  صلسدائ ف صلسداكنة صاط صتهم ت  تلدردص  صخلطدا  صل درآ ، وهد  عجدة كدان يسدفم  
 صلب تسيطر عر  ص ررصد وت  لةهم دصخل دور صيفماا  صل ةرية صلة صئية.

وضمن هلص صملله م صللع يرغي صللردية باارة تلردصهتا  صةرية، صإلهصدف، صمل ي ة، صالخفياه  ازل صخلطا  
 صل رآ  ليحف  ويصط م ويفلاعل.
 عاين مامنياً إمكانياة اه ج يد ف عرد  صلنداس ل ذلد  صيفمد  صجلداهري كدان إن ارد عرا تن  تة درا

. خياه تنازل عن صالافمام صلا ائرع صل ةري صالجفماعي، خياه رردع يفارق بللرد وجود خيار هلؤالء الناس
تن حيث ه  ردرد ال تدن حيدث ك ادل جدزم تدن ع دريف، وكدان هدلص صللدرد قةدل هدلص صخليداه ال وجد د لدلم هةدام 

  اً ال يفا ن لل وج د تادع وتان ع إال عرب تن ح لل ل إواه  م  قةري دو ع ائرع.تطر
لانل ص ن ااه دتام خياه وارد قة لل دو حن هررل ولص صخلياه خيرجل تن دصئرف صلا م إىل إوداه ج يد  

 تادن ت جد دف، تف ال ريل ررديفل ، وتف ال تاها ح  قل ل صإلهصدف وصالخفياه وصملسداولية، وكرهدا عناادر  
 بل   تان ل اطاق صمللار ريل ل ص ور صلساب ة صلب عات ريها.

ل د  ت دد م صخلطددا  صل ددرآ  ت ددرعاً تفحدد َيً ليصدد م اددخرف صمللدداهيم صملفحجددرف صلددب جثمددر عردد  هحوس 
 وال س دررصد صجلاهرية.

 [ .73/19]صملزتلم  }إِّنَّ َهلِّبِّ َتْلكِّرَفك َرَمْن َشاَم صَّتَََّل إِّىَل هَب ِّلِّ َسةِّياًل *{
َم َدْو يَدَفَأخََّر *{ ]صمل ثرم  ْنُاْم دَْن يَدفَدَ  َّ  [ .74/37}لَِّمْن َشاَم تِّ

 [ .12-80/11}{ ]عة م 
ْنُاْم دَْن َيْسَف ِّيَم *{ ]صلفا يرم   [ .81/28}لَِّمْن َشاَم تِّ

 [ .78/39نةأم }َذلَِّ  صْليَدْ ُم صةَْقُّ َرَمْن َشاَم صَّتَََّل إِّىَل هَب ِّلِّ َتنًب *{ ]صل
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 [ .76/29}إِّنَّ َهلِّبِّ َتْلكِّرَفك َرَمْن َشاَم صَّتَََّل إِّىَل هَب ِّلِّ َسةِّياًل *{ ]صإلاسانم 
ْن َوَتْن َشاَم رَدْرَيْاُلْر{ ]صلاهفم   [ .18/29}َوُقلِّ صةَْقُّ تِّْن هَب ُِّاْم َرَمْن َشاَم رَدْريُدْاتِّ

ص ااً ل صللرتف صملةادرف بسدفثنام ص يدة ص خدريف صلدب وصملرتكزف خ -هلب ص َي  صل صريف صلسرياة أبكمرها 
صدمت اةفاهيف العامة ب قر رها اةشيئة لألفراد، اةشايئة تنفمي للرتف تاية تف  تة ا عاً تا، هلب ص َي  

 ..ةالفرد 
ل ددد  وجددد  ص ردددرصد ل صجلاهريدددة دتدددام صحفاددداكهم هبدددلب ص َي  ل صخلطدددا  صل دددرآ  دالسدددهم دتدددام حالدددة 

يا ن تةنياً عر  آليدة ج يد ف ،دري آليدة صالخفيداه صلا دائرع صل  ميدة، ستلرتق وريق. صخفياههم ،دتام   ج ي ف
وجاود حقيقاي لفارد قاادر علاى إهنا آلية حيلزها صخلطا  صل رآ  السل، يةاثل ل ال سهم، آليدة تافمد  عرد  

بصددرة إىل صلايددان صالجفمدداعي رددرد ال ميددر  .  و قاارار اختااا  قاارار ا لااك اإلرادة و  حماال مسااؤولية اخ يااار 
إال عدرب صخلدروج تدن دصئدرف ص ودر صلا دائرية وحتطيمهدام   وجدصل  مي إال عرب صالاسالع عنل ، ررد ال ميان دن 

ودول خطدد ف ل صخلددروج وصلفحطدديم تفمثددل ل  صخفيدداه  تصددريع عريددل دن حيدد دب. إاددل صخفيدداه يفجدداو  تسددألة 
، صخفيددداه  اخ يااار أن  كااون أو ال  كااونل ل لددة صمل ضدد رتم صل ددرك دو صلف حيدد ، وإن كددان يفرددمنها، لاندد

صلاين اة يفمثل ل صخلروج عدن دودر صل ثنيدة صلا دائرية صجلاهريدة، ص ودر صلدب هتمدش صللدرد وتة يدل خداهج صخليداه، 
وخدداهج صل ددرصه وخدداهج صل جدد د السددل، دتددا صخفيدداه دالَّ يادد ن ررددم ياددن صخفيدداهصً بملاددًن صة ي دديم إاددل إذص ادداه 

خفيددداهصً  حتطمدددر تادددل دوصادددر صيفمددد  صل ددد مي، واددداه لرلدددرد وجددد د، إادددل ادددرد ب دددام وصسدددفمرصه ل صلفمسددد   ص
 بلف الي  صل  ميةم دوءا صخفياه ح ي ي للل  كرل.

كاار رارف صمل ي ة صإلاسااية صلب ورحفها آَي  صخلطا  صل درآ  شد ي ف صل ودأف عرد  صيفمد  صجلداهري 
، وبا  دن يصري لل وج د، هناك قرصه عريدل دن أيخدلب، روج من العدم إىل الوجودإهنا حتفز الفرد على اخل، 

 دع إن لل إهصدف، صخفياهصً، تساولية، حرية.
  حدن صلطدرف ص خدرم صلالداه حياادرهم صخلطدا  صل درآ  مب دي فهم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

لددلع يسدديطر عردديهم، لاددن صخلطددا  صل ددرآ  حبددريفهم، إهنددم تهم دد ن ااتدداً كددأررصد دصخددل صلايددان صجلدداهري ص
لارهددم يسددفخ ت هنا لر لددز خدداهج دسدد صه  ، يسددف هجهم وحيصددرهم دصخددل هددلب صلزصويددة صل صسدداةم  صويددة صمل ددي ة

 صلايان صالجفماعي وقي دب، كما صسفخ تها ،ريهم ل ع د كان يفزصي  تةاعاً.
                        * * * 

  هلي للسعي االنساب: ال يس  اال ربط اةشيئ ني
إن هددلب ص َي  صاف ائيددة واثددل جااةدداً وصحدد صً تددن ح ي ددة تفادد دف صجل صاددة. رددنَي   تددن صلسددهل صل دد ل

 صخلطا  صل رآ  صلب تفح ث عن صمل ي ة كثريف ج صً، وهي عم تاً تن هج حتر ثالثة دا صرت عاتةم
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 اية تةارف.آَي  تثةر صمل ي ة صإلاسااية تثل صلب تر ، وتا مها ت -دواًل 
آَي  تثةدر صمل دي ة صإلويددة صملهيمندة صملطر دة، وهددي ت ايدة وتايدة تفدأخرف، وهددي دكثدر عد دصً تددن  -كايداً 

 ص وىل.
 آَي  ترب  صمل ي ف م صإلوية وصإلاسااية، وهي تاية وت اية تااً. -كلثاً 

َُِّ{ ]صإلاسانم   [ .76/30}َوَتا َتَ اُموَن إِّالَّ دَْن َيَ اَم ص
ُ َه ُّ صْلَااَلمَِّ  *{ ]صلفا يرم }َوتَ  َِّ  [ .81/29ا َتَ اُحوَن إِّالَّ دَْن َيَ اَم ص

 ية و لر هرة ص وىل.ق  دو تصادم ب  هلب ص َي   كما  هل تن تناقل
ل صة ي ة ال، وص ا صرت صلثالثة تن هج ضمن إواه تط هع وصح  ورحل صخلطا  صل درآ  ل حركدة وصحد ف 

 صلنلسي لر خصية صملسرمة قي  صلفا ين. وو هعها ل صلامق صلا ري   ابيةب اب صإل
إثةدا  صمل دي ة صللرديدة لإلاسدان، ودول يدة هدلب صخلطد ف ودهيفهدا تفدأت   هدي  كاار صخلط ف ص وىل وصملهمة

تن وق عها دصخل افم  جداهري يرغدي صللدرد ااتداً ويهم دل، رادان إثةدا  صمل دي ة صإلاسدااية حتطيمداً ل  صعد  
 فم  صجلاهرية، ووثةة حن  افم  ج ي ، أبس  وق صع  ج ي ف، حتارظ عر  صللرد وتااافل.ا

لان تن دجل دالَّ تصة  هلب صل ثةدة قلدزف ل صللدرصا صملطردق، وت دل ت دي ة صإلاسدااية هائمدة، كدان ال بد  
  ركة.تن ت جل، تن هصدصه، تن ب ارة، ان  هلب صمل ي ة وجهفها وص اهها و،ايفها بل وق هتا ص

، عاد  تدا هد   عرب ربطهاا ابةشايئة اإلهلياةهلب صلة ارة وصلرصدصه وصلطاقة   تف صرر لرم ي ة صللردية إال 
 شائ ، تن دن هب  صمل ي ة صإلاسااية بإلوية ررا ص وىل تن حمف صها وترم هنا.

سدفخ م صخلطدا  صل درآ  إن هب  صمل ي ة صللردية صإلاسااية بمل ي ة صإلوية وصضد  وقداو  وهندائي، ول د  ص
َُِّ{ ]صإلاسدددانم  دقددد   داددد صرت صلف كيددد   صالسدددفثنام وصةصدددر  لف ريدددر هدددلص صلدددرب  }َوَتدددا َتَ ددداُموَن إِّالَّ دَْن َيَ ددداَم ص

 [ ترت  تر ف تاية ودخر  ت اية كما ل  لرفأكي  عر  صسفمرصهية صل اللة وصملغز .76/30
 صلنلسية ودباادب صالجفماعية   عماقص  هلص صلرب   تاذص ياين ل تاذص ياين

ل دد  اددزل صخلطددا  صل ددرآ  رأثةددر لإلاسددان ت ددي ة مث هبطهددا مب ددي فل سددةحاال وتادداىل، ودسددهةر آَي  
 ل والها ت ي فل عز وجل. -وهي كثريف ج صً  -صمل ي ة ص خر  

رد هوبد   آيف، هل ياين هلص صلرب  دن صمل دي ة صإلويدة سدفرغي صمل دي ة صإلاسدااية، وحتد ل صإلاسدان إىل اد
    Remote Controlيفص ه دال ي ام، لانل ل صة ي ة ال ي ام، رم ي فل يفم صلفحام هبا عن با   

 ال شيم دبا  عن صة ي ة تثل هلص صلفص ه صلسائ  لاسف.
. رالرب  ب  صمل ي ف  مين  ص وىل  صللردية  تن ق ف وتل ق صلثااية  صإلوية  ب اًل تن دن يرغيها ويهم ها

 إال ينلخ ريها تن هوحل عز وجل، يسفم  تنها صلفل ق وصلار  وصل  ف.
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كاناات آايت اخلطاااب القاارآب تناازل تباعاااً ل صاال للمساالمني: رب األول واآلخاار الظاااهر البااا ن 
 ..الرؤوف الرحيف اة عايل القوي العز ز اجلبار واة كرب.

إهنا مشيئة مطلقة اإل ابية، مطلقاة ت ماشى مع صفاته عز وجل:  -عز وجل  -وكانت مشيئة رب 
 القوة، مطلقة النزوع إىل اخل  والعدالة.
الفاارد اةااؤمن عشاايئة ماان هااذا النااوع، فإهنااا  -مشاايئة اإلنسااان  -وعناادما تاارتبط اةشاايئة الفرد ااة 

تس مد منها فاعلي ها، إ ابي هاا، تسا مد مان كوهناا مطلقاة ومهيمناة قاوة إماافية، قاوة علو اة ت جاه حناو 
  مع، وهي حتمل معها مقاصد اةشيئة اإلهلية نفسها: العدل، احلكمة، الريق.اجمل

 مهو ال يس  اإلهلي نفسه للسعي اإلنسابهلص صلرب  ب  صمل ي ف  
 [ .7-92/5}{ ]صلريلم 
 [ .10-92/8}{ ]صلريلم 

 [ .80/20}مثَّ صلسَّةِّيَل َيسَّرَُب *{ ]عة م 
« اعملااوا فكاال ميساار ةااا خلااق لااه» م هللا عريددل و سددرمر  وصلددب صاااسددر ل حدد يث صلرسدد ل  ادد

  .4666 صلةخاهع 
قد ف هتد  صجلةدال بددل  .إن صلفحدام صمل دي ف  ميدن  لإلاسدان صملدداتن ترد  صل د ف صل صخريدة صإل ابيدة صلاجيةددة .

 ت ي ها، ق ف تغري صإلاسان وصيفم  وتغ ص ل ق صا  صلطةياة وصخلرق.
 خددالل ع دد د سددرم نصمل ح  هددا و صجنزهدداصلددب  نهرددة صل دداترةهددا تردد  صللسددر دشدديام كثددريفم تنإهنددا قدد ف ت

 ، ليا ا ص حراهف تفميزف وتة عة، با تا كاا ص ارد قةائل ب وية ب صئية وبراة تسف ونا  تفناثرف.قريرة
صلددب صعفن  هددا  ،لادن هددل ااجددة تدن هددلب صلطلددرف، وحنددن اادرف ص ن دن صمل ددي ة صلددب صتفرا هدا صمل ددي ة

 .  هتا تن صهتةاوها مب ي فل وه  صللاال ملا يري صسفم   ق  
                                          * * * 

 ؟ ابةرصاد، كالعادةرؤ ة السائدة ال
ها صخلطا  صل رآ ، ل ددبيا   ع تلردف تن تلردص  صإل ابية صلب صسفخ ت كةريص صً  دثر  دن ار   ين ه 

 .سائ فصل صلرحية صلف ري ية
 صملسددفخ تة و صلف  يددف صيفددزو  آليددة صلفأويددل وصلفح يددلباددل  صلاادد  تددن ذلدد ، ر دد  عمدد    عردد 

وإجهاضها وإخرصجها عدن تااايهدا ص لدزف صملسدفلزف إىل تادان جاتد ف ادم ام  تلردص  صال ابيةإىل قفل  دحيا 
 دو إىل ال تاان إوالقاً.
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ب ت دري إىل دهيدة ت قد  اداحة صةد   تد  اصد ص ص حاديدث صلد رحية صلف ري يةكيف تااترر صل  ررنر 
  بدددن تددا ينةغددي  حدد  دن ي دد ل د  خددري تددن يدد ا»ل صلفجربددة صلنة يددة  وهددي ص حاديددث صلددب تددر  سدداب اً 

صملدادف  إذص   يادن كدلص وكدلص  ادل دسدالية صجلد ل وددوص  صل درط هناك صسدفخ صم لإخل. سنج  دن «.. تن
عددن وجدد د صو عدد م وجدد د ايددة تسددة ة ل ذلدد ..و ااددره تددرف  ، بغددل صلن ددر فمييدد  وقفددل صل رددية أبسددرهاصلى

و ا دد د إن صالقفةاسددا  صلفاليددة ال تاددين إوالقددا صلفاددريل بلارمددام صلددلين صافج هددا ، لاددن ال عصددمة  صخددر 
  ح  صال تن عصمل صل حي صلارمي ، و صجله  صلة رع حما م با ال تارا لرخطأ..

                              ******** 
شدددددر  ادددددحي  صلةخددددداهع  ل تادددددرا تاري دددددل عرددددد  صةددددد يث ل  دددد ل صبدددددن حجدددددر ل  ردددددف  صلةددددداهع ي

، إن كددان قالددل بادد  دن عرددم داددل  توامااعاً قددال صلارمددامم إءددا قددال اددر  هللا عريددل وسددرم ذلدد   م »6/452 
دررل صخلرق، وإن كان قالل قةل عرمل رال إشاال، وقيلم خص ي ا  بلدلكر ملدا خي د  تدن مسد  قصدفل دن 

 «.ي   ل السل تن يص لل، رةاله ل ذكر رررل لس  هلب صللهياة
حيفمدددل دن يادد ن صملددرصد دن صلاةددد  صل ائددل هدد  صلدددلع ال ينةغددي لددل دن ي ددد ل  م »8/267وي دد ل ديردداً  

ذلدد ، وحيفمددل دن يادد ن صملددرصد ب  لددلم د  هسدد ل هللا  ص  وقالددل ت صضددااً، ودلَّ حدد يث د  هريددرف عردد  دن 
 «.وىلصالحفمال ص ول د

هدددلص  جدددر عدددن دن يفخيدددل دحددد  تدددن  م »5/360وي ددد ل اددداحة  صلددد يةاج عرددد  ادددحي  تسدددرم   
ضمري د   م »5/360وديراً  « صجلاهر  شي اً تن ح  ترتةة ي ا  تن دجل تا ل صل رآن صلازيز تن قصفل

 «.لر ائل، دع ال ي  ل ذل  بال صجلاهر 
مدل ادر  هللا عريدل وسدرم بلرديرفل، دو قدال قيلم هدلص قةدل عر» 316ول شر   سنن صبن تاجل م ص 

ذلد  بطريددق صلف صضد   ..  ررددم يدداتن ادر  هللا عريددل وسدرم دن خيدداتر بدد صون صلردالام تددن دتفدل تددا يادد د إىل 
 «.رريرفل دو لرزجر عن َّتيل جاهل ح  هتةفل، وعر  صلثا  حن ال ي  لل جاهل ل صلاةادف وصلارم

هلص هني عام لال دح  دن »هد م  792صلاز صل ت  ي  صملف    ول  شر  صلا ي ف صلطحاوية  البن د 
رإال ل  ق ه دادل كدان « َتن قالم إ  خري تن ي ا  بن تن ر   كل »يفلرل ويلخر عر  ي ا . وق للم 

دررل  ي ا   رهلص صلاالم يصري دا ص ريا ن كداذبً، وهدلص ال ي  لدل اديب كدرمي، بدل هد  ت د ير تطردق، دع 
 «. اذ تن قال هلص ره  ك
 صلف ري ية وددبياهتا.رحية ه وح لل ت وه هدود دراال صلعر  هلص ص   

ينةغددي هندددا دن اسدددجل دن تاددًن صةددد يث ال يادددين دبدد صً دن يددد ا  درردددل تددن حممددد   ص  دو دادددل حدددن 
ث لادن صةد ي -مب ص صتل ل صملنزلة وصملاااة. إذ ال تاًن ولب صملساوصف تطر داً، وال تغدز  ميادن دن ي دفق تنهدا 

  و،ريب  ينسجم ت  ثالث سياقا  تف ص يةم
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وهد  هندي كبدر وتفد صتر عندل عريدل درردل  - النهي عان الغلاو ا اإل اراء والثنااءصلسياق ص ولم  - 1
صلصددالف وصلسددالم، وت ددةيهل ل ذلدد  هدد  صلغردد  وصإلوددرصم صلددلع دد  بلنصدداه  إىل تددا دد  هبددم تددن صلفثريددث 

 و،ريب.
ال » وهي تلاضرة تنهدي عنهدا ديرداً ل حد يث ملة بني األنبياء عموماً اةفاصلسياق صلثا م دن  - 2

، دبددد  2374، وتسدددرم 7427، 6917، 6916، 4638، 2412،  صلةخددداهع «َّتدددريوص بددد  ص اةيدددام
  َّتددرج ص اةيددام تددن سددياقاهتم صلفاهخييددة وصالجفماعيددة، لفردداهم ل ت ضدد  ت اهاددة تطر ددة بغددل 4668دصود 

صالجفماعيددة صملخفرلددة، وهددي بددلل ، تادد ن  املددة لرجميدد ، راددل وصحدد  تددن  -يددة صلن ددر عددن  ددرورهم صلفاهخي
هاالم بافمائل للرتف  تنية خمفرلة، وبي ة صجفماعية وت هوث رارع وث ال خمفرف، ال ميادن دن ي داهن دو يغدري 

 ت  دع وصح  آخر.
، وإتاااية تارضدهم لادل وهو السياق الذي  ثبت و ؤكد على إنسانية األنبياءصلسياق صلثالثم  - 3

اَل َتُاددْن وهدد  صلسددياق صلددلع دصه  عريددل ص يددةم }وَ  -تددا يفاددرا لددل صلة ددر تددن ضدداف وأيس وتددردد واددرب 
 } ةِّ صْةُ  ِّ ر  هللا عريدل و صلنةد ع إىل عدربف ودهس لرسد ل هللا  اد -وصلب ح لر صلرداف صلة درع  َكَصاحِّ

   ل ب صية حياتل صلنة ية.سرم
ن صملاسسددة تدددررل يفرددًة وتلصدددياًل كددل هدددلب صلسددياقا ، إهندددا تف ،ددل عمي ددداً ل ردددإ -ول كددل ص حدد صل 

حد ود لفصدل دحيدا  صىل   -وعرد  صملندابر  -صإلورصم صملةاله ريل، وصللع هن  عنل عريل دررل صلصالف وصلسالم 
ا داههام هد  تا كان عريل دررل صلصالف وصلسالم لريض  ل  مسد  مب، ح ود  صو تا ي اههبا و صلاياذ بهلل وثنية

صللع عات ويرة حياتل تف صضااً أيكل صلطاام عن تا  د ب، ومي دي ل ص سد صق، خيصدف ااردل بي يدل  د د  
وصلددلع عندد تا قددال لددل  وميدد   ودهعددل تره اددة تددن دجددل صلطاددام، و ي دد  صةجددر عردد  بطنددل ،  ،24793

هدلص صإلودرصم  .  3948يارد   ، دب 4672دح همم َي خري صلربية، دجابل بةساوةم ذصك إبرصهيم،  دب  دصود 
راعردة ل حيداف  كاتندة و   تدن ت درورت قد وف  ر  هللا عريدل و سدرموصملةالغدة ل صملد   وصلثندام، حيد ل صلرسد ل  اد

هتزية تثل دي     صلاندائ  ، ر د  إهندا هدلب صملدرف بدال اد هف، لانهدا دي  ادة جامثدة  "دي  اة"كل تسرم، إىل 
هبداال  صةدة وصلف د ي ، لانهدا بةسداوة اند  صلف صادل صة ي دي تادل عر  ص ذهان، ت ج دف دوتاً، وحماودة 

 عريل دررل صلصالف وصلسالم، صلف صال ت  سريتل، ت  حركيفل، وإ ابيفل ورهمل لراا  صللع ،ريب،
كددان ال بدد  دن تفااتددل ب دد ف تدد  رحيددة  صلف ري يددة  ، رددإن صلصلددب دد  صىل ذلدد  وتهمددا كااددر ص سددةا 

ال تلرر   عر  ت س ، دو يد ا  بدن »اهها هلص، كما ل ح يث  خري صلربية  دو دحاديث ال تفلق ت  ص 
 ردإذص   -ل دحيدان كثدريف  قد  ال يناسدة صةد يثرهدي تسدفامل جهد ها، صلدلع يةد و ولدلل   -إخل « تن..

  سديا ن ذلدد  ل ذلد !!  وتددن بلردة ،  دادل سدي  صخلرددق ردال إشداال -كدان ذلد  اد ه قةددل دن ياردم 
ث  ماهددم دهنددم يفيادداً صلف دد ص بددل ل صلددثالث سددن ص  ص خددريف  عردد  دقددل ت دد ير  تددن حياتددل عريددل هوصف صةدد ي
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دررل صلصدالف وصلسدالم، تد  ذلد ، ردإن صةد يث ص خدر عدن  سدي   آدم  ل ورقدل صلصدحيحة ي يد ها عريدل 
تن  ويل وحت يل  يةصلرحية صلف ري   ياتة  ولي  بإلوالق صللع ميانصلصالف وصلسالم بد  سي  ول  آدم ي م صل

 ..اديث دخر  تاان وصضحة ل دح
وتدرف دخددر م ال تاددًن ل دن يادد ن يد ا  دو ،ددريب تددن ص اةيددام درردل تددن صلرسدد ل  ص ، دو دن يادد ن 

لانددل صلنهددي عدددن صإلوددرصم وصلثنددام صلدددلع اسدد  بددل صلرسددد ل  -صلرسدد ل سددي صً ل لددد  آدم ر دد  ل يدد م صل ياتدددة 
 اهرة ل صلرحية صلف ري ية..  لاسف     صلارمي، وصللع 
كدددل صملادددا  صلااتندددة ل شخصدددية صلرسددد ل صإل ابيدددة وكلاحدددل واردددالل عرددد  كاردددة     إجهددداا  وعنددد تا

 فدل يل ذص  صل قدر ذلد    ة تن دجل صسفجال  صلربكة، رإنصلصُّا ، وحت ل ذكرب وشخصل إىل دي  اة تار
 فدل دوه  صل د وف  و  ص سد ف صةسدنة  ذلد  ي  -صلادرمي  لصدإتاااية  صسفرهام  صإل ابية وصلنهد ا تدن شخ

 ..اً وراااًل تا دصم هناك تسرم ن وه  صل وه صللع يلرتا دن ي ل قائم -
، إال تثال عاب رحيدة ر وبسي  عرد  وري دة ت صجهدة صلوتا تثال ااحة صة   وذكرب وصة يث صللع تر 

  أبتد ه ال ميادن   خدرين صن يرمحد ص لرفصدري ملثل هلب صمل صقدف. إهندم، تدن دجدل ذلد ، تسدفا ون  صلسائ ف
وتدر ف دخدر   -م رابن حجر ي  لم إن صلرس ل  بلده  ل ذكدر رردل يد ا  صليها دون صن يفارض ص لالهتاتا 

 792ي  لم إال قال ذل   ت صضااً  ر  ، وي  ل ااحة شر  صلطحاويدة  صبدن د  صلادز صل ت د ي صملفد   
 دن ذل  كان   ية  بةساوة! -هد  

، ل   رد دح  تن صملااارين، وقالم إن صلرس ل بله، دو قال ذل  ت صضااً، دو قالل  يدة، ل دع وصلي م
، ردإن ص لسدنة صةدادف سفمف دق، وص حادام و صلسياق صللع قالل ريدل ق ل تن ص ق صل، وبغل صلن ر عن ايفل

وهدد  صلددلع  لرسدد ل بلدده،صجلدداهزف سددفطرق، و،ددري بايدد  دن يصددل ص تددر إىل تالددريب وهدتددل، رايددف ي دد لم إن ص
 ..[ 4-53/3}{ ]صلنجمم 

 "الرجل اخلارق" ال اكن ان  صبح قدوة
و صلرحية صلف ري ية ال تةاله ل صلغر   صملنهي عنل تد  صلرسد ل صلادرمي عريدل درردل صلصدالف و صلسدالم ، بدل 

عدن ص ردرصد، حدن  ، ا رَيً ر  ، تنلدي صلاصدمةح ث ت  صلصحاية ديرا ل صحيان كثريف.. رالرحية صلف ري ية 
[ ، 80/1 ، ل حادثة وصح ف عرد  ص قدلم }َعدَةَ  َوتَددَ ىلَّ *{ ]عدة م ر  هللا عريل و سرمعن صلرس ل  ا

ردد ق صلة ددرية، لانهددا انحهددا  لاددل صلصددحابةم وهددي ال تافلددي مبددنحهم صملنزلددة تددا ي اههبددا لانهددا، عمريدداً اددن 
 هسددم ادد هف كاترددة، حسددة تله تهددا، ودداالم صلل هددامم م وهددي تةدداله لو صلارمددام لرل هددام وص وليددام  ديرددا 

ا هف  ت  ية  تةاله هبا، إلضلام صل  صسة وصلرهةة عريهم وعريها، رهلص يصدري صللجدر ب ضد م صلا دام  كنايدة 
عددن قيددام صلريددل كرددل!  وخادتددة ذلدد  ت دده  دهنددا تددا اددةر لددل وااتدداً قدد  وال ررشددر لددل ررصشدداً  كنايددة عددن 
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هكادة ل صليد م، وآخدر دخدل ت يندة رردم أيكدل تدن وادام  1000وهلص كدان يصدري  صسفمرصه اياتل وقياتل ،
ل دهرهددا شددي اً، و  ي ددر  تددن شددرصهبم إال صملددام، خ ددية دن خيالطددل شدديم حددرصم، وآخددر   ياددن يدد صعة دولالدد

!.. وآخر ال يصا  إىل سط  صل صه عن تا تاد ن دتدل ريدل حدن ال ق  و   خ ية دن يافة ل احيلفل دال
صخلطة صملنربيدة وبلفايف  ر ق  دتل.. إخل.. إخل.. تن تر  صلص ه صلب افرئ هبا كفة دعمال صل ر  ، يا ن 

 ..صلب هي تن وسائل صالكثر  ثريص  صىل ي تنا صةايف
وصة ي ددة دن هدددلب صلصدد هف تصددد م صللدددرد صملسددرم صلادددادع ل كددل عصدددر  ال ل عصدددر  صةددايف ر ددد  كمدددا 

ب ياين عمرياً صالالصال عن صيفم  وصل صق  وتد   ص ولدال ج عداً!! إهندا اد هف اف هم  رالفأسي بنماذج كهل
  حمةطددة  ال تةاددث عردد  صالقفدد صم بددل صإلحةدداط وصليددأس، رددداملفر ي ياددرف سددرلاً داددل لددن يسددفطي  بردد ا ترتةدددة 

ن دن صلسدد برتان  ل صلاةددادف وصلزهدد ، لددلل  رهدد  يافلددي بل ت تددة وصالسددفغلاه وصلفددي ن تددو صلرجددل صخلدداهق 
سرف كهلص لن يفاره دب صً، ودن ء   صلاةادف  هلص ه  صجل هر صللع دار  ص تدة صلدب لدن يصدر  آخرهدا إال 

ردإن ادال  ص تدة وردق  ، بلنسدةة لرلدرد صلادادع هلص صلنم  ه  دقر  إىل صملسدفحيل تا ار  دووا، وملا كان
 ر  صىل صالب .باةاهف صختان صملسرم دع هلص صلفسرسل تاجل إىل ح  ايم صلس بر 

، هنددداك ادد هف دخددر  تناقردددة، ال تسددفطي  صملاسسددة دن تنارهدددا جصدد هف ص ةطدددة صلددب تددرو وبايدد صً عددن صل
رفامددل عردد   اهرهددا، عندد تا تددلكر ادد هف عةددادف صلسددرف صلصدداحل ص ةطددة. إهنددا صلصدد هف صل صقايددة لاةادتددل عريددل 

ويصد م ويلطدر وأيكدل حدن ي دة ، ويدنا  دررل صلصدالف وصلسدالم، بدل ةياتدل كرهدام ل د  كدان يندام وي د م، 
صلنسددددام وحيددددةهن، ويرددددح  حددددن تةدددد و ا صجددددلب، ويدددد صعة ص ولددددال ويسدددداب هم، وتددددروع إحدددد    وجاتددددل 

 صلصدالفم  عائ ة م إال تا  صد عن إح   ع درف هكادة ل صلريردة، بدل ل د  هندر دحد  ادحابفل عند تا دودال ل
يفزوجد ص، ولدن يلدرتوص عدن صلصدالف، ولدن يلطدروص دبد صً  هيداً ، وهنر آخرين قرهوص دهندم لدن «درف ان دار َي تااذ »

إَيهم عن دع ا رت تن صلرهةنة وصلفةفل. ل   كان إارصهب عر  صلفمف  بملردلص  صةدالل  باداً تدن رهمدل صةيد ع 
ية يرها  يمراةياف صلاائرية ، أبكثر تلاالراةادف صلب خيرج هبا عن صل اريف وصلط   صيرد إىل دسر   حيافم 

 ، سسفصري عةادف و وا صجر..
بنمد ذج جداهز لرجدل خداهق يصدري  رحيدة صلسدائ فصمل رب ، رةينما ت دلرنا صل وكلل  كاار حياف احابفل

صللجددر ب ضدد م صلا ددام، رددإن سدددريف صلصددحابة  اددل تددن صلصدداة إيدددرصد ءدد ذج ميثددل وددلص إال إذص كددان تصدددابً 
 تفحلندددا  صملاسسدددة بدددلصك صلدددلع ال يددد صعة برددداف دو عجدددز جنسدددي وهددد  دتدددر اددداة صإلثةدددا ، وبينمدددا 
عمر بن صخلطا  ت صجهنا أبال عزل صلامالق  ص ولال خمارة دن تسجل ل احيلة سي اتل دال وا، رإن سريف 

 وصح صً تن عمالل عن تا برغل دال ال ي صعة دولالل! إهنا ا هف تناقرة ااتاً وخمفرلة ااتاً.
جدل خداهق يسدفطي  دن ياد ن تثردل ص عرد   سد برتان ، ه  دحد  ل ال وصللرق صجل هرع بد  صلصد هت م داد

صلدددب تدددروج ودددا صملاسسدددة، عرددد  صلااددد  تدددن ذلددد  رالفأسدددي وصالقفددد صم بلصددد هف  قددداده عرددد  ترددد  صملةالغدددا 
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رال شيم يثري صإلحةاط ل عمريا..   ان ر  هللا عريل و سرمصإلاسااية صملف ص اة صل صقاية صلب كاهنا صلرس ل  ا
تيزتددل عريددل صلصددالف  عردد  صلاادد م رددالف ص ن وصلةسدداوة وصل صقايددة صلددب ..شدديم يةاددث عردد  صليددأس سددريتل، وال
 صالودرصم ل  صلغرد  و صاليغدال لد  د لندا  ر د  ..ق وف راعرة وقادهف ال تنل و تن سنفل و تن سريتل  وصلسالم 

 .رراًل عن دال هن  عنل صللع ال حيفاجل عريل صلصالف و صلسالم 
                                           * * * 

 االاان و العمل الصاحل : كيل مت اخ زال االمر؟ 
افجر عدن ام عدة تدن و ل   تارا كلل  تله م صالميان و صلامل صلصاحل صىل عمرية إخفزصل و ت زمي 

 .صلفس َي  ب  يفرة تن صخلط ط
رددد  صلدددرب  وصاللفحدددام بددد  صإلميدددان وصلامدددل تددد  صلنصددد ص صل رآايدددة وصلنة يدددة صلاثدددريف، صلدددب تاكددد  ع -دوالً 
 صلصاحل.

مب صجهة صللرق ص خر  صلب الر صلامل تثدل صملرج دة دو صخلد صهج صلدب تطرردر ل بادل كريدا   -وكاياً 
 صلامل وهبطل بإلميان.

تدد  صلسددرطة صالسددفة صدية صلددب كااددر تريدد  تله تدداً تسدداملاً حمايدد صً لرامددل صلصدداحل ال يدداثر عردد   -كلثدداً 
 .هيةفها وال حياول صلف اي  ب رعيفها دو صلفمرد عريها.

تله م ياك  عر   صلامل صلصداحل  برتكيدزب عرد  صل داائر  ه  م صللع دمثر عن هلب صلف ص    مللهص وكان
اً هائاًل تدن ص حاديدث باردها ال خيرد  تدن  وصلط  س بللص  دو  ص هكان  مباًن آخر تسفثمرف خص ااً كم 

ر ت ضد رت قطادداً صلدب تددلكر رردل هدلب صلاةددادف دو دجدر تردد ، تركدزف عردد  وداب  رددردع ادحة، وباردها ص خدد
لرفاة ،   تاررل تلاهيم صخلطا  صل رآ  صلدب هكدز  عرد  صملادا  صالجفماعيدة لاهكدان وعرد  ددصئهدا خص اداً 

 بصيه يفاعية.
ة   صلامل ب هكان   كدركن صلف ري ية بفنصي رحيةوصلرتسيمم صافهر صل وت  صسفمرصه صجل ل وشي اً ر ي اً، 

تن دهكان صإلميدان السدلم إقدرصه بلرسدان، وتصد يق بجلندان، وعمدل ب هكدان، وهد  صلفاريدف صلثالثدي لإلميدان، 
وال  23صللع ا أ وصسف ر بلف هيج عرب قرون صجل ل وصخلالف إىل دن ااه مبثابة بطاقدة تاريدف همسدي لإلميدان 

، وحيجددم تددن صإلتااايددا   و بل دداائر صلامددل إىل صلامددل ب هكددانيددزصل هددلص صلفاريددف صلثالثددي صلددلع يدد جز 
 ، و ابعادهاا االج ماعياة دون ال شد د علاى ربطهاا عقاصادهاحمض شعائر رامل صلصاحل إىل صلالحم ودف ل

دات  رراددة اتهخييددة لاددل تددن شددام ص تددان دون  صلددلع  صلفاريددفو هدد   ال يددزصل هددلص صلفاريددف همسيدداً وهصئجدداً، 
                                                

، 1/80، 1/79   صلفاريف مللهة دهل صلفص ف 1/1   صملرل وصلنحل 1/181اد دهل صلسنة  صعف  23
1/128  
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أدصم ام عة تن صل اائر لن يرر كثريصً لطة ة صملا صملنار ة ت ابل ر صئ   نيهدا بررد  شداائر صإلميدان، صإلميان، ر
وهدي  داهرف ترم سدة وت داه ف حدن صليد مم راددل صمل ب دا  اداهس دون ددف شدا ه بال دوصجيدة بد  دوقددا  

، ولاددن ي ددمل ديردداً  نسددية دو ،ددريب تددن صملفار ددا  صجلصلصددر ص  صخلمدد ، وال ي فصددر ذلدد  عردد  صلددز  تددثالً 
صالحفااه وصلغش ودا صرت صلرب، وديراً صلةطالة صملهينة صلب جام صخلطا  صل رآ  بللص  مبله م ج ي ف ليرغيها، 
وادداهس يفيادداً بدد  دوقددا  صلصددالف صخلمسددة، وضددمن تلهدد م صلامددل ب هكددان صلددلع ادداه هصسددخاً شدداةياً ل 

 .دعماق صلالوعي وصل عي.
ربً دن ار  صلفداجر صلف دي صملفمسد  أبهد ص  صلد ين، وصلدلع ياردن عدن ذلد  بد  يفردة للل  لي  تسفغ

ودخدر  عدرب بسدمرة هندا، وح قردة هنداك، وصلدلع يهدة  دصم صلصدالف يفاعدة، كرمدا هرد  ص ذصن، لاندل خدالل 
مدا اد ه، ذل  كرل، ودثنام ذل  كرل ميثل و س  كل تا حاهبل صإلسالم  سي صً حياًم إال عر  صلغالدة، إال ري

ميثدل صتفد صدصً تسدفمرصً  جدد صدب  داه صجلاهريدة ، صلددلين قد ا صإلسدالم سديطرهتم وسددط هتم للدرتف، رفجداهف هددلص 
صلفاجر بلر،م تن ت اهرها صملااارف وتطاب فها لرم صالا  صلااملية وت اييسها ال تزصل  هي هي   اهف ذل  

     ي اهك ريها اناها وإب صعها. اهف صسفهالك لةرائ -صلة وع صجلاهريم  اهف ترصازير 
  E-mailاددداه هنددداك  رددداك  و و  إادددل السدددل صلفددداجر صلةددد وع صلافيدددق، ادددحي  دن صلةردددائ  تغدددري  

لالتلدداق عردد  صلصددل ا  وصملسدداوتة عردد  دهبحهددا، وبينمددا كددان ذصك صلفدداجر صل دد مي ياةدد   صلزهددرف  أبشددااوا 
صددحرصوع، وحيفمددي مبااهدد ص  صإليددالف صلددب تدد رر ،طددام صملخفرلددة صلددب ت لددل عردد  صلطريددق ل ليددايف صلرحيددل صل

صةماية ل  صررل صلفجاهية، رإن صلة وع صملااار صللع ق  يةسمل وحي قل كثريصً، ويسفلي  تن تااه ص  صجلا  
وتدددن صلا ملدددة وإلغدددام صلرسددد م صجلمركيدددة صلدددب هتمدددش افمادددا  صجلنددد  ، وحتددد ل شددداةها إىل شددداة تسدددفهر  

ا  صل ي ن صلرب ية  تاةدل ب يد د صلفةايدة وصلسدرةية وصالسدفغالل صلة د ، لادن تدا هدم  بل ين وبل روا وخب ت
صلفداجر ذلد  ال تدن قريدة وال تدن بايد  تدا دصم يامدل ب هكدان، ويهدة  دصم صلصدالف يفاعدة، ويدادع بارداً 

 تن صلزكاف عريل  ب ال ا قة ،الةاً .
 صيفمدد  صجلداهري، لانددل  ا درَيً  ال خيددالف إادل  عمريداً  ميثددل كدل تددا حاهبدل صخلطددا  صل درآ  واسدلل ل 
صلف ري يددة صلددب ال تددر  أبسدداً ل صسددفمرصه عطالددة  دداهف صلرتصازيددر  رحيددةصلددلع دهسددر ق صعدد ب صل  للاددرعصلةنددام ص

صالسفهالكية، بل إهنا تر  كل صلل صئ  ريها  راجلالة تر وق وص فار ترا ن  وبلر،م تن دن وةياة صالقفصاد 
عرد  دكثددر  -دتريايدة وةادداً  -ادر صحفااهيددة داداًل  كمددا تسديطر شددركة حةد   وصحد ف عمالقددة صلاداملي صملاا

إال أن اجلالااب اةااريوق هنااا ال  فساار أبااداً علااى كونااه ال حفيااز تددن اصددف صسددفهالك صلاددا  تددن صةنطددة ، 
 وصلددلع يندد هج ضددمن صمللدداهيم صجل يدد ف لرامددل صلصدداحل صلددب ورحهددا لإلن اااج الااذي قصااد  الرسااول )ص ،

 صخلطا  صل رآ .
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تساة »تن إلصاق تثل جاهري عر  عر  لسان صلرس ل  ص م ل خطابهتا  رحية صلف ري يةوال تف هرت صل
بدددرتك ص عمدددال صةا تيدددة صل  يليدددة، وصلف جدددل  تنزلدددق صحيدددا  صىل صملندددادصف بدددل إهندددا « دع ددداه صلدددر ق ل صلفجددداهف

صملسددرم ت هسددفل واددغاهب، ويددرتك صلطةيددة صملسددرم لرفجدداهفم دع إن صمللددرتا حسددة صملاسسددة دن يددرتك صملارددم 
تسف ددلاب وترضدداب، ويددرتك صملهندد س صملسددرم تامرددل وإافاجددل، ويف جهدد ن يفيادداً إىل صلسدد ق وصلفجدداهف وجرددة 
صلةرائ م دلاا  تن صلص ، وتالب  تن اتي صن، ودجهزف كهربئية تن ك هية، وعط ه تدن رراسدة، وسدياهص  

 ه ص ترياي.تن صليابن، وكرها ت ر  بل وال
ألن هااذا اجللااب هااو جاازء ماان عمليااة االح كااار العاةيااة إاددل صجلرددة صملرادد ن هددلب صملددرف، ال صملددر وق ، 

، وب هب  كرها إىل دصئرف صل ركا  عابرف صة ود صلامالقة، ويسفمر هتميش اةلعونة ال  تدفع ابإلن اج كله
ص قددل دو كاةيدد  تاااددرينم عمالددة هخيصددة  صجلندد   وتااترفددل كمسددفهر  تدد ي ن إىل دحلدداد ص حلدداد عردد 

 صسفمرصهها بلامل ترتة  بة ائها هخيصة.
 اجلالب مريوق واط كر ملعون؟

بلفأكيدد . عندد تا يادد ن هددلص صجلرددة حتليددزصً لددزَيدف صإلافدداج وحت يددق صالسددف اللية وصالكفلددام صالقفصددادع، 
عن تا يا ن هلص صجلرة صللع يد رر بردائ  لان عن تا يا ن صجلرة صهتةاواً بامرية صحفااه دولية وصساة، و 

صسدددفهالكية أبسدددااه تنارسدددة، حيطدددم دع حماولدددة حمريدددة لرفصدددني ، رإادددل بلفأكيددد  تراددد ن تراددد ن تراددد ن؛  ادددل 
بةساوة ميثل وجهاً آخدر لامريدة صحفاداه ترا ادة دخدر ، إادل قد  ال ميثدل ص فادر ص ردي بصد هتل صلف ري يدة صلدب 

جددز بردداعة تددا ل صاف دداه دن يرتلدد  سددارها، بددل قدد  ميثددل ادد هصً دخددر  خمفرلددة تادد د  عريهددا، ذصك صلددلع حي
وتفن عدةم قد  ت ددفمل عرد  إ،درصق صلسدد ق بةرداعة هخيصددة، حدن ولد  كااددر بسدار صلارلدة تددن دجدل حتطدديم 
براعة دخر  تن إافاج حمري دو تن اناعة دخر ، وق  ت مل عر  تراهب  تالية ت ص دف تن دجل هر  

يث تصة  صلةراعة صملرتةطة هبا ترتلاة صلسار رفةد ه وتاسد .. إخل تدن عمريدا  صالحفاداه سار عمرة تا، حب
 صملخفرلة صلب    ل صلفاهيخ صالقفصادع صملااار لرا ملة ش صه  كثريف وتفا دف.

عرددد  هدددلص، ردددإن  ددداهف صجلردددة دو  ددداهف صلرتصازيدددر صالسدددفهالكي، ال تاددد و دن تاددد ن حر دددة دخدددر  تدددن 
ملرا اددة، حددن لدد  كددان صجلالددة تسددرباًل جبرةددا  إسددالتي قصددري، وعردد  صلسددنة، ويةسددمل حر ددا  صالحفادداه ص

وحي قل ب  يفرة ودخر ، ويصري صللرا ل وقفل ويفاعة، إال  ا رَيً  يدادع صلفاريدف صلرمسدي صلدلع يفردمن 
لسدائ ف ل صلامل ب هكان، لانل عمرياً  س  كل تا حاهبدل صإلسدالم تدن هوحيدة صلاطالدة وصليدأس وصلفهمديش ص

افمدد  صجلاهريددة، صلددلع كددان ياددا  تددن صلاجددز دقددل باثددري تددن صلاجددز صلددلع تاددا  تنددل صلدد ول صإلسددالتية ل 
 ت ص ينها صلفجاهية.
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وعرد  صملند صل السدل، صملافمدد  عرد  صللهدم صلف ريدد ع لرامدل صلصداحل صملدرتة  ب هكددان رحسدة، ا درد كثددريصً 
صصددا  ل دشدد   صللندد ن    خص ادداً  يادد ن ياددن تفختددن صلصددحف وصيددال  ل ل ددامص  رنيددة تدد  رنددا 

، لانهن ت  ذل    ن صجلدردف ليصدرحن، أبهندن ترفزتدا  جد صً أبدصم صلصدر ص  صمللروضدة ل دوقاهتدا، خالعة 
ودهنن تفمساا  ج صً بفااليم صل ين ودوصترب وا صهيل، ويربهن عر  ذل  دحيا ً بلف داط اد ه ودن بةجدا  

  إسالتية، وصلفدلكري باد د تدرص  صةدج وصلامدرف وت صئد  صإلرطداه صلدب ي منهدا عرد  ل هتران، وس  ديا هص
ال فهن صمل ة هة! وه،م دن دح صً ال يص قهن عادف، بل إن تصرحياهتن تااتل شاةياً كطرردة إال دادل لدي  تدن 

ا  ل ددصئهن صملسفةا  دب صً دهنن يص قن تا يلارن، ودهنن ال ي ارن بال دوصجية، دو عر  ص قل يان اادق
 لر اائر.
إادل صلددرب  صل دد مي بد  صإلميددان وصلامددل ب هكدان رحسددة، ذلدد  صلفحجديم لرامددل صلصدداحل وصخفصدداهب إىل  

شداائر وو د س تاة يدة، وبلدر،م تدن دن صل عداظ وصلل هدام صملااادرين لإلاصداف ال يفسداهر ن تد  تصددرحيا  
اطدف اتهخيدي، عند تا صخفدداه  ردل تنهدا ل ة دة تن، ر د  بد د ص تددر كصالتد ه كرهدا ترتصبطدة صللندا   إال دن 

دن ت ف جبااة ص ترصم وصلسالو ، وتربير دخطائهم، وخطاَيهم وكةائرهم، وتربير صلطاعدة ودم  رحية صلسائ فصل
بد  ر تدن صلسياسدة، وصافهد  مبد عيا  صللدن با هنم ي هرون صل داائر تهمدا صقرترد ص تدن خطداَي، ل د  بد د ص تد

، وقد  ذهدة ضدحية هدلص صلفداهيخ تلداهيم كثدريف تدن ضدمنها  صلفأويدل وصلفربيدر هيدخ و يدل تدنصلة صية وصلنهاية ات
تله م صلامل صلصاحل صللع ه  جزم تفال م تن صإلميدان، وصلدلع هد  دوسد  ودمشدل تدن ادرد صلامدل ب هكدان، 

 24وإن كان يرمها حفماً مباناها صالجفماعي وآكهها صإل ابية عر  ااي  صللرد وصيفم .
 غ  اال ايبحلياد ا

  يادن هدلص كدل شديم، ر د  درد  صللادر صإلسدالتي دراداً إىل دخدل ت قدف  وسدطي  ل تسدألة شدغرر 
صلا ل صملسرم ررتف و يرة، وتركر آكهها باي ف صمل   وش ي ف ص هية عر  تا ين هلص صلا ل، وعر  صمل هوث 

 إلسالتية عرب قرون و يرة.صللارع صإلاسا  صللع يسيطر عر  عناار وتلردص  صيفماا  ص
رلي ة ة تناطف اتهخيي، ووس  تالبسا  سياسية وصجفماعية سنخ ا ل تلااديرها الح داً بدر   
تسددألة صل دد ه إبوالقهددا، لف ددال جددزمصً تددن صودداج  صمللاددر ريددل، وصلددلع تددرك آكهصً و ددالاًل ع يدد ف، ووددر  

 تساحال  ع ي ف تفار ة هبلب صملسألةم صل  ه.
لددة، كددان هندداك الددي تطرددق وإثةددا  تطرددق، وكددان لاددل ررقددة  صل  هيددة وصجلربيددة حسددة وكمددا ل كددل حا

 تسميا  دهل صللرق وصلنحل  تاطياهتا صلسياسية وصالجفماعية وددلفها صلنص اية وصلا رية ل تلهةها.

                                                
 للمزيد عن المعاني و االبعاد االجتماعية في شعيرة الصالة  راجع سلسلة "كيمياء الصالة" للمؤلف الصادرة عن دار الفكر.  24
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وكددان  ددة دن يادد ن هندداك حددل  وسدد ،  ن صلثغددرص  وصللجدد ص  ل ت قددف كددل تددن صللددري  ، كااددر  
  ل تارا   اهرها  وتااهضفها لنص ص قرآاية ارحية.كثريف، خص ااً 

وكان تة د ص ت ه بلنلي صملطرق لر  ه صللع ل صلةصدرف، وكدان ودلص صلنلدي تنطر اتدل صلسياسدية، وكدلل   
 كان لل ت اا ب وت جهاتل صلسياسية وصالجفماعية.

وت ااددد  سياسدددية، وت ابدددل هدددلص صلنلدددي، جدددام صإلثةدددا  لرجدددرب صملطردددق، مبنطر دددا  سياسدددية تردددادف، 
 وصجفماعية خمفرلة.

وكددان لادددال صللدددري   اددديا،ة راريدددة هكياددة تفناقردددة تددد  اصددد ص قرآايدددة كثددريف، وهددد  دتدددر كدددان حمرجددداً 
 لرل هام وصمللسرين تا دصتر هلب ص ق صل صملخفرلة كاار ا  آَي  قرآاية بلفأويل صملفناقل.

وال حن ر هام وعرمام دهل صلسنة صللين  ر ر  وت لنا صلروصَي  صملةارف دن صالخفالف ل هلب صملسألة
هد  صلدلع كفدة هسدالة ل صل د ه  110 - 21وم تاااة  يزف عن  صملاسسة صلف ري ية تثل صةسن صلةصرع  

ع ت قلداً خمفرلداً ، إذ يفخل صةسن صلةصر  رحية صلف ري يةتروصن، وهي هسالة حمرجة لر وجهها إىل عة  صملر  بن
 ...صملروج لل حالياً عن صمل قف صلف ري ع 

إن صلفناقل وصالضطرص  صللع حصل كان ي ر  صملاسسة وهي ل و ه تا ينها ص ويف دن  خدل ت قلداً 
وسدددطياً بددد  صإلثةدددا  وصلنلدددي، دو صلف ريدددق بددد  خمفردددف صلنصددد ص صل رآايدددة و ويرهدددا، ضدددمن تن  تدددة وسدددطية 

يرها صاطالقاً تن اص ص تفلرقة افزئة عن وصح ف، وه  دتر كان ااةاً تا دصتر صملاسسة ااهس رهمها و و 
 سياقها، وعن ت اا ها، وعن صلةي ة صلب ازلر ريها.

تسددألة تادداد تادد ن تلرو،دداً تنهددا، رلددي  عاارب اجلاهليااة ابلقاادرإن تسددألة إميددان ينةغددي هنددا دن اددلكر 
حممد صً  ص  اص ص صخلطا  صل رآ  تا ي ري إىل ذل  ارصحًة، ران صةسن صلةصرع دال قالم إن هللا باث 

حيمرد ن ذاد هبم إىل هللا وي  لد نم إن هللا سدةحاال وتاداىل قد  شدام تدا حندن ريددل  إىل العارب وهاف قدر اة جمرب اة
ُ دََتدَر َ  َِّ َها آَبَمَ  َوص َ ًة َقاُل ص َوَجْ َ  َعَريدْ َدا قُدْل إِّنَّ و رنا عريل، ودتر  بل ر ال عزَّ تن قالم }َوإَِّذص رَدَاُر ص َراحِّ  هبِّ

 ََِّ َِِّّ َتددا اَل تَدْاَرُمدد َن *{ ]ص عددرصفم ص ْلَلْحَ ددامِّ دَتَدُ  لُدد َن َعرَدد  ص [ ول كفددا   خرددق دراددال 7/28 اَل أيَُْتددُر بِّ
، وكلل  عن عمر بن عة  صلازيز دال «كاار صلار  تثةر صل  ه ل صجلاهريةم »75صلاةاد   لرةخاهع  ص 

تهم ول شارهم يادزون بدل دالسدهم عرد  تدا رداهتم  دبد  دصود ذكر صل  ه ل صجلاهرية صجلهالم يفارم ن بل كال
 .«احي  ت ط رت»وقال ص لةا م  4612
تددا دصم ذلدد  كبفدداً بددنص صخلطددا  صل ددرآ  وص حاديددث، رددال بدد َّ دن يادد ن  صل دد ه  تددن وجهددة صلن ددر و  

 هدلب صملسدألة بلدلص  ر د  صجلاهرية خمفرلاً عن صل  ه صإلسالتي وصإلميدان بدل، وإال ملدا   رت صمل درك ن حممد صً ل
، صبددن 10165 - 9734، د دد  83، صبددن تاجددل 3290 - 2157، ترتددلع 2656وهد ل  تسددرم 

  عن د  هريرفم دال ملا   رت صمل رك  حمم  دادزل هللا تاداىلم }إِّ َّ ُكدلَّ َشدْيٍم َخَرْ نَداُب بَِّ دَ ٍه *{ 6139حةان 
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الهتا تليدد  إثةددا  صل دد ه بملاددًن صلسددائ ، لاددن رهمهددا [ وهددي ص يددة صلددب يلددرتا دن تدد ل  54/49]صل مددرم 
ضددمن سددياق صلنددزول هددلص ي ددري أبن صل دد ه مبلهدد م صخلطددا  صل ددرآ  صجل يدد ، كددان خمفرلدداً وتفمددايزصً عددن رهددم 

 صجلاهري  لل.
وكلل  تنةئ بال صلفلسريص  عن صلطاب  صجلد صيف ملسدائل دخدر  تفار دة بل ردام وصل د ه، ر د  وهد دن 

ْنُاْم دَْن َيْسَف ِّيَم *{ ]صلفا يرم دب جهل عن [ صسفهزد وه  ينطق مبلاهيمل 81/28 تا مس  رية }لَِّمْن َشاَم تِّ
صجلاهريددة صلددب ترغددي ت ددي ة صللددرد وهتم ددها وقددالم ص تددر لنددا إذن إن شدد نا دن ادداتن دو دن االددر رنزلددر آيددةم 

َُِّ{ ]صإلاسدانم  إخل هدلص صةد صه وصجلد صل تد  صجلداهري  ل تلهد م ..[ 76/30}َوَتا َتَ داُموَن إِّالَّ دَْن َيَ داَم ص
يلدددرتا دهندددم ياتنددد ن بدددل داددداًل، يادددين دن صملسدددألة خمفرلدددة، ودن صل ددد ه صإلسدددالتي شددديم آخدددر ،دددري تدددا كدددان 

 صجلاهري ن ياتن ن بل.
  1330، ص وسد  3121، دبد  يارد  6846، 6668، د د  85وتنةا  هوصية دخر   صبن تاجل 

 ، وهد  تندا رت ،ردة لدل صلرسد ل ر  هللا عريدل و سدرمبد  صملسدرم  ل وقدر صلرسد ل  اد عن تنا رت ل صل  ه
جددد صً بسدددةة دهندددم  كددداا ص يردددرب ن بادددل صل دددرآن بةاردددل  كمدددا ت دددري صلروصيدددة، وتنهدددي صلروصيدددة أبتدددر صلرسددد ل 

  احابل بلامل ب وصتر وترك صلن صهي صمل ج دف ل صخلطا  صل رآ .
صعمردد ص راددل  »لع جددام بددل صخلطددا  صل ددرآ  ودك تددل ص حاديددث صل ددريلةم كمددا دن تلهدد م  صلفيسددري  صلدد

 طاارح أبعاااداً أخاارى بعياادة جااداً عاان مفهااوم جدد صبً عردد  صلسدداصل  رلدديم صلامددل إذن   « تيسددر ملددا خرددق لددل
 . القدر اجلاهلي الذي كان  س عمله اجلاهليون ليعزوا أنفسهف كما قال عمر بن عبد العز ز

عند تا تفلاعدل تد  صإلميدان  ةخاادقاوة إماافية و اقاة داخلياة خارقاة هندا ميدن  عر  صلااد ، صلفيسدري 
 صل صخري بلامل صلصاحل وجب وصب ودهيفل. 

صلفيسري هنا مين  كل ذل   مخاً إضارياً ودرااً ح ي ياً حند  صلامدل وصلفغيدري، وصمل صجهدة وصلةندام، وكدل ذلد  
 .. آ قة لر  ه مبله م صخلطا  صل ر مينحنا ا هف وضامف ت ر 

هنا   يا  صل  ه ت صساف وعزصم، وسر صن وح نة خم هف لرفرهي عن  روف سي ة، ل   ااه عر  صلاا  
 تن ذل ، صلفزصم بمل صجهة وصلامل، وإميان ب ج د ق ف تهيمنة عريا تسري كل خط ف ل صال اب صلصحي .

* * * 
 خيي ل ج   ا اواً دساسية تهمةمل  صسفجمانا تا عررناب عن هلب صملسألة عرب هلص صالسفارصا صلفاه 

إميددان صلاددر  ل صجلاهريددة مبلهدد م ل صل دد ه دقددر  صاددطالحياً إىل صجلددرب تنددل إىل دع شدديم آخددر،  -دواًل 
وهلص صجلرب صجلاهري صللع يرغي صللرد ويهم ل ااتاً كايان وإهصدف وت ي ة، يف صرق ت  وةياة صيفمد  صجلداهري 

وية ص يطددة بلاددر  صجلدداهري ، وصلددب ودد عفهم عردد  هددلص صلندد رت تددن صجلددرب صل ةرددي، وتدد   ددروف صلةي ددة صلصددحرص
 صملسفسرم.
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دون صخلدد ا ل جدد صل لل ددي سلسددطائي، كددان صخلطددا  صل ددرآ  ميثددل ب ددارل صل ددم يف ص عددم  -كايدداً 
صلفغيدري، اردصً شاتاًل عر  هلص صجلرب، وصالسفسالم لطةياة ص شيام ل عصر صجلاهرية، إادل تد  صإلميدان بلامدل و 

وت صجهدة ص وضدارت صجلاهريدة، وصلثدد هف عرد  دوضدارت سددائ ف وت  سدة،  هندا ت هوثدة عددن ص بم، ادرد ذلد  هدد  
ضربة السرتصتيجية صجلرب ل صلصميم،  هي  عن دن إثةدا  صمل دي ة صللرديدة وتلهد م صلامدل صإل دا  ل افمد  

 وصجلرب بللص . حيف ر صلامل ياين تغيري بنيفل وتث ير تلاهيمل  اب صل  ه
وكااددددر صل لددددزف صةردددداهية صمللهرددددة لاتددددة صإلسددددالتية، ول رددددرتف قياسددددية، هددددي صلندددداتج صلامرددددي صة ي ددددي 
الخددفالف تلهدد م صل دد ه صإلسددالتي صلددلع هدد  دقددر  إىل صإلميددان بن ددام كدد   شدداتل، يادد ن صإلاسددان جددزمصً 

ل، وتادري  صسفسدالتل لادل تدا هد  سديئ تركزَيً تنل عن تله م صل  ه صجلاهري صللع ه  إلغام صللرد وهتمي 
 ح لل.

إن دع حماولة للهم تسدألة صل ردام وصل د ه صإلسدالتي  دة دن تنطردق تدن صلن طفد  صلسداب ف ،  -كلثاً 
وخص اددداً تدددن ص ثدددر صلامردددي صلدددلع دح ثدددل هدددلص صمللهددد م عرددد  اددداي  صل صقددد  صالجفمددداعي لاتدددة صإلسدددالتية 

 صلناهرة.
لب صملسألة،  ة دن يرتكز عر  عد م ضدر  باردها بدةال  كمدا دشداه كما دن رهم ص َي  صخلااة هب

، وممن موقعها هتا و عجموعهافهمها بشكل مشويل، أي ممن سياقا إىلصلرس ل إىل ذل  بللص   بل 
ًسااا ًإال   ُ نَاف  مان اخلطاااب القارآب الااذي أمار ابلعماال وال كلياال، وأقار  العااذاب واجلازاء، و َّللاَل  َُكلً ااُل ا  

 .[ ووصل منزل اخلطاب ابحلكمة والعدل، ونزهه عن الظلف والعدوان2/286َعَها{ ]البقرة: ُوس  
إن صالاطالق تن كل هلب صملرتازص  ل صللهدم سديمن  ت ضد رت صل ردام وصل د ه تله تداً خمفرلداً، خاادة 

ل بعادم مارب آايت القارآن بعضاها بابعض، جااء م اليمااً ماع أمار  هلاف ابلعماودن دتر صلرسد ل  ادحابل 
ابألوامر وترك النواهي، وهذا األمر له مدلوالته العميقة: فالعمل ابألوامر وترك اةنهيات هو ا جوهر  
موقاال اخ يااار ت ااار  العبااد، إنااه جااواب )عملااي  بليااغ أكثاار ماان كاال األقااوال اةااأثورة وأوقااع ماان كاال 

   بل.اام، صل  ه ل ج هرب صإلسالتي ه  صخفياه صلامل وصلفمس النقاشات الفلسفية.
 هدددلب صملنطر دددا  دساسدددية ل رهدددم هدددلب صملسدددألة صةي يدددة وصةساسدددة وصلدددب ال اددد  ص ردددرصد رحسدددة بدددل

وهدي تاسد   شدروحاهتا دتيندة تد  هدلب صملنطر دا صلف ري يدة ل ددبياهتدا و  رحيدةصيفماا  كال. رهل كاادر صل
عدر صل سدطية ودعرنفهدا دم دهندا صد  مل قلها صل سطي ب  دهل صلنلي ودهل صجلرب  وهل كان ت قلها وسطياً رااًل 

 ووة ر عمرياً وا رَيً تله تاً آخر ي رهبا بغم ضها وس م تاةريصهتا خص ااً إىل صجلرب  ررنَر ذل .
* * * 
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إذص سأل إاسان عن دراال صلاةداد دهدي »و ا ا ل عن د   بن حنةل وحااب بال دهل صلارم دال قالم 
اد دون هللا عز  وجل  دم تن هللا عز  وجل وتن صلاةاد  راجل ص  عن تن هللا عز  وجل دون صلاةاد  دم تن صلاة

ذل  دهنا عر  ،ري ذل ،  ن دراال صلاةاد ل  كاار تن هللا عز  وجل دون صلاةداد لادان صلاةداد ال ثد ص  ودم 
دتدل، وال ع ا  عريهم، ول  كاار تن صلاةداد دون هللا لادان صلاةداد يامرد ن عمداًل بغدري عردم هللا وت دي فل وإهص

ول  كاار تن هللا وتن صلاةاد عر  تاًن وصح  ت اهبر صلاة دية بلرب بية، وال     دن ي ال ب صح  تن هلب 
 تددرهم  «أفعااال العباااد هااي ماان رب تعاااىل تقااد راً وخلقااًا، وماان العباااد عماااًل واك ساااابً ص قاويددل بددل ي ددالم 

  .، صلياراي1/145صلارل صملررة ل صلرد  عر  دئمة صملافزلة 
هدي تدن »سد ل د د  بدن حنةدل عدن دعمدال صخلردق صلدب يسدف جة ن هبدا تدن هللا صلسدخ  وصلرضدا، ر دالم 

 صعف داد صإلتدام صملةجدل د د  بدن حنةدل « خلقاً وال تسأل عان هاذا أحاداً بعاديصلاةاد رااًل، وتن هللا تااىل 
  .418، عة  صل صح  بن عة  صلازيز بن صةاهث صلفميمي 1/299

عند ل صل  ل ريما صخفرف ريل تن دراال صلاةاد وحسناهتم وسي اهتم دن يفي  ذل  تن  وصلص ص  ل ينا"
 صعف دداد دهددل صلسددنة  ".رب ورب مقاادر  وماادبر  ال  كااون شاايء إال إبرادتااه وال حياادث شاايء إال عشاايئ ه

1/185.  
ردإن يفيد  ذلد   ودتا صلص ص  تن صل  ل ل ينا ريما صخفرف ريل تدن درادال صلاةداد وحسدناهتم وسدي اهتم،"

تددن عندد  هللا تادداىل وهللا سددةحاال ت دد هب وتدد برب ال يادد ن شدديم إال إبذاددل، وال حيدد ث شدديم إال مب ددي فل لددل 
 هد . 310، صلطربع،   1/21صخلرق وص تر.  اري  صلسنة 

صعردددم دن يفيددد  تدددا قددد ه  تدددن صالدددرصد صلةددداهع تاددداىل خبردددق درادددال صلاةددداد وصخرتصعهدددا وإ ادهدددا وإبددد صعها "
صثها، خريهددا وشددرها، الاهدا وضددرها، ال خيرجهددا عدن ك هنددا ت دد وهف لراةد  خيرددق هللا لددل قد هف، ي دد   هبددا وإحد 

خلاااق القاااادر والقااادرة واةقااادور معاااًا، وخلاااق عرددد  صالكفسدددا ، رهددد  تاددداىل خدددالق ص سدددةا  وصملسدددةةا ، 
ُ َخَرَ ُادْم َوَتدا تدَ  االخ يار واةخ ار مجيعًا. خلقنا وخلق الفعل فينا َِّ [ 37/96ْاَمرُد َن *{ ]صلصدارا م }َوص

ََِّ َكدداَن َعرِّيًمددا َحاِّيًمددا *{ ]صإلاسددانم  ُ إِّنَّ ص َِّ [ 76/30وخرددق رينددا صخفيدداه  }َوَتددا َتَ دداُموَن إِّالَّ دَْن َيَ دداَم ص
ود هر رينا صالكفسا  وتاننا تنل خيردق صلد صعي إليدل وصل د هف عريدل، رال صعيدة خمر قدة تدن قةردل وصل د هف ت اهادة 

ل، واسددة صللاددل إلينددا ل هدد هب رينددا وصخفيدداه  لددل وصكفسددابنا. وقدد  ت دد م بيددان صالسددفطاعة ودن صلةدداهع تادداىل لدد
  .1/170خالق كل شيم تن ذل  صملاصية وصلطاعة.  ترهم صلارل صملررة 

قال صلةخاهعم مسار حيىي بن ساي  ي  لم تا  لدر دمسد  دادحابنا ي  لد ن درادال صلاةداد خمر قدة، قدال "
  .1/110 شلام صلاريل  ".حركاهتف وأصواهتف، واك ساهف وك اب هف خملوقةعم صلةخاه 
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إال ادد رت صكفسددا  وحماولددة واسددةة، وإضددارة، ودن ذلدد  كرددل إءددا حصددل وددم  درادداوم ودن صخلردق لددي  وددم ل "
فاسددري، وبيدد ب بفيسددري هللا تادداىل وت دد يرب وإواتددل وت ري ددل، ررددل صخلرددق وص تددر، وصلف دد ير وصلفدد بري، وصلفيسددري وصل

صو صيدة وصإلضددالل، وصلطاعدة وصلاصدديان، وصلالدر وصإلميددان، وال  درع ل تراددل وترا تدل خددري دو شدر، الدد  دو 
ضر، ر   دو خسرصن، سر  دو جهر، ورام دو ، ه، عدرف دو ذكدر، حركدة دو سدا ن، قدةل دو بسد ، إميدان 

 شيةة بن إبرصهيم بن هةريف دب  صةسن .، 1/17دو كلر إال إبهصدتل وت ي فل، وعرمل وق هتل.  حز صلغالام 
سألل سائل عن صل  ه ر الم َي سائل إن هللا تااىل خر   كما شام دو كما ش ر  ر الم كما شدام، "

قددالم إن هللا تادداىل يةاثدد  يدد م صل ياتددة كمددا شدد ر دو كمددا ي ددام  ر ددالم كمددا ي ددام، ر ددالم َي سددائل لدد  
 فل، رددإن قرددرم تدد  ت ددي فل صدعيددر صل ددركة تاددل، وإن قرددرم ت ددي ة تدد  هللا، دو ردد ق ت ددي فل، دو دون ت ددي

دون ت ي فل، صسفغنير عن ت ي فل، وإن قررم ر ق ت ي فل، كان ت ي ف  ،الةة عر  ت ي فل.  صلفةصري ل 
 هد . 471، صإلسلرصييين،   1/94صل ين 

ل، وإن دكسدا  صلاةداد  دراال صلاةاد خمر قة هلل، وي  لد نم إادل ال خدالق عرد  صة ي دة إال هللا عدز  وجد"..
  .1/60هد، صعف اد دئمة صة يث  171كرها خمر قة هلل.  دب  بار د   بن إبرصهيم صإلمساعيري،   

ويفي  دراال صلاةاد تن صةركة وصلسا ن كسةهم عر  صة ي ة، وهللا تااىل خال هدا، وهدي كرهدا مب دي فل "
  .1/33 صل ر  صمليسر  "وعرمل، وقرائل وق هب.

حممدد م صخفرلدد ص ل خرددق هللا تادداىل  راددال عةددادب، رددلهة دهددل صلسددنة كرهددم وكددل  تددن قددال قددال دبدد  "
بالسفطاعة وصلنجاهية وص شارية وصجلهمية وو صئدف تدن صخلد صهج وصملرج دة وصل دياة، إىل دن يفيد  درادال صلاةداد 

  .3/32 صللصل ل صملرل، صبن حزم "خمر قة خر ها هللا ل صللاعر  وا. 
دهل صلسنة ي  ل نم إن هللا خالق دراال صلاةاد، كما دن هللا خالق كل شيم، ودادل تاداىل خدالق إن دئمة "

ص شديام ب سددةا ، ودادل خرددق لراةدد  قد هف هبددا ياد ن رارددل، ودن صلاةدد  راعدل للارددل ح ي دة، ر دد وم ل خرددق 
ئل صلي ينيدة عرد  دن كدل رال صلاة  إبهصدتل وق هتل، ك  وم ل خرق سدائر صةد صدث أبسدةاهبا، وقد  دلدر صلد ال

حادث، راهلل خال ل ورال صلاة  تن يفرة صة صدث، وكل  ان ي ةل صل ج د وصلاد م رمدا شدام هللا كدان، وإن 
قادرة   ي أ   يان، ورال صلاة  تن يفرة صملمانا ، وبجلمرة ر  ل حم  ي دهل صلسنةم إن هللا تااىل خردق 

فاعال لفعلاه احلقيقاي، وحمادث لاه، ورب تعااىل جعلاه فااعاًل لاه العبد وإرادته وفعلاه، و قولاون: إن العباد 
  .1/41.  هر  صل ةهة وصلغره حمداثً له
دراددال صلاةدداد صالخفياهيدددة وصقاددة ب ددد هف هللا سددةحاال وتاددداىل وحدد ها، لدددي  ل دد ههتم  ثدددري ريهددا، بدددل هللا "

يادن هنداك تداا      دوجد  ريدل راردل سةحاال وتااىل دجر  عادتل أبن ي ج  ل صلاة  ق هف وصخفيداهصً، ردإذص   
، وصملددرصد باسددةل إَيب فيكااون فعاال العبااد خملوقاااً ً إبااداعاً وإحاادااثً ومكسااوابً للعباادصمل دد وه ت دداه ً ومددا، 
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ت اهافددل ل  هتددل وإهصدتددل تددن ،ددري دن يادد ن هندداك تنددل  ثددري دو تدد خل ل وجدد دب سدد   ك اددل حمدداًل لددل. وهددلص 
 756، عرددي  صلدد ين عةدد  صلددر ن صإل ددي،   3/214 صمل صقددف  ".تددلهة صل دديخ د  صةسددن ص شددارع

 هد .
قال شيخ صإلسالم صبن تيمية ه ل هللام ص عمدال وص قد صل، وصلطاعدا  وصملااادي، هدي تدن صلاةد  مبادًن "

دهنا قائمة بلاة  وحاارة مب دي فل وق هتدل، وهد  صملفصدف هبدا وصملفحدرك هبدا، صلدلع ياد د حامهدا عريدل، وهدي 
مباًن دال خر ها قائمة بلاة ، وجارهدا عمداًل لدل وكسدةاً، كمدا خيردق صملسدةةا  أبسدةاهبا، رهدي تدن هللا  تن هللا

خمر قة لل وتن صلاة  الة قائمة بل، وصقاة ب  هتل وكسةل، كما إذص قرندا هدلب صلثمدرف تدن صل دجرف، وهدلص صلدزهرت 
 يان بينهما تناقل. تن ص ها مباًن دال ح ث تنها، وتن هللا، مباًن دال خر ل تنها  

خلاق قادرة العباد وقال صلسلاهيينم وصةاال دن تلهة دهل صلسرف وحم  دي دهدل صلسدنة دن هللا تاداىل 
بحانه جعلاااه فاااعاًل لاااه حماااداثً وإرادتااه وفعلاااه، وأن العبااد فاعااال لفعلااه حقيقاااة، وحماادث لفعلاااه، ورب ساا

  .274 - 273كن، ااحل بن ر  صن  صإلهشاد إىل صلصحي  صالعف اد وصلرد عر  دهل صل رك وص و "لل.
               ************************* 

 تة و ع يصة و تةهمة!وصة ي ة دن صملسألة 
رما تاًن دن يا ن صلامل صللع حي ثل صإلاسان ه  تن هللا ت  يرصً وخر اً، وتدن صإلاسدان عمداًل وكسدةاً  

اههم وصقفد صههم رهدد  تصدا  ل ع رددل  وتدا تاددًن داددل وتدا تاددًن دن تدن تدد هم دن درادال صلاةدداد وصقادة عردد  إيثدد
 خرق صخفياه  وخمفاه  وصل  هف وصمل  وه يفيااً 

 دراالنا تنس بة لنا، وهي تن خرق هللا  انا  ص ل  صللع ت هر ريل 
ولدي  لنددا ريهددا إال  صكفسددا   خر ددل هللا ديردداً  وتددا تادًن دن يادد ن صلاةدد  ردداعاًل لرلاددل، لاددن هللا هدد  

 جارل راعاًل لل حم كً لل  صللع 
 صملسألة ع يصة. ع يصة عر  صللهم، وعر  صلف ةل، وعر  صالسفنفاج.

إىل هلص صلركن صلريق جرصً عرب جد صوا صلفداهخيي وت اهعفهدا  ادحا  صللدرق  رحية صلف ري يةول   جر   صل
 صملناوئة خص ااً صل  هية وصيربف  خبص ص هلص صمل ض رت بللص  .

ا ال اارف صلاثري عن ت اال  هاالم ص ارية وصة ي ية،  ن تا م دقد صوم وآهصئهدم وادرر وصة ي ة دان
إلينا عن وريق صلردود عريهم، لان ص تر صملاك  دن صلصيا،ة صللارية وم كاادر هكيادة، وتلف در إىل صلفماسد  

جفمد  صإلسدالتي دن يفحمردل،  وصالتزصن، ر   كان الي صل  هف وصمل ي ة صإلوية شططاً كةدريصً، تدا كدان ميادن لرم
رحيدة صلف ري يدة يم صل رآاية. وللل  وضار صلكما كان صلنلي صملطرق ملساولية صللرد خروجاً كةريصً عن كل صمللاه

ل ذلدد  صمل قددف صل سددطي صلصدداة، وسدد  تصددطرحا  ودللدداظ وتاريلددا  ررسددلية، تددا كددان د،ناهددا عنهددا، 
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هدداالم وعردد  دول ددد ، وَّتددرج بادد  ذلدد  كرددل بصددديا،ة  وكددان عريهددا دن تدد ص ن بدد  ذلدد  كردددل، ودن تددرد عردد 
 تفماساة مل روعها صللارع.

ولادن ولاسدف و ن صوداج  ل صملسدألة وتندل صلة صيدة   يادن صلفح يدق صلارمدي بدل  صلدرد عرد  صللددرق  
سداوة بل رارت ترف وبوج م ترص ، رإن صلصيا،ة صلنهائية صلب تةنفها صملاسسة كاار باي ف ااتاً عن دادالة وب

ْاَسدددانِّ إِّالَّ َتدددا َسدددَا  *{ ]صلدددنجمم  [ }إِّ َّ َعَرْضدددَنا 53/39وعمدددق صلطدددر  صل دددرآ  لرمسدددألةم }َودَْن لَدددْيَ  لِّإلِّ
{ ]ص حدزص م  دَماَوص ِّ َوصَ ْهاِّ بدل كدل آيدة حتمددل  ..[10-90/8[ }{ ]صلةرد م 33/72صَ َتااَدَة َعرَد  صلسَّ

 و ل وعرا وعمق صخلطا  صل رآ .دترصً وتاريلاً وث صبً وع ابً وت ريااً عر  
وكاار صملسألة ل شارها صلنهائي حتمل تا ي صً و،م ضاً بل للاً ودوهص ً ح ل صملاا  صل رآاية صلب تفاردق 
مب ض رت مي  اميم صةياف صلي تيدة لة در، ودردرصد ال بد َّ دن ميدر ل بودم ذلد  صلسداصل صلدلع ال تلدر  تندلم عدن 

 ةرية، عن صإلهصدف.صخلياهص  عن صإلهصدف، عن ص
للدداً  ف ريدد عدم تسددري .. يادد ن صجلدد ص  صلوحددن صليدد م عندد تا أييت صلسدداصل صلفدداهخييم هددل صإلاسددان خمددري 

ودوهص ً عر  صلارما  وص للاظم هللا خرق صللال وصإلهصدف وصالخفياه، ولاند  رارفدل، وصلنسدةة هندا  ن صللادل 
دو بةسدداوة دكثدرم كدل ص راددال ..ردداعاًل لدل حمد كً لدل  كندر حمرددل، وهللا سدةحاال وتاداىل جارد   - هدر ريد  

خمر قة، ومبا دن هللا ه  خالق كدل شديم، رإادل خدالق هدلب ص رادال ديرداً، ولد  كدان  ه ههدا ريد . وقد  يفةد  
هلص صلغم ا ساصل آخر دو ال يفة  حسة جردف صلسائل وهيةة صملساولم تاذص إذن عن صلا ا  وصلث ص ، ملا  

 إال خرق صملاصية وصلطاعة  رحية صلف ري يةبل كما عرب  صل راعر  لرماااي وصلطاعا ، كان هللا ق  جارنا
 داً بعدي عن هذا! .حأ ال تسأل  كما عرب دح هم    و صملزي  تن صلغم ا و صل وهصنصجل ص م 
 سكوت!
* * * 

ص  بايد ف عدن وكاار صلنفيجة صلامرية ولص صمل قف صلغاتل صللع يفزىي بل سطية ويغرلهدا أبللداظ وعةداه 
درهددام صلندداس ل تسددألة تفارددق بصددميم حيدداهتم صلي تيددة. كااددر صلنفيجددة دن ادداه  صل دد ه  سددرصً ،اتردداً تهيةدداً، 

 ير ي ب اللل ك ة  هائل عر  كل  تلردص  صةياف لرناس وصيفم .
ن ر ودال صل  ه سر  هللا تااىل ل خر ل،   يطر  عر  ذل  تر  ت ر ، وال ايب ترسل، وصلفامق وصل»

ل ذل  ذهياة صخللالن وسرم صةرتان، ودهجة صلطغيان، راةله كل صةله تدن ذلد ، ا درصً ورادرصً ووس سدة، 
دا يَدْلَادُل َوُهددْم  ردإن هللا تاداىل ود   عردم صل د ه عدن د تدل، ووداهم عددن ترصتدل، كمدا قدال تاداىلم }اَل ُيْسدَأُل َعمَّ

َ راددل21/23ُيْسدأَُل َن *{ ]ص اةيددامم  ، ر دد  هد  حاددم صلافددا ، وتددن هد  حاددم صلافددا  كددان [ رمددن سددأل  ِّ
 هد . 792، صبن د  صلاز صل ت  ي،   320 شر  صلا ي ف صلطحاوية « تن صلااررين
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فيص  حماولة فهف القدر إىل صسفنفاجا  حامسة تسافة،  رحية صلف ري يةلب صلةساوة وصلسه لة ت لز صلهب
 ب كان من الكافر ن.تعر ضاً وردًا حلكف الك اب، ومن رد  حكف الك ا

 قداد صىل يف وصلسجايف ه  صلدلع إن وصجة صإلاصاف  رب  عر  دن الكر ل كل  ر رف، أبن صلطاب  صجل ص
صَّتاذ هلص صمل قف تهما كان هدينا ريل، ولان ل صل قر السل ردإن وصجدة صلفح يدق صلامردي أيتدر  أبن افدلكر 

، قدد  ذهةدددر ددهصج  آاددلصك صملسددرم  رددمريصلل  صلادد و  - ص خددر  أبن كددل تردد  صللددرق صلددب كااددر ت ددال
 ا صة ي دي وصة ي يدة، وصا درا تد  ذلد  كردل خطرهد ارضر ااتاً! وصا رضر وةااً آهصحهدصلرَي  وصلفاهيخم صا 

وآهصحهددا وسددجاوا وجدد صوا، عددرب صلافددة وصيردد ص  ت ددال  صلا يدد ف   جيددال   ردود صصلددصملزعدد م. لاددن ب يددر 
م دجيال تن صيفماا  صملسرمة   ت صجل ل حيداهتم خطدر صل  هيدة وصيدربف وصملافزلدة، كاترة عرب صل رون صلط يرة

وإىل آخددر صللددرق صملناوئددة، ولاددن تدد  ذلدد  صلا يدد ف صلددب صلف مناهددا ، كااددر ع يدد ف صلسددر وصلرغددز، وصلغمدد ا 
ري، ع يد ف صخلطدا  وصلرف وصل وهصن، ب اًل تن ع ي ف صمل صجهة وصلفص ع وصلامل. ع ي ف صإل ابية وق ه صلفغيد

صل دددرآ  صلدددب راعردددر وتلاعردددر، وراردددر صل صقددد  وصإلاسدددان، وتاطياهتمدددا ل صيفمددد  ص ول ودلغدددر صلسدددرةية 
لاددن صلا يدد ف صلددب ت دد تها  وصلاسددل وصلف صكددل بلرددة ، كمددا دلغددر ص وكن وصل ددرك وص  الم وصلدد دد وصخلمددر.

  ااتاً؛ إهنا ترف وت وه وت  م دللاظ وتصطرحا  و سةا  اتهخيية وج صلية َّتفرف عن ذل رحية صلسائ فصل
باي ف عن رهم صإلاسان صلاادع رف وخل وتربال، وكل تا يرتسة ل ذهنل دن دراالل كرهام تاصياتل وواعاتل 
خمر قة هلل، وه  ال يارف با  ذل  إن كان خمريصً دو تسريصً اربصً بلر،م تن دن صملاسسة تفجنة دللاظ صجلدرب، 

 صملله م أبللاظ تفارلة تصطناة باي ف عن دللاظ وتلاهيم صخلطا  صل رآ .لانها تغرف 
 االنسان الذي ن ج عن كل  لك

صلنفيجدة صلنهائيددة ودلب صلا يدد ف صلغاترددة هد  إاسددان تف صكددل يفادئ عردد  تلدداهيم صل د ه وصلغمدد ا، ليددربه 
 ن وقرون.وضال صلسريب صملفخرف، وجهرل وهق تل، و،لرفل وا تفل، صلب والر ل رون وقرو 

قدال ملددا سد ل عددن صل د هم وريددق ت ردم ال تسددرال وحبددر عميدق ال ترجددل، سدر  هللا قدد  خلدي عريدد  رددال »
صملسدرتي  تدن صلاةداد تدن »هد  ودكثدر تدن ذلد   908، صبن حجر، تف   2/382 صلص صعق ص رقة « تل ل

 م، وكل  تا لي  مب  وه ميفن  دورال هللا عر  سر  صل  ه     رإال ير  دن كل ت  ه  ة وق عل ل وقفل صملار
هدد، صلفاريلدا   1031، صملناوع،   1/653 صلفااهيف « وق عل، راسرتص  تن صلطرة وصالاف اه ملا   ي  

هد . وه  تاريف ق  يناسدة وضداية صلفأتدل وصالسدرتخام صلةد ذيف ، ويصدر   816، صجلرجا ،   1/272
انددل بلفأكيد  ال ي ددةل شددي اً تددن ع يدد ف صخلطددا  صل ددرآ   ن ياد ن ترحرددة تددن ترصحددل صلنريرددا  صون وسددية، ل

وت ق  صإلاسان ريها، وه  تاريف ال ينطةق بللص  عر  هس ل صإلسالم صللع كاادر حياتدل سرسدرة تفصدرة 
تددن صلالددا  وصلنرددال تددن دجددل تغيددري صل صقدد .. ولاددن هددلص صلفاريددف لرمسددرتي  تددن صلاةدداد صلددلع صسددرتص  تددن 
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اسددان عصددر صالحنطدداط، صإلاسددان صملسددرتخي صملفمدد د عردد  دشدد صك صل هددر وصلددلل صلطرددة وصالاف دداه يناسددة إ
 .فاراتح من الطلب ومن االن ظاروصلفخرف، لانل ترات  ت  ذل ، ره  تطم ن إىل دن هلص ه  ق هب 

اادم! عددرب صل ددرون كااددر دادد ص  صلددةال ودقددالم صلدةال ص خددر تصددرع بادد م صالحفجدداج بل دد ه، وعدد م 
 صالحفجاج بل  ه ، و،دريب   لفااليف صل رعية تثل صبن تيمية صللع خصص للل  تاللاً صلف صكل، وبلامل ب

كثريون، لان تا رائ ف ذل  إذص  ل  صلغم ا يرف ع ي ف صل  ه دساساً، وإذص  ر ر حما تة با يد ف ص خدر 
ناقردددة صملنددداوو صملسدددفلحرة وصملسدددفحامة  تدددا رائددد ف صلافدددة وصيرددد ص  وصخلطدددة، إذص  ر دددر صلفدددأويال  صملف

وصلدددد ع ف، ادددد  آَي  صخلطدددا  صل ددددرآ  وَّترجهددددا عددددن تدددد ل الهتا صلفاهخييددددة  صلاددددرمي وصملناقردددة ل صقدددد  صلرسدددد ل
وصالجفماعيدددة، وحت ودددا إىل ادددرد تربيدددرص  ودعدددلصه ل صقددد  صلسدددرةية، وصلفخردددف وصقددد  عصددد ه صالحنطددداط صلط يردددة 

هصن حد ل صملادا ، و  ي دفحم،   يلجدر،   صملمف ف إىل ي تنا هلص  ال رائ ف تدن صلادالم إذص  دل  ادرد لدف ودو 
ي خص دال صملسألة وجلههام جرب صجلاهرية صللع تنار خرف  ويدال  وَّتر دا  خمفرلدة لد َي  صل رآايدة 
بسددةة صل ددروف صلفاهخييددة وصلسياسدددية وصالجفماعيددة صلددب ت اواددر ت اواددداً حددادصً ل ة ددة صااطدداف حامسدددة، 

 .سر كا مرل رارصً وث ارة وأبك تركر آكهها عر  صلفاهيخ صإلسالتي
* * * 

 ابلصرب!حل  وانظروا ما ا 
يفددد هم صلدددةال، بدددل تدددرتة  تةاشدددرف   كمدددايسدددر ا اشددداً سلسدددطائياً ترترددداً  و ن تسدددألة صل ردددام وصل ددد ه ل

بلسر ك صلي تي لرلدرد صملسدرم ومب صقلدل تدن شدن صلفحد َي  صلدب ت صجدل تصدريب وتصدري دتفدل، ر د  كدان ال بد َّ 
آاثر  علاى مفااهيف قرآنياة أخارى، إلي ول جي ملسألة صل  ه صللع صجنر  إليل صملاسسة جرصً دن يرتك لرفن ري ص

تلدداهيم كددان ودددا دوه كةددري ل تلجددري وتغيددري وصقدد  صلسدددرةية  ت صاال أ ضاااً ابلساالوك اليااومي للفااارد اةساالف،
صلن دددرف صملاسسددداتية صجلاهريدددة، ولانهدددا عددداد  ولةسدددر لةددد س صلسدددرةية، عنددد تا صهتةطدددر بللادددر صملاسسدددايت و 

 تلاهيم تثلم صلصرب وصلف كل. دقص  هنا  وصمل قف صملاسسايت صلريق،
ل   كان تله م صلصرب صل رآ ، اةفة صلفح ع صإل ا  صللاعل وس  احرصم صل ح  صلسرةية، ددصف تهمة 

وصيفمد  ص يطد   تن ددوص   صلفلايل  و  صلفغيري  دصخل صلنل  صإلاسدااية ل ت صجهفهدا ل صقاهدا ووصقد  صلةي دة
هبددا وصملفلدداعر  هبددا. كددان  صلصددرب  وسدديرة تهمددة، عنصددرصً دساسددياً ل صلفلاعددل بدد  صإلاسددان وصيفمدد ، تلاعددل 
صلفغيري وصو م وصلةنام، كان صلصرب ه  ارب صمل صجهة، ارب صلفح ع، ارب صلفغيري، ارب دويف صلازم تن صلرسلم 

صدما ، بدل آكهصً ال تنسد  عرد  وجدل صةصداهف صإلاسدااية.. إادل ادرب صللين ،ريوص وكارح ص، وجاه وص وترك ص ب
..صلددلع يةددين صللددرد و نددام ذلدد  كرددل. إاددل صلصددرب صلةن امصللاددل، وصمللاعرددة وصلفلايددل.. صلصددرب عردد  ذلدد  كرددل ودث

 صالتة..
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غيري،   يا  صلصرب تر  صل سيرة صللاالة لرفتن صل  ه لان ت  صلرحية صلسائ ف ، وبسةة صمل قف صلغاتل 
، ددصف تسدا ، جمارد وسايلة لل حمال، اداه أداة إلبقاء الوماع علاى ماا هاو علياهعر  صلاا  ل   اداه 

صاارب اةفعااول هااف ال صاارب الفاااعلني الااذ ن وَّتليدف لددا  تدد  دقددل قدد ه  اددن تددن صلف داي وصلفرددجر. إاددل 
صلصدرب صملخد ه صلدلع يارلدل . إادل صلصدرب صلدلع ي دةل اةفدة دخدر ، ليسدر اةفدة صلصدرب بدل ص ريد ن، غ وا العامل

صلناس ليجرتوص حياهتم بال آالتها وتاا هتا، وت اهر سرةياهتا، حيفاجل صلناس لاي يفااي  ص ت  وصقاهم صملرير 
 وال حن يلارون بفغيريب. -صللع ال ميرا ن تغيريب  -

إادل صلصدرب  ..وعدن صمل صجهدة بل صلصدرب عدن صلفغيدري وعدن صلفحد ع إال لي  صلصرب عر  صلفغيري وصلفح ع،
صملددرصدف لالاف ددداه صيددرد. صالاف ددداه صللددداها تددن دع دتدددل دو دع ه،ةددة ل كسدددر هدددلص صللددرصا، صاف ددداه ص شدددرعة 
صملاس هف لال تا ق   يت بدل صلسدلن، صالاف داه صلدلع قد  ياد ن تلفاحداً لرلدرج! وصللدرج هندا هد  دع تغيدري ال 

 عالقة إلهصدف صإلاسان وحركفل بل.
جزمصً تن عادصتنا وت الي   وسر كياتنا. تن دتثالنا ودعرصرنا، ااه لصي اً بنا ل كل  إال صلصرب صللع ااه 

تلردص  حياتنام حن ل ص ،ا  ل  رفحنا دع تلَيرت عر  دع حمطة إذصعية وصسفمانا لرةث صملةاشر وورةدا  
ثر تدن كد هنم حمدروت  ص ،ا  ل ج   تلردف صلصرب تفاره بنسةة تلهرةم إال ارب صلااش   صللع ال ياين دك

 وينف رون!. لي  دكثر تن حة ة تسانة لا  دو رالي م ته و، وهمبا دحيا ً تصل صجلرعة تنل إىل ص ري ن.
ذلدد  هدد  صةااددل صلنهددائي مللهدد م صلصددرب بادد  دن    صلرتسدديم وصلفن ددري صإليدد ول جي لفخريددة صإلاسددان تددن 

 تساولية دراالل وإهصدتل.
ر  هللا عريدل و هيم صخلطا  صل رآ  مبا ريها صل صق  صةركدي لسدريف صلرسد ل  ادواسفطي  دن ا ه  دن تلا

ت اوتددة اددرةة اددر ف، ..اةفددة     تددزهرت اةفددة ص ريدد ن عردد  هرددابنا ول ال سددنا، بددل  هعددر اةفددة دخددر  سددرم
ف وصهرددة صل الل..ه،ددم صهنددا  هعددر ل  دها ..اةفددة صسددفطاعر صن تصددري شددجر صملا قا  تف ددةث بةيدداف ه،ددم

   دهنا سف ل قاحرة.ب 
و صملاسددف ل صالتددر كرددل ، إن تا ددم تددا  هعددل صل ددرآن تددن ص ابيددا  ، قدد    تغييةددل ..صو إب صلددل ..ب دديم 

 تااكسة بلرة ..
                                      * * * 

 .! و ن صلسا     يا   اناً رإا ل حن صلصرصع   يا  ا َيً ..
ب صملرحرة ه  صلةحث عن جدلوه صمل دارة وت صجهفهدا حبدزم وحبسدم، دوءدا لدف  وص هم تن صلصرصع ل هل

 ودوهصن.
عريندددا دن حنددد د دكثدددر. دن ااددد ن دكثدددر حسدددماً ل صملااجلدددة، دن اغددد ص دكثدددر ل جدددلوه ص  تدددة، ودن  

 الهمها افلهمها، هنرمها، حن يا ن هررنا وا دوءا ت نج، دوءا صه ال.
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 لف هري ، بالهتاتا  ، بلصمر..، بسنرجم بةجاهف همبا  و
هخيي لاددن ث فنددا بخلطددا  صل ددرآ  وإحساسددنا أب تددة ص تددة وحاجفهددا إىل خمددرج تددن تددأ ق صالحنطدداط صلفددا

و تددن ..سدفه د تد  صل قدر بلفأكيد ، قد  َّتطدئ دهدد صرها، وتدن ع صادف   دة دن ياد   دقد   تدن حجداهف
ل  رحية صلف ري يدةبسا  صلفاهخيية صلب وضار صلصملالخااة إذص  تلهمنا  صل روف و  صهتاتا  سفثةر  يلها ..

ذلدد  صمل قدد  صلسددجايف، تدد  ب يددة صللددرق وصملرددل عددرب صلددردود صل راعيددة وصلددردود صوج تيددة، وكددان صلندداتج صلنهددائي 
 .لاهيم صل رآايةتغايرف لرم ا ن تق  تلاهيم تاينة للل  صل ض  كرل ه  تن يم وترسيم 

ري ب شددخاص وصملسداس ب خصدديا   ودا تااافهددا  راردر تددا رارددر وسديةا   هددلص صلدفلهم عددن صلف ده
 ..  تان حسنة ج صً. همبا  ب ص  حسن، ولان صةصيرة صلفاهخيية للارفها 

 ....لفغيري كل ذل  ولال  ص وصن   يلر با .
 

 قليال من اةوت ..قد  علك تن به..
 لار   دحيا ً ت ار بل ريل تن صمل  .

 أبا  حماار دكثر  ا حتفمل. لار   دحيا ً ت ار
ولار   ل كثري تن ص حيان حتد  دن هدلص صل ريدل تدن صملد  ، وصلاثدري تدن صةصداه، هد  حياتد  كرهدا، 

 وتسف ةر  كرل عر  ص ،رة.
لاددل  صل صقدد  يرهةدد ، يرعةدد ،  ددثم عردد  ادد هك، وياددفم عردد  دالاسدد ، بينمددا ترهددث كالارددة خرددف 

 ل مة دولال  وكسائهم ودوصئهم.
   َّتاف دكثر تن دن واث  ي تاً تا لن يالي صلر مة وصلاسام وصل وصم.ولار  

ولاددل  صإلحصددامص  َّتيلدد  دكثددر ودكثددرم تددر  السدد  ريهددا هقمدداً اترهدداً يددزدصد صااماشدداً دكثددر رددأكثر، 
ن عمداًل، % تدن صلسداان صلاداتر  سديج و 20عاتداً صمل ةردة أبن  25رفزي ك هعةاً ترد  صلف قادا  خدالل صلدد 

 عر  صلفربعا  تن صجلمايا  صخلريية  دع صلص قا  ! ق ن ويايش صلةا
صملفر د  لرفربعدا ، دوءددا دتدل ل حتسددن وتددررل دن تاد ن جدزمصً تددن  ولادلَّ ل السد  ب يددة عدزف وكدربَيم

 .دوضاعهم.
 ولالَّ هقاة دحالت  تف رص بسفمرصه ي تاً با  ي م، وتزي  تساحة ه ت  ي تاً با  آخر.

ق دادد قائ   دم تددرصب ادداه جددزمصً تندد   لاددلَّ اددلحة السدد  ادداه  سدد دصم ولاددلَّ صليددأس ادداه دلصدد
تطة دددة تثدددل ادددلحة صلسدددمام ل ليردددة ت رمدددة ،ادههدددا صل مدددر وهجرهتدددا صلنجددد م، و  تةدددق ريهدددا سددد   دضددد صم 
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 دقمددداههم  صلصدددناعية ترصقةددد ، حتاادددرك، حتصدددي عريددد  دالاسددد ، رفزيددد  صل دددالم  التددداً أبضددد صئها صل دددريرف 
 صلا وصاية.

و د  لنلسدد  َّتر دا  ر هيدة لفحريددل هدلب ص تنيدة  خ ددية صللفندة تددثاًل   ..دحيدا ً تفمددًن صملد   ولار د 
ولار   تارم دن هدلص صلفمدين؛ صلفلادري بملد   هد  صافحداه بطري دة تدا، لاند    تطردق صلدز د، همبدا ل د ف صلدرصدرت 

 لل .ل ، دو لا م ت صرر صل جاعة صل يين
ولددن ت د م لندا قائمدة باد  صليدد م ...صحةم ل دد  ااند ص تند ، تندا يفياداً ولار د  دحيدا ً ت  ودا لنلسد  بصدر 

 عر  ص قل للرتف و يرة.
 ولعل ك عندما متوت بعد عمر  و ل تكون قد مت  قبلها بفرتة  و لة.

 ولعل ك مل تعش أبدًا.
 .ولعل  كل  ما  نقصك أن  هيلوا الرتاب عليك إ ا وجدوا قربًا  ؤو ك

* * * 
إن الشعوب ال  متوت، وهي تادافع عان وجودهاا، قاد » ذل  عرينا دن افلكر، وقةل دن اسرتسل ل

 «.تقوم هلا قائمة، أما الشعوب ال  تس سلف فلن تقوم هلا قائمة أبداً 
ولار ل تن صمللي  ل  دن تارم قةل دن يارن ت ت  همسيداً ويهدال صلدرتص  عريد ، داد  لسدر وحد ك، ودن 

 ثريف، ول إتااا  صحفماال  ع ي ف لان دح صً   خيربك هبا.بي ك، كلرد ه  جزم تن دتة، دشيام ك
هناك ك اب، رعا على الرف  علو  الغبار، رعا ا السيارة، أو غرفة الضيوف قةل دن تنفحر، تدلكرم 

همبددا ت ددرحب ي تيدداً وتسددمال كجددزم تددن عادصتدد  ل صسفحصددال  للربكااة، ورعااا علااى الصاادر أو اجلاادار كز نااة.
 همل دب صً كما  ة، وللل  وارر إىل هلص صل هك.صلث ص  لان    تل

 تلكر هلص صلافا ، ميان  دن تفلاعل تال رففغري حيات  وحياتنا تفغري صإلحصامص  وصخلرصئ .
  .ال تكن كصاحب احلوت  ..تلكرشيم آخر، قةل دن تنفحر
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 احلس اةقاصدي –رابعاً 
ة كيددان هنددا ال َّتددص بلرددروهف كيددا ً سياسددياً دو   ياددن لراددر  كيددان وصحدد   ماهددم ل صجلاهريددة، وكرمدد

 دولة ت ح ف رحسة.
كمددا قدد    –كددان صلاددر  يلف دد ون دادداًل إىل ا ددام صجفمدداعي ت حدد ،   تاددن عندد هم لغددة عربيددة وصحدد ف 

،   يادن ص تدر وجدا  خمفرلدة ل اطدق هدلب صلارمدة  1 بل كاار هناك لغا  عربيدة تفاد دف –افخيل صلي م 
ب ال وةياي ت  كل لغة سائ ف ل دهجدام تنط دة وصسداة كمدا صجلزيدرف صلاربيدة.. لادن  دو تر  كما سيح ث

ص تدددر  ددداو  ذلددد  عنددد  عدددر  صجلاهريدددة إىل ص جب يدددة السدددها، ص حدددرف صملسدددفخ تة، وإىل تادددا  صمللدددردص  
 السها، عر  تا ية و ذل  ،ريةداً ص ن، لادن كد ن لغدة قدريش، قد  سداد  بسدةة دن صل درآن ادزل ريهدا، دتدر

 يلسر   صا ثر  ب ية صلرغا ، دون دثر ت ريةاً، إال افلاً هنا دو هناك كما يلكر كثريصً ل صلفلسري.. 
وكااددر دعددرصف صلاددر  وت اليدد هم َّتفرددف تددن ع ددريف إىل دخددر ، ب ددال  اددل تددن صالخددفالف صلااتددل 

 ص كثر صشرتصكاً بينهم..
تدثاًل ميفراد ن دءاوداً تفاد دف تدن صلدزوصج، كدان كداا ص   ..  يان صلار  ميفرا ن "قيماً صجفماعيدة ت حد ف"

ميادن دن ياد ن ت ةد اًل جد صً عند  قةيردة، وياد  شددائناً جد صً عند  قةيردة دخدر ، تثدل اادا  صالسفةردارت، حيددث  
ل، إضارة إىل وج د بيها، لال صل ل  يا ن جنيةاً تثل دكان يرسل صلرجل صتردتل إىل وصح  تن عرية صل  م ليصية

 ، ت ره صملردف ريل، إذص  رر، تن ه  وصل  صبنها..ا رت تن ااا  يفاعي
كلل  كان صإلهث خير   عرصف تفناررف، دحيا ً كان صلص يق صةميم لرمف   ي خل وررداً ل صإلهث، 
ولان  وجة صملف   ال ترث، بل كاار تا ن دحيا ً جزمصً تن صإلهث صللع ي فسمل دوالد صملف  ، لادن ذلد  

وصم، ر د  عررندا بادل صلنسدام صلرد صيت وهثدن آبمهدن دو د وصجهدن صملفد ر  قدةرهم، وكمدا   يان صةدال عرد  صلد 
صلددزوصج، كااددر ادديه صلطددالق خمفرلددة ودا صعددل خمفرلددة ديردداً، كددان هندداك وددالق ميندد  صملددردف تددن صلددزوصج إال إبذن 

سدن ، لادن  وجها صلسابق، وكان هنداك ودالق ميفند  ريدل صلرجدل عدن صالقدرتص  تدن  وجدل تد ف قد  تصدل إىل 
 دون دن تنلصل عنل..

كاار صلا  ب  خمفرلة ديراً، وكاار صجلرمية صل صحد ف  د  ع د ب  تفن عدة، حدن ع  بدة صملد   كاادر 
 أبسالية خمفرلة تة د تن صل فل حب   صلسيف إىل صلصرة وصلرجم بةجاهف وا اًل إىل صخلنق.

ر صلف درذم هدلب، رردم حيد ث دبد صً دن وكان ع م وج د كيان سياسي ت ح  جلزيرف صلار ، ياا  ت داه
 هر  دولة تركزية لام م جزيرف صلار ، وإءا  هر  دويال  اغريف صعفم   عرد  وجد د قةيردة ق يدة  تثدل 
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دولة كن ف  صسفطاعر ررا سيطرهتا عر  قةائل ااوهف، مث ينهاه ذل  كرل عند تا حتد ث حماولدة صلف سد  ل 
 25ذل ..

ل  صلصغريف صملنف رف، صلب   تان دكثر تن ت ينة اغريف دو قر  ،نية ت  صةالة السها بلنسةة إىل صملما
تددا جاوههددا تددن ص  ددام  صملندداوق صخلااددة بلرعددي  و  ياددن صملردد  ريهددا سدد   سددي  قةيرددة ق يددة يسددم  ترادداً 

 إلعطام صل ةيرة هيةة دكرب وتاااة دكثر..
رإال كان ه داً وعدابرصً وتارضداً  –ا حي ث عن ت –كان صلا صم ب  صل ةائل ه  صةالة صلسائ ف، وصلصر  

لالخدرتصق بسده لة، حدن إن بادل ص خةداه ت د لم إن دَيم صلادر ، دع حدروهبم، برغدر دللداً وسدة  ت دة يدد م، 
وتروع دخةاهصً دخر ، دن دسةا  بال صةدرو  كاادر شد ي ف صلسدخف؛ ردرس سدة ر دخدر ، دو بيدر تدن 

ر هدلب ص خةداه دم   تصد ، ردإن صلاد صم بد  صل ةائدل كدان صل ار ريل هجام دو ت ةية بتردف.. وس صم ادح
 ت ج دصً دوتاً، وكان حت لل إىل حر  ال حيفاج إىل كةري صسفلزص ..

 الوثنية كانعكاس عقائدي ل ف ت العرب
 وكان ال ب  ل ين صجلاهرية دن ياا  حالة صلفلفر هلب، دو دن يا ن حن سةةاً إضارياً للل ..

  وثنداً، وكدان وجد د كدل هدلب 360وصلب برده عد دها  تن ص وكن  ضخما ص  ح صلار  ميفرا ن كان
ص وكن ل صلااةددة سدد ية ال ياددين دن كددل رددرد  جدداهري  كددان ياةدد  كددل هددلب ص وكن، لاددن كددان لاددل قةيرددة 

، ، مل  كان هنااك وثان مركازي تاد ن لاه العارب كلهافوثنها صخلاص هبا، بل وام عة تن ص وكن صخلااة هبدا
ف دوكن دون دخدر ، تثدل هةدل دو تنداف دو صلدال ، كدان ترتةطداً ب د ف صل ةيردة صلدب تد ين هبدا، لدلل   لان شدهر 

 كاار دوكن قريش حتفل تاااة قريش ذصهتا ب  ب ية ص وكن..
كما دن صجلاهري ، وإن تاة وص لر مر دو صلزهرف دو صل دم ، كمدا كدل ص قد صم صلسداتية، ردإهنم تاةد وص ودا 

صلادر ، كهدل عند  مشدال صلادر ، صمل دة بادل  عن   " ود  صمسل " تن قةيرة  خر ، راان صل مر أبمسام خمفرلة 
عنددد  صلسددددة ي ، سدددد  عندددد  صةرددداهتة، وكددددلل  ص تددددر بلنسددددةة إىل صلزهدددرف وصل ددددم ، دع إن آليددددة صلفلفددددر 

اةشارتك، كاان  حا  اةعباودصجلاهرية، كاار تاي  إافاج ص وكن وصملاة دص  بطري ة تةا  دع اال لرف حد .. 
آليددة صلفلددرق صلددب بددررت  صىل ، رددال يادد د عاتددل ت حدد ، بددل إضددارة اازج بااه ا آليااة ال شاا يت وال فر ااق اجلاهليااة

 صجلاهري ن هبا..
ل صجلاهرية، وكاار تارس صلنزعة صل ةرية صالاازصليدة تدا دصتدر تادرس 26شائاة  عبادة األسالفوكاار 

 ثن دساسددي، وكددان صالسددفمرصه ل ذلدد  ياددين ضددمناً صلفأكيدد  سددي صً تددن سددادص  صل ةيرددة، دو جدد ها ص ول، كدد
 عر  صاازصل كل قةيرة وصاط صئها عر  عاملها صخلاص..
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وتنف ر صلي م ا رف سائ ف تلادها دن كل صجلاهري  كاا ص ياتن ن بهلل خال اً وهص قاً، ولانهم يف ربد ن إليدل 
رحية، لادددن هدددلب صلن دددرف تامدددم هدددلص صةددد صه،   للددد   عدددرب ص وكن، وهدددي ا دددرف ترتادددزف عرددد  آَي  قرآايدددة اددد

وتفناسدد  حدد صهص  دخددر  تدد  صمل ددرك  دثةفددر صخلرددق وصلددر ق بددل وحددن وجدد د هللا ل ت ابددل إاادداه صجلدداهري  
 ص  صجلداهري .. كدان  دفل تا جزم صللسيلسام صلب ضدمر كدل شدئ لال ذل .. وه  لي  تناقراً بل ه 
قدداً ويف ددر  إليددل  للدد   ب دداَي حنيليددة تنحررددة ، وكددان هندداك تددن ياةدد  هندداك قطادداً تددن يدداتن بهلل خال دداً وهص  

ص اددنام لدددلصهتا، دو  هوص  تلرتضدددة تسدددانها، وكدددان هنددداك دهريدد ن، وتالحددد ف ديرددداً.. كدددان هنددداك ر ضددد  
ع ائ ية تاا  صلل ض  صالجفماعية صلسائ ف بال ص باداد وصملسدف َي .. وتااد  ديرداً حالدة صلف دفر صلدب  

 صمل رتك ص كرب ل   عر  صجلاهرية..كاار صلااتل 
 إنسان اجلاهلية: اهلباء بلحف ودم

 دهم صااااسا  هلص صمل ه  كان عر  صللرد صللع ينفج وين أ ضمن هلب صل روف..
كان إاسان صجلاهرية ه  صلنفيجدة صلطةيايدة لادل تدا سدةق، وكدان ال بد  دن ين دأ تا قداً، حداتاًل تادل كدل 

هحيددة وصحدد ف، بددل كااددر اددزق بصددريتل هح     ياددن وددلص صللددرد ...  صل صقدد ر صلددلع  سددم لصلف ددرذم وصلف ددف
 خمفرلة تفجاو  صلف  يش وا اًل إىل صلام ..

 خاهج قةيرفل وترعاب واحرصئل.. حتدد موقعه ا العامل  تان ل يل ع ي ف وصضحة 
اً آخدَر خداهج كان يايش دصخل تلاايل ضي ة ل ان وق قةيرفل صلرديق، ال ياداد ي دار دن هنداك عاملد

 هلص صلصن وق،   يان ي هك دال ال ير  ،ري تلاايل اغريف، وإن هناك ل حة دكرب، ا هف دكثر مش اًل..
عااجزاً عان رؤ اة أي هادف وراء كال  لاك، وراء و ال عات دصخدل حد ود هدلب صلفلااديل، ر د  كدان 

وراء وجاود  ا هاذا العاامل، أو حياته كلها.. مل  كن ممكناً أصاًل أن   خيال أن هنااك هادفًا، أو مقصادًا، 
 وراء وجود العامل أصاًل..

 كل شيم كان ية و ترا دصً  ن يا ن عةثاً، هةاًم، كل شيم كان ية و دال سينفهي إىل صلصحرصم..
 
 

 عندما ال  كون هناك قصة خلق
" ولال دبدر  تدا  دة دن يثدري صافةاهندا عند  صسدفارصا تاف د ص  صجلداهري ، هد  عد م وجد د "قصدة خردق

 تلسر لرجاهري  كيف ب د صخلرق، دو كيف ب د خرق صإلاسان..
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" ولادن ال شديم دكثدر تدن وثدن تدثال ا تدن جندم إىل كاار هناك قصص عن خرق بال ص وكن "حت و
 ذل .. ال شيم عن صخلري ة كال، ص ها وصلا ن، وال عن صإلاسان.
"قصددة صخلرددق" كااددر تصدداحةة دوتدداً هددلص صلغيددا  ياادد  بلفأكيدد  دتدد هصً تهمددة، خااددة إذص ددهكنددا دن 

لددادَين سدد صم كااددر مساويددة دو وثنيددة، وكااددر قصددة صخلرددق ليسددر اددرد قصددة، بددل كااددر جددزمصً تددن صلرحيددة 
صل ينيددة لراددا ، ومل قدد  صإلاسددان تددن هددلص صلاددا ، بغددل صلن ددر عددن كدد ن هددلص صمل قدد  إ ابيدداً دو سددرةياً، حبسددة 

 صلا ي ف صل ينية صملرتةطة بل صة..
خلااًل وظيفيااً ا   قصة صخلرق عن  صجلاهري  ياا ، بطري ة تا، خراًل عمي اً ل صلرحية صجلاهرية، ،يا

 الرؤ ة ال  س حدد عالق هف ونفسهف، وعالق هف ابلعامل من حوهلف..
 وكان كل تا هم عريل، تن وض  سريب  وهات ي،  س  هلص صخلرل..

و "مغازى" كاامن ا عقيادة اجلااهليني، أي  عكاس عادم وجاود "هادف"، أكان ،يدا  قصدة صخلردق، 
 هدف وأي مغزى، بغض النظر عن صوابه، أو خطئه..
 وكان لعدم وجود مغزى ، مغزى كب  وال شك..

* * * 
َ ُخرِّدق، وال ي جد  ل ع ي تدل ودوكادل  تدا خيدربب عددن  –عرد  كثرهتدا  –كدان صإلاسدان صجلداهري ال يادرف  ِّ

 ذل ..
رصم، إىل صلصددحرصم، ولدديَ  تددن صلددرتص  إىل صلددرتص ، رلددي صلددرتص  تددا كددان صإلاسددان صجلدداهري، تددن صلصددح

ميان دن يفح ل إىل جنة خررصم.. لادن صإلاسدان صجلداهري كدان كرتدل صلصدحرصم، رروداً تثدل هتدل صلصدحرصم، 
 خات صً وت ففاً تثل هتل صلصحرصم..

* * * 
 لان حن صلصحرصم صي بة، ميان دن تسفصر ، بلطاقة صلن وية تثاًل..

تا ح ث تد  إاسدان صلرتدل صجلداهري، كدان شدي اً شدةيهاً بفارضدل لامريدة صسفصدال  "ا ويدة"، مبادًن دهندا و 
مشرر كل ذهف، وكل خرية، وكل ا صف ل دصخرل.. كاار عمرية صسفصال  شاترة.. جارر تن هترل صخلات ، 

 دكثر خص بة تن دية تربة دخر ..
 

 ال وحيد عملية اس صالح ألرع جدبة
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، وجارددر كددل شدديم ل حيدداف صإلاسددان صجل يدد  دلغددر ذلدد  صلف ددفر  صلف حيدد  هددي صلددب كااددر ع يدد ف  
يسددري ل تسدداه وصحدد ، ويصددة ل ص دداب وصحدد ، وخيردد  لن ددام وصحدد ، ودهددم تددن كددل هددلص، وقةددل كددل هددلص، 
يفاة  إللل وصح ، إلدل تطردق، تفاداٍل عدن صلزتدان وصملادان وصل ةيردة وكدل شديم، إلدل تفاداٍل عدن صلزتدان وصملادان 

إله واحد هو مصدر كل ال شر ع، وكل األوامر، وكال اةنهياات، وكال ماا هاو خطاأ، وصل ةيرة وكل شيم، 
 وكل ما هو صواب..
  وثنداً، وكددل تددا يرحدق هبددا تددن تناقردا  ودعددرصف تفندداحرف، كدان هندداك ذلدد  صإللددل 360بد اًل عددن صلددد  

رب صة صضددر، إاددل ص ول وص خددر صل صحدد  صملطرددق صلصددلا  ياةدد  ل كددل تاددان، ل عمددق صلصددحرصم كمددا ل دكدد
 وصل اهر وصلةاون.. 

اثل انبثاقاً لرؤ ة واحدة موحدة، رؤ ة تكون عثابة العماود الفقاري الاذي وكان صلف حي ، هبلص صملاًن، 
  لف  أ راف اإلنسان و ربطها مع بعضها ا إ ار واحد..

* * * 
تدن صل درك صلدلع ال بد   الضاد، عرد  دادل ينةغي هنا دن االحظ دن صلف حي  ور  دوتداً ل صل درآن صلادرمي

 دن يا ن سةةاً الهنياه صيفماا  ودتاهها وإن كان دتر صالهنياه يفمثل أبشاال خمفرلة تن ق م  خرين..
رال ص ق صم صلب عرَا صل رآن صلارمي قصص صهنياهها، كدان صل درك هد  صل اسدم صمل درتك ريمدا بينهدا، تد  

 ر  ح ف..وج د ت اهر خمفرلة َّتص كل ق م ع
لاددددن "صل ددددرك"، تادددد د صملاةدددد دص ، تادددد د تصدددداده صلف ددددري  وصلسددددرطة، كددددان ص سدددداس ل صهنيدددداه هددددلب 

مثاال ثقاب أسااود،  كارب ابل اادر ج، ليب لااع  ، صلددب تد  صل قددر تصدري كااان نقطااة ماعفهاصيفمادا ، بلدلص  
 عات..كالدوامة وابل در ج كل نقاط القوة الكامنة ال  كانت األساس ا صعود تلك اجمل م

ل سد هف صلاناةد  ، صلدب تاداد تاد ن ء ذجداً تثاليداً عدن صةد يث عدن ص قد صم  ذلد   ادر اسفطي  دن  
 صمل ركة صلب سيا ن صل رك سةةاً ل صهنياهها..

 /29 ، قددد م تددد ين  28 /29 ، قددد م لددد ط  16 /29 ، قددد م إبدددرصهيم  14 /29هنددداك قددد م اددد    
  .39 /29  ، آل ررع ن 38 /29 ، ق م عاد ومث د  36

 .. رادد ن صَّتداذ "ص وكن تدد دف بيددنهم" ل 25 /29وسديرخص إبددرصهيم ل حد صهب تدد  ق تدل ص تددر كردل  
صةياف صل ايا، وتن مث صا ال  ذل  دخروَيً إىل تالعن وتالري، كناية وتاةري عن ك ن صل رك تن  تة تصاةية 

رف، وتهما ب ص تنها صلف صرق، رإهنا وال ب  دن ترلي ية، حتاول صجلم  ب  تصاحل تفناقرة، وتصاده ت ري  تفنار
تصددط م تدد  باددل، وتسددررت ل صهنيدداه صيفمدد ، خااددة عندد تا يفاددرا لااهثددة وةيايددة، كمددا ل قصددص تردد  

 ص ق صم.
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وهبلص صلسياق، سيا ن صلف حي  صلااتل ص ساسي، بل حجر ص سداس، صلدلع يةدًن عريدل صيفمد  صلةد يل، 
بددل  -باددل دشددااوا صملخفرلددة -ف حيدد  هنددا حمددل "صتفنددارت عددن عةددادف ص وكن"صيفمدد  صمل حدد ، ولددن يادد ن صل

سيا ن هحية وصساة ت جدل تاةد ها وعةادهتدا لإللدل صل صحد  صةدق، وتسدفم  تندل، بمل ابدل، هدلب صلرحيدة صل داترة 
ن صملفااترددة صلددب  اددل صإلاسددان دكثددر قدد هف وقدد ف تددا دصم ادداه دكثددر قدد هف عردد  صلرحيددة وصالسفةصدداه.. سدديا  

صلف حيد  هدد  صل دد ف صوائردة صلددب تايدد  تادد ين صإلاسدان صجلدداهري، َّترجددل تددن وصقد  جاهريفددل إىل صل صقدد  صإلاسددا  
 صمللف   عر  كل صحفماال  إعادف صلصيا،ة وصلةنام..

صلف حي  صخلالص مين  هلب صل  ف لرلرد صمل ح  حفماً،  ارل دق   ودكثر راعرية تا دصم ق  َّترص تن كل 
 كاار تاةرل..  صل ي د صلب

لان "ق ف صلف حي " صلارب  وص كثر دهية، هي ل خروجل تن صلنطاق صللردع إىل صلنطداق صالجفمداعي، 
 إىل درق بنام صيفم  عر  دساس هلص صلف حي ..

تددن دسددرها إىل رردددام  -ال ردددرد وصحدد  -هنددا سدديا ن لرف حيدد  راعريفددل صلادددرب  صلددب تطرددق دتددة أبسددرها
 صإلجنا  وصإلمثاه..

 يا ن ولص صلف حي  وسائل تفا دف لر ا ل إىل هلص صو ف..وس
واحادة مان أهاف الوساائل قصة خلق اإلنسان، بنسخ ها القرآنية اةهيمنة علاى ماا ساواها.. وكاار 
 لقوة للفرد واجمل مع على حد سواء..اال  منحت 

 
 ..قصة اخللق ال  أعادت خلق اإلنسان

 
   ل ك هنا ق تر لر عي صإلاسا  تا كان تل  دصً ل صجلاهريدة تامن دهية قصة صخلرق صل رآاية لي  ر

لكان قصاة اخللاق القرآنياة مل تكان جمارد قصاة خلاق كماا وردت ا صلب صرف    دية قصدة خردق بملطردق.. 
 ، حن وإن ت اهبر تاها ل بال صلن اط..بقية األداين واةع قدات

صإلاسان لفجارل دكثر راعرية ودكثر صسدفا صدصً  دصم ل صل صة صل رآاية خلرق صإلاسان، صلب دعاد  خرق 
صلنسدددخة صل رآايدددة عدددن صلسدددياق صلفددد هصيت صلدددلع صعفمددد  ل صلددد َياف   صنمييدددز  اخ الفاااان أساساااياندوهب، ي جددد  

 صلساب ف  عر  صإلسالم..
ي  عدرب إعدادف تركيدة هحيفدل لد إعادة تركيب اإلنساانهلصن صالخفالران ميثالن حم ه إعادف صخلرق، حم ه 

لراددا  رحسددة، بددل، وهدد  ص هددم، إعددادف تركيددة هحيفددل لنلسددل، ر دد  صهتاددز  صالسددرتصتيجية صل رآايددة ل اددن  
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".. عرد  جادل إمياادل بنلسدل وب  هصتدل وتااافدل جدزمصً "رفع مس وى رؤ  ه لذاتهصإلاسان صللاعل صجل ي  عر  
 ال يفجزد تن إمياال خبال ل صللع خر ل عر  هلب صملاااة..

ف ص ول صلددلع   يددرد ل دع تددن صل صددص صلسدداب ة عردد  صل ددرآن  تددا هددلص صالخددفالف صملهددم تددا صالخددفال
 صملاجزف  –صللع ساع  ل تر  صلن رة 

  وم سجدت اةالئكة لإلنسان ..
دع ادص ديدين ي د ل دو حدن ي درت  تدن صل د لم إن صملالئادة قد  سدج    ،قةدل صل درآن ،  يان هناك 

 لإلاسان ص ول أبترب عز وجل..
اادددر صملالئادددة ين دددر ودددا دوتدددا ا دددرف ق صسدددة، ا دددرف عرددد  دهندددا صلاائندددا  وصملخر قدددا  "ص رردددل".. ك

صملخر قا  صلب ال ميان دن ي ص  تااافها دع خمر ق آخر.. بل بللص  صإلاسان صلدلع بد ص بايد صً جد صً عدن 
 ئ ف..تاااة صملالئاة.. بل ب ص دال ل دسلل صل ائمة بلنسةة لةال صلرح  صل ينية صلسا

صل ددرآن صلاددرمي سينسددف ذلدد  كرددل.. سينسددف تردد  صلن ددرف صل وايددة صلددب صحرترهددا صإلاسددان حندد  ذصتددل.. 
وسدديةين عردد  دا دداا تردد  صلن ددرف صل وايددة ا ددرف ج يدد ف ين ددر صإلاسددان تددن خالوددا إىل السددل بطري ددة خمفرلددة 

 جلهَيً..
  صإلاسان صجل ي  صللع ول  عدرب " صللع كرسفل صل رصئ  عر  صخفالرها.. وجاح قار الذاتوب اًل تن "

 وج  السل دتام آَي  قرآاية َّتربب بةساوة وحسم دن صملالئاة، عر  عر  شأهنا، ق  سج   لل..صل رآن، 
 ودن هللا عز  وجل ق  دترها بلل ..

 صبف صم تن تر  صلرح ة.. للمخلوق األهفدترها دن تسج  
 ..آدمصإلاسان... ثاًل بلنسخة ص وىل تنلم 

  116   ول 50  صلاهف 61   صالسرصم 11رصف   صالع
 

  يادن لدل سدابق ل ، تلصديل   يان سج د صملالئاة  دم ارد تلصيل إضال ل قصدة صخلردق صل رآايدة 
، وت دد م هحيددة "السااجود آلدم" إمااافة تغاا  معاا  السااياق كلااهصل صددص صلسدداب ة عردد  صل ددرآن، ل دد  كددان 

 َّتفرف جلهَيً عن كل تا س صها وسة ها.. ج ي ف لإلاسان ول وهب ل صلاا .. هحية
صلدددب آن لإلاسدددان دن يايهدددا ويفحمدددل  داللاااة مهماااة علاااى اةكاناااة اجلد ااادةكدددان هدددلص صلسدددج د ميثدددل 

تسدداوليفها، رددإىل تردد  صلرح ددة صلددب درصدد  ريهددا صخلطددا  صل ددرآ ، كااددر ا ددرف صإلاسددان  ل صلرحيددة صل ينيددة 
، كددان هندداك شددا ه نظاارة دونيااةمساويددة، دو تددن دَياددة وثنيددة   صلسدداب ة لإلسددالم سدد صم كااددر  باددة تددن دَياددة

بلن ص تزتن وحاد عن  صإلاسان، س صم كان ذل  بسةة دثر صخلطي ة ص ارية  كما ل صلرحية صإلجنيريدة  دو 
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بسةة ك ال ضحية دصئمة لصرصرت ص وة ريما بينها، دو لسدةة ال يارردل  كمدا ل ص سداوري صإل،ري يدة صل ثنيدة  
 ص ح صل كان صإلاسان يا   صملالئاة خمر قا  دهم تنل، ودع م شأ ً، ودقر  إىل هللا عز وجل تنل.. ول كل

مث جام صل رآن صلارمي، ليطي  بفرد  صمللداهيم، ويايد  لإلاسدان تااافدل صة ي يدة، تااافدل صلدب يسدفح ها، 
دهنددددا تااافددددل، وإن   يدددداتن  وصلددددب ال مياددددن لددددل دن يفة دهددددا، وإن   حيصددددل عريهددددا، إن   ياددددن ياددددرف دوالً 

 بسفح اقل وا..
جاااء القاارآن الكاارمي، ليجعاال ماان سااجود اةالئكااة آلدم حقيقااة أساسااية ا قصااة خلااق اإلنسااان.. 
حقيقاة تكارس موقاع اإلنساان فاوق كال اةخلوقاات األخارى، عاا فيهاا اةالئكاة، الا  كانات حا  حلظاة 

 د أحياًا، ممن ما  عبد من أواثن وأولياء..إخل..إفصاح القرآن، حت ل مكانة أهف، بل إهنا كانت تعب
اا د رناره لناكد  "دادالة" سدج د صملالئادة  دم، وعد م وجد دب ل دع ادص ديدين سدابق عرد  صل درآن، 

 بال تا ياين ذل  تن صخفالف ج هرع، ل صلرحية صلب تفا ن بنام عر  هلص صلنص صل يين..
 .. و ن صل ددرآن هدد  صلافددا  ص خددري، صلناسددخ لاددل تددا هددلب صملددرف، إاددل صإلاسددان ادداحة صملاااددة ص عردد

 خدر .. س صب، رإن صإلاسان سيسفاي  تااافل صلساب ة صلب ر  ها "سه صً، دو عمد صً" بسدةة هح  ص دَين ص
   قيام صلساعة..وسفا ن صسفاادتل وا ة

 دو عر  ص قلم سيا ن إبتااال ذل ..
تدن سدج د صملالئادة  دم.. وإن كاادر اثدل، بطري دة تدا، إتا صلدزَيدف ص خدر ، رهدي دكدرب حجمداً حدن 

 صتف صدصً وا..
 "اخلالفة ا األرع"..إهنا 

 اةهنة: خليفة ا األرع
 2  /30.  

 " ريها عز وجل لي  هناك ل دع اص ت هصيت دو إجنيري دع شيم ي اه  هلب ص ية صل رآاية، صلب "يا  
 قةل دن خير ل دااًل.. صإلاسان "ب  يلة" صخلريلة ل ص ها، وذل 

، 24م 3هنداك وةاداً ل صلفد هصف ادص عدن كد ن صإلاسدان يسديطر عرد  صلسدم  ل صلةحدر.. إخل "تاد ين 
اةسايطر والسايد ا األرع، ". لان هلص دتدر خمفردف، وي د م هحيدة خمفرلدة، رلداهق كةدري بد  دن تاد ن 26

" تدن "قياام مقاامرف، وإعمداه، بدل هدي .. راخلالردة ليسدر ادرد سديطوبني أن تكون خليفًة ً علاى األرع
 لل ل هلص صملاان.. خليفةً قام بفايين  ووضا  
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عريدل صلدنص صلفد هصيت، بدل يدرتة  بادل صلدلع قدام  تدر  ر   بلسيطرف وصإلعماه، صلدلع  ص تر إذن ال يرتة 
بفاييندد م إادد  "خريلفددل" وتسددفخ م تددا وضددال دصخردد  تددن إتاددا   لف دد م بددلل   وهددي صإلتاددا   صلددب 

 جارر تنل تاهاًل لسج د صملالئاة لل.. حن قةل دن ية د بسفخ صتها ..
، وياادد  حفمدداً هحيددة خمفرلددة عددن دوه و حصددرع بل ددرآن أصاايل مفهااوم تلهدد م "صخلالرددة ل ص ها" 

 صإلاسان ل ص ها، ول هلب صةياف..
اسددان، دوه ،ددري قصدة خرددق صإلاسددان، بنسددخفها صل رآايدة، تاادد  هددلص صلدد وه صلدلع دعطدداب صإلسددالم لإل

تسددة ق ل دع دَياددة دخدددر ، دوه يرردد  عدددن صإلاسددان صلفهمددديش وصلففليددل صلدددلع دة فددل بدددل صلددرح  صلف ري يدددة، 
 وياهرل لراة دوهب هلص عرب صإلميان بل، وبسفح اقل لل..

إال دن يا ن "خريلة هلل" عر  هلب ص ها.. دتر ،ري تسة ق حفماً، وتله م قرآ  دايل ال وج د لدل 
 ع ي ف دينية دخر .. ل دع

ددَ  لددلل  دواًل عددرب ذلدد  صلفلصدديل صل ددرآ   ص ادديل ديردداً و،ددري صملسددة ق  ل سددج د صملالئاددة  وقدد  ُته ِّ
  دم، صللع هر  تن شأن صإلاسان، وحسَّن تن ا رتل للصتل..

ر  ض  صإلاسان خريلًة ل ص ها، كدأتر تدرتصب  وتردفحم تد  دتدبمث جام دتر ذل  صلفاي  صإلوي، وتن 
 سج د صملالئاة  دم..

 كان األمران  فسر بعضهما بعضًا.. لقد سجد اةالئكة، ةن عينه "رب خليفًة" له على األرع.
* * * 

 صللع  ة دال يغية عن بلنا هنا دن صلسج د ق  "تهَّ " ملسألة صسفخالف آدم..
وأعيااد  كيااد  كااذلك ا ابلسااجود آلدم قااد قاادم قرآنياااً ا مكااة، ذلد  دن دتددر هللا تادداىل لرمالئاددة 

 اةد نة..
أما تعيني النوع اإلنساب خليفًة ً على األرع فلف  قدم إال ا اةد نة.. ابلذات مع أوائل ما نازل 

 ا اةد نة، سورة البقرة، ولذلك كله، دالالت ال اكن  اويها..
ة بملاددًن صلددلع ت جددل لاددن ررنفدداب  تددا وهد عددن "صالسددفخالف" عم تدداً، وبلفدد هيج، ررددلل  ديردداً عالقدد

 صل رآن ل قصة صخلرق..
 

 االس خالف ا اةرحلة اةكية
وض  صل رآن صملاي خط واً عاتة وإشاهص  تهمة لرتسديخ ع يد ف صالسدفخالف ل ص ها، صلدب سدفف ج 

 الح اً بفر  ص ية ل س هف صلة رف، صلب ق تر قصة صخلرق ل إواه خمفرف..
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 ر صالسفخالف، وصشف اقل  صسفخرف، خريلة، خرلام، خالئف ..  آية وهد ريها ذك11كان هناك  
 وميان تالح ة تا يري تن امل ص َي م

، عن ك ن ص ق صم بصفة مجاعية  حت ثر عن صخلالرة 11تن  10إن ص َي ، ل ص عم صلغالة   -1
ام ، ص اادددد62، صلنمدددل 104، ص عددددرصف 69، رددداور 39، 73وص تدددم هددددي صملسدددفخرلة ل ص ها  يدددد ا  

  ..129، ص عرصف 57، ترمي 133، ص ااام 14، ي ا  165
، وص ها هنددا تاةددري قددرآ  وصسدد  ال ابألرع إن هدلب ص َي ، ل سددة  تنهددا، هبطددر صالسددفخالف -2

حيصددددر صالسددددفخالف ب دددديم حمدددد د وضدددديق، بددددل ص ها كددددل ص ها، باددددل تددددا ريهددددا، وباددددل تددددا عريهددددا، 
 وبلاالقا  ب  كل ذل ..

الف جام  بلف هيج لرتسم ا هف تفااتل تةاعاًم راالسفخالف ي مل د سداً ااند ص دتثرة صالسفخ -3
اسا خدام ، واثل الح اً ل صسفثماه هلب صل د هص  ل 69/  7} صدكم ل صخلرق بسطة{  إ اء قدراهتفتن 

 .لفا ن ل خ تة صإلاسان }تفخلون تن سه وا قص هصً، وتنحف ن صجلةال بي اًت{. الطبيعة و هليها
}هددد  صلدددلع  ا أدائهاااا لألماااربينمددا دتدددر صالسدددفخالف عددام وشددداتل، ردددإن ص قددد صم وص تددم َّتفردددف  -4

 [..14 /10، ]ي ا  165/  6جارام خالئف ص ها.. ريما آاتكم{ 
ت ياس صالخفالف ل صالسفخالف سيفر  دكثر ل ص ية صملاية صل حي ف و صهم تا ل صالتر دن     -5

فخالف ب دال ردردع، دع عدن ردرد تاد .. وهد  صللدرد صل حيد  صلدلع وادف صلب جام  تفح ث عن صالس
 قرآاياً أبال خريلة، ب ال تنلرد..

  ..26 /38إال دصود وةااً..  ص 
ل  احلكاف باني النااس ابحلاق، وعادم اتبااع اهلاوى كماا هاو واماحرم ياس صخلالرة وصالسفخالف كدان 

دتددة تددا، دو يفاعددة تددا، دو رددرد تددا، قدد  دبردد  بددالم  ، وهدد  صمل يدداس صلددلع سدديح د، إن كددان قدد م تددا، دوص يددة
 حسناً ل صتفحان صخلالرة وصالسفخالف، ول دهجاهتا صملفلاوتة..

كان ذل  كرل ل صملرحرة صملاية، صملرحردة صلدب كدان صملسدرم ن ي صجهد ن ريهدا داداة ص وقدا .. وال بد  
ادداة صل ادد ل إليددل.. لاددن صخلددروج تددن صملرحرددة دن ءدد ذج "دصود" بدد ص ء ذجدداً بايدد صً لر هرددة ص وىل، ء ذجدداً 

صملايددة صلددب كااددر دقددر  إىل صالسفرددااف ل ص ها، إىل ترحرددة صخلالرددة ل ص ها، كددان يفطرددة دساسدداً 
تددا كددان مياددن صخلددروج تددن  اإلاااان ابخلالفااة ابع بارهااا ام حااان ال بااد ماان اج ياااي ،صإلميددان باددل تددا سددةقم 

وص ؛ ددوص  صإلميددان بسددفح اق دررددل، ددوص  صإلميددان بخلالرددة ل ترحرددة صالسفرددااف تددن دون هددلب ص د
 ص ها..

This file was downloaded from QuranicThought.com



 190 

ولو أهنف بقوا مؤمنني إهنف ال  س حقون سوى االس ضاعاف، ةاا كاانوا وصالوا ألكثار مان اةز اد مان 
 االس ضعاف..

 
 

 اةرحلة اةدنية: أفق ال طبيق الرحب
صالسدددفخالف      إال ل دوصئدددل  ضدددمن هدددلص كردددل، ميادددن رهدددم، كيدددف دن ص يدددة صللاادددرة ل ت ضددد رت

كثددر  هدداًل  دصم ، صلددب جارددفهم ل ت قدد  دان قاال اةساالمون إىل مرحلااة ال مكاانيصملرحرددة صمل ايددة، دع عندد تا 
 با  صالسفرااف.. دوه صالسفخالف

صهتةطر قصة صخلرق بنسدخفها صل رآايدة صلناسدخة صملهيمندة هبدلص صلفلصديل صملهدم، حت يد صً عند  هدلص صمللصدل 
كمااا لااو أن ت ااو ج قصااة اخللااق هااذا ال فصاايل، كااان ال بااد أن  صاااحب   اف دايف تددن تاددة، إىل صمل ينددة..صال

هاذ  النقلاة اةهمااة، الا  جعلاات مان اإلنساان  اادخل مرحلاة جد اادة مان مراحال خلقااه، مرحلاة  ساااهف 
 فيها بنفسه و ك بها شخصيًا، مس خدماً كل األدوات ال  أودعها رب عز وجل فيها..

صار تاب كال أوالد آدم مان اآلن فصااعدًا،   يا  تفمثاًل ل ء ذج ااة كما ل دصود، بدل ص تر 
من اللحظة ال  فيها ت و ج قصة خلق اإلنسان إبعالنه توصيفه الاوظيفي، صاار األمار شخصاياً جادًا.. 

 صار األمر تب كل فرد من اةؤمنني هذا الك اب اخلامت.. كل فرد منا..
 

****************** 
هل كان صة يث صل ريف "كرام هصرٍت وكرام تساول عن هعيفل" ت صكةاً لنزول ص ية وتلسرصً وا، حيث 
ادداه صللددرد صجل يدد ، صلددلع ت ددارل ص َي  صل رآايددة، وحتدد د سددريب صلة اددرة صل رآايددة، هصعيدداً وتسدداوالً عددن كددل 

كددل رددرد دخددل ل دصئددرف صلرعددي   شدديم.. وصلرعددي هنددا لددي   ايددة ر دد ، بددل هدد  إءددام وإمثدداه وراددل تسدداولية..
وصلرعاية صملفةادلة، كل ررد حن صملردف صلدب كاادر تهم دة ااتداً ل صجلاهريدة، اداه  هصعيدة،  ن ادرد صافمائهدا 

 لرن رت صإلاسا ، سيجارها خريلة ر هصً..
دَيً ص ن   يا  "صةام بةق" حصرصً  ملن هد  ل تنصدة صل يدادف، بدل اداه "صةادم بةدق" هاجسداً ردر 

لال ررد ل صيفمد .. اداه "صةادم بةدق" ال يادين بلردروهف إاد صه حادم ل قردية خالريدة، بدل هد  رادل 
 صةق ل كل خط ف.. إح اق صةق و سي ب ل كل رال عر  صإلوالق..

 شر ان لالس خالف
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سدديفلاعل ذلدد  تدد  آيددة دخددر ، وهددي ص يددة صلددب حسددمر شددروط صالسددفخالف، وصلددب ازلددر ل ترحرددة 
 ح ة ل صمل ينة..ال

24  /55.. 
 }وع  هللا صللين آتن ص.. وم دينهم{

إذن، شروان تفال تان بال صالصال، سديح دصن، ب دال حاسدم وقداو  وال  اإلاان والعمل الصاحلإال 
 هجاة ريلم تا  ال صإلاسان خريلة.. وتا  ال صيفم  تسفخرلاً رااًل..

 واحدة، أو درجة واحدة، على مقياس االس خالف، اإلاان وحد  بال عمل صاحل لن  قدم خطوة
ألن اإلاان بال عمل صاحل سيكون مثل شعار، مثل نظر ة ال تطبيق هلا.. والعمل الصاحل بال إاان ابً 

 تعاىل سيذهب هباًء منثورًا، مهما بدا أنه غ   لك..
ميدان.. دو إميدان، لادن تد  وار  صلي م افماا  تنلرد ب درط تدن صالثند ، إتدا "عمدل اداحل" لادن بدال إ

 وقف صلفنليل، بال عمل..
وللل  هناك افماا  ق  يا ن ريها "عر " وتطاول ل صلةنيان، وص دهاه، وإعمداه.. ولادن لدي  ريهدا 

 "صسفخالف".. تا دصم شرط صإلميان تل  دصً.
. ال مصااداقية لااه مااا دام بااال عماال.وهندداك افماددا  دخددر  ر دد   صل ددرط ص خددر، وصكفلددر إبميددان 

 ففقدت االس خالف..
 اارف جي صً هلب صيفماا ، بطةياة صةال.. دم دانا ال ااررها !

 
 ليعبدون ؟ و ما خلقت اجلن و االنس اال

ذن قصددة خرددق صإلاسددان، كمددا جددام  ل صل ددرآن، وبففدداب  ازووددا، عددرب ترصحددل ت ددال صلدد عي وصلا ددل إل
صلاميدق وص ساسدي، صلدلع سدي  م بد وه دساسدي  صملسرم، ،رسر ل هلص صل عي، ل ء  تلاريب، ذل  صلةا 

 –ل تر  صل لزف صوائرة صلب دجنزها صجليل ص ول.. صلةاد  صلدلع هد  قصد  صالسدفخالف، صلدلع تغرغدل عمي داً 
ل ء  صلفلاري صملسرم، دَيم قاد صملسرم ن صلاا  ديف ، حن  عا  دررل.. لان، همبا يةد و هنداك  –وبلف هيج 

 قصة صخلرق هلب، وب  آية دخر ، ازلر ديراً ل ترحرة تاية تةارف..تناقل  اهرع، ب  
.. وهدلب ص يدة، عرد  ص قدل إذص قرد هدا 55/  51ص ية هي }وتدا خر در صجلدن وصإلاد  إال لياةد ون{ 

قدرصمف تفسددرعة وت ددربة بادل تلاهيمنددا صلف ري يددة، رإاندا سددنر  ريهددا تدا يندداقل تددا قدرد ب سدداب اً.. رهددلب ص يددة 
وموح قا ع: إن القصاد مان خلاق اإلنساان هاو العباادة.. بينماا أشاارت لناا اآلايت الا  توجات تقول ب

 قصة اخللق أن اهلدف هو "جعل اإلنسان خليفة".
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 ت ري َيً، وت  تلاهيمنا صملف صهثة عن كل تن صلاةادف، وصخلالرة سية و ص تر تفناقراً..
 بال تا ريها.. لان، دحيا ً، لاي الهم دكثر، عرينا دن  ر  هحوسنا

 والهم تن ج ي ..
* * * 

 ت  بارهما، بال ددف اال لرفناقل.. تل حمان وت كامالنعر  صلاا  تن صلسائ ، رإن ص يف  
" ليست صالة اام، تا ُخرَِّق صإلا  إال لياة وص، وق  جارهم عز وجل خرلام ل ص ها،  ن "صلاةادف

عااان ماه صةيدداف ب ددداب تاددد ، وددصم صل دداائر لدددن خيدددرج ، دو ددصم ل ددداائر رحسدددة.. صلاةددادف هدددي صسدددفثفقااط
العبادة  بعًا، لكنه لن  كون كلها هاذا اةعا ، فاإن اخلالفاة، والعباادة مهاا صانوان، مرتادفاان، فالعباادة 
هااي ًخالفااة عناادما تفهااف وهنااا إ ااار وإعمااار للحياااة.. واخلالفااة ا األرع هااي عبااادة أ ضاااً مااا داماات 

 اان والعمل الصاحل.."خالفة" مشرو ة ابإل
تالحم تاًن صلاةادف وصخلالرة إذن لي ال هلص صلةا  صجل ي  ل ءد  صلفلادري صملسدرم، ردأافَج بُاد صً "يدر " 

 وج د "ه ف" وت ص  ل كل شيم؛ ل خر ل، ل وج دب عر  هلب ص ها..
 بل ا كل أمر أمرَ  به عز وجل..

 
 بقرة هلف، ومثل لنا

تادري  صلدفالحم بد  وجد د "صود ف و صمل صد  " و بد   دع  صتدر هلل عدز و قرآ  آخر ، يدفم ل سياق 
 ارد عمل تاة ع آخر.. جل حن ل  ب ص هلص صالتر لر هرة صالوىل خاليا تن ذل ..

 [ .71-2/67}{ ]صلة رفم 
ل هلص صلسياق أيتر هللا عدرب اةيدل ت سد  بدين إسدرصئيل بدلب  ب درف، عمدل تاةد ع ت ريد ع شدائ  جد صً ل 

م صلدد َي   صلددب ت دد م صل ددرصب  صةي صايددة، وهدد  يدد خل ضددمن تددا يسددميل ر هدداح  بلاةددادص ، لاددن هددلص تا دد
صللب  بللص ، وضمن صلسياق صل صصي صللع ي  تل صخلطدا  صل درآ ، كدان لدل هد ف تاد  بدل دكثدر تدن 

خدربهم ريهدا ب اتردل صلدلع  ه ف، رةا  ذب  صلة رف دترهم هللا أبن يررب ص با اتها قفيرهم، رأحياب هللا ل قائق د
كان تن صل هثة صمللرتض  ل صل قر السل، وااه ك ف صل اتل هنا ت ريااً دصئمداً  صل اتدل ال يد هث ، ردلب  

يان حام شرعي تفارق أبحاام كما ار م تةي  ق هف هللا عر  إحيام صمل ت ، وتة  هدف مزدوجصلة رف كان لل 
 ..صإلهث
تر صجل ير بالافةداب، ولادل  هدلص صالافةداب هد   صمل صد   تدن صلسدياق  لان ت قف بين إسرصئيل تن هلص ص  
 كرل.
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ادرد ذبد  ب درف،   يادن ذحبهدا ،ي بسدي ، وال حيفداج إىل تا يد ص  ل   وقف بن  إسرصئيل دتام ررا إو
 ت قلاً ش ي  صلفا ي . ..صف دخر  باي ف عن صلة ر بلفأكي إال  ه 
، ادرد تلصديل آ  ل وريدق صل اد ل إىل صمل صد  صلنهدائي، لادنهم ل   كاار صلة رف ت ض عاً عابرصً ج صً  

، عندد  تلصدديل عددابر و،ددري ت صد د حبدد   ذصتددل، وقلددة و يرددة وت داة ص ريهددا ودكثددروص تددن ص سدد رةم وقفاوا عناادها
ددَي{، }َتددا َلْ هُنَددا{.. إخل ل دد  دخددرجفهم هددلب صلفلاادديل ودوددفهم  ْ لَنَددا َتددا هِّ عددن صمل اادد  }صدرُْت لَنَددا هَبَّددَ  يُدةَدد  ِّ

ال فاصاايل . صلفهدد ص بفلاادديل عددابرف و،ددري تهمددة و  يددرد وددا دثددر ل ص تددر السددل، حت لددر تددر صإلودديصلنهائيدة لا
، ادداه  ت صدد صً حبدد   ذصهتددا، ت صدد صً تنلصدداًل ااتدداً عددن اهلامشااية إىل اةغاازى الااذي حياااولون الوصااول إليااه

اجملاردة إىل  لوساائلااتدل تد  ص وصتدر صإلويدة، حت لدر صصمل ص  صإلوي، ولادنهم أبسدر هبم ل صلفلادري هدلص وصلف
 وضاع ص ريها، ول تلاايرها حن ضارت صملغز  ص اري وصمل ص  صلنهائي لاتر صإلوي. مقاصد

 لقد  حبوها لكنهف ما كادوا  فعلون!
ندا و ن صخلطا  صل رآ  ال يلكر سياقاً خمصصاً عر  ااي  صلفسرية حاشاب ذل ، ردإن صل صدة ت جهدة ل

رددنَي  صلة ددرف هددلب تددلكر  دن كددل  ص وصتدددر  -ول دع وقددر آخدددر  -بلفأكيدد ، وتددا دح جنددا إىل ذلدد  ص ن 
صإلويددة حددن تردد  صملفار ددة مبددا يةدد و لر هرددة ص وىل حمددل عةددادص  وددا ت اادد  صجفماعيددة، ودن صالا ددغال عددن 

سدها عددن ت صدد ها، وعندد  ذصك لددن هدلب صمل اادد  بفلاادديل ص وصتددر وصللدرصئل صلفاة يددة يادداد خيددرج صلاةددادف ال
 تغين صلفلاايل شي اً.

ول  دانا دق نا صلن ر ل دوضاعنا ت  تلاايل صلاةدادص  دو ص وصتدر صل درعية بصد هف عاتدة، وإىل دوضداعنا 
بندد  إسددرصئيل  صلددلين اطرددة  -تدد  ت اادد ها ل جدد   دانددا ح ي ددة دقددر  إىل خااددة صملغردد   عردديهم  صليهدد د 

رنا تنهم ل صرففدا  كدل هكادة تدن كدل ادالف ااديهدا، لانندا عمريداً ااد ن تدنهم ل كدل تنل، عز  وجل، دال   ا
 خط ف تن خط ص  صلصالف السها.

رلي كل هي ة تن كدل  هكدن وسدنة تدن دهكدان وسدنن صلصدالف، صبفد صًم تدن صلنيدة حدن صلفسدريم، ي جد  صليد م 
ل كدل  حركدة تدن حركدا  صلصدالف  ،تراكمات هائلة من ال فاصيل واخلالفات واجلادالوتنل قرون تفطاولة 

ت ج  تر  صخلالرا  صمللهةية صلةغيرة، وصجل صل صللع يااد يصدري جدزمصً تدن صلصدالف السدهام وضد  صليد ين، 
صل درصمف باد  صإلتدام، صجلهدر ب تد ، صلفافدف باد  صلركد رت دو صإلسدةال، صلندزول عرد  صليد ين لرسدج د دو عردد  

 كل تر  صلفلاايل وصخلالرا  ح وا، تالي دون ددف تةالغة مللم صلركةف ، حتري  ص اة  عن  صلف ه  إخل
واا ت  صير ص  ع  ل صملصر  وت  ت درااههم،  -بل إهنا ق  تا  صير ص  بللال  -ار ص  كاترة 

 .إىل غاايت حبد   اهتا، غاايت  ؤجرون عليهاوحت ل تر  صلفلاايل 
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هدل دحفدداج إىل هبددا عريدل دررددل صلصدالف و صلسدالم لاددن  ال خدالف عرد  ضددروهف حتدرع صوي ددة صلدب ادر  
صل  لم إن ترصكم صلفلاايل صخلالرية وصجل صل ح وا، يري  صلغاية وصمل ص  تن صلصدالف السدها  ت صد  صلنهدي 

  ابً نفسها عالقة، ومقصد توحيد الصل، ومقصد العن الفحشاء واةنكر مثالً 
ندد  إسدرصئيل تدد  صلة درف حددن ااداد دن اصددري وتدا اادداد لانندا افجددادل وااثدر تددن صلف د دص  كمددا رادل ب

 الال كما ذحب ها وتا كادوص يلار ن.
وعرينا دن افلكر هنا دن صلسياق صل رآ  صللع دوهد قصة صلة رف هد  ل صلسد هف صلدب  ردر صالسدم السدل، 

دب وق صاينددل وصلددب لددن يادد ن تددن صملصددادرة دن اارددم دهنددا صلسدد هف صلددب شددرعر  هكددان صإلسددالم، ود،رددة حدد و 
َدا 2/43}َودَقِّيُم ص صلصَّاَلَف َوآُت ص صلزََّكداَف َوصهَْكُاد ص َتدَ  صلدرَّصكِّاَِّ  *{ ]صلة درفم  لصَّدرْبِّ َوصلصَّداَلفِّ َوإِّهنَّ [ ، }َوصْسدَفاِّيُن ص بِّ

اَِّ  *{ ]صلة رفم  ُ دْرَط َوصْليَدفَداَت  َوصْلَمَسداكَِّ  [ ، }َوآَت  صْلَمداَل َعرَد  ُحة ِّدلِّ َذوِّع صلْ 2/45َلَاةِّريَفك إِّالَّ َعَر  صخْلَاشِّ
{ ]صلة ددرفم  ددائِّرَِّ  َولِّ صلر ِّقَددا ِّ ددةِّيلِّ َوصلسَّ ددَياُم َكَمددا 2/177َوصبْددَن صلسَّ [ ، }ََيدَيدَُّهددا صلَّددلِّيَن آَتنُدد ص ُكفِّددَة َعرَددْيُاُم صلص ِّ

ددْن قَدددْةرُِّاْم{ ]صلة ددرفم  ُر َتددا ك َرَمددْن رَدددَرَا رِّدديهِّنَّ صْةَددجَّ رَدداَل [ ، }صْةَددجُّ َدْشددُهرك َتاْ 2/183ُكفِّددَة َعرَدد  صلَّددلِّيَن تِّ
{ ]صلة رفم  َ صَل لِّ صةَْج ِّ  [ .2/197َهَرَث َواَل ُرُس َق َواَل جِّ

ل  كددل دهكددان صإلسددالم شددرعر ل هددلب صلسدد هف صلددب هيمنددر عريهددا وعردد  تسددميفها آيددة صلة ددرف، صملغددز 
واةهاف أن نشايح النظار عنهاا صاوب  ..صئيلورريرة تنفصة دتاتنا ب رف بدين إسدر  ذل  وصض م ل كل هكن 

 اةقصد.
 

 اةقاصد ا العبادات أ ضا..
إن هوحية صمل اا  وتااايها ت ج دف ل كل  هكن تن دهكان صإلسالم، ل كل  جزئيدة تدن جزئياتدل، ل كدل  

 حام تن دحااتل، وكل  ح   تن ح ودب.
يدة صلدب َّتدرج عدن إوداه صلط د س وصل داائر ول   ترنا ل دهكدان صإلسدالم ل جد   ترد  صمل ااد  صالجفماع

 صلف ري ية إىل تساحة دوس  باثريم صلةنام صالجفماعي صملفماس ، وصلن ام صملفااتل صللع وضال صإلسالم.
لر هرة ص وىل ق  تةد و صلصدالف تثرهدا تثدل صلصدالف ل كاردة ص دَين بغدل صلن در عدن صخدفالف صةركدا  

،ريهددا  ت جدد  اددالف ملاةد د تددام دعددام وتردررت وتسددةي  واجيدد ، دلددي  وصوي دا ، رلددي كددل ص دَين  مساويدة و 
ذلددد  هددد   تدددخ  صلصدددالف صإلسدددالتية ديرددداً  لر هردددة ص وىل، اادددم. ولادددن لددد   ترندددا ل سدددياق هدددلب صلصدددالف 

، دو حمدل صلفأتددل صلددلع قدد  اليوغااا أو األ روبيااك النفساايل جد  ها َّتفرددف ااتدداً، إهندا دبادد  تددا تاد ن عددن 
، بددل تطة عددة فالنسااخة اإلسااالمية ماان الصااالة ليساات فرد ااةة صلصددر ص  ل ب يددة ص دَين. تنددز  إليددل ب يدد

بطداب  يفداعي ال راداك عنددل، حدن لد  ادالها صملسددرم تنلدردصً ل ادحرصم خاليدة. إاددل ي دف وحد ب تدثاًل لانددل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 195 

فمادل حما م قطااً أبن خياوة هبل بصيغة صجلماعدة تفحد كً ال عدن السدل ر د  بدل عدن يفاعفدل كرهدا، عدن ا
 أبكمرل.

اح كااك ماع وتر  صلصالف صإلسالتية مب صقيفها صخلمسة صلصاهتة صللرد صملسدرم دو صجلماعدة صملسدرمة عرد  
، ت  صإلحساس مبروه صل قر عرب كل االف يصدريها، تد  صإلحسداس حبرصجدة صل قدر ودهيفدلم دقي فدان الوقت

 ر   تثاًل ق  َّترج صملسرم عن االف صللجر با  شروق صل م .
، إال ال حيفداج إىل صاف داه حالدة مراقبة دائمةصجلماعة ل حالة  - صقير صخلمسة صلصاهتة  ال صللرد وصمل

صلفأتددل وصلصددلام صلددلهين، إاددل يسفحرددرها باف اتددل ل صلصددف، واددالتل إلوددل مخدد  تددرص  ل صليدد م، تددلك رب 
 وصملنار صالجفماعي .ترهيةاً وتر،يةاً، وصسف هصجاً وإقناعاً بال صل يم صلب تنه  عن صللح ام 

يفاعيددة صلصدددالف هددي دبسددد  ودوضدد  تثدددال عرددد   ت اادد ية  صل ددداائر ل صإلسددالم، كدددل  ص حاديدددث  و
ببسااا ة بيااان ل وماايح اةاادى العميااق للبعااد وص كه صلددب تاكدد  عردد  اددالف صجلماعددة وررددرها ودجرهددا هددي 

ردق عرد  السدل، تدا دصم دجدر ادالف تدرف  صلةاد  صللدردع صلفدأتري صملنغ 27لرصالف صللع يسداوع   االج ماعي
تددرف  دجرهدددا تنلدددردصً. هددل ي جددد  و ددد  دو شدداريف دخدددر  ل دع ديدددن آخدددر،  27صللددرد ل يفاعدددة تسددداوع  

يفردداعف دجددرب وتزيدد  دهيفددل، عندد تا يطةددق يفاعيدداً ،ددري شددرياة صلصددالف صإلسددالتية  إن اددرد حتدد ل صلفطةيددق 
كرل، حن ل  حار در صةركدا  وصوي دا  عرد  دشدااوا،   صل اائرع تن صللرد إىل صجلماعة يااد يغري صلفطةيق

صملاًن كرل يفغدري هبدلص صلفح يدل، صملغدز  تنهدا يصدري دكثدر تةرد هصً ضدمن سدياق تفااتدل. إن صلصدالف هندا تادف 
كمددا هددي صةالددة ل كددل   -عردد  دهيددة هددلب صلصددرة  -عددن دن تادد ن تردد  صلصددرة صلف ري يددة بدد  صلاةدد  وهبددل 

 لفصري ارة ررد مبجفم ، وتن مث عالقة هلص صيفم  بر  ياة ب صجلمي . ص دَين، ولانها تف س 
ل عمريددة يفاعيددة وصجفماعيددة تثددل اددالف صجلماعددة، هدد  بطةياددة صةددال  -صلرددمري  -إن حجددم  صملرصقةددة  

 دكرب باثري تنها عن تا تا ن حمل االف رردية تنازلة، تهما كاار اادهف عن قرة اادق وخاش .
يفدد خل ل حيدداف صللدددردم  ل صاا  ماام اً اج ماعياااً حاكماااً تنمدد  بلفدد هيج  "صجلماعيددة ملرصقةددة"إن هددلب ص

عمرل، و يلفل، وشاوال صخلااة وعالقفل بيفم ، تا دصم ال شيم تن هلص كرل ميان دن حي ث دون دن ي   
 ضمن ت صقير صلصالف صلي تية صخلمسة، صلب هي ديراً ت صقير  اهسة صلرقابة.

عرب شاريف صلصالف وصلب هي دهم هكن شداائرع إسدالتي عرد  صإلودالق،  د  ا اجلماعة وابن )الفر إن 
ه  ه ف تهم وت ص  هنائي لرصالف السها، رما تن وري دة دكثدر عم داً وتغرغداًل لفاد ين افمد  تفماسد  
ية تثل وري ة صيفم  صللع يصري س ية، ي ف جنةاً إىل جنة دتام إلل تطرق ع يم صل أن صل  ه يفرررت س  

 وي ع  س ية ويسج  س ية.
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بل إن هدلب صلصدالف تفجداو  قد ههتا عرد  تاد ين اد صف افمد  وصحد  إىل تاد ين اد صف  تدة تفجداو  حد ود 
صجلغرصرية وص عرصف وصلرغة، رارب ذل  ص  ه صملمف  تن ونجة إىل جاكاهات وعرب خطد ط ود ل وعدرا خمفرلدة 

 وجاد  لاك اخلايط الرفياع الاذي  شاد هخييدة تفةايندة، ولغا  تفا دف تفجاو  صلا رف، وت صهيث حرداهية و 
، رار  صخفالف بر صهنم وعرب دوقا  خمفرلة تن هناههم وليرهم، رإن ا   صملاذن سكان هؤالء اطور مجيعاً 

يرردد  بيددنهم وت ددام اددالف صجلماعددة حددن لدد  دن صلاثددريين تددن هدداالم ال يددلهة ن إليهددا، لانهددا ت ددل هندداك ل 
 دصئمدداً، وخيطدداً هريادداً يددرب  ذلدد  ص دد ه بارددل بددةالم ه،ددم صةدد ود صجلغرصريددة، ه،ددم دعمدداق صلالوعددي هاجسدداً 

صمل اكل صلسياسية، ه،م صلفاريلة صجلمركية و شريف صالاف ال، هلص صخلي  ه  ل شارل ص بس  ادرد إحسداس 
اك فإنااك لساات وحاادك وأن هناادادد  عندد تا ت دد م لفف ضددأ وتصددري صللجددر تددثاًل ل سددا ن صلريددل وه وئددل، 

 اةال ني غ ك  قومون ا فجرهف ليصلوا مثلك.
ولارددل ،ددين عددن صل دد ل دن هددلص صإلحسدداس صلددرصب    يسددفثمر عردد  ص قددل تنددل قددرون، وإاددل ال يددزصل اددرد 
إحساس، لان هلص صمل ص  ،ري صملفح ق تن صلصدالف، هد  تدن يفردة صمل ااد  ص خدر  صملهد هف عم تداً، حدال 

صللح ددام وصملناددر، دع ت صدد  صلرددمري صالجفمدداعي، وكددلل  ت صدد   دبسدد  صمل اادد  ودوضددحهام صلنهددي عددن
صلف حيدد  صالجفمدداعي صلددلع ادداه تهدد هصً تغيةدداً، وحت لددر صلصددالف إىل اددرد شدداريف دخددر ، و دد  آخددر يرسددم 

ويدد خل ضددمن تددا يدد خل ريهددا تا يدد ص ، تلددف  دبدد ص   -كمددا ل ب يددة ص دَين   -صلاالقددة بدد  صلاةدد  وهبددل 
وصملددرصئ ، وحددن داددحا  صلاةددائر، وتلددرا صلصددالف تددن حمف صهددا صالجفمدداعي وتغزصهددا.  صلصددالف دتددام صملنددار  
ادالف ررديدة يفمدد  كدل ردرد ريددل تنغردق عردد   -صلدب هدي ادد صف افمد  وت درورت دتددة  -وتصدري ادالف صجلماعددة 

 السل. وتصري االف صجلماعة االف  ررصد يصر ن تنلردين، ولان تصادف وق رهم عر  صسف اتة وصح ف.
وكدل  دهكددان صإلسدالم وتنهياتددل ودوصتددرب، ررصئردل وسددننل ووصجةاتددل حتمدل هوحيددة صمل اادد  إَيهدا. كددل  جزئيددة 
ريددل، كددرب  دم اددغر ، حتمددل ل دصخرهددا ذلدد  صل ددم ل صلددلع يددناا  ريددل صإلسددالم كرددل. كددل  جزئيددة دتددر، 

ت ااد ب، لةدل، ح ي فدل   رريرة دو هني، حتريل دو حترمي هدي ل ح ي فهدا تدرآف تااد  صإلسدالم كردل، هوحيفدل،
كرها  ان دن تفجس  ل رريرة وصح ف، دو دتر وصح  تا دصتر ت ال اس اً تفس اً تن بنام تفااتل، كل  
حجر ريل ه  ء ذج تصغر لرةنام كردل، تثرمدا كدل  خريدة وهصثيدة ل صجلسدم حتمدل قصدة صلسداللة كرهدا وتااد  

 امل صملرحمة صإلاسااية.
م هياددل يم  ين صإلسددالتي كردل، وتدن دون هدلب صلدرو ، لددن ية د  تندل شدإن صمل ااد  هندا، هدي هو  صلد

تددن و دد س وشدداائر لارهددا ال ترتلدد  دكثددر تددن شددرب وصحدد  ردد ق هحوس تاديهددا. عندد تا تل دد  هددلب صمل اادد ، 
 .حي ث لر ين تا حي ث  ع شيم يل   هوحل

 الفقه "العمري" : االسالم قبل كل اةذاهب
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يدة صملا د ف صلدب دد   إىل صالحندرصف عدن رادر صمل ااد  صلا ديم وا اتدل بغل صلن ر عن صملالبسدا  صلفاهخي
صملفااتدل، رددإن هندداك حدد صدَث ل اد ه صإلسددالم ودولددة صخلرلددام صلرصشدد ين تةد  لنددا عمددق وداددالة صالسددف الل 

  تنلردف و افزدف تن سياقها..  اًل تن صلفمس  بلةحث عن صلنص صبمل اا  صلااتة لر رياة، ب
ااًل حيدددداً، وصقايدددداً وعمريدددداً وميفردددد  دثددددرصً اتهخييدددداً ودينيدددداً ع يمدددداً، لردينددددا دن راددددر صمل اادددد  ولدددد  دخددددل  تثدددد

رامر صبن صخلطا  ك خصدية ردلف و دهف كدان هصئد صً تدن  ..وصالسف الل هبا يرق  إىل ررتف ازول صل حي السها
كااان الم، بددل هوصد هدلص صللاددر، ال كماف دف دو خمددرترت دو اداحة تددلهة، رردم ياددن عمددر وصحد صً تددن هدا 

ً جيااداً للقاارآن، فامهاااً جياداً لااه، واعياااً ةقاصااد  وا اهاتاه ، ل دد  كددان تفحسسداً لال اهددا  صل صخريددة قااًر
ريل، لنسغل، لف ريااتل وصهتةاواهتا بل صق ، ش ي  صلفغري وكثري صلفح ل. ل   كان عمر ر يهاً مباًن ر ل ت اا  

 ه  صللع جارل تر  صل خصية صلللف.ت اا  صل رياة، ور هل هلص بللص   -صل رآن 
فهماه ل ثالث ت صضد  دو دهبد ،  بد  تدن  من موافقة عمر للقرآن قبل نزولهإن تا ه  تاروف صلي م 

لددي  إال، ر دد  ثةددر ل صلصددحا  دن عمددر وصرددق صلدد حي قةددل ازولددل ل ت رتحددا  اددادق  للمقاصااد القرآنيااة
م صلصدالف عرد  صملندار  ، وصقرتصحدل صحفجدا   وجدا  عريها صخلطا  صل رآ  ريما با م تثل إارصهب عرد  عد 

صلنديب، وصقرتصحدل تطريدق  وجدا  صلنديب بسدةة ت دداكل صلغدريف وصلفندار  صل ائمدة بيدنهن  وبيدنهن صبنفدل حلصددة!  
وكلل  بقرتصحل ب أن دسر  ب ه وكرها ت رتحا  اادق بإل ا  عريهدا صلد حي صل درآ  صملندزل. رهدل كدان 

لدد حي قةدل ازولددل  هددل كددان يفجسد  عردد  صملالئاددة وهددم ين رد ن صلدد حي إليددل عريددل عمدر يسددرتق صلسددم  إىل ص
درردددل صلصدددالف وصلسدددالم  هدددل كدددان ُترهمددداً حُمددد َّكً مبادددًن دن ترددد  صمل صر دددا  كاادددر حتددد ث ب دددال خددداهق 

 لرمأل ف 
ل صة ي دة دن ص تددر كدان دبسدد  تدن ذلدد  باثددري ودع د  ل صل قددر ذصتدل. دبسدد   ادل   حيدد ث ك دديم 

جي خاهق لرطةيادة صلة درية واداده عدن قد   رد ق وةيايدة، ودع د   ادل افيجدة جلهد  ب درع تف صادل ل خاه 
ن يجة تفاعل العقل وإعمالاه اب ااهني ا آن سرب دعماق صخلطا  صل رآ  ورهمل رهماً ترتصبطاً بل صق . إال 

 واحد: اخلطاب القرآب والواقع.
، وهدي ت صر دا  تفجد دف وتلف حددة العقال للشاار عةموافقاات إن ت صر دا  عمدر لرد حي هدي تددن قةيدل 

و انة صة وث تا دصم صل صق  ي ل يفغري ويفج د ويفطرة صالسفجابة لفح َيتل وصسدفلزص صتل، وهدلب صمل صر دا  
خص ادداً بادد  وردداف صلندديب    وإن كددان عمددر قدد  قدد م لنددا مب صقلددل قطادداً ليسددر قااددرف عردد  عمددر بددن صخلطددا 

عرد  افمد  سدري  صلفغدري خاادة دن  هف م جدد للشر عة وللحدود عرب تطبيقهاا و جاً لف  وصا طارت صلد حي
صل ولدة صإلسدالتية ل عهدد  عمدر قدد  ترداعف حجمهددا عد ف تددرص ، عمدا كااددر عريدل وقددر ادزول صلدد حي ل 

 حياتل عريل دررل صلصالف وصلسالم.
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 قدرآاي ِّ، هد  صلدلع إن هاج  صمل اا  ورهدم صمل ااد  ور دل صلنسده صل درآ  صلسداهع ل كدل  قداا ن وحد  ٍ 
 تفجاو صً إَيها إىل صلغاية تن صلنص وإىل صمل ص  تنل. عمر   عامل بشكل خم لل عن حرفية النبجال 

ي هر هلص جرياً ل إبطالل صة  عر  صلسرقة ل عام صلرتادف، وه  صلاام صللع عم  بل صجل رت وصشف  صلل ر. 
لد  دن »ةيدق صةد  رد هصً، وسدي  ل ضدمن تدا ي  لدلم دع ر يل آخر يفمس  بلنص ص، وتا دكثرهدا سدي  م بفط

إخل لاددن عمددر صلددلع يلهددم صلنصدد ص صل رآايددة ب ددال تفااتددل « راومددة بنددر حممدد  سددرقر ل طاددر يدد ها
رب مل  بعااا  حمماااداً ليقطاااع أ ااادي النااااس، ولكااان ليجفااال مناااابع تدددرتصب  باردددل بدددةال يادددي جيددد صً دن 

. لدلل  عند تا ازلدر بلنداس كاهثدة وةيايدة تثدل مغازىاالحنراف واجلراة، بعدها فقط  كاون للحاد معا  و 
 صياعة، رإن عمر  او  صلنص إىل ت ص ب ودبطل صة  إىل ح   وصل ص  تة.

كلل  عن تا قام إببطال سهم  صملاللة قر هبم  صللع كان ياط  تن ضمن دسهم صلزكاف بلنص صل رآ  
 -ة هوصبطهددا بيفمددد  صإلسددالتي ولفددأليف قرددد هبم لرل ددة صلرددايلة صلددد ين ح يثددة صلدد خ ل ل صإلسدددالم، لف  يدد

لان عمر صللع ق ير عر  عه ب صل ولة هد  دن صيفم  صإلسالتي ااه تركدز صسدف طا  وقد ف  -بلفاريف 
حبيث ال حيفاج تاها إىل إالاق ص ت صل، ليجمد  صلنداس ح لدل بدل اداه صلنداس تد  ت سد  صل ولدة ودخد وم ل 

مادد ن ل قةدد ل صيفمدد  هبدم، وخااددًة تدد  ت  يدد  صلغنددائم وصلاطدداَي عددرب صللف حددا  صلد ين در صجدداً، هددم صلددلين يط
 .صوائرة.

وتثل ذل  ديراً ع م ت سيمل دها صلارصق عر  صملسرم ، وتركهدا وقلداً لااتدة صملسدرم  بففدايف دجيداوم 
اددل ت صجهدداً ل ذلدد  تااهضددة شدد ي ف تددن باددل صلصددحابة، وتدد لنا تلاادديل صخلددالف دن عمددر كددان قدد  و 

إىل دن وجد  دلدياًل ل ق لدل تاداىلم }َوصلَّدلِّيَن  تدن صل درآن  نص "صملاد "صمل ص  قةل دن يصدل إىل صلد -م لرحا
[ ر صجدل بدل تااهضدديل تدن صلصدحابة لف  يددة ت قلدل تدن صملسددألة. دع إن 9/100صتدَّةَدُاد ُهْم إبِِّّْحَسداٍن{ ]صلف بددةم 

عاااام لكااال نصاااوص القااارآن ومقاصاااد   مل  كااان مساااألة نصاااوص م عارماااة بااال مساااألة اسااا قراءصمل ضدد رت 
، وا اًل إىل حام ق     اصاً قرآاياً يسن ب، وق  ال   ، ري ل ترتةطاً بمل اا  صلااتة لر رياة، ومفاهيمه

 دون دن يل  ب ذل  تن ق تل شي اً.
 وصملسددألة صملهمددة ل ت صقددف عمددر صلثالثددة صلددب  ددة دن انفةددل إليهددا هدد  صهتةاوهددا صملةاشددر يفيادداً بنصدد ص

اللدددة ا سددية و صاددل خمقرآايددة   تنسددخ، و  يددرو عنهددا دهنددا قدد  اسددخر، دع إاددل قددام  دداهرَيً ولر هرددة ص وىل مبدد
اص ص شرعية قطاية، ولي  مبخاللة سنة دو ح يث اة ع تثاًل، ا  ل ذلد  لر هردة ص وىل ر د ، وصة ي دة 

ب دددم وا، بفجددد دها  ااددد ها،بروحيفهدددا وت بفااتدددل اص ادددها م دادددل كدددان ي ددد م بفطةيدددق صل دددرياة صة ي يدددة 
كاااان  طباااق الشااار عة ككااال مااارتابط األجااازاء، وصالفاحهدددا عرددد  خمفردددف صلفحددد َي  وصلفطددد هص ، بخفصددداه 

 ابس قراء لكل النصوص ال شر عة النصوص اة جزئة عن سياقها وواقعها.
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ان تادل ولإلاصاف   يان عمر تنلردصً هبلص صللهم مل اا  صخلطا  صل رآ  و سدي  ر هدل عريدل، بدل كد
، دع صللهم صملسفم  تن صل رآن السل لنص ص صل رآن وآَيتل الفهف القرآب للقرآن،ريب تن صلصحابة ل هلص 

لان عمر بر  دكثر تن ،ريب بسدةة ود ل ردرتف خالرفدل تدن جهدة، وصسدففةا  ص تدن وصالسدف رصه ريهدا، رادان 
صسددففةا  ص تددن، كددان افيجددة وددلص صلل ددل دن دتددي  لامددر دن يددرب  ر هددل صمل اادد ع لر ددرياة وتطةي اهتددا  دم دن 

 ..وتطةي اتل صلامرية صلللف صملفط هف ت  تغريص  صل صق    
  " ..أم  ر قة ال عامل معه ؟النب"مصادر ال شر ع : 

ل دد  كددان  ميدد  صلل ددل صمل اادد ع، وصحدد صً تددن دكددرب صخلسددائر صلددب تددين هبددا صللاددر وصلل ددل صإلسددالتيان، 
 وبلفايف صلا ل صملسرم.

، إال دن هردل -عند  ص حنداف وصملالايدة حت يد صً  -تا  تصد هصً ر هيداً  ،م دن تسألة  صالسفحسان  وه 
حمااددة ماان  معيار ااة بضااوابطصإلتددام صل دداراي وددا تددن  حيددة، وعدد م وجدد د تن ددري ر هددي يددرب  هددلب صملسددألة 

ر صل ائمدة صلرتصتةيددة ، جارهدا تند ثر دو تفحدد ل عرد  ص قددل إىل تصد ه تدن صل هجددة صلثاايدة، ل آخدداحياة أخاارى
 لرمصاده.

، را ا ل -ت  ص سف صل  ي  -ول  حبثنا عن دا ل صلل ل وترصتةيفها ملا وج   لرم اا  ريها حصة 
 صلل هية ص هباة صلب ساد  وسيطر ، وصتفرار صل ي رت هي صلافا  وصلسنة وصل ياس وصإليفارت.

ة ميفراان ص ول ية صملطر ة وصويمندة عرد  كدل  وتة ئياً، ال ميان ملسرم صالعرتصا عر  ك ن صلافا  وصلسن
 تا يري.

جددزم   كيددف  َّ صلفااتددل تاهمددا لو   صمل ددارة هددي، كيددف يددفم رهددم هددلين صملصدد هينم صلافددا  وصلسددنة  
 .  ص لية صلل هية صلف ري ية كةري و تاثر تن 

ل، تنلصدرة عددن كمدا لد  كدان اص اداً تسددف رة باردها عدن بادصحيددا     -ل د  ع تدل كدلن تنهمدام دواًل 
 وصقاها وعن صلسياق صللع دازلر ريل دو حصرر ريل.

صةام صملسفخرج تن كل  اص س صم كدان قرآايداً دو اةد َيً، كدان يسدفخرج تدن صلدنص عرد  حد ف، دون دن 
يرب  بة ية صلنص ص، ودون دن ي ض  ل سياق صلنص ص ص ارية  ص سةا   و  صمل اا   وهصم ازووا، هلص 

 دواًل.
ب ساااٍو اتم  دحيا  عردد  صالقددل تددرف دخددر  ،ر دد  ع ترددر هددلب صلنصدد ص صل رآايددة وصلنة يددة، -اً دتددا كايدد

صللادر صلف ريد ع إتااايدة اسدخ صل درآن بلسدنة، جدزم كةدري تدن  ، رصداه وةيايداً دن يف ةدل ومطلق فيما بينهما
 بل ودن يسفةا  صلاا ! دع اسخ صلسنة بل رآن.
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، دن يفص ه حام تسف   تن اص اة ع خاص، عر  حادم وكان ذل  ياين، ضمن تا ياين تن دت ه
تسددف   تددن اددص قددرآ  عددام، بدد ع   صلنسددخ وصلفخصدديص ال بدد ع   تةدد ل صل ددرف ص   صلددلع دتدد  بددنص 

 اة ع خمفرف.
وكدان هددلصن صلاداتالن تادداً، هددا دباد  تددا مياددن وياد ن عددن صللهددم صمل ااد ع صلددلع ايددز بدل عمددر تددثاًل، 

 اً.وررتف صخلالرة صلرصش ف عم ت
، بدل كدان ىناب منفصال مسا قل عان النصاوص األخار كان صللهم صمل ااد ع ال يسدف ي حامداً تدن 

يافمدد  عردد   صسددف رصم  امددل صلنصدد ص، ترتصبطددة ريمددا بينهددا، ترتةطددة تدد  سددياقاهتا، ليصددل إىل صمل صدد  وهصم 
 صةام، وا اًل إىل صةام السل.

ان صعفمددادب ص ساسددي وص ويف عردد   اددص  رادد ، صو عردد  صالقددل جددزم كةددري تنددل ، دتددا صللهددم صلف ريدد ع
تنلرد س صم كان قرآاياً دو اة َيً. ت  صررتصا دن هلص صلدنص هد  صلناسدخ لادل تدا سدةق تدن اصد ص، وصسدف ام 

 صةام تنل عر  هلص ص ساس.
يركدددز عرددد   -تدددا بددد  صلنصددد ص، وتدددا وهصم صلسدددط ه  -صلنصددد ص    مجلاااةئ) سااا قر صللهدددم صمل ااددد ع 

مدا بينهددا، وصهتةاوهدا بل صقد  صلدلع ازلددر داداًل تدن دجردل. دتددا صللهدم صلف ريد ع رهد  ي ددرد مش ليفهدا وترصبطهدا ري
ويصد ه دحااتدل وصسدفنةاواتل تنطر داً تدن هدلب  -يفص هب ساحباً ل ردرصا تطردق  -لنص وصح   قراءة أحاد ة

 صل رصمف ص حادية صجلات ف.
تكااون الساانة اتبعااة للقاارآن،  قاارأ نصااوص الساانة علااى مااوء فهااف القاارآن، حبياا  صللهددم صمل اادد ع 

 منبثقة منه ومرتابطة معه.
رهد  يسداوع ومياثدل بد  صالثند م كفدا  وسدنة، وميداهس قرصمتدل ص حاديدة عرد  اصد ص  خدردتا صللهم ص 

 تسف رة تنهما تااً، ريح ث وةااً دن هتيمن تثاًل قرصمف دحادية لرسنة عر  رهم يفاي لنص ص صل رآن.
مشولياة العقال اةسالف ورؤ  اه ال كاملياة، اةنبثقاة أساسااً عان مشولياة ثدل بخفصاهم صللهم صمل اا ع مي

.أنه ال  عطل نصا و ال  همله..لكناه  ضاع كال ناب مامن منظوماة مرتابطاة اخلطاب القرآب وتكاملي ه.
 مرتاتبة..

صلنص ادددية صلدددب ررضددر السدددها ررضددداً عدددرب ت اوادددا   -رهددد  ميثددل صلن دددرف صلفجزي يدددة   خدددردتددا صللهدددم ص
 ياسة وصلفاهيخ وصلل ل وصلا ي ف.صلس

ال نادع ك ااب رب صللهم صمل اا ع يارا صلسدنة عرد  صل درآن، وال يفحدرج تدن صل د ل، كمدا قدال عمدرم 
 حلد   امرأة لعلها أخطأت أو نسيت.
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الك ااب أحاوج إىل السانة مان السانة »يارا صل رآن عر  صلسدنة وال يفحدرج تدن صل د لم  خروصللهم ص 
 . 27«سنة قامية على الك ابال»و « إىل الك اب

 وصلةا  ب  صللهم  شاس  كما ار ، وصللرق كةري.
 مثال تطبيقي على الفرق بني الرؤ  ني

ول  دخل  تسألة ر هية ووة نا عريها آليا  صللهم صمل اا ع ترف، وصللهم صلف ري ع ترف دخر ، ل ارنا 
 إىل حام خمفرف ل كل  ترف.

ء ذجدداً عددن صالخدددفالف ل آليددب صلن دددر  28ل صملهدددم  إعمددال صلا دددل كفابدد  وي دد م لنددا د. لددداع اددال، ل
 وصالسفنةاط صللع يادع إىل صالخفالف ل صةام.

رلددي كفددا  ص م، ين ددل عددن صإلتددام صل دداراي ه ددل هللا، َّتصيصددل لرحاددم صلدد صهد ل ص يددة }َواَل تَدْ فُدرُدد ص 
{ حبد يث ةَْق ِّ َُِّ إِّالَّ بِّ ، رديخرص إىل عد م قفدل «ال ي فدل تداتن بادارر»اةد ع وصحد  هد م  صلندَّْلَ  صلَّبِّ َحرََّم ص

ال يلددرق بدد  و هدد  هنددا   ع  بددة  صملسددرم بلاددارر، دع عدد م صالقفصدداص بل فددل تددن تسددرم إذص قفددل كدداررصً. 
، بددل يددلهة إىل صعفةدداه دن صةدد يث ي ددمرهم يفيادداً تددا دصم صلالددر الكااافر احلااريب أو اةساا أمن أو اةعاهااد

 تلاهق، دع تا دصم ك هنم تااه ين دو تسفأتن  ال يغري تن ك هنم كلاهصً. ال تاً وم ،ري
قاضدية عرد  صلافدا ، حاكمدة  -اص افدزد تدن صلسدنة  ل صة ي ةدو  -إهنا صلن رف صلب  ال تن صلسنة 

 عريل هتيمن عر  كل  آَيتل، كل  دحااتل، كل  ت اا ب.
 اا  صل رآن، عر  هوحيفل وتااايل، وكل  تا دازل صلف ري ع ي ري عر  ت -تطةيق هلص صللهم صلفجزي ي 

 29تن دجرل.
وي دداهن د. لدداع اددال، صةاددم السددل عندد تا يصدد ه عددن هحيددة تااتريددة وصضددحة، هحيددة حتددفام إىل آَي  

 صخلطا  صل رآ  دواًل، وت رد صلسنة بناًم عر  ذل ، ال صلاا  كما تلال صلن رف صلفجزي ية.
ََِّ أيَُْتدددرُُكْم دَْن تُددددَادُّوص صَ َتددداَ  ِّ إِّىَل دَْهرَِّهدددا َوإَِّذص صلرحيدددة صلفااتريدددة ال هتمدددل اص اددداً   قرآايدددة كهدددلبم }إِّنَّ ص

{ ]صلنسامم  ْلَاْ لِّ  [ .4/58َحَاْمُفْم َبْ َ صلنَّاسِّ دَْن حَتُْاُم ص بِّ
َنا َعَر  َبينِّ إِّْسرَصئِّيَل دَاَّدُل َتدْن قَدفَدَل اَدْلًسدا بِّغَدرْيِّ  ْن َدْجلِّ َذلَِّ  َكفَدةدْ َدا قَدفَدَل }تِّ  اَدْلدٍ  َدْو َرَسداٍد لِّ صَ ْهاِّ َرَاَأءَّ

َا َدْحَيا صلنَّاَس يفِّيًاا{ ]صملائ فم   [ .5/32صلنَّاَس يفِّيًاا َوَتْن َدْحَياَها َرَاَأءَّ
                                                

 دوهدها صل  كا م ص وىل ا اًل عن ص و صعي، وصلثااية عن حيىي بن د  كثري وكلل  صل صهتي 27

 م. 1980، 1د. لاع اال، إعمال صلا ل، دصه صللار، ط  28
 

الى الى النتيجة المؤسفة التي آلت اليها االمور بعد رحيلهم و نحن نؤكد هنا إن أيا من الفقهاء االعالم الكبار لم يقصد بالتأكيد الوصول  29

بقرون..و نعي أيضا ان جهودهم كانت استثنائية في التأصيل النظري للفقه..لكنها كأي جهد بشري ، قد تحتوي على خطأ ، دون أن يقلل هذا 

 من أهميتها..
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ْل ِّْس ِّ َواَل َ ْرَِّتنَُّاْم شَ  َننُن قَدْ ٍم َعَر  َدالَّ تَدْا ُِّل ص صْع ُِّل ص ُهَ  }ََيدَيدَُّها صلَّلِّيَن آَتُن ص ُك اُ ص قَد َّصتَِّ  َِِِّّّ ُشَهَ صَم بِّ
َرُ  لِّرفدَّْ َ  { ]صملائ فم   [ .5/8دَقدْ

ْةَدق ِّ َوَتدْن قُفِّدَل َتْ ُر ًتدا رَدَ دْ  َجَاْرنَدا لَِّ لِّي ِّدلِّ ُسد ُ إِّالَّ بِّ َِّ ْرطَا ً رَداَل ُيْسدرِّْف لِّ }َواَل تَدْ فُدُر ص صلدندَّْلَ  صلَّدبِّ َحدرََّم ص
 [ .17/33اَُّل َكاَن َتْنُص هًص *{ ]صإلسرصمم صْلَ ْفلِّ إِّ 

ُهْم َتدْن إِّْن َ َْتْندُل بِّد ِّيَناٍه اَل  دندْ ْن دَْهلِّ صْلاِّفَدا ِّ َتدْن إِّْن َ َْتْندُل بِّ ِّْنطَداٍه يدُدَاد ِّبِّ إِّلَْيدَ  َوتِّ يدُدَاد ِّبِّ إِّلَْيدَ  إِّالَّ َتدا }َوتِّ
 [ .3/75ُدْتَر َعَرْيلِّ َقائًِّما{ ]آل عمرصنم 

ترك هدلب صملةدادو صل رآايدة صل صضدحة صلااتدة، وصلامدل بدنص حد يث  -حتر دع شااه  -اً هل ميان ح 
 افزٍإ حفماً تن سياق خاص لل  رورل وداللفل صملخفرلة 

هل ميادن ح داً دن خيصدص حد يث وصحد  كدل هدلب ص َي   ردإذص بملداتن ال ي فدل بلادارر، بينمدا ادر  
وت دره ص َي  دن تدن قفدل  - تر بلا ل حن ت  تدن ال ياد ل  -دن ص َي  صل رآاية  تر ب تااة بملطرق 

الساً وصح ف، راأءا قفل صلناس يفيااً. وتسفخ م ل سياق آخر لل ة  صلنل   بملطرق، عن تا حترم صل فل، 
وه  صلرلظ صللع يرزم صلناس يفياهم، وال يرتلد  عدنهم سد صم كداا ص كلداهصً دو تداتن ، ويامدم صخلطدا  صل درآ  

 ة دن بال دهل صلافا  ميفا ون ب تااة وصلنزصهة ل صلفااتدل، وباردهم تن صدهم هدلب ص تاادة، دون دن ح ي
 يرتة  ذل  با هنم كلاهصً دو تاتن .

هدل ميادن  اهددل كدل هدلب صملةددادو صل رآايدة صل صضدحة تددن دجدل دن َّتصدص حبدد يث ت فدنص حفمداً تددن 
 سياق تا ، وصقاة تاينة عسارية عر  ص ،رة 

 -ت ددرد صلنصدد ص ب ددال تسددف ل وتنلصددل. وكايدداً  -صعفمدد   صلن ددرف صلف ري يددة صلفجزي يددة، صلددب دواًل إذص 
 تساوع ااتاً ب  اص ص صل رآن وصلسنة، إن   تان ت يف صلسنة دول ية عر  صل رآن.

 إذص صعفم   هلب صلن رفم اام،  ان ج صً دن اصل ولب صلنفيجة.
افيجدددة دخدددر .. افيجدددة   ية صلدددب ت دددرد صلنصددد ص ب دددم ليفها تصدددل إىلصمل ااددد -لادددن صلرحيدددة صلفااتريدددة 

 .30خمفرلة
وب  صلنفيجف  راهق كةري،  هنما يص هصن عن ع رد  خمفرلد ، ميفرد  كدل  تنهمدا هحيدة خمفرلدة وآليدا   

 ..صسفنةاط وا ر خمفرلة.

                                                

 ع ت  اص ص صل رآن ل تسألة وي  م د. لاع اال دتثرة دخر  تف نة عن صلفااتل صل م يف صمل اا 30
 صةر  وصجلهاد صملسر 
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 تاددلية صالحاديددث صو و ينةغدي هنددا صن ااكد  إن صلرحيددة صلفااتريدة صمل اادد ية  دة دال تنجددر إوالقدا صىل
ترايلها يرد ع م إتساقها ت  صلرحية صل رآاية..بل صن ينةغ  صن تافرب لرح يث سياقا واهائ  ،ري تارورا همبدا 

    ررا هلص صالخفالف و هلص ل حال ثة تل ر  ..
 

 القياس بد ال عن اةقاصد ؟
ت ضددد رت صل يددداس، وهددد  تدددن دهدددم  وكدددان ال بددد   دن تر دددي هدددلب صلن دددرف صلفجزي يدددة ب الودددا صملةاشدددرف عرددد 

ت ض عا  صلل ل وصالجفهاد عدرب صلاصد ه. وت ضد رت صل يداس كدان ميادن لد  تدزصتن تد  هحيدة تااتريدة وصضدحة 
صملادددا  دن يفحدددد ل إىل آليددددة لسددددرب صمل اادددد  وهصم صلنصدددد ص، لاددددن صهتةاوددددل صملةاشددددر بلن ددددرف صلفجزي يددددة وقددددرصمف 

فمرصهصً ملطرددة صللهدددم صلف ريددد ع صلةايدد  عدددن هو  صمل ااددد  صلنصدد ص بلطري دددة صملسددف رة دد  إىل دن ياددد ن صسددد
 وصملاا  صل رآاية، ولال  دوض  تثال عر  هلص صملطرة، ه  تسألة صلارة وتاريلها وصخلالرا  ح وا.

. رالاردة كمدا ياررهدا صلغدزصيف دحيدا   ، كمدا قد  افصد هالسبب وراء احلكافليسر ااتاً  -تثاًل  -رالارة 
اادين بلارددة ل صل ددرعيا  تنداط صةاددم دع تددا دضداف صل ددررت صةاددم إليدل و ط بددل واصددةل صعرددم دانددا »تدثاًلم 

اإلسكار هذا، ليس هو العلة اةوجبة ل حرمي اخلمر، بال هاو   دع إن 2/330 صملسفصدل  « عالتة عريل
 .فقط وصل جعله رب أمارة لنا لنفهف سبب حترمي اخلمر

حاددام وإثةددا  عدد  صلارددة وواددلها، رددال مياددن إال بل اللددة دتددا داددل تاريددل ص »وي دد ل صلغددزصيف ديردداًم 
صلسماية،  ن صلارة صل رعية عالتة ودتاهف ال ت جدة صةادم بدلصهتا، إءدا تادًن ك هندا عردة اصدة صل دررت إَيهدا 

عرل ص حاام ال »هد م  478صجل يين      . وياك 1/305 صملسفصل  « عالتة وذل  تن وض  صل اهرت
 . ويدلكر 649 صلربهدان ل داد ل صلل دل م/« ياهندا وإءدا تصدري دعالتداً عريهدا إذص اصدةرت فريها للوصهتا ودع

دن صلارددة صلا ريددة ت فرددية لرحادددم بددلصهتا.. خبددالف صلارددة صل ددرعية، رإهنددا مبادددًن »هددد م  631ص تدد ع    
ان دون ص تدداهف وصلاالتددة دو مباددًن صلةاعددث، وال ميفندد  دن يادد ن صل اددف عالتددة عردد  صةاددم ل باددل ص  تدد

  .24/24 ص حاام « صلةال
صعرم دن صلارة صل رعية دتاهف عر  صةام وداللة عريدل وتدن دادحابنا »هد م  476وي  ل صل ريص ع    

تن قالم ت جةة، وتنهم تن قالم ليسدر مب جةدة،  هندا لد  كاادر ت جةدة ملدا جدا  دن ت جد  ل حدال ت جةدة 
  .1/105 ل صلل ل، صل ريص ع  صجلات  ل دا« لرحام ر ل  عر  دهنا ،ري ت جةة

ال عرددة ل شددديم تددن صلددد ين »هددد  إىل دكثددر تدددن ذلدد  باثدددري، ري دد لم  456ويددلهة صبددن حدددزم    
  .1/45 ص حاام « دااًل، وصل  ل هبا ل صل ين ب عة وبول!!
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كل  هلب صلفلاايل تثل ك ن صلارة ت جةة دو ،ري ت جةة لرحام، دو تاريلهدا كاالتدة دو تنداط دو دتداهف 
و هررها دااًل، اثل صتف صدصً ر هياً خلالف ع ائ ع دااًلم رإذص كاار صلارة ت جةة لرحادم، رهدلص يادين دن د

مبسددألة صةسددن وصل ددة  واسددةفهما وعدد م  -هبددلص صال دداب  -هللا  دة عريددل شدديم، وصملسددألة تفصددل عردد  صللدد ه 
سدديري، ذصئاددة صلصددير، وصلددب تركددر اسددةفهما هلل، وهددي تسددألة ترتةطددة خبرددق ص راددال، وتسددألب صلفخيددري وصلف

 بصمة ل كل  تاان تن صللار وصلا ل صملسرم .
كةريصً عن صخل  صمل اا ع للهدم صل درآن وصلسدنة، راملسدألة هندا   تاد  إبفاادص  كرل كان وال يزصل ميثل   وهلص

 إ دا  وال ارد قرصمف تسف رة ودحادية لرنص ص، ولان داةحر قرصمف  تاف    دن ال شيم وهصم قرصمهتا وال
 عرة ح ي ية مباًن صمل ص ، وهمبا ال ت ص  دااًل!

َ خردق هللا صالحددرتصق ع يددة تسددي  صلنداه و  حيصددل صبفدد صًم دو ع يددة » كمدا ال يصدد  عندد   دن ي ددال  ِّ
َ دك  ع يدددة دراددال خمص اددة وعاقددة ع يددة دراددال دخدددر  «  اسددة صملددام وكددلص ههنددا ال يصدد  دن ي ددال  ِّ

  .3/212 صمل صقف 
ملَ ثااواب ديردداً صمل اادد  هندا، رددال يصد  دن ي ددالم  يدرغلودُ  -كمددا هديندا سدداب اً   -سدةا  ص  صُلغيددر ل د 

 على عمل هنا، وملَ عقاب على عمل هناك.
ريجم  صل ة ل ملا ل كفا  هللا وسنة هسد ل هللا، صل ةد ل لادل وصحد  تنهمدا عدن هللا وإن تلرقدر ردرورت »

وحدرم وردرا وحد   أبسدةا  تفلرقدة كمدا شدام جدل  ثنداحب }اَل ُيْسدَأُل ص سةا  صلب قةل هبدا عنهمدا كمدا دحدل 
ا يَدْلَاُل َوُهْم ُيْسأَُل َن *{ ]ص اةيدامم  ، لادن  سدةا  ال  دع صادل  31[ «21/23َعمَّ دحدل  وحدر م وردرا وحد  

يا ن يسأل عنها وهم يسأل ن ! عن تا تصري صللرصئلم صةالل وصةرصم وصة ود دت هصً دوءدا دسدةا ، تداذص سد
 ح ي ياً تن صل رياة  تاذص ية   تن ارفها بلا ل، ب سةا  

صلددلع  ، لانددل ءدد  صلفلاددريصةدد ود ررنسددجل هنددا، دن سددياق ص يددة ال عالقددة لددل قدد  مبسددألة صللددرصئل و 
يافم  قرصمف وصح ف ، تسف رة عن سياقها وعن ،ريها تن صلنص ص، ليحام عر  صلاا  كرل تدن خدالل هدلب 

 صل رصمف.
ا يَدْلَاُل َوُهْم ُيْسأَُل َن *{ مباًن ص اسةة، مباًن صلا  بة.اام }الَ    ُيْسَأُل َعمَّ

، ولادن للهمهدا، ال أيإ لردهاا أو رفضاهالان صلفساحل عن ص سدةا  وصمل ااد  وصلاردل وهصم صللدرصئل 
 لسرب د، صهها، لفطةي ها ب ال دقر  لرو  صل رياة عن  تة ل صل روف.

                                                

 72صل اراي، صلرسالة ص  31
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دلر صل ج ب صمللك هف دال يسفحيل دن يا ن شيئك تن »با  تن ذل  باثري يلهة إىل ص  وصلةال تن 
دراالل ودحااتل تارالً بملصاحل  !!  ر هر هبلب صل ج ب دال لي  ل صلغالة ل دراال هللا تااىل هعاية تصاحل 

  .5/265 صلرص ع، ص ص ل ل عرم دا ل صلل ل « صخلرق
ة تصدداحل صخلرددق ! َي سددةحان هللا ديددن إذن }َوَتددا دَْهَسددْرَناَك إِّالَّ لددي  ل صلغالددة ل دراددال هللا تادداىل هعايدد

 َهْ ًَة لِّْرَااَلمَِّ  *{، دين إذن ه فل، وعل ب، وكرتل وتغلرتل  
لي  جال صلةال تن دراالل وآكهب ،رضاً دوىل تن صلةال ص خر، إذ ال ت خل »دكثر تن ذل  ودكثر 

فنادها أبسدرها إليدل عرد  سد صم، رجادل باردها ،رضداً تدن بادل ل يم تنها ل وج د ص خدر عرد  ت د ير صسد
آخر دون عاسل حتام حبر رال يفص ه ل تاريل دراالل دااًل.. صحفج ص  دع صملافزلة  عر  وجد   صلغدرا 
ل دراالدل تادداىل، أبن صللادل صخلددايف عدن صلغددرا عةدث، وداددل قةدي  بلرددروهف  دة تنزيددل هللا عندل، لا اددل عاملدداً 

 نائل عنل، رال ب   إذن ل رارل تن ،را يا د إىل ،ريب الياً لراةث وصلن ص.ب ةحل وصسفغ
قرندا ل جد صهبمم إن دهد  بلةادث تدا ال ،درا ريدل تدن ص رادال رهد  دو ل صملسدائل صملفندا رت ريهدا، إذ حنددن 

 صمل صقدف  «جن   دن يص ه عنل رال ال ،را ريل دااًل ودافم انا ال وتاربون عنل بلاةث، ردال  د يام الاداً 
3/297.  

عدن  بفادادصا ، ودتثدال وردرصئل، كدان صباي صً جد صً عدن كدل  تدا ل صل درآن تدن حادم وتادوكان ذل  كرل 
 صل رآن السل، وصبفاادصً عن دعمق تا ريل، عن لةل، عن هوحل، عن صو ف صللع دازل دااًل تن دجرل.

* * * 
 

دحاام صل رياة،  دل  ت فصدرصً عرد  ر دة  ولإلاصاف رإن صلفصري  با م وج د عرة دو ،را دو قص  ل
ارمام صلدلين صتفراد ص جدردف صلفصدري  مبدا يفنداقل ادرصحة وقطاداً، تد  تردات  صلدنص صل درآ  دتدا صلحم دف تن 

 مبا ي ر  تن ذل . حن  ص ،رةية تن صلارمام ص عالم ر   كاا ص عر  ص ،رة باي ين عن صلفصري 
ارمدام تدن صملنفمد  لرماسسدة صل ينيدة حداول ص وبصد ق  اديل ولإلاصاف دكثدر، ردإن هنداك عد دصً تدن صل

هددد   660صللاددر صمل اادد ع عددرب صل ددرون صملففاباددة، ولاددل  دو ل هدداالم كددان صإلتددام صلاددز بددن عةدد  صلسددالم    
ع دصً تن صل  صع  صمل اا ية صل رعية ح ل حمد ه  32ص حاام ل تصاحل ص  م  صللع دال ل كفا   ق صع 

هد   684ل ذل  ترميلب صل رصل     ري، وه  إقاتة صملصرحة ودهم صمللس ف، وتة  صلاز وصح  دساسي ودا
هددد ، وترميددلب صبددن صل دديم  728صلددلع تردد  شدد واً ل  ادديل صلل ددل صمل اادد ع، كمددا كددان صبددن تيميددة    

                                                

ا رية صمل اا  عن  صإلتام حممد  صلطداهر بدن عاشد ه، إمساعيدل صةسدين، صملاهد  صلاداملي لرلادر صإلسدالتي،  32
 .40 - 30م،  1995
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  ص امددة  دد دصً ر هيدداً ل هددلص صيددال تدد ع تاً بلنصدد ص وص دلددة وصمل دد تا -دحيددا ً  -هددد  ميددثالن  751 
صل ددرياة تةناهددا عردد  حتصدديل صملصدداحل حبسددة صإلتاددان ال يلدد   تنهددا شدديم، رددإن دتاددن حتصدديرها كرهددا »

حصدددرر، وإن تزص دددر و  ميادددن حتصددديل باردددها إال  بفل يدددر صلدددةال قددد م دكمرهدددا ودههدددا ودشددد ها ورةددداً 
  .2/88 صبن صل يم، دعالم صمل قا  « لر اهرت
هد  ااحة كفدا  صمل صر دا ، هد  اداحة صةر دة ص هدم ل هدلص  790صإلتام صل اويب     و ية   

تدا  ب صلد صملن  تدة صلسدائ فتد   إالصداالااد اثل صيال، إذ إن ا ريفل ل ر ل صمل اا  ب م ليفها وداالفها، ت
، دتدددا ا ريدددة ادع تدددن صلارمدددام صلسددداب  ، بدددل كاادددر إضددداراهتم تصدددة ل ادددال صالجفهددداد ريهددد اخدددرج عنهددد

كاار تةين ق صع  ج ي ف. تاال رهمها لرف دري  ضدمن إوداه ج يد ، إوداه ت ااد  صل درياة صل اويب، ر    
 وصسف رصئها عرب تا ه  قطاي صل اللة.

ل دد  صجفهدد  هدداالم ودبدد ع ص وقدد ت ص راددرصً تغددايرصً لرل ددل صلسددائ  ل  تدداهنم، ولاددن   حتدد ث صل ددرصهف، و   
   دوهصق خمط وة.حيصل صلفلاعل و ل  ذل  صللار صملغاير ارد تاةري عر

كااددر صةردداهف صإلسددالتية تادديش ة ددا  ،روهبددا ص خددريف، وكددان صلل ددل صلسددائ  عددرب صملاسسددة صلف ري يددة 
ميثل تاريساً ولص صلغرو  إن   يان مبثابة سةة دساسي لل. كان صللار ميثل تاري  صلسرةية وصجلهل، وقفدل 

  اا .هو  صلفساحل، وصالسفسالم لال تا حي ث والي ص سةا  وصمل
وكان كل  ذل  ق  ب د وتدرصكم تندل ردرتف و يردة، تندل قدرون ل هجدة دادل اداه لصدي اً بلنداس، مبلداهيمهم، 
با ائدد هم، ادداه جددزمصً تددنهم ال ينلصددل عددنهم، لددلل    يلددرق كثددريصً دن يافددة كفددا  بلاددر تغدداير، ور ددل 

 ...تغاير، لياال دا اًل ج ي ف. ل   كاار صلنهاية ق  حاار وصلسفاه ق  دس ل
* * * 
 
 
 

 من قال إن ال جد د  عين ال فلت ؟
ال يزصل صلل ل صلسائ  يفااتل ت  صلنص ص بلطري ة صلف ري ية السدها صلدب افجدر عدن تالبسدا  اتهخييدة 
وسياسية، ال يزصل صلل ل يفااتدل تد  صلنصد ص كدل  عرد  صالدرصد، يدرتك مش ليدة صالسدف رصم وكريدا  صلرحيدة صلااتدة 

 رم بام تيا  صمل اا  ب اًل تن دن تن غل بفلاايل صجلزئيا .صلب ت رف تن با ، لف
ص تثردددة كثدددريف جددد صً، باردددها شدددائ  وحسددداس، وصلدددةال ص خدددر دقدددل حساسدددية، وكرهدددا تفاردددق مب ااددد  

 صلنص ص وصهتةاوها ب م ل ص حاام صل رآاية.
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هدل ميادن تطةيدق جدائز بلدنص، ر -صلافابيدة  -تثال ق  ال يزعج دح صًم  وصج صملسرم تدن ،دري صملسدرمة  
هلص صلفج يز عر  وصقانا صملااار بال تةايفل وضياعل  ل ا ه صإلسالم عند تا كدان صيفمد  صإلسدالتي قد َيً 
وتركزصً لالسف طا  وصجلل ، كان صلزوصج تن ،ري صملسرمة ياين صاصهاهها وذوبهنا بيفم  صجل ي  صللع كان 

وتااايها، رادان ال ميادن لرزوجدة دن  خدل أبوالدهدا بايد صً عدن ال يزصل ترتةطاً ب  ف، با ي ف صخلطا  صل رآ  
 دينهم صللع ه  افماهم وافماها ديراً.

دتددا صليدد م، ل  ددل  صلفلادد  صالجفمدداعي صلددلع ااددا  تنددل، ل  ددل  صلفةايددة صلددب ءاهسددها ب ددن صل سددائل 
 ،يا  صل عي صل يين بل وصاا صتل وص شاال  اب صلغر ، كما مياهس دع تهزوم صلفةاية  اب صملنفصر، ول  ل  

تاريساً لريارت صل ين عن  دوالدهدا،   عر  صال،رة  ، هل ميان لرزوصج تن ،ري صملسرمة إال دن يا ن دحيا 
اةقصد من الانب، خيالف   خيالف اصاً تايناً لانل بةساوةحن ل  كاا ص تسرم  بو ية  إن هلص صلزوصج ال

 ه.واةقصد من الزواج اإلسالمي نفس
تثدال آخدر ،دري حسداس ديرداً، يفاردق بلزكداف. إن ت صد  صلزكداف بدل ت ااد ها صملفن عدة تاروردة ووصقايدة، 
وصملسدددألة هدددي هدددل دن تصددداده صلزكددداف ت دددل كبفدددة بلنسدددةة يفمددد  صجلزيدددرف صلاربيدددة ل اددد ه صإلسدددالم وافمددد  

وصجلغرصرية، وبلفايف صخدفالف  هصعاهتدا صملسرم  صلي م صملمف  تن ونجة إىل جاكاهات بخفالف ص قاليم صملناخية 
 وتنفجاهتا صلزهصعية  -تثاًل  -

ينف ر صلي م صل  ل صلسائ  أبن ال  كاف إال ل دهباة دو مخسة تنفجا م شاري، قم ،  بية، ا ه، وذهف، 
وهددي صملنفجددا  صلدددب كااددر سددائ ف ل صجلزيدددرف صلاربيددة كمجفمدد   شدددئ  هصعيدداً، حمدداٍط ب دددروف بي يددة اددداةة، 

يلهة تال  وصل اراي إىل دن صلزكاف ال حتدق إال عرد  صملزهوعدا  صخلاادة بفغليدة صإلاسدان بسدفثنام صلل صكدل و 
صلددب يددرون دهنددا ال تدد ر  عنهددا صلزكدداف، بينمددا يددر  د دد  دن صلزكدداف ال تسددفحق إال عردد  صملدد صد صل ابرددة لرفجليددف 

 ، ويسددفثين تنهددا صخلرددر وصلل صكددل ديردداً. إن وصلفخددزين تثددل صةةدد   وصلفمدد ه، وصلة دد ل صيللددة، وصلردد   وصجلدد  
صل قدد ف عندد  هددلب ص هصم خااددة ل صل قددر صلددرصهن سددياين لددي  ر دد  ضدديارت تدد صهد هائرددة لرزكدداف تددن صلل صكددل 
وصخلرروص  و،ريها تن صملنفجا  صلغلصئية صلزهصعية صلب   تان تارورة وقفها، وال حدن وقدر قريدة ل بادل 

  تادرف  هصعفهدا ل صلةرد صن صإلسدالتية إال ل صل درن ص خدري بلدر،م تدن دهندا صليد م ص حيان  تثل صلةطاوا صلب 
تن صمل صد ص ساسية عر  تائ ف صللرد صملسرم  بل إهنا سفه ه ديراً  كاف ملنفجا   هصعية ت خل ل صلصناعا  

يسدية صلدب يةرده تاد صد صلفح يرية تثل صملطاط وصل طن وصلزي   و،ريها، بل إن هناك صليد م برد  تسدرم هد  إا وا
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سددااهنا صلربدد  تريدداه وتنفجهددا صلزهصعددي ص ساسددي وثروهتددا ص ساسددية ،ددري دصخرددة ل  كدداف صملاسسددة صلف ري يددةم 
 .33صملطاط.

إن هلين صملثال  صلرلين ية وصن ،ري تزعج   ح  ال ميادن بةسداوة صإلرفدام  حسدة صمل صد   ريهمدا، 
نلدي وصل رضداوع تدن صملااادرين و،دريب، ب جد   صلزكداف ل كدل  ر   حصل رااًل دن درن داحا  صمللهة صة

ص اايل صلزهصعية، لان ص تر لاسف خااة ل عصر  صةاضر،   يا  تسألة رف   وإرفام، بل ااه تسألة 
ص دلدة  ف  مبدرد  صللفد   بدل سد تن  تدة دخدر  لدن تافلديهنداك   ايل دا ل رم ابل رفد   صل رضداوع تدثالً 

، وهدد  هدع تافددرب مصً تددن ص دلددة صلددب تدد عم صلددردع صل ائددل ب جدد   صلزكدداف ل دهباددة دادد صرت ر دد عرد  بطالهنددا بدد 
رلددي   افددزد تددن سددياق اتهخيددي وإقريمددي خدداص تددا دصم يسددفن  إىل حدد يث اددحي   صلرحيددة صلف ري يددةحسددة 

و  دهبدد  إخل،  أبن صلزكدداف ل   تادداذصً إىل صلدديمن، وليخددرب دهرهددار  هللا عريددل و سددرمصةدد يث يةاددث صلرسدد ل  ادد
ان زاع احلد   من سياقه وومعه ا خانة اةطلق  عل ومعية اليمن مطلقة وعامة، وتنطوي حت هاا  كان

  بل إن وضاية صليمن السها، وصلزهصعة ريهدا عدرب تااقدة ص  تندة، أقاليف جغرافية مبا نة متاماً لومعية اليمن
صلف ريد ع   تيندا صجلد ص اً لرتصكم صلثدروف  وتد  ذلد  َياسيتغري  كثريصً. دليسر  هصعة صلن ريها صلي م تص هصً دس

دن ال  كدداف ريهددا. مث دال يادد ن وضدد  صةدد يث خمفرلدداً لدد  دهسددل تادداذ إىل صلاددرصق دو إىل صل ددام دو إىل تصددر  
وكيددف مياددن  اهددل دادد صرت دخددر  وهد  ل صل ددرآن صلاددرمي تثددل صلفدد  وصلزيفدد ن يددرد عدد م وهودهددا ل حدد يث 

  الصافزصرت صة يث تن سياقل دلي   صليمن صللين   يا ا ص يزهع ن ال صلف  وال صلزيف ن ! بل ت جل إىل دهل 
صلزكدداف سدداقطة عددن صملاليدد  تددن صلة ددر صلددلين ال يزهعدد ن ال صل مدد  وال صل دداري وال صلزبيددة وال صلفمددر، ولاددن 

 صكل وصخلردروص . هدل ميادن ح داً يزهع ن صللهف وصلن، وصلااكاو وصلةطاوا، وصلص َي وصلل ل وخمفرف دا صرت صلل
تدرتة  ب ضداية  "آحاد"  اهل صمل اا  صل اترة لرزكاف بعفةاهها هكناً تهماً تن دهكان صل ين تن دجل ح يث

 إقريمية تاينة 
وصملسألة ليسر تسألة رفد   ل د  دادةحر تسدألة داد ل، تسدألة دن اايد  رهدم داد ل صلل دل لففناسدة 

 صايل األصاول ل  ناساب ال ماع الواقاع اةعاصار فحساب ل، دن اايد  ت  ت اا  صخلطا  صل رآ  وتااايد
إسددالم صمل اادد  وصلغدداَي  صمل  تددة عردد  صل سددائل، إسددالتل عريددل دررددل صلصددالف  باال مااع اإلسااالم احلقيقااي،

وصلسالم وإسالم عمر وإسالم صلصحابة صللين ر ه ص وق ت ص تطةي اً عمرياً تفج دصً ل رياة د لية ولي  إسدالم 
 صملةفا ف عن صلغاَي  وصلفلاايل صةررية صلب تلكر  بة رف بين إسرصئيل. صل سائل

                                                

هيمي، تركز دهصسا  صل ح ف صلا صلة صالجفماعية وصلفنمية ل صالقفصاد صإلسالتي، د. عة  صةمي  إبرص 33
 93 - 91، 1صلاربية، ط 
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إال صإلسالم صل داتل، إسدالم صل دم ل صلدلع يرترد  عدن صملادان وصلزتدان، وي د م لإلاسدااية ت ااد  عاتدة 
 ..وشاترة وتفج دف.

التاد  ريهدا، ااي  وااره دن صملسدألة ليسدر تسدألة رفد   َنخدل هدع د  حنيلدة دو ،دريب تدن صلل هدام صل
لففناسة ت  وضاية تااارف تاينة، إال لي  دن  فاه ق ل صل اراي هندا، وصبدن حدزم دو تالد  دو صبدن حنةدل 
هناك. لي  صمل ض رت تاد ين  ك كفيدل  ر هدي تدلهيب يناسدة ص حد صل صملااادرف أبع شدال تدن ص شداال، 

وللساانة النبو ااة ماان منطلقااات أصااواًل اثب ااة وجد اادة تناسااب فهمنااا للخطاااب القاارآب بددل هدد  دن  فدداه 
إن ارد صخفياه ق ل تلهيب للالن دو عالن تن صلل هام، سيا ن سن صً ق َيً لرردع صلل هي صجل ي ،  جد دة.

صلنصد ص  آليةلرزوصل عن  دو ل ت صجهة ت   لان هلص صلاالج لن يرةث دن يا ن عالجاً ه اً وعابرصً وتارضاً 
ن ها كثريصً دن ا  لم قال دب  حنيلة دو درن صبن تيميدة، ولدن يليد  ديرداً صيفزئة وصل ياس صلف ري ع. لن يلي  ع

 ن هدلص بلردة  دن ا  لم إن هناك ر رف ر هية صمسهدا  صملصداحل صملرسدرة  ور درف دخدر  صمسهدا  سد   صلدلهصئ  .
 سيرتك ثغرف ل دخ ل رفاو  تااكسة حبجة صن هناك تن صلل هام ق  قال ب  ل آخر خمالف ااتا..

عملياة  مياال أو شااد  ندا دن ا صجدل د تددة صلل دل ب ددال دكثدر جلهيددة وحسدماً، إن   يدد  صلل دل لددي  عري
إال لي  رف   هنا ورف   هناك، ليسر تسدألة ررفدا  وشدطحا  ت صجدل بلدررل دو صل ةد ل.   يد   عابرة.

كاون  لاك ولن  ، أن  بدأ من األساس، من األصول، من إعادة النظر من أجل إعادة البناءصلل ل  ة 
رداً لك اااب وال لسااانة، علاااى العكاااس بااال سااايكون  لاااك تعز ااازاً ةكان هماااا، تقو اااة لعالق هماااا ابلواقاااع، 

 والرتبا هما به، تقو ة ل أث مها فيه ولعالق هما ببعضهما.
 ولن يا ن ذل  سهاًل بل لارل سيا ن ااةاً ج صً بل وتاملاً.

ن ص حيان هي ذصهتا ص شديام صلردروهية، ص شديام صلدب لان صمل ارة دن ص شيام صلصاةة وصملاملة ل كثري ت
 ال ب   دن حت ث، تهما كرف ص تر.

 : خيار النهضة معركة اةقاصد
، هدد  ص ددرك صالساسددي لفج يدد  ال بدد  تددن  ل   يادد   انددا صالسددفمرصه ل وصقانددا صملفدد ه ه صالحسدداس أبادد

إدخال " للمشروع ال غر يب.." د اد" "  د د ابع من العمق ، و ليس وي حال من االحوالح وثل م 
  عيد تفعيل النب الد ين و  عيد تنصيبه على الواقع..من أجل ان  عيد بناء هذا الواقع..
و إعفةداهب دساسدا  دع هنرة تفجاو  "صمل ص  " صالساسي تن صل ين كرل ، و تفجاو  "  يد  رهدم صلد ين

هنرددة اهرددة" دخددر  ..لددي  مبدداصترص  صالعدد صم "" لددن يافددة وددا صلنجا ..بددل سددفا ن اددرد وددلب صلنهرددة
اةفاااهيف الساالبية اةوجااودة ا الرؤ ااة ال قليد ااة رحسددة ، بددل بلفناقرددا  صل صخريددة صلددب سددفلر ها باددل 

 و هي اةفاهيف ال  افضنا ا بعدها عن القرآن..نفسها..
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تاركددة تددن دجددل   تادد  تررددا صو كددالم  ة..بددل ادداه  حاجددة تر حددة ، ادداه  رالنهرددة ل ح ي فهددا 
صلة دددام تسدددفرزم إعدددادف صلن دددر ل صملددد هوث  ، إعدددادف تافمددد  عرددد  صل دددرآن و صلسدددنة ل تن يدددة هدددلص صملددد هوث تدددن 

 سرةيا  و ترصكما  و تالبسا  عص ه صالحن صه..
،  و حتناج صملفااترة صلثاقةة  ل رآايةر صئي  ميفرا ن صلرحية ص تلارينصمل اا  وال ب   إىل  وسفحفاج تاركة

ا صىل ر هددام حي لدد ن تددا هدد  امددل ل صللاددر صلفج يدد ع صىل تلاادديل  تفلاعددل تدد  صل صقدد  و تفطرةاتددل و صيردد
 روج لرلارف و  ال صلناس تفةاها...تية صلزعاتية صلب تصل خصية صلااهيز حيفاج صىل 

ائمدة ل درون ب يدر قصلف ري يدة صلدب  رحيدةصمل اا  هي ل صلصد صم تد  صل وصمل ص اة صملهمة صلب حتفاجها تاركة
دكثدر تدن صع رادرف ج يد ف تهمدا كاادر تةد و تفسد ة تد  –عرب قد تها  –و صلب افر  ت  تا  صالسفمرصه 

 صل رآن صلارمي و ت اا ب..
إن ص تدددر كردددل حيفددداج إىل لغدددة ج يددد ف سدددفحفاج وقفددداً إىل دن تصدددري تله تدددة، لانهدددا سدددفلرا السدددها، 

جدة، عند تا تصدري ضدروهف، عند تا تسدفي ظ صجلمداهري سفج  صللراة صملناسدةة لفلدرا السدها عند تا تصدري حا
، وترفلدر لفجد  لغدة دخدر  دكثدر حي يدة عجز اللغة ال قليد اة عان االسا جابةعر  حت َي  تصريية، رفج  

 وصلفصاقاً بل رآن وصلسنة وت اا ها.
ص هبادة آخر ل صمل ص اة، ه  ع م صملساس بلرت   صلل هية صلفاهخيية تثل تاسسدي صملدلصهة  تهم وعنصر 

 .وتالتلهتم، وكةاه صلل هام عرب صلفاهيخ صإلسالتي.
إن صلن د  صلارمدي صمل ضدد عي لااد ل صلل هيدة شدديم وصاف داد شددخ ص صلل هدام شديم آخددر ااتداً. صلندداس 

، لانهدا حترتتدل، وصملسداس هبدلص صالحدرتصم  صالتام صللال  ل صلافا  صللال   ال تارف رااًل تاذص كفة عم تاً 
تفاردق ودن صملسألة ال  ايل ص ا ل، بل سيزي  تن اا بفها وضرصوف صملاركة ح وا خااةية  لن يسهل عمر
جبمردة وح د  تدن صلرتد   صلددب افرد  تااادة ويةدة ل الد س صجلمداهري، وتا دم هدلب صلرتدد     بدل بل يدل وصحد  

  رمهايفدة كاار دخالقياً ر ق تسف   صل ةها ، وكاار اادقة ت  السها خمرصة ل رهمها لر ين، لدلل
هلب صلرت   عمرية ،ري عرمية دواًل و،ري دخالقية كاياً، وخاسرف كلثاً وهصبااً وخاتساً، وص هم تن هلص كرل هد  
صلرتكيددز عرددد  رهدددم صل دددروف صالجفماعيدددة وصلسياسددية وصالقفصدددادية صلدددب تلاعردددر، ودد  إىل تدددا دد  إليدددل ل 

لةي يدة ص يطدة سديخلف وجدة صلن د  و ارهدا دكثدر قةد اًل ساحة صلل ل صل يين، هدلص صللهدم دو صلدفلهم لر دروف ص
 وصحرتصتاً لرنل  ول خرين، وملهمة  ايل ص ا ل أبسرها.

إن دهم ترحرة تن عمرية  ايل ص ا ل صمل اا ية دو تن ت صي  صمل ااد  هدي شدي رت صللادرف السدها، 
س ودرهداتهم وودرقهم ل صلفلادري، خروجها تن بط ن صلافة وصلةح ث وصل هصسا  ص كادميية إىل ع  ل صلندا

صلناس صلاادي  ل صل اهرت وصللين جدر  دوتداً صالادطال  عرديهم بلااتدة، هداالم صلنداس صلااتدة هدم تدادف ر دل 
 صمل اا  وه رل ووسيرفل و،ايفل.
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هاالم صلناس هم صلرب  صة ي ي وصو ف صة ي ي. إن ر ل صمل اا  ال بد   دن يفلاعدل تاهدم تد  آالتهدم، 
 .وسرةية تن جهةدبفااٍل  يفااتل هلص صلل ل تاهمهتم وت اكرهم وعلصبهتم. لن ووم حا

ر ل صمل اا  سيا ن شي اً آخر، إال سديلا ل صجلمداهري ولدن يسدفغلرها، وسدريصهن عرد  راعريفهدا ال عرد   
ك هنا جزمصً تن قطي  يساق إىل تصريب دوءا صعرتصا. ر ل صمل اا  سيارمهم دن هناك ت اا  و،اَي  تدن  
كل  دتر ورريرة يادوهنا بلطري ة السدها صلدب حيدرص عرد  تارديمهم تلااديل صلصدالف وصلصد م وصلزكداف، بلداهق 

 دن كل  شيم سيا ن وهصمب ت ص  وصض  شاتل وترتصب .
وبلاهق ديراً دن رارف صمل اا  لن ت فصر عر  صلاةادص  وصملااتال ، بل سفف س  لف دمل صلا ائد  صلدب 

 ي باي صً عن صلناس صة ي ي . ر ر دوتاً ل برج عاج
وبلداهق ديرداً دن صللدرد صملسددرم سديلهم دن لدل دوهصً ل هددلب صةيداف دكثدر تددن ادرد صلصدالف وصلصدد م، إذ إن 

..يرم وةاا صلصالف و صلص م و لانل يرم صلاةادف ليسر االف وا تاً ر  ، بل هي تنهاج حياف تفااتل.
 إت ا ... صيرا صشيام دخر  تسهم صلصالف ل جارها دكثر

وقفهدددا سدددياف صلل دددل عرددد  دن ياددد ن ر دددل حددديل والددداس وسددديخرج لي ددد د دوهصً دهدددم تدددن ذلددد م والدف 
 ..ج ي ف ال يا ةها الاس با  ذل ، والدف افم  ودتة وحراهف.

 
 إن صلاالم سهل وةااً، لي  هناك تا ه  دسهل تنل.

 .لان صلاالم وح ب سيا ن سهاًل، كل تا ع ص ذل  سيا ن ش ي  صلصا بة
 وصمل ارة هي دن ص ت ه صلصاةة ج صً هي ذصهتا صلرروهية وصلب ال ب   تن دن حتصل.

 تهما كرف ص تر.
.  وسيارف ص تر كثريصً، لانل ال ب  

 الخ الف بني القرآن واةؤسسةص
عرب هلب صلرحرة ل دعماق صخلطا  صل رآ  وصلاناار صلب ،رسها ل ال س ودرااه وع  ل صجليل ص ول 

ملددرم عندد تا ي دداهن بينهددا وبد  دوضدداعنا صملاااددرف، دوضددارت صملسددرم  صلدلين ي ددرحون صل ددرآن وخيفم اددل كددل  حيداه ص
سنة ل هتران، ويفاة ون ب رصمتل ويفربك ن بربكفل، حياه صملرم بسدةة صلةد ن صل اسد  بد  صمل جد د عرد  صلد هق 

 وصمل ج د ل صل صق .
 ر  صل هق صللع قردب عرب هلب صلرحرة.وحياه ديراً بسةة صلة ن صل اس  ب  صمل ج د ع

ادد ه  وبدد  صمل جدد د عردد  وهق آخددر هدد  وهق صلافددة وصيردد ص  صلرددخمة وصلافيةددا  صلصددغريف صلددب 
 رحية صلف ري ية.وتص ه عن صل
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كفدا  مسداوع يغدرس هو  صلفسداحل ل ع د ل تافن يدل،   -وآخدر!  -ل   كان صخلطا  صل رآ  تثاًل دو ل 
لية وا ه تفا دف لي  دووا صلفساحال  صإلبرصهيمية صملةارف صلب حتفل تاااة تهمة وكان هلص صلغرس عرب دسا

وتفميزف ل صلا ي ف صإلسدالتية ولدي  آخرهدا دهيدة صلسداصل ل ع يد ف صةسدا  ص خدروع صلدب كاادر ،ريةدة ال 
 عن افم  صجلاهرية رحسة، بل عن كل  ع ائ  ص دَين ص خر  مبا ريها صلسماوية.

ن صلسماوع ه  صل ين صل حي  قطااً صللع ي  ل اةيل دوءا لف  دو دوهصن حنن دوىل بل   تن وكان صل ي
 ..إبرصهيم.

 لان هلص عر  صل هق ر   دعين عر  وهق صخلطا  صل رآ  صللع   ي خرل صلفحريف.
قد  دتا عر  صل هق ص خر رفج  صلاا  ااتداً، ردال إبدرصهيم تسدامل وال سدأل وال شديم إوالقداً تدن هدلص 

حصددل، إءددا هدد  حدد صه تدد  صمل ددرك  تددن ق تددل، وصلفسدداحال  تطروحددة وددم، حاشدداب دن يسددأل، حاشدداب دن 
ي  . تداذص  هدل قدال صلرسد ل شدي اً هبدلص صخلصد ص  هدل قدال حندن دوىل بل د  تدن إبدرصهيم  هدل صةد يث 

حندن ال ا د  احي   اام. لادن ال ت دارة، إءدا قصد  بدلل  دادل إذص كندا حندن دوىل بل د  تدن إبدرصهيم، و 
 إذن إبرصهيم   ي  ، هالص وبال بساوة. ال شيم يسفاصي عر   صلرف وصل وهصن.

 ودكثر تن هلص صلساصل عنل ب عة، وكل ب عة ضاللة، وكل ضاللة ل صلناه.
 إذن صلساصل ل صلناه!

، وكدان صخلطدا  صل ددرآ  ديرداً دكثدر صلافددة صلسدماوية صلددب حثدر تافن يهدا عردد  صلن در ل آَي  صلادد ن
وتفاب  صلاالقا  بينها وصلفةحر ل عا  ص سةا ، وص خدل هبدا، وياداد هدلص صجلاادة دن حيفدل كدل ادلحة تدن 
الحا  صخلطا  صل رآ  دون ددف تةالغة، بل إن لل ة ع ل وت ف اهتا صلب    دئ إال كأرادال      إال 

  صقرتحندا دن تلهد م صلا دل صل درآ  هبدلص ل حالة صلرب  ب  ص سةا  وصملسةةا ، بد  صمل د تا  وصلنفدائج، وقد
تلهد م صلسدةةية أبوضد  ودبسد  دشدااوا وأبقصد  اديغة  -يا ن ه  تله م صلرب  ب  ص سةا  وصملسةةا  

 ميان لا ي ف دينية دن تف مصها.
 رحسة! صل رآ   لان هلص عر  صل هق

وكددل ص تدد ه  ددرع عردد   دتددا عردد  صلدد هق ص خددر رفجدد  صلاادد  ااتدداً، ررددي  مثددة دسددةا  وال تسددةةا ،
عادصهتا رحسة، تففاب  ص ت ه حسة صلاادف دون دن يا ن شيم لل عالقة ب ديم آخدر، ال صلنداه حتدرق وال 
صلسدديف ي فددل، وال صليدد  حتددرك صل رددم، وإءددا كددل هددلب ص تدد ه قدد  تادد د  عردد  تفاباهددا حباددم صلاددادف، رف هنددا 

 دغرر صملاسسدة ل صلدردود، إىل دن قفردر صلا دل صهتةاوها باردها بدةال. حد ث ذلد  عرد  صلد هق عند تا صا
 صملسرم، وتربد  تن دوض  تلردص  صخلطا  صل رآ .
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وكان صخلطا  صل رآ  وقر ازولدل ميثدل اد تة كةدريف لادل تلداهيم صجلاهريدة صلسدرةية صلدب كرسدر صل ضد  
صلدب ر درر ل حتليدز صلادر   صل و  صملفأخر يفم  صجلزيرف صلاربية ب مصً تن صالسفسالم صملهد  لصدا ب  صلةي دة

 عر  حت يها، وصافهاًم بحف اه صلامل صلي وع باارة دا صعل.
وكددان حمدد ه هددلب صلسددرةية هدد  صالسفسددالم صجلدداهري لر دد ه كيلمددا كددان، وتهمددا كددان، واسددف صخلطددا  

 تداً تد  صل رآ  كل  هدلب صمللدردص  صل صحد ف ترد  ص خدر ، صبفد صًم تدن إعدالم شدأن صلامدل صلصداحل، وجاردل تفال
 .صإلميان وصافهام بغرس تله م خمفرف لرفغيري صالجفماعي تغيريصً ية د تن صل صخل تن صيفم  السل 

ويفم ذل  كرل ل إواه دثةر لرلرد ت دي ة ل افمد ، كدان قد  دلغد  صللدرد وه دل ااتداً ل إوداه صلايدان 
ه ودكثرهددا حساسدديةم صإلميددان، بددل هبدد  صل ةرددي و  يافددف إبثةددا  صمل ددي ة صللرديددة وحددق صخليدداه ل ددق ص تدد  

هدلب صمل ددي ة بمل دي ة صإلويددة، و  يادن ذلدد  إلغددام ودا، كمددا يلهمد ن صليدد م بددل إعدالم تددن شدأهنا وت  يددة وددا، 
 وت  ية لرلرد صللع سي ار ب  ف دصخرية ع يمة جرصم هلص صلرب  صمل  س.

 .صل رآ  وكان هلص عر  صل هق
، لفرة  قناعاً إسالتياً، وتفخل  ل ع  ل ودراداه   صمللردص  صلسرةيةرر   عاد دتا عر  صل هق ص خر 

صملسرم ، رأراال صلاةاد دع دراالنا هي تن هللا تااىل ت  يرصً وخر اً وتن صلاةاد صكفسابً وهي تنس بة لنا  انا 
 ريددل. كيددف ص ددل صلددلع حدد ثر ريددل  ! ، دعمالنددا ال عالقددة لنددا هبددا ،ددري ك انددا هددلص ص ددل صلددلع خر هددا هللا

حناسدة إذن  كيدف ااد ن تسداول  عنهدا  تاردرة! لددف  ودوهصن! تدا تادًن دن ياد ن صلاةد  تافسدةاً لرلاددل 
صللع خر ل هللا ريل  ال تاًن ح ي ي. صجلماهري لدن تدفلهم دبد صً صلزصويدة صلردي ة صلدب ح در  صملاسسدة السدها 

لددب دلغدر صمل ددي ة صللرديدة وص خددر  صلدب دلغددر ريهدا ل إوداه صلددردود، وصلدردود صملرددادف، وصلف سد  بدد  صللدرق ص
. وال يدزصل صللدرد ياداد ياد ن جدربص ت نادا ال دكثدر و ال دقدل كان صلف س  راشاًل ،اترداً حمدريصً صمل ي ة صإلوية، و 

صملسرم عن تا خيطئ وعن تا ينخرط ل صخلطأ، ويداخر صلف بدة يفاردل ب ديم تدن هدلص صل ةيدل، يطد ف ل ذهندل 
 لساالم صلفارل بل  ه وهب صية هللا صلب      با . وحن دحيا ً عر 

ة  ت اا ع كان ه  صالساس لر خصية صجل ي ف باد  ود ل تلفدر و وكان صخلطا  صل رآ  تص هصً 
، وكاار صمل اا  صلااتة عر  كل  اغريف وكةريف تدن صللدرصئل وص وصتدر، وصلند صهي وعمد م صلسدنن. كدان ت فر

إىل دهجددة جارددر باددل صملفمدداه  تدد  صخلطددا  صل ددرآ  يسف ددارون صلدد حي قةددل صةدد  بمل اادد  عاليدداً جدد صً 
 ازولل ويطة  ن رهماً لر رياة ولرح ود عر  هلص ص ساس با  صا طارت صل حي.

عدن صلسدياق  تد  صلنصد ص ب دال افدزد  صلسدائ  ل دلصللان صل هق ص خر ي  ل شدي اً آخدرم ر د  تااتدل 
ام وادداه  صلنصدد ص تااتددل كمددا لدد  كااددر كدداًل تفادداتاًل، كمددا لدد   وحددن عددن صمل صدد  صلادد ، صل درآ  صلااتددل

كاار تسة  ل ررام تطرق تلرا تن ص سةا  وصملسةةا  صالجفماعية وصالقفصادية، وكما ل  كاار تص ه 
مث ص جدر ترد  ص جدر يدفم عدن وريدق تطةيدق  ل  كان صلفاة  وصةصد ل عرد  ص جدردوءا ه ف دو ت ص  وكما 
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  تا ن دحيا ً حمدل هي دا  دون صاللفلدا  إىل صمل صد  تنهدا، وصلدلع قد  ياد ن حيفداج هلب صلنص ص صلب ق
 إىل تط ير تن دجل تثةيفل.

وبلطري ة السها ع ترر اص ص صلسنة صلنة ية افزَدًَف عن سياقها صل صقاي وصلفداهخيي، كمدا لد  كاادر قد  
يد ي . إن كدل  حد ث ل هدلب حاير وحصرر ل وقر وتاان تطر   خاهج ح ود صلزتان وصملادان صلف ر

صللددرتف صلنة يددة    صلفااتددل تاددل عردد  دسدداس ك اددل قاعدد ف عاتددة تصددر  لاددل  تددان وتاددان، بغددل صلن ددر عددن 
 صمل ص  وصو ف صلرلين ق  يا  ن ش ي ع صل ض  .

 إال ب ن شاس  ب  صل هق وصل هق.
َ ج يد ف   اطأهدا صل هق ص ول صللع سطر عريل صل رآن  ارنا افأتل، الار، ااي، واغري.  يلف  لنا عد ص ِّ

تن قةل، و ارنا ا داهك ل ادن  صلادا  وتغيدريب.  ادل لصدالتنا تادًن، ولزكاتندا تادًن، ولصدياتنا تادًن،  ادل 
 ةياتنا كرها تاا  تفج دف وتفااترة.

اط تنل قرون، ره  يرانا ل ق صلدة تايندة، دءد صير ص  افة  وصللثا  صللع سطر  عريل دتا صل هق ص
 جات ف، وتارسا  ت ري ية ت فل و هل كل تا داةفل رينا صل هق ص ول.

 انانا تن صلفساحل، تن صلفلاري، تن صلفغيري، تن صسفنةاط صملاا ، تن كل  تا دتر بل صل هق ص ول.
 صل هق ص ول مينحنا ع اًل ي ارل حسة ق صع ب ودسسل.

   كل  حماولة ج ي ف إلحيائل.صل هق صلثا  يارن ت   هلص صلا ل، صافحاهب، وحياه 
 صل هق ص ول مينحنا عيناً ج ي ف اةصر هبا هلص صلا ن تن ج ي .

نا وت صدرها عرد  صلرحيدة وصل هق صلثا   رب  عر  وض  ع سا  الا ة تنفمي لاص ه ساب ة حتجم هحيف
 .تنفمي ل رون خرر ، ال تنفمي دحيا  ل رون صلنهرة بل عص ه صالحنطاطباي ن 

 ول مينحنا ب ارة حت د ت قلنا وايز ص اهاتنا.صل هق ص 
اددان السددل صلددلع وصلدد هق صلثددا  ينلددي صةاجددة إىل حت يدد  صمل قدد  وصال دداب، رهدد  حيددرص عردد  إب ائنددا ل صمل

جرصً، عرب صل رون ل صجل ل وصجل ل صملرداد وصلندزصرت صملسدفمر تد  صللدرق صملناوئدة، وهد  لرحية صلسائ ف جر   إليل ص
 عر  صالوالق ...  ق  يا ن صل خ ل ريل ق  جام عن اية حسنة، لانل   يا  تناسةاً تاان ضيق ج صً 

وصملسألة لن تةس  حن افخيرها خياهصً ااةاً ب  وهق . صملسألة دع   ودااة تن ذل  باثري، وصخلياه 
 صل هق ص خر.لي  ااةاً ر  ، بل يااد يا ن تسفحياًل إذص رار  بخلياه كحل  هنائي وقطياة ءاهسها ت  

إن صل هق صلثا  دخل وشال جزمصً كةريصً بل ودساسياً تن دهكان ث ارفنا وشخصديفنا عدرب صلفداهيخ وصلفخردي 
 ..عنل لن يا ن بسه لة، تهما كان إمياانا بل هق ص ول دق   ودهم.

بناااء علااى اخليااار إ ا مت  ساايكون عاارب إعااادة النظاار أواًل، وإعااادة ال قياايف اثنياااً ماان أجاال إعااادة ال إن
 أسس الورق األول، خيارا األكيد والوحيد.
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                                                  * * * 
 

 أنت و اوالدك ..و النهضة !
 ق  تا ن ديها صل اهو با  كل شيم دو قةل كل شيم تسرماً ويةاً ااةاً عر  ق ه صسفطاعف .

 دررل.ق  تن ع دوتاً وترمر هلب صلنية ل دن تا ن 
وق  ترتكز هلب صلنية عر  تط ير تسف   ددصئد  لر داائر خاادةم تزيد صً تدن صخل د رت ل صلصدالف، تزيد صً 
تن صلصالف السها، صللرصئل عرد  وقفهدا، وهمبدا يفاعدة، وكأحسدن تدا ياد ن، وصلن صردل  َيدف خدري وتزيد صً تدن 

 صل رط هلل عز  وجل.
اًل، صللدرا خص اداً، وسدفة شد صل وصلريدايف صلةديل تدن  وصلر،ةة السها تفجل حن  كل  صل اائرم صلص م تث

 كل  شهر، خص ااً هجة وشاةان وب ية ص َيم صلب سن  صلرس ل  ص  اياتها.
وصةددج  بلفأكيدد  تندد ع دن حتددج ليغلددر هللا لدد  ذاةدد  كرددل، واحدد  اددلحة سددي ات  صل  ميددة، وتةدد د تددن 

 ج ي  كما ل  ول ت  دت  لرف .
تاد ن حياتد  دقدر  إىل تلهد م صاللفدزصم، واعدا  دكثدر وتااادي دقددل  وقد  تاد ن ب دال عدام تريد  دن

وي ددمل ذلدد  ه،ةفدد  حندد  دسددرت م  وجفدد  خص ادداً، تالبسددها وحجاهبددا عردد  ص خددص ودوالدك صلةنددا  
 تنهن خااة، تالبسهن وحجاهبن خص ااً.

اسددفان وقدد  تفددأثر بنسددة تفلاوتددة أبوضددارت إخ صادد  صملسددرم  ل كددل  تاددانم صل ي ددان وررسددط  ودرغا
وصلة سنة وصجلزصئر ول كل تاان، وق  تفح ث عن ذل  بفأثر ح ي ي، ودوءا هَيم ل االس  صخلااة، وق  

 ال تنس  دن ت ع  وم ل االت  ولال  صملسرم  ل كل  تاان.
 ق  تا ن صمل صالا  صلساب ة تنطةق عري  دو عر  ا صَيك.

 .وق  ال تنطةق ااتاً لانها قريةة تن رهم  وددصئ 
                                              * * * 

وقدد  تادد ن ديهددا صل دداهو خمفرلدداً عددن هددلص صلنمدد ذج صملرفددزم، قدد  تادد ن دكثددر هتدداو ً ل ددصم صللددرصئل ودقددل 
دن ترزم صلاصا تن صلنصف، كما صاف اتاً ل ددصم صلصر ص ، ولان  عم تاً تاتن بل ين وحتةل، للل  حتاول 

، رففمف  مبةاهج صةياف وترلصهتا، وإن صهتاةر بال صملاااي وحن صلاةدائر، وتطمد  باد  ذلد  الس   ن  ت
 حيث يزي  ص جر دضااراً ل تغلرف هللا سةحاال وتااىل. -ل ت صسم صلاةادص  خص ااً  -

ولار  ال ت ار بنلس  ،ريةاً ل رهم  وتطةي   ولص صلن رت تن صةياف، عرد  صلااد  إن رهمد  هد  
  وهدد  صلسددائ  تنددل قددرون ومياهسددل دحيددا ً دشددخاص يدد ل تلهدد تهم عردد  صلفددزصم شدد ي ، باددل حرريددا  صل ددائ
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صوي ة وصلسنن، لانهم ت  ذلد  ميسدا ن صلاصدا تدن صلنصدف ل بادل ص تد ه، ولارد  ت د ل لنلسد  ودادر 
 «.ح ر ت  صلناس عي »تر  هاالم و،ريهم يلار ن ويلار ن ت  لم 
افدزدف تدن سدياقها  -تربيدرصً وسدن صً لفصدررات  هدلب ل اصد ص اة يدة ولار  ب صد  دو بد ون قصد   د  

تا ك مبغلرف اااية لاةائرك وتاااي ، إذص كندر ت حد صً دو قردر كدلص دلدف تدرف دو دو إخل،  -صلاام كالاادف 
 اص ص كهلب تزهرت صلرجام ري  ل تغلرف هللا وجنفل، ولي  ذل  با  كل  شيم عر  هللا بازيز.

زاد  وضد  إخ تد  صملسدرم  ل كدل  تادان، لادن ال يصدل ص تدر ل هجدة ذهف صلد ت رت ولار  ديراً حي
وإل ددام صخلطددة بلنسددةة إليدد ، وال حددن ل هجددة دن تدد ع  وددم ل صلصددالف، إذ إن اددالت  دادداًل، إن دادددر 
دديفها ق  ال تا و دن تا ن ا رص  سرياة لن    ررسدط  دو صل ي دان وقفداً ريهدا، لاند  عم تداً تفاداوف 

هددم، عندد تا ت دداه  ا ددرص  ص خةدداه وحتدد  بلغددريف  دداب تددا حيدد ث، وهمبددا يصددل ص تددر ب عيدد  دن ت ددار تا
أبا  دار ديراً تسفه ف كما هم تسفه ر ن، ودن صل وه قد  أييت عريد  تدا دتدر تسدرماً، وقد  ت د ل ل 

 الس  دو دتام دا قائ م إانا  ة دن افح  تثاًل، دو  ة دن الال كلص إخل.
 عري  هلص صل اف دو ال ينطةق بنسة تفلاوتة.وق  ينطةق 

 لان بلفأكي  ري  شيم تن هلص صل اف.
* * * 

 وس صم كنر دقر  إىل صللهم ص ول دو صللهم صلثا .
، تسف ار أبن مثة شيم خطأ ل وصقانا، ول حياتنا ب ال عام.  رإا  وال ب  

 وال كما تفمًن دن تا ن. ال ب   دا  ت ار أبن ص ت ه ليسر عر  تا يرصم، وال كما  ة،
وق  تا ن ل دعماقد  حتد  أبن مثدة حاجدة ترحدة إىل رهدم ج يد  لرد ين عرد  ص قدل ل بادل ص تد ه 
صملااارف صملسفج ف، إن   يان ل صلاثري تن ص تد ه صملخفردف عريهدا تدلهةياً.. ولارد  دكثدر تدن هدلص تاد ن 

صملسرم دن صلفاهيخ وصلسياسة قد  دسد طفا بادل ق  دحسسر عرب هحرفنا ت  صخلطا  صل رآ  وت ايرل لرا ل 
 صلاناار تن رهمنا لر رآن ودانا رااًل خسر  بال صجل صاة صإل ابية تن تلسري  و ويرنا لر رآن.

ولاردد  ت فندد  دو دادد  قدد  صقفناددر أبانددا حنفدداج إىل هحيددة ج يدد ف وتفجدد دف لردد ين، تددن دجددل صلنهدد ا 
ضدمن  -ح َي  صلااملية صجل ي ف صملفمثرة ب    صلا ملة صلب تطمد  مبجفمااتنا ودتفنا.. خااة ل ت صجهة صلف

صو ية صل  تيدة وصل ينيدة وصل خصدية ص ريدة بدل وص  يدة.. ولارد  ت د ل أبن صإلسدالم هد  صلسدةيل  -تا تطم  
 صل حي  مل صجهة ذل  كرل.

سدف ةل ودلص صلد ين .. ولار  تردد ديرداً عةداهص  شد ي ف صلدروصج حاليداً تثدل  صإلسدالم هد  صةدل ..  وصمل
 وتراها ل إواه صمل اكل صةالية، صلب ت صجل صللرد وصيفم  صملسرم .

  وكل  ذل  جي  ج صً.
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لادن صمل دارة هدي داد  خدالل ذلد  كردل ال تددزصل خداهج صمل ضد رت، ترصقدة وت داه  صلفطد هص ، كمدا لدد   
 صث، تسددفنار هنددا وتصددلق كاادر اددرد دحدد صث ل تسرسددل شدائق دو ،ددري شددائق. تارددق دحيددا ً عرد  ص حدد

هناك، لان ال دوه ل  ل دح صثل، ويلصل بين  وب  دبطالل شاشدة صلفرلدا  صجلاتد ف صلةداهدف. إن ص حد صث 
هنددا قدد  صافهددر عمريدداً، هراددر ص قددالم وجلددر صلصددحف، وعرضددها عريدد  لددن يغددري ريهددا شدديم. إادد  اددرد 

 تفلرج.
 دوه لد  ريدل، ال ميادن لد  دن تفصد ه داد  صمل ارة دا  حتد  دن ص تدر ال يانيد  ب دال تةاشدر، ال

 دار صلاة  صة ري ل  دوه ل كالم كةري كهلصم   ي  صل ين دو   د رهمل.
إادد  تاددي دن صل صقدد  وإههاادداتل و دد صهرب سدديئ جدد صً، ودن صلفغيددري عددرب صلدد ين ادداه حفمدداً وال رددرصه تنددل، 

 لان ال تاان ل  عر  خاهوة هلص صلفغيري.
نهايددة، ولناددرتف، ال هتمدد  ب ددال كةددري شخصددياً،  ادد  ال حتدد  باةددري هبدد  بينهددا ولاددل  صملسددألة ل صل

وبددد  حياتددد  صل خصدددية. اادددم! إن صل صقددد  صملريدددر يلدددرا شدددروواً اددداةة عريددد  وحياهبددد  ل ل مدددة ه،يلددد ، 
وحريددة دولالدد ، ويرتكدد  وداددر ترهددث خرلددل تددن دجددل دن تسددايرب وااشدديل، وتدد  ذلدد  رأاددر بلرددة  ال 

 دع   ي  صل ين إىل دن يغري تن هلص صل صق  صل خصي ج صً.تسف ار كيف سيا 
 ررنارتف دكثرم حن هلص صل صق    يا  بلنسةة إلي  شخصياً ج صً.

مباددًن دن تغيددريب لددي  هدداً تددن ه تدد ، رر دد  تادد د  عريددل بلددر،م تددن صلصددا ب  وصمل دداق صلددب تصددل 
 ل هجة صللل وصملرصه.

ريدددلم صلصدددرب صلطيدددة، وهللا حيدددة صلصدددابرين، وصل سدددمة وصمل ددد ه   تفاددد د عريدددل، بلردددة  ل ددد  عددد دوك ع
ُ لَنَددا{ وصلصددرب تلفدددا  صللددرج إخل تددن صلنصدد ص وصمل فطلدددا   َِّ دديةَدَنا إِّالَّ َتدددا َكفَددَة ص وصملافدد  ، و }قُددْل لَددْن ُيصِّ

 صلصحيحة ل سياق آخر بلفأكي ، ولي  ل سياق صللل وصو صن وصالسفسالم.
  ص تر تن تدلتر هندا وصحفجداج هنداك، لاند  تاد د  حالد  حدال ت دا  ل   صعف   وصقا . ال خير

صملاليد  صملسددفغرة ل كددل  تاددان، وهمبدا يادد ن صسددفغالل  ل عاملنددا صإلسددالتي دكثدر تددن دتدداكن دخددر  لاندد  
 تا د  وصافه  ص تر.

ص ل دد  ءددر ريدد  وب دد ف ،ريددزف صل طيدد ، ،ريددزف  ح ددر تدد  صلندداس عيدد   وتددا دصتددر صلندداس تسفسددرمة وددل
صل صق  ترهث خرلدل لفحسدن وضداها، رأادر تاهدم حالد  حدال صل طيد  صلصداتر بلدر،م تدن دادل يادي هتي فدل 

 لرلب .
حن صل صق  صملر تا دتل، و  ياد  يثدريك دن تلادر ل تغيدريب، كدل  تدا تلادر ريدل وضد  درردل ضدمن صل صقد  

ف  ضدمن ذلد ، وال حدن إبتااايدة السل، لان  ال تلار بفغيري صل صق  كرل، ال إبتاااية ذل ، وال إبتاااي
 دن حي ث ذل  ضمن جير  دو ل حيات .
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  اب آخر.ررنن ر أب .ال رائ ف تنا، تن جيرنا، ل   صافهينا.
* * * 

بلدددر،م تدددن دن دوالدك يا اددد ن دحيدددا ً شدددياو  ادددغاه، ردددإهنم عرددد  ص ،ردددة لدددن يا اددد ص كدددلل  دثندددام 
 ا تهم.

 ال اال لرفأتل ل دع شيم إال وهم ايام. صذهة إليهم و ترهم دثنام ذل ، إذ همبا
 صذهة إليهم وصا ر إليهم. و ترهم.

س صم كاا ص اياتاً ل دسرف وثريف دصر ة و،رف تنلصرة تري ة بود صَي وص لادا ، دو كداا ص يفا تد ن صل صحد  
 ر ق ص خر عر  ص ها ل حجرف وصح ف، ق  تا ن صةجرف السها صلب تنام دار ريها ديراً.

صم كاار ،ررفهم تايلة ويرة صلسنة، دو كنر ال ار  شدفاًم سد   تد رأف وصحد ف تةياهدا ل صلصديف س  
 لف رتع تروحة.

وس صم كاا ص يرفحل ن أب،طية تل   تنها هصئحة ص حالم صل هدية دو كاا ص يفغط ن مبالحف ق مية بلية ال 
 تااد ت يهم تن صلربد.

َي مثينددة ،اليددة، دو كنددر تادد د خددايف صل ردداا، حددن تددن وسدد صم كنددر تادد د إلدديهم بادد  يدد م عمردد  هبدد ص
 حر   هخيصة.

وسددد صم كددداا ص يفيرددد  راددداًل ولدددي  باينيددد  ر ددد ، دو كددداا ص دون ذلددد ، لادددن عي اددد  تةصدددرهم ديفدددل 
 ص ولال.

وسدد صم كددل  هددلص وكددل  ذصكم إهنددم دوالدك! وداددر حتددةهم دكثددر تددن دع شدديم، وبلددر،م تددن كددل صملثاليددا  
 م صل حي  صللع يسفحق بلنسةة إلي ، رأار ترحي بنلس  تن دجرهم.رإهنم عمرياً صل ي

 صا ر إليهم و ترهم. عجية كيف يفح ل شياو  صلنهاه إىل تالئاة اغاه دثنام صلن م.
قدد  تنحددين هبدد وم عردد  جةدد  وصحدد  تددنهم لف ةرددل، قةرددة وصحدد ف ر دد ، إذ إادد  َّتدداف لدد  صسرتسددرر ل 

 ب  هف قاده، ووقفها ق  يصاة عري  إهجارت صملالك صلنائم. ع صول  دكثر دن ي  م صل يطان صلصغري
صا ددر إلدديهم و ترهددم. إهنددم ديفددل دحالتدد  ال شدديم عندد ك تهمددا كنددر ،نيدداً دو ر ددريصً د،ردد  تددنهم، تددن 

 احفهم وعاريفهم وضحافهم.
 إهنف رصيدك كله!

صلصد هف صل هديدة  لان  ل  رار  ودار تفأترهم مبا حياك وم وتا يراد وال ودم تدن تسدف ةل ت ردم، ردإن
 ملالئاف  صلصغاه سفخفلي، وسفحل حمرها ا هف دكثر قفاتة، تفطرة تن  دن اان صلن ر ريها.

، ت دد ل ذلدد  بصدد هف عم تيددة وتددن دون مساا قباًل أفضاال ماان حامااركإادد  عردد  صلامدد م تفمددًن وددم 
ولددن تلاادديل. لاندد  لدد  حسددةفها  حسددا  عددر   كمددا ي  لدد ن، ل جدد   دن ص تدد ه ليسددر كمددا تفمددًن، 
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تا ن كلل ، را ت ه تف ه ه بسفمرصه ودار الس  تد ه ه  عرد  عهد ك ص تد ه ب دال وصضد ، بدل إن 
تادد ل صلفددد ه ه يفسددداهرت بسدددفمرصه، وعنددد تا يادددرب تالئافددد  صلصدددغاه سدددي صجه ن وصقاددداً اددداةاً وتريدددرصً ب دددن 

تاضدياً يفدياًل ترحيداً ت اهادة  صمل ايي . حن حاضرك صملرير صللع ال تفمناب تسف ةاًل وم، سيا ن بلنسةة إليهم
 أبوضاعهم وقفها.

ل عهدد  دوالدك عندد تا ياددربون، سدديزدصد اردد   صلثددروص  صملا ايددة صلددب كااددر ت ددال صلغطددام صلن دد ع 
القفصاد تا م صلةر صن صإلسالتية، وسياين ذل  دن تا م صخل تا  صلب ت صرر  ل  ل عه  ول لف  وهمبا 

 ان كما كاار تن قةل.حن ص ن سفخفلي، دو لن تصري بي
وسدفا ن ت  لدة  صلفاردديم كاملدام وصودد صم  صلدب ا دأ عريهددا جيرندا، وصلددب كاادر تادين ااايددة صلفارديم، ت  لددة 

 ترحاة، رالفاريم لن يا ن اااياً  ال تنل ص ن   يا  كلل .
شةل اا  كما هد   ولال  صمل  لة لن تا ن ترحاة ج صً با  كل  شيم، راملام ديراً لن يا ن اااياً دو

ص ن، هدا هدم صليدد م ي فسدم ن دجرددة وصللدرص ، وخيططدد ن القفسدام صلنيدل ديردداً كخطد ف دوىل ملددا هد  آ ، بددل 
 وية روانا ديراً أبن حرو  صلاصر صل ادم سفا ن حرو  صملياب كما ل  كاار حرو  ص هصضي ق  صافهر!

ريةة تردد ث دو دو ون.. دو.. دو.. وسددفأيت ولادل  صمل  لددة سددفا ن اددادقة ااتدداً وحددن صودد صم سدديفارا لردد
تردد  صل ددركا  صلامالقددة عددابرف صل دداهص  لفةيدد   والد  حددن صودد صم صلددلع يسفن دد  ال بادد تا بعددر وددم قةددل 
ذل  صملام وصلفاريم وصل وصم وصةرية وكل تا سدية و ضدروهَيً لرحيداف بلادل وسدائل صإلعدالمم تدن صلةيةسدي كد ال 

 إىل جها  صلفرلا .
 ق ل صلايش سفةيال وم شركا  صلا ملة!حن صة

وسيا ن هناك دجهزف وخ تا  ت نية تفط هف، حفماً كما هد  صليد م ودكثدر ت د تاً، ودشد  صاف داهصً، لادن 
ومبدا دن .. وسايزداد  اابور البطالاة  اوالً صجلااة ص خر وا سيا ن دهنا سفليل صملزيد  تدن ص يد ع صلااتردة، 

سدفا ن ل ص دَيد تسدفمر، ردإن دعد صد صلاداور  عدن صلامدل صملركد ا  عرد   تا ال  صل الدف وصلنم  صلساا 
صةائ  سفا ن دكثر تن دع وقر تر ، وقسم تن هاالم سيا ا ن دوالدك دو دوالد ،ريك حفماً، تالئادة 

 اغاه ديراً حيرم وم آبحهم صلي م مبسف ةل دررل تن صل صق  صملرير.
اك سددديا ن د،نيدددام ،دددًن راح ددداً لادددن اسدددةفهم سدددفا ن دقدددل، و ن لرا ملدددة ق صاينهدددا صخلاادددة، ردددإن هنددد

 وسيا ن هناك ر رصم، كما ل كل   تان وتاان لان اسةفهم سفا ن دكثر.
و ن ثنائيددة صلغددًن صللدداحش وصلل ددر صملدد ق  ال مياددن إال دن تصددحة تاهددا صجلرميددة، رددإن تادد ال  صجلرميددة  

م وضحية، ودع وصح  تن هداالم صملالئادة صلصدغاه ك اهرف صجفماعية سفزدصد، ول كل  جرمية يا ن هناك ار 
 ق  ينفمي  ع تن صلل ف  صيرم دو صلرحية. -دوالدك دو دوالد ،ريك  -
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ول بالد كةر صانا عن تا خيفر  صل رم صالجفماعي وصلل ر صمل ق  وصالسفغالل بلنارص  صلطائلية وص ح اد 
 الجاه.صل ت ية صل  مية، رإن صملنط ة كرها تصري تارضة لال

 وسيا ن مثن ذل  كرل به اً ج صً!
وسيا ن عر  ص ،رة ت ر عاً تن سائل د ر صلر ن، عن تا يسري صلد م ولد  قردياًل جدرصم سد  ط بسدي  

 عر  ص ها هتر  دار  وجف  وهترعان إىل صملسف ل .
  ن صلثمن تن ذل  صلسائل ص  ر صللع يسرع ل عروق دوالدك، د،ر  تا عن ك.اام سيا

 م و ترهم سفحفرنهم ب  ف، ولن تةايف ل  دي  فهم تن ا تفهم.إليها ر ص
 سفلال د ع شيم حن ال حي ث ذل .

 دتر   ص ن ر   ااه ص تر شخصياً ج صً.
* * * 

 من أقاصي اليأس  ولد من هى األمل
ل ل هجددة ترعةددة تددن صليددأس ي لدد  ل السدد  ذلدد  ص تددل، صلددلع يةدد و لر هرددة ص وىل خرصريدداً عندد تا تصدد

 سط هَيً تثل اةفة ص قاايص.د
ادرت  دو ضدحاَي   ن  ةل دوالدك وهم خيفاهون دن يا اتن دقااي صليأس، عن تا حتاارك هحيف  ملسف

مدا لد  كندر حتداول دن ل افم  سيا ن ضحية بال ش ، ترد  صلرحيدة صلدب سدف ر  بد  إىل دن حتفردنهم، ك
اي صليدأس يف لد  عند ك ص تدل، تنفهد  ص تدل، ص تدل تن تر  صلن طة صلةاي ف صمل ،رة ل دقا... حتميهم تنها

أبن هنددداك خيددداهصً آخدددر. ص تدددل أبن هنددداك وريدددق آخدددر لرغددد  سيسدددرال دوالدك. ص تدددل أبن صةفميدددا  صلدددب 
يرا وهنا وا ليسر حفمية با  كل شيم، ودهنم بلر،م تن كل  شديم ليسد ص صل صحد  صل هداه، ودن ص تد ه قد  

 َّترج عن سياقاهتا صملرس تة.
 تن دقااي صليأس سي ل  عن ك ص تر أبن ل ت  وهك شيم.

 
و ادد  َيئدد  وحتفرددن اددغاهك تثددل قطددة تددلع هف ل ليرددة قصددف اندد ن، رددإن ص تددل صلددلع يف لدد  تددن 

 أيس  لي  دتل صل ااهص  صلر اة وال صخلطة صةماسية وال ص  شي .
  ي بةياف.بل دتل صلامل وصل  هف عر  صلفغيري، دتل صلالا  وصلف ةث صة ي

 ص تل صللع يفح  ت  صل عي صجلاد وصلةصريف صملنلفحة عر  شن صالحفماال .
ص تل صللع ي ل  تن دقااي صليأس يا ن دتاًل تفااي اً ت  ح ي دة دن صلغد  صلدلع اريد ب ال أييت رجدأف، 

  صلغد  صلدلع وتن دون ت  تا ، صلغ  صللع اري ب لي  ي تاً ج ي صً االقيل، عن تا اسدفي ظ ادةاحاً، بدل هد
 ية د انال ل ي تنام اصنال، حنن  ط  لل، وارمسل ل ي تنا هلص، وقةل دن ية د صلغ  بزتن و يل.
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إادل ص تدل صلدلع يادي ااتداً أبن صةاضدر صملريدر صلةاعدث عرد  صليدأس   يةد د رجدأف، بدل بد د ل دتد  بايد  
 ات  وصلي م.ج صً ودن صملسف ةل صللع يرا وال  والدك ه  صالتف صد صلطةياي ل

إال ص تل صللع ي هك أبن دوصم صملسف ةل  ة دن يسفخرج تن دترصا صةاضدر، وتدن ت دخيص ع صتدل 
ص تدد  صلددب دد  إىل دتددرصا صةاضددر. إاددل ص تددل صلددلع ينمدد  ل ب ت ددة ينصددهر ريددل ص تدد  وصليدد م وصلغدد  ل 

 ترصب  ال رااك عنل.
 ةة صلب يفا ن تنها هلص صةل.ع صتل ص ت ، دترصا صلي م ودوصم صلغ  هي صلرتكي

 لار  ت  ل إال دتل اغري  اام دتل اغري، تثل دوالدك صلصغاه.
 وكما تفمًن دن ترصهم وهم حية ن، ومي  ن وياربون، هصقةل وه  حية  ويارب.

 .ت رورت هنرة.حراهف ورار. ، ت رورت  ل ارد دتل، بل ينم  ليصريلان ص هم دال  ي
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 الباب الثاب
 غداً؟أمس واليوم و 

 
   الفصل األول                                           
  األمس اةس مر                                           

 ل اتهخينا ة ا    تنفل، عرب صلسن ص  وصل رون وصخفالف صلاص ه  ر ر تسفمرف.
   صيفماا  وص ررصد.ة ا  حامسة شارر تناطلاً اتهخيياً صجفماعياً والسياً عر  تسف  

هلب صلرح دا  جدام  مبفغدريص  السدية وصجفماعيدة وسياسدية شدارر، عدرب صسدفمرصهيفها، صلةنيدة صلفحفيدة 
ص ساسددية لرلددرد وصيفمدد  صملسددرم، وهددي صلةنيددة صلددب  ر ددر كبفددة وتارسددة، عددرب قددرون و يرددة، بلددر،م تددن تغددري 

  روف كثريف وايم تفغريص  تفا دف.
ل 34 هية. إن ة ددة صملا،ناكدداهاتسددفمرف ليسددر دتددرصً ،ريةدداً ل  دداه  صل ددا   صةردداهددلب صلرح ددا  صمل

صلاردم، وتدا صلفجربة صلغربية ال تدزصل تسدفمرف تد  ترصكمدا  كميدة وا عيدة خمفرلدة. وة دة صلصدرصرت بد  صلانيسدة و 
تد  صل دروف  ، ال تزصل تسدفمرف تد  تطد هص  تفن عدة عدرب صلفلاعدل تثل صلارمااية ، افج عن ذل  تن تلاهيم

عمي دة ، ال تدزصل تسدفمرف و   صملسدرم  ووصملسفج ص . بل إن حن ة ة صةرو  صلصريةية وصخل ف تن ص خدر
وحتفاج إىل صل ريل تن صالسفلزص  لف هر جرية وصضحة تن دعمداق صلالوعدي  ، صلغر  ا ل صجلمايصجللوه ل صل

 . إىل صلسط  صل صعي
أن تسا مر وهتايمن علاى  -إن شد نا صل د ل  -اتهخييدة تايندة  كيف ميان لرح ة اتهخيية وصحد ف دو ردرتف

 مراحل اترتية بل عصور اترتية الحقة؟ 
ال تعارمااها حلظااات أخاارى تلغااي  ث اهتااا وتنفيهااا عاان حيدد ث ذلدد  بةسدداوة ودوءددا تا يدد ص  عندد تا 

   الوجود.
دصخدل بي فدل ووصقادل دو  ال ميان تص ه ح ث اتهخيي تاد    تااهضدل وحتاهبدل ع صتدل سد صم تدنبلفاكي  
لاددن صملهددم ل صملسددألة هدد  هددل سفسددفطي  هددلب صلا صتددل دن ترغددي تددن  ثددري تردد  صلرح ددة  دن ، تددن خاهجهددا

                                                

م، وع   1215حزيرصن  ي اي    15تا،ناكاهاتم وثي ة اتهخيية شهريف وقاها صملر  صإلااريزع ج ن ل  34
ريها هعاَيب بملساوصف دتام صل اا ن، ودعطاهم ريها صملزي  تن صة  ق وصةرَي  صلااتة، وق  كاار هلب صل ثي ة 

 ري، ريما با  عر  ص قل، عر  تلاهيم صمل صونة وصةرية وصل اا ن ل صلغر ااحةة دثر كة
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تااسها وتنلي سرةياهتا  دو إ ابياهتدا  مبسدفج ص  ج يد ف خمفرلدة عدن ترد  صلدب حاهبفهدا ودلغفهدا  صملهدم ل 
  ة أيخذ كل شيء ح  ال ار خ.اللحظة ال  س ن صر. فالرابح ا النهاصملسألة ه  

ق  تا ن صلرح ا  صملنفصرف افر  صلدةال دو صلاثدري تدن صإل ابيدا  صلدب ميادن ترسديخها عدرب صلفلاعدل 
، ررح دة صملا،ناكداهات كاادر دساسداً عمي داً لريربصليدة ،ربيدة  تليد ف لرغدر  عرد  ص قدل    صملسفمر تد  صملفغدريص 

م دهندر صالسدفة صد صلانسدي بيفمد  وصةا تدة، ودا دل  دوهبدة تدن كما دن ة دة صلصدرصرت بد  صلانيسدة وصلارد
ل    خيددل تدن إ ابيددا  عصددر صلفند ير، وذلدد  كردل تدن  و كااددر جدزمص دساسدديا  حنطداط،  رمدا  عصددر صال

 سياق صلفجربة صلغربية.
صل ت جد دف ص تريايدة، ال تدز  فجربدةد صةمر صلامي ة ل ال وعي صلول صل قر السل، رإن ة ة إبدف صون  

وتسديطر عردد  ازعددة صويمنددة وصلل قيدة ص تريايددة، وصلددب ت هددر دحيدا ً ب ددال إبدف ت دداهبة بملرددم ن وتفطدد هف 
   و حصاهص صوال و تن مث ،زوصً  .وشيما، ريفنام، ررسط ، وصلارصقب سالية عر  شا   دخر م هري 
  تسفط  دن ترغيهدا وتااد   -عر  ررا وج دها –" صلا صتل صملرادف"هلب صلرح ا  صسفمر   ن 

  ثريصهتا بل  صدهتا تارساً وتثةيفاً.
صلدلع كدان  -بينما االحظ دن ة ة سد  ط صلدرصيخ صلثالدث ل دملاايدة، وة دة إعدالن صإلتربصود ه صليداب  

صسفسددالم صليدابن   تسددفمرص بلدر،م تددن ضدخاتة حجددم صالااسداه وصوزميددة  -حدن ة فهددا تدن اسددل صل دم  
 بلةر ين آالصك.  صلب ة ر

كدددان ميادددن دن تسدددفمر ة دددة صالااسددداه لادددن ع صتدددل خمفرلدددة وتفن عدددة صسدددفطاعر دن تددد ر  بملسدددف   
صالقفصادع صإلافاجي لرةر ين إىل ت َي  ترتلاة، ح  ر ة ا  صافصاه مباًن آخر، ودلغر ة ا  صوزمية 

ل صجل يدد  تددن صليدداباي  ل إحصددام وصالااسدداه صلددب ة ددر بلةردد ين، ل هجددة دن اسددةة تهمددة تددن درددرصد صجليدد
ح يث ال يارر ن بلرة  تن دل   صل نةرة صللهية عر  هريوشيما و ،ا صكي، ولي  ذل  ايااً وخروجاً عدن 
صو ية ص رية، ب  ه تا ه  دتر وصق ، ررضفل ح ي ة دن صللرد صلياب    يفجم  عن  ة ة هزميفدل دتدام دتريادا، 

 كثريف ول تيادين كثريف ت ال عصة صةياف صلي م بفل قل عريها.بل لار ل ي ار ل دحيان  
 ا ابيات اترتنا مل تس مر !

وه،دم وجدد د ة ددا  ايدد ف وتري دة بإل ابيددا  ل اتهخينددا، إال دانددا وَي لاسدف   افجمدد  عريهددا عندد تا 
الف ح اةبني الذي هو ن جمد على     م  .   افجم  عر  ب ه، وال صلريت ك، وال صل ادسية، وال حط .

« م  اس عبدمت الناس وقد ولدهتف أمهاهتف أحاراراً »مل ن جمد على  أكرب بكث  من جمرد نصر عسكري ،
إب وليا كف »وال على عمر حياسب عمالاه بشادة حا  آخار درهاف، وال علاى أيب بكار تطاب ا النااس 

ة ا  دخر  خمفرلدة ااتداً،  مد   بل وقلنا عن   «.قوموب»وال على عمر  طلب منهف « ولست ا كف
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عندد ها، ووقلددر سدداعاتنا عندد ها. د تاانددا كرهددا وقلددر عندد  ة ددة دخددر   صدهددا تارسدداً وتثةيفدداً تلاعرهددا تدد  
 صل روف صملخفرلة صلب صسفثمر  حن هلب صلرح ة كأب   تا يا ن صالسفثماه.
ن بايدد  بللددرد صملسددرم وصيفمدد  تددن ت قاهددا صلةايدد  ل دعمدداق صلفدداهيخ، ادداهس هددلب صلرح ددا  حتامدداً تدد

 بعااً شاعبياً اج ماعيااً لصايقاً ابلفارد صمل هوثدة واداه   وعيدل . ل د  هكةدر هدلب صلرح دا  ل جيندا صملسرم
، ااه  جزمصً تن تلاهيم حراهف وث ارة، صسفمر  قرو ً دون دن تااسها تلاهيم حراهية وث ارية واجمل مع

 يت مبسفج ص  و روف وع صتل اتهخيية خمفرلة.خماللة. دون دن ترغيها ة ا  تااكسة  
وكرما تر  صل قر تارسر تر  صلرح دا  إىل دن اداه  ت  سدة راداًل ال  د   تناق دفها دو ترصجافهدا 

دلغدر هدلب صلرح دا  ولادن تدن ديدن لندا صل ةد ل بل دال صلارمدي صلةحدر، وقد  ..ولد  ب دال عرمدي حبدر 
  جلوه صلفلاري صلارمي وإههاااتل ضمن تا دلغر 

كيددف صسددفمر  هددلب صلرح دددا  كددل  هددلب صل دددرون  كيددف ادداه  ت  سدددة  كيددف صسددف ر  بامدددق ل 
صل عي وصلالوعي صللردع وصالجفماعي عرب صخدفالف صلاصد ه  كيدف تدفحام إىل ص ن ل صلاثدري تدن تلدردص  

  وآليا  صلفلاري وصلسر ك وصلفصرف، صلب ت ال وةاعاً حراهية  يزف لرمسرم  عر  صخفالف بر صهنم
 تقا ع السياسة مع العقيدة

 ل   صسفطاعر هلب صلرح ا  صلفجله عرب ثالث ص اها م
صال دداب ص ولم سياسددي  تددج ب ددال تةاشددر عددن صلطةياددة صلسياسددية وددلب صلرح ددا ، وصلددب كااددر عردد  

و هد  ادرصرت وةيادي و ال خيدل تندل افمد  و ص قل ل شال تن دشاال  رياهتا ارصعاً تةاشرصً عر  صلسرطة.
 ال  ربة اتهخيية.

وصال دداب صلثددا م ر هددي ديددين  تددج ب ددال تددا عددن صال دداب ص ول، رلددي ذلدد  صل قددر، وبسددةة صلطةياددة 
صل ينية لر ولة صلناش ة،   يان سهاًل حت ي  صلل صال ب  تا ه  ديين وتا هد  سياسدي، هدلص إذص كاادر هدلب 

صديالهتا وعم تياهتدا، و ن بادل صال اهدا  صلل صال ت ج دف داداًل ل ديدن ياد ن تنهاجداً لرحيداف بادل تل
حاولدر ت  يددف بادل صلنصدد ص صل ينيدة  صل رآايددة وصلنة يدة  لصدداحل ت قلهدا صلسياسددي، ر د  صكفسددة صلصددرصرت 

 صملا  لةال صلنص ص صل ينية. ال أو لوتنل صلة صية وابااً دينياً دو عر  ص قل واب  
ف عاتددة دن يفادداتر ص تدد  هددلب صلفددأويال ، سددرةاً دو وكنفيجددة هنائيددة كددان عردد  دهددل صلل ددل وصلارمددام بصدد ه 

إ ابً. كما كان عريهم صلفااتل ت  دتر وصق  ررضفل صلسياسة تةاشرصً وكان عريهم عر  ص قدل صمل ص ادة بد  هدلص 
 صل صق  وب  ق سية صلنص ص.

ا  كدان وسيا ن تن صل رم صل  ل أبن كل ر هام تر  صللرتف سايروص صلسرطا  صلسياسية، بل عر  صلا
 هناك صلاثريون  ن كاا ص ض   تر  صلسرطا .
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لان تاااة هاالم وإضاراهتم لرلادر صإلسدالتي   تادن بسدةة تد قلهم تدن صلسدرطا ، بدل كاادر عدرب 
عرددد    عمدددل  لل هدددام وصل عددداظتدددن ص ال يسدددفهان بدددلتيددداه  هنددداك  إرفدددائهم ل دتددد ه تفاددد دف وخمفرلدددة، وكدددان

طاعر رادداًل صملزصوجددة بدد  ص تددر صل صقدد  صلددلع ررضددفل ررضدداً، وبدد  صلسددرطا  صلسياسددية صلددب صسددف "تسدداا ف"
و ينةغدي هندا صن ادلكر  صلفأويل صملا  لرنص ص صل ينية صلب صسفطاعر اريرب عدرب جهدا  ر هدام وهوصف ووعداظ.

هددلص صمل قددف   ياددن لغددرا صلفمرددق و صةصدد ل عردد  صملنااددة كمددا قدد  يلسددر صلددةال صليدد م..لان هددلص  إن 
،الةا تن صجل دهم صمللس ف..و تن صجل  صةصد ل عرد  تصداحل لااتدة صلنداس عدرب صةلداظ عرد   صمل قف كان

ال صااااحل ماااع االمااار الواقاااع مل  كااان لغااارع تكر ساااه بااال لغااارع مناااع ع صن دت قددد  قريدددة تدددن صلسدددرطة.
 .تدهور ..أو على االقل هكذا كان االمر ابلنسبة ألهف الفقهاء ا تلك الفرتة

صددرة صلنهائيددة لال دداه  صلسدداب  . ردداللرد صملسددرم صلددلع حامددل تردد ك وحاددام صال دداب صلثالددثم كددان ص 
وار ص إىل س ف صةادم عدرب صال داب ص ول، وشدر  لدل ديندل ووع دل، ودردن لدل ر هدام وادر ص إىل تاداافهم عدرب 

ي اً، تادد  د صال داب صلثددا ، كدان ال بدد   دن يف ددال رادرب ووعيددل، ت عيدة عددرب صلف ددام هدلين صال دداه . وشدي اً ر دد
هلص صللرد وتن مث صيفم  كرل، عر  ء  تن صةياف يفاايش تد  ت اوادا  صلسياسدة وصلد ين وت ص َيهتمدا. تاد  د 
عردد  ءدد  تددن صخلردد رت وصخلندد رت لرسدديف ولصدداحة صل دد كة كددأتر وصقدد ، وتصددرب  مبددا وع ددل صلل هددام ودرفدد ص لددل 

 واصح ب بلصرب وصلطاعة تا دصتر شاائر صل ين قائمة.
ر هددلب هددي صلرةنددة ص ساسددية صلددب افجددر تددن ة ددة صملناطددف صلفدداهخيي صلددب ترصكمددر ر قهددا وعددرب وكاادد

صلاصدد ه ترصكمددا  ع يدد ف وإضددارا  وتلدداعال  خمفرلددة وتفن عددة دون دن هتدد م تردد  صلرةنددة. بددل  رددر هددي 
ب صلاصد ه صةجر ص ساس صللع صهتاز  عريل صلةنية صلفحفية السياً وصجفماعياً ل دا   كاتردة. ادرع عدرب هدل

دعاف وتث ل ن وخطةام حاول ص ررا  روف ج ي ف تااكسدة وصسدفثاهف دوصرد  دخدر  عند  صجلمداهري لادن وَي 
 لاسف كان هج  صلص   ل صلغالة ه  صجل ص  صل حي .

إن هلص صللرد صللع ال تزصل تسيطر عريل تر  صلرح ة صلنائية، ال ي رتط دب صً دن يا ن تفد يناً دو ترفزتداً 
ين، بل ق  يا ن عااياً واتهكاً  وصترب تااىل. وق  يا ن تفارماً حائزصً عر  دهق  صل هادص ، تن ب اائر صل 

صلس هب ن ودكسل هد. دو يا ن دتياً ال يل  حن صخلد ، وقد  ياد ن ،نيداً ترترداً دو عداواًل عدن صلامدل جبيدة 
 راها وآتال حمةطة.

ال تازال تسابح ا عروقاه، ا دمائاه، ا  لكان تلاك اللحظاةوسيا ن عر  ص كثر ،دري وصرٍت بملسدألة. 
أفكااار  وجيناتااه. ال تاازال تساايطر عليااه. ال تاازال تكااو ن جمموعااة األعااراع الاا  تشااكل جمماال أمرامااه 

 احلضار ة.
 ابل شخيب.كما كل  ص ترصا، ،   دترصضل صلب ق  ية د عالجها 
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 حلظة الف ح الغائبة
صسدفمر  دن َّتفردف ص تد ه ااتداً. رلدي صللدف   ب د  تر  صلرح ة برح ة دخر  اي ف، وكان ميان لد 

، كددان ذلدد  ص تددر  بادداً وب ددال  صملاددي صلا دديم كددان ال بدد   لسددماحة صلدد ين دن تفغرددة عردد  سددط ف صل ولددة
 ، صل خصددية صلددب هرردددر دن حتدد ل صللدددف  إىل ر  هللا عريددل و سدددرمتةاشددر تددن شخصدددية صلندديب صلرسدد ل  اددد
، وتدا كددان دسدهل ذلد ، دن يدةطش بخلصدد م ص لد صم صلدلين عددادوص تناسدةة لفصدلية صةسداب  وإسددالة صلد تام

صلرسدد ل وصلدد ع ف وصل ولددة مث أيسدد ص وح اددروص ااتدداً رأسدد   ل ديدد يهم وبدد اًل تددن دن ت ددهر صلسددي ف وتددرصق 
وحدن ل عهد  صلريربصليدة  -صل تام وميثل بجلثث، كما كان سيح ث تد  دع قائد  آخدر ل دع  تدان وتادان 

 ف  ق ب ااه  ح  ق صالاسان و تطةق س صها عن  صةاجة..صلب تصلغربية 
دع كددرمي »  «تددا ت ندد ن د  راعددل باددم»بدد اًل تددن ذلدد  كرددل كااددر هندداك يفرددة ع يمددة ودهس دع ددم  

  .18055 سنن صلةيه ي صلارب  « صذهة ص رأافم صلطر ام«. »وصبن دع كرمي
كاار ميان دن تاد ن   ه وصلنل س.ب ير صجلمرة صلا يمة ل بط ن صلافة وصلصلحا  وحن ل صلص و 

 لةنام صيفم  عر  دس  دق   تن صل م..دهسا لرفسات  م لاسة صالع صم..
 لان ذل    حي ث..

، وهددي صملرتةدددة صلدددب " ترتةددة صلطر دددام"صحددفلظ تسدددرم  صللددف  للدددرتف تدددن صلددزتن مبرتةدددة تاينددة وحمددد دف هدددي 
وجدد ب صلطر ددام كدداا ص حيصددر ن عردد  سددهم صملاللددة صخفرطددر عمريدداً مبرتةددة صملاللددة قردد هبم. ر دد  ثةددر دن باددل 

 قر هبم تن دسهم صلزكاف لفأليف قر هبم، وت جياهم عر  صالارمام لرمجفم  صإلسالتي.
، صللع كان لل بادل صل جد د   ل السلف الرتاتيب اإلسالميوتن صلة صهة صل  ل إن هلب صملرتةة  يت ل  

ل دهدترتةدة  -كمرصتدة تدثاًل   -تةة عن ص خر ، كان هنداك رااًل، بلر،م تن ع م صالالصال صل صض  لال تر 
وصملهدداجرين ص وصئدددل وص اصدداه، وكاادددر هندداك ترتةدددة صلةددد هي     تدددن  وجددا  صلنددديب و باددل صقربئدددل   صلةيددر

 وداحا  صلةياة، وبا  كل  هاالم  و،ريهم تثل ترتةة ص اللة وصل ر د  كاار  يت ترتةة صلطر ام.
 دع مباددًن كددل  تددن "بلفاريددف صلسددائ  حاليدداً لارمددة اددحابة "صددحابة تددن صل  إن كدد ن هدداالم صلطر ددام

رلدي افمد    -ل تر  صللرتف عر  ص قدل   يان لل دع تغز  دو تيزف  ار  هللا عريل و سرم اه  صلرس ل ش
  . لرطر ام عر  ب ية دررصد صيفم كل  دررصدب ينطةق عريهم هلص صل اف، دع تيزف سفا ن 

يف صملافم  حالياً مين  إضارة ت جةة لرمجفم  كرل، رف ل ترتةدة صلطر دام ل ذيدل صلسدرم ل إن هلص صلفار 
 ص ح صل كارة.
  ا الدولة االسالمية ؟بصف هف موظفني الطلقاء 
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وه،م دال ينةغي ع م صلفسريم بةال ص خةاه صل صهدف خبص ص تن  بال هاالم صلطر ام بال صل  دائف 
إسنادع ح ودا، إال دن هدلب ص خةداه، لد   -ف وصلسالم قةل إجرصم حت يق ح يثي صإلدصهية تن قةرل عريل صلصال

 احر،  ة دن تاخل ضمن تا يريم
تددد رر صلرقابدددة صلصددداهتة عرددد  هدددلب صل خصددديا . ل ددد  كدددان صيفمددد  صإلسدددالتي يرتاددد  ص خطدددام -دواًل 
ا كدان ميادن دن تصد ه تدنهم لدلل  كداا ص يفحركد ن و يليداً ضدمن هدلب صلرقابدة، وتد و لغدريهم ديردا..وداالم..

 . خماللا  تهمة، دون دن يردع ص ر هصً ودوءا هتاون
تا ددم صل ةائددل صلاربيددة صلددب دخرددر صإلسددالم كااددر وال تددزصل ح يثددة عهدد  بددل، وياددين ذلدد  دن  -كايدداً 

صحرتصتهددا ل ددريش كددان ال يددزصل حيفددل تاااددة تهمددة ل سددر كها وصارددةاوها. لددلل  كااددر إ وددة هددلب صملهددام 
 دصهية لطر ام صملا صل رشي دواًل حل اً ملام وجل شخ ال، وكاياً صكفسابً الحرتصم صلار  وواعفهم.صإل

حاجة صل ولة صلناش ة وصملف ساة بسرعة ش ي ف إىل صملزي  تن ص جهزف صإلدصهية صلدب تدن م دت ههدا.  -كلثاً 
صردل صلفجاهيدة إىل صة صضدر صمل ايدة وبسةة ك ن تا م صلطر ام تن وج ب صملا صل رشدي اداحة صإليدالف وصل   

 صملهمة، ر   كاا ص دق ه ول  اسةياً عر  تة م صل  ائف صإلدصهية صجل ي ف.
 

ضددمن هددلب ص ودددر مياددن رهدددم ترتةددة صلطر دددام ص دد دف ب يدد د وضددد صب . ول كددل  ص حددد صل ر دد  صاسدددجم 
ةد اًل تدن صلدلب  إذص هبدم أيخدلون صلطر ام ت  صيفم  صإلسالتي،   يا ا ص يف قا ن ح ي ًة تا حصل تاهم، ر

ص ت صل وصلاطاَي بل وميسد  باردهم صل  دائف. كدان ذلد  درردل تدن صملف قد  بادل   كيد  خاادًة لد  دخدل  
بن ددر صالعفةددداه صالخفنددداق صالقفصدددادع صلدددلع دادددا  صيفمددد  صملادددي ل صلسدددنف  ص خريتددد  قةدددل صللدددف  جدددرصم 

 صةصاه صللع ضربل صملسرم ن ح وم.
صل ولة بلرل صللف حا  خااة ل عه  عمر بن صخلطا ، جام  صلغنائم أبت صل هائرة، تا  وت  ت س  

كاادر   كان دح  تن صلار  يف قاها، وكان لرطر ام اصيةهم حفماً تنهدا كمدا لادل ردرد ل صيفمد  صجل يد ،. 
دسدرم ص يد م صللدف   هناك دهب  كةريف ل صال رصط بيفم  صإلسالتي صجل ي ، بدل ول تةد م صملناادة ريدل. ل د 

خاضددا ، لادددنهم صليددد م تسدددفلي ون تدددن صللف حدددا  وصلغنددائم وص تددد صل، وال يادددين هدددلص قطاددداً دهندددم   يا اددد ص 
جد و  ح ي يدة تدن صخلد ا تاتن  ح اً. ل صة ي ة، هلص دتر ال يارمل إال صللع يارم تدا ل صلصد وه، وال 

 .برتفل  ل هلص صالتر
ة عمددر صلدب دصتددر حد صيف تسدد  سدن ص ، وكااددر ادرصتة عمددر وهقابفددل وصسدفمر  هددلب صللدرتف ويرددة خالرد

 صل  ي ف عريهم بللص  اناهم كما ان  دع دح  آخر تن صل يام أبع خماللة.
 الباب اةكسور : إغ يال عمر
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 لان عمر ص،فيل.
كان   ول ة ة اتهخيية بلغة صلصا بة، وبناًم عر  ت ايا  ار  صل  ه  صللع ع  ب عمر قةيل وراتل،

داداهبا وكدان صلنداس، عمد م صلنداس، قد   عر  صملسرم  دن خيفداهوص بد  صثند  تدن صلسدفة صلدلين هشدحهم عمدر،
تددن اددرصتة عمددر، وتددن ازصهفددل صل دد ي ف صلددب ررضددر عردد  صلندداس صلف  ددف ل عهدد  صلغنددائم  باددل صالههدداق 

 -رد  باردهم عرد  ص قدل ع -صل رريف، وررضر عريهم صلزه  ل عصدر ص تد صل صلاثدريف، بدل وررضدر عرديهم 
 صلة ام ل صمل ينة ل عه  ص تصاه صلساحرف وص ج صم صجلي ف ت اهاة بمل ينة.

حدد صيف صلثالثددة نم ص ول عرددي صلددلع كددان قدد  بردده و سددةا  خمفرلددة اددا  إىل سدد ف صلرتشددي  صلنهددائي صثنددا
 وص هبا  تن صلامر ولل تا لل تن صل رصبة وصلسةق.

كان دسن ودكرب تدن عردي بدال شد ، وكاادر لدل تااافدل صلطيةدة بد  صملهداجرين وكان صلثا  عثمان صللع  
وب  قدريش. كدان دتدث ص خدالق، شد ي  صةيدام، حسدن صلسدماة، واداحة دَيد عرد  صملسدرم  ل دوقدا  

 عصيةة.
كان عرددي ر دد    دقددر  لامددر و للهمددل   حددن لدد  صدعدد  صلددةال ،ددري ذلدد    و سددةا  كثددريف كددان عرددي

 ه  ص خر، وكان صلناس ل تر  صلرح ة يري ون قرياًل تن صلفمف  جبين صلسن ص  صلصاةة. صه صً تف  لاً 
 راان دن وق  صالخفياه عر  عثمان.

، لادن ص خدالق صلطيةدة تثدل صةيدام و صحدرتصم   وبلفأكي  كان عثمان وال يزصل يسفحق كدل ثندام وت د ير
خ ل صجلنة، دتدا صخلريلدة ريحفداج إىل ادلا  وصلسخام وصلارم ق  تا ن الا  جي ف ملاتن تثايف يسفحق د

 حفماً. "قيادية "  تن ء  خمفرف م الا 
وكاار هناك ت ارفان ل عه  عثمان، ص وىلم دن ار  صل  ه  صللع دوا  بدل عمدر   يفحد ل إىل 
 -تاسسدة صل دد ه . ل دد  دد  تهمددة وصحدد ف وصافهدد  ص تددر، وكددان ص ررددل وص ر ددل دن ي ددل هدداالم صخلمسددة 

مياهس ن دوهصً صسف اهَيً ملساع ف عثمان ل ت لية ص ت ه خااة ت  كرب حجدم صل ولدة وكدرب سدن  -صلسفة  ب ية
 عثمان.

إسفغالل الا  عثمان صال ابية لصاةها ، تثل صلسخام و صلارم إن صل رصبة صالت ية اانر تن صلثاايةم
 .و هلص تا ت ض  ااتا تن سياق صالح صث

وصلدلع   عةد  هللا بدن سدا  بدن د  سدر كان سي اً جد صً وبادل صمل دايي ، تثدل تن    لب صل رصبةوكان تن ه
 35كان دخاً لاثمان بلرضاعة.

                                                
و كدان قد  صسدرم    ص تان عند  صللدف .ر  هللا عريل و سرمعة  هللا بن سا  بن د  سر  ، وصح  تن صلطردصم ص هباة صللين حرتهم صلرس ل  ا 35

دتدا كدان رديام هجدل هشدي  ي د م إىل »  لصدحابفلم ر  هللا عريدل و سدرم ا وه  صللع قال ريل صلرس ل و كفة صل حي مث دهت  و رر  صىل تاة 
 .4714صإلاابة ل اييز صلصحابة «. هلص ح  هآ  كللر ي ع عن تةايافل ري فرل
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ول صلسدن ص  صلسدر ص وىل وصلدب ت ادف عدادف بود وم، كاادر بدلوه ص  تدة تنمد ، يسداع  عرد  ء هدا 
انها تد  ذلد  كاادر   مباًن صل عي، لر  هللا عريل و سرما  م دجيال ج ي ف لارها   تصحة صلرس ل  ا

وصعية ل وهها صإلسدالتي، حار دة لد ينها، تفمسداة بل درآن، وقد  وجد   هدلب ص جيدال السدها بدال دوه ل 
دولة وصسداة يدزدصد ت سداها تد  صسدفمرصه صللف حدا . و صد تدن ءد  ص  تدة دكثدر دن جدياًل تهمداً تدن صلصدحابة، 

،  ددا حد ص بددل صالت يددة لصدلا  عثمددان صال ابيدةت ابدل صسددفغالل بادل صل رصبدة  وجد  السدل تركدد  ً عرد  صلددرف
 .كما دوا  عمر  هي ة لر  ه ة، ب ل دن تفا ن بلفأكي  إىل دخل دوه صملااهضة ول  صلرتزية وصلاالتي

مث صالجدر  ص  تددة، صللفنددة صلدب كااددر حددربً دهريدة ح ي يددة عصددلر بيفمد  صإلسددالتي ب دد ف وادد تفل 
ل وتركفل ت  وهاً يلرك عينيدل، وهد  ال ياداد يصد ق ح ي دة تدا يدر م بنهايفها صمللجاة ا تة، دواحر ب عي

صل دديخ صل ددهي  ت فدد اًل ب ددال شددني  ودتددامب تفلرقددة بدد  ام عددة رفيددة تددن شددةا  صملسددرم  كااددر تطالةهددا 
 ص وىل عادلة اسةياً، وكاار ت ا  صلةطااة ص ت ية وا ح ي ية ديراً.

دن ي فدل صخلريلدة، ول صل قدر السدل كدان صل درط تادل عند   كان تلرتق صلطرق حمريصً   يادن دحد  يرضد 
علاى النحاو الاذي  لياق  هاارساقراب اه األمو اة  رتكاه ة أيب بكار وعمار وهاو شارط مل ت سا  بساصلةياة دن 

 .عكانة عثمان رمي رب عنه
ة كااددر صلايدد ن ال تصدد ق تددا تددر ، وكددان دكثددر ص تدد ه إيالتدداً دن كددل تددا يدد وه كددان ح ي ددة، ول ة دد

ص  تة صلااتية تر  تا    ص ت ه دكثر رأكثر، وعصلر حر  دهرية ح ي ية بامد م صيفمد  صإلسدالتي تدن 
 صمل ينة إىل صلةصرف، بينما  هةر دتصاه دخر  لرم اهكة ل صةر .

صلب صتفرار ريما باد   دروف صلسديطرف وصويمندة وشدرووها  حلظ نا ال ارتيةمث جام  ة ة راارة هي 
 صلصاةة.
 

صبدن ص   ص ول هد  عرديمرلي وس  تر  صل روف وصلفا ي ص  صلةالغة ادا  إىل صمل صجهدة صةامسدة صثندان 
، وصلثا  ه  وصح  تن صلطر دام ودبندام صلطر دام بدل هد  صبدن د  سدليان صخلصدم صلسدابق صلرد ود لد ع ف  والة 

 .فةة   وقائ  ص حزص  ي م صخلن ق، وصبن هن  بنر عر  هللا عريل و سرمصلرس ل  ا
 ...وكاار صمل صجهة ل شال تن دشااوا هتزية إىل ح   باي 

وه،م دن صمل صجهة صلاسارية ل ال    تان حامسة بسةة تا ي ص  صل ض ، إال دن ارد ب ام تااويدة 
 خصدماً ع ددة صمل صجهددة، كدان صافصدداهصً اسددةياً لدل وإثةددااتً ل جدد دب، ولاددل تدا ميثرددل تددن تلداهيم وقدديم، ل دد  كددان 

 عربب.   لنلسها تاااة ج ي ف  صلطر ام وة ة 
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 36وص،فيل عري ، هصً، و صد صل ض  تا ي صً وتلاااً وسالر صل تام دهناهصً ول ة دة تايندة، اداحلَ صةسدن
 تااوية ب روط.

 ، ة ة صسفمر  ع رين عاتاً.37 ة تااويةوب د  عن ها ة
 لان صسفمرصهها صة ي ي دبا  ودعمق تن ذل  باثري.

 لغام ..االحقل قبل الدخول  اىل  ثوابت مهمة 
صالتدر  صلدلع حتد ل تد  صل قدر صىل ح دل صلغدام تدزدصد  ت ضي  قةل صخل ا ل إىل بال صالت ه ق  حتفاج

 .سخ اة  بزَيدف صلفخن ق و صمل  صلطائلي
ص وىلم دن صةساسية تن صخل ا ل هلص صمل ض رت ال تاًن وا، وهي   دة ب دال تدا عدن اتهيدخ و يدل 

وصلفادريل وصلراددن صملفةدادل عددرب صلاصد ه تددن صلنددزصرت صملسدفمر صلددلع اداه بلفدد هيج جدزمصً تددن صلدد ين تدن صلسددة 
 السل. هل ميان دن افناس  صملسةة وصالاف اص ول  قرياًل واةحث صمل ض رت ب ال عرمي 

ل   دو صلفجداو  عنهداحماولة إخلائهدا تساوو صللرتف صالت ية  و بةال ه،م  إن هناك إقرصه عام  صلثاايةم 
 صل ددياي  سيسددفلي  تددن هددلب صة ددائق، دو سددريوج وددا. ودن صلفيدداه ص خددر صملندداوو   تددن دجددل صل قددر السددل 

دبا  تا يا ن عن تةادو صخلطا  صل درآ ، صلدلع يطالةندا دوتداً بلةحدث عدن صة ي دة، بغدل صلن در هلص ه  
ن هدلص صإلخلدام ي دل بايد صً مث إ و صلةحث عن تصد ه صخلطدأ حدن لد  كدان تدن دالسدنا .. عن ك هنا جاهحة.

سديجارنا دقدل رهمداً ل دروف  ج صً عن صلرو  صلارمية صلب يلرتا دن افحر  هبا، وصالبفاداد عدن صلدرو  صلارميدة
 صلصرصرت، وا أف صللرق ودكثر حتزبً للريق تا ، حن دوءا وعي واية تسة ة.

ه وصإلخلام دو آلية صلفأويل وصلفجاو  ص خر، ه  صللع  ر  دوتاً إىل ثنائية صإلقرصصجل ل ت   إن هاج  
 دو جال صللرتف أبكمرها ق ساً ت  ساً ال     ترصجافها دو صلةحث ريها.

إن صلفغاضدي عدن صاف داد صالخطدام ل ترد   و عرد  حند  ال ي ةدل صلردة  ، ن ا ض  صيرا م عرينا دكلثا  
سدفغل تدن قةدل "صلطدرف ص خدر" ..بينمدا صملهمة   ت  صالعرتصف هبا   ه  صللع يرتك ثغرص  ميادن صن تصللرتف 

"دخطددام و إخلاقدا  " هدي جددزم  حفمدي تددن صلطةيادة صلة ددرية ، دون تناق دفها ي دال عرمددي ، و إعفةاههدا 
 إازالق صىل تالري صو تةييل تطرق ، يس  هلب صلثغرص  و يس  ب  إسفغالوا .

د  ل صللدرتف صلالح دة  سف دهاد "جلوه صال تة" ق  ب  هصباا م و صة ي ة صن صلف خيص صللع يافرب دن
ال ميان دن  ري لصاحل "صلطرف صالخر" أبع شال تدن صالشداال  عمر ، و بللص  ل صللرتف صالت ية صالوىل

                                                
الة و السالم ، ينبغى هنا أن نذّكر ان ال توريث في االسالم ، و ان البيعة للحسن ال عالقة  لها بكونه إبنا لعلي او سبطا للرسول عليه الص  36

مبدأ بل يتعلق االمر بأمكانته و قدراته في سياق الفترة التي عاش فيها..فأذا كنا نرفض توريث معاوية ليزيد ، فاننا في الوقت نفسه نرفض ال

 ككل.
مة جدا نشدد هنا و بووضح تام الى ان الحديث عن  لحظة معاوية ال يتحدث عنه كشخص  على االطالق، بل عن فترة حكمه المه  37

 فحسب..و نشدد أيضا على غحترام كافة الرموز التاريخية بال تصنيم و تقديس و عصمة ، و بال هدم  و تعريض في الوقت نفسه.
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، لسةة بسي  و ه  صن صلطرف ص خر يافرب صن صالتر ب م با  وراف صلرس ل صلادرمي  ادر  هللا عريدل و سدرم 
صلس يلة حسة ع ي ف هلص صلطرف ص خر..و هلص صلف خيص ه     تةاشرف ، صع دن صال تة ب م  ل ة ة

لددي  وجهددة ا ددر بددل هدد  ع يدد ف هصسددخة عندد  هددلص صلطددرف ، دع داددل ،ددري قابددل لرفلدداوا ، و صاف دداد صللددرتف 
صالت ية ، هبلص صلنح  ، ال ميان دن يصة لصاحل صلطرف ص خر ، بللص   تا دصتر ررتف د  بار و عمر   

 ج صن و   تا صن ررتف ء ذجية ج يراتن ب قف صم.هضي هللا عنهما   ا
عردد  صللاددر صالسددالتي  لددي  ب دد ل  صل ددياي عرينددا صن افددلكر هنددا دن هددلب صللددرتف  تركددر آكهص حامسددة  
، بل إهنا صتف   بلفأكيد  لفاد ن جدزمصً تدن آليدا  وا دم صلفلادري صلسدين، وعند تا تاد ن هدلب صلرح دة ر   

هبم حندد  صلسددرطة تدد  قدديمهم وتلدداهيمهم ورهمهددم صخلدداص لإلسددالم، وعندد تا هددي ة ددة صافصدداه صلطر ددام ووثدد  
 ال عرد  صل دياة رحسدة، ولادن عرد  صلسدنة ديرداً،  ب صلفأثريص  تركدر آكههدااسف عة دن هلب صلرح ة وهل

 دن افلحصل هب وم وعمق وعرمية ران صالتر يسفحق 
ضد ص وصخفلدد ص ااتدداً. دلدن يادد ن وقفهددا ررنلدرتا دهنددم ل ترحرددة تدن ترصحددل صلصددرصرت صا ر  ! ررندن  صل ددياة

خمفرلدداً  دكثدر حيددادصً وازصهدة، دوءددا خد ف دن يسددفغل ت قلندا لصدداحل هددلب خماللدا  صللددرتف صالت يدة ت قلندا تددن 
 صللرقة دو تر  

                
 اجلرب اجلاهلي ، بثوب جد د 

ال ال صةصدر  ت  لدة تلادهدا دن عر  سدةيل صملثد -يروج صلاثري تن صلةاحث  صملااارين  صجلابرع، عماهف 
 دو ل تن  هر بجلرب تااوية، ويازون ذل  إىل صل اضي صملافزيف عة  صجلةاه.

ل صة ي ددة إن هددلص صل دد ل حيفدداج إىل ت ثيددق وت ضددي . ررددي  تددن صلسددهل عردد  تااويددة دن ي هددر صل دد ل 
 م جاهري، كدان شد ي  صلرسد ع بجلرب، لان ص تر ال ي رتط دحيا ً إ هاه صل  ل بل خااة بلنسةة إىل تله

 وصلارصقة دون دن حيفاج إىل تن ري وررسلة، إن صجلرب ل هناية صملطاف ه  رال  اهسة ال ارد ق ل دو إعالن.
 وخيفرف صجلرب صجلاهري عن صجلرب صللع صاف ر ريما با  بن طة دساسية هيم
ان صسفسددالتاً ل ددروف صلةي ددة دن صجلددرب صجلدداهري   ياددن جددزمصً تددن ع يدد ف دينيددة ب ددال تةاشددر، ل دد  كدد

ولدنم  صةيداف صلاربيدة ولرايدان صل ةرددي صلا دائرع صلدلع  درب صللدرد عردد  صالاردمام ودلص صلايدان وصلدلوبن صلفددام 
ريل، دتا صجلرب صللع ساد ريما با  ر   كان ترتةطداً با يد ف دينيدة وتدربهصً بنصد ص دينيدة تايندة دو عرد  ص قدل 

 بفأويل وا.
، ررنةحث ريهدا صللرتف صالت ية صالوىليق تافم ، ررنفأتل ل سفنفاجا  تفسرعة دوءا ت ثوقةل صل لز إىل ص

 تافم ين عر  وكئق احيحة ب  ه تا ميان.
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* * * 
ررنفأتددل اصدداً وكئ يدداً تهمددداً و دهصً شدد ي  صلندد هف، ول صل قدددر السددل ميفردد  هدددلص صلددنص دعردد  دهجدددا  

 اهع.ص االة صلفاهخيية حبام وهودب ل احي  صلةخ
عن صبن عمر قالم دخرر عر  حلصة واس صهتا تنطف، قردرم قد  كدان تدن دتدر صلنداس تدا تدرين رردم »

ُ ال يف تن ص تر شيم. ر الدرم صةدق، ردإهنم ينف رواد ، ودخ د  دن ياد ن ل صحفةاسد  عدنهم ررقدة رردم 
تدر رريطرد  لندا ت عل حن ذهة، ررما تلرق صلناس خطة تااوية ر دالم تدن كدان يريد  دن يدفارم ل هدلص ص 

قرال رنحن دحق بدل تندل وتدن دبيدل. قدال حةيدة بدن تسدرمة البدن عمدرم رهدال  دجةفدل  قدال عةد  هللام رحرردر 
حةدد يت وهمددر دن دقدد لم دحددق هبددلص ص تددر تندد  تددن قاتردد  ودبك عردد  صإلسددالم. رخ ددير دن دقدد ل كرمددة 

 ل صجلنان. قدال حةيدةم حل در تلرق ب  صجلم  وتسل  صل م، وحيمل عين ،ري ذل ، رلكر  تا دع   هللا
 ، ب  صملغا ع، ،زوف صخلن ق .4/1508، 3882صلةخاهع  .. صافه « وعصمر

صلددنص يادداد ياددد ن تددلهاًل تدددن عدد ف ج صادددة ال  اددل ل اددحي  صلةخددداهع رحسددة، بدددل  اددل ين دددل  
 تيداه صالااال  السية اادقة عن شخص تثل عة  هللا بن عمر وه  احا  ال ميان دبد صً دن حيسدة عرد 

 دقددر  إىل تثددل ت قددف سددا  بددن د  وقدداص و،ددريببددل إن ت قلددل كددان آاددلصك .  تددا تددن صلفيدداهين صملفصدداهع 
لصداحل تااويددة ضدد    بطري ددة خاو ددةصلددلع رسدر هد  صةيدداد  و بطري ددة تددا . صةيداد صالحفةداس عددن صللفنددة  دع 

حابة  بلددلص  صبددن عمددر وسددا  عرددي. ر دد  كددان يددلكر دصئمدداً وحددن صليدد م دن رددال ً ورددال ً تددن دراضددل صلصدد
ودساتة بدن  يد     يايد وص عريداً بغدل صلن در عدن عد م  ييد هم ملااويدة هد  ص خدر، لادن هدلب صملسدألة كاادر 

وهد  إحيدام ،دري دقيدق و  اادة  ت حي دصئماً ب ج د  خطأ تا  ل ت قف عري ح ص هبم إىل دخل هلص صةياد.
 كاار دق   ك صر   عن  هاالم صلصحابة.صلص ص  ، إذ صن صلر،ةة ل ح ن صل تام همبا  

قرما تارم وقرما عرب عدن  ال ش  بنزصهفل و  لنص ياطينا صاطةاعا  دخر  عن هجلعر  صلام م هلص ص
. ر د  عددرف عددن صبدن عمددر حرريفددل صل د ي ف ل ا ددل ص حاديددث، وعدرف عنددل ت دد دب ب ل هددلص صالتددرت داعر 

اررها حن ه  شخصياً، تن ذل  تر  صل صة صملارورة صلل هي ب ال عام، واسال بفلاايل اغريف ق  ال ي
عددن وق رددل ل تاددان تادد  وازولددل تددن صللددرس مث اددا دب كايددة يددرد داددل هد  صلرسدد ل عريددل صلصددالف وصلسددالم 

 يلال ذل .
صملهم دانا ار  أبن صلرجل ق  كداد دن يدفارم مث   يلادل، لاندل تاردم ريمدا باد  عرد  دع حدال، وا دل لندا 

 صل صة.
صل صددة وال بدد   تنزوعددة تددن سددياق دحدد صث اتهخييددة تاينددة، لاننددا لاسددف ال ااررهددا حت يدد صً، هددل وهددلب 

حصددرر صل صددة بادد  صلفحادديم ل اددل  ودثنددام رددرتف صمللاوضددا  بدد  عرددي وتااويددة، كمددا يدد حي بددلل  صبددن 
البندل يزيد ،   عند تا دهصد تااويدة دخدل صلةيادة  حجر ل  رف  صلةاهع   دم دهنا حصرر با  ذلد  بلدرتف و يردة،
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كمددا ي ددري ،ددريب  ل صة ي ددة دن صللرضددية ص وىل ال تةدد و تنط يددة، هددل كددان تددن صملماددن ملااويددة دن يفحدد ث 
هبددلص ص سددر   وهدد  صلردد  صودد ، ادداحة صل ددارف صمل دده هف، وص تددر   يسددففة لددل بادد   يةدد و ذلدد  بايدد صً 

 عن تا دهصد صلةياة ليزي .وص قر  إىل صملنطق دن تا ن صةادثة كرها ق  وقار ريما با  
ملدداذص خطددة « ررمددا تلددرق صلندداس خطددة تااويددة»ل صلددنص عم تدداً ت دداكل دخددر  رمددا تاددًن دن ي ددال 

تااوية با  دن تلرق صلناس  وهل كاا ص افما  عر  دح  قةرل  دم دهنم تلرق ص عن تا هدوب  عند تا ادا  إىل 
 صملنرب تثاًل 

  هدل كداا ص يف داوهون ل تسدألة حمد دف، وكدان صبدن "نف رواد إهنم ي"وتا تاًن دن ت  ل حلصة  خيها 
 عمر يررل صللها  ر الر لل ذل  

. دع إن صملسدددألة تةدددد و كمددددا لدددد  كااددددر قدددد  "صالحفةدددداس ررقددددة"رردددنالحظ هنددددا دن صلددددنص ي ددددري إىل دن  
ح د ، وع م ذها  صبن عمر سيلسر ب ال خمدالف. ررنفدلكر هندا دن صسدم صبدن عمدر كخريلدة ترشد  قد  

ادداًل ل تلاوضددا  صلفحادديم تددن قةددل صبددن عةدداس وتددن دون عرددم صبددن عمددر وهضدداب، ولنفددلكر دكثددر دن وددر  ر
 تااوية كان يري  صلةياة ليزي  تن دهباة حت ي صً وصح  تنهم صبن عمر.

كل  هلب صمل اكل ل صلنص ال هتم. ل   وادل إليندا أبعج بدة وصالدرد بدل صلةخداهع وحد ب، وسد صم كندا ل 
 يل ص،فيال عري دم كنا ل عه  دخل صلةياة ليزي  رنحن ل ة ة تااوية ررنفأتل ريها.عه  صمللاوضا  وقة

مان كاان  ر اد أن  ا كلف ا هاذا »إن تااوية وهد  يطدر  ولد ب  دو السدل  لرخالردة يفحد ث عدن حدق 
 «.فنحن أحق به منه ومن أبيه -أي رأسه  -األمر فليطلع لنا قرنه 

ح  كما ي ري للل  صبن حجر  أبوالد عمر ودوالد عري  ولدلل  دحق بل تنل وتن دبيل  لارل يارا أب
رحرردر »قال حةية البن عمر عن تا كان يروع لل صلروصيةم رهال دجةفل  وكاد عة  هللا دن  يدة إال قردياًل، 

وصبددن عمددر ديردداً هنددا «.. ودبك عردد  صإلسدالم أحااق هااذا األماار منااك ماان قاتلااكحةد يت وهمددر دن دقدد لم 
 لانل حق وصض  خبالف حق تااوية صلغاتل ،ري وصض  صو ية وصملاا .يفح ث عن حق، و 

حق السبق إىل اإلسالم واجلهاد فيه، بال هاو صةق صللع يفح ث عنل صبن عمر و  ينسةل لنلسل، ه  
 حق اإلسالم نفسه عواجهة الكفر.

 ااددرف عنددل دتدا حددق تااويددة صلددلع يادد ب دعرد  تددن حددق صمل جدد دين تددن صلصدحابة ودوالدهددم رددال اددزصل ال
  ابلنسب األمويشي اً. هل كان يفح ث تثاًل عن صةق 

ية و ذل  باي صً، رإذص كاار صملسألة تسألة اسة، رإن ص تر كرل وال عن وريدق بدين هاشدم، خصد م 
بين دتية صلف ري ي ، وتن صملسفةا  ج صً دن يفح ل تن بين هاشدم إىل دوالد عمهدم ص تد ي ، خاادة ودن بدين 

اافهم وسة هم وجهادهم ل صإلسالم. تدا كدان تااويدة ليفد هط ل صالدعدام حبدق صلنسدة ص تد ع هاشم وم تا
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صلاريددق، وهدد  ياددرف داددل سدديا ن ضدد ب، رالنسددة صوددامشي سدديا ن دوىل ب تددر ب صهددة وهدد  بلفأكيدد  ال يريدد  
 رف  هلص صلةا  صللع سفأيت تنل ت اكل كثريف.
ية صملهمة وصلثرية وص عرام صل صئم  ل صملا صملاي صملسفارب، مث إن بين دتية ه،م ك هنم تن صلةط ن صل رش

  تان وم صلزعاتدة وصلدرَيدف ل تادة، بدل كدان حداوم حدال صلةطد ن صملهمدة ص خدر  صلدب تسدري شداون صلفجداهف 
وصل  صرل عرب صالجفمدارت ل دصه صلند وف، بدل إن دب سدليان بلدلص    يصدل إىل سد ف  عاتدة قدريش إال باد  دن 

فل كل هجاال  قريش صملهم  ل ،زويت ب ه ودُح ، ولال  ت ض رت هائسة د  سليان لاحدزص  وتزعمدل ودم قُ 
لكنهاا ل ،زوف صخلن ق   تادن ال ل بل تااويدة حد  ادر  حب دل وال ل بل صبدن عمدر حد  دهصد دن  يةدل. 

 ة اخلندق حتد دًا.ابل أكيد كانت ا ابل البخاري الذي ومع هذا النب ا ابب اةغايي، غزو 
ررنسجل هنا دن تااوية ي عي لنلسل ح اً ال ااررل، ح اً تهمداً  اردل  دو  ارهدم بجلمد ، كمدا تد حي 

 ايغة كالتل  دحق تن كل  صمل ج دين تن صلصحابة وتن آبئهم ديراً بملطرق.
صلددد تام  ولنسدددجل ديرددداً وب ددد ف دن صبدددن عمدددر   يسدددار إميدددا ً تندددل حبدددق تااويدددة بدددل خ رددداً تدددن سدددل 

 . رع هبا ص ت ه عر  عه  تااويةرحسة، ص تر صللع ياطينا ا هف ت جزف عن صلايلية صلب كاار 
ولنسجل ديراً قد ل حةيدة بدن تسدرمة صبدن عمدرم حل در وعصدمر. ل د  كدان حةيدة تدن دادحا  

غفدة  مل قدف صبدن تااوية وعمالل. هل حيفاج ص تر إىل تلاري كثري لنارف دن صلفياه صملايد  ملااويدة، كدان جد   ت
عمر صملسا ، تا ضر  تااوية واحةل دن يا ن صبن عمر ق  حل  حة تل وهم  أبن ي  ل كدلص وكدلص، إذص كدان   
ي ل شي اً ل هناية ص تر  وتا ضر ب إذص كان ق  ا ل صخلرب ريما باد ، وهمبدا باد  صسدففةا  ص تدر ملااويدة ول لد ب 

 بلرتف و يرة  وملن  ل صح  تن داحابل.
سجل كل ذل ، ولنن ر ل صل كئق ص خر ، لارنا اصل لسر  صةدق صلغداتل صلدلع ال اارردل، ال حندن ررن

 وال صبن عمر.
* * * 

 صلةخاهع ديراً.
حدد ثنا عةدد  صملردد  عددن وهصد كاتددة صملغددريف، قددالم كفددة تااويددة إىل صملغددريفم صكفددة إيف تددا مساددر تددن »

ل ل دبدر كدل  ادالف تاف بدةم ال إلدل إال هللا وحد ب ال هس ل هللا  ص  رافة إليل دن اديب هللا  ص  كدان ي د  
شري  لل، لل صملر  ولل صةمد  وهد  عرد  كدل شديم قد ير، صلرهدم ال تداا  ملدا دعطيدر وال تاطدي ملدا تنادر، 

وكدان تااويدة أيتدر صلنداس بدلل  » ، ول صلةخداهع ديرداًم 808 - 1/279«  وال ينل  ذص صجل  تن  صجلد 
  .62 صلةخاهع « صل  ل
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 هردة ص وىل يةد و صخلددرب صعفيدادَيً، تااويددة صلدلع صسددففة لدل دتددر صخلالردة يةاددث ل صحد  تددن عمالدل عددرب لر 
دا كدان ي د ل صلرسد ل عريدل درردل صلصدالف وصلسدالم باد  كدل ادالف  ص تصداه تدن صل دام إىل صلا ردة يسدألل عمَّ

 وعاترل  يةل وصافه  ص تر.
 ا ي صًملان عن تا ا قق دكثر جن  دن ص تر دعمق ودكثر ت

  ر  هللا عريل وسرملال  هلص صلطرة كان ميان دن  ا  دكثر تن قةل احابة احة ص صلنيب  ا -دواًل 
وهصر  ب واتبا ص كل  تلاايل ادالتل وسدننل، وكدان باردهم، بدل كةداههم ودراضدرهم، ال يزصلد ن عرد  قيد  صةيداف 

 صل دام وهد  دبد  هريدرف. دتدا كدان تدن يسداكنل ل ان وصحد صً تدن دكثدر هوصف صةد يث ويرة حام تااويدة بدل وكد
صملمان دن يسألل ه  دو ،ريب  ن سان ص صل ام وهم احابة دكثر حل اً تن صملغريف  دو دن يسأل وصح صً تن 
صثندد  تددن كةدداه ص دد ث  وصلل هددام صلددلين كدداا ص ال يزصلدد ن عردد  قيدد  صةيدداف ويسددانان صمل ينددةم صبددن عمددر وصبددن 

وصليدل عرد  صلا ردة ردا تر حيفداج إىل تركيدز وحبدث دكثدر. ادحي  دن صملغدريف دسدرم عةاس  دتا دن يسأل صملغريف 
قةددل تااويددة بلددرتف  قةددل صة يةيددة عردد  ص هجدد   واددحي  داددل شدده  عمددرف صة يةيددة وبياددة صلرضدد صن إال داددل   

قدل يفميز بلرل تا  عر  ب ية صلصحابة، و  يارف عنل كةري صهفمدام بروصيدة حد يث دو حلدظ سدنة عرد  ص 
 .ااحة صالاابة ل اييز صلصحابة ي  ل صال عرف بملار  لان ت اهاة بغريب تن صلصحابة.

صلساصل ت جل إذن تن صل ام بر  صخلالرة إىل صلا رة تا ل صملااهضدة صل صئمدة ضد   صلسدرطة ص ت يدة. دال  
ن دعاء ماا بعاد الصاالة ليسأله عيسفحق صالسفغرص  دن يرتصسل صخلريلة ودتريب ل تنط ة ترفهةة بملااهضة، 
 وه  يسفطي  دن يسأل احابة دكثر خربف هبلب صملسائل ل ت ينفل السها 

هددل تدن صملا د ل دن ي د م خريلدة تدا  تااويدة دو ،دريب  بفامدديم حدن لد  كدان صالتدر كمدا قيدل ، ر  -كايداً 
الف  كما جام ل صلةخاهع ايغة صل عام ص  دف هلب صلب دهسرها لل عاترل، وي  م أبتر صلناس ب  وا با  صلص

  هل يا ل هلص  هدل حد ث قةرهدا دو باد ها  دن 6241«  وكان تااوية أيتر صلناس بلل  صل  ل»ديراًم 
  و  تداثر عندل، بدل و  ر  هللا عريدل و سدرمتامم ايغة تاينة ل عام تا با  صلصالف   تفد صتر عدن صلرسد ل  اد

ل  ادن دن تفحد ل هدلب صلصديغة ل صلد عام إىل دتدر همسدي يروها هبلب صلصيغة بللص  سد   صملغدريف السدل. هد
ي جهددل صخلريلددة إىل هعيفددل، إال إذص كااددر حتفدد ع عردد  تغددز  تادد  يريدد  صخلريلددة تاريسددل وتثةيفددل، ريةاددث إىل 
عاتردددل وبلدددلص  ل صلا ردددة صملااهضدددة دوتددداً، مث أيتدددر صلنددداس هبدددا، وهدددي ليسدددر باددد  كدددل  شددديم ول دحسدددن 

 عام وسن ة ال رريرة وال ت ال دااًل تن دا ل صل ين.ص ح صل وداحها إال د
ال ي دف ص تدر عند  هدلص صةد  ر د ، ولد  اتباندا كفةداً دخدر  لرحد يث، ل جد   دن هدلب صلصديغة  -كلثاً 

اس  هبا تااوية، وخطة هبا عر  صملنرب بل واسةها إىل صلنيب ال با  صلصالف كما جام ل هسالة صملغريف إليدل، 
صلدلع خيطدة عريدل  -دع عر  هلص صملنرب  -ديراً قائاًلم إال مساها تن صلنيب عر  هلب ص ع صد بل عر  صملنرب 

  .666دع بمل ينة  ص د  صمللرد لرةخاهع 
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بل إن إح   صلروصَي  تروع دن تااوية كان ير ي بل عام كما ل  كان بيا ً همسياً تن صلسرطة، وأبكثدر 
ول كدل  ص حد صل ردإن كثدرف وهود هدلب صةادثدة « ال تداا  ملدا دعطد  هللادادل  ل علمن أ ها الناس»ايه صلف كي  

عردد  صملنددرب تاكدد  دن تااويددة كددان ياثددر تنهددا، وهمبددا كددان يارههددا كرمددا سددنحر لددل صللراددة.  صملاجددم صلاةددري 
، صملنفخدددة تدددن تسدددن  عةددد  بدددن  يددد  1599، ت ودددأ تالددد  787، 784، 783، 782، 19/338

  .16940، 16896، 16906، 16885، صإلتام د   416
لاددل تددا سدددةق لددي  تدددن صملا دد ل دبدد صً دخدددل صملسددألة عرددد   اهرهددا ص ول صلددلع يلسدددر صملسددألة ب دددال 

 كأتر ب يهي وتسرم بل.  -صللع تا د تا منا عر  مساعل  -سطحي وبفر ي صل عام 
هدلب   ليسدر رمر  هللا عريدل و سدوهلص ال ياين قطااً صهتام صملغريف دو س صب بلال  عر  هس ل هللا  اد

 عام، وإن كاادر خمفرلدة، و  تدرد باد  صالافهدام تدن صلصدالف  عدن صبدن لص صلدهي صملسألة رهنداك اديه دخدر  ود
 - 12/173، صبدددن عةددداس، صملاجدددم صلاةدددري 10551، صبدددن تسدددا د 1068سددداي ، صيفدددل تدددن صلسدددنن 

توظيفاه ملسدالة هدي  ، حن ل  ا   صةد يث، وهد  ادحي  راداًل حسدة صل  صعد  صة يثيدة، ردإن ص12796
د من قبل السلطة األمو ة  ، صملسدألة هدي صجفدزصحب تدن سدياق حمد   ب ال وصض  تن دجل تسألة تاينة وال ب  

وترخيمل وتاةري تساحفل ليصري مبثابة ررتان ودتر همسي عر  صلناس إواعفل، ويفح ل إىل تثابدة بيدان اداده 
بدل. كدل  هدلص ادرد ت  يدف لد عام ادحي  صلثةد   تن دعر  سرطة ل صل ولة تايد ب وتاكد ب بدل وتاداد هتد د 

عدددن صلنددديب لاندددل بلفأكيددد    يسدددفخ م هبدددلب صلاثدددرف وهدددلص صل دددال، ال ل حيددداف صلنددديب وال ل عصدددر صخلالردددة 
 صلرصش ف.

ال ا  ل ذل  هتربً تن صهتام رالن دو عالن  ن عااروص صلرس ل  ص  بلال ، صملسدألة ح ي دة دعمدق 
 عر  دشخاص ااهوص ل ذتة هللا  ة دن يا ن آخر صهفماتاتنا.تن ذل ، وإا صه ص حاام 

صة يث ه،م ك ال ح يث آحاد، و  يرد هبلب صلصديغة إال عدن صملغدريف إال دادل ادحي ، واديا،فل صلرغ يدة 
صلةريغدددة تةاددد  عندددل صحفماليدددا  صل ضددد . لادددن ص كيددد  وصلثابدددر تدددن صلسدددياقا  صملخفرلدددة وجددد د آليدددة ت  يدددف 

 ص ،رة ة يث آحاد حت ل عرب هلص صلف  يف إىل ررتان وبيان همسي.وترخيم سياسية عر  
إادد  قدد  تفردد  صلدد عام بادد  اددالت  بعفةدداهب تددن صملددأث هص  اددحيحة صلثةدد   عددن صلرسدد ل عريددل دررددل 
صلصالف وصلسالم، وتفأثر ل دصخر  بلصيغة صلةريغة صلامي دة لرد عام خاادة وداد  عدرب دقدائق ادالت  سد صم  

اعة ق   هرر السياً لرفأثر أبع ايغة دعام، رإن بلارما  صلةريغة ت خل ل دعماق  كاار تنلردف دو يف
وتدداثر ريهددا وت  يدد ، و اردد  ت ددار أبن ال شدديم ي ددف عمريدداً دوادد  ودون تددا تريدد ب إال هللا. ال صلة ددر وال 

 ص عردد  صلطةياددة وال صل ددروف صملخفرلددة. يدد خل صلدد عام هبددلب صل ددروف إىل دعماقدد ، رياطيهددا قدد ف دردد  إىل
 وص ررل.
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هبلب صلصيغة صللردية يا ن سياق صل عام تا  اًل وت ة اًل بل وت صر داً لث صبدر صخلطدا  صل درآ  صلدب سدةق 
وتاررنا عريهدا، لادن رادر ر د  دن هدلص صلد عام صلدلع ت  لدل ب دال صخفيداهع اداه دتدرصً تدن قةدل صلسدرطا ، 

سددفخ صتل، ويسددفخ تل هدد  شخصددياً ل خطةددل وادداه مبثابددة بيددان همسددي ي دد د هدس صل ولددة شخصددياً عردد  ص
 وبصيغة ت كي  وهت ي .

إن ص تددر هبددلص صل ددال سدديخرج عددن ادديغة صلدد عام صللددردع إىل ادديغة دخددر ، ادديغة سددفجار  كلددرد 
تةحث عن صلسةة وهصم هلص صلفأويل، سفجار  ت   هبلص صلف كي  وصلف  ي  وصلفه يد ، وتةحدث عدن سدةة 

 ص يطة ب .ل صل روف صلسياسية وصالجفماعية 
ول  دانا حبثنا عن للظ تاد  ل اديغة صلد عام السدها، كدان تااويدة حريصداً عرد  ت كيد ب دون ،دريب، ملدا 
تاةنا.  ن تااوية السل صخفزلدل حد  ادا  إىل صملندرب وحدلف صمل  تدة ص وىلم ال إلدل إال هللا وحد ب ال شدري  

وقد  كدان صلةخداهع  "عطد  هللا وال تاطدي ملدا تند  هللاال تداا  ملدا د "لل، لل صملر  ولل صةم  ليصدل تةاشدرف إىل
رطناً تد هكاً دن تدرب  صللدرس ل هدلص صلد عام هد  ل هدلص صلرلدظ بلدلص  رجادل صلد عام ل ب   ال تداا  ملدا 

 دعط  هللا .
  هددلب صجلمرددة إذن هددي صمل صدد  وصلسددةة وهصم حت يددل دعددام تددا بادد  صلصددالف إىل ال مااانع ةااا أعطااى رب

مسدي،  َ َي تدر   تدا صلسدةة صلسياسدي وصالجفمداعي ل  دروف ترد  صللدرتف صلدب حد   مبااويدة ررا وبيدان ه 
 هدس صلسرطة آالصك إىل هلص صلف  يف وصلفاري  

 هجرية. 60هجرية إىل  40سنة تن  20ررنن ر ل صللرتفم صسفغرق حام تااوية ح صيف 
هد  تن حام تااوية ل د،رة  51 - 49 وملا كان صملغريف ق  ت ل ل هناية صلا ر سن ص  ص وىل  ب 

ص قدد صل  كمددا ل صإلاددابة  رددإن صملسددألة كرهددا قدد  بدد د  وال بدد   ل صلنصددف ص ول تددن حاددم تااويددة، وهدد  
 هد ه  ص خر . 50صلنصف صللع كان ال يزصل ريل صةسن عر  قي  صةياف  تا  سنة 
مسددي بدد  صلندداس، يدد حي أبن صلسددرطة حتدداول إن اددرد صلرتكيددز ل هددلص صل دد ل وحماولددة بثددل هبددلص صل ددال صلر 

دع ال جد و  تدن  العطياة ال ماانع هلاا.ودن هلب  -دو لردسها ال ررق  -صلفلكري أبن هناك  عطية إوية  وا 
حماولة تناها دو سرةها، ول صل قر ذصتل رإن هناك  تنااً إوياً  لل ة دخر  تناوئة لرسرطة عر  ص ،رة، وال 

 هلب صلل ة وتاص ههتا تا دصم صملن  صإلوي لن ياطيها شي اً. ج و  تن حماولة إسناد
 هناك عطية إوية إذن لرسرطة وهناك تن  إوي لرل ة صملناوئة.

تا هلب صلاطية صإلوية صلب حاولر صلسرطة ص ت يدة بدث رارهتدا و كيد  ح ي فهدا، وصسدفخ صتها ت  تدًة 
 لرةيان صلرمسي صللع تفح ث بمسل 
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يددة صلدب ال تدداا  وددا هددي السدها  صةددق  صلددلع حتدد ث عندل تااويددة ل حدد يث صبددن هدل تادد ن هددلب صلاط
عمددر صلسدددابق وصلددلع جادددل تندددل  بزعمددل  دحدددق تدددن ص خددرين تدددن صلصددحابة وتدددن آبئهدددم ديردداً، وهدددم كةددداه 

 صلصحابة 
إال حق إوي هلص صللع يزعمل تااوية إذن، وه  حق  ارل رااًل ر ق كل  سدةق وكدل  رردل وكدل  قرصبدة، 

 ا دصم ح اً إوياً.ت
 لانل ال يزصل ح اً ،اتراً تري  صلسرطة تثةيفل وتاريسل هب وم، تري  جارل ح ي ة وصضحة.

 صةق ترف، وصلاطية صإلوية صلب ال تاا  وا ترف دخر .
 ررنن ر ل صملزي  تن صل كئق.

* * * 
 صلةخاهع ديراً وديراً.

ال يددزصل تددن دتددب دتددة »هسدد ل هللا  ص  قددالم عددن عمددري عددن تااويددة بددن د  سددليان داددل قددالم مساددر 
قال عمريم ر ال «. قائمة أبتر هللا ال يررهم تن خلوم وال تن خاللهم حن أيتيهم دتر هللا وهم عر  ذل 

تال  بن خياتر جالساً بل ر  تن تااويةم قال تااذم وهم بل ام، ر ال تااويةم هلص تال  يدزعم دادل مسد  
  .3442.  صلةخاهع تااذصً ي  لم وهم بل ام

ول اديغة دخددر  عددن صلةخداهع ديردداً عددن تااويددةم ال تدزصل هددلب ص تددة  دداهرين عرد  تددن خدداللهم حددن 
  .2948أييت دتر هللا وهم  اهرون.  صلةخاهع 

ال يزصل ق م تن دتب  اهرين عر  صلناس حدن أييت دتدر هللا وهدم »ول احي  تسرم عن تااوية ديراًم 
ال تزصل وائلة تدن دتدب عرد  صةدق  داهرف ال يردرهم »ول صلرتتلع عنل ديراًم   ،1921 تسرم «  اهرون

  .2229 صلرتتلع « تن خلوم حن أييت دتر هللا
ول صبددن تاجددل عددن عمددرو بددن شدداية عددن دبيددل قددالم قددام تااويددة خطيةدداً، ر ددالم ديددن عرمدداحكم، ديددن 

 د م صلسداعة إال ووائلدة تدن دتدب  داهرون ال ت»  ي د لم ر  هللا عريل و سرمعرماحكم  مسار هس ل هللا  ا
  .9 صبن تاجل « عر  صلناس ال يةال ن تن خلوم وال تن اصرهم

هلب صلنص ص صملف اهبة ل هجة صلفطابق دحيا ً هوصهدا عدن تااويدة وحد ب دكثدر تدن تسداة تدن صلدروصف هدمم 
بدن سدا  وصبدن د  تدرمي،  عة  هللا بن عاتر، عمري بن هداائ،  يد  بدن عةد  صلدر ن، يد ا  بدن تيسدرف، عةيد 

 ءري بن دوس، تسرم بن هرتز وشاية.
ص تددر صلددلع ياددين كمددا هددد  وصضدد  دن تااويددة كددان ياثددر تدددن هوصيددة هددلص صةدد يث دو صسددفخ صتل عرددد  

 ص ا  خص ااً عر  صملنرب ل خطةل ودحاديثل.
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يث ادحي  . صةد تااويدة ادحا  تثدل  وترف دخر  ال ياين هلص قطااً تادلية صةد يث، دو تادلية 
ل  دروف تايندة،  توظيال احلاد  وق  هوصب ،ري وصح  تن صلصحابة وبصديه خمفرلدة وتف داهبة. صملسدألة هدي 

تاددل  هددلص  -قةددل كددل شدديم  -حبيدث يةدد و وكأاددل ينطةددق عريهددا ويايدد  باددل دحدد صثها. وصة ي ددة صلفاهخييددة 
يث هددد  جدددزم تدددن سياسدددفها صلف  يدددف، وَّتطدددئ هدددلص صلفأويدددل، وتادددرصه صسدددفخ صم صلسدددرطة ص ت يدددة ودددلص صةددد 

 صإلعالتية لفاري  سرطفها وتثةير دعائمها.
رحددد    -ل دوصن صةددد ث  -ررنفأتدددل ل ادددص صلةخددداهع، بلدددلص  ل خاافدددل صلدددب ت ضددد  لرسددداتا  

دال مس  تاداذصً ي د لم   زعفقال تال م قال تااذم وهم بل ام، ر ال تااويةم هلص تال  »صة يث وتغزصبم 
 «.وهم بل ام
هد  تاداذ بدن جةدل صلصددحا  صجلريدل وصلدلع كدان قد  تد ل قةددل هدلب ص حد صث بلدرتف و يردة  سددنة  تاداذ

هجريددة ل خالرددة عمدددر . إن اددرد اسددةة هدددلص صل دد ل ملادداذ وهددد  تيددر تسددألة ،ريةدددة إذ ال دحدد  هنددداك  17
ل ليفح ق تن احة ق ل تااذ، بل إن تااوية السدل يدربو السدل ريسدفخ م اديغة صلفردايفم تالد  يدزعم داد

 مس  تااذصً.
ر  هللا عريددل و مث إن تالادداً السددل   يددزعم عردد  حدد   تاةددري تااويددة دن تادداذصً اسددة صلاةدداهف لررسدد ل  ادد

  ، ر   قالم وهم بل ام.سرم
هرد  اد تل، وقدالم هدلص تالد  ي د لم قدال » 16974لان تااوية حسدة تدا جدام عند  صإلتدام د د  

 «.تااذم وهم بل ام
صمل جد دين وةاداً دن هدلب صلطائلدة صلدب لدن يردرها تدن خاللهدا وال تدن خدلوا، يرر  ا تل ملاذص  ليسدم  

 صلطائلة صل اهرف عر  صلناس، صملنص هف، هي بل ام. دع إهنا وائلفل ه  حت ي صً.
وصلددنص صلددلع يسددفخ تل تااويددة وي  لددل لصدداةل ل هددلص صلفأويددل ال مينحددل ر دد  صل هدد ه وصلنصددرف عردد  

ولاندل يد حي عدرب كرمدا  صةد يث دن هدلص صل هد ه سدي ل تسدفمرصً إىل يد م صل ياتدة صلناس ملرحرة آاية عابرف، 
ال تدزصل هدلب ص تدة  داهرين عرد  تدن « »ال يزصل تن دتب دتة قائمة.. حن أيتيهم دتدر هللا وهدم عرد  ذلد »

 .« خاللهم حن أييت دتر هللا وهم  اهرون
افصدداه لل ددة تاينددة. ل دد  صافصددر  تددرف. لاددن راةدد يث بصدديغفل هددلب صملددرف يدد حي بسددفمرصهية صل هدد ه وصال

صة يث صمل  ف باناية ي حي بسفمرصهية صافصاهها إىل ي م صل ياتة دواًل، وحي د ت ق  هلب صلطائلة مبا ينسجم 
ت  ت ق  صلسرطة ص ت ية كاياً، وه  با  كل  شيم يلكر صلناس دن هلب صلل ة صملنص هف صل اهرف لن يررها تن 

 ارد  -ولننفةدل هندا  -،  هنا تنص هف إوياً،  اهرف أبتدرب سدةحاال وتاداىل، راةد يث بدلل  خاللها دو خلوا
، جبد و  صلفصد ع ودلب صلطائلدة، رهدي  داهرف و ه ههدا هدلص وصضد ، اة لقي من إحساساه مادوى اةقاوماة
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تسدفمر ال يةدايف وال حيفاج إىل ددلة، ولان صة يث صملن  ل إليل عن صلرس ل  ص  خيربب ر ق هلص أبال  ه ه 
تددن َن  دو خددالف دو خددلل دو حددن اصددر. وصإلضددارة ص خددر  صلددب هو ج وددا تااويددة وصلددب ترسددخ ل ذهددن 

 صملفر ي هلص صللهم ص   لرح يث ل ك ن هلب صلطائلة بل ام حت ي صً.
يارددددم جيدددد صً دن صلف  يددددف صلسياسددددي وددددلص صةدددد يث ل ،ددددري حمرددددل، ودن  ، صلددددلكي صللطددددن ، إن تااويددددة

خااة ودال ه  تن وىل يزيد صً باد ب، وهد  دعردم  ي م صل ياتة تسألة تسفحيرة.  سفمرصهية صافصاهب ووائلفل إىلص
بيزيدد  تددن ،ددريب. إاددل ياددي إذن دن صسددفمرصهية صل هدد ه تسددألة تسددفحيرة، لانددل تدد  ذلدد  حيدداول دن يسددفخ م 

 صة يث سالحاً ض   خص تل بللص ، تن دجل  ري هم تن دصر  صمل اوتة.
دجل دن يرسخ ريهم هوحيدة صالسفسدالم وصوزميدة دتاتدل، بدل دتدام قردام هللا ل صافصداهب صلدلع سدي وم  تن

 .إىل ي م صل ياتة كما هو ج إبارصه.
  رلدي خدالل دقدل ر  هللا عريدل و سدرمول   كدلبر صةد صدث صلفاهخييدة هدلص صلفأويدل ةد يث صلرسد ل  اد

برتفها، واادل ب تد ي  صلاةاسدي ن، تثرمدا اارد ص خبصد تهم، تن قرن تن هلص صلفأويل صهناه  صل ولة ص ت ية 
 .. ث ذل  كرل قةل دن ت  م صل ياتةوح

هدل ياددين هدلص دن صةدد يث ،دري اددحي   تددرف دخدر  ال ي ددرتط ذلد  دبدد صً، ردالف  يف صلسياسددي وحدد ب 
ااويددة ي دد د هدد  صلددلع جددر  صةدد يث إىل تطددة صلنةدد مف ص ايددة صلااذبددة. دتددا صةدد يث السددل، لدد  تناسددينا دن ت

صإلضارة صملنس بة إىل تااذ، وصلب حتد د ت قد  صلطائلدة صملنصد هف  يري و صسفخ صم  عريل ويروج لل، ول  حلرنا 
بل ام، ول  صسفخرصنا صملغز  صلاام لرح يث تن ام رت ص للاظ وصلنص ص صل صهدف ال تن للدظ وصحد  ر د  

 وسدد  تالبسددا  سياسددية إعالتيددة، دتددا صةدد يث ل جدد   دن صملاددًن ص دد د لرحدد يث ال مياددن دن يفرددخم إال
فئة من اةسالمني سا ظل م مساكة ابلاد ن، وسا ظل هكاذا فئاة السل ره  ي  ل بةساوة ب يهية دن هنداك 

، وولص ادر  دن عردي بدن صملد يين ص د ث صمل ده ه دو ل هدلب صلطائلدة أبهدل صةد يث، موجودة إىل  وم القيامة
لصرصرت ل وقفل ض   ص حاديث صمل ض عة، دتا صلن وع ل شر  احي  ورق تله تل صخلاص وورق تالبسا  ص

تسددرم ر دد   دداو  تالبسددا  صلصددرصرت صلسياسددي ااتدداً لياكدد  دن هددلب صلطائلددة ال ي ددرتط صجفماعهددا ل  تددان 
وصح  وال تاان وصح  وإءا تنهم ر يل افهد  دو إتدام عابد  دو ااهد  ل سدةيل هللا، وهد  رهدم قريدة لروحيدة 

 صللع حصرب ريل صلفأويل صلسياسي صلاابر. صخلاوئش  صلةا  عن صملاًن ص  د وباي  دصة يث 
 صةدد يث   إسددفخ تروبهنيدداه دولددة صلطائلددة صلددب  وبلددر،م تددن دن صلفأويددل دثةددر خط ددل عردد  تددر  ص َيم،

بدل وصشدفهاه  إال دن هلص صلف  يدف قد  دتد  دكردل آايداً، وكمدا دهصد لدل تروجد ب بلدلص ، ريد لنا صاف داه صةد يث
وهودب ل خمفرف كفة صلصحا  وأبسااي  كثريف ج صً  تساة اتبا  هووب عن تااوية وح ب ، ي لنا كل  ذلد  
عردد  شدد ف صلددروصج صلددب القاهددا هددلص صةدد يث، ل صل قددر السددل عرينددا دن انفةددل دن هددلص صةدد يث صمل  ددف تددن 

  و لهدددا تااويدددة السدددل.  صلةخددداهع صلسدددرطة ص ت يدددة ص وىل يدددرتة  تةاشدددرف تددد  حددد يث آخدددر ووصقادددة دخدددر 
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دال بره تااوية دن عة  هللا بن عمرو بن صلااص حيد ث دادل سديا ن ترد  تدن قحطدان، رغردة   »3210
تااويدة ر ددام رددأثًن عردد  هللا مبددا هدد  دهرددل، مث قددالم دتددا بادد ، رإاددل برغددين دن هجددااًل تددنام يفحدد ث ن دحاديددث 

رأول   جهالام، رإَيكم وص تا  صلب ترل دهرها، ردإ   ليسر ل كفا  هللا وال تاثر عن هس ل هللا  ص 
مسادر هسدد ل هللا  ص  ي دد لم إن هددلص ص تددر ل قددريش ال ياداديهم دحدد  إال كة ددل هللا عردد  وجهددل، تددا دقددات ص 

 «.صل ين
ررنالحظ دن هاج  ص خر هنا   يان ت جهاً حن  صلا و صلف ري ع لةين دتية صملمثدل ل بدين هاشدم، بدل  

 هاً حن  صلار  صل حطااية كما ي ض  صة يث بصرصحة.كان تف ج
ولنالحظ ديراً دن احابياً آخر عرف عنل هوصية صة يث دكثر تن تااوية وإسالتل قةل تااويدة ورردرل 

 دكرب كان حي ث دال سيا ن هناك تر  تن قحطان  وح ثل ل صلةخاهع! .
تااويدة قدريش كرهدام إن هدلص ص تدر ل  ولدنالحظ دادل ل ت صجهدة ص خدر صل حطدا  صسدفنلر  صسدرتصتيجية

 قريش.
باةداهف دخددر م   ياددن تااويددة يدلكر تسددألة صل رصبددة وصل رشددية عندد تا ياد ن ح يثددل ت جهدداً ضدد   تنارسدديل 

  تنل، ع ص عدن رردرهم ودسدة يفهم، لادن عند تا ر  هللا عريل و سرم صلف ري ي  صللين هم دقر  لررس ل  ا
عر  د  صالسفا صد ليفلهرت بل رشية، كحجة لة ام ص تر ب  ي يل وه   يا ن صلفح ع تن خاهج قريش، رإال

 صل رشي ص ايل حسةاً واسةاً.
باةدداهف دوضدد م كاادددر صلاطيددة صإلويدددة ل ددريش دادداًلم ادددزل صلدد حي ريهدددا ل هجددل تنهددا، تدددن بددين هاشدددم 

ي دام وياطدي تدن ي دام   حت ي صً. لان بين هاشم   يةق ص تر رديهم، إتدا بسدةة صملداا  صإلودي صلدلع ميند  تدن
يد م   دُسدفخ م  كما تر  قةل ذل . دو بسةة دهندم   ي يمد ص صلد ينم صةد  عرد  قفردة عثمدان، صل مديص صلدلع 

كددان تددا كددان. لددلل  ر دد  شددام هللا دن ياطددي ص تددر، وهدد  صلددلع ال تدداا  لاطيفددل، هددلب صملددرف للددررت آخددر تددن 
بين دتية صللين لدن يزصلد ص  داهرين، صلدلين هدم بل دام.   قريش ال يااديل دح  إال كة ل هللا عر  وجهل، وه  رررت

 كما دشاه صة يث صلسابق.
 كما دهنا صخلطةم

 صسرتصتيجية صمل صجهة ض   ،ري صل رشي . -د 
 تفةاها صخلطةم

 صسرتصتيجية صمل صجهة ض   صلا و ص اري صلف ري عم بين هاشم. -  
 وكل  خطة كاار تسفامل حسة صل روف وصملالبسا .

ل  وضانا دالسنا ل تاطيا  صلصرصرت صلسياسي صل ائم آادلصك، لرديندا كدل  صلد الئل تدفالئم وتفجدل حند   إانا
 جال صملفر ي صملغر   عر  دترب ب  ف صلسيف ي فن  حبجج تااوية ويسفسرم وا.
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ل   كان ارد  ه ه تااوية دقر  لرماجزف تنل  ع شيم آخر، رهد    يادن وررداً تةاشدرصً ب دال به  
صةدر  ص هريدة عرد  عهد  عثمدان، وكاادر كدل دعد صب ل صلة صيدة صملطالةدة بد م عثمدان،    -ب صيدة صللفندة  عن 

يادددن ميفرددد  ال صل ددد هف وال صإلتااايدددة عرددد  دن ي هدددر بددد ع   دخدددر ، لادددن ص تددد ه تا ددد   دكثدددر ردددأكثر 
كداا ص بلدر،م تدن  بلف هيج وررضر عر  عري حروبً جااةية دضالر جةهفل ودضالر حماهبيل كلل ، صلدلين  

كدل  شدديم ترشدح  لرخالرددة دكثددر تا  ليدة تددن تااويددة، وب دي تااويددة خدداهج صلصدرصرت إىل دن ب ددي وحدد ب ل 
صملاركة صلنهائية حيث صا سم جيش عردي يدرد قة لدل بلفحاديم، مث ص،فيدل عردي ،د هصً ع دة صو ادة، رادان دن 

  هر تااوية.
وصحد  تدن صلطر دام ،رصبفلم دن تفا   ص ت ه ريصل هلب ص ح صث بفسرسرها صللع يااد ال يص ق تن 

دقد ل هددلب ص حدد صث عاشددها صيفمدد  صإلسددالتي قطددرف دم  ..ليصددل إىل صملنددرب وسدد ف صخلالرددة، ودبندام صلطر ددام،
ب طددرف دم وجثددة تردد  جثددة، كااددر صةددر  تددنهش صيفمدد  هن دداً. وإذص مبااويددة ل صلنهايددة يصددا  ليصددري خريلددة 

  .عريل و سرمر  هللا هس ل هللا  ا
. إادل صلنصدر صإلودي صلدلع إناه الظهاور ومار ربمث جام تااوية بفربيرص  ب   شي اً ر ي اً تصدري ت ة لدة، 

ال ،الة لدل. إادل هللا صلدلع صخفداه تااويدة و  خيدرتب ر د  ل هدلب صملرحردة، بدل يةد و دادل صخفيداه تابد  إىل يد م 
 صل ياتة كما جام ل صة يث.

سدددرم سددداذجاً، حبيدددث تنطردددي عريدددل هدددلب صلفربيدددرص ، لادددن ثالثدددة ع صتدددل درادددر إىل و  يادددن صيفمددد  صمل
 صالاف اه صلف ه ي وام

تدددن حدددر  دهريدددة دترتددل دصخريددداً وجارفدددل يل ددد  حدددالوف صالافصددداهص  صلدددب  رادددال دههدددقدن صيفمدد   -دواًل 
دهريددة تد ترف بددل  حصد ها ل سددن ص  صللف حدا  ص وىل، ور دد  صيفمد  ع ددرص  ص الف تدن دبنائددل ل حدر 

تددن صلا ددرف صملة ددرين بجلنددة ل ،ردد ن دهبدد  دع  ر دد  دهباددة تددن دكددرب صلصددحابة وتددن صلطة ددة صلاريددا تددنهم، 
سددن ص  ر دد م وهددم عثمددان وورحددة وصلددزبري وعرددي، عدد ص عددن صلا ددرص  ص خددرين، وكااددر تردد  ادد تة كةددريف 

ب هدي صملدربهص  صل حيد ف لصدر  صةسدن لرمجفم  صملسرم، صللع ااه يري  إهنام صةر  أبع وري ة، وتة و هل
 ت  تااوية.
حسدن، ل د  كدان هنداك دن هلب صلفربيرص    تادن تنف در بجلد ل وصمل ع دة صةسدنة، وبلدب هدي د -كاياً 
وصل م للرضها، وق  ترَّ عرينا كيف دن عة  هللا بن عمر كان يري  دن يرد عر  تااوية، لاندل دحجدم  صلسيف 

تن سل  صل تام. وعن تا يلرا هدع تا  بلسيف ، رإا  ق  تا ن ،ري ت فنٍ   ل صلرح ة ص خريف خ راً 
بددل لاندد  تسددار، وبادد  ع ددر سددن ص  تددن صلسددا   سددية د هددلص صلددردع بلفسددرل إىل دصخردد  همبددا لف ندد  

 الس  بسةة سا ت .
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  حاديددث اة يددة شددريلة خ تددة  ،ددرصا صلسددرطا ، ال وظياال اةساا مروهمبددا ص هددم، هدد  هددلص  -كلثدداً 
اا د وااره دن هلب ص حاديث ال ي درتط قد  دن تاد ن ت ضد عة، لادن  ويرهدا واثيرهدا بل صقد  كدان تزيلداً 
حفمدداً وكددان عمدد م صلندداس ال يسددفطيا ن تةيددان ذلدد  خص ادداً تدد  صلفندداقص صملسددفمر لرصددحابة، وتدد  خدد ف 

  افر  تص صقية صلصحابة دالسهم تن بطش صلسرطة، وكاار ص حاديث بعفةاهها اادهف عن صلرس ل  ص
صةدر  ص هريدة، صخلد ف تدن  هائرة، ال ميان تناق فها دو ترصجافهدا. ردإذص يفاندا صلا صتدل صلثالثدةم صلفادة تدن

اةوقل السليب الذي وقفاه عماوم صلنص ص صلنة ية ل ج   دن ص صرة صلنهائية هي هنا  ، و  ويل  صلةطش 
 الناس بل وبعض خواصهف  ا  ما كان  روج له.

صعفمدد   صلسددرطة ص ت يددة ل سياسددفها صإلعالتيددة عردد  حدد ث وصحدد  تادد  وجدد   داددل سدديا ن ل دد  
دن ص حاديددث صمل ضد عة ل رردائل تااويدة، قد  وضدار ل رددرتف  خاادة و، صةجدر ص ساسدي لادل  تربهصهتدا 

. حد ث وصحد  ر د م حد ث صافصداه بل و همبا ل صلاصدر صلاةاسدي  م أخرة على حكف معاو ة نفسهدخر  
 وية ل حربل عر  عري دو  ه هب كما هوجر إبارصه.تاا

كاار صلسرطة تاي جي صً دن تااوية كان خالياً تن صللرل صلسابق وصلارم، وكل  صلصدلا  ص خدر  صلدب 
  ! حتر  هبا ساب  ب تدن صخلرلدام،   يادن هنداك جد و  تدن صمل اهادة  وإن كدان بادل صلفرطيدف سديلي  حفمداً 

 إال دن صملااهضة كاار ت ج دف، وكاار تطان ل ت روعية خالرة تااوية دااًل.وبلر،م تن دن عرياً ص،فيل 
وكددان ال بدد   تددن سددال  قدد ع مل اهعددة هددلب صملااهضددة، وكددان هددلص صلسددال  هدد  صةدد ث السددل، حدد ث 

أنه ظهور ومر رب، إناه ان صاار إبرادتاه أي ععا  رماا  وحمب اه صالافصاه وصل ه ه، ل   بره هلص صة ث  
، دال ياين ذل  دن هللا دهصدب هد  إال    ميفر  ت  تا  صكثر تن خص تل  ، ل   صافصر تااوية ه،م ومشيئ ه

 ..بللص  لينفصر  ل   وسار حامفل كل  شيم، رما ددهص  تا دهصد هللا بل تن خري
ملسدرم   وعر  با  هلص صلفلاري عن صملنطق صإلسالتي ل صمل صجهة وصلفغيري، رارينا دن افدلكر دن صيفمد  ص

 كاياً. صمل ترف دواًل، وصالسفة صد  ر إىل هلب صلن طة بسه لةم صةر  ص هرية 
 ل جي لددن يليدد  ل قمدد  تااهضدديها صلاةدداه تددن داددحا  يوكااددر صلسددرطة تاددي دن هددلص صلسددال  صإليدد 

 اد د وصلسدا   ملدا صلل ل وصلارم وصلصحةة، وصللين كاا ص يارم ن ااتاً دال ل  كاار صة صدث صلفاهخيية تدربهصً لر
تن تادة بدل وملدا دعدا دحد صً إىل صإلسدالم. كاادر صلسدرطة ت جدل  عريل دررل صلصالف و صلسالم  خرج صلرس ل

هدددلص صلسدددال  لرااتدددة، كاادددر ال هتدددفم بنصدددرهتم ودددا ب ددد ه تدددا كاادددر هتدددفم بفحييددد هم وإخدددرصجهم تدددن سددداحة 
ن كليرددة إبهنددائهم، لددلل  كااددر تددروج دن صلصددرصرت، كااددر هتددفم أبال  ينصددروص دعدد صمها رفنلددرد هبددم هددي، وتادد  

صلطائلددة صملنصدد هف ال تةدددايف مبددن خدددلوا وال تددن اصدددرها رهددي تنصددد هف وص تددر تنفدددٍل. كااددر عدددرب صلددرتويج ودددلص 
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صلسال  وا رب تام  إىل ا ر صالسفسالم لرح صدث وصل قائ  صلفاهخيية صلسياسية، خص ااً بعفةاهها دترصً إوياً 
  ع ولص ص تر لي  ر   بال ج و  بل ه  حت ٍ  إلهصدتل تااىل.ال ترد لل، بل إن صلفص

 إال صالسفسالم، إال صلفحيي ، إال صخلروج تن دصئرف صللاالية إىل سط  صلسرة صللع ال يلال شي اً.
إن هلص صل ه ه ب تر صإلوي وصلنصرف صإلوية ه  ذصتل صلاطية صإلوية ل صة يث صلسابق ح يث صل عام، 

ةق صللع صدعاب تااوية ل ح يث صبن عمر. إال تله م وصح  تا د  صل سائل ل صلفاةدري عندل، وه  السل ص
لانل وصض  ج صً. إادل ذص  صمللهد م صلدلع قدال صملافدزيف صل اضدي عةد  صجلةداه دن تااويدة دو ل تدن د هدر صل د ل 

رنصدد ص صل ينيدددة بددلم صجلددرب. لانددل هددلب صملدددرف جددرب تددن دجددل صلسياسددة تفنادددر خرددف صلف  يلددا  صلسياسددية ل
 وتفسر  ب  ف صالسفة صد وصلسيف، وراها السل با  كل  شيم، كأتر وصق  ال اال لفغيريب.

إاددل صجلددرب دتددام قرددام هللا وقدد هب، صةددق صإلوددي صلددلع تسددرمل تااويددة وجارددل هدد  ال ،ددريب دحددق تددن كددل  
ال تاا  وا، صلطائلة صل اهرف صملنص هف صلصحابة وآبئهم أبتر صخلالرة، صلاطية صإلوية صلب صحفا ها تااوية وصلب 

جل ر ص قالم وهرار  -صلب سف ل كلل  إىل ي م صل ياتة، وصلب لن يررها تن خاللها،  هنا تنص هف إوياً 
 ، ولن يررها تن خلوا وال حن تن اصرها.-صلصحف 

ريد  ذلد  ملدا حد ث داداًل، إال صجلرب باينل. صة صدث صلفاهخيية ااه  تربهصً لال  شديم، لد  كدان هللا ال ي
  ميل ع  د «. ل  شام هللا  وامهم»و« ل ال شام هللا تا دشركنا بل»إهنا تلاهيم صجلاهرية تا د، د  ي  ل صم 

عردد  صادد كه هددلب صمللدداهيم، بددل لارهددا ت جدد دف ل دعمدداق صلالوعددي خص ادداً عندد  حدد يثي صإلسددالم تددنهم، 
  صد وسرطة صلفأويل لرنص ص صل ينية.وعاد  لف هر عر  صلسط  ب  ف صلسيف وصالسفة

إال صجلرب صجلاهري باينل هلب صملرف لي  دتام صلايان صل ةري وصلطةياة صخلاا ة صلب جارر تدن صلادر  دسدريصً 
لاياال، ولان دتام ح صدث سياسية اتهخيية ررضر عريل حاماً   يان يرتريل مث قيدل لدلم إهندا إهصدف هللا عدز  

 وجل.
لان تااويدة   ي هدر صل د ل بدل ب دال وصضد  وإءدا تاهسدل   ، ا قال صل اضي عة  صجلةاهاام إال صجلرب كم

كأتر وصق ، ق م لل تربهصتل، وصسفخ تل لف وي  حامل، وحام صبنل تن با ب، صسفامل صملف صرر تدن صلنصد ص 
 خص ااً صلنة ية ليفأووا ويفمثرها و ارها ااةة خل تفل.

ررننفةل إىل ذل ! و   -يم صإلسالتية وب  ف.   يسمل تااوية بجلرب قطااً اام، إال صجلرب يفسرل إىل صمللاه
تان صلفسميا  تهمة، رمااوية كان حاكماً يهمدل ت ويد  حامدل، وتثةيدر دعائمدل، و  يادن تلادرصً داد لياً 

مسداً يهفم بلفن ري وصلفلسري، وتة ية صملصاده وصلةحث عن صملصطرحا . تا هم  تااويدة قد  دن ياد ن صجلدرب ص
لسدرافل، دو دن يادد ن صمسهددا صل رددام وصل دد ه، صملهددم دن تنف ددر وتادد ن جددزمصً تددن إميددان صلندداس وع ائدد هم، وال 
يهم با  ذل  باثدري دو قريدل دن هدلب صلنسدخة تدن صل ردام وصل د ه خمفرلدة عدن صلنسدخة ص ادرية صإلسدالتية، 

 م صل صضدد  دشدد  اددرصحة، عندد تا يسددفرزم اسددخة صمل اوتددة وصلفغيددري وصمل اهعددة، ول وثي ددة دخددر  جندد  هددلص صمللهدد
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ح ثنا حمم  بن حمم  صجللوعي ثنا دب  صخلطا   َيد بن حيىي ثندا صويدثم بدن صلربيد  ثندا سدرصه بدن ا در »ص تر 
دب  عةي ف صلانزع عن ه ام بن حسان عن حمم  بن سريين قدالم ملدا بيد  تااويدة ليزيد ، حدج  رمدر بمل يندة، 

ياندا يزيد  رةدايا ص، ر دال صةسد  بدن عردي  هضدي هللا عندل م د  وهللا دحدق هبدا رخطة صلناس ر دالم إ  قد  ب
تنل، رإن ج ع خري تن ج ب، وإن دتي خري تن دتل ود  خري تن دبيل ود  خري تنل، ر ال تااويدةم دتدا تدا 
ذكر  دن ج ك خري تن ج ب رص قر هس ل هللا  ص  خري تن د  سليان بن حر ، ودتدا تدا ذكدر  دن 

ري تن دتل رص قر راومة بنر هس ل هللا  ص  خري تن بنر حب ل، ودتدا تدا ذكدر  دن دبك خدري دت  خ
تددن دبيددل ر دد  قدداهرت دبدد ب دبك ر ردد  هللا  بيددل عردد  دبيدد ، ودتددا تددا ذكددر  دادد  خددري تنددل ررهدد  ده  تندد  

  .833 - 19/356 صملاجم صلاةري « ودع ل تا يسر  بل تثر  دلف
دبك، ياددين عريدداً، ر ردد  هللا  بيددل عردد  دبيدد .. هددلب صملددرف،  -ياددين السددل  -ررنفأتددلم ل دد  قدداهرت دبدد ب 

ارحية عالية ت وية! ل ت صجهة صةس ، ال صلااتدة. ولننفةدل دادل  ندة كدل تدا يدالةهم ضد بم رالرسد ل  ص  
دررددل تددن د  سدددليان وصةمدد  هلل، وراومددة بندددر صلرسدد ل دررددل تدددن دم يزيدد ، وصملزيدد  تدددن صةمدد  ملسدددفحق 

 . دتددا تااويددة وعرددي رهدد  يفجنددة ذكددر تددن ص ررددل، ل دد  قردد  هللا بينهمددا وقددال بينهمددا كرمفددل، وهدد  صةمدد
 شخصياً ية و اة هصً عر  تا حصل! ال تاا  ملا دعط  هللا!

هندا كااددر ولننفةدل دكثدرم هددل تزصتندر هدلب صل صقاددة بلدلص  تد  حادثفنددا ص وىل صلدب هوصهدا صبددن عمدر  دم د
 ص ن، وص هم دن اةحث ل صملزي  تن صل كئق. ية ولص ال ده  ي ةل صة   تنلصرة عنها
* * * 

 
 

 صلةخاهع!
كان تدروصن عرد  صةجدا  صسدفامرل تااويدة رخطدة، رجادل يدلكر يزيد  بدن تااويدة لادي يةداي  لدل باد  »

وصنم دبيل، ر ال عة  صلر ن بن د  بار شي اً ر ال تروصنم خلوب. ر خل بير عائ دة رردم ي د هوص، ر دال تدر 
[ ر الر عائ ة تدن وهصم 46/17إن هلص صللع دازل هللا ريل }َوصلَّلِّع َقاَل لَِّ صلَِّ ْيلِّ ُدفٍ  َلُاَما{ ]ص ح افم 

  . 4550 صلةخاهع « حجا م تا دازل رينا تن شيم إال دن هللا دازل علهع
هدا هد  تدروصن  ل هلب صل ثي دة  صلةخاهيدة  ص اديرة ادر  جااةداً آخدر تدن ج صادة ة دة تااويدة وحامدلم

ي ف عر  صملنرب ل صمل ينة لريوج لةياة يزي  ل عه  وصل ب تااوية، وصض  ااتداً دن صلدرتويج كدان يدفم ل دجد صم 
 افرئ برو  صل  ه  وصةرية، ررما قال عة  صلر ن بن د  بار شي اً، قال تروصنم خلوب!

ر ن قدال شدي اً ويةداً حبدق يزيد   ودن هل سيصل بندا حسدن صل دن وصلفزييدف إىل صلفصد ه تدثاًل أبن عةد  صلد
 دلف دههم   100تروصن قالم خلوب قاا صً خلوب ودكرت ب ودعط ب  
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دم لار نا سنفص ه دن صمل ارة هنا دن عة  صلر ن بن د  بار دخطأ مبخاوةة صإلتام دثنام خطةفل صلب ق  
 تا ن ي م صجلماة ودن تروصن قالم خلوب وعرم ب صلسنة!

لدر ن قدال شدي اً ضد   هدلب صلةيادة، إن تدروصن قدال عدن صلةيادة ليزيد م سدنة د  بادر وعمدر ال ب   دن عةد  ص
ر ددال عةددد  صلددر ن بدددن د  بادددرم بددل سدددنة هرقدددل وقيصددر، وضددد   هددلص صلدددرتويج ودددا  كمددا جدددام ل صملسدددف هك 

  .11491، وصلسنن صلارب  8483
ولدددن ي ددد د  صلفزييدددف إىل  -يدددل وعنددد تا دخدددل عةددد  صلدددر ن إىل بيدددر عائ دددة رإادددل دخدددل قطاددداً هددداهبً إل

ول دد  ودداهدب جندد  تددروصن، ررمددا دخددل بيددر  -صلفصدد يق أباددل دخددل ليطمدد ن عريهددا ل ذلدد  صل قددر بلددلص  
عائ ة   ي  هوص صل خ ل بسةة صةصااة صلب افراها لا هنا  وجة صلرس ل، وعن تا جام تروصن وحت ث تن 

زول تد  عائ دة، بدل كدان ي دهر باةد  صلدر ن، بلردة  عر  صلةا  ر   كان بلفأكي  ال يفد صهس دسدةا  صلند
يسفخ م اص ااً قرآاية تايندة، وي  لهدا تفدأواًل تدن دجدل صلف دهري ب خصدية تااهضدة. ل د  حد ث هدلص تد  

 ."شي اً "عة  صلر ن بن د  بار ش يق عائ ة، وصبن وصح  تن كةاه صلصحابة يرد دال قال 
 ررننفةل هنا إىل ع ف تالح ا م

ن صةادثدة أبكمرهددا عندد تا هوصهدا صلةخدداهع وهد  ل كفددا  صلفلسدري ب  }َوصلَّددلِّع قَدداَل لَِّ صلَِّ يْددلِّ إ -دواًل 
ُدفٍ  َلُاَمددا{. دع إن صملهددم ل صةادثددة كرهددا هدد  صجلمرددة ص خددريف ريهددا، سددةة اددزول ص يددة، دتددا صلفلاادديل صلددب 

رهي ،ري تهمة بلنسةة لروصف صة يث، دو عرد  سة فها وصلب تة  وةياة صالسفة صد ووةياة صلرتويج لةياة يزي  
 ص قل هالص ية و  اهر ص تر، ارد تصادرة، إال دهنا تصادرة خري وشارصً وم عر  دع حال.

إن عة  صلر ن بن د  بار   ي ل  لل كرب سنل  ل صلا   صلساب  تن عمرب آالصك، حيدث كدان  -كاياً 
صبفددل عندد تا صعددرتا وقددال  شددي اً  عردد  حدد   هوصيددة صلةخدداهع رطدداهدب دكددرب دوالد د  باددر  وال تااافددل وال قر 

صلزبايدة لد ال حتصدنل مبسدان دخفدل عائ دة  وج صلنديب، دع إن دع دحد  آخدر تدن صجلالسد ، لد  كدان قد  تارددم 
لادداا ص قدد  دخددلوب كمددا دتددر تددروصن، ولاددل  دحدد صً تارددم ولارهددم دخددلوب رادداًل، ولاددن عردد  تددا يةدد و   حيدد ث 

 ةا  ازول صل رآن دثنام ذل  ررم حيلل هوصف صة يث ب يم.ت صول ل دس
إن صلغالةية صلساكفة هنا ول ح يث صبن عمر صملف  م   تان ساكفة، مباًن صلرضدا بةيادة يزيد  بدل   -كلثاً 

كاار ساكفة  هنا تاممة،  ن عة تن صلاالم، تره بة ب د ف صلسديف ، كاادر سداكفة عرد  وري دة  دضداف 
نادر وتنادرب ل قر هبدا، خل رهدا تدن تغيدريب برسداهنا، ررداًل عدن صلفغيدري ب يد ع. رردنالحظ دن صإلميان  تغدري صمل

 ددداهرف دضددداف صإلميدددان هدددلب كاادددر خدددالل ع ددد د قريردددة تدددن بددد م صإلسدددالم، ول وجددد د صلصدددحابة دالسدددهم، 
 دخطدددأ عمدددر»و « وليدددفام ولسدددر خبدددريكم»و « ق تددد   حبددد   صلسددديف»ولدددنالحظ ديرددداً صللدددرق صلاةدددري بددد  

 وب  صلرتويج لةياة يزي  وهجال صل روة وصقل ن عر  صلرحوس وتروصن أيترهمم خلوب.« وداابر صتردف
* * * 
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 صلةخاهع ديراً!
عن عة  صلازيدز بدن د  حدا م دن هجداًل جدام إىل سدهل بدن سدا  ر دالم هدلص ردالن  تدري صمل يندة يد ع  »

« ا يددد ع ب  قدددالم دب تدددرص ، رردددح  إخلعريددداً عنددد  صملندددرب  يددد ع ب دع يسدددميل دو يانيدددل  ر دددال سدددهلم وتددد
  .3500 صلةخاهع 

 لارنا حنفاج إىل صملزي  تن صلف ضي م
صسفامل عر  صمل ينة هجل تن آل تروصن قال ر عا سهل بن سا  رأترب دن ي فم عرياً قال رأط سهل »

، 2409 تسرم  «قالم دتا إذص دبير ر ل لان هللا دب صلرتص  ر الم تا كان لاري صسم دحة تن د  صلرتص 
  .6925صبن حةان 

يد ع ك ،د صً رفسدة  - تري تن دتدرصم صمل يندة  -وقال هلص رالن  -سهل بن سا   -رأت  هجل إليل »
  .4137 سنن صلةيه ي صلارب  « عرياً عن  صملنرب

عن عاتر بن سا  بن د  وقاص عن دبيل قالم دتر تااوية بن د  سليان سدا صً ر دالم تدا ميناد  دن »
 تددرص   قددالم دتددا تددا ذكددر  ذكددر  ثددالكً قدداون هسدد ل هللا  ص  ررددن دسددةل  ن تادد ن يف وصحدد ف تسدة د 

تدنهن دحددة إيف تدن  ددر صلددنام، مسادر هسدد ل هللا ي د ل لارددي، وخر لددل ل بادل تغا يددل، ر دال لددل عردديم َي 
هداهون تدن ت سد   هس ل هللا َّترلين وصلنسام وصلصةيان ر ال هس ل هللا  ص م دتا ترض  دن تا ن تين مبنزلة

  .4575، صملسف هك 2404، تسرم 3734 صلرتتلع « صة يث ..إال دال ال اة ف با ع
عددن د  باددر بددن خالدد  بددن عررطددة قددالم هديددر سددا  بددن تالدد  بمل ينددة، ر ددالم إااددم تسددة ن عريدداً  »

ردد  تلرقددي قردرم قدد  رارنددا، قددالم ررارد  قدد  سددةةفل، قرددرم تاداذ هللا، قددالم ال تسددةل، رددإن وضد  صملن دداه ع
، سدددنن 777 د  يارددد  « عرددد  دن دسدددة عريددداً تدددا سدددةةفل باددد تا مسادددر تدددن هسددد ل هللا  ص  تدددا مسادددر

  .19977صلنسائي صلارب  
عن  َيد بن عالثة عن عمل دن صملغريف بن شاةة سة  عري بن د  والة ر ام إليدل  يد  بدن دهقدم قدالم »

، 19307 د   « ص  ررَِّم تسة  عرياً وق  تا  َي تغريف د  تارم دن هس ل هللا  ص  هن  عن سة  ص ت  
  .1419، صملسف هك 4974، 4972، صملاجم صلاةري 19334

 سنةفر  هي نا وهمبا حنفاج إىل صملام لنزدهد هلب صل كئق وقسم تنها ل صلةخاهع وتسرم وسنالحظ تا يريم
كدان   ردي، بدل كدان ب تدر، ه  لادن صلسة   يان بلفط رت، دع صلساب    يا ا ص بلرروهف كاه  - 1

  .3724تااوية أيتر صلناس بلل   صلرتتلع 
إذص كان تااوية ق  دتر شخصية تن كةاه صلصحابة وصل ادف تثل سا  بن د  وقاص  وصلدلع لاردل   - 2

كان ل صلثماا  تن عمدرب آادلصك  بسدة عردي رداتفن  سدا صً و  يسدفط  تااويدة دن يلادل شدي اً ملااادة سدا  
يددة صتفناعددل  رمددا بلنددا ب شددخاص صلددلين هددم دقددل تاااددة وتنزلددًة وسددناً تددن سددا  .. تدداذص يريدد   دو لادد م ده
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تااوية تن سا   ال شيم  ال كدان حمايد صً راداًل دثندام صلصدرصرت بد  عردي وتااويدة، لدلل    يرد  عريدل و دربب 
ص تدر ول ضد م وكئدق  لان ت  د س آخرين دكثر شةابً وحي ية ودقدل تنزلدة وتااادة، هدل افصد ه كيدف كدان

  خلوب  
  مبثابة إعدالن 19977، صلنسائي صلارب  777إن صلسة كان عر  تا ية و يفاعياً  د  يار   - 3

 لةياة تفج دف ملااوية عرب صلسة لاري.
إن صلسددة كددان عردد  صملنددرب دع مبثابددة بيددان همسددي تددن دعردد  سددرطا  صخلالرددة بسددة عرددي، وهمبددا   - 4

 ع جزم تن شاريف إسالتية دثنام تطةي ها.كجزم تن خطةة صجلماة د
إن صلدد الف وهددم عمددال تااويددة وةادداً كدداا ص يدد ع ن صل خصدديا  صملهمددة صلددب  دديم لدد الَيهتم لسددة  - 5

  وذلد  وةاداً لدرتويج صملزيد  4137عري عر  صملنرب ل ت ع  حم  د عن تا  فم  صلناس وةااً  سدنن صلةيه دي 
 يل.تن صلسة، وتاريسل، وتا ي  صلناس عر

سدة عردي كاادر تسدفمرف، وهمبدا ل ص دَيد حدن باد  ورداف عردي، دع  سد د تدا ل ص تدر دن  داهرفد - 6
با  دن قر  هللا ملااوية عريل، كما كاار صلسرطة تروج لرمسألة، وباد تا صحفدا  تااويدة عرد  صلاطيدة صإلويدة 

 عردي، وص تدر بدل وصلدرتويج لدل  لد   صلب ال تاا  وا، ردإذص كدان ص تدر كدلل  راداًل، ررمداذص صإلادرصه عرد  سدة  
كاار صملسألة ت فصرف عر  ررتف صلصرصرت صلاسارع صلسياسي بينهمدا، ةاولندا دن الهدم دون دن اادله دو ادربه 
دن يسفامل تااوية سالحاً كهلص، لان ص تر ص دصد بل كاد دن يا ن تارس با  وراتدل هضدي هللا عندل، لادن 

كما ل  كاار َّت   تدن عردي تيفداً دكثدر  دا كاادر َّت داب حيداً. وال ،  تربامق ل هلص صال صلسرطة صاغمسر
م 38هيددة دن سددة  عردددي كددان ينطددد ع ل صل قددر السدددل عردد  صلفادددريل ب ل يددل صملرشدددح  صلدد صئم  لرخالردددة

 صةسن وصةس ، وصلرلين كاار تااافهما ت ر ة لرسرطة.
تنارسديها   عدن صلد الم لةدين دتيدة ضد    تن صملاك  دن تسةة عري كاادر ل ا در صلسدرطة ص ت يدة تاةدريصً و  

 و ض  عري و صوالدب حت ي ص. صل  تام بين هاشم
د وتدن صملاكدد  ديردداً دن هددلص صودد س ل صلسددة صلددلع صازلددق بدل ص ت يدد ن، كددان خطددأ راح دداً ياددرب عددن تددر 

  داائر صلسدرطةحفى ، خاادة ودادل ردرا ررضداً كجدزم تدن دوصتدر و سرطة آالصكخميف ل صل ض  ص خالقي لر
وقفهددا. ل دد  دد  هددلص صخلطددأ بلفدد هيج إىل سرسددرة تددن هدود دراددال السددية يفاهرييددة، ترددخمر تدد  صل قددر 

 للرق ترادف، كما سنر  ريما با . "شااهص "وصخفرطر ت  صلفن ري صإلي ي ل جي لفصري 
،  وتن صملاك  دكثر، دن تا م صلصدحابة، حدن صلدلين   يا اد ص عمريداً جباادة عردي ل حربدل ضد   تااويدة

كاا ص ض   هلص صلسة. إن ت قف سا  بن د  وقاص ص اي  ااتاً و ي  بن دهقم ل ص حاديث صلساب ة تاةدري 
عن هرل ولب صملهزلة، بدل إاندا ادر  حدن صلسدي ف عائ دة صلدب كدان بينهدا وبد  عردي تدا ادن  صةد صد، تدررل 

                                                
 نكرر هنا ان التوريث كمبدأ غريب عن االسالم بعض النظر عن كون الوارث من اسباط النبي او سواه.  38
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 تسدرم « لصدحابة هسد ل هللا رسدة هم َي صبدن دخدب ل د  دتدروص دن يسدفغلروص»هلص صل ضد  رفسدر  البدن دخفهدام 
  ل صل قر السل، وحن ل صملاسار ص س   ملااوية، ار  عة  هللا بن عمرو بن صلااص يسدأل ل 3022

 داً وال   يادن راح»  كيدف كدان  ري د ل دو ل تدا ي د لم ر  هللا عريل و سدرمحر ه تااوية عن صلرس ل  ا
 . لارنددا اددلكر دن عةدد  هللا بددن 2321ر مبااويددة  تسددرم وإن كددان ،ددري تةاشدد ، ل تاددريل وصضدد «تفلح دداً 

عددن عمدداه هضددي هللا عنددل. هددلص بينمددا كددان تددن صلسدداب  « ت فرددل صلل ددة صلةا،يددة»عمددرو هدد  ذصتددل هصوع حدد يث 
  وتااويدة بدن حد يج وتدروصن بدن صةادم 1/188لاري تن صملااادرين وصملالقد  لررسد ل  ص  صملغدريف  د د  

 ية.وب صهة هدس صلسرطة ص ت  
ب ي دن االحظ عر  هاتش هلب صل كئق دهنا عن تا وارر إلينا   تان ت ص  ا دل  داهرف صلسدة بدل 
ر ددد  كاادددر حتمدددل تاهدددا حددد يثاً لررسددد ل  ص  ل عددد م سدددة ص تددد ص  دو ل رردددائل عردددي، دو ل تاددد صد 

عهد  عمدر بدن  ص مسام صلا رف صملة رف بجلنة إخل.. ل   كاار هلب صل اهرف ق  ااه  تارسة وتادرهف  حدن
عةدد  صلازيددز، عردد  صملنددابر!  حبيددث إهنددا   تادد  تسددف جة صلفاريددق دو صالسددفنااه حددن تدد  صلفسددريم أبن تا ددم 
صلدروصف كداا ص تددن صلا صلدة حبيدث يفنزهدد ن عدن سدة  عرددي، لادنهم ل صل قدر السددل كداا ص تسفسدرم  لر صقاددة ، 

ةيداد صلارميد  قد  ياد  ن وصهديدن ل صملسدألة، وهم تن غر ن بن ل صملدنت صمل صد د. اادم إن عنصدرع صلنزصهدة وص
 ديرا ا رت تن صالسفسالم لاتر و صةياد  اهل..لان هناك ديراً تا ه  دكثر تن ذل ، هناك 

صسفسالم  حياد  لان د  يان هلص ه  صو ف صلرئيسي لرسرطة ص ت يدة تندل صلة صيدة  د  تادن تريد  دن 
 ئيها حتي  صلناس حن خير ص بينها وب  تناو 

 ول   كان!
* * * 

عن عة  صلر ن بن عة  ه  صلااةة قالم مسار عة  هللا بن عمرو حيد ث ل  دل  صلااةدة، قدالم كندا »
تدد  هسدد ل هللا  ص  ل سددلر رمنددا تددن ينفرددل وتنددا تددن هدد  ل ا ددرف، وتنددا تددن يصددر  قةددامب، إذ ادد دع 

ن قةردي اديب إال كدان ح داً عرد  هللا دن بلصالف جاتاة راجفماندا ردإذص هسد ل هللا  ص  خيطدة، ي د لم   ياد
ي ل دتفل عر  تا ه  خري، وينلههم تا يارم دال شر  وم، ودن هلب ص تة جارر عاريفها ل دوودا وسيصدية 
آخرهدا بدالم رفجديم رفندة صملداتن، ري د لم هدلب تهرادب مث تنا دف، رمدن دحدة تدنام دن يزحدز  تدن صلندداه 

بهلل وصلي م ص خدر، وليدأ  إىل صلنداس صلدلع حيدة دن يدات  إليدل، وتدن وي خل صجلنة ررف هكل تنيفل وه  تاتن 
بي  إتاتاً رأعطداب ادل ة يد ب ومثدرف قرةدل رريطادل تدا صسدفطارت، قدالم قردرم هدلص صبدن عمد  تااويدة أيتدر  دن 

{  َنكل دت صلنا بيننا بلةاول وهنرق دتام ، وقال هللام }ََيدَيدَُّها صلَّلِّيَن آَتنُد ص اَل َ ُْكرُد ص ْلَةاوِّدلِّ دَنُاْم بِّ دَْتدَ صَلُاْم بَديدْ
[ قالم مث سار ساعة مث قالم دوال ل 4/29[ وقالم }َواَل تَدْ فُدُر ص دَاْدُلَسُاْم{ ]صلنسامم 4/29]صلنسامم 
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اددحي  عردد  » . قددال شدداية ص ه حوطم 5961 اددحي  صبددن حةددان « واعددة هللا وصعصددل ل تاصددية هللا
  .6793 صإلتام د   « شرط تسرم

 ا   اا  اسفغر  تن دع شيم ا رحب بسةة تا قرد ب ت  تاً.همب
ول هددلص صلددنص االحددظ صاددط صم ت  يلددا  صلسددرطة لرنصدد ص صلنة يددة تدد  ص َي  صل رآايددة صلددب ت ددال 
صخلطدد ط ص ساسددية لرم اادد  صلااتددة لر ددرياة. صالاددط صم وصضدد  وجرددي، اددص اةدد ع افددزم حفمدداً تددن سددياق 

تددام ري صجددل ردد هصً، يدد صً بيدد  ووجهدداً ل جددل، بنصدد ص قرآايددة بلنهددي وصملندد  دوسد  يفحدد ث عددن ضددروهف واعددة صإل
 صلاام  ت ه أيتر هبا صإلتام صلناس صملأت هين حسة صلف  يف، بطاعفل.

صملاررة وصضحة وجرية، وصلف ريق ب  اص قدرآ  وحد يث اةد ع افدزد حفمداً تدن سدياق خمفردف، يفطردة 
ل صإلسالتي إال ل ترصحل الح ة، دتدا ل ترد  صملرحردة صملةادرف ر د   عمريا  جرصحية تا  ف   خير  وا صلل 

لامدد م صلندداس صلددلين كدداا ص   ردداً كددان صلفادداها صل صضدد  حمرجدداً جدد صً ال لرسددرطة ودعاهتددا رحسددة، ولاددن دي
ياتن ن بافا  مساوع   ون ريل ت صا  وا صٍب تنفهاة، وررصئل ودوصتدر تاطردة، ب د ف صلسدرطة وجربوهتدا، كدان 

فادداها ياددرب عددن السددل حددن ل حالددة دضدداف صإلميددان ل وخددزف ضددمري ت ددل تردد  عردد  صللددرد صملدداتن ذلدد  صل
اادق صإلميان صللع سرة ب إهصدتل وحريفل، ودجدربوب عرد  وداعفهم، مث حداول ص إقناعدل باد  كدل  ذلد  أبهندم إءدا 

 ينللون دتر هللا.
يددا ً تردد  ص سدد رة صلددب تفسددر  كااددر وخددزف صلرددمري صملسددرم ت جاددة ح دداً، راددان ال بدد   دن حتصددل دح

بل رآن لف صجل ت  يف صلسنة ل خ تة صلسدرطة. إادل صل دم ل ي صجدل صلفجدزح وصمل صد  صلادام ي صجدل صلفلااديل 
صلاابرف . كان تااهضاً حمرجداً لرطدرر م صلسدرطة وصلنداس، وكدان صلسداصل صلدلع وجهدل عةد  صلدر ن بدن عةد  ه  

اصاًل ااةاً عر  ب صهفل،   يان عة  هللا بدن عمدرو بدن صلاداص بلدر،م صلااةة لاة  هللا بن عمرو بن صلااص س
كان  اهرها صلادام حيدرج صلسدرطة،   ياثر تن هوصية دحاديث، ل   كان اً تن تااوية حمس بً عريل تن ك ال قرية

لان تااوية كان يفمان تن  ويرها ب ال تراد، ران تا دخل عة  هللا بن عمدرو بدن صلاداص عرد  دبيدل و 
هنددرب تااويددة ب دد ف ودو ل دْن قفرددل تددن « ت فرددل صلل ددة صلةا،يددة»  تااويددة بكيدداً عمدداه ع ددة اددل  قددائاًلم عردد

دخرجل إىل صةر  ال تن واندل بلسديف دو بلدرت  دع إادل جادل صلل دة صلةا،يدة هدي ر دة عردي ودع صادل  صإلتدام 
وصحد ، سداصل لاردل تادره عريدل    وهندا ي صجدل عةد  هللا بدن عمدرو سداصل اداةاً وبسديطاً ل آن 17813د   

كثدريصً هسداً خ رداً تددن صلسدرطة دو همبدا تادره ل ذهنددل بد خزص  ضدمريب، لاردل كددان حيد  بخلنجدر ل دح ددائل  
كرما تر  عر  تر  ص َي  ل صل رآنم ص َي  ص امة صلب تة  حجم صلفنداقل بد  تدا هد  عرد  صلد هق ول 

  .صلصحف وصلص وه وب  تا ه  تفح ق ل صل صق
دادل وضد  يفادل عرد  جةهفدل، مث ااد  مث  16469سار ساعة عة  هللا  ول سنن صلةيه ي صلادرب  

 .أ عه ا  اعة رب، واعصه ا معصية ربهر  هدسل  وقالم 
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كالم يفيل، وت ريق تسفحيل، كان عة  هللا بن عمرو بللص  حياولدل، وكدان يادرف همبدا دكثدر تدن ،دريب 
اي ااتاً دن تاصية صإلتام ق  تاين صمل  ، وكان ياي ااتاً دن هنداك تدن سديأيت اا بفل بل صسفحالفل. كان ي

ليفناول هلص صمل   بد }َواَل تَدْ فُدُر ص دَاْدُلَسُاْم{ لفا د صلد وهف تدن ج يد  صلفنداقل بد  صمل ااد  صلااتدة لرخطدا  
أث ه عدن صلنديب  ص ، كدان صل رآ  وصلفأويل صمل  ف  حاديث اة يدة، همبدا   تادن قد  صهت در وقفهدا ل هجدة صملد
 صلف ريق ااةاً ووخزف صلرمري حادف لان ص تر صل صق  ررا السل ل هناية ص تر.

* * * 
عن د  قةيل قالم خطة تااوية ل يد م يفادة ر دالم إءدا صملدال تالندا، وصللديم ري ندا، تدن شد نا دعطيندا، 

 وتن ش نا تنانا ررم يرد عريل دح .
 قال تثل ت الفل ررم يرد عريل دح .ررما كاار صجلماة صلثااية 

ررما كاار صجلماة صلثالثة قال تثل ت الفل، ر ام إليل هجل  ن شه  صملسدج  ر دالم كدال بدل صملدال تالندا 
وصلليم ري نا تن حدال بينندا وبيندل حاكمنداب أبسديارنا، ررمدا ادر  دتدر تااويدة بلرجدل، رأدخدل عريدل رأجرسدل 

ر ص عريددل، مث قددالم َي ديهددا صلندداس، إ  تارمددر ل دو ل يفاددة ررددم يددرد تاددل عردد  صلسددرير، مث دذن لرندداس ردد خ
عري دح  ول صلثااية ررم يرد عردي دحد ، ررمدا كاادر صلثالثدة دحيدا  هدلص دحيداب هللا. مسادر هسد ل هللا  ص  

، رخ ددير دن  اردددين هللا «سدديأيت قدد م يفارمدد ن رددال يددرد عردديهم يف ددا  ن ل صلندداه ت دداحم صل ددردف»ي دد لم 
هم، ررما هد  هلص عري  دحيا  دحياب هللا وهج تل دن ال  ارين تنهم.  تسن  صإلتام دب  يار  ، قال صل ديخ تن

 «.7282إسنادب احي  »حس م 
رأهسددل تااويددة إىل صلرجددل، ر ددال صلندداسم هردد  صلرجددل، مث دخددل صلندداس ر جدد وص »ول ادديغة دخددر م  

ص صلرجدل دحيدا  دحيداب هللا، ر د  مسادر صلرسد ل  ص  صلرجل تادل عرد  صلسدرير، ر دال تااويدة لرنداسم إن هدل
ي د لم أييت قد م يفارمد ن ردال يدرد عرديهم يف دا  ن ل صلنداه ت داحم صل دردف، وإ  تارمدر دو ل يفادة رردم يدرد 
عري دح  رخ ير دن دك ن تنهم، مث تارمر ل صجلماة صلثااية ررم يرد عري دح  ر رر ل السي إ  تن 

 صملاجددددم صلاةددددري « جلماددددة صلثالثددددة ر ددددام هددددلص صلرجددددل رددددرد  عرددددي رأحيددددا  دحيدددداب هللاصل دددد م، مث تارمددددر ل ص
19/393 - 925.  

ررنالحظ هنا دن صلدنص بنهايفدل صلسداي ف لدي  ضد   تااويدة عرد  صإلودالق دع إن تناسدةة صلدنص ووهودب 
آليدفهم ل صلفلادري تن قةدل صلدروصف   يادن ي درتط هبدا تااهضدة تااويدة، لادن ررندرتك جااةداً حسدن  دن  صلدروصف و 

 ولنفأتل ل صلنص السل.
  دال تلكر هلب صلصيغة بةدق صإلودي صلدلع اةال مالنا والفيء فيئنا من شئنا أعطينا ومن شئنا منعنا 

تدن  ملااويدةم ال تدداا  ملدا دعطيددر، وال تاطدي ملدا تناددر! دال يدلكر هددلص صلفصدري  بةدق صلددلع  ادل تااويددة 
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بملطرق  ل   قرد  هللا لدل عرد  عردي، دردال ياد ن دعطدي ديرداً صملدال وصللديم   دحق تن كل  صلصحابة وآبئهم
 كرل لل 

صخلريلة عر  صملنرب يصي م صملال تالنا وصلليم ري نا، يفاة تر  صجلماة ياره صلفصري  وياك ب وال يدرد عريدل 
،دريب  ل  دحد . تداذص عسد  دع دحد  دن ي د ل دتدام تااويدة  دلدن تفادره اديحة  خدلوب  صلدب قيردر ل حدق

 ض م صالسفة صد وصلةطش صةاال تاذص كان ب س  دع دح  دن ي  ل 
بدل »صملهم ل صجلماة صلثالثة قام هجل اارف،   يسم  بل دح  ال قةل وال باد ، لدريد عرد  تااويدة ب جهدل 

 «.صملال تالنا وصلليم ري نا تن حال بيننا وبينل حاكماب أبسيارنا
ت رير  تر وصق  ال حمالة بسفسالم ش ي  لال  تدا « هر  صلرجل»س ررما دهسل تااوية لررجل قال صلنا

 حي ثم تااوية تارم وصلرجل هد  عريل، إذن هر  صلرجل وق ه هللا تا شام رال.
لان صلرجل   يهر ، ر هصً، عر  ص قل. وكان عر  صلناس دن ي هك ص دن وةياة تااويدة ل ت صقدف كهدلب 

 حرم ول  وت صدعة.تصري ب اب تا عرف عنل رااًل تن 
تا ص تر  هل كاار صمل ارة ح اً ل تال ولم، وكان صلرجل واتاداً ل تزيد  تدن تدال ولم، ويريد  دن 

 حيفام إىل سيلل ريل 
إذص كان كلل  رال ت ارة عر  صإلوالق، بللص  ت  تااوية. ل   عرف عنل صسرتضام خص تل بملال  

ل إالاقداً تدلهاًل خاادة عرد  كةداه صل خصديا  صلااتدة صلدب  كرما مل  ريهم حدة ذلد . ل د  كدان ينلدق صملدا
كدان حسددن صلاالقدة تاهددا ياسدةل ادد رت تدن صل ددرعية ل دعد  صلرعيددة، ل د  عددرف عندل ذلدد  تد  عائ ددة وصبددن 
عمر و،ريها، ولل ت  عةد  صلدر ن بدن د  بادر صلدلع هصر ندا قصدة تطاهدتدل ل ادحي  صلةخداهع قصدة دخدر  

دلددف دههددم  ر ددال ق لفددل صمل دده هفم إن ديددين إذن لددرخيص  100بياددة يزيدد  بددد  ر دد  باددث إليددل ليسرتضدديل ل 
  .6015 صملسف هك 

إىل  ااوية كان دذك  تدن دن ينزلدق ل   كان صلناس صللين صعف  وص دن تااوية سيهر  صلرجل خمط  ، رم
، وحممد  بدن ت قف كهلص، وح صدث صل فل صلارين صلدب صازلدق إليهدا ل عهد ب وتنهدا ت ده هف  عد ع بدن حجدر

د  باددر  كااددر وددا خص اددية خمفرلددة، كددان دبطاوددا شخصدديا  تااهضددة وددا تااافهددا بدد  صلندداس، وكااددر 
تااهضفهم  سر   حام تااوية وسياسفل ارحية ووصضحة، ت   يي  يااد يا ن اتتاً لاري  و  يا ا ص تن 

ن   يادن تسدفحياًل، وكدان وجد دهم صل ياة، بملناسةة  وكان صسرتضام تثل هلب صل خصيا  بملدال اداةاً إ
ل كددل  ص حدد صل ميثددل هت يدد صً ملااويددة راددان صل فددل صلارددين، دتددا دن ي دد م هجددل، ا دد د عردد  ك اددل ااددرف دع ال 
تاااددة صجفماعيددة لددل حت لددل إىل شخصددية عاتددة تااهضددة وددا دتةاعهددا وتايدد وها، اددرد شددخص آخددر همبددا تددن 

ة بملزي  تن صملال ويه د بسيلل،   يادن يسدفخ م آَي  قرآايدة ص عرص ، صسفلزب تصري  تااوية، ر ام يطال
ل هت ي ب دع إال   ينطرق تن ترجايدة دينيدة دساسداً لرمااهضدة، و  ي دل تدثاًل إن صملدال تدال هللا وصللديم ري دل 
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وإاددد  َي تااويدددة تسدددفخرف ريدددل إخل.. و  ياددداها دسدددر   حادددم دو يطادددن ل بيادددة تااويدددة دو يزيددد  كدددان 
 صضحاًم صملال وصلليم.صملطرة و 

وكان تااوية وصضحاً كلل ، ال ت دارة دبد صً تد  صملدال. هدلص صل دخص اادرف وال خد ف تدن تااهضدفل، 
ويري  صملال ررنمنحل تا ش نا، راملال تالنا وصلليم ري نا دواًل ودخريصً، ولي ال عن تااوية ريما با  كم ه  حريم 

سيلل، وت  ذل    يلال لل شي اً بل دكرتل  ي ال ذل  ول ، ل   تارم صلرجل أبسر   رظ و،ريظ وه د ب
 حن ص ن بلنهاية صلساي ف لرحادثة .

لان تااوية دكثر تن هلص صسفطارت دن يامل ت  يف صةادثة لفا ن ل ااةل ااتداً ال تدن دجدل صةردم 
بدل تدن دجدل وصلر ، وصلا ل وصلسخام، وصلارم رحسة، وكرهدا ادلا  ملااويدة ميادن دن ت دفق تدن صةادثدة 

 دخ ل صجلنة السها، دو عر  ص قل ع م دخ ل صلناه.
ت  يف صةادثة ليغري تساه صل صة أبكمرها رإذص بفصدرحياتل عرد  صملندرب يد م صجلمادة  ر   صسفطارت تااوية 

 ولثالث دسابي  تففالية  ارد صخفةاه لرناس، كان يري  دن ميفحنهم ليادرف وضدال هد ، هدل سدريد عريدل دحد  
رد عريل دح  ل صجلماة ص وىل خ ي دن يا ن تن صلناس صللين قال عنهم صلرس ل تا قدال، ردأعط  ررما   ي

لنلسل رراة كاية، وتارم ل صجلماة صلثااية، ررم يرد عريدل دحد  كدلل ، ر دال ل السدلم إ  تدنهم مث دعطد  
لرناس كرهم با م دخ لل صلناه لنلسل رراة كلثة، رجام هلص صلرجل دحياب هللا وهد  عريل وكان ذل  ب اهف لل و 

 ! تا دصم ق   رد دح  دخريصً وهد عريل، صةم  هلل
دتدا صملددال وصللدديم وعائدد تيهما، ودسدر   صلفصددرف هبمددا، وت  ياهمددا، رفرد  كرهددا دتدد ه كا يددة ال يرفلددر 

 ..صلنص إليها وال ير ي وا بل، صملهم ه  ل صلنهاية لن ي خل تااوية صلناه.
 

                                   * * * 
عن  ر  دن صبن عمر كفة ترف إىل تااوية، رأهصد دن ية د بنلسل، رردم يزصلد ص بدل حدن كفدة إىل تااويدة »

  .20213 سنن صلةيه ي صلارب  « تن عة  هللا بن عمر
ص بدل عن  رد  قدالم كاادر البدن عمدر حاجدة إىل تااويدة، ردأهصد دن يافدة إليدل ر دال ص صبد د بدل رردم يزصلد  »

  .1124 ص د  صمللرد لرةخاهع « حن كفة بسم هللا صلر ن صلرحيم إىل تااوية
هل وارر ص ت ه إىل هلص صة  ح اً  هل وارر ص ت ه ل عه  خريلة عاار صلرس ل والقاب وخالل 

ل ه  ال ثالث دو دهب  ع  د تن وراتل إىل هلص صة ، دن خياف صلناس تن صلافابة إليل إال با  دن ية حوص بمس
  اافددل وعرمددل، ور هددل وحيددادب صلسددرميأبمسددائهم، ودع دمسددام، دع  سم عةدد  هللا بددن عمددر بلددلص ! باددل تا

 اب كل  تا كان، ير  عريل صلناس ح لدل دن ال يةفد د بمسدل خ رداً عريدل، رردم يزصلد ص بدل حدن هضدخ، وبد د بسدم 
 تااوية ت  تاً عر  صمسل.
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هدد  صخلدد ف تددن صالسددفة صد تددن ،رددة صخلريلددة، دم داددل ب صيددة  هددل واددرر ص تدد ه إىل هددلص صةدد   هددل
 صلفا يم لصاحة صةق وصلاطية صإلوية صلب ال تاا  وا 

دم دال تزيج تن هلص وذصك، تزيج تن هوصسة صخل ف وهوصسة صلفا يم، ترصكمدر تد  صل قدر لفصدري تدا 
 ااه  ريما با .

 
فاريددق أبن صلدددنص تددرف دخددر    يددرد ل اددديغة ل دد  واددرر ص تدد ه إىل هددلص صةددد ، ولارددل ال تلددر  تددن صل

 صعرتصا بل وهد كمثال عر  وري ة صملرصسال  وددهبا.
 حياد اتم ه  ل ح ي فل ت    حصم.

* * * 
كندا تد  صبدن عةداس بارردة، ر دال يفم َي سداي  تدا يف ال دمسد  صلنداس يرةد ن، »عن ساي  بن جةري قدالم 

تن رسطاول، ر الم لةي  صلرهم لةيد  ردإهنم تركد ص صلسدنة  ر ررم خيار ن تن تااوية، قالم رخرج صبن عةاس
، صلسنن صلارب  لرنسائي 170، صملسف هك 3006، صيفل تن صلسنن 2830 صبن خزمية « تن بغل عري

3993.  
 سدنن « دن بلر،م تن دادف تااويدة صلرهدم صلادنهم ر د  تركد ص صلسدنة تدن بغدل عردي»وعن سنن صلةيه ي 

  .3993صلةيه ي 
 هرددة ص وىل لددن اصدد ق تددا قردتددل دعيننددا وسددناي  صل ددرصمف عسدد  دن اادد ن قدد  دخطددأ  ل سددطر لارنددا لر

 تا ، لانها صة ي ة، صل ثي ة صجلاهحة تثل ح   صمل س  عن  صالبفالرت.
صلسددنن وصل دداائر ل ت سددم  ياددل ، خدداف صلندداس تددن  اهسددةتةاددر كهددلص  ااددم حدد ث ذلدد  ل عهدد  
يرةد ص ولددن تلهددم ملداذص حت يدد صً،  ن صلدنص ال يددلكر دكثددر تدن صخلدد ف سددةةاً،  صةدج، بلددلص  صلفرةيدة باررددة، ررددم

وهل هناك دكثر تنل كسةة  لان  لن تلهم ملاذص كاا ص خيدار ن تدن تااويدة بلدلص  عند  صلفرةيدة بارردة، ولدن 
نة ر دد ، د  ل صلسددنن. هددل ت دد د عرددي ل هددلب صلُسدد "ت دد د عرددي"ي نادد  قدد ل صل ددرص  دن ذلدد  بسددةة 

 ريها عري ديراً "ت  د "مياهس ن سنناً دخر   يا ا ص
  ياددن  و ررننفةدل دن صلددنص   يددلكر دبدد صً دن تااويددة تندد  دحدد صً تددن صلندداس، هددم صلددلين كدداا ص خيددار ن تنددل

 بلفأكي .. خ رهم   اً تن ررصا
 اداً بلر،م تن ذل ، رإن تااوية وصةق ي ال،   يان تن صلن رت صللع ينزلق إىل تن  سدنن تايندة، خص

عن تا تا ن تفار ة ب اائر تاة ية،   يان هلص وةال دو دسر بل، وصلنص   يلكر قد  دادل رادل ذلد ، ر د  
 ..عرق صبن جةري دهنم خيار ن تن تااوية  وللل  ال يرة ن 
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ولدد  تام نددا دكثددر ل صمل ضدد رت وهدد  حيفدداج إىل تامددق رادداًل لردينددا دن صملسددالة   تاددن تسددألة تندد ، ل دد    
 تن ذل  ودعرق.كاار دق م 

رال قف باررة وتن مث صلفرةية هبا بطةياة صةال   يان تن شاائر قريش  وال تدن دصن بد ينها،  دن عررد ص 
وقوف قر ش  ق صر على اةزدلفة، وكانت اإلفامة منها حتد ادًا، بينماا كاان بةم   ل صجلاهرية، كان 

ْن َحْيُث دَرَداَا صلنَّداُس{ وللل  ازل ق لل  سائر العرب  قفون بعرفة و فيضون عندها، تااىلم }مثَّ دَرِّيُر ص تِّ
، تسدددرم 158، وديرددداً عدددن عددد م وقددد ف صةمددد  بارردددةم صلةخددداهع 4248[  صلةخددداهع 2/199]صلة دددرفم 
  .16783، د   1878، صل صهتي 1220

انا ادرد صخدفالف دتداكن ال تغدري شدي اً، واسدلر هردة صالوىل  ل   كان هلص صالخفالف صلدلع يةد و ص ن 
 ، كدان هدلص صالخدفالف وقفهدا ميثدل وجهداً تدن صلدب الدلها ر  هللا عريل و سدرم بل اسااً مبا رال صلرس ل  ا

دوجل صل طياة صإلسالم ت  صملاف  ص  وصل اائر صجلاهرية، وكان دن تليل قريش تن حيث دراا صلناس، كما 
معناااا  خلدددروج تندددل، كدددان ذلددد  دادددر  صخلطدددا  صل دددرآ  دع دن َّتدددرج قدددريش تدددن صةدددرم صلدددلع كاادددر تدددررل ص

 مساواهتا مع سائر العرب وإلغاء اتم للشعائر ال  كانت متثل ام يايها عنهف.
وكددان ذلدد  كثددريصً عردد  تددا يةدد و بلنسددةة ل ددريش صلددب صسددفطاعر عددرب سرسددرة صملالبسددا  وصلفا يدد ص  

 صلفاهخيية دن تا د لفمس  بزتام ص ت ه.
 -صملددا صل ري ددي صلسددابق  متر غاااً لكرامااةررددة، كااددر اثددل لاددن هددلب صل دداريف بلددلص  صل قدد ف عردد  ع

 صلطر ام الح اً.
 مه،دم خد ره ل صلنداسثدل وعيداً حدادصً صتفرادإن خ ف صلناس تن تااوية ل تسدألة صل قد ف بارردة، كدان مي

صملسددألة بددةغل عرددي جااددة تددن  -وهدد  يردديب  - دداب تددا يدد وه ح وددا وهبددا، وكددان هبدد  صبددن عةدداس ل ج صبددل 
 ل عي صةاد هلص.ج صاة ص

 ل   كاار صمل صجهة ب  هتزين دكثر  ا كاار ب  شخص .
وعندد تا خدداف صلندداس وهددم يددادون تناسدد  صةددج تددن صلفرةيددة باررددة، رددإهنم كدداا ص ياددربون ب ددال تددا عددن 

صملف د  د بلسدنن كمدا عدرب صل درص    -وعيهم بطةياة صلصرصرت صلدلع دصه ل افماداهتم بد  عردي  قديم صإلسدالم 
  .صللع تثل هنا ، صملا صل ري ي حن و إن   ي ص  ذل  إبف صمصً  تااوية   وب 

وكاادر تردد  صل دداريف بلددلص  صل قد ف عردد  عررددة اثددل ذلدد  كردل ل ل طددة وصحدد ف تدد جزفم دن تفسدداو  
 .اوية قطااً قريش ت  سائر صلار  وه  دتر كان يرررل تا

 ا افص ه ص ن.ل   كان صلناس وصع  ااتاً لرمسألة، همبا دكثر  
 لان وَي لاسف   يل  وعيهم شي اً.
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 ..ل   كاا ص خيار ن.
 ..تلك اللحظة اةس مرة  عن 

 تر  كاار دبر  تاطيا  ة ة تااوية صلب دصتر ع رين سنة.
ترد  صلرح دة  ل   دعطفنا صل كئق صلفاهخيية صلساب ة ا هصً تفن عة وخمفرلدة تدن دصخدل صلةي دة صلدب شده   

 ا هصً ول طا  ت جزف وتغنية ل صل قر السل. تلاعرر تاها،
وصلسددري صلددب افرددئ  م عددن كفددة صلفدد صهيخ وص خةدداهدو ل تدا ياطددي صملصدد صقية وددلب صل كئددق هدد  صبفادداد  صلفدا

عددادف بلغددث كمددا بلسددم  تددن ص خةدداه، و،الةدداً دون دسددااي  بلددر،م تددن دهنددا قدد  تادد ن دحيددا ً تنف ددرف بدد  
 لة صهة وصل ة ل صملطر  .صلناس لفصل إىل دهجة ص

دتا صل كئق صلب صعفم   عريها ل صل ا ل إىل ة ة تااوية، رهدي تدن كفدة صةد يث إبوالقهدا وصلاثدري 
تنها احي  قطااً بل وتفلق عريها، وس صها همبا ال تصل ولب صل هجة صلاالية تن صلصدحة صإلسدنادية، لانهدا 

 دسااي ، راةام عريها قابل لاخل وصلرد.ت ج دف ل كفة صلصحا ، وتا دصتر حتف ع عر  
عردد  دانددا  ددة دن اركددز هنددا دن كددل  هددلب صل كئددق صلددب وهد  ل كفددة صةدد يث   تددرد لغددرا صلةحددث 

  ر  هللا عريدل و سدرمصلفاهخيي، وإءا وهد  الحف صم تف هنا ضمناً، ودون دع قصد  عرد  حد يث لررسد ل  اد
وهلص يادين دن حد صدث دخدر  حفمداً قد  وقادر لانهدا   تركدة ل  ص تر صللع جال هوصف صة يث يفناقر هنا،

 تركة هوصف ص حاديث لا م وج د دحاديث ضمنها.
عردد  صلامدد م إن تددا واددرنا تددن حدد صدث عددرب صخفالوهددا بروصيددة صةدد يث، كددان كاريدداً ااتدداً، وعردد  دهجددة 

 عالية تن صملص صقية.
  صللرتف صالت ية صملةارف  ررنرصج  صملاطيا  صلااتة ولب صل كئق. تاذص درر  

م ترتاددز اجلاارب أو اساا خدام سااالح القضاااء والقاادر ل ثبياات سااطوة الدولااة واحلكااف -أوالً 
شرعية بين دتية عر  حق إوي خاص هبا، ل د  دعطدي ص تدر دواًل ل دريش، وعند تا تنا عدر قدريش ريمدا بينهدا 

ع ال تاا  لدل ملدا دعطد  وصملداا  صلدلع ال قر  هللا ملااوية رهل  ح  دن يارتا عر  قرائل  إال صملاطي صلل
تاطي ملا تن ، وإذص كان دعط  بين دتية وتن  بين هاشم ضدمن تدن تند ، رهدل هنداك صعدرتصا عرد  حامفدل 

 صلب وسار كل  شيم 
صهتاز  هلب صل رعية عرد  حد ث اتهخيدي وصحد ، هد  صافصداه تااويدة عرد  عردي، وهد  صافصداه   يادن 

لال،الددة وال تغردد  ، ولاددن ص،فيددال عرددي ،دد هصً د هددر تااويددة. هددلص صةدد ث حامسدداً بددل كددان دشددةل حبالددة ص
ل د  ه،دة  ، إبرادة رب بقضائه ععا  حمب اه ومشايئ هصلفاهخيي رسر تن قةل صلسرطة ص ت ية عر  دال حصل 

 هللا دن ي هر تااوية وصافه  ص تر.
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 ، ر هدد ه تااويددة سدديا نوعمدد   صلسددرطة إىل تاددري  هددلب صل ددرعية وترسدديخها ل صلنلدد س وص ذهددان
 ، وصلد عام صلدلع أيتدر بدل تااويدة ر  هللا عريدل و سدرملررس ل  ا ح يث  ف  يف تاب صً إىل ي م صل ياتة، وب

صلندداس بادد  صلصددالف يسددفخ م لفاددري  هددلب صلن ددرف، بددل إاددل ي ددف عردد  صملنددرب ل صمل ينددة لي دد لم تددن دهصد دن 
تنل بدل وتدن دبيدل. إادل صةدق صإلودي صلدلع  اردل رد ق دكدابر  يفارم ل هلص ص تر رريطر  لنا قرال، رنحن دحق

صلصدحابة ودراضددرهم، كدل  ذلدد  تدن دجددل حد ث اتهخيددي وصحد ،    إلغددام دسدةابل صلطةيايددة كرهدا دراددة وصحدد ف 
وإهجاعل تةاشرف إىل هللا مبادًن حمةفدل وه،ةفدل. إن تادري  تثدل هدلص صمللهد م وا درب تفنادرصً بدزع ديدين، يفاداها 

 وعناار صخلطا  صل رآ  عرب وري  م ت  تلاهيم
عم تدددداً، بعفةاههددددا تددددن اددددن  هللا باددددل   االس سااااالم للحااااوادث ال ارتيااااةداددددل ين ددددر هوحيددددة  -1

ص حدد صل، وهددلص وب ددال تةاشدددر ي ددال سددرةية بلغدددة تندداقل إ ابيددة صخلطددا  صل دددرآ  صلددب صعفمدد   عرددد  
. إ ابيددة صخلطددا  صل ددرآ  صلددب صعفمدد   عردد  صلفغيددري -صةدد ث صلفدداهخيي كحددارز تددن دجددل صسددفثاهف صلفحدد ع 

  و قددل ،امردد ص رسددري  هللا عمراددم و صلفغيددري صلددلع يصددنال صلندداس أبالسددهم وال ينف ددرون ازولددل تددن صلسددمام 
تاري  تله م صالسفسدالم لرحد صدث، بعفةاههدا تدن وضد  هللا يطدي  بإل ابيدة صل رآايدة جااةداً،  .  هس لل.. 

 ية صجلاهرية تفنارف خرف صلنص ص صل ينية.وياي  تلاهيم وقيم صلسرة
عندد تا ارجدد  ص سددةا  تدددرف وصحدد ف إىل هللا، رددإن صةاسددة صملهمدددة صلددب ،رسددها صخلطددا  صل دددرآ  ل  -2

ر هصً. إن هلب صةاسة صلسةةية صلرصسخة بامق ل صخلطا  صل رآ   البح  عن األسباب تعطلصملسرم، حاسة 
بنيفددل ص ساسددية وتاطيرهددا، عددرب إلغددام ص سددةا  يادد  إلغدداًم لرا ددل ت ددال بزعمنددا جدد هر صلا ددل صإلسددالتي و 

 صملسرم وإقالة لل وحت يرل إىل ارد الة دخالقية تثل صةرم وصملرومف وصل هاتة.
عنصدرصً تهمداً تدن عناادر ة دة تااويدة، وكدان  ل صملرحرة صالت يدة شال صالسفة صد  االس بداد: -كاياً 

  صلددلين عرردد ص صل دد ف وصلصددرصتة  ل عهدد  عمددر خص ادداً  لاددنهم   يارردد ص ذلدد  ج يدد صً ااتدداً عردد  صملسددرم
ل ت اهر ع يد ف  سدل  صلد تام وقفدل صخلصد م إىل  صالسفة صد   ر  ت ع. صالسفة صد إال ت  ب صية صلاه  ص

 قاا اًل هنائياااً حدد   صلفمثيددل جبثددثهم، كمددا تدد  حممدد  بددن د  باددر . ميثددل صالسددفة صد ل دعردد  شددال تددن دشدداالل 
وهوحيفها، صلب   تان ارد ا ام سياسي   تسن  لل رراة ليفحد ل إىل تاسسدة عرد  دها لفكرة الشورى 

صل دد ه  ريمددا بيددنهم،  -درددرصدب مياهسدد ن صلف دداوه  ي ا ددام صجفمداعي وصقد ، ولاددن كااددر جددزمصً تددن ع يدد ف صل  
إاددل دحددق بل دد  تددن سدد ل صخلددا  ا ددام تفااتددل بدد مصً تددن إميددان اةيددل ص ول إبددرصهيم عددرب صلفسدداحل، وقدد ل صلر 

دهية صلساصل صللع لن ينل  عنهم ولن يرتكهم حن ل ص خرف بل ور  عرديهم تن  تا دك  ب صل رآنإبرصهيم، و 
عرد  آليددة صلفسدداحل، حبيددث تصدري جددزمصً تددن وةياددة صل ددرآن  دههبددم ل دد   ص سد رة بدد اًل تددن ص ج بددة صلف ري يدة، 

 تلاريهم وا رهتم لر ج د.
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م ص تددد ع صالسدددفة صدع بطةيافدددل وهددد  صلدددلع دقدددام سدددرطفل عرددد  دا ددداا صل ددد ه ، ال ميادددن دن إن صلن ددا
ينسددجم دو يفاددايش تدد  ع يدد ف صلفسدداحل، را سدد رة صلاثددريف تزعجددل وت ددا  ل شددرعيفل، لددلل  كددان قماددل 

صلةلهف  لر  ه  كن ام سياسي ارد ب صية اهي ية ل فل صلساصل بملطرق، ل فل ح هم بلساصل صيرد صللع ه 
 ص وىل لإلميان صإلبرصهيمي صةنلي، وصلة صية ص وىل للارف صل  ه  صلب ال ميان لرسرطة دن تفسات  تاها.

للل  ار  دن تااوية ل حربل ض   صلفساحل صيرد إبوالقدل، حدن لدي  صملخدفص بل د ه ، كدان يرصسدل 
ر  هللا افة إليل ب يم مسال تن صلرس ل  اعمالل عرب ص تصاه، إىل صملغريف ترف دخر  وصليل عر  صلا رة، لي

  ريافة إليل وصيف صلا رة تا ل صملااهضة صل صئمة، دع صلفساحال  صل صئمةم إن هللا كرب لام ثالكً عريل و سرم
  وهدد  سددياق افددزد ولددل تغددزصب 6862، 6108 صلةخدداهع «  وكثاارة السااؤالقيددلم وقددالم وإضدداعة صملددال، »

 ا رة، وررتف  تنية تري ة بلفح َي  تثل ررتف صالا ال  ص ت ع.صخلاص ل بي ة تااهضة تثل صل
بددل لرسدداصل صلددلع شددال عنصددرصً تهمدداً تددن  ..ل دد  كددان صالسددفة صد ص تدد ع إذن قددفاًل ال لر دد ه  ر دد 

 عناار صلغرس صل رآ .
، ل ددد  عمددد   صلسدددرطة توظيااال النصاااوص الد نياااة واج زاؤهاااا مااان ساااياقاهتا األصااالية -كلثددداً 

صلة صيددة إىل صسددفخ صم اصدد ص اة يددة دو قرآايدددة وت  يلهددا لصدداةها عددرب إخرصجهددا تددن سدددياقها ص ت يددة وتنددل 
ص اري صلاام، وكان هلص ميثل ساب ة خطريف إذ  ر ر صلنصد ص صل ينيدة مبادزل عدن صلف  يدف قةدل صلسدرطة ل  

كان صل رصه صلدلع  ،  ر  هللا عريل و سرمحن ل حادثة صلس يلة با  وراف صلرس ل  ا..كارة صلاه د صلساب ة 
صَّتددل قددرصهصً سياسددياً وصقايدداً اددرراً دون دن حيمددل دحدد  تسدداولية ترو ددل عردد  عدداتق اددص اةدد ع  ه،ددم دن ذلدد  

 ، وبلر،م تن دن عه  صخلالرة صلرصش ف ايز بخلرلام صلل هام ل صل قدر السدل، إال أبثر هجاي  حصل الح اً 
اةد َيً لصداةل، دو لصداحل صلسدرطة صلدب ميثرهدا. لادن هدلب  دن دع دح  تنهم   يسدفامل اصداً قرآايداً دو حد يثاً 

تندل دع م صل اهرف ب د  وصاف ر  وصسفلحرر ت  ب صية عه  صلسرطة ص ت ية، بل وحن قةدل دن تةد د راريداً 
دن هر  دتةارت تااويدة صملصداحف عرد  صلسدي ف، ل ت قدف ياداد ياد ن هتدزَيً لادل تدا سديأيتم بد م صسدفغالل 

 دجل د،رصا سياسية حبفة. صلنص ص صل ينية تن
وبلددر،م تددن داددل لددي  تددن صل صضدد  إذص كااددر آليددة صل ضدد   وضدد  دحاديددث تالوبددة واسددةفها لررسدد ل 

  قدد  بدد د  ل تردد  صللددرتف، إال داددل عردد  ص هجدد  دن وضدد  ص حاديددث قدد  بدد د ل ر  هللا عريددل و سددرم ادد
خيد تان صلغدرا صلدلع دخددل   صدحي  تنهداصل صلة صيدة صملةادرف ر د  كدان  ويدل وتلسدري ترحردة الح دة، دتدا ل

بفأديفل ص حاديث صمل ض عة ريما با ، وهمبا كاار بال صإلضارا  صلةسيطة صلب تراف عر  صملنت ص اري 
 تلي بلغرا تن دجل اف  تغز  صلفأويل وصلفلسري صملطر   صلرتويج لل.
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  تفنزل دساسداً تدن دجردل،   رهلص صالسفغالل لرنص ص صل ينية وقسرها عر  وصق  خمفرف تن دجل ه ف
كان ال ب   دن يادع بلف هيج إىل صسفح صث آلية صاف ائية ل صلفااتل ت  صلنص ص صل رآاية وصلنة ية، إاندا جند  
تدثاًل َّتصيصدداً لاددام وتاميمدداً خلدداص دون ضدداب  ،ددري ضداب  تصددرحة صلسددرطة، راندد تا يصددط م دبدد  ذه تدد  

ثنددام واليفددل لر ددام ل عهدد  عثمددان، خبصدد ص صكفنددا  صلددلهة تااويددة، وذلدد  قةددل دن يفصدد ه سدد ف صخلالرددة د
وصللرددة وص َي  صل رآايددة صلددب ت رددي بادد م ذلدد ، يفارددل تااويددة أبن ص يددة إءددا دازلددر ل صليهدد د دع إاددل هنددا 
خيصددص آيددة قرآايددة بلددر،م تددن وضدد   صهتةاوهددا بمل اادد  صلااتددة، بينمددا اددرصب وتدد  اصدد ص دخددر  تثددل اددص 

 يفااتل تاها إبوالقها وبال عم تياهتا بلر،م تن دهنا ال حتفمل ذل  تن خمفرف ص وجل.صلطائلة صملنص هف 
إغفاال الادور ل   دد  هلب صالاف ائية ل صلفااتل ت  صلنص ص صل ينية سد صم كاادر قرآايدة دو اة يدة إىل 

لقااة اةقاصادي فيهااا، وإخراجهااا عاان سااياقها األصاالي العااام وال عامال معهااا، كمااا لااو كاناات نصااوص مط
، وبينمددا كددان صلل ددل صمل اادد ع ل عهدد  عمددر تنزلاات علااى بيئااة خااارج الزمااان واةكااان والظااروف الطبيعيااة

خص ااً يثمر افائج صجفماعيدة تلهردة عرد  كاردة صلصُّدُا ، ردإن صلفااتدل تد  صلنصد ص هبدلب صلطري دة دد  إىل 
إىل دن بدد د  آليدددة صل يددداس ل صاالددام صلل دددل جااةدداً عدددن و ائلددل صالجفماعيدددة، بايدد صً عدددن ت اادد ب ص ادددرية 

 صل ه ه، وصلب   تا ا دب صً عن صمل اا ، و  ترج  صلل ل إىل دوهب صالجفماعي صملطر  .
ل دد  قفدددل ت  يددف صلنصددد ص عنددد  صلسددرطة ص ت يدددة صل ددم ل صلدددلع ،رسدددل صخلطددا  صل دددرآ  ل صلفلادددري 

 صملسرم.
* * * 

 وال ريها لس ف صةام. م دع صللرتف صلب ر  كاار دبر  تاطيا  ة ة تااويةت
 السلبية.كر س   اجلرب ق ل اإل ابية و

 واالس بداد ق ل الشورى وال ساؤل.
 .و كر س االج زاء و االن قاء البعد اةقاصديتوظيل النصوص ق ل 

إن تاطيددا  تردد  صلرح ددة مباددًن آخددر قفرددر دبددر  صلانااددر صلددب حددرص صخلطددا  صل ددرآ  عردد  ،رسددها، 
 إاسا ً آخر. جارلري  صإلاسان صجلاهل وب لفل لفصلث هف صلب ، وصلب شارر ضمن تا شارر

باةاهف دخر  إن تاطيا  ترد  صللدرتف قد  حدلرر صلاناادر صلدب شدارر صل رادة صةرداهية صوائردة، وصلدب 
بره  تر  صالاف الة صملاجزف صلب ح لر صلار  تدن ادرد قةائدل وثنيدة تفلرقدة، و،اهقدة ل جاهريدة سدخيلة إىل 

 اهف ح ي ية، ال تزصل آكهها بقية إىل صلي م.داحا  حر
 بخفصاهم إن تاطيا  تر  صللرتف قفرر دو ب د  ب فل تلاهيم صلا الاية صلب دهساها صإلسالم.

 وبخفصاه دكثرم عن  ذل  صملناطف صلافيق وجلنا عصر صالحنطاط.
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* * * 
 هل كان معاو ة خاليا من اال ابيات ؟

ملااوية تنجزصتل و إ ابياتل صلب سيا ن تن صل رم صللاد    لل و لفاهخينا   دب ص..صالتر لي  كلل  ، كان
كردل   إاااههدا..ال صحتد ث هندا عدن دتدر صللف حدا  رحسدة و لادن عدن تلااديل إدصهيدة تهمدة جد ص كاادر 
جزمص تن صس  دسفمرصه صل ولة..كان صلرجل إدصهَي  فدا ص بدال شد  ..و تدا تفحد ث بدل صلافدة و صلسدري عدن 

دصهيدة و صلفخطيطيدة صلدب ال ميادن ل ولدة صن تسدفمر دوهندا ، و ب ل صة ي دة تاةدريص عدن ت صهةدل إال" صج "دهائل
و هددي صال ابيددا  صلددب جارددر تددن عمددالق تثددل ل جااددة دع صئددل وصضددحا لرغايدة..صلدب كددان صالرف دداه إليهددا 

مر صررددددل تددددا ل هدددددلب عمددددر "ي  لهددددا" ل واليددددة صل دددددام..عرما إن صالدصهف صلامريددددة صلصدددداهتة كااددددر تسدددددفث
 م كل تا ميان صن ية ه تن سرةيا .صال ابيا  و حتج

صالتددر إالشدداايف هنددا ، إن هددلب صال ابيددا    تسددفمر .  تفاددرس.    دد  وددا حاضددنة راريددة حتف يهددا و 
  ارها ءطا لرفلاري و دسر ب ل صالدصهف..صال ابيا  ، ل تر  صلرح ة صملسفمرف ،   تسفمر..

ا  صملرحرددددة ، راردددد  صلاا ..ل دددد  وجدددد   تددددن يارسددددها و يركزهددددا و حي وددددا لفصددددري ءدددد  دتددددا سددددرةي
حياف..سدد صم كددان ذلدد  ب صدد  دو دون قصدد ..ل   صسددفمر  كددل سددرةيا  صملرحرددة و دتاددن وددا صن تفحصددن 

 خرف اص ص دينية لفمر  صلفس يه و صلفربير صل رعي ..
عر  صالجيال صلالح ة صلب كدان ينةغدي عريهدا   بلو هلص بللص  ال ميان وض  صلر م ريل عر  تااوية..

 صن تن ي إهث تر  صلرح ة و تارس صال ا  تنها و ترلظ تا ه  ،ري قرآ  تنها..
صالتر ص خر صللع دحة صن صكرهب هنا و ه  إن صالسفة صد صالت ع صملفمثل بلةطش بخلص م ، ه،دم كدل 

خمففاا جادا لاو قاورن ابل جاارب لدل ، كدان سديا   شئ..و ه،م كل هرردنا صملةد ئي و صلا ائد ع و صالخالقدي
 عر  صالسالم و صملااارف لل.. لالتم و صةراهص  صلساب ة ال ارتية

صو تةجددديال بفاهخيندددا ..و لانهدددا صة ي دددة صلفاهخييدددة ..راملسدددرم ن بنددد ص حرددداههتم و ال ا ددد ل ذلددد  تةييردددا 
روتان و صلصيني ن و صللرس تثال..و   ترتادة دولفهم دون صن ينزل  ص صىل اا ه  كرب  عاتة كالب دح ثها صل

اا ه كرب  صال ل ررتف الح ة ج ص عر  بندام صل ولدة بدل و باد  بد م صر ودا و صهنيداه صل ولدة صلاةاسدية   دع ل 
 إواه حرو  صللرجنة و صلب كان صلة م ريها ، دع ل صيا ه ، تن ورف صللرجنة حت ي ص ..

ع و إن بدد ص دكثددر صخالقيددة تددن  دداه  صةردداهص  صالخددر  ، صال إاددل ه،ددم ذلدد  ، رددان صالسددفة صد صالتدد  
..دع صن صاف دداد  و  دون مساا وى اةثاال القاارآب و ال جربااة النبو ااة و إم اادادها الراشاادسدديا ن بلفاكيدد  

..صتدددا لددد  صسدددفخ تنا ت دددايي  اسدددةية و قاه هدددا بفجددداه  عقاااا يس قرآنياااة حصااارات ييمندددا لفرددد  صللدددرتف هددد  
 ج ص..  ربة مالئكيةر  ..راهنا سففل ق بلفاكي  و تة و صةراهص  صالخ
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 معاو ة ليس م هما أصال..فال داع للدفاع..
كمدا  لدد  إن اددرد   و ن ص تد ه عندد   خمفرلددة دوتداً رددإ  دعرددم جيد صً دن تااويددة سدديج  تدن يدد صر  عنددل، 

 دلدة صلدب سدفاول، وتسدفخ م ، بدل إ  دعدرف تسدة اً صلنصد ص وصت ييم ررتف حامل تاين إهتاتدا شخصديا لدل 
دن  وهدي ص دلدة « َتدن صجفهد  ودخطدأ رردل دجدر»تن دجل صل رارت عنل، ودسفطي  دن دسردها ل  شد ر، دبفد د تِّ

 صلب ت  س صللرتف أبكمرها وحترم دع تناق ة هبلص صلص د.« خري صل رون قر »صملاف لة إىل 
لاي  د  تدن يد صر  عندل، كمدا دن صلةحدث  امفرلة رمااوية لي  ل ت ض  صهتوصة ي ة دن صملسألة هنا خم

 صلسابق لي  حر ة دخر  تن تسرسل صلسة وصلران صملسفمر تن دكثر تن دهباة ع ر قر ً وبنجا  سداحق، 
   و ه  بلفأكي  لي  حر ة  صخر  تن حر ا  صلف رية صللاشل ر ال كسيحا تنل ع  د . 

 فم تدن اادي دن إحصدام دجدر دع دحد  لدي  عرينا دن ارتر  عن ذل  كرل، وان ر لرم ض رت ا رف ج يد
تهمفنا، ودال لي  تن شأانا عر  صإلوالق تن سي خل صجلنة، وتن سيرج ل صلناه، ودال با  كل شيم، تن 

 صملمان ج صً دن يفغم  هللا مبغلرتل صللرتف أبكمرها، ودن ذل  كرل ال يلرتا دن يرري  ل شيم.
م تااوية دو ا ائصل دو صجفهادصتل، وهل سيحصل عرد  إن صلةحث صلسابق لي  ه رل صلةحث ل دخطا

تلاااك الفااارتة كانااات حا اااة دجددر وصحددد  ل حالدددة خط دددل دو دجدددرين ريمدددا لددد  دادددا ، صملسددألة خمفرلدددة ااتددداً، 
 ومعطياهتا أثرت على بنية الفكر اةسلف والعقل اةسلف واجمل معات اةسالمة بشاكل عاام إىل  ومناا هاذا،

تثدل     مبازل عن تااوية السل و إهصدتل و قص ب  ت حرج وكرب -ن ص جر ريل بغل صلن ر ع -وصخلطأ ريها 
ل  و لال صل يم صل رآاية ص ادرية، وترادصً  ن ااه صخلطأ ضخماً هائاًل كرف ثرج ب د  اغريف وكرب  إىل د

ل ل صل قددر السددل وتدد  صل قددر، ادداه جددزمصً تددن بنيددة صللاددر صملسددرم، وتددن وةياددة صيفمدد  صملسددرم، وتددن دسددر ب
 صلفلاري.

 هلب ص خطام صلب كرب  هي صلب تاةرنا صلي م وت    إىل صل ارت.
  ..وإب ا  ووض  ، ل  دهد  صخلروج تن عصر صالحنطاط عرينا دن اة د تن هناك، تن صملنزلق ص ول

 
 ..افرع

 إذص ادداة عريدد  تصدد ه عالقددة ذلدد  صملنزلددق ص ول، ب ضدداية عصددر صالحنطدداط صلددب ااي ددها، حدداول دن
 تلرتا الس  تايش ل ذل  صلاصر، ل ة ة تااوية صلب دصتر ع رين سنة.
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ح يث عه  جباهريدة، تثدل تا دم صملسدرم  ل بدالد صا   دار تن صمل صيف، ح يث عه  بإلسالم دع 
إال دن ك اد  تدن صملد صيف  ادل عربيفد     دخردر بإلسدالم وتداتن بام تياتدلصللف حا ، وبلر،م تن دا  قد

ص بدددردع صلسددرطا   ارددد  ،ددري تسددرم، لدددلل   ددرع عريددد  دحاددام صجلزيددة بلدددر،م تددن ك اددد   قصددة، وهددل
، تثرمددا  وداددر تارههددا تسددرماً، وصلسددرطة ال هتددفم هبددلص، إهنددا تريدد  صملددال وصملزيدد  تددن صملددال، ، إهنددا ت رمدد  ،

 سيلال دع ت ر م  اب دع  ا  ل دع  تان وتاان.
  ، بددددل همبددددا كددددان  رمهددددا دقددددل  رمددددا تددددن حااتدددد  همبددددا صاددددر سددددفارهها داددددال حددددن لدددد    ت رمدددد 

 صلساب  ..لان حاات  كاا ص تن دبنام جر ت  .. و ها صار    الس  تنحا ص وم بطري ة صو أبخر ..
ها هي صلسرطة  ترك بسة هجل تا، تا صمسل  صمسل عري. ويان ال تصغريصً وحت ريصً لل دب ترص . إا  ال 

ل، لاندد  تسددم  هسدداً ي دد لم إاددل كددان هجدداًل ادداةاً، وصبددن عددم  لررسدد ل تاررددل، لاردد    يسددةق لدد  دن هديفدد
   بل و وج صبنفل ووصل  دحلادب.ر  هللا عريل و سرم ا

وصلسدرطة  تددرك بسددة ل. لارد  تسددةل رادداًل لفددفخرص تدن دذصهددا. لاندد  ت ددر ه دادل ال بدد   ودن يادد ن هجدداًل 
سددفحةل ااايدة هبددا..حن لد    تاددن تادرف عنددل و سدف ره صاد  اداةاً عداداًل لفارهددل سدرطة  املددة تثدل هددلب.

 شي ا..
مث إهندم يسدفمرون بسدةل بلدر،م تدن داد  عرمدر داددل قد  تدا . ملداذص َي تدر   هدل ي د ه تدثاًل دن ياذيهددا 

 . حن وه  تير 
 لانل تير. هل ميان ذل  

 وداددددر حدددد يث عهدددد  إبسددددالم دع حدددد يث عهدددد  ب ثنيددددة وتاف دددد صت  صلسدددداب ة ت هددددر عردددد  صلسددددط ، 
اددداهك تريددد  دن قدددادهين عرددد  رادددل صلاثدددري تدددن قةددد ههم ..و در ت  صلدددب دتفر دددر أبشدددخاص خدددرصري  تاف ددد ص

تفجسم، دن تفمثل ل شخص، ل هتز يرتة  بل ين صجل ي  صلدلع صعفن فدل  دون دن ياد ن هنداك دحد  لادي 
 .. ي ر  ل  تلاايرل

  39ذص با  صلغر ، س   ،ر  ترادوتا
 ت حرج و كرب ليا ن تا ارصب صلي م دال ار  صلي م كيف صسفمر كل ذل  ، 

* * * 
 رد الفعل" صار عقيدة"

                                                
صلة صية عر  ص قل  تنزل داً كةدريصً صازل در إليدل هدلب صللرقدة دو ترد . ول د  كدان تا ديم آل صلةيدر  ول   كان صلغر  صملراد صللع تثل هدف رال  ل 39

إىل ح    ليههم، ارد حر ة هنائية وتاسلة، تن حر ا  صلغر  وصلغر  صملراد صلب صسدفمر  بلفلاعدل إىل دن وادرر إىل تدا وادرر إليدل تدن 
 شرك ووثنية.
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كددان هددلص تثددااًل بسدديطاً خلطددأ تدد حرج وكددرب، وتددرك آكهصً جسدديمة وهائرددة، عردد  اتهيددخ صللددرق صإلسددالتية 
 وصيفماا  صإلسالتية وتا  صل إىل صلي م قائماً ي ق اف ص تة.

مدر عند  بادل صللدرق كاادر هدي ص خدر  ،رد صً تندلم تسدألة سدة  د  بادر وع وضد وهناك تثال آخر د
 .صبف صًم  ترادصً ي صجل ،ر صً ررضفل صلسرطة

مبثابة إعالن تفج د عن صل الم وصلةياة وا، وكان ال ب   ولص  ضر صلسرطة سة  عري عر  صملنابرل   رر  
 اب.صلسة دن ي صجل سةاً ترادصً كمالال رال هد  رال تساٍو لل ل صمل  صه وتااك  ل صال 

و سةا  كثريف   يفجل صلسدة صملرداد حند  تااويدة، دوودام دتنيدة وتفار دة بالضدطهاد ص تد ع، وكايهدام 
رت بد دن تاااة تااوية صل ينية   تفرخم دب صً حن ل عه ب، وكلثهام دن صخلطا  صإلعالتي ص ت ع كان يفله 

عمدر اس صن ص  بار ق  "ع  " عمرصً ..دسل صلرتويج لرف هيث ليزي  ، عر    سنة صل يخ  د  بار وعمر 
 ق  ع  سفة ترشح ..

وولص وإتادا ً ل صلناايدة، ر د  وجدل صلسدة صملرداد حند  د  بادر وعمدر بلدر،م تدن دهنمدا ال عالقدة ومدا 
 مب ض رت سة  عري إوالقاً.

 ااتا و   يا  لل صع وج د دو دثر.. د س   سة  عري وبا  ع 
 بل ااه هتزص و شااهص لرلريق صالخر.. ، ااه ع ي ف،  ي بدتا صلسة صملراد، ر    

 إال صخلطأ يف حرج ت  صلزتن ويارب.
 
 

 لو رأ  ف معاو ة لقل ف انه اةهدي !
 لان دس د تا ل ة ة تااوية كان دن تا تالها كان دس د باثري.

  عدابرف ل عهد  تدا عد ص ردرتصر   كان كل  تن تال تااوية تن تر ك دس د تدن تااويدة تدن كدل  صل جد ب، 
و يايدد  صلرشدد  صىل  دن ياادد  ع دداه  صلددزتنن لاسددف ،  عمددر بددن عةدد  صلازيددز، وصلددلع   يسددفط   خلريلددةص

 .صخلالرة
ول   كان تااوية وصعياً لدلل  صلفد ه ه صلدلع سيصدري، بدل ل د  سداهم بفاريسدل بف ليفدل ليزيد  تدن باد ب، 

وكدان ادادقاً ل « د  درردل  دن سديأيت باد ع إ  وليفام، وق  كان تن قةري دررل تدين، كمدا»وق  قالم 
و    إادل   يافدف إب هداه صلاةدث وصلرهد  ،ص صقية. ر د  كدان يزيد  سدي اً هلص صل  ل ااتاً إىل دقص  ح ود صمل

حيدداول إخلددام ذلدد  صحرتصتدداً مل قاددل عردد  سدد ف صخلالرددة، لانددل دكثددر تددن ذلدد  صهتاددة ر ددائ  شددنياة ل حددق 
، لاندل اسدفة صديد  صتفد صدصً راريداً لصلةيادة. كاادر ترد  صلل دائ  اثدل بلفأك تااهضيل تدن دجدل صةصد ل عرد 
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تلحبددة تثددل صلددب  صخلطددأ صملفرددخم تدد حرجاً عددرب صل قددر، إذ تددا كددان تااويددة ليدد هط السددل بسدده لة ل تنزلددق 
 صهتاةها يزي .

 دتيدة ل عهد  لدق بدينصةسد  ودوالدب، وصحد ف تدن دكدرب تزص دسف ده  ريهداصقادة كدربالم صلدب ل   كاار و 
يزي . ر   ااه  صل صقاة هكناً هكيناً تن ع ي ف صللرقة صملااهضة، وعمردر آليدة صلغرد  صملرداد هندا ديرداً ك داا ن 

حت ل صةس  تن هتز لرث هف ض   صلطغيان، كما كان  ة دن  و وةياي، خص ااً ل دوقا  صل رم وصلطغيان
ة رلية صلفا يم صملرادف. ل   عمل صلغر  صل ا  وصلغر  صملراد إىل هتز آخر َّتفر  ريل صملاف  ص  صل ثني، يا ن 

، اداه تربدة ت  سدة تفد صهث ق صسدفها م صلدلع سدالر عريدل صلد تام عرد  كدل  دجدزصم صل صقادة، حدن تدرص  كدربال
عدرب صل درون، وتنف ددل حدن صليدد م عدرب ص قطدداه ليصدري عريهدا صملاليدد  تدن صل ددياة ل ت هدر يادداد ياد ن صليدد م 

و لاددن  سدد  صسددفمرصهها و صسددفمرصه سددرةياهتا دون دع صسددفثماه  ااتدداً تددن صالهتةدداط بل صقاددة السددها.تلر،دداً 
ل   بله   صل صقاة ملله م "صمل ر تية" صللع كرب و ترخم و ااه صلي م  عائ ا  دتام دع ح صه و    ابياهتا.

 ت صال وةياي ب  صلطائلف ..
اهخييددة بسددةة صهتةدداط ع يدد ف صل ددياة هبددا، رددإن وقددائ  دخددر  وإذص كااددر كددربالم قدد  صحفرددر تااافهددا صلف

هسددخر ذصكددرف صالسددفة صد وصلددلل، وصخلندد رت وصل رددم، ل دد  صسددفةيحر  دون دن يددرتة  دحدد  هبددا، لانهددا  تددر  
دكثددر تددن مثدداا ، هددم ب يددة  -صةددرف  -صمل ينددة السددها عردد  عهدد  يزيدد  ملدد ف ثالثددة دَيم، وقفددل ل تردد  صل صقاددة 

ل قدددر، وقفدددل ديرددداً حددد صيف ع دددرف آالف تدددن سدددائر صلنددداس تهددداجرين وداصددداه، وتددد صيف، صلصددحابة ل ذلددد  ص
 .  2463صلنهة وصلسرة  صلةخاهع  و صل فل  وكاار صالسفةاحة رارية ت مل

وصافزعر صلةياة ليزي  تن دهل صمل ينة صافزصعاً، لانها كاار بياة خمفرلة، ل   بيا ص عرد  دن يا اد ص خد اًل 
 . 6694 صً لل ل واعة هللا وتاصيفل، كما دشاه صبن حجر ل  رف  صلةاهع  خ تاً  ليزي ، عةي

و  يان ذل  كل شيم، ر   ح ار  تاة السها تن دجل صل ةل عر  عة  هللا بدن صلدزبري وقصدلر 
جثفدل قيل دن    ! صلااةة بملنجنيق، ودحرقر، وبا تا قفل عة  هللا بن صلزبري  صللع ال يةاي صلي م عريل دح 

ملد ف سددنة كاتردة ت ط عددة صلدردس إىل دن دهسددرر دتدل دمسدام بنددر د  بادر  دمسددام ذص  صلنطداق  لددي  عر در 
 ..يسم  وا ب رنل ،ريها  تطرة إىل عة  صملر  بن تروصن دن

 دداهرف صلددرحوس صمل ط عددة صلددب تنف ددل عددرب ص تصدداه ب ددال تددرورت، وتددن  ذصك 40عصددر صالسددفة صد وشدده 
وهدس عةد  هللا بدن صلدزبري وهدس كدل  تدن عةد  هللا بدن تطيد ، وعةد  هللا  لهدس صةس  السددشهر هلب صلرحوس 

 بن ال صن، و ي  بن عري بن صةس .
 بمل اهاة ميان صلفح ق تن تص صقية تااوية عن تا قالم إال دررل  ن سيأيت با ب.

                                                
 على سوئه كان يعد شديد الرقي بمقاييس االمم االخرى ، لكن مقياسنا يجب ان يبقى قرآنيا..و نؤكد هنا أيضا إن ذلك كله  40
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رهم يفيااً إال وبمل اهاة ب  تااوية صللع دوا  ليزي  تن با ب وب  ب ية صلسرسرة االحظ دال كان درر
 تن هحم ه .

 19/308.  صملاجدم صلاةدري لو رأ ا ف معاو اة لقلا ف هاذا اةهاديوتن هنا ميان تلهم ق ل ص عمدشم 
- 691.  

 لان صلطريف ل ص تر دن ص عمش   يَر تااوية.
 فقد ولد ا عهد  ز د!

* * * 
اطيدددا  ص خدددر  ص دصد  وكمدددا ترسدددخ صالسدددفة صد دكثدددر ردددأكثر ل عهددد د خرلدددام تااويدددة، ردددإن كدددل صمل

بلفدد هيج رملهددد م صجلدددرب صاف دددل تددن ترحردددة صلفنادددر خردددف صلنصدد ص صل ينيدددة وصلفسدددرل صلفددد ه ي إىل صخلطدددا  
صلسياسي صإلعالتي لردس صلسرطة ص ت ية، حت ل إىل ترحرة صإلعالم صلصري ، بدل صلفن دري صللادرع صلدلع هو ج 

 .. ل تن صلل هام صملسايرين لرسرطا لل صلةا
 دصد ت  يدددف صلنصددد ص صل ينيدددة لا،دددرصا صلسياسدددية، ب فدددل ت ااددد ها صلااتدددة حت يددد صً، وعدددرب وكدددلل  ص

ر  هللا عريدل إخرصجها تن سياقاهتا ص ارية، بل إن وض  ص حاديث حسة صلطرة واسةفها إىل صلرس ل  ا
صةادم تن ترصحل صلاه  ص تد ع تثدل ص حاديدث صلردايلة ل رردائل تااويدة و  الح ة  ب د ل ترحرة و سرم

ص تدد ع ب ددال عددام، وكرهددا تددرتصو  بدد  صلرددداف صل دد ي  وصل ضدد ، وتاادد  حاجددة صل ولددة إىل صملزيدد  تدددن 
 41.صلنص ص صل ينية لفربير شرعيفها

 وكلل  عم   صلسرطة إىل ترويج  ويال  وت  يلا    يثةر دن تااوية السل صسفخ تها.
 ق لددل تادداىلم }َوَتددْن قُفِّددَل َتْ ُر ًتددا رَدَ ددْ  تثددل صلفأويددل صلددلع هوجددر لددل وب دد ف تنسدد بً إىل صبددن عةدداس ل
[ رهدلب ص يدة و لدر لصداحل 17/33َجَاْرَنا لَِّ لِّي ِّلِّ ُسْرطَا ً َراَل ُيْسرِّْف لِّ صْلَ ْفلِّ إِّاَُّل َكاَن َتْنُص هًص{ ]صإلسدرصمم 

 تااويدة وليداً لدل،  سرطة تااوية  دو سرطنفل، كما يارب صبن كثري ل تلسريب، ر   قفل عثمدان ت ر تداً، وصعفدرب
ال ادد هع ملدداذص تااويددة حت يدد صً، رصدداه لددل عددرب هددلب صل اليددة سددرطا ً واصددرصً إويدد  عددرب  ويددل ص يددة. إن هددلص 

وصمي هللا ليفأترن عريام تااوية، قر  هللا تاداىل }َوَتدْن »صلرتسيم يارب عنل صبن عةاس ل صل  ل صملنس   إليلم 
 .. 10613 صملاجم صلاةري « [ إخل17/33قُفَِّل َتْ ُر ًتا{ ]صإلسرصمم 

وص ية ل صة ي ة ال ميان دن تاول هبلص صل ال صملخفرف، وهي جدزم تدن سدياق دخالقدي يفحد ث عدن 
صلا دد ب . هددلص صلرتسدديم ياددرب عددن صخددفالط صجلددرب ل خمفرددف ت ضدد عا  صلفلسددري، رددإترف تااويددة وسددرطاال، 

                                                
ت  صلارم دال ليسر كل  ص حاديث صمل ض عة ل هلص صل أن ي رتط دن يا ن وضاها ل صلاه  ص ت ع ر   ا أ  ل صلاصر صلاةاسي  41

ملراد ذصهتا تفااولاً ت  صةام ص ت ع، ومبا دن آلية وض  ص حاديث ق  برغر تياهص  تااهضة خمفرلة كان بارها وعرب آلية صلغر  وصلغر  ص
 ذهوهتا ل صلاصر صلاةاسي، رإال تن صملاك  دن هلص صلفياه ق  وض  دحاديث ل ررائل تااوية.
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صل سم أبميان هللا بعفةداهب دتدرصً وصقاداً ال حمالدة، كمدا لد  دن واصرتل، ااه  هنا دترصً تلرو،اً تنل، بل وتسفحق 
عر  كل  صملسرم  دن ي را ص مثن دم صخلريلة صلدلع قفدل ت ر تداً دوءدا شد ، لادن كيدف ميادن ودم يفياداً دن 

دن  ملااويدة بلدلص  يدرد ك ادل قريةداً لدل  ه،دم  ي رم ص ويفحمر ص مثن ديفل تن حريفهم وحيداهتم ودتد صوم. وملدن 
 ورحة وصلزبري ديراً والة ص ب م عثمان كلل  .

وهاددلص كددرب  ص خطددام صلددب بددد د  ل ة ددة تااويددة عددرب ثالثدددة حمدداوهم صجلددرب وصالسددفة صد وصلف  يدددف، 
وصسفمر  بلنم  وصلفردخم إىل دن اداه صجلدرب ع يد ف، وصالسدفة صد وةيادة، وصلف  يدف ر هداً، و  حيد ث ذلد  

ثدد هص  ع يدد ف، صخلدد صهج وحدد هم كهوص حدد صيف مخسدد  تددرف، كااددر هددلب  بسدده لة ر دد  شدده  صلاصددر ص تدد ع
ض   صلسياسة ص ت ية، لادن وبسدةة قد ف ص داوه صلدب صسدفن   خمفرلة عن إهصدف صلررل صلث هص  تارب وأبشاال 

عريها بن  دتية ل ترسيخ حامهم خص ااً صلنص ص صل ينية، بإلضدارة إىل وسدائل صلرت،يدة وصإل،درصم بملدال 
ب عمدد وص إليهددا، وإشددغال صجلندد  بللف حددا  تددن دجددل إوددائهم عددن دتدد ه صجلةهددة صل صخريددة، كددل  ذلدد  دد  صلدد

بلفدد هيج إىل ترسدديخ تاطيددا  ة ددة تااويددة، بددل ودخ وددا ب دد ف حددن ضددمن ص رددق صللاددرع لددةال صلل ددا  
ن ذلد  تانداب هسدد ع صملااهضدة صلدب صسدفخ تر ص سدرحة صالسددرتصتيجية ص ت يدة السدها ل ت اهعفهدا وددم، وكدا

 صملاطيا  ص ت ية وحت وا إىل جزم ال يفجزد تن تن  تة صللار صملسرم.
* * * 

 عقيدة اجلرب ، كسلوك اج ماعي.. 
تر  صلةي ة ص ت ية مباطياهتدا صةامسدة دردر   تردادص  وتاطيدا  دخدر ، ال تدزصل حيدة وقائمدة إىل ي تندا 

 ل وتن صلطةياة صالجفماعية صإلسالتية.هلص وت ال جزمصً ال يفجزد تن صللار وصلل ل، ب
رأتام سال  صجلرب صللع صسفخ تل ص ت ي ن إلضلام صل رعية عر  حامهم، كان ال بد   دن ين دأ لد   
تااهضيهم تله م تراد ي اهع ن بل صجلرب ص ت ع، وبلر،م تن دن ح ي ة ت االهتم وآهصئهدم   تصدرنا إال عدن 

 دد يل وصلف ددني ، إال داددل تددن ص فمددل وبسددةة آليددة صلغردد  وصلغردد  صملردداد وريددق تااهضدديهم،  ددا يددرتك اددااًل لرف
وح صثة صلاثريين بإلسالم بل وجهرهم بلرغة صلاربية تن ص فمل دن يا ا ص صازل  ص رااًل عرب تااهضفهم لرجرب 

 ص ت ع، إىل اليهم لإلهصدف صإلوية دااًل.
 دد  كااددر صلسياسددة صإلعالتيددة ص ت يددة تددروج دهنددم وكددان ذلدد  حمرجدداً جدد صً حددن ولدد    ياددن ح ي يدداً، ر

واددر ص لفردد  صل هجددة تددن الددي صل دد هف صإلويددة، لفجندد  صلددردع صلاددام صملسددرم ضدد  هم، حددن صلل هددام صملااهضدد  
لرسرطة تا كان ميانهم س   دن ياة  ص دقد صوم ضد   ر دة قيدل عنهدا إهندا تنلدي قد هف هللا وإهصدتدل بلاريدة، وبد  

صملااهضة وج  صللادر صإلسدالتي السدل دتدام تدأ ق صلف ريدق وصلف سد  صلدلع سدي ل حةيسداً  جرب صلسرطة والي
ريل ل رون و يرة، وه  ت ريق وت س  سيا ن ترل اً وتزيلاً ل د،رة ص حيان، وسيافم  عر  ذص  ص ليا  
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ن اسا عمال النصاوص جم ازأة مان الساياقات للارد علاى نصاوص أخارى باداًل ماصلب صسفخ تها ص ت ي نم 
 االنطالق من كليات النصوص القرآنية وعمومياهتا.

صسفخ صم ملطاوية وترواة وساة صلرغة صلاربية إىل دقص  ح ود صالسفخ صم حسة صلغرا، بإلضارة و  
إىل صسددفغالل آليددة وضدد  ص حاديددث تددن دجددل صلفن يدد  بللددرق صملااهضددة، وت عدد ها جهددنم وبدد   صملصددري، ل 

 جهنم وب   صملصري ل صةياف صل ايا صلب كان دع تااها يفر اها.صةياف ص خر ، بإلضارة إىل 
وبسةة تن ضيق صلزصوية صلف ري ية صلف سطية صلب حصر صللار صإلسالتي ريهدا ر د  صضدطر إىل صسدفامال 
تصطرحا  لغ ية ،اترة لرفاةري عما ه  ،داتل وتدةهم داداًل، رادان تصدطر  صلاسدة تدثاًل صلدلع يادين 

 ل، ولان صلاةاد ياسة هنا دو دن هللا خيرق ص راال، ولاننا اا ن حماًل وا إخل..دن هللا خيرق ص راا
إىل صجلدددرب ص تددد ع تغرلددداً  -بلدددر،م تدددن إعالادددل صلف سددد   -وكدددان ذلددد  كردددل ،اترددداً وتةهمددداً وتنحدددا صً 

 باةاهص  تنم ة وررسلية. 
وكدان صلفحصديل صةاادل تدن كان صلرجل صلاادع صللع خيصل صمل ض رت ب ال تةاشر باي صً عنها ااتاً، 

ترساايخ اجلارب اج ماعياااً لغمااوع فكاارة ال وساط ورفااض فكاارة النفااي اةطلااق ت قدف صلف سدد  صللادرع هدد  
 لإلرادة اإلهلية ووجود مفهوم اجلرب بقوة االس بداد كأمر واقع بل وعر ق.

 راددداه ول ددد  هديندددا ل صللصدددل صلسدددابق عدددرب صالقفةاسدددا  صملخفرلدددة تدددن كفدددة صلا ائددد  وصملردددل ،مددد ا ص
وصلاةاهص  وتناقرها وت  شها ل تسألة صل  هف وصإلهصدف وص راال، وهلص كرل  تج عن وةياة صلردود صلب در  
إليها صللار صإلسالتي درااً ت  صلفأكي  عر  وج د حسن صلنيدة عند  تا دم صلل هدام، دادحا  هدلب صلدردود، 

 عرب صل رون وإىل ي تنا هلص.لان هلب صملسألة صةساسة ب ير ع ي ف ورارف ل هحوس صلناس 
 مرتكب الكب ة : من اخلليفة اىل رجل الشارعتصنيل  

وكما كاار تسألة صإلهصدف صلة رية وصمل ي ة صإلوية تثاهصً جل ل ع ائ ع ذع جلوه ودا ل سياسية، رإن 
لدر،م تسألة ترتادة صلاةدريف وت قادل تدن صإلميدان وصإلسدالم دو صلالدر كاادر ذص  داد ل سياسدية وصضدحة، ب

تددن دن عرضددها صليدد م ضددمن ام عددة صلا ائدد  يددفم تلريغددل تددن ترددم ال صلسياسددي، لاددن ب صيددة صملسددألة كااددر 
سياسية حبفة، ر   وج  صملسرم ن دالسهم وت  ب صية صلاه  ص تد ع وادا دصً يد ين ن بلطاعدة وصلد الم  تدرصم 

ااادي، ررداًل عدن صقرتصرهدا داداًل، بدل وخرلام تا كاا ص يف هع ن عدن إ هداه صهتاداهبم لرمنادرص  وصلاةدائر وصمل
إن تا مهم  او  صلطاب  صللردع ل صهتاا  صلاةائر صلف ري ية إىل ح   باي  ل صالسدفهفاه وصيد ن، بدل حدن 
صلزا قة، ر   هو  صلروصف تثاًل دن صل لي  بن يزي  كان هصئ صً ل صخلالعة وصي ن، ودن ل دشااهب تدن صلفهفد  تدا 

 .  هاهب صل رص  وصملاا ف وصملالهية يث بافابفل، إضارة إىل إال يسم  صللوق ص
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وهوع ديراً دال هت  صملصحف بلسهام دكثر تن ترف، عن تا صازعج تدن آَي  ريهدا وعيد   تثالدل، كمدا 
 هوع عن يزي  بن تااوية دال ار  بلناس صللجر ترف وه  سارصن، رزصد ريها هكاة!

دثةددر ود هددر تددن صسددفةاحة دتددام صملسددرم  ودعرصضددهم،  ددا جاددل هددلص كرددل بإلضددارة إىل تددا هدد  دكثددر و 
صللاددر وصيفمدد  صإلسددالتي  حيفدداه ل حت يدد  ه يددة هدداالم ص تددرصم ووالف ص تدد ه هددل هددم تسددرم ن  هددل هددم  

الف حد ل ترتادة صلاةدريف، تنطر داً تدن جدلوه حال ك هنم كلاهصً  هالص ب د صخلكلاه  تا وصجة ص تة ل 
 ا .سياسية وصضحة صملا

وتةدد  لنددا صخفالرددا  صللددرق حدد ل هددلب صملسددألة وةياددة صالخددفالف حدد ل صلفااتددل تدد  صلسددرطة صةاكمددة 
، وصملرج دة ع تدل تاتنداً دع كفارت السالطةترتاةة صلاةائر، راخل صهج كلر  ترتاة صلاةريف، دع بفاةري آخر 

، دتددا صملافزلددة ر دد  افقاااً وأهاال الساانة ممثلااني ابحلساان البصااري آنااذاك عدتااه من ، إهنددا عدد   صلسددرطة تاتنددة
، وقدد  صجفماددر كددل هددلب صللددرق عردد  رسدد ق ورجدد ه منزلااة جد اادة بااني مناازل  الكفاار واإلااااندعطددفهم 

 ترتاة صلاةريف، كما ديفار عر  كلرب ل حال صسفحاللل لاةائرب.
رريتاة  هلب صلف ييما  صملخفرلة صلب ا رحها صلي م، رنفص ه دهنا ت جهة حن  صللرد صلاادع صللع ق  يزل

لانهددا كااددر ل ح ي ددة ص تددر  ، إىل آخددرب..تاصددية، مث يسددفغلر هبددل ريفدد  ، مث قدد  ال تادد ن ت بفددل اصدد حاً 
 تاةريصً ر هياً ع ائ َيً عن ايغة لراالقة ب  صلسرطة وصلناس.

ب إقدرصهصً بلرسدان  ولارل تن صجلردي صل صضد  دن ترسديم صملرج دة ل ادف ترتادة صلاةدريف بإلميدان، صلدلع عد  
صعف دادصً بل ردة رحسدة، كددان يليد  صلسدرطة ص ت يددة ب دال خداص بعفةداهب يصددلها بإلميدان ه،دم صهتااهبددا و 

صلاةائر، وق  قر  ص ت ي ن بال دئمة صملرج ة، وصسفخ ت هم والف وعمااًل ل ص تصاه، لغرا ا در تلهد م 
لنص ص صلصحيحة  فدزد صإلهجام وتاريسل، وصاطر ر آلية ت  يف صلنص ص تامل عر  هلص صو ف، رإذص ب

تن سياقاهتا، وتروج ب ال خمطد م، وإذص بد خ ل صجلندة عمدل تدن دسدهل ص عمدال، بدل إادل ال يسدف جة دع 
 .ر   ق ل صل هادف، وتا دسهل ذل .. عمل عر  صإلوالق 

وبلر،م تن دن ت  يف هلب صلنص ص وترو ها كان خل تة داحا  صلاةائر تن دهل صلسدرطة، إال دن  
  دا سدةة تد ه هصً   صلنداس  عاتةعن   العمل عن اإلاانيج كان ين ر تال تله م صإلهجام دع رصل هلص صلرتو 

ل صيفماا  صملسرمة، وبلر،م تن دن صملرج ة كلرقة   تسفمر و ياًل، ووصجهر هدودصً عاتة، خص ااً حد ل 
خردد رت بجلنددان وإقددرصه  تسددألة تاريددف صإلميددان، صلددلع دعيدد   ادديا،فل عردد  يدد  دهددل صلسددنة وصجلماعددة، أباددل

رحسددة، ولددي   العماال الااذي أعيااد دجمااه ابإلاااان هااو العماال ابلشااعائربلرسددان وعمددل ب هكددان، إال دن 
 . ر َيً بإلميان، عرب صل رآن كرلصملله م صل صس  صل اتل لرامل صلصاحل صملرفحم ع
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تدن اصد ص افدزدف وت  لدة وبإلضارة إىل ذل ، وبلر،م تن إعادف تاريف صإلميان، ردإن تنداب  صإلهجدام 
  ولادن افدزد ر  هللا عريدل و سدرم ر ر ت ج دف باثرف، خص ااً ودن بارها احي  صلنسةة إىل صلرس ل  ا

تن سياق دعم ودمشل، و ر ر هلب صلنص ص تامدل ل صجلمداهري خص اداً مبلداهيم رصدل صإلميدان عدن صلامدل 
 وإن   تسم  هلب صملرف خرف ع ي ف صملرج ة.

ن تلاهيم صإلهجام قد  خد تر صلسدرطة ص ت يدة بدو ذع بد م، إال دن ذلد    يادن عرد  وبلر،م تن د
و ل صخل ، ر   صسدفخ تر تلداهيم صإلهجدام السدها، وب دال تاداها لرسدرطة، ر د  كاادر صلسدرطة وتدن 
دجدل صالسدفمرصه أبخددل صجلزيدة تددن شدا   كاترددة رفحدر بردد صهنا، ودخدل دهرهددا صإلسدالم عم تدداً تافدربهم ،ددري 

 بسددةة عدد م إت دداهنم صلصددالف بلاربيددة تددثاًل دو سددائر صللددرصئل، و  ياددن عدد م صعفةدداههم تسددرم ، تسددرم 
حرااً عر  صللرصئل، دو ،ريف عر  صإلسالم بل حةداً ل صجلزيدة، ول ت صجهدة هدلص صل صقد  صلدلع دلغد  صملاليد  

صل ياتة ويا هم تسرم  إىل  تن صلناس وع  هم ،ري تسرم ، ت  م تله م صإلهجام لريجئ دتر هاالم إىل ي م
حينها، ولال  هلب صملااهضة هي صلب ساهعر با كه صللرقة وصا رصضها عر  صلدر،م تدن صسدفلادف ص تد ي  تدن 

 بال تةادئها.
ل هلب صلةي ة صللارية ولد   دوىل بدلوه صللادر وصلل دل صإلسدالتي ، صسدفة صد وجدرب، وت  يدف صلنصد ص 

 راد. لا،رصا صلسياسية، ،ر  و،ر  ت
ه  ص خر  هل كان  مل تال هلب صملا قا ررة بملا قا  إال دن حيهل كان ميان للار ول  ل بي ة حا

ميان إال دن حيمل تال عرب صلاصد ه ادا ب  بي فدل ص وىل وت داكرها بدل وخالراهتدا  هدل كدان ميادن إال دن 
وصجلغدرصل  ل د  صكفسدة هدلص صللادر حيمل صلرح ة صلدب ولد  ريهدا ليمنحهدا تثدل تدا تنحفدل صالاف داه صلفداهخيي 

بافسابل لإلسالم دواًل، وبهتةاول بفلسري و ويل صلنص ص صمل  سة جااةداً صكفسدة دهجدة صل  سدية بلفد هيج، 
خص ادداً ودن باددل صلفاددري  قدد  هسددخفل سددرطا  تسددفلي ف تددن هددلص صللاددر، وب خددص دكثددر دن صلا صتددل 

  ي  صللدرتف بااترهدا، ردرتف صلسدرف صلصداحل صلدب افد  عرد  صلفاهخيية وآلية ت  يف صلنص ص ق  عم   إىل ت
  .ر  هللا عريل و سرمص قل ت ف ثالثة دجيال با  وراف صلرس ل  ا

 كل  هلص تن  صللار وصلل ل صلرلين ول ص ل تر  صللرتف ع صتل صالسفمرصهية وصلة ام.
 هي صلب ب د  ذل  كرل.تاينة ل   كاار ة ة 

 ، ولانها صسفمر  دكثر ودكثر.  سنة رفمر ع رين ررنالحظ إذن دهنا   تس
* * * 

 صدق أو ال تصدق: العباسيون أمو ون جداً 
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بلر،م تن دن صلاه  ص ت ع   يرةث دن صافه  بسد  ط دولدفهم عرد  يد  صلاةاسدي  إال دن ة دة تااويدة 
اطيا  صملارسة ولي  تهماً   تنفل بس  ط صل ولة ص ت ية، بل صسفمر  دكثر ودكثر، راملهم ل صملسألة ه  صمل

 تن ه  صللع يف ىل صخلالرة وإىل دع قةيرة ينفسة.
ول صة ي ة   ي ه  عه  صافاات ملاطيا  ة ة تااوية تثل صلاصر صلاةاسي ه،م صلا صم صلف ري ع ب  

هدم، بين صلاةاس وبين دتية، ر   صسفخ م بن  صلاةاس كل  ص سرحة صلب صسفخ تها ص ت يد ن ل ترسديخ حام
صجلرب  صخلريلة ااه بلف هيج خريلدة هلل تةاشدرف ، صالسدفة صد صوائدل بلل دا  صملااهضدة ب دال جاردر صلدةال 
يددرتحم عردد  صةجدداج بددن ي سددف صلث لددي، وت  يددف صلنصدد ص صل ينيددة إىل دقصدد  حدد ود صلف  يددف  ،ددرصا 

ألهناا صاارت جازءاً مان جزءاً ال   جزأ من  بيعة كل حكف أيإ، سياسية حبفة. ل   ااه  هلب ص سرحة 
اددداه صلنددداس بطةيادددفهم وبف دددادم صلاهددد د صالسدددفة صدية تهي ددد  ليا اددد ص تغرددد ب  عرددد  دتدددرهم،   بيعاااة النااااس،

صلب كاار تفةد ل وج ههدا ودمساحهدا وحدن تسفا ين لر رم تف ةر  ااتاً ل وه صلرحية دتام صلسرطة صجلالدف 
 يف، صلس ط وصلصرة عر  جلورت صلنخيل.لان سياسفها ت  صلناس   تفغريم صلس..شااهصهتا 

ودتام هعية تف ةرة ل وه كهلص، تا كان عر  صلرصعي إال دن يا ن كما يف قا ال دن ياد ن تسدفة صً بو داً 
 قاسياً عر  دع صئل.

وصملسدألة ت دل اسدةية وقدد  شده  صلفداهيخ صإلسدالتي عددرب عصد هب صملفااقةدة حااتداً دعدد ل همبدا تدن ،ددريهم، 
. إهندم درردل  دن سدة هم دو ة هدم تدن صةادام، همبدا صمل اهادة بغدريهم ة دوتداً ضدمن قديم لان ع صلفهم حمس ب

علدد ص عددن هددلص دو ذصك تددن تااهضدديهم، همبددا قفردد هم، ولاددن   يلفادد ص بادد صئرهم، بددل إهنددم همبددا كدداا ص يلرددر ن 
تدن مسدل صلايد ن  شرصم ذتم تااهضيهم ب اًل تن تاريق جثثهم ل صمليادين صلااتدة، وكدان ذلد  بلفأكيد  درردل

وسدديب صلنسددام وإهسددال صلددرحوس صمل ط عددة عددرب ص تصدداه، لانددل ي ددل ديردداً بايدد صً عددن صالافمددام إىل عددا  صل دديم 
صخلالردة صلرصشد ف دون دن تفحد ل إىل  صق  إال ل ردرتف صلنةد ف و صل رآاية، قيم صل  ه  صلب   تفح ق عر  دها صل
 ب حتميها تن تة ال  دتزجة خمفرلة ودخالق صةاام.تاسسة وا جلوهها صالجفماعية وصلسياسية، صل

ولال  خري تثال عر  ذل  صالا ال  صلاةري صللع قام بل عمر بدن عةد  صلازيدز صلدلع كدان إىل حد   بايد  
ي رت  تن صملله م صلرصش  لرا صلة، وكاار دخالقل عالية ااتاً واياتل اادقة، وق  قدام بدرد  صلاثدري تدن صمل دا ، 

 دراداه ادل، وال تةد ل صل د صا  بفةد ل فاج إىل تاسسا ، إىل بطاادة ق يدة تاد ن ت فنادة مبدا تللان صلسرطة حت
لددلل  بادد  دن تددا  عمددر، وال يهددم هنددا ح دداً كيددف تددا ، عدداد كددل شدديم كمددا كددان، وهمبددا دسدد د  ..صخلريلددة

فر ب، قةدل دن وااه عمر بن عة  صلازيز مبثابة دسط هف لرخريلة صلرصش ع صخلات  صللع جام ليا ل ولانهم ق
ينهي تهمفل، كما دال ترك هاجساً عن  كل  صلل هام وصمللارين تادصب دن صلفغيري عن تا أييت  دة دن أييت تدن 
قمددة صلسددرطة لددلل  كددان صلدد عام صلصددادق وصةدداه هب صيددة صلسددرطان بلددر،م تددن دن  ربددة عمددر بددن عةدد  صلازيددز 
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صتل صلفغيري صللع يزص  بسه لة وتن صل مدة ديرداً، باميدة تثةر صلاا  ااتاً،  ن صلفغيري ص يت تن صل مة ه  ذ
 بسيطة تن صلسم ل صل سم دو خبنجر تسم م يطان ل صل رمة.

لالسدفة صد، وتاد دب عريدل ترد  صلاميدة صوائردة تدن صلنصد ص  نداس كل  ص ح صل عمرر عر  ت ةل صل  ول
عرد   ويدل وحت يددل عد د كةدري تددن  وصللفداوع صلدب سداع تل عردد  ذلد ، ر د  عمرددر آليدة صلف  يدف وصالجفددزصم

رطة، وق  صلنص ص صلصحيحة قطااً إىل تاًن خمالف مل ص  صلسياق تن دجل خ تة ه ف تثةر دعائم صلس
  ثري ذل  وءاذج تنل.تر  تانا  

وعمردددر آليدددة صل ضددد  ب دددال دسددد د باثدددري، وقددد  كدددان صلاهددد  صلاةاسدددي عم تددداً عهددد  وضددد  ص حاديدددث 
س خص ااً ل ع م وج د ررل وسدةق تاد  جلد هم صلاةداس بلدر،م تدن ك ادل واناعفها وق  وج  بن  صلاةا

  بسدددةة  خدددر إسدددالتل عددد دصً هدددائاًل تدددن ص حاديدددث  صلردددايلة دو ر  هللا عريدددل و سدددرمعمددداً لررسددد ل  اددد
صمل ض عة حسة صلفصنيف صلالحدق  صلدب خد تفهم أبشداال تةاشدرف دو ،دري تةاشدرف، رهنداك ص حاديدث صلدب 

وحت د دتاكن صاطالق ث ههتم، وهي دحاديدث ت ضد عة ود ف حمد د ل وقفهدا، وصملردح  تة ر حبامهم بل 
دهنددا ال تددزصل  دد   ويددال  تاااددرف إىل ي تنددا هددلص، وهندداك دحاديددث دخددر  ترددادف  عدد صئهم بددين دتيددة دواًل 

 وصلار ي  كاياً حسة تسرسرهم صلفاهخيي.
 االس بداد عرب نسب ه اىل عمالق العدالة !ترب ر  
دحاديث تدن اد رت آخدر وضدار ال ضد   دحد  بلدلص ، ولادن لفادري  وةيادة صسدفة صدية تايندة،  اك هن

رلددي تردد  صللددرتف صملةاددرف تددن صلاهدد  صلاةاسددي كاادددر تاااددة صل دديخ  د  باددر وعمددر عاليددة جدد صً، وكاادددر 
صملسداس هبدا،  ، بدل إن صللدرتف كرهدا قد  سدج رر ردرتف ت  سدة ال ميادن دعماوما ودرااوما سنة ج يرف بالتةدارت

وادداه  سددنة صل دديخ  ترجادداً تهمدداً تددن ترصجدد  صلل ددل  ولددلل  ر دد  وضددار دحاديددث وهوصَي  اتهخييددة ال 
أبس باميفهددا تنسددة دراددااًل صسددفة صدية تاينددة لفردد  صللددرتف، خااددة إىل عمددر، تفناددرف خرددف شدد تل وحزتددل، 

جاً خمفر داً تدن حاداَي  ،ريةدة وتسفغرة صخلالف صمل جد د راداًل تد  عردي وراومدة، لفنسدج تدن ذلد  كردل اسدي
  وهددا هدد  يةدد ع !وعجيةددةم هددا هدد  عمددر يهدد د حبددرق صلةيددر مبددن ريددل  وريددل راومددة وعرددي وب يددة دهددل صلةيددر

بدل هدا هد  يد حي إبجدرصم تلحبدة يرد  صل د ه  صلدلع دواد  هد  بفا يندل ع دة ص،فيالدل  ! صسفا صدب ل فرهم
 هم، وإذص   يصددر ص التلددداق خدددالل ثالثدددة دَيم صقفرددد هم وقةيددل وراتدددل، ردددإذص   يفلدددق رددالن وردددالن وردددالن رددداقفر

يفيااً.. إخل. وكرها اص ص ،ريةة عجيةة وال دثر وا ل صل قائ  صملروية ب سااي  صلصدحيحة، و  يادن هد ف 
تروجد  هدلب صل قددائ   بدل كداا ص يسددفن ون إىل  و ب ضد   وصضدايها صةد  تدن تاااددة عمدر  كمدا يهدد ف ص ن

 ري  صالسفة صد وإعطائل ترجاية ق سية خااة، رإذص كان عمر وه  تدن هد  قد  رادل تاااة عمر تن دجل ت
رايف ال يةا  رال ذل  تن قةدل تدن هدم دون عمدر، وتد  تدن هدم دون ..ذل  ت  تااهضيل، وهم تن هم 
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تااهضيل، وعن تا تارسر تر  صل قائ  صمل ض عة، وااه  جزمصً تن ص رق صلل هدي صلسدين صلدلع آتلدف تد  
د، ادداه  ل صل قددر السدل، جددزمصً تددن صخليددال وصلغرد  صل ددياي صملردداد، صلدلع وجدد  ل تردد  صل قددائ  صالسدفة ص
صلدلع تادرا لدل راداًل دهدل صلةيدر ولادن ل وقدر  مان سلسالة االماطهادو افرتامية  أوىل مفقودة حر ة 
 .عر  هلب صللرتف الحق

، ردإذص بامدر يصدري تدا يهم صل دياة تااهضدة، مبدا رد وت لر آلية صل ض  صلب وج   ررعاً وا عن  كل ررقدة
ااه إليل ل صلغر  صل ياي صملراد، وإذص بلل  كرل خيفر  بل رم ص ت ع وصلاةاسي وبلسدة وصلسدة صملرداد 
وليندفج تدن عمددر شخصدية دخددر  خمفرلدة ااتدداً عدن صل خصددية صة ي يدة، وليفحدد ل عدرب ترددخم ذلد  كرددل إىل 

بلردر  صملاسد ه صلدلع اةدر رجدأف، وتدن ال تادان ح ي دي ل هتز ليلرا ريدل صل دياة صضدطهادهم كردل، وإذص 
 ..صلفاهيخ، يفح ل ليصري جزمصً دساسياً تن ع رية وت اعر وع صوف تالي  تن صل ياة عرب صلاص ه.

ل صة ي ة إن هلص صمل ض رت بللص  قد  حيفداج إىل دهصسدة دكثدر تلصدياًل لاندين شخصدياً ال دجد  تلسدريصً 
 خيية صملرص قة بامر، رهناك ع صتل ع ي ف تاك  هلص صال اب.آخر لفر  صلروصَي  صلفاه 

دن هدلب صلدروصَي  عرد  ضدالها صإلسددنادع صملفهاردر ل هجدة صل ضد  صلفدام، وهد  ل كفدة دهددل  -دوودا 
و لادددن لدددي  ف يافدددة صةددد يث صلددب تافمددد  عرددد  دالسدددااي  و دقفهدددا و لادددن ل كفدددة  صلسددنة ب سددداس.

 هلص صالتر كثريص. صلف صهيخ و صلسري صلب   تفحر
دن صلسياق صلادام ودلب صلدروصَي    يادن ضد   عمدر بلدلص  بدل كاادر اجد ب وتاردي تدن شدأال  -كايها 

 دع إن سةة صل ض    يان صملساس مباااة عمر ب  ه ارير حادثة تاينة.
ملاينددة صخفالرهددا ل ت صضدد  تاينددة عددن صل قددائ  صلصددحيحة صلثابفددة ل صلصددحا ، وهددلب صمل صضدد  ص -كلثهددا

صملخفرف عريها دوتاً هي لة  صالسفة صد وج هرب. صخلالف ت  عمر كان ت جد دصً راداًل لادن دن خيفردف عمدر 
ت  عري دو راومة شيم، ودن يهد د  وعند تا يهد د عمدر رإادل يلادل عدادف  حبدرق صلةيدر أبهردل شديم آخدر. 

ة درف بجلندة شديم آخدر ااتداً، دن يا ن عمر حا تاً شيم ودن ي اي بلب  صلسفة صلةاق  تن ع رف قدريش صمل
ولادددن  وتدددا كدددان صلدددروصف ل صلصدددحا  ليف هعددد ن عدددن ا دددل ذلددد  لددد  كدددان ادددحيحاً ال ملصددد صقيفهم رحسدددة،

 .هدينا ءاذج تنل ةيادهم صلفام صللع سةق و
وعندد تا جندد  حدد صدث تاينددة قدد   هددر  رجددأف وهوج عردد  دهنددا حصددرر بادد  دكثددر تددن تددروه قددرن تددن 

ال ب   دن الرتا ه راً تايناً وهصم هلص صالخفالق، وعن تا يا ن صملخفر د ن تدن دهدل حص وا صمللرتا، رإانا 
ةاا  نسابون إىل عمار صلسنة وال ياره ن عمر بل  ر ال، رإانا ال ب   ا رن ذل  صالخدفالف هبد ف صلف دري ، 

 فعله أنه نسب االس بداد إىل سنة الشيخني أيب بكر وعمر.
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اب بكر وعمر و ؤمناون بسان هما، فاإن االسا بداد   كارس أكثار حيبون أ  صدق الناس وهف وعند تا 
 .فأكثر و ص  له مرجعية سلفية مم اية، وهذا هو هدف السلطة ا االخ الق وترو ه

ه  دتا عن تا يص ق صلناس وهم ال حية ن دب بار وعمر دو عر  ص قل ال ياتن ن مبرجاية درااوما كما 
، لادن صلارصهيددة هدي صلددب تفادرس، صلغردد  بطري دة تةاشددرف  قد  ال يفاددرس ، ردإن صالسددفة صد ددياة صلصالتدر عند  

 صملراد ه  صللع يرتسخ.
 ري صلا ائ ع صل ياي إن حت ل د  بار وعمر تن صل يخ ، إىل و يرع عري، إىل انمي قريش ل صلفلا

هددا صلسددرطا  ل تدر  مبرصحددل تط هيددة هاتددة، وكااددر باددل حمطاتددل صملهمددة وصللااددرة هددي هددلب ص ليددة صلددب صتةاف
 .فة صدها وبط ها الس ر شرعيفها، وإعطام ،طام شرعي تربي

صلي م تة و ص رااه وصلا ائ  تنلصرة ااتاً عن تناباها ص ساسية وصمللاال صلدب دد  إىل ا د م ص راداه 
 وصلا ائ  بل ال صللع وهثناب صلي م.

ف سرط ع تا  وحم د  تدن آكه إن هلص ارد تثال عر  تا دح ثفل ص حاديث صمل ض عة  بسةة ه 
عرد  صلا ائدد  وص راداه صلددب ال تدزصل إىل ي تنددا هدلص، تددادع دوهصً سدرةياً عردد  صيفمد  صإلسددالتي، وهنداك قطادداً 
دتثرة دخر ، لان هلص صملثال ية و وصضحاً ج صً وهناك ا رت آخر تن ص حاديث صمل ض عة افر  تن صملةاشرف 

  وصلددب ر  هللا عريددل و سددرم صف، إهنددا ص حاديددث صملنسدد بة لررسدد ل  اددوصلصددرصحة تددا  ارهددا تلردد حة ص هدد
حتددل عردد  واعددة ص ئمددة حددن صللجدداه تددنهم وأبسددر   رددج وسددخيف، تددا كددان دبادد ب عددن دسددر   صلرسدد ل 

وهد  صةد يث صلدلع صشدفهر إىل « ار ص خرف كدل  بدر  ورداجر»  رهناك تثاًل ح يثم ر  هللا عريل و سرم ا
تفناً تن تف ن صلا ي ف صلطحاوية، وهي تن تف ن ع ائد  دهدل صلسدنة وصجلماعدة صملافدربف، دهجة دال دخل ليصري 

وإىل جااة هلص صة يث ك تة تدن دحاديدث ت داهبة تدادع صلغدرا وصملادًن صمل صد دين السديهما ردإذص مبجدرد 
 إقاتة صلصالف سةةاً كارياً لطاعة صإلتام حن ول  كان سارص ً ل االتل!

حد ها ك داريف تلر،ددة تدن صملادا  وصمل اادد  صلااتندة وهصمهدا تةدد و ،دري تاذيدة و،ددري وقد  كاادر صلصددالف و 
، دتدا إذص كدان صلد عام ضد   صلسدرطان، رالسدرطة   يادن ابلدعاء اجلهري للسلطانراعرة، خااة إذص صقرتار 

  يرددريها ذلدد  تددا دصم صلدد عام سددرَيً، بددل إهنددا كااددر تلرددل دن ين ددغل صلندداس بلصددالف وب يددة صل دداائر عردد
صا غاوم أبت ه صلسياسة وصل ولة، وللل  ر   تااقةر سرطا  خمفرلة عر  تر  صلاه د صلفاهخيية، كان ع  ها 

، ل هجة دن بال صلغزصف صلفداهخيي  د هدروص صلد خ ل ل إقام ها للصالةصل حي  صللع يربه واعة صلناس وا ه  
تر كددة ل صذهدداهنم إن ديددنهم يدداترهم   صلددلين صإلسددالم وإقاتددة صلصددالف تددن دجددل ضددمان سدديطرهتم عردد  صلندداس
 بطاعة صةاكم تهما رال و  رب ، لةجرد إعالال إقاتة صلصالف..
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 له كر ست االس بداد و شرعنت اخلضوعنصوص  
إن هلب صل ناعة صلامرية صلب  رر عرب ده ه و يرة تن صخلن رت وصخلر رت لالسفة صد، جن  وا صلي م تناب  

و   دددة وعري دددة ل آن وصحددد . كفدددة صلل دددل بدددل وصلا يددد ف ت ادددة هبدددا، كفدددة صلل دددل ر هيددة دينيدددة عريردددة، وعمي
 اف صووا. ال ازصل  السها، صلبصلا ي ف 

 ررنفاب  قرياًلم
ول صةدد يث حجددة ل تددرك صخلددروج عردد  صلسددرطان ولدد  جدداه، وقدد  ديفدد  صلل هددام عردد  وجدد   واعددة »

ج عريددل، ملددا ل ذلدد  تدن ح ددن لردد تام وتسددا  صلسدرطان صملفغرددة وصجلهدداد تادل، ودن واعفددل خددري تددن صخلدرو 
ردال  د   واعفدل، بدل  دة ااه تدل  الكفار الصار حصل هام، و  يسفثن ص تن ذل  إال إذص وق  تن صلسرطان 

  .7/361، ايل ص وواه 13/7 رف  صلةاهع « ملن ق ه عريها
..كما ل  صهنم ال شان وم اسررننفةل هنا إىل واعة صلسرطان صملفغرة! كما ل  كاار صملسألة ال َّتص صلن

دو عر  صلناس لانهم حيادي ن ااتاً ل هدلص صمل ضد رت، وكدلل  ررننفةدل  ..دال تفغرة عر  تنارسيل، بالتر..
ال ،ةددداه عريدددل وال إشددداال ريدددل، وت دددل واعدددة  الكفااار غااا  الصااار حإىل تصدددطر  صلالدددر صلصدددري ، دع إن 

ه كاردة ص سدالية ليجارد ص كلدرهم ،دري ادري   حسدة صلسرطان ريل وصجةة، ول   وج  صلسالو  عرب صلاص  
 صللف    تن دجل ح ن صل تام وتسا  صل هام!

، رمدن رادل ذلد  رهد  تةفد رت عرد  ،ددري وال حيال ق اال السالطان وال اخلاروج علياه ألحاد مان النااس»
  .1/161، صعف اد دهل صلسنة 1/46 دا ل صلسنة « صلسنة
صررتضها عر  لسان اةيل  ص ، ج هب  ن فرائض رب ال جور السلطان ال  نقض فر ضة موصعرم دن »

عر  السل، وتط ع ، وبر ك تال اتم، إن شام هللا تااىل، ياين صجلماعدة وصجلمادة وصجلهداد تاهدم، وكدل  شديم 
تن صلطاعا ، ر اهكهم ريل، رر  ايف  لل وإذص هدير صلرجل ي ع  عر  صلسرطان، راعرم دال ااحة ه   

  .1/51 شر  صلسنة « لرسرطان بلصال  راعرم دال ااحة سنة وإذص مسار صلرجل ي ع 
، وصجلهداد تداا تارى الصاالة خلال كال  بار  وفااجرقال سليانم َي شاية ال ينلا  تا كفةر حن »

  .1/154 صعف اد دهل صلسنة « جار أم عدلإىل ي م صل ياتة، وصلصرب حتر ل صم صلسرطان، 
اد ت  كل  خريلدة، و  يدَر صخلدروج عرد  صلسدرطان بلسديف وتن قال صلصالف خرف كل بر  وراجر وصجله»

  .1/57 شر  صلسنة « ودعا وم بلصال ، ر   خرج تن ق ل صخل صهج
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إن  ددن  داددل ي فرددل حبددق رددال شدديم عردد   -ر فرددل صملددأت ه  ظلماااً إذص دتددرب صلسددرطان ب فددل هجددل  -رصددل »
، وصسدفحة ن واجبة فيما ال  علاف أناه معصايةوألن  اعة السلطاصملأت ه،  ن صل اهر دال ال أيتر إال حبق، 
  .9/139 هوضة صلطالة  « صل اراي ه ل هللا دن يال ر ملةاشرتل صل فل

وااف   صملس  عر  صخلل  ثالكً لرمسارر، وي تاً وليرة لرم يم، وااف   صلصرب عر  صلسرطان تن قريش »
فدة وهسدائل ورفداو  صبدن تيميدة ل صلا يد ف  ك« تا كان تن ج ه دو ع ل، تا دقدام صلصدالف وصجلمد  وص عيداد

5/371.  
واددر  صجلهدداد وصجلماعددة تاضددياً إىل يدد م صل ياتددة وصلسددم  وصلطاعددة لدد الف ص تددر تددن صملسددرم  وصجةدداً، ل »

 صجفمددددارت صجليددد ت صإلسددددالتية « ال  ااااوي اخلاااروج علاااايهف وال اةفارقاااة هلاااافواعدددة هللا تاددداىل دون تاصددددية، 
1/105.  

ص تر وصجة ق لل، وذل  دن ت  مي صل الف وصجة  ن ل صلف  مي عرديهم ص دهصم هبدم  تطرة تا يم دويف»
وعرردددل ل « وتا دديم دويف ص تددر وصجددة، كددلص ل صللددف  وادددر  ل صإليرددا  و،ددريب ب جدد   ت دد مي صلسددرطان

ن  حاشدية صبدد« صملنةد ، أبادل  ئددة صلنديب  ص  صلددلع هد  دوىل تددن صملداتن  أبالسددهم رياد ن هدد  ديرداً كددلل 
  .2/220عاب ين 
وصل  ل صلثالث ه  صللدرق بد  صإلتدام ص ع دم وبد  ،دريب،  ن ذلد  ال ميادن عزلدل إذص رسدق إال ب فدال »

ورفنة، وتن كان صلساي ل عزلل  صةاكم  تلس ف دع م تن تلس ف ب ائدل،    دز صإلتيدان أبع دم صللسدادين 
ه تن تدلهة دهدل صلسدنة دهندم ال يدرون صخلدروج عرد  ل ر  دد ها، وكلل  صإلتام ص ع م، وولص كان صمل ه  

ص ئمددة وقفدداوم بلسدديف، وإن كددان ردديهم  رددم، كمددا دلددر عردد  ذلدد  ص حاديددث صلصددحيحة صملسفليرددة عددن 
صلنيب  ص   ن صللساد ل صل فال وصللفندة دع دم تدن صللسداد صةاادل ب رمهدم دون قفدال وال رفندة، ردال يد ر  

خروجهاا ، ولارل يااد ال يارف وائلة خرجر عر  ذع سرطان إال وكدان ل دع م صللسادين بلفزصم دد ها
وهللا تاداىل   أيتدر ب فدال كدل   دا  وكدل  با كيلمدا كدان،  من الفساد ما هو أعظف من الفساد الذي أيال ه

فَدفَدرُدد ص َرأَ  ددَن صْلُمددْاتِّنَِّ  صقدْ نَدُهَمددا رَددإِّْن بَدغَدددْر وال دتددر ب فددال صلةددا،  صبفددد صًم بددل قددالم }َوإِّْن وَائَِّلفَدددانِّ تِّ ْادددرُِّح ص بَديدْ
َِِّّ رَددإِّْن رَددداَمْ  َرَأْاددرُِّح ص بَديدْ  { إِّْحددَ صُهَا َعرَدد  صُ ْخددَر  رَدَ ددداتُِّر ص صلَّددبِّ تَدْةغِّددي َحدددنَّ َتلِّدديَم إِّىَل دَْتددرِّ ص ْلَادددْ لِّ نَدُهَمددا بِّ

 تنهداج صلسددنة « ر صبفد صمً [ . رردم أيتدر ب فدال صلةا،يدة صبفد صًم رايددف أيتدر ب فدال والف ص تد49/9]صةجدرص م 
 البن تيمية . 391، 3/390صلنة ية 
، كدديال تددادع خماللفددل إىل إكهف صللفنددة، ولددلل   اعااة الساالطان واجبااة علااى اجلملااةصلارددة صلثاايددة دن »
  .6/264صلغزصيف ،  صل سي  « ال  نعزل ابلفسق، ولو كان االس بدال به  ث  الف نة فال  س بدلا  لم 
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صل رددم صلفصدد ه دن صلل هددام صلددلين ص رودد ص ل دقدد صل ورفدداو  وتن ددريص  كهددلب، كدداا ص  ولار ددل سدديا ن تددن
 تأج هين لرسرطان، ومياهس ن تا تا د  دن اسميل ب عظ صلسالو . 

صة ي ة، دحيا ً عر  ص قل، تا ن عا  ذل  ااتاً، رابن تيمية كمثال ال ميان عر  صإلوالق صعفةاهب 
  ع سددرطان، بددل إاددل كددان ل د،رددة ص حيددان تفمددردصً عردد  دوضددارت تارسددة تددأج هصً  ع سددرطة دو وصع دداً 

وساا ف لرسرطة، لاننا ارصب ل رف صب يارس صلطاعة لرسرطان تهمدا جداه وتهمدا  ردم، حالدل حدال صملدأج هين 
وصل عدداظ، وإن صخفرلددر تنطر اتددل ل صللفيددا، رردد  دق نددا دكثددر ل تنط قددل صلددلع ادد ه عنددل، رهدد  ل دعدد صب 

 سددل  صلدد تام وهدد هها وهفدد   دفااع اةفساادة اة أتيااة ماان اخلااروج عنااهصلسددرطان ينطرددق تددن تةدد د لطاعددة 
ص عرصا.. إخل  دع إال ينطرق تن ص تر صل صق  صمللروا بل  ف وبلسيف دكثر  ا ينطردق تدن اصد ص دينيدة 

ف عصدر ت  سة،  رع ت  يلها خاهج صلسياق خل تدة صلسدرطان، وهد  دتدر ميادن رهمدل وتلهمدل ضدمن  درو 
 صبن تيمية وتالبساتل.

دكثر تن هلص عرينا دن انفةل إىل دن صل رون صخلمسة دو صلسفة صلب تلصل صبن تيمية عدن صلنصد ص، وعدن 
صلاصر صللع جر  ريل ة ة تااوية لال تالبساهتا، كاار كليرة بفح يل صلاثري تن صلنص ص وصلف  يلدا  

ع ر يل تسرم، حن ل  كان صبن تيمية، ل   كاا ص يلادرون وصمللاهيم إىل تارسا  ال ميان  او ها تن قةل د
يفيااً ضمن صملن  تة صلا ائ ية صلل هية السها صلب جاردر و سدةا  خمفرلدة وتا د ف، تدن واعدة صإلتدام ولد   
كددان  املدداً جددزمصً تددن صلا يدد ف، تددن صإلميددان إال ل حالددة وصحدد ف  دهف جدد صً إن   تاددن تا وتددة دادداًل، وهددي 

 اري ، ررنفأتل هلص صلنص صل صهد ل صلفنةيل وصلرد عر  دهل ص ه صم وصلة رت. إ هاهب لالر
قال دب  صةس  ه ل هللا وصللع ثةر عن حمم  بن عااشة دن دا ل صلسنة  دا صجفمد  عريدل صلل هدام »

تنهم عري بن عاام وسليان بن عيينة وحمم  بدن ي سدف صللدرَي  وشداية وحممد  بدن عمدر صل صقد ع وشدابة 
صه وصللرل بن تا  صلا ل وعة  صلازيز بن دبن صلا ل وعة  هللا بدن دصود ويارد  بدن قةيصدة وسداي  بن س  

بن عثمان ود هر ودب  عة  صلر ن صمل رع و هري بن اايم وصلنردر بدن يفيدل ود د  بدن خالد  صل ت د ي وصل ليد  
هصه يل، وحيىي بن ساي  صل طدان بن تسرم صل رشي، وصلروصد بن صجلرص  صلاس ال  وحيىي بن حيىي وإسحاق بن 

  ... داددحا  هسدد ل هللا كدداا ص ي  لدد ن  وعةدد  صلددر ن بددن تهدد ع ودبدد  تااويددة صلرددرير، كرهددم ي  لدد نم هدينددا
صلرضا ب رام هللا، وصلفسريم  تر هللا، وصلصرب عر  حام هللا، وصلصرب حتر ل صم صلسرطان عر  تدا كدان تدنهم 

 صلفنةيدددل وصلدددرد عرددد  دهدددل ص هددد صم وصلةددد رت « م بلسددديف وإن جدداهوصتددن عددد ل دو جددد ه، وال خيدددرج عرددد  ص تدددرص
1/15.  

بصيغة خمفرلة حيث يرو  عن حمم  بن عااشدة  1/16ويرد صلنص السل ترف دخر  ل صلافا  السل 
   ل صملنام وعرا عريل هلب ص ا ل بلنص ر صر ل عريها!ر  هللا عريل و سرمدال هد  صلرس ل  ا

   ق  تارس وااه دترصً شائااً ووةياياً وبا  كل  شيمموبا  ع ف قرون كان ذل
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 تا هي صخلياهص  صمل ج دف دتام صلسيف وصلس ط وجلورت صلنخيل 
إهنا حم ودف ج صً، وكاادر ،الةداً تدا تنفهدي بلفندة ع يمدة،  دا يدرج  صلدردع صل ائدل بد هم صمللسد ف ص ع دم 

 ول ت  ي  صلسا   عنل.وصللع كاار تريففل صةررية تفمثل ل تاري  صالسفة صد بل 
 .اه  قرو ً وده هصً ررنفلكر دن ص تر كرل ب مصً برح ة ا

 كيل وصلنا إىل هنا ؟
 ق  ي ال إن صمل ض رت تسي  دكثر  ا ينةغي.

وهلص احي ، لان عن تا تافم  صلسياسة عر  صل ين تن دجل ت وي  حامها وإعطائدل شدرعية دينيدة، 
رت صل م يف، صلدلع يد خل ل كدل  تلصديال  صةيداف، رإاندا اف قد  دن ويا ن صل ين صملسفخ م ل ذل  تن صلن  

 يناا  ذل  كرل كأتر وةياي عر  كل  تلصيال  صةياف.
وعن تا كرس صالسفة صد وق سر واعة صلسالو ، رإن ذل  كدان يصدة لصداحل صلسدرطة ب جدل عدام ال 

اه لسدةة تاد  وخداص هبدا عرد  صلسرطة ص  دف صلب كرسر ذلد  صبفد صًم، ر د  ثةدر دن صلسدرطة عند تا تنهد
الطاعاة والصارب ، ردإن ديردا  عرد  ص ،ردةدخدر  ص ،رة، وحتل حمرها سرطة دخر ، ترتةطدة باصدةية قةريدة 

ان ، وب دال ياداد ياد ن آليداً ااتداً، ررنفدلكر هندا تاةدري  صلسدرطنفسهما  عمالن لصاحل السلطة من جد اد
لسدددرطان صلالحدددق يفغردددة عرددد  صلسدددابق، رفجدددة واعدددة م إن صفل صلرحيدددة صلف ري يدددة صملفغردددة  صلدددلع صسدددفخ ت

صملفغرة تنهما، كما ل  دن صجلماهري تفلرج تن باي  عر  تةاهصف عر  صلغرةدة، وال يانيهدا ص تدر ح داً، وكدل  تدا 
 سيح ث ه  تغيري صسم صلسرطان صللع سيا ن صل عام عر  صملنرب ت جهاً لل.

صلغزصف صللين   يان تن صملمان صسفثنائهم تن  بل إن هلب صلطاعة ت جهر ب ال دو رخر حن لصاحل
عاادروص سد  ط  ه ص ئمدة صملسدرم  وت داهريهم صلالر صلصري   صلصريةي  تثاًل  رمن صملاروف دن بادل كةدا

بيددر صمل دد س ل ديدد ع صلصددريةي ، لاددنهم دحجمدد ص حددن عددن صلفاريددق عردد  ذلدد  صل صقدد  وتغيددريب، همبددا يادد ن 
ة تا ددد صً بادددل صل ددديم، لاددن بةسددداوة عنددد تا يدددفم تلسدددري صالسفسدددالم لرسدددرطة صلفن ددري صلل هدددي ودددلب صملسدددأل

، رايدف ميادن صودرو  تدن آليدة صلفلسدري السدها الفعل اإلهلي الذي أوصالها للسالطةوواعفها عر  دساس 
أحااداث الغاازو صلددب تنسددة هلل سددةحاال وتادداىل، كددل  تددا حيدد ث ب ددال تةاشددر، ومباددًن ه،ةفددل ص دد دف دتددام 

  ال تلدر  تدن صسدفامال ص ليدة السدها. إادل دتدر هللا. إهندا وط بيت اةقدس، أو ساقوط بغادادالصلييب، وسق
ع  بفدددل لرمسدددرم ،  هندددم تركددد ص ررصئردددهم وقصدددروص ريهدددا، صةدددل ل هرددد  هدددلب صلا  بدددة لدددي  ل هراهدددا ك صقددد  

 صعفيادع بل ل ددصم صللرصئل تثاًل.
سدري صملافمد ف عرد  صللادل صإلودي ت جد دف ل صلد عي دوتاً سفا ن هلب صلفلسريص  وصلفن ريص  وآليدة صلفل

وصلالوعدي صلد يين ع ائدد َيً ور هيداً وحددن السدياً. دوتدداً سرتسدم صلاالقددة بد  صللددرد صملسدرم وصيفمدد  صملسدرم وبدد  
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صلفح َي  صلب ت صجهل لي  عر  تسف   قمة صلسرطة دو صلغزو صخلاهجي رحسة، ولان حن عر  تسف   
فماعيددة وصالقفصدادية وصلةي يددة، ودوتدداً سدفا ن هددلب صلفلسددريص  قاتردة لدد صر  صالسددفجابة دبسد  صلفحدد َي  صالج

وددلب صلفحدد َي ، وصلددب لددن تادد ن هبددلب صةالددة حتددد َي  بددل سددفا ن دوتدداً دراددااًل إويددة ال يصدد  رهمهدددا دو 
 تناق فها إال ب  ه تار ها بللرصئل.

تاةددريصً ح ي يددداً   يرددة وال يدددزصل إىل ي تنددا هدددلصف وصلغددزصيف صلدددلع سدداد وصاف دددر للددرت صالتدددام  وسدديا ن راددر 
حيث ق تر والة "شاائرية" تااد  صللار صإلسالتي عر  ت   صل رون، ردااب لب ص  تةوصضحاً عن  ص 

تاةدريصً آخدر ت ابل حماارف رادر آخدر  وكان صافصاه رارب وصاف اه ت هسفل  تازل صللرد عن صل صق  و صيفم  ، 
 ص وضارت صالجفماعية صلسائ ف وب  ت هسة صلغزصيف وع ائ ب ودرااهب.عن تصاهرف تسف مية ب  

ولي  تن صملصادرة دن يا ن صلغزصيف السل ه  صللع ال  ص سةا ، وصلاالقة صلسةةية ب  ص شديام يفردة 
وتلصددياًل، رددإذص بلندداه ال حتدددرق وصلسدديف ال ي طدد ، وال شددديم حيدد ث بسددةة شدديم ل هدددلص صلاددا  إءددا هدددي 

 .   حبام صلاادف، كما تر  بنا ساب اً دح صث تفاب
كااددر صلسدددرطة آادددلصك يهمهدددا جددد صً تادددري  درادداه هدددلب صمل هسدددة، وتثةيفهدددا ل ع ددد ل صلنددداسم صلددد عام 

تةف عة ااتاً  هلب صل اائر لرسرطان وواعفل، الي ص سةا  وصلفلرا صلفام لراةادص  وصل اائر، حن ل  كاار
 دع تن إوام صلناس. تا دصتر سفزي  تن صل قر صملخصص لرفاة 

، هددلص صللاددر ب ي دد تها وددم وكددان صلندداس تددن جهددة دخددر  يهمهددم ديردداً دن ياتندد ص بل اددلة صلف ليليددة صلدد
 اعااة الساالطان قضااًء وقاادراً هناائيني ال اكاان مناقشا ها، فااإن مسااوئ الساالطان ختاال ا راند تا تاد ن 
رطان ت ع دين بجلنة ريما ل  ادربوص، ردإن وعن تا يا ن صلناس تأت هين بلصرب عر  ج ه صلسأعني الناس، 

حتمل دذ  صلسرطان يا ن دسهل باثري، عر  ص قل دسهل تن ع م صلصرب، وصللع كان ينفهي ،الةاً بللب  
 وصلصرة وت طي  ص عرام.

 " مبازل عن ت اا ها صالجفماعية ، و بفمجيد  لرل در ، و لرخرد ف وكان صلرتكيز عر  صل اائر وصلاةادص 
للع ت  تل والة صلغزصيف ترحياً ج صً لرمجفم  وصللدرد صملسدرم ، رالاةدادص  وتلصديالهتا كاادر دوتداً وصلزه  ص

يهر  إليل تن عاملل صللع قد  إررتصضيا ل عاملاً ذهنياً وسفا ن دوتاً ت  م هصحة السية وذهنية لرلرد، وتصن  ل
 يا ن تري اً بل رم وصالسفة صد وصلةاس.

هناك صل رآن وقيمل ص وىل صة ي ية، ال عالقة لل دب صً هبلب صل الة وتلردصهتدا وباي صً عن ذل  كرل، كان 
 ..بلر،م تن دهنا ت  م عادف تفنارف خرف اص ال.

إال صجلرب، صلسا ن، ال دتام صلسدرطان دو صلغدزو دو صلةي دة صخلاهجيدة رحسدة، ولادن دتدام كدل شديم. إادل 
 ..صجلم د عر  صمل ج د، صلف ري ، صلنهاية.
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َّتدددرج تدددن حيزهدددا صملادددا   بددد  صلا ردددة وصل دددام وصةجدددا   وصلزتدددا   ع دددرين عاتددداً  ترددد  صلرح دددةإهندددا 
 رحسة  لفحفل ذل  ص  ه صإلسالتي صوائل ب  ونجة وجاكاهات، واف  قرو ً وقرو ً تر  صل رون.

 إهنا َّترج تن صلفاهيخ لفسفمر، وتسان صلا  ل وص رااه وصل قائ .
 تفرخم  

لفصدري دراداهصً تنم دة   صلةسدي  صبفد صمً  ت حرجها عرب صلزتن، وَّترج تدن واباهدا ص ويف  اام! تفرخم ت 
 وتنس ة ل ار ص  ضخمة وتلهةة.

 وتسان تا ه  دخطر تن ذل م صلالوعي ل ع  ل صلناس.
صلالوعددي صلددلع يسدديطر دحيددا ً عردد  صلدد عي، ويسددفرةل ل باددل ص حيددان، يسددفرة تنددل راعريفددل وح تددل 

 لية دخر  لرف ري ، لرفاري ، لالسفمرصه، دوءا وعي.ريصري ارد آ
 ب د ذل  صالسفال .تهم ،  ل تناطف اتهخيي ،  تن ة ة وصح ف باي ف 

 
 إعادة نظر ا األجوبة ال قليد ة

تدد  تاطيددا  كهددلب تصددري ص سدد رة صلف ري يددة عددن ملدداذص  خددر صملسددرم ن، بينمددا ت دد م ،ددريهم دسدد رة ،ددري 
 تنط ية بل و،ريةة.

 ص ج بدددة صلف ري يدددة عدددن ترددد  ص سددد رة عدددن تدددرك صملسدددرم  لددد ينهم وإضددداعفهم للرصئردددهم دج بدددة وتصددري
 ساذجة وإن كاار حسنة صلنية.

 هل تن صملمان ح اً دن الار ملاذص تثاًل   تن أ صلث هف صلصناعية عن  صملسرم  
ندد  صلغدر   هددل كدان تددن وملداذص   تفطد ه تادداهرهم صلف نيدة ب ددال يغدري بنيددة صةيداف وصلاردم، كمددا حصدل ع

 صملمان دااًل ح وث ذل  ل  ل  صملاطيا  صلب دهسناها 
، بددل ويندد ه جدد صً دن تادد ن هندداك دتددة   تاددان تددن صالسددفة صد، شددني   سددفة صدتددن ص ديرددا  دوهبددة  عااددر

وتددن ضددمنها دتددم صاطر ددر هددي ص خددر  ل هحددا  صلارددم وصلفان ل جيددا تثددل صليددابن ودول دخددر  ل جندد   
 ة.شرق آسي

لاددن ص تددر خمفرددف عندد  ، راددل دسددةا  صلفخرددف ل دوهبددة سدد صم كددان صالسددفة صد دو سدديطرف صلانيسددة  
، وهدي   و هي ة ة َّتدص  دربفهم و ال ميادن تاميمهدا  إوالقدا  َّترص صلغربي ن تنها ل ة ة قطياة  يزف

صاف داهب، سد صم صخفرلندا ةد يث و كثريصً عر  بر هف تلاهيم صلاردم ص  هرلب دافجر صلارمااية، وصلب ساصلرح ة ص
 ح ل ت ييم صلارمااية السها بصلفها  ربة   ة ب ال تةاشر عن  رم صلانيسة وصسفة صدها. دو صتل نا
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ةددام خرددف تلدداهيم دتدا حنددن رمسددألفنا خمفرلدة  ن دسددةا  صلفخرددف عند   شدد ي ف صلفناددر، شد ي ف صالخف
 ارهدا شد ي ف صةصدااة، و دا  ادل تناق دفها دتدرصً عسدريصً ،  دا إهتةطدر بلد ين بينمدا صلدنص صلد يين تنهدا بدرصم

وحساساً بلر،م تن دهنا تلاهيم ليسر ر   ،ريةة عن تلداهيم صخلطدا  صل درآ ، ولادن ديرداً تردادف  هدم 
تا ريل تن تلاهيم بللص ، تر  صمللاهيم صلدب ح  در صل رادة صوائردة صلدب ح لدر صلادر  صجلداهري  تدن ادرد 

تسف ونا  ت ففة، إىل داحا  حراهف وقيم وهسدالة هصئد ف، بدل حد لفهم تدن دتدة دتيدة مبادًن  دررصد يسان ن
صلارمة وحبلصرريها كما مبجا ها و ويرها إىل دتة اداحةة كفدا ، بدل اداحةة كفدة وتاللدا ، سدف ل تنف دل 

 تن لغة إىل دخر  عرب صلاص ه.
مدداذص تسددمي إذن تردد  صةركددة صلارميددة ، ررددرتف تةاددرف ان صملناطددف قدد  بدد د ل إذص كددو لاددن  سددي  ل نم 

صلزصهدددرف ل عصددد ه ص تددد ي  وصلاةاسدددي ، وحركدددة صلرتيفدددة وصلفددد وين وصملافةدددا  صلردددخمة، وك ددد را  صلطدددة 
وصلايميددام وصللردد  وصلرَيضدديا  إخل، د  ياددن ذلدد  كرددل ل عصدد ه صالسددفة صد  ررمدداذص جندد  خمرتعدد ن وعرمددام 

  را  إىل ث هف اناعية تثاًل تسرم ن ل ذل ، و  يفا  ص تر تر  صلا 
، وصسفمر  با  وراف صلرس ل حد صيف ثالثد  عاتداً، كاادر درادة  ص وىل صةراهية   راة ل صة ي ة دن صل

،   يداثر كثدريصً ل هنايدة صة ةدة صلرصشد فصملناطف صلدلع بد د تد   -حبيث دن صالحن صه ص ول  و تن صلزخم  ق ية
 دب مث دوقلدددل بلفددد هيج إىل دن ت ضدددحر هحردددة صوةددد ط صلدددب كرسدددر صخلددد  صلةيدددا  صلصددداع ، وإن عطدددل ادددا

 وهسخر قيم ترادف ااتاً ل يم صالا راعة ص وىل.
ل عصد ه صالحنطداط صلدب مشردر كاردة اد صحي صةيداف تدن صلد خ ل  وكاار صلنفيجة صلنهائية ولص كردل، هد 

دس صوجدرع وتددا تددالب يافدرب دوتدداً تددن صجفماعيدة وعرميددة، وث اريدة وصقفصددادية وسياسددية، وه،دم دن صل ددرن صلسددا
دوصئددل قددرون صالحنطدداط، همبددا بسددةة سدد  ط عااددمة صخلالرددة صلاةاسددية، إال دن صة ي ددة دن صلددلع سدد   عردد  

ل دوصخددر عهدد ها  مسددي رحسددة، راخلالرددة صلاةاسددية ر صل ا اتهددا  ياددن صخلالرددة ب دد ه تددا كددان ديدد ع صملغدد ل 
سدد   شددة  يسدديطر عريددل صلسددالج ة وصملماليدد ، دتددا صخلالرددة  كااددر اددرد تسددمية وصخلريلددة صلاةاسددي   ياددن

 . وا ال تن قرية وال تن باي صإلسالتية صة ي ية مباًن صالسفخالف ل ص ها رهي ال عالقة 
وإذص كدان صالحنطدداط عندد  صملدداهخ  يفجسددم ل صحددفالل دجندديب تةاشددر، وسدد  ط صلسددرطة صلسياسددية، رددإن 

صهفماتاً دقل عند  صملداهخ . إهندا ال ت هدر ل ص حد صث وإن كاادر تاد ن تلاهيم هلص صالحنطاط وقيمل حتفل 
صلفحفيدة لادل  ص حد صث وصخليد ط صخلليدة صلدب صلث اريدة  دحيا ً حمركة ودا، تسدةةة ودا ب دال تةاشدر. إهندا صلةنيدة 

 حترك كل صل خ ص.
إىل دويددال  اددغريف  ل دد  كددان عصددر صالحنطدداط  ددثاًل ل سدد  ط دولددة صخلالرددة وحتدد ل صل ولددة صإلسددالتية
 تةارص.. بلوهها  تفناحرف ريما بينها ه  ارد صللصل صلنهائي ل تسرحية صلس  ط وصالحنطاط صلب ب د 

 وصة ي ة هي دن دهقاتنا وقيمنا صملااارف ال ميان دن تا ن تاشرصً لنه ا بل  كي صً لس  ط، 
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 سددد  ونا و صحنددد صه   ل شدددن ة  لدددلكر دهقدددام و صحصدددامص  تةددد يدددح ي  و ال صعف ددد  دن هنددداك حاجدددة 
ردنحن لاسدف حنفدل صملرتةدة صالدف ل كدل شدئ ت ريةدا ..و لد ال ب يدة بقيدة تدن  ، صلن صحي صلارمية و صالاسااية

 ااس  "دسرع" ل رنا صانا صالس م بملطرق ل كل صلن صحي..
ندا ..تد  ث صبفندا ..تد  قرآاندا و دالتر هنا لي  ر   بمل اهاة صلنسةية ت  ب ية صالتم ..بل بمل اهاة ت  قيم

صللع ازل ليجال تنا "خري دتة"..رأذص بنا اصة  بلف هيج ترشح  لنا ن صلااد  تدن ذل ..كدان صول تدا 
" رحسددة.." و هددي اددزل تنددل تردد  صلارمددة "إقددرد"..لان صتددة إقددرد ال ت ددرد..ال دقصدد  اسددة صالتيددة "صةرريددة

لاتيددة صلددلع يافددرب صجلهددل برغددة صةاسدد   دتيددة.. و  صالعردد  عامليددا لاسددف " و ال دقصدد  صمللهدد م صةدد يث
لانين دقص  حالة صلالقرصمف و صلازوف عن صملطالاة صلب تاا  تهدا افمااتندا و صلدب  ادل تةيادا  صلافدة و 

وحسة إحصائية صلي اسدا  ردإن صلد ول صلاربيدة دافجدر إافاجها صالس م عامليا عر  صالوالق و بلروق هائرة 
ل دتريادا  42.000كفدا  ل دتريادا صل دمالية، و  102.000بمل اهادة تد   1991كفا  عام  6.500

 .42صلالتينية وصلااهييب
ي ددرمون كفددداب  عدددر  80 بينمددا كفدداب ل صلسدددنة   35ي دددرد مبادد ل  أن ص وهو و حسددة الدد  صالحصدددائية ردد

يدا ي درمون كفداب عرب 80وصح ص ل صلسنة، ووةاا هلص تف س  صإلحصامص . باةاهف دخر  حسة لغة ص هقدام 
 6تف سدد  صل ددرصمف لاددل رددرد ل صلاددا  صلاددر  يسدداوع  و هاددلص رددان كفدداب.  35وصحدد ص و دوهو  وصحدد  ي ددرد 

دلدف دقي دة ل صلسدنة وهد  تدا ياادد   12دقدائق ل صلسدنة، ت اهادة بلنسدةة لرلدرد صلغدر ، صلدلع ي ددرد مباد ل 
بد  صلادا  صلادر  وصلادا  صلغدر ، صن عاملندا يصد ه  حجم صو ف ب  صإلاسان ل صلاامل ، وتدن ضدمن صمللاهقدا 

دلددف كفددا   85كفددا  سددن َيً، دتددا ل دول صلغددر  السدديما دترياددا راهنددا تصدد ه تددا ي دداه    1650حدد صيف 
كتنا  يينمنا لغلن   4.4كل مليون مواطن عربي منن التتنب المترجمنة وينا    أما على صعيد الترجمة فنصيب .سن َيً 

 كتنا  950كتا    كل مليون اسباني منا وانا    500كتا   كل مليون مجر   380 "يليإسرائ "نصيب كل مليون 

.  

 مل نا  و ال  فني 10مل نا  و ال   رريبنام منن  30الوالونا  المتدندا ارمرية نة فحني ينوالي  امنا عنن سنول التتنب فني

 منحنا  مل نا  و ال     (88عنال   ال مل نا  و ال  فني يرينان نا   غغلن  مغ عنا  التتنب اجمناالم فني كنل اندنا  9ال ابنان   
  . فاط نصيب العال  العربي    1%

 1970تري ن عدام  50دن  ع د ص ت ي  ل صهتلارت  تن  إن صإلحصامص  ت ري إىلر  أما بالنيبة لنيب االم ة
% عدددام 73كااددر اسددةة ص ت يدد  ايددل إىل صال لدداا صلفدد ه ي    حددن وإن2005تريدد ن عددام  70إىل 

سددنة رمددا ردد ق .  15تددن صل ددرحية صلامريددة  2005% عددام 35,6و 1990% عددام 48,7إىل  1970

                                                

 .77، صلنسخة صإلجنريزية، ص2003اامت رير صلفنمية صلة رية ل 42
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اسدةة ص تيددة عرد  صلصدداي  صلادداملي، وهدي دعردد  تددن ترد  صملسددجرة بملندداوق  وتسداوع صلنسددةة صةاليدة ضدداف
 ... 43% 23,4صلاا    ص قل ء  ص ل

 أال غفير هذه اال رام كل شئ؟
ا ا  غغنين مندت غفلفننا ؟ ال ينه هنذه اال رنام  يندها كفيلنة ب نر  كنل هل ندتاج يانا إلنى االسترسناي فني اكنر ايصن

شئ؟ ..ألينا االفار   االرل إنتاج ة   أالكثر إهدا ا للوره ؟ ال يه الارا ا   العنو   عنحنا هني الينغب االساسني   
   ا  كل هذا ..اال غفير أ رام الارا ا المتدن ة كل اال رام المتدن ة االخرت ؟؟

 
 ابل شخيب..العالج  بدأ 

 إال بةساوة دن اة د إبعادف صلن ر. دن اارف صخلرل وحن دب.تاةل إذن   
 إال دن ا خص صملرا، ب صيفل عر  ص قل وتص هب ص ول وص ساسي، حن افمان تن صلة م بلاالج.

 ..كل  صلاالجا  تة د بلف خيص
رصضدنا صةاليدة، ويةد و دادل ال تلدر  تدن وتاطياتنا تاشر حن  تر  صلرح ة صلةاي ف صملسفمرف كة صيدة دوىل  ت

 صمل صجهة ت  تر  صلرح ة.
نصح  هجرية  ل 40ر هبا إىل عام  لن يا ن ص تر ه،م اا بفل مبثابة صخرتصرت، آلة يفاعية لرزتن لنسار

 صملساه صلفاهخيي.
ولدن يادد ن بسدده لة دن اسددطر ص وهصق واثرثددر حدد ل صمل ضدد رت، واف دد ق حدد ل تدداذص كددان عردد  رددالن دن 

 ال دو دن ال يلال.يل
بادل تالبسداهتا، واةد د بافزصعهدا تدن تر  صلرح ة  صمل هوثة تن صل يم  لانل دن ارا  قيمنا صةالية تر  

  تننا، تن وج صانا، تن ع  لنا صلب دوقلفها تر  صلرح ة عن صلامل.
صعهددا تاملدداً، وسدديا ن ذلدد  كرددل تاملدداً جدد صً. إن هددلب صل دديم صملرفصدد ة صلفصدداق صجلردد د بنددا، سدديا ن صافز 

 حاهقاً، تلجااً.
لاددن ل صة دد ل ص روقددة سددفنم  بددرصعم لر دديم ص خددر  صل دديم صلددب  ..لددن تطيددة جددرو  صالافددزصرت بسدده لة،

 قةل دن يافمل ء ها. صلفاهيخ ل ص ول، وحص ها تنجل،رسها صخلطا  صل رآ  ل صجلي
 .ولن يا ن ذل  كرل سهاًل، لانل ل صل قر السل لن يا ن تسفحيالً 

 عن معاو ة .. بسبب العوةة!!

                                                
   )2007لنالر  8العربي لمدو ارم ة  لثاافة  العلوم بمناسبة اليومي ان صاو  عن المنظمة العرب ة للترب ة  ا 43
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تفح ث عن ة ة تااوية! دتا آن ص وصن لنط ع ادلحة صملاضدي وخالراتدل، سي  ل ن ل عصر صلا ملةم 
وا صجدل صلفحد َي  صملصددريية صلدب ت صجهنددا، إادل وقددر صل حد ف وصلفادداتف وصلصدف صل صحدد ، ل ت صجهدة صملدداصترف 

  كاردة صملسدف َي ، وصلادالم عدن تااويدة ل وقدر صمل صجهدة سديزي  صليه دية صلصريةية صملاس اية صلدب هتد د  عرد
 إخل كالم تن هلص صلن رت. تن صللرقة، ررنفلق عر  تا صجفمانا عريل، ولياله بارنا باراً ريما صخفرلنا ريل

. ال بلر،م تنها، بل بسةةها. بسةة دانا اايش عصر تر  صلرح ة ام! ل عصر صلا ملة افح ث عن ا
، رالا ملدة هدي عرد  ص قدل ل شدال تدن دشدااوا صحدفالل، ترد  صلرح دةعريندا دن افحد ث عدن اه صلا ملة ا

وقفدل لره يدة ص ريددة وصافهداك لادل  ت  تددا  صلث اردة صل  تيدة وصل ينيددة عدرب إحدالل لانااددر ث اريدة ،ريةدة حمرهددا. 
 صلا ملة إذن هي صلرح ة صلب  ة دن حنرص وحنارظ وا صر  ريها عن ه يفنا.

ق مي يسفحق دن يا ن ه ية،  تا ه رص وا صر   هل كل  دع ه ية حنارظ  وعن دع ه ية حنلان عن 
 حن ل  كان حاوَيً ل دعماقل عر  دسةا  ت تل وهت تل 

كنااا ن صااور أننااا عواجهااة العوةااة، سنساا طيع أن ناادافع عاان تلااك القاايف الاا  ورثناهااا ماان حلظااة إذص 
، ر يم ترد  صلرح دة قد  تسدفطي  دن اة قادمون بل ومن صرونمعاو ة، فلنعرتف إ ن: اةعركة خاسرة والغز 

، ل ت يداس آ  تنفج ت اعر  اسية ود شي  وخطاب ، وهو  تان ية عالية، وعمريا  صسف هادية  جحة
 لان ذل  كرل ال يالي مل صجهة ،زصف صلا ملة صل ادت  تن كل  تاان.

يف الصاااامدة، القااايف األساساااية ا اخلطااااب  صااايل تلاااك القاااإن ت صجهدددة صلا ملدددة تفطردددة دواًل إعدددادف 
وإعدادف  ادديل هددلب صل ديم ياددين ضددمن تدا ياددين إعددادف  القارآب: قاايف اةواجهااة واإلرادة واإل ابيااة وال غياا ،

ترتية صلةير صملسدرم تدن ج يد ، وهد  ترتيدة سديحفم دن ترتدي ل سدرة صملهمدال  تدا ترتدي تدن قديم دلصد ر 
 رجا  صلفاهيخ.بإلسالم عرب تالبسا  صلسياسة وتا

عد ص ذلدد  لدن يادد ن هندداك سد   ،ددرق َيئدد ، تد  إشدداهص  إا داذ خارفددة ل حمددي  صلا ملدة صوائددل، ،ددرق 
 َيئ  وذوبن اتم.

 تهما ب ص ذل  تاملا.. اام ل عصر صلا ملة افح ث عن ة ة تااوية.
 ليس ابلرغف منها بل بسببها.

 
 حن اج اىل  بيب نفسي !
جاً وتايةاً عن   إال دن افمااتنا صل رقية عم تاً حباجدة تاسدة إىل وةيدة بلر،م تن دن ذل  ال يزصل حمر 

السا  تلدرا عند ب ع د ها، وحتداول دن  د  عند ب صلادالج  ترصضدها صملسفاصدية، تد  رداهق دن هدلص صلطةيدة 
 صللع حتفاجل  ة دن خيرج رروي  تن هدسل، ويلار ب عي اتهخيي مش يف، وه  دتر ااة إىل ح   تا.
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ررد تنا تهما اغر دو كرب، تهما كان تفارماً دو دتياً، ،نياً دو ر ريصً، وبغل صلن ر عن صافمامصتل  إن كل  
 صلطائلية وصلانصرية ال يزصل حيمل عر  كفليل عةم صلفاهيخ كرل.

وس صم كان وصعياً ولب صملسألة دم   يان، رإن صلفداهيخ يسدة  ل كدرَي  دتدل، ويسدان تالريدف دتا،دل، 
ل اددر  صلدد م ل صلاددروق، يسددان صجلينددا  وصخلددالَي صلاصددةية وتددخ صلا ددم، اددرة صلا ددم، عمددق إاددل  ددرع تندد

 صلا م.
و لاسدف ، ردان تدا صسدفمر ريندا   يادن إ ابيدا   هلص صلفاهيخ يسان ل ع رل، ل وعيدل ول الوعيدلم 
 هلص صلفاهيخ عر  كثرهتا..بل ،الةا سرةيا  هل صلفاهيخ..

دو  ر ددر درينددة تةهمددة ل الوعيددل، رددإن تردداهي   هددلب صلسددرةيا  اادديلتلسدد صم تددلكر صلدد عي صةاضددر  
صلفادد ين صلنلسددي لرلددرد صملسددرم، وتددن مث صيفمدد  صملسددرم، ت ددل تسددا اة هبدداج  صالسددفة صد صلفدداهخيي وصجلددرب 

 صلفاهخيي، بال  رروعل وتلصيالتل.
، أبسدةابل أبعدرصا صملدرا وب  ه دهية صمل ض رت رإن صلن طة صلفالية لرف خيص هي دن ياي صملريل مبرضدل

 وبنفائجل.
دتا إذص هررنا صلفمد د عرد  كرسدي صلطةيدة صلنلسدي، رإاندا سدنفم د عرد  واولدة صمل درحة عرد  ص ،ردة، 

، وسددالر بطري ددة صو أبخددر  ولددن أييت دحدد  السددفالتنا، سددفا ن هحوسددنا قدد  قطاددر، وصاف رددر عددرب صلةردد صن
 ر  ه يفنا.دتاح  إىل دن ال  ، وداابانا ص روقة لن ت ل ع

سنا ن ق  ضانا، ذبنا، صافهينا. ولدن يهدم ح داً كيدف سد طنا قفرد ، حدر  دهريدة ت دفال ريهدا صلطائليدة 
صملزتندددة ب ح ددداد صمل هوثدددة بلل دددر بجلددد رت، وبالسدددفغالل، دم حدددر  ،دددري دهريدددة خاهجيدددة  هدددز ريهدددا ص عددد صم 

 صلفاهخيي ن عر  صلة ية صلةاقية تنا. تا صللرق 
   كرسي صلفحريل صلنلسي دسهل لالَّ صلفم د عر

 ..أشياء بل آمنا أنه ما يال إبمكاننا شيء  لور   
ر دد  لدد  آتنددا دانددا كمددا دخرنددا وددلص صملنزلددق عددرب صلفدداهيخ، رددإن خروجنددا تنددل ال مياددن إال دن يادد ن عددرب  

 صمل خل السل. صلفاهيخ.
 ر   ل  آتنا دانا ميان دن الال.

 دن يا ن تسفحياًل. ودن ذل  كرل تهما كان ااةاً، ال  ة
* * * 
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 الفصل الثاب         
 
 
 
 
 

 مشروع النهضة ، من البذرة اىل ال مكني 
 
 
 
 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 286 

 
 
 
 

 ا
 
 
 
 
 
 
 

 لبوصلة القرآنية: من كهل صغ  إىل القمة..
 

تدددن ،ددداه ت ردددم ادددغري، ال ياددداد يالدددي هجددداًل وصحددد صً، ل جةدددال ت يندددة كاادددر عرددد  هددداتش صلفددداهيخ.. 
 ر  صلنهرة صلب ،ري  صلفاهيخ..صاطر ر ت

 تن ،اه، ب د  صلنهرة.. وصاطر ر، لفغطي دهجام صملام هف كرها..
ق  ية و ذل  تثريصً ج صً.. خااة دال حصدل ل ،رد ن ع د د قريردة.. وصملسدارة صلزتنيدة بد  صلغداه وصللدف  

 صللع رف  ص ب ص  للف حا  دكرب   تفجاو  صلا  د صلثالثة..
داددل حيدد ث دوتددا.. دعددين دن كددل صلنهرددا  ال بدد  دن اددر بغدداه تددا.. همبددا لددن  دد  هددلب  لاددن ص كثددر إكهف

 صلنهرة رفحها خالل ع  د كما حصل ت  صلفجربة صإلسالتية ص وىل صلب كاار تاجزف تن هلب صلناحية..
حفميدة  صلغاه مباًن صالخفةام وصلام ن وحن صلازلة ه  ترحردة دوىل، وهمبدا -بطري ة دو أبخر  -لان صلغاه

 وا.. تن  اهرف دو صه تفااقةة ال ب  تن صملروه هبا..
*************** 
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و"ص ودد صه صملفااقةددة"  دداهرف دساسددية اددر هبددا ص رادداه ل دثنددام حت وددا تددن اددرد راددرف إىل ا ريددة، وتددن مث 
 إي ي ل جية، وتن مث تصري وصقااً تااشاً..

صه هدي دشدةل أبودد صه صالسدفحالة، تردج ريهددا تدن عدا  هدد  ..مبخفردف دا صعهدا وص اهاهتددا، ادر ص راداه أبودد  
 دشةل باا  صلا م، مث تنم ، وتزدهر بلف هيج، إىل دن تةره قمة ارجها وصكفماوا..

حيد ث ذلدد  تدد  راددرف قدد  تادد ن راددرف تة عددة ل هدس رنددان تةدد رت، تادد ن ل صلة صيددة اددرد راددرف.. لانددل 
 إىل دن يسفطي  دن  س  صللارف، بامل تفااتل.. يطاهدها، ي فنصها، يف مصها، يصريها، وتصريب،

وحيدد ث ديردداً تدد  صلن ددرَي  صلارميددة، يةدد د ص تددر بلاددرف قدد  تادد ن ،ريةددة وترر ضددة وخاهجددة عددن صلسددر  
وعن صلنم  صلف ري ع ل صلفلاري، بلدلص  عدن صلن ريدة صلسدائ ف، مث تنمد ، وتفطد ه، وتدن ود ه إىل آخدر، إذص 

ا دع صحها، وديراً تناادروها، وتد  صل قدر إذص هبدا تد حل دعد صَمها، همبدا ال هبا ق  ااه  ا رية، سيا ن و
تردمهم إىل ادلها بلردة ، ولادنهم تدد  صل قدر ي رد ن عد دصً، وتددن مث تدنج  ال ل صتفحدان صلفطةيدق ر دد ، 

 بل ل صتفحان "صلزتن"..
ف عريل صجفماعياً، رادرف كلل  ص تر ت  صإلي ي ل جيا  وصلا ائ ، تة د رارًف ق  يرررها صلسائ  وصملفااه 

تنةدد ذف قدد  ال تثددري ،ددري صالسددفنااه، لاددن تدد  صل قددر، تددرتصكم حدد ل صللاددرف ص رادداه، وتددفالمم تاهددا، ويزيدد  
صملاتن ن هبا، بارهم ي  م صملزي  تن ص راداه، وآخدرون قد  ي د ت ن دكثدر تدن ص راداه، قد  ي د ت ن حيداهتم 

  ميها حررياً عرب جارها "عمرياً" تن دجل "صللارف"..ودحيا ً ي  ت هنا حن أبعمق تن ت  –حررياً  –
وق  يفمان ذل  صلفالحم الح اً تن إح صث ثغرف ل ج صه صل صق ، وقد  تادرب صلثغدرف لفصدري شدرخاً، وتدن 
صل رع تفسر  صإلي ي ل جية لفف ر  ل صل صق .. وتن مث لفاي  ايا،فل عر  دس  ج ي ف هدي الد  دسد  

 تا تسفحيرة ااتاً.."صلن رية" صلب ب   ي تاً 
و"رارف صلنهرة" ليسر صسفثنام تن هلص كرل، بدل هدي ل صلامدق تدن هدلص، إهندا ادر ديرداً مبرصحدل ودود صه 

 صل الدف.. –جنينية، ق  ي وم بارها ده هصً، وق  ي وم بارها ص خر تا ه  دقل، إىل دن حي ث صل ه ه 
ا ل إوداه وقالدة حمد دين  تنيداً وتااايداً، ترصحل صلف ال هلب ق  ال تا ن ترتةطة ب داا ن وصضد  يرداه

قدد  تفمدد د وتددف رص هددلب صملرصحددل حبسددة ص ددي  ص وسدد ،  لانهددا حتمددل الدد  صخلطدد ط صلااتددة، ول ترحرددة 
 "تلصرية" تا سف ثر ل هلص ص ي ، وسيصري ساحة لفلاعرها.. وء ها..

 مراجعة أسبوعية ةشروع النهضة...
، صلدب الكهالن دو صه صالسفحالة صلب ار هبا صللارف، حت ثنا سد هف عن ترصحل صلفخرق وصلف ال هلب، ع

، كما ل  دن هلب صل رصمف هي أسبوعياً  هذا ال شكلجر  صلارف قرصمهتا كل يفاة، كما ل  دهنا  ارنا ارصقة 
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ءائدل جزم تن ترصقةفندا ةصداد  ودوه  ل هدلص صلف دال.. كمدا لد  دن هدلب صل درصمف  ارندا ديرداً ارعداب، هندفم إب
 وبفغليفل، حنميل، اا ن جزمصً تنل، دو يا ن ه  جزمصً تنا..

سد هف صلاهدف، بسددياقها ص وسد ،  ارنددا ل خردم عمريددة َّتردق وصسد  و فدد ف،  ارندا اف صاددل تد  دودد صه 
صالسفحالة تر ، ترانا ل اداس تاهدا عرد  صلدر،م تدن دهندا خداهج صلزتدان وصملادان، لادن ا طدة صلفمداس هدلب 

 ر وتسفلز عمرية صلفخرق، ت    شرصههتا "صررتصضياً عر  ص قل" ل دعماقنا..تانا، تسفحر
ددْن آَيتِّنددا  ددْةَر دَنَّ َدْاددحاَ  صْلَاْهددفِّ َوصلددرَّقِّيمِّ كددااُ ص تِّ يةدد د ص تددر تددن ذلدد  صلفاجددة تددن صلفاجددة }دَْم َحسِّ

كثددر إكهف [ ررددي  صلاجيددة هدد  ودد ه وصحدد  تددن هددلب ص ودد صه، ولاددن ص تددر ص 18/9َعَجةددًا{ ]صلاهددفم 
لإلعجدا  هدد  عمريددة صلفخردق كاددل، هدد  هدلص صالاف ددال صلددلع حيد ث تددن ودد ه إىل آخدر، عددرب صل ددرون وعددرب 
صل دددداهص ، وتددددن قةددددل دشددددخاص قدددد  ال تددددربطهم ديددددة هصبطددددة تاديددددة وصضددددحة، ،ددددري هصبطددددة صمل دددداهكة ل دودددد صه 

 صالسفحالة..
م هندا هتدز ل دةا  ياد ن دوتداً هد  صللين آتند ص بللادرف، وسدفا ن رفد هت أولئك الف يةسنرصهم دول شيم 

ويدداتن هبددا، همبددا  اددل يادد ن قدد  تاددرا لفدد ج  دقددل، همبددا  ن هددلص صجليددل  أول ماان  ع نااق الفكاارة اجلد اادة
صجل يدد  دكثددر قدد هف عردد  هحيددة صللسدداد وصل رددم ل صيفمدد  صل ددائم، همبددا  اددل   يلسدد  بادد ، و  يفدد هط بادد ، و  

 يصة  جزمصً تن هلص صلاا ..
 هنددم   يغفدال ص صةرددم ريددل،   يل د وب إميااددل ب  هتدل عردد  صلفغيددري، لدلل  اددرصهم هنداك، ل ذلدد  صلطدد ه  همبدا

ص ول، }آتن ص برهبم رزصدهم ه  { ص ية، وكان صل رك هنا لي  ارد ع ي ف راس ف، بل كان تن  تة وصساة 
، وكدان هداالم صللفيدة، يغدردون خداهج " هد  مسفهدا ص ساسديةالظلافتن صل يم وصلاالقا  صالجفماعية صلب كان "

صلسددر  صالجفمدداعي صل دددائم، وكااددر تن ددد تفهم صللاريددة هددي ص اددد ق وص كثددر ع صلدددة وص قددر  إىل صلنسدددق 
 صلا  ، إال دهنا كاار ا ا صً ضمن ذل  صل صق  ص ي .

 نقطة الضعل و نقطة القوة
ةةاً ل ضدالها تدن جاادة آخدر، كدان وكما كان شةا  حاتري صللادرف سدةةاً ل ق هتدا، ر د  كدان ديرداً سد

اغر سنهم سدةةاً ل جارهدم يافن د ن صللادرف، لاندل كدان سدةةاً ديرداً ل هردل صملاسسدا  صل ائمدة ودم، وودا، 
بددال دعددم تاسسددايت،   ياددن وددم دن ين ددروص راددرهتم، بددل   ياددن  اندداً للاددرهتم دن تصددم ، كدداا ص ي صجهدد ن 

صملانددد ع صلدددلع سدددي  م بدددل صيفمددد   ددداههم، دو تدددلويةهم وصحفددد صمهم  خطدددرينم إتدددا صإل صحدددة صملاديدددة وصإلقصدددام
، ،دري تاهردة لرصدم د، وكدان غا  مؤهلاة بعاد لل فاعال-وهي ال تدزصل جنينيدة  –بلف هيج، كاار "رارهتم" 

 صلفلاعل صملةار ق  يادع إىل إجهاضها وقفرها، دو قفرهم هم.. 
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"صجلندد " وحيميهددا تددن  –رظ عردد  "صللاددرف" لددلل  كددان ال بدد  تددن خيدداه كلددث ،ددري هددلين، خيدداه حيددا
صلفلاعل صملةار ومينحها صل قر صلدال م لرنمد ، إىل دن أييت وقدر صلفلاعدل ص اسدة صلدلع سديزي  صللادرف تناعدة 

 وهس خاً.. 
ََِّ رَددْأُووص إِّىَل صْلاَ الع اازالهددلص صخليدداه صلثالددث هدد  "ص ْهددفِّ يَدْنُ ددْر َلُاددْم " }َوإِّذِّ صْعفَدزَْلُفُمدد ُهْم َوتددا يَدْاةُددُ وَن إِّال  ص

ْرَر ددًا{ ]صلاهددفم  ددْن دَْتددرُِّكْم تِّ ددْن َهْ َفِّددلِّ َويُهي ِّددْئ َلُاددْم تِّ [ ررننفةددل داددل   ياددن "صلازلددة"، بددل كددان 18/16هَبُُّاددْم تِّ
"صالعفددزصل"، وصللددرق بدد  صالثندد  دن صلازلددة  قدد  تادد ن حالددة يلرضددها صيفمدد ، حالددة تددن صلنةددل وصلددد"الت صال" 

ا  صالجفماعية تن دجل خنق صللارف صملنة ذف وحاتريها، دو دن تا ن حالة يطرةها داحا  تلرضها صملاسس
 صللارف وهم ينسحة ن تن صيفم  وق  ديس ص تنل و ا ريل..

دتددا صالعفددزصل رهدد  عمريددة وصعيددة ي دد م هبددا تددن يفصدد ه دن "صالخددفالط" ل ترحرفددل ص ايددة سدديارا صللاددرف 
لدلص رداالعفزصل ميثدل ررادة جنداف حمفمردة ودلب صللادرف، وهد  هندا، بلفأكيد ، ، ةواجهة مبكرة  قاد تكاون قاتلاة

انساحاابً ياهااداً ابجمل مااع، باال هااو دعمدق ودكددرب باثدري تددن اددرد ررادة لرفاةدد  وصلرتهددن، رداالعفزصل هنددا لددي  
عدادف صلرصتيدة إل دون دن ينسد  إسدرتصتيجيفل ص ساسدية "تك يك" ةواجهة اجمل ماع   طلاب انساحاابً مرحلياًا..

 بنام صيفم ..
الفكارة و ه دويف تن دود صه صالسدفحالة، تاد ن ريدل  تك يك ممن إسرتاتيجية أوسع،هلص ه  صلاهف، 

،  صللارف هندا سدفا ن خداهج صلفلاعدل صلفداهخيي، بدل حدن جنينًا حي اج إىل "احلامنة" ال  تز د  قوة ومناعة
ان وصملادددان صلدددب هتيدددئ "صلامددد ن" لرلادددرف، خددداهج صلزتدددان وصملادددان، ردددالاهف هددد  ترددد  "صللجددد ف" تدددن صلزتددد

و"صلام ن" هنا صسفمر لثالثة قرون ودكثر، وكان ل ج هرب ص ار ة عر  "صلةلهف" بفهي ة صل روف صلب حتارظ 
عردد  حي يفهددا وا دداوها واددلاهتا، بدد اًل تددن هدد هها  بزهصعفهددا ل دها ،ددري خصددةة، و ددروف تناخيددة ،ددري 

 ل آن..تناسةة ق   هل صلةلهف وصللارف 
كان صسفثماه  تر  صلةلهف ه  هم  دول   صل ةا   صلدلين  رد ص شدةابً لثالثدة قدرون  لدلل  رهدم يف صاد ن 

ْم َولَددددْن تُدْلرُِّحددد ص إِّذصً دَبَدددد رَّددددفِّهِّ ُددددْم إِّْن َيْ َهدددُروص َعرَددددْيُاْم يَدْريُفُدددد ُكْم َدْو يُاِّيدددُ وُكْم لِّ تِّ  ًص{ ]صلاهددددفم ريمدددا بيددددنهم }إِّهنَّ
18/20] 

، وه  ال ي فصر عرد  صللدال  ص خدروع دبد صً، إذ إن نا هو الفالح ابةع  األعمق واألوسعالفالح هو 
صلنجاف ص خروية لن تفااها ت  "صلرجم"، بل إن "صلرجم" سيا ن دقر  صلطدرق إىل صللدال  ص خدروع بملادًن 

ال " صل اتل، هديف صلف ري ع صلسائ  "حاليا!"، لان ال، لي  ذصك ه  صللع ل دذهاهنم، إهنم يري ون "صلل
دع رالحدة ص ها، دع  –صلنهرة، حيث صمل ق  ص خروع يفح ق عدرب صمل قد  صلد اي ع، إهندم يريد ون صللدال  

 عرب صسفخ صم تر  صلةلهف صلب صعفزل ص تن دجل ص ار ة عريها.. –إعادف بنائها عر  دس  ج ي ف
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عددرب صلفسددري  وصالسددفاجال قدد  ودد ه صلامدد ن ودد ه حسدداس وتهددم جدد صً.. ذلدد  دن دع إهنددام تةاددر لددل، 
، قد  حيدرف صللادرف عدن فكرة النهضة برم ها لإلجهااع، وسايجعلها ا ساياق تفاعال غا  م سااوٍ يادرا 

تساهها.. وو ه صلام ن ق  يسفمر للدرتف و يردة، ل درون، كمدا حد ث تد  دول د  صللفيدة، لادن ل ة دة تدا، 
َّتدرج تدن حاضدنفها إىل حيدث صلرتبدة وصلفلاعدل تد   صلةدلهف دن –سفح  "صللرادة صلفاهخييدة" صلدب تفدي  لرلادرف 

 صل صق .. 
ق  تفمخل صللراة صلفاهخيية عن  صهنياه صملاسسا  صلف ري ية بطري ة  ال هلب صللارف دكثدر قدربً، تصدة  
خيدداهصً تا دد اًل دكثددر، وقدد  تددفمخل عددن تصددادم صملاسسددا  بةارددها إىل حدد  صإلهندداك، وقدد  تصددة ، ب ددال 

 ..  مؤسسة ما، لسبب أو آلخر، هذ  الفكرةعندما ت بصسفثنائي، 
صخلروج تن صلام ن، تن صةاضنة صلفاهخيية، إىل  تان صللال وتااال، خط ف تهمة ودساسدية، لانهدا هنايدة 

 صلط ه ص ول ر  .. وصلفح َي  ص ساسية   تنفل با ب..
وصلرعايدددة وصالهفمدددام.. وص تدددر ي دددةل خمددداا صلددد الدف، صلطلدددل ولددد  ص ن، لاندددل سدددي ل حباجدددة إىل صلانايدددة 

 اللقاحات وال حصينات، وال غذ ة اة واينة..سيحفاج إىل 
 لكنه، من هذ  اللحظة فصاعداً مل  عد جنينًا..

 إسقاط معاصر على "ف ية الكهل"
ول  اتبانا تا م ت اهي  صلنهرة صملااارف مبخفرف دويارها ل ج   دهنا ،الةاً تا تفادرا إلجهداا تةادر 

بلددلص .. وعدد م صلفددزصم ب دد صا  ص ودد صه، راللفيددة صملاااددرون، ،الةدداً،   يسددفلي وص تددن صلدد هس ل هددلب صملرحرددة 
ص هددم تددن سدد هف صلاهددف، وهدد  ضددروهف صةلدداظ عردد  صللاددرف صجلنينيددة ل حاضددنة آتنددة تادد ن مبنزلددة صلاهددف 

 لر ه ه وصلفأثري..صلفاهخيي صللع ي رر "صالعفزصل" لرلارف وداحاهبا كخياه تافياي ينف ر صللراة صلساحنة 
ل صمل دددداهي  صملاااددددرف ،رددددة صالسددددفاجال وصةمدددداس عردددد  صللفيددددة، و  يلهمدددد ص ترصحددددل صلف ددددال ودودددد صه 
صالسفحالة صلب مير هبا "صمل رورت"، وصلب  دة دن يا اد ص جدزمصً تنهدا، ولدي  بلردروهف دن ميدروص بادل ترصحرهدا 

 ة ةياف صمل اهي  صلاةريف..ودو صهها ل دعماههم صلب هي ررتف  تنية قصريف بلنسة
بدددد اًل تددددن صاف دددداه والدف صجلندددد  ، صسددددفاجل صللفيددددة صملاااددددرون ت صجهددددة صملاسسددددا  صل ائمددددة، وصافهددددر 

جلددأ  و كدرد راددل ،الةدا ، صمل صجهدا  وةاداً إبجهدداا صجلند  وصلةددلهف، وكجدزم تددن وةيادة هددلب صمل صجهدة صملةاددرف
صللع صسفخ تل رفية صلاهف.. ولان صملاسسدا   ال لطل صللفية صملااارون إىل صسفخ صم "صلانف" ب اًل تن

 دق   بلفأكي ، رالانف هنا لن يادع إىل دع صافصاه تن دع ا رت..
 عر  صلاا ، سيادع ذل  كرل إىل إجهاا صمل رورت برتفل، ودتغل مبا لي  داياًل ريل..

 هل حنفاج إىل دتثرة ..
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 دم إن ذل    يا  حيفاج إال دن ان ر ح لنا 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صاحب اجلن ني : حتد د الثوابت 
..وباددد  صخلدددروج تدددن صلاهدددف، أيخدددل  سدددياق صلسددد هف صلارميدددة إىل وددد ه صالسدددفحالة صلثدددا ، إىل اددداحة 

 صجلنف ، وااحةل، وذل  صة صه صللع  او  كل صلسياقا  صلفاهخيية  ليا ن ااةاً لال  تان وتاان..
نَدُهمدا َ ْهعداً  *  }َوصْضرِّْ  َوُْم َتَثاًل َهُجَرْ ِّ َجَاْرنا  دْن دَْعنداٍ  َوَحَلْلناُهدا بَِّنْخدٍل َوَجَاْرندا بَديدْ ا َجندََّفْ ِّ تِّ َ َح ِّهِّ

الَوُما هَنَرصً  *  وَكاَن لَدُل مَثَدرك َر د ْنُل َشْي اً َوَرجَّْر  خِّ ةِّلِّ َوُهدَ  حُيداوِّهُُب كِّْرفا صجْلَندََّفْ ِّ آَتْر دُُكَرها َو َْ َتْ رِّْم تِّ اَل لِّصداحِّ
لِّ قاَل تا دَُ نُّ دَْن تَةِّيَ  َهلِّبِّ دَ   دَبَ صً  *  َوتا دَُ نُّ   َدْكثَدُر تِّْنَ  تااًل َودََعزُّ اَدَلرصً  *  َوَدَخَل َجندََّفُل َوُهَ   ا ِّك لِّنَدْلسِّ

َ َرةاً  *  قاَل لَدُل ادا َ نَّ َخرْيصً تِّْنها ُتندْ اَعَة قائَِّمًة َولَ ِّْن ُهدِّْدُ  إِّىَل َه  ِّ َ جِّ لَّدلِّع صلس  ُةُل َوُهدَ  حُيداوِّهُُب َدَكَلدْرَ  بِّ حِّ
ُ َه  ِّ َوال دُْشدددرُِّك بِّدددَر  ِّ َدَحددد صً  َِّ دددْن اُْطَلدددٍة مثَّ َسددد  صَك َهُجددداًل  *  َلاِّن دددا ُهدددَ  ص دددْن تُدددرصٍ  مثَّ تِّ  *  َولَدددْ ال إِّْذ  َخَرَ دددَ  تِّ

 َِِّّ ُ ال قُدد ََّف إِّال  بِّ َِّ ْندَ  تدااًل َوَولَد صً  *  رَدَاَسد  َه  ِّ دَْن يدُدْاتَِّ ِّ َدَخْرَر َجندََّفَ  قُدْرَر تا شداَم ص  إِّْن تَددَرنِّ دَ  دَقَدلَّ تِّ
ددمامِّ رَدُفْصددةَِّ  َادداِّي صً  ََل دداً  *  َدْو ُيْصددةَِّ  تاُحهددا َ،دد ْ  ددَن صلسَّ ددَل َعَرْيهددا ُحْسددةا ً تِّ ددْن َجنَّفِّددَ  َويُدْرسِّ هصً رَدرَددْن َخددرْيصً تِّ

دها َويَدُ د ُل َتْسَفطِّيَ  َلُل وََرةاً  *  َودُحِّ  دَي خاوِّيَدةك َعرَد  ُعُروشِّ يَ  بَِّثَمرِّبِّ َرَأْاَةَ  يُدَ ر ُِّة َكلَّْيلِّ َعَر  تا دَاْدَلَق رِّيها َوهِّ
ددد َفصِّ َِِّّ َوتدددا كددداَن ُتندْ ددددْن ُدونِّ ص فَدددينِّ  َْ دُْشدددرِّْك بِّدددَر  ِّ َدَحددد صً  *  َو َْ َتُاددددْن لَدددُل رِّ َدددةك يَدْنُصدددُرواَُل تِّ رًص{ ]صلاهددددفم َي لَيدْ

18/32-43..] 
 الرجولة بدالً من الف وة: النضج بعد احلماس

سنالحظ هنا دهنما "هجر " ر   هندا، صلرجدل صملداتن، وصلرجدل صلادارر، دع إن صإلميدان   ياد   دثاًل بلفيدة 
بددل ادداه  ددثاًل ل "هجددل"  –اددردوص عردد  تارسددا  اددفماهم، وصلفجددأوص إىل "كهددف" لدديامن إميدداهنم هندداك 

أن اإلااان هنااا  ااوي مرحلاة اةشااعر الاا   قاد تغلاب عليهاا العا فااة وصضدحة إىل تداتن، ول هدلص إشداهف 
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واحلماس، ليصل إىل مرحلاة أكثار نضاوجاً حت اوي علاى هاذ  اةشااعر، ولكان تضاف أ ضااً أبعااداً أخارى، 
  علها أكثر قوة، ومتكنًا..

 دثاًل ل ردرد وصحد ، ولدي  ل رردنالحظ هندا ديرداً، دن ود ه صالسدفحالة صلثدا ، ص كثدر قد ف واانداً، اداه 
صملمثددل  العاادد"ام عددة درددرصد كمددا ل صلطدد ه ص ول، وال مياددن دن يادد ن هددلص قدد  حصددل تصددادرًة، ل دد  قددلَّ "

الكاااف"، لصااااحل "الناااوع"، فاااا لرطددد ه صلثدددا ، لادددن صل ددد ف ص دصد ، وهدددلص ينلدددي رددد هصً رارتندددا صلف ري يدددة عدددن "
ا، كاان مان "ناوع" مرتفاع جادًا، حبيا  إن  لاك "عاو ع" "الرجل" الذي مثل فكارة اإلااان والنهضاة هنا

 عن قلة العدد..
كان "رجاًل" محل مسؤولية احلوار مع الفكرة   يان هجرنا هنا ارد هجل عادع، ارد تاتن آخر، بل 

  يهددر  تددن ت صجهفهددا، و  يددل  ريهددا ول صافصدداهها، كددان هجدداًل وصحدد صً هنددا، لانددل كددان ميردد  اةضااادة، 
 لار" صملسفا  لرصم د ب جل صللار ص خر..دهضية "صل

د  صملرحردة صلسداب ة، ترحردة صلاهدف، حيميهدا تدن إجهداا تةادر يادرا  إال صلرجل صللع ميادن لدل دن يرش 
 صمل رورت برتفل لإلجهاا..

هل هجرنا هنا مير  ت صالا  صلزعاتة صلااهيزتية  همبا.. لان  عاتفل هلب لن ترهة ولن تسفغل  اسة 
ا د  تن صلزعاتا  دن تلال.. ب اًل تن صةماسة سيا ن هناك رار  ضج  ال دول   صللفيدة صللفية، كما ت

 دكثر ق هف عر  صلفغيري ودكثر ق هف عر  صإلجنا ..
ررننفةل هندا دن صلسدياق صل درآ  ال يرد  صلرجدل صملداتن ل ت ضد  "صل صعيدة" تد  صلرجدل صلادارر، ررديَ  هد  

ةِّلِّ َوُهَ  تن بده إىل صة صه، ولان صلرجل ص  خر، ااحة صجلنف ، ه  صللع صبف د }وَكاَن َلُل مَثَرك َر اَل لِّصاحِّ
 [..18/34حُياوِّهُُب دَ  َدْكثَدُر تِّْنَ  تااًل َودََعزُّ اَدَلرًص{ ]صلاهفم 

وهلص  ارندا انفةدل إىل دن صةد صه قد  يلدرا دحيدا ً تدن صجلهدة ص خدر ، ولدي  بلردروهف صلةد م بملةدادهف إال 
 اام صالسفا صد للل ..عن  

ص تر صلثا  ص كثر دهية ه  دن "هجرنا"   يرد عر  ص خر عن تا كان صة يث عن }دَ  َدْكثَدُر تِّْنَ  تااًل 
، لدي   ن هدلب صلفلااديل  تفاصايل ثرائاه وارتفااع مسا وى دخلاهَودََعزُّ اَدَلرًص{، دع عن تا كان يفح ث عن 

ن صمل اهاددة هنددا افددزدف، وخاهجددة عددن سددياق تطدد ه صللاددرت ، كااددر ح ي يددة رحسددة  وقدد  كااددر!  بددل  
رالاارر كان يارا "مثرف" افاجل وهي ل دوجها، با  دن ترَّ  أبو صه وددوصه صسفحالفها صخلااة هبا، وا اًل 

 إىل "صلثمر" صللع يةاهي بل، افاجل تن تط ه رارتل وحت ي ها عر  دها صل صق ..
  أكثر من بذرة أخرجات تاواً مان كهال كموهناا وال تازال ا مراحلهاا فكر دتا صلرجل صملاتن، ررم يان 

اةبكرة.. اةقارنة هنا، هي مثل اةقارنة بني رجل ا مق بل العمر، و فل صغ  ولد  لل و، الرجال ح مااً 
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 هد  }دكثدر تدااًل ودعدز الدرًص{ حفمداً وبلفأكيد   ن صجلند    أيخدل ررادفل أكثر قوة وقدرة، وجناحًا وثاراء..
، هددلص بإلضددارة إىل دن "كثددرف صملددال وصلنلددر"   اازئ الن ااائج ماان السااياقبادد . صمل اهاددة ترر ضددة دادداًل،  هنددا 

 لي  بلرروهف ت ياس صلنجا  بلنسةة لرجرنا.. كما ه  عن  ااحة صجلنف ..
دلِّ قداَل تدا  سنالحظ الح اً، برو صً تن ااحة صجلنفد  تدا يد ل عرد  كلدرب }َوَدَخدَل َجندَّفَدُل َوُهدَ   دا ِّك  لِّنَدْلسِّ

ددددَ نَّ َخدددرْيصً تِّنْ  ددداَعَة قائَِّمددددًة َولَددد ِّْن ُهدِّْدُ  إِّىَل َه  ِّ َ جِّ َ َرةددددًا{ دَ ُدددنُّ دَْن تَةِّيددددَ  َهدددلِّبِّ دَبَدددد صً  *  َوتدددا دَ ُددددنُّ صلس  هددددا ُتندْ
 [. 36-18/35]صلاهفم 

، عددن صةجددر هنددا سدديا ن صةدد يث لددي  عددن صلثمددر وصلندداتج، بددل عددن داددل صلةددلهف، عددن صللاددرف ص اددرية
باال صااار ماان واجبااه أن ص سدداس صلددلع كدد ن صلةنددام كرددل، عددن صلث صبددر، هنددا ادداه إبتاددان هجرنددا دن حيدداوه، 

حياااور، لااذا ال سااكوت هنااا، باال جااواب صاار ح ووامااح  ساامي األشااياء عساامياهتا، و قااول لاااه، دون 
 مواربة..) أكفرت؟.. 

لَّ   ُةُل َوُهَ  حُياوِّهُُب َدَكَلْرَ  بِّ دْن اُْطَلدٍة مثَّ َسد  صَك َهُجداًل{ ]صلاهدفم }قاَل َلُل ااحِّ ْن تُرصٍ  مثَّ تِّ لِّع َخَرَ َ  تِّ
[ ويلكرب، خالل ذل ، أبدوصه صسفحالفل ه ، تن صلا م  تن صلرتص   إىل صلاين ادة  صلرجدل .. كمدا 18/37

صلسدداب ة كااددر لدد  داددل ي ددري هنددا إىل دن كددل كين اددة إاسددااية ال بدد  دن اددر مبرصحددل صلفطدد ه هددلب، ودن ت اهافددل 
  املة، تثل ت اهاة اطلة، برجل..

ثددروف اداحة صجلنفدد ، كمدا داددل   يادن تصددابً با د ف ا ددص دتدام جنددا   تبهار ررننفةدل هندا دن "هجرنددا"    
دو  اددل يريدد  ص خددرف مباددًن عددزل ذلدد  عددن صلدد ايا، بددل  اددل  ياهااد ا الاادنيا ومااا فيهااا،ادداحةل، لددي   اددل 

ع يسدا  إلجنددا ب  ددة دن ياد ن تةنيدداً عرد  دسدد  وصضدحة وتفينددة، ودع بنددام اداحة "ث صبددر"، وبنداحب صلددل
 آخر، تةين عر  دس  دخر  تناقرة دو ترادف،  ة دال يهزب دو يغ يل، تهما تطاول وب ص برصقاً..

كددان ادداحة صلث صبددر، ل ودد ه صسددفحالفل هددلب، تلاددرصً يدداتن بفاددري  وحت يدد  صلث صبددر، ال تددن دجددل 
 ؤمن بعكس ما  ؤمن فحسب، بل مان أجال مشاروعه اخلااص، مان أجال أن آخدر  صل رارت عن صو ية ض 

 نفااذ ماان  ااور اساا حالة إىل آخاار، فاادون هااذ  الثواباات مااا كااان اكاان لطااور االساا حالة أن  نجااز، ألن 
،  ن هلص ص تدر تهدم  ع رادرف األساس ا هذا الطور هو حتد د هذ  الثوابت وبلورة وتوميح حدودها

ينيددةم دن حتدد د تددا هدد  دساسددي، وتددا  ددة ص ار ددة عريددل، تددا هدد  جدد هرع، وتددا هدد  حجددر اددر أبو صههددا صجلن
 دساس يرتاز عريل صلسياق كرل..

حت يدد  صلث صبددر تهددم وددلب صملرحرددة، بددل هدد  ص سدداس ريهددا، وهدد  تهددم ديرددا لفطدد ه صملرصحددل صلالح ددة،  ن 
 نفااا  أفكاار أخارى، متاار عاربعد م صل ضد  ، وعد م وجد د حدد ود وصضدحة، قد  يادرا صللاددرف ملد   تةادر، 

، وحن هيمنفها، تا   تان هناك و وار اس حالة أكثر تطوراً  ومتلك لذلك بر قاً أكرب قد  سهل دخوهلا
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حدد ود وصضددحة، حدد ود صلث صبددر صلددب هددي صمل يدداس وصملايدداه صلددلع  ددة ت اهاددة صلنفددائج، وتطدد ه صملرصحددل عردد  
 دساسل..

. بل ااه بناًم ع الاية ميفر  دساسا  وصضحة.. همبا هدي "امردة" هنا   يا  صإلميان ارد عاولة رائرف.
بطةيافها بسةة تن وةياة صملرحرة.. لان كل ث صبر  ة دن تا ن كلل  بطري ة تا.. إيفاودا هندا يسداع  

 عر  صالاف ال إىل صلط ه صلفايف.. بينما صلغ ص ل صلفلاايل ق  يارقل ذل  دو حن  هرل..
عدن حت يد  صلث صبدر وص سد .. إادل ترحردة دكثدر اردجاً ل دود صه صالسدفحالة ب داب  صلط ه صلثا  إذن هد 

 صلفام ..
 إسقاط معاصر على "صاحب اجلن ني" وصاحبه..

ل  دانا كنا ل ذل  صلط ه وهمبا اا ن ريل رااًل!  لسمانا، وهمبا ل رنا شخصياً، لررجل اداحة صلث صبدر، 
اددداحة صجلنفددد ، دن ين دددر إىل مثدددرب، دو تسدددف   دخردددل، إىل  دن يادددف عدددن ذلددد ، ودن ين دددر إىل تدددا دجندددزب

صلرراهية صلب ح  ها ل اةل، إىل تطداول بنياادل، إىل صلف اادة صلدب ح  هدا.. سنسدم  تدن ي د ل لدلم إادل يادابر، 
وإال "ينف  " ر د   ادل راشدل، كادل صللاشدر ، ودادل تهمدا كاادر هنداك سدرةيا  مل درورت اداحة صجلنفد ، 

صلالشدديم، دررددل تددن ص رادداه صملطر ددة وصلفن ددري صيددرد صلددلع يددروج لددل صلرجددل صملدداتن،  رددإن ذلدد  دررددل تددن
سنسم  تن ينصحل أبن حياول صاللفحاق بصاحة صجلنف ، دن يا ن جزمصً تن ت روعل، دن  د  لدل و يلدة 

 عن ب، دن يفارم عن ب "صلصناة"، ودن يلهم كيف وال ملا وال إليل.. كيف وال "لثمرب".. 
لدد  كرددل تنطر دداً تددن ت اهاددة ،ددري عادلددة بدد  ترصحددل ،ددري ترتصبطددة، ت اهاددة بدد  مثددر  ل وقددر وسدديا ن ذ

حصددادب، وبدد  بددلهف قدد   هعددر لرفدد .. سدديا ن صملنطرددق ل هددلص صلن دد   اددحيحاً لدد  دن ادداحة صلةددلهف ال 
، وحت يدد  يرددمر وددا ،ددري دن تادد ن بددلهف ر دد ، لدد  داددل يندد ع صالكفلددام بلفن ددري صيددرد، لاددن صلفن ددري لرنهدد ا

ودد ه صسدددفحالة ميدددر عددربب، ويفةرددد ه عدددربب، وتفحددد د  مرحلاااة ال باااد أن اااار هاااا،صلث صبددر، جدددزم تدددن ت ددروعل، 
 شخصيفل دكثر، ليا ن تهي اً لط ه آخر، وآخر، وا اًل إىل حت يق ت روعل..

وصلي م حندن حنفداج حفمدا إىل دن ادف مص اداحة صلث صبدر ذصك، ل ت صجهدة اداحة صجلنفد  صلدلع اداه 
.. كددل تددا ح لنددا  اددل هددلص صةدد صه تسددفمرصً، عردد  ص قددل  اددل ادداحة صاااحب ا حااات السااحاب م صليدد

صجلنف  صملااار ي  ل لنام "دكثر تن  تااًل ودعز الرصً" وه  حمق هبدلص.. إادل دكثدر تدااًل ودعدز الدرصً ودكثدر قد ف، 
اييسددددل قدددد  ال تادددد ن الدددد  لاددددن صمل اهاددددة داددددال ال  دددد  ..  ن ت ددددروعنا   ينددددفج مثدددداهب بادددد .. كمددددا دن ت 

 صمل ايي ..
حصااول انبهااار بناااتج صاااحب اجلن ااني عد م حت يدد  صلث صبددر وصمل ددايي  ل هدلص صلطدد ه بلددلص  سيسددهل 

دع صةرداهف صلغربيدة عم تداً، وهدلص صالاةهداه سيسدهل دخد ل قيمهدا وث صبفهدا ودسسدها صلدب قد  تنداقل  و ار ،
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رمة" ل يم ااحة صجلنف ، دع صسفرهام ث صبفل وت اييسدل وتفااها ت  قيمنا.. وسيادع ذل  إىل عمرية "دس
واريرها بصيغة إسالتية، حن ل    حي ث هلص بنية تسة ة، رإال قد  حيد ث بد صر  صالاةهداه صلدلع قد  يدادع 

 إىل صلفةاية..
وإن اداحة صجلنفد   -حتر تسميا  خمفرلة-ال حنفاج ترف دخر  إىل صل  لم إن هلص حي ث رااًل ص ن 

 فر  تاسسا  ل عم ذل  وصلرتويج لل..ااه مي
صةددل وددلص ل هددلب صملرحرددة ال يامددن ل صلادد دف لراهددف، وال ل صلصددمر وصالتفنددارت عددن صةدد صه، بددل ل 

 حت ي  صلث صبر، رلل  مين  حصااة تة ئية تهمة تاهل لرح صه..
 يئا آخر.."و بقى أن نذكر أن حوار "األمداد" هنا كان حواراً ابلكلمات، ومل   طور ليص  "ش

 
 
 

 موسى والعبد الصاحل: فقه "االنطالق" إىل الواقع
صلسددرد صل ددرآ  ل صددة ت سدد  وصلاةدد  صلصدداحل ميفردد  عدد ف تسددف َي  لر ددرصمف، كددل تسددف   تنهددا ال يرغددي 
ص خر، بل يفااتل تال، ويف هج تال إىل صملسف   صلاام صل اتل، وكدل هدلب صملسدف َي  بري دة ااتداً  دا هسدة 

ل ددايب تددن صل صددة، صلددب ح لددر صلاةدد  صلصدداحل  وصخلرددر  إىل شخصددية دسددط هية   تددلق واددم ل صخليددال ص
صمل  ، واسجر ل ذل  صل صص وصةااَي ، وجارر لل ت ام يسفحق صلنلوه ل كل بر ، وهلص كردل هد  

 ب صلن يل ااتاً لي  تن صلسرد صل رآ  ولب صل صة رحسة، بل تن كل تا دهصدب لنا صل رآن وتدن كدل ت ااد
 وده صرل..

حمدد ه قصددة ت سدد  وصلاةدد  صلصدداحل ل ج هرهددا عندد تا َنخددلها ل إودداه صلف ددال وص ودد صه صملفااقةددة، هدد  
صلدلع يد خل هدلص صللادر كطدرف ل  ابلفكر والعقيدة إىل الواقع، إىل ال فاعال االج مااعي احلقيقايصلنزول 

 تاادلة صلةنام صالجفماعي.
، إىل إ اار ال طبياقوحت ي  صلث صبر صلب هديناها ل صلط هين صلسداب   إال صلنزول بلن رية تن إواه صلفن ري 

حيددث ص دد  صة ي ددي ملصدد صقيفها، ر دد ف دع ا ريددة، ل صلنهايددة، ليسددر ل ااسدداها ضددمن إواههددا صللاددرع 
وج صوا ت  صلن رَي  ص خر ، ولان ق هتا صة ي ية هي ل ام دها عند تا تفلاعدل تد  صل صقد  واانهدا تدن 

 اه ريل وصل ا ل إىل ده صرها عربب.. ق هتا ل ق ههتا عر  تغيري صل صق  وجارل يفالمم ت  وروحاهتا.صإلمث
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صتفحددان ديددة ا ريددة هدد  ل اانهددا تددن إثةددا  دن تددا تنددادع بددل لددي  اددرد شددااهص  بر صقددة، بددل هدد  ح ي ددة 
ا  هنداك داداة باثدري تدن ميان صل اد ل إليهدا.. وصالاف دال تدن صإلوداه صلن درع إىل صإلوداه صلفطةي دي وصلنجد

 صلة ام ل دسر صلن رية..
جد ادة للعالقاة باني الشار عة قصة ت س  وصلاة  صلصاحل تلف  دعيننا عر  ذل ، رإذص هبدا ت د م لندا هحيدة 

، وت  م لنا  صوية دكثر صالرصجاً ان ر ريها وتن خالوا لادل تدن دحادام صل درياة ودحادام صةيداف، ردإذص واحلياة
تادداً، بدد اًل تددن صالصدداوما صملزعدد م، وبدد اًل تددن صودد ف صلددب ي ددفاي تنهددا صجلميدد ، جندد  ذلدد   بالثند  يرفحمددان

 صلفماهي ب  صالثن  صللع يرر  تسف   صةياف، وخيرج صل رياة تن هر ف صلافة ودور صلفن ري..
 عردددد  ده  صاللفحددددام بدددد  صل ددددرياة وصةيدددداف،  خددددل  قصددددة ت سدددد  وصلاةدددد  صلصدددداحل، تددددن صلرحيددددة صجلزئيددددة

"، وتدن ص لد ص  صةجريددة ومان الفهاف "ال بعيضااي" إىل الفهاف "الشاامويللرنصد ص، إىل صلرحيدة صل دم لية وددا، 
 صجلات ف صلب حنفر عريها هلب صلنص ص، إىل وصق  ت ارل وتاي  بنامب صلنص ص..

وص عر   دول تا يرلر صلن ر ل صلسياق صل رآ  ه  دن ت س ، كريم هللا، ااحة صملنزلة صلرس لية صملهمة،
ل صلسلر لغرا صلفارم وورة صلارم، ولان ررننفةدل هندا  –عر  صلر،م تن تااافل  –قطااً ل  تاال،   يرتدد 

النازول مان اةك باة أو الاربج العاايل   طلاب دن هلص لدي  ادرد ت صضد  والدة صلاردم، بدل تاررفدل صملسدة ة دن 
د ، و لك ال حيادث إال ابجلماع باني الانب علمًا إمافيًا، علف ما بني السطور، علف روحية النب ومقص

عددرب هحيددة مش ليددة لاددل تددن صلددنص وصل صقدد ، وهنددا  يت تردد  صإلشدداهف صمللهرددة إىل عددزم ت سدد  عردد  والواقااع، 
ددَي ُحُ ةددًا{ جممااع البحاار نصل ادد ل إىل   }َوإِّْذ قدداَل ُت َسدد  لَِّلفدداُب ال دَبْدددرَُ  َحددنَّ دَبْدرُددَه َاَْمددَ  صْلَةْحددرَْينِّ َدْو دَْترِّ
ال الحف واالل قاء الفعاال باني [، رمجم  صلةحرين هنا ميان دن يا ن  كناية عن ذل  18/60]صلاهفم 

وباني فقهاه وفهماه بشاكل  –الذي سايظل مهمااً حا  ا حرفي اه ومباشارته  –أمر ن مهمني، بني النب 
  عل حروفه تثمر وتن ج واقعاً جد دًا..

صلرش ، كمطرة دساسي، ولي  صلارم رحسة }قداَل شيم آخر يرلر صلن ر هنا، وه  دن ت س  حي د 
[، رردي  صلاردم هد  تدا يدن ص 18/66َلُل ُت َس  َهْل دَتَّةُِّاُ  َعَر  دَْن تُدَار َِّمدنِّ  ِّ دا ُعر ِّْمدَر ُهْشد ًص{ ]صلاهدفم 

منظوماة موصالة إىل احلاق.. إىل م دع كيدف ياد ن هدلص صلاردم صلدلع عند ب ضدمن الرشدت س ، ولانل يريد  
رحسة. بل صلارم صمل ال إىل بنام صيفم  تن ج ي . صلاردم  صلارمإال لي  صلارم صيرد.. لي   .. دعالرشاد

 صللع يسخر تن دجل قيم هلص صيفم  ولي  صلاا ..
يرلر صلن ر ديراً هنا ل هد  صلاة  صلصاحل دترين صثن ، ص ول دال والة ت س  بلصرب صبف صًم }قاَل إِّاََّ  

[، وهدلص ي دري إىل ادا بة صملهمدة ووعد هف صلطريدق صللاادل بد  18/67اِّدَي َادرْبًص{ ]صلاهدفم َلْن َتْسَفطِّيَ  تَ 
 صلن طف ، وه  دتر سنالح ل ل ثناَي صل صة..
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ُ َعرَدد  تددا  َْ حتِّددْ  بِّددلِّ ُخددرْبًص{ ]صلاهددفم عاادم اإلحا ااةصلثددا  هدد  دن صلصددا بة حتدد د ل " " }وََكْيددَف َتْصددربِّ
فهاف  ز ئاي، فهاف تبعيضاي، ال  ارى مان األماور غا  بعاض اجلزئياات  [، دع إن صمل ارة هي ل18/68

، دتا "صإلحاودة" صلدب دشداه ال   عل من اإل ار ومن إن اج الواقع اجلد د أمراً صعباً إن مل  كن مس حيالً 
صلدلع ريدل صلادل ،دري تنلصدل عدن صجلدزم، وصلفلااديل تنف مدة  الفهف الشمويلإليها صلاة  صلصاحل، رهي ذل  

خل تن  تفها دوس ، ب ال  ارها راعرة وتفلاعرة.. كل تا عرمل صلاة  صلصاحل مل سد  كدان يرتادز عرد  دص
 وعر  إحالل هحية مش لية  م  صلنص بل صق .. –لرنص دو لر صق   –إ صلة صللهم صجلزئي 

 العامل برؤ ة موسى.. العامل برؤ ة العبد الصاحل
صل درآ  ءدر ريهدا دواًل وحندن ادر  با سدة سدي   ت سد ، رنادداد  صلرحردة ريهدا ثالثدة ت صقدف،  ارندا صلسدياق

هنة تال تارتضد  عرد  تدا ادر ، مث  ارندا صلسدياق صل درآ  ءدر عرد  صمل صقدف السدها ولادن هدلب صملدرف وحندن 
ار  با  صلاة  صلصاحل، رنر  كل شيم خمفرلاً، وا صرق عر  تا رال كما ل  دانا   اارتا قةل قريل، وصللرق 

 ت قلنا ل صةالف  ه  صللرق ب  صةام صملةين عر  صلرحية صلفجزي ية، وص خر صملةين عر  صلرحية صل م لية..ب  
، رال ار  اة  صلصاحلوار  صخلرق صللع دح ثل صلل صمل قف ص ول، وعرب صلرحية صلفجزي ية ار   صلسلينة ، 

، وللل  ا دف تد  صعدرتصا سدي   اث مرر فيهاختر ب السفينة وإحد،ري صلنفيجة ص اية صملةاشرف ولص، دع 
ت س  صللع سية و تفناس اً ت  كل تا ااررل تن اص ص دينية ت  د عر  ع م إح صث صلردره مبمفرادا  
ص خرين.. وسية و هلص كأال صل رصمف صل حي ف صملمانة لرنص ولر صق .. لان هلب هدي هحيدة ت سد  صلدلع ادزل 

ليددفارم كيددف ينددزل قدديم ص لدد ص  صةجريددة إىل هددلص صل صقدد .. ولانهددا هحيددة  أبتددر هللا سددةحاال وتادداىل إىل صل صقدد 
 ..تنقصها اإلحا ة ، تنقصها مشولية النظر، وتسقط ا كوهنا تبعيضية

لاددن عددرب صلرحيددة ص خددر  لراةدد  صلصدداحل، عددرب صلرحيددة صل ددم لية، تفسدد   صويددة صلرحيددة رنددر  صلسددلينة ضددمن  
جمرد ألواح وخشب، جمرد وجود فيزايئي، بل تص  مرتبطة صلسلينة حميطها صالجفماعي ص وس ، رال تة   

، رددإذص عريهددا تسدداك  يامردد ن ل صلةحددر، ووهصمهددم تردد  ابلنساايج االج ماااعي الااذي  اارتبط هااذ  الساافينة
يغفصة تا حير  ل عيندل تدن صملمفرادا  وبردمنها صلسدلن، وهادلص سدية و دتدر ص ار دة عرد  صلسدلينة، ولد  

ها خلطدددر يسدددفطي  عماودددا إادددالحها الح ددداً، دهدددم تدددن ص ار دددة عرددد  سدددالتة دل صحهدددا بايدددة، ولددد  بفارضددد
 وخ ةها، ت ابل ص،فصا  صملر  وا..
ارد ،الم   يرتاة تدا يسدفحق دن ي فدل تدن دجردل، لدلل  سدنر  ..ل صمل قف صلثا  ار  دواًل "صلغالم" 

اًل عان وساطه االج مااعي، وأن لاه  ثا اً أن الغاالم لايس معازو ت س  حم اً ل صعرتصضل، لانندا الح داً ادر  
 سلبياً على أقرب اةقربني له: أبو ه " رهقهما كفرًا"..
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إال ذل  "صالبن" صللع تفة  تالت  ع  قل وجح دب تةارصً، وتا ن إ صلفدل صملةادرف، عرد  تدا ل ذلد  تدن 
يادرب حجمهدا تد  صل قدر؛  د ، دقل إيالتاً تن صإلب ام عريل وعر  ت اكرل وعر  تا سينفج عنل تن سدرةيا 

لددلل  رددإن  قفرددل  هنددا ول هددلب صملرحرددة، وبينمددا دبدد صب ال يددزصالن قددادهين عردد  صإلجنددا ، سيسددةة ومددا ص   
 حفماً، لانل سي راهما إىل تارصه صإلجنا ..

ل صمل قددف صلثالددث اددر  ت سدد  وصلاةدد  صلصدداحل  وهددا حباجددة إىل واددام وضدديارة، وهنددا سدديا ن تددن حددق 
لةة أبجر ي يم دودها ل ام تا دقاتل صلاة  صلصاحل ج صه كان آيداًل لرسد  ط، لادن صلرحيدة ص وسد ، ت س  صملطا
ناارى جم معاااً آ اااًل للسااقوط، ولاايس فقااط جااداراً م هاااواًي، جم معاااً بلااَغ أفااراد  حااداً ماان الفرد ااة سدفجارنا 

 صهصً ي درف عردد  صلسدد  ط صلرحيدة ص وىل  ارنددا ادر  جدد واالنغاالق لدرجااة أن اجمل مااع مقبال علااى ال شااظي،
وتا ت  خاويف ، دتا صلرحية صلثااية رهي  ارنا ار  بنداًم صجفماعيداً ي درف عرد  صلسد  ط ور د صن آٍ  لادل 

 قيم صلا صلة وصلفاارل صالجفماعي ..
" هنا كاار عماًل ترتيمياً ميد  ل عمدر صلةندام، دون دن يادين ذلد  دن هدلص هد  صةدل، رهدلص إقامة اجلدار"
، صلنةفة صلصداةة صلدب ذصقدر تادًن صل ردم جيل جد د قادم )ممثاًل ا الغالمني الي يمني  كان حيفاج إىل صيفم

، الكنز الدفني عرب هدم واٍع ألساس هاذا البنااء االج مااعيصالجفماعي  وه  جيل سيسفطي  دن يسفثمر 
إوالددة لامدرب إىل حدد   ، ولدي  ادرد صهنيدداه ع د صئي.. دع إن إقاتدة صجلدد صه هندا كاادرهادم ب خطايط مساابق

 صل قر صللع  ة دن يه م ريل ااتاً..
لان ملاذص   أيخل صخلرر ص جر  لي  ر    ن صالسفثماه ص هم باي  صمل   كدان ل صلاندز، ولادن  ن 
صملطالةة ب جر، با  إقاتة صجل صه، ق   ال انلاً كهلص تن صلناس، ين ر  إىل هد   صجلد صه تدن دجدل صلفهدر  

ص جر، وكان هدلص سيا دف صلاندز، لدلص كدان  دة تناسدي ص تدر، تدن دجدل ذلد  صالسدفثماه هحبداً، تن در  
 صللع سيأيت عر  ي  جيل آخر، قادم ال حمالة..

اخلرق الذي أحدثه اخلضر مل  كن ا السافينة فقاط، بال كاان خرقااً ا  لاك الفكار ال جز ئاي الاذي 
. إادل خدرق  ارندا ادر  صلادا  تدن  صويدة دوسد ،  صويدة ا علنا نعجز عان رؤ اة ماا هاو أبعاد مان أ اراف أنوفنا

دكثر مش لية وصالرصجاً، رإذص بلنص ص تفمان تن صملساهة ل إعادف بندام صلادا ، بد اًل تدن دن جند ها تفخةطدة 
 وق  سرةر تنها راعريفها..

دن ا طدددة تدددا يرلدددر صلن دددر هندددا دن كدددل ت قدددف تدددن هدددلب صمل صقدددف صلثالثدددة، صبفددد د بدددد  وصاطر دددا ، كمدددا لددد  
،  دددة دن افرددد  عددد ف صللهدددم صل دددم يف، لادددي تدددفمان تدددن إعدددادف ت دددايل االنطاااالق احلقيقاااي إىل الواقاااع

صل صق .. ال صللوبن ريل ت  صلرحية صلفجزي ية.. كما ل  دن صالاطالق إىل صلنهرة صة ي ية ال ميان إال تن هلب 
 صملنصةم تنصة صللهم صل م يف..
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ار  كيف حت ل هدلص صلسدرد صلةاعدث لرحيداف إىل تدادف دسدط هية تري دة  وسيا ن تن صملاسف ج صً هنا، دن
بخلرصرا  عن هجل   يارف صمل  .. ولل ل كل بر  ت ام ت  م لل الوه هي بلفأكي  صملثال صلامري لال تا 

 ه  لي  تن صإلسالم..
ل إىل صل صق .. وعن تا صة ي ي ليَ  هناك، بل ت اتل هنا، ل هلص صلسرد صل رآ  لامرية صلنزو  صخلررت ام 

اةث صةياف ل صللهم صل م يف صملنةاث تدن هدلص صلسدرد، ردإن صل صقد  سيخردر ويثمدر.. وسدفنهاه ترد  صوياكدل 
 صخلرصرية، صلب كاار آيرة لرس  ط و ل هلب صللرتف..

 
 
 
 

  إسقاط معاصر على العبد الصاحل..
صلنهرددة تددن دخطددر وددق ص ودد صه.. كددل  ودد ه صلاةدد  صلصدداحل وترحرددة صلف ددال هددلب صلددب  ددة دن اددر هبددا

دودد صه صلنهرددة ت صجددل دخطدداهصً لاددن ص خطدداه صلسدداب ة كااددر   ددة عددن خطددر خدداهجي، عددن ت صجهددة عنيلددة 
 تةارف، عن تسرل قيم وت ايي  حراهية دخر ..

" لرنصد ص، رهدم  زي دي تةايردي ال حيدي  مبجمدل  ر قاة فهاف معاني ادل  تدج عدن " داخلايصخلطر هنا 
وال حياول قرصمف صل صق  تن خالوا.. وصلنفيجة هنا هي صلس  ط ل ال  صلنفدائج صلااهثيدة صلدب كدان  صلنص ص،

مياددن دن حتدد ث لدد  دن  تددام صللاددل وصملةددادهف تددرك لسددي   ت سدد .. وسددفا ن هددلب صلنفددائج تددربهف حتددر سددفاه 
 "تطةيق صلنص ص" دون حماولة قرصمف هلب صلنص ص ب ال كري..

، بلرددة  كمدا سدديح ث عند  ص خطدداه صلسداب ة، لاددن هددلص ن أن  هاض النهضااةالفهاف ال جز ئااي اكاا
سيح ث هلب صملرف عر  ي  داحا  صلنهرة دالسهم.. عرب هحية قاادرف تلصدل صلدنص عدن امدل صلنصد ص 
وعن ت اا ب.. وتارقل تسريف صلنهرة و هرها عدرب إدخاودا ل تفاهدا  وتاداهك جااةيدة تلدف  صلثغدرص  ل 

 وت  ت صلرحية حن عر  تن يلرتا دهنم  رة ت ال صلنهرة..صملسريف كال.. 
 هل  عين هذا أن فقه النهضة عليه أن  عط ل النصوص؟

 دب صً..
تاطيدددل صلدددنص وإلغددداحب شددديم يندددادع بدددل دول ددد  صلدددلين تسدددرر ص ل صلطددد ه صلثدددا ، دول ددد  صلدددلين صسدددف هدوص 

ويريددد ون اريرهدددا حتدددر شدددااه  ت دددايي  اددداحة صجلنفددد  سددداب اً، دو اددداحة  وحدددا  صلسدددحا  حاليددداً،
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ص سرمة دو حت يث صإلسالم.. وس صم كان ذل  ب عي دو بال وعي رإن تن ال مير  صلث صبدر ميادن دن ينزلدق 
 بسه لة إىل هلص صملطة..

لان ر ل صلنهرة ال ياطل صلنص ص، وإءا يامل عر  ترتية دول َي  صلنص ص بطري ة ق  تاجل تطةيدق 
إن وق ه قد فات، بل رعا ا صملناسة.. لانل لن يرغي صلنص، ولن ي  ل قطااًم بال تنها إىل دن حي  وقفه
" اديم صل قدر صلدلع ميادن ريدل تطةيدق   سار عبل سيامل هلص صلل ل عر  دن " سيقول: إن وق ه مل حين بعد،

كدل صلنصد ص.. وهادلص كدان صلفااتددل "صلامدرع" صلامدالق تد  صلنصد ص، رامددر بدن صخلطدا    ياطدل تنليددل 
رقة صملنصدد ص ل صل ددرآن صلاددرمي، وإءددا دجر ددل ر دد  ل عددام صلرتددادف.. وبدد  صلفأجيددل وصلفاطيددل تسددارة  حدد  صلسدد

كةدريف ورددرق دقيددق ال يسددربب إال ر ددل ت ددر  بل ددرآن بطري ددة قرآايددة، دع رهددم امددل اص اددل وتلصددرها ورهددم 
 ت اا ها وهوحها.. دع كما رال عمر ذصتل.
قصة ت س  وصلاة  صلصاحل ل ج   دن صةام صل درعي قد   جدل  ول  دخل  ص تثرة صلب جام  ل سياق

و  يفاطدل.. رممددا ال شدد  ريددل دن إحدد صث خددرق دو َّتريددة ل سددلينة دتددر خدداوئ ويسددفحق صلا  بددة، لاددن 
هلص بلفأكي  دقل خطأ  ا يلارل صملر  صل ا .. للص راةام صل درعي تاجدل ةد  إ صلدة صل ردم ص كدربم صملرد  

فردد  بلفأكيدد  صتفدد صدص  تاااددرف واسددخ خمفرلددة  حمريددة ودوليددة  وصلددلع  ددة عردد  ر ددل صلغااددة وصلددلع مي
صلنهردة صلفااتددل حبددله تد  وجدد دب ب ددال ال يدادع إىل ت صجهددة تةاددرف واهردة لرنهرددة، ول صل قددر السددل 

صلصداحل  ة عر  هلص صلفااتل صةله دال يفح ل ليصري خادتاً ولص صملر  صل ا .. تثال ذل  تدا راردل صلاةد  
 ل هلص صلسياق..

ردإن  فقه ثوابات حماددة وجمملاة".. رةا  دن كان صلط ه صلسدابق  فقه تفاصيلر ل صلنزول إىل صل صق  ه  "
هددلص صلطدد ه صةسدداس وصملهددم هدد  ر ددل يددرتة  حفمدداً بلفلصدديل، وهنددا بلددلص  خط هتددل، رددأع ر ددل لددن يدددرتة  

 هلص صملرحرة بللص  تن دو صه صلف ال رإادل ميادن بلث صبر صلساب ة سيرل حفماً، ودع ر ل لن ي هك إال ل
 لل دن ينحرف عن تساه صلنهرة وحي وا إىل ص اب تااك  ااتاً..

ولن تا ن تهمة هلص صلل دل يسدريف عرد  صإلودالق، رل دل ص ولد َي  يفطردة صاسدالخاً اداةاً تدن تن  تدة 
مبا كان صبن صخلطا  سيلارل حبسم، كدان "ر ل" سا اية ال تارتف ب ج د ترصحل ودو صه، وال تارتف بلفايف 
 سياجل تنليل صةام تن دجل دن يا ن تلايرل دكثر إمثاهصً الح اً..

ولال " ايل" ر ل صمل اا  وهبطل ب ال حم د ووصض   بملن  تة صلل هية دون تطاوية وتلرر ب وصعي 
 ..صل صق  إىل القصالاطصملرواة، ه  دهم خط ف عر  ده  صل ا ل إىل ذل  صلط ه صةاسم.. و ه 

 
 إسقاط معاصر آخر على "العبد الصاحل"..
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 ال ميانين هنا دن در    إس اواً تااارصً آخر عر  هلب صل صة..
رالاةدد  صلصدداحل ل هددلص صلسددياق ال ي ددةل ل شدديم "صلاةدد  صلصدداحل" ل خميرفنددا  صلف ري يددة صلددب  اددل صلاةدد  

ع صملةاشدر لرفاةد   و اردل  صهد صً ل صلد ايا، يسدري تنحديَن صلددردس صلصداحل تنادزاًل تفلر،داً لرفاةد   بملادًن صل داائر 
تناسددرصً قددر  دقددر  حددائ ، ال يادداد يادديش ل هددلص صلاددا  تددن شدد ف اددالحل.. دع إاددل "دهويددش" بملاددًن 

 صلاات ي لرارمة..
اد ، صلاةد  صلصداحل هندا شديم خمفردف ااتداً، تاةد ب    اردل ينادزل ويزهد  بلامدل ل صلد ايا، بدل عرد  صلا

يفلاعل ت  صل صق  تن دجل تغيريب، جارل ترفحماً بل صق ، آخلصً بزتدام  صالح عبادته وعبود  ه"ل   جارل "
 تةادهف صلفغيري..

صلاة  صلصاحل إذن ه  صللع يلال.. ذل  ه  صللع ي فحم صل صق  تسرحاً بث صبفل وب يمدل وحيداول دن يررد  
ي خل ل تلاايل صل صق  دون دن يردي   ث صبفدل وقيمدل.. ودون "صل صق " ليا ن مبسف   هلب صل يم وصلث صبر.. 

 دن ينازل عن حماوال  صلفغيري وصإلاال  ب وصعي ص ار ة عر  صلث صبر..
إال ء ذج خمرف ااتاً عم ا ل دذهاانام لان ال اال لرم اهاة، رالنم ذج  قرآ ، دت ا دذهاانا ر   شارفها 

 عن "الدنيا".. عصور فصل "الد ن"عص ه صالحنطاط.. 
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  و القرنني: اةوقع من اإلعراب حضارايً 
  تان عمرية ازول صلل ل إىل صل صق  صلب شارفها هحرة سي   ت س  ت  صلاة  صلصاحل  عمرية خاليدة تدن 

لفجزي ية  هدي صمل اا  صلفالية، و  تان صملاررة صل م لية  صلب افجر تن صلفأويل صللع "خرق" تركة صلرحية ص
ص طددة صلنهائيددة ل دودد صه صلنهرددة، بددل كااددر "ت قلدداً" دساسددياً، صحفاجفددل صلنهرددة، ليزودهددا بلطاقددة صلال تددة 

صو ف، إىل ذهوف صلرحرة صلدب بد د  تدن كهدف ادغري، تد  ام عدة تدن صللفيدة.. إىل  –لالاطالق إىل ص طة 
 إىل ذع صل را ..دن وارر، وت  دوصخر س هف صلاهف، إىل صل مة صملرج فم 

لي  تهماً هنا دب صً، اسةل وصمسل و تاال وتااال، ليَ  تهمداً إن كدان صمسدل صإلسدان ه صمل د و  دو هدرت  
دو تر بن دو هرديف  دو صلصاة بن ذع يزن، لي  تهماً إن كان ل عه  إبرصهيم، دو عه  صملسي ، ولدي  

. لادن ررنفدلكر هندا دن كدل تلصديال  صلزتدان باي صً دن يا ن دكثر تن شخص، كما قالدر بادل صلفلاسدري.
وصملاان وتدا يفاردق هبمدا هدي ادرد تلااديل تاداىل عنهدا صلدنص صل درآ ، وجارندا هبدلص صلفادايف اد خل ل جد هر 

 ص تر، صللع ه  عالتفل صللاهقة ل صل قر السل..
ذف ب دددرا ، لادددن سيسددف قلنا صالسدددم، ولدددن ا فنددد  كثدددريصً أبن ذلددد  كدددان ياددد د لردددلريت  ل هدسدددل، دو خلددد  

سيرلر ا ر  ق ل بارهمم  ال دعطي عرم صل اهر وصلةاون، و ال دخدل صل رمدة وصلند ه، و ادل ترد  رداهس 
 وصلروم.

 ..ثنائياتتواين الاحلضارة القمة: 
تر  صلثنائيا  صملنةث ة تن "صل را " سف    لرمزي م هل  ال كان هتزصً ةرداهف يفادر صلاد ل وصل د ف .. 

 خددرف .. هددل  اددل كددان هتددزصً لفدد ص    حردداهف اانددر تددن صملددادف دون دن تنددأ  عددن صلددرو   هددل وصلدد ايا وص
ام عة صلف ص    هلب هي صلب شارر حرداهف صلدلهوف هدلب  دو دن هدلب صلفد ص    تسدهم ل ص ار دة عرد  

 صلب ال ب  دن ار عر  كل صةراهص  .. أ ول وتؤخر دورة االهنيارصللهوف للرتف 
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تا كفةل بال صمللسدرين تدن دن صخلردر كدان حاتدل لد صم ذع صل درا  باد  ج يد ف.. ال إسدناد قد َيً  سن رد
عر  هلص صل  ل وةااً، لان هل كاار هلب هي وري ة ص ول  ل صلفاةري عدن تدا ادرصب صليد م تدن صهتةداط هحردة 

 ت س  ت  صلاة  صلصاحل وتا تارمل تنل، ت  صل ا ل إىل حراهف ذع صل را  
 

 ر اةعلن لل مكني الس
سي  ل لنا صل درآن صلادرمي تةاشدرف عدن سدر صلفماد  صإلودي لدلع صل درا ، لدي  تدن دسدرصه هنداك ل ص تدر 

 دااًل، رهلب صةراهف ت رتك ريما ت رتك ريل كل حراهف تصل إىل صل مة، لانها تزي  عر  ذل ..
ترتةفهدددا صل صددد  ، لادددن  ردددال بددد  لادددل حرددداهف دن تدددفمان تدددن ص سدددةا ، تدددن صلارددد م، لادددي تصدددل إىل

صللهوف ل صلسياق صل رآ ، وذل   ن ص سةا  صلب  –حراهف ذع صل را  ليسر دية حراهف، إهنا صةراهف 
دوتير لل، كاادر "تدن كدل شديم".. دع إهندا تادرب عدن عردم مشد يف برحيدة مش ليدة، هحيدة ال  دزو صإلاسدان، ال 

 السل. حت  لل إىل ارد شيم، وال  زو صل صق  ل صل قر
سيرددانا ذلدد  تددرف دخددر  وسدد  صلفدد ص    صلددب شددارها وك  هنددا ذو صل ددرا ، وسيرددانا ديردداً عردد  اددرة 
تةاشرف بلرحية صل م لية صلب حرص صل رآن عر   هعهدا كا سدة اصدلها ل دعينندا عند تا ا درد صل صقد ، وعند تا 

 افااتل ت  صلنص..
لع ال يهمددل ريددل جااددة ةسددا  جااددة آخددر، إهنددا دسددةا  كددل شدديم، دع صلارددم صل ددم يف صملفااتددل صلدد

ولان هلص لي  كل شيم ترف دخر ، إذ إن هلص صلارم صل م يف، عرم ص سةا  صملفااترة، يسفثمر تدن دجدل 
إاال  صلاا  أبسرب، دع  إال لي  عرماً خيص ق تاً باينهم دو دتة باينها، لانل عرم صإلاسااية يفاام، للل  

ةةاً ، ول كدل تدرف تفادره ترد  ص يدة سدنرصب وهد   د   صلادا  إلادالحل وا در سنر  ذص صل را  وه   يفةد  سد
 صةق وصلا ل ريل..

، صلب  ال تن صل يم وص خالق قيما ررلاضة، بل للنسبية األخالقية اةزعومةوص تر هنا لي  خاضااً 
لسدد  ط ل صجلمدد د هدد  تددرتة  مبن  تددة قدديم مساويددة، سدديا ن صللهددم صل ددم يف وددلب صل دديم هدد  ضددماافها تددن ص

 وحررية صلفطةيق مبازل عن ت اا ها و،اَيهتا..
 احلضارة اآلفلة: العني احلمئة..

 سنر  حراهف ذع صل را  تلف  صلاا  شرقاً و،ربً، تاي  ترتيةل وتا ينل، ليا ن عاملاً دررل..
إىل "صلادد   سددنرصب يددلهة دواًل إىل حيددث تغددر  صل ددم ، إىل حيددث ص ردد ل، وسددنر  ص يددة صلارميددة ت ددري

صةم ة" هنا، صلب تغر  صل م  ريها، ررنفنةل هنا إىل دال ال ي ج  دح  تن صمللسدرين قد  صعفدرب صلاد  صةم دة 
 ت ضااً ت خل ريل صل م  بملاًن صملةاشر.. بل تااتر ص ت  ص تر ،الةاً برتزية صملاًن..
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 فما هذ  العني احلمئة؟
ألفول، تلك ال  تس نفد قيمهاا دون أن تفقاد ابلضارورة لكل حضارات ا"صلا  صةم ة " تثال هتزع 

، ررل ة "صلا " ت دري إىل دهندا ال تدزصل تفد رق، ال تدزصل تةدث، ولانهدا ليسدر ديدة عد ، ليسدر مظاهر قوهتا
" حصدرصً، وصةم دة ود  تفغدري.. وصجلمد  بد  صالثند  يادين دهندا عد  وينيدة.. دع   دةدع اة ، بدل هدي عد  "

بلددلص  لفغرددة هددلب ، عط دداً وال يسدد  ج عدداً.. إهنددا هتددز لاددل تددا هدد  سددلري ل صإلاسددان  اةدد  ملددا ال يددروع
 صل يم صلسلرية عر  هلب صةراهف صلغاهبة.. 

وعر  صلر،م تن دن هلب صةراهف تةث هلب صل يم وتص هها  بسةة تن ت اهر ق هتدا  إال دن هدلب صلاد  
 رو  وصهنياه هلب صةراهف صةفمي..صةم ة "صلب تارب عن صهنياه ص خالق" هي سةة ل ،

 
تد  حرداهف ص رد ل، ودن ب ادرة صل ديم صملرتةطدة ب خدرف،  ممكنااً سنالحظ هنا ديرا دن صلف صال ق  ياد ن 

 وبإلميان وصلامل صلصاحل، وبلا ل، ق  تثمر إ ابياً عن  تلاعرها ت  هلب صةراهف..
دتدا تدن  ردم رسد ف االبدل مث يدرد إىل هبدل ريالبدل دتا حم ه هلص صلف صال رف ضدحل ص َي  صلارميدة   قدال 

 [88-87علصبً اارصً. ودتا تن آتن وعمل ااةاً ررل جزصم صةسًن وس ف ا  ل لل يسرصً  ]صلاهفم
".. راةردداهف ساايادة القااانوندع إن صلف صاددل هنددا سدديا ن عددرب "صلثدد ص  وصلا ددا " دو تددا اسددميل صليدد م "

ميادن تددن خالودا إحدد صث ت صادل تددن اد رت تددا.. رهدلب صةردداهف تددا   ص رردة هددلب ت دل افردد  "آليدا " تاينددة
كااددر سفصددل إىل در وددا لدد ال دهنددا بز،ددر ي تدداً تددا.. وبزو،هددا صعفمدد  حفمدداً عردد  آليددا ، وكددان تددن ضددمنها 

 حفماً "صحرتصم ق صا " تاينة همبا حباجة إىل إعادف  هيل.. همبا حباجة إىل ب ارة قيمية..
دن ذلد   ادن حدن لد  كاادر صةرداهف قد  دخردر ل شدفام ص رد ل.. رسدديادف  يد لنا صلدنص صل درآ  عرد 

 صل اا ن وب ارة صل يم صلسماوية ميان وا دن تاجل صالهنياه.. وا  صةراهف ب راة ق ية.. ول  إىل ح ..
 النقطة احلضار ة صفر

تددن حيددث  عردد  صجلهددة ص خددر  تددن صلفلاعددل، سددنر  ذص صل ددرا  وهدد  يددلهة إىل حيددث تطردد  صل ددم ،
يلدرتا دن تةدد د صةرداهف بلةددزوا، وسدنر  صلن طددة صةرداهية اددلر، قةدل دن تن ددأ اد صف صةردداهف، حيدث ي ددري 

ماا صلنص صل رآ  إىل دال   يان هناك سرت ب  صل  م عن  صلن طة الر، وب  صل م .. دع إهنم ل ترحردة "
 جناددددل وددددم تددددن دوهنددددا سددددرتص  "..  حددددن إذص بردددده تطردددد  صل ددددم  وجدددد ها تطردددد  عردددد  قدددد م  قباااال البناااااء
 [90]صلاهفم
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وذلدد  ياددين دهنددم  ل ترحرددة سدداب ة لالسددف رصه، ل ترحرددة قدد  ت ددةل صلرعددي دو صلةدد صوف.. دو دع شدديم تددا 
بينهما.. دع إهنم   ي خر ص تاادلة صةراهف صلب تفرمن إعماه ص ها وحتدفم صالسدف رصه كمرحردة دوليدة ال تدة 

 وحفمية..
ا  وصلث ص " دو" سيادف صل اا ن" لن تا ن ا ية ت  صلن طدة صةرداهية ادلر كمدا سنالحظ هنا دن "صلا 

 ق  تا ن ا ية ت  صةراهف صلغاهبة..
كمدا لد  دن وجدد د "آليدا  حردداهية" حدن لد  كااددر عرد  دسدد  خاو دة وتغدايرف  سفسددهل صلف صادل تدد  

 رة، تسفحياًل..صةراهف صللهوف.. بينما ر  صن دع دثر وا سيجال صلف صال، ل هلب صملرح
كما ل  دن صالسف رصه صملد   هد  صل عاتدة ص وىل وصل درط ص ول لامريدة صلف صادل هدلب، وكمدا لد  داندا دهد  

 دن ب د أبع ت صال رإن عرينا دن اارس صالسف رصه دوال..
 

 االح باس احلضاري ..أيجوج و مأجوج
 [93 ن ق اًل  ]صلاهفم حن إذص بره ب  صلس ين وج  تن دوهنما ق تاً ال ياادون يل ه

بدد  صملطردد  وصملغدددر  جندد  هندداك ق تددداً عزلدد ص دالسددهم خددداهج صملاادلددة صةردداهية وشدددروط حركفهددا، حةسددد ص 
دالسهم ب  س ين، وااهوص وهصمب، همبا كان ل يهم دهث ع يم يري ون ص ار ة عريل ، همبا كاا ص خيار ن عر  

لادن افيجدة  حياافظون علاى ماا لاد هف،ةداس خردف سد ين "داالفهم"، همبا كاا ص يفص هون دهندم بدلل  صالحف
هلص كاار صالاغالق ل هجة دهنم ااهوص ال يل هد ن قد اًل، و"عد م صلل دل" هدلص لدي    داً ر د  عدن صخدفالف 

، صاازصوم جارهم ،ري قادهين عرد  صلف صادل تد  عدم وجود قاعدة مشرتكة للحوارصلرسان دو صلرغة، بل عن 
 زي ية، وبلفايف جات ف وعاجزف عن صلفلاعل ت  تغريص  ص ي  هبم..دعٍ  كان، جال هحيفهم  

 رررنفةل هنا إىل تسمية هاالم بيأج ج وتأج ج ..
رثنائيدة صلفسددمية هندا حتفدد ع حفمدداً عرد  تاددًن دصخردي يصددف جدد هر حالدة صالحفةدداس صةرداهية صلددب ياددا  

 تنها هاالم..
ة صلنداه وإشدااوا، وهدلص يد حي حبركدة ل صلد صخل ريأج ج ت فق تن صللال "دجج" وه  رال ترتة  برهيد

ولدددي  جبمددد د.. ولادددن هدددلب صةركدددة ،دددري تثمدددرف، ال تدددادع للدددال ، ال تدددادع إىل تدددام يسددد ي صلدددزهرت ويدددروع 
.. تدام ال ميادن صسدفثماهب ح داً.. وهدلص صملدام  ؤدي  إىل ماء ماحل، كمااء البحارصلاطش.. بل عر  صلاا م 

 " صللع صشفق تنل "تأج ج"..صملمج ج ه  ص ساس ل صللال "تج
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" ذلدد  دن حيدد يفهم صلزصئدد ف، ويددة صلندداه ل دعمدداقهم   مفساادون ا األرعوهاددلص الهددم كيددف دهنددم "
ي  ف لصاحل تا ه  إ ا  بل حت ل ليا ن عاتل إرساد ل ص ها.. ولال صحنةاسهم خرف صلس ين ه  تا 

 جارهم تلس ين ل ص ها..
 

 اةسئولية عاةية..
صل دد م صلددلين خيدداوة ن ذص صل ددرا  ويطالة اددل حبمددايفهم تددن "أيجدد ج وتددأج ج" ليسدد ص بلرددروهف  سددنر  دن 

ق تل، لانل هتز ةراهف إاسااية تفاداىل عدن صلادرق وصل د م وصلرد ن وصجلغرصريدة، وتفحمدل تسداولية صإلادال  ل 
ع  ددة دن حياددم ص ها مب صجهددة قدد   دخددر  حتمرددر وتفحمددل ا ددر صإلرسدداد ل ص ها.. إاددل صلفدد ص ن صلددل

ص ت ه، رم ابل كل ق ف تلس  ل ص ها هناك ق ف دخر   ة دن تةزا لفصداهعها.. إهندا ثنائيدة صخلدري وصل در 
 صلب ال ميان دن افخيل  وصوا..

وسددنر  دول دد  صل دد م يارضدد ن عريددل "خرجددًاو مثنددا" ت ابددل ذلدد ، لانددل يددررل،  ن صلفمادد  تسدداولية 
 الفص ع لرخطر ه  تن ارة تساوليفل..وتاريف ولي  ت ريلاً، وللل  ر
 ال واين بني احلق والواجب...

لان هلص صلفص ع  لي  تن تساولية "ذع صل را " كلرد وح ب، بل تساوليفهم يفيااً، للص ره  يطردة 
، وسدنر  كيدف ال واين بني أداء الواجب واحلصول على احلاقتنهم صمل اهكة ب اًل تن دن يطالة ص ر  ، إال 

، سدنر  كيدف ي داهك ن أبالاسدهم ا األمة واألمة ا الفارد، األا ا الانحن والانحن ا األا  ذوب الفرد
ل ص تددر  وصالخدد ص ، وسدديا ن صلفماسدد  صالجفمدداعي صلددلع تثرددل كددل هددلص ترتةطدداً بلفماسدد  صملددادع صلددلع 

طرد  ، ر د  كدان تثرفل صلف نية هندام صة يد  تد  صل طدر، وسديا ن ذلد  كردل حم  داً لنفدائج درردل حدن تدن صمل
صملددرصد دواًلم اددرد سدد  حيجددز أيجدد ج وتددأج ج، لاددن صلددلع حت ددق كددان "صلددردم"، وهدد  دكددرب ودبردده تددن صلسدد ، 
ويدددلكر بدددلل  صلدددلع  مددد  بددد  صلثنائيدددا  كرهدددام صلددد ايا وص خدددرف، صلدددرو  وصجلسددد ، صملدددادف وصلغيدددة، صللادددر 

 وصلسر ك.
وصلب ميان دن يصرها كل تن حياول صتةارت ص سةا  سية و صلردم هنا تر  صل مة صلب وارها ذو صل را ، 

 صل اترة، لصن  عا  دررل..
 
 

 إسقاط معاصر على " ي القرنني"..
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وحااية ذع صل درا  تدلكر  ب دال تةاشدر بادل تدا الف د  إليدل.. بادل تدا  دة دن اسدا  إليدل.. ردلل  
عدن سد صب، واالحدظ ر  صادل ل  داه  صلف ص ن ب  خمفرف صلثنائيا  وصملا    ه  تدن دهدم تدا مييدز صإلسدالم 

حردداهية دخددر  ترتاددز دوتددا عردد  جااددة تادد  رفهمددل ج صاددة دخددر .. تركددز عردد  صللددرد وحرَيتددل، وتل دد  
صيفمد  إبهالددل ل يمدل وبنيفددل، دو تركددز عرد  صجلااددة صملدادع صملةاشددر وهتمددل ج صادة إاسددااية ال ت دل دهيددة عددن 

 صملادف..
 ص ن عند تا يدرتك صلن ريدة ويسدفطي  دن ينجدز السدل عرد  دها صل صقد ، تثرر حااية ذع صل را  ذل  صلفد

شااهص  بر صقة كهلب سهرة وي عيها صجلمي ، وال ت ج   ربة حراهية ت  ل عن السهام إهنا "،ري تف ص اة".. 
 حتو ل الشعار أىل حقيقة معاشة..لان صمل ارة وص   ص ساسي ه  ل صلفطةيق، ل 

راهف صلرتدز وصلنمد ذج      بد  ع دية وضدحاها، و  ت لد  تدثاًل افيجدة صا دال  ررنفلكر هنا دن هلب صة
عسارع سري  وبيان هقدم وصحد ، بدل جدام  باد تا تدر   مبرصحدل ت دال وَّتردق.. و  تصدل إىل صلنرد ج إال 
، با  تروهها بلل  كرل.. و  يان صلنر ج  اناً إال بلل ، إال با  دن تر  مبرحرة جنينية ل كهف ادغري

حيدددث تاددد ن "حردددااة صللادددرف" و ايفهدددا هدددي ص سددداس، تدددن دجدددل دن تادددرب ترحردددة صةمددداس صللدددائر ل ،دددري 
ت ضددال.. وادد اًل إىل ترحرددة راريددة يددفم ريهددا حت يدد  صلث صبددر صلددب ال  ددة صملسدداس هبددا ل ت صجهددة  دداه  

 حراهية ار  إجنا صهتا صلب ميان دن تا ن مبثابة عاتل ترويج لث صبر تناقرة..
ب  هلص وذصك هناك تر  صلرحرة صلب تاخل ريها ص ل ص  إىل صل صق ، هناك حيث يثةر صلاة  صلصداحل دادل و 

ادداحل رادداًل، وحيددث تثةددر صل ددرياة دهنددا ادداةة رادداًل لاددل  تددان وتاددان.. إهنددا صلرحرددة صلددب َّتددرتق "صلرحيددة 
لددنص بادد  صل صقدد .. وترتيددة صلاالقددة صلفجزي يددة" حندد  صل ددم ل وصلفدد ص ن بدد  قددرصمف صل صقدد  بادد  صلددنص وقددرصمف ص

 بينهما بطري ة "تلا ل" صلنص وتاي  ايا،ة صل صق ..
هددددلب صملرصحددددل صلددددثالث هددددي صلددددب مسحددددر دادددداًل بل ادددد ل إىل صملرحرددددة صلرصباددددة، صلطدددد ه صلنهددددائي ص خددددري 

ترحرددة  وصودد ف.. ترحرددة حردداهف صلفمادد م ذو صل ددرا  ء ذجدداً وددا.. دون هددلب ص ودد صه لددن اصددل قطادداً إىل
 ذع صل را ..

دون تفر ط  عبدأ الثواب والعقااب حتات أي مسامى..  للقانونل هلب صملرحرة سنر  سيادف وصضحة  
وسنرى تطوراً تقنًيا علمياً  كون خادماً للمج ماع ولقيماه، وسانرى مساؤولية واماحة هلاذ  احلضاارة عان 

ابلنسبة لرعااي هذ   الواجب أداءو ابحلق طالبةاةا العامل، وسنرى أ ضا تواياً بني  اة واينة مبادئها نشر
 احلضارة..

هددل هددلب كرهددا ت صاددلا  تةالغددة ل تثاليفهددا  هددل هددي ت ينددة راضددرة ال مياددن دن تفح ددق إال ل خيددال 
 صللالسلة وصمللارين 
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كهلص، همبا ت  هل ف هنا دو  لة هناك.. لان   حني من الدهر حتقق فيه  و جال..دب صً.. ل   كان هناك 
ص سدداس  ددل كبفدداً وشدده  لددل ص عدد صم قةددل ص ادد قام.. وصالعف دداد صملسددةق أبن ذلدد  تثاليددة بلغددة ال سددةيل 

لااذا ال بااد أن نااؤمن ون  لااك ممكاان لفح ي هددا عردد  دها صل صقدد  تثددة  صلامددل وحتةطددل ب ددال دساسددي.. 
ااد كاال أواًل.. لكاي ناا مكن ماان حتقيقاه.. نااؤمن عراحلااه وأ اوار .. ونساا عني ابلبوصاالة القرآن ياة لكااي ترش 

  ور وتقو م كل مرحلة.
قددد  ااددد ن ل صلاهدددف، ل كهدددف تدددا، حبثددداً عدددن ترجدددأ دتدددن تدددا، وسددديا ن ذلددد  صلطددد ه صلنهدددائي ل  .

دذهااندددا.. ولادددن لدددي  بالصدددال عدددن ص وددد صه صلدددب تسدددة ل، لدددي  بل لدددز عريهدددا.. دو  او هدددا..  ن ذلددد  
 إجهاا صمل رورت برتفل..سيادع دوتاً، كما ح ث رااًل ترصهصً وتارصهصً، إىل 

 
 إسقاط شخصي على كل  لك..

لان حااية ص و صه صلب ت ال ت رورت صلنهرة لي  ر   لرم اهي  صلاةريف، تر  صمل اهي  صلدب تد خل 
 صلفاهيخ ويا ن ص ررصد ريها دمسام عرم و"دشخاص تهم  وتارور "..

، ت دمرنا يفياداً، ت دمل كدل أ ضااً  مشلاك أناتحااية ص و صه صلدب ت د تها لندا ب ادرة سد هف صلاهدف  
 تن ي رد صل رآن ويري  دن يا ن صل رآن ب ارفل ودهعل وترجأب وتركةل وتررأب..

عاان مشااروعك الشخصااي أناات أ ضااًا، مشااروعك الااذي قااد لددي  ر دد  عددن ت ددرورت هنرددة كةددري، بددل 
كةددريصً ، لادن ت ددروع  صلصدغري هددلص ميادن دن يادد ن   كاون صااغ اً حبيا  إنااك تقلاال مان شااانه وتس صااغر 

.. عند تا تدرب  دعمالد  صلصدغريف بمل درورت صلاةدري رفاد ن جدزمصً اةشروع الكبا ج صً عن تا يا ن جزمصً تدن 
تنل عر  صلر،م  ا ية و تن اغرب.. وال حي ث ذل  إال ب عي مش يف.. ال حي ث إال بث ارة تصدري جدزمصً تدن 

 ..ب هيا  حيات .. تصري سر ك  صلي تي صللع ااهسل ب ال صعفيادع
ق  تا ن هناك ل كهف تا، حتدارظ عرد  ع يد ت  تدن ت رةدا  صلزتدان وصملادان، حتميهدا تدن  درف ،دري 
تالئم، تن إعصاه  هرها وهدي ال تدزصل جنيندا.. وقد  تاد ن هنداك، تفمسد  بث صبفد  ل ت صجهدة اداحة 

 جنف  تا، حياول بنجاحل و وحا  سحابل دن ية ل قيم  وث صبف .. دن يغري  لفة وا..
  تادد ن هنداك، حتمددل "صلدنص صمل دد س" إىل وصقد  ،ددري ت د س، وتةددلل جهد ك كددي تررد  صل صقدد  ليادد ن وقد

 مبسف   صلنص ص.. ال دن ت صر صل صق  عر  اص تنلرد وصح ..
سفا ن دحيا ً ذص صل درا  السدل، تد  كدل تنصدة تفسدنمل، وتسداولية تفحمرهدا عند تا حتداول دن تفد ص ن، 

 ال ت ريلاً.. دن تفمثل تر  صل مة صلاالية صلب ليسدر تةالغدة ل صملثاليدة.. دن تا ل، دن  ال تنصة  تاريلاً 
 بل شيم  ان صلفطةيق.. وليسر خاهج اطاق صلفاريف، تا دصم هللا ق  كرلنا هبا..
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ودن يادد ن كددل ذلدد  جددزمصً تددن ت ددرورت دكددرب.. تددن ت ددرورت هنرددة كةددري.. صمل ددرورت صلددلع دهصدب هللا لنددا، 
 دجرل.. وصللع خر ناً داالً تن

صمل ددرورت صلددلع قدد  يةدد د تددن رفيددة اددغاه ل كهددف اددغري.. يفادد ص ت دداهياهم صلصددغريف.. وقددرهوص دن  ار هددا 
 دكرب..
 
                            *                                   * 

ترصجد  .. كمدا لد  داد  هبدلص 44كل يفاة.. جر  صلسنة صلنة ية صل ريلة عرد  قدرصمف سد هف صلاهدف حت يد صً 
هاال أناات ا الكهاال، أم إناااك مل ترصحددل تطدد هك ب صيددة كددل دسددة رت.. ترصجدد  وت دديم دوهك ل كددل ذلدد .. 

تدخله بعد؟ هل أغراك صاحب اجلن ني أم إنك اثبت على ثواب ك؟ هل حتول رفع الواقع إىل الانب، أم 
 إنك حتاول حتنيط النب وإبقائه على الرف ا األلواح واألوراق؟..

صل رآن هلب صللراة لف ييم ذصت  وإجنا صتد .. يسدفلزك لياد ن لد ي  ت دروع  ولد    كل يفاة.. مينح 
 كان اغريصً ويسفلزك دكثر ليا ن ت روع  هلص جزمصً تن ت رورت دكرب..

كددل يفادددة  اردد  صل دددرآن ل ت صجهددة تددد  تردد  ص وددد صه وتردد  صل مدددة صلااليددة صلدددب واددرها ذو صل دددرا ، 
هددل حنددن "بددد  ااددرف تدددا ت قانددا تددن صإلعددرص  ل يفردددة صةردداهف،  وسدديا ن ذلدد  مبثابددة صسدددفلزص  لنددا لاددي

صلسدد ين" وقدد  د،ر نددا عردد  دالسددنا هحيفنددا صلفجزي يددة لراددا  و السددنا ولرددنص، رفح لنددا إىل صإلرسدداد ل ص ها 
.. دم هل حنن   اصل للل  داالً  ن صلغربية  بعفةاه د -وال ازصل عن  "صلا  صةم ة".. س صم وعينا دم   ا ِّ

 وينها ه  دررل تا ميان صل ا ل إليل..
 يف هج صلنص صل رآ  ب  دي ينا وحنن ااي  رهمل بر م شروط صةراهف، يف هج ه ، ويةاث صلر م..

 بقي أن ن وهج حنن!..
 
 
 
 
 
 

                                                
  ل يه نحالته. سالمي..سغوع في العر  اإل  الجمعة هي يداوة ار 44
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 اخلامتة ...تقر باً                         
 
 
 

 هات.صملاانم حم ه صلاا  صإلسالتي صملمف  تن ونجة إىل جاكا
صلزتانم قرن آخر تفجسم ريل كل  صلة اعا  وصمل ا  صإلاسااية ب ال ،ري تسدة ق، ويفنداقل ذلد  تد  

 ت  م عرمي وت ين ،ري تسة ق عر  صإلوالق ديراً.
 قرن آخر تفاره ريل تر  صملاادلةم صلل رصم يزدصدون ر رصً، وص ،نيام يزدصدون ،ًًن.

   كرل.صملناسةةم رراة دخر  لرة رية، لفغيري ذل
* * * 

قةل مخسة ع ر قر ً كان صلغاه ضي اً الياداد يفسد  لرجدل وصجد ، يد م قيردر ترد  صلارمدة، صلدب راردر 
 تا رارر ريما با .

 وصلي م صتس  صلغاه وق  ص دصد  رمة، ااه يرم دكثر تن ترياه تسرم يصرون عر  صلة ام ريل.
 فح َي  وتردد ا   صلارمةم }صقدْرَْد{.ول تناسةا  تفا دف ود تا  خمفرلة، تصاع   صمل صجهة وصل

 ولان صملرياه تسرم كاا ص تصرين دوتاًم تا حنن ب اهئ .
 وي ل صلص   يردد عمي اً يفيماًم }صقدْرَْد{.

 لان ال دح   ية وية و دن ال دح  يسم .
* * * 

 ل صلغاه كاار صلة صية.
 وإىل صلغاه اا د تن ج ي .
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ددرَْد{ هددي تلفدددا  صخلددروج تدددن صلغدداه، ثددالث آَي  ث ددديال  هت ددز  لرخدددروج  ل صلة صيددة كااددر كرمدددة }صقدْ
 صلنهائي تن ،اه صل رمة وصجلهل وصلسرةية.

و  يان صخلروج سهاًل، ل   كان ميثل عمرية صاافاق ش ي ف صجللهيدة تدن كدل  تلداهيم صلسدرةية وصالتااليدة 
 وصجلهل.

صلن درف صملسدة ة، عدن صل ةد ل صملسدةق دو كاار }صقدْرَْد{ اثل عمرية إعادف صلن ر ل كدل  شديم، بايد صً عدن 
 صلررل صملسةق.

 كاار }صقدْرَْد{ هي صلة م تن ج ي  با  ج ي ف وبصريف ج ي ف، لاا  ااه ية و ج ي صً.
ددرَْد{ هتددزصً مل ددرورت حردداهف دخددل  تالحمددل تفردد  بلفدد هيج تدد  كددل  آيددة تنددزل، وصحدد ف ترددد   كااددر }صقدْ

 ص خر .
دددرَْد{ هدددي صإلوددداه ص ادددري ص ويف صلدددلع ادددةر ل دصخردددل كدددل  صلف دددرياا   ل صل قددر السدددل كاادددر }صقدْ
 صل رآاية صلالح ة رح  ر تااايها ومثاهها.

 ل   كاار }صقدْرَْد{ أبول يفها تهيمنة عر  كل  تا تالها.
* * * 

ول صلغاه حنن صلي م تن ج ي   ب صقاندا صمل ردم، أبهقاتندا صلفاسدة، هبزصئمندا صملفادرهف، لادن كيدف ميادن لندا 
 سفاي  تر  صملاا ، تاا  صخلروج تن صلغاه دن ا

كيف ميادن لندا دن حنمدل ص َي  صلث ديال ، لفحمرندا خداهج هدلص صل صقد ، اد   صللجدر ب داب صلند ه ل 
 هناية صلنلق صمل رم 

* * * 
هناك كفا .. همبا عر  صلرف يار ب صلغةداه، همبدا ل صلسدياهف عرد  سدةيل صةدر  وصةمايدة، همبدا تاردق عرد  

 صه، دو تصاا ذهةاً ،الياً،  ينة وخزينة، بل ر  تن ا ه شةل عاٍه.صجل 
هندداك كفددا ، دبدد صً   ياددن ت ددرهصً لددل دن يادد ن ل هددلب ص تدداكن، دو دن يسددفخ م عردد  سددةيل صلربكددة دو 

 صلزينة، لان يفرة دخطام  اتهخيية ،الةاً  قادتل إىل حيث   يان  ة دن يلهة.
 م ع ل صإلاسان صملسرم.ودخلتل تن حيث كان  ة دن ية  

وصل دديم صةسددن ل صمل ضدد رت دن صلافددا   ددل  عردد  حالددل،   يفغددري ريددل حددرف وصحدد ، وهدد  هبددلص ي ددل 
 ميفر  إتااايا  لرا دف إىل تااال ص اري.

* * * 
تندددل قدددرون و يردددة وإىل ص ن، وهدددلص صلافدددا  يسدددفامل صسدددفاماال  ع يددد ف، بايددد ف ااتددداً عدددن صوددد ف 

 ص اري تن ازولل.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 312 

، وهدد  دوتدداً يااتددل ،طدداًم دو سددفاهصً ل ددن دو ل صا ددال  ل دن هردد  عردد  صلسددي ف، ل حماولددة لفربيددر رمندد
دا صرت صلفجاو ص ، وخمفرف دا صرت صل ردم، يند ه جد صً دن جند  وا،يدة تدا عدرب صلفداهيخ صإلسدالتي   يفسدرت خردف 

 آية تن آَي  صلافا ، دو اص اة ع افزد دو ت ض رت.
ل تدددن دخدددل صلافدددا  بايددد صً عدددن ت ضدددال، لفجددد  ودددا ،طددداًم شدددرعياً يدددربه ل ددد  كاادددر صلسدددرطا  هدددي دو  

 ر اعاهتا كرها، وكان ذل  تةارصً ج صً.
وتدد  تددروه صل قددر ادداه كددل  ادداحة ،ددرا دو حاجددة  دد  ل صلافددا  تددا يددربه قياتددل مبصددرحفل، تددن 

 اساً ليحاههبا.وة ا  صالحفااه صلسمينة إىل داحا  صمللصهة صخلرصرية صل التية، وصلب ازل صلافا  دس
ل   كان صلافا    ال دوجدل رأخدل  تدن دوجهدل تدا ا دام وحسدة صلر،ةدة، بدال حسدا ، إىل دن اداه 
صليدد م يااتددل حددر صً، تا يددلف ل  رمددا  صلدد جل ودهدداليز صخلرصرددة، وهدد  تاددان ميثددل صلةادد  صل صددي تددن ح ي ددة 

 صلافا  صلارمي.
ف دارا  صلارميدة صة يثدة، واداه ديرداً يااتدل وت  تروه صل قدر اداه صلافدا  يااتدل ديرداً ك داراً لالك

آلة حاسةة، رإذص مبجم رت ص َي  ي سم عر  كلص، ليا ن صلناتج قاباًل لر سمة عر   تج، ياد ن هد  ص خدر 
 ام رت دحرف كلص.. إخل.

وبلر،م تن دن هدلب صالسدفاماال  صة يثدة، قد  تاد ن تةهدرف ا عداً تدا، إال دهندا ديرداً بايد ف عدن صملادان 
 .. ة دن يا ن ريل صلافا . صللع

* * * 
 عن البوصلة القرآنية

 عن تا اا ن ل ضيارت كاللع حنن ريل، ل َّتة  كاللع صحن ه  إليل.
 ي لنا صلفااتل صملةاشر ت  صلافا  عر  دت ه ع ي ف.

دو ل  إال ي ري إلينا بلفساحل، أبسالية خمفرلة رنفارم تنل إشاهص  صالسفلهام صخلال ف تر  صلب بزا تنهدا
 تا بزا ذل  صإلميان صإلبرصهيمي صةنيف.

وإذص إبشدداهف صالسددفلهام صلددركن صلددرك  ل إميددان إبددرصهيم تصددري مبثابددة ب صيددة ج يدد ف بايدد صً عددن صملسددرما  
 وصملارسا  ل كل  شيم، صلارم وصالجفمارت، صل ين، وكل  شيم.

لرةحددث عددن تسرسددل ص سددةا ،  إاددل ي ددري إلينددا إىل تالح ددة ص سددةا  وعالقفهددا بل دد صهر صلطةيايددة،
وت صخرها بارها ت  بال، وا رت  تن صة ي ة، كرما ص دد  ، ااً ل صلاالقة صلسةةية صلب هي حم ه صلا ل 

 صل رآ .
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وي ري إلينا ب اب صإل ابية دوتاً، ريخرجنا تن بطن ح   صليأس وصل رمة، ب اب اةا  ص تل وصلامل، 
 س، ويارمنا دن اامل، ودن اا ن تساول  عما اامرل.ويارمنا دن ال صسفسالم، ال أي

وي ددري إلينددا ب دداب صلةادد  صمل اادد ع صل ددم يف ريددل، رددإذص باددل  شدديم ل هددلص صلادد ن لددل ت صدد  و،ايدددة 
وحامة، وإذص بال  ت ري  ازل لل ت ص  و،اية، حن صلاةادف صلب تة و ل  داهر ص تدر ادرد و د  تاةد ع، 

 صً دخر  دباادصً ذص  ت اا  صجفماعية صقفصادية ش ي ف صل ض   وصللاالية.لانها ل صلافا   خل دبااد
 كل   صوية ل كل  هكن تن  وصَي ودهكان صلافا  أيخل  ب اب تاان دخر  خمفرلة وتفميزف.

* * * 
 .ةتل صملةاشر ت  صلافا  تسألة ااةصمل ارة دن صلفاا

ادل، وتد عي دهندا اداحةة صل درعية صل حيد ف ل حتفادر صلفااتدل ت وصلافا  ت جد  وسداوا ، وة دة  رةيننا
صلفأويددل وصلفلسددري، وصلفلاددري وصلفن ددري، بلددر،م تددن دهنددا ل تناسددةا  دخددر  تاددري  ددَي ً دخددر  ب جدد د كهندد   

 ووساوة.
 بيننا وصلافا  تافةة ضخمة هائرة صةجم، وصلسط ف تري ة أبمسام دعالم وا تااافها ب  صلناس.

ل رآايددة إىل صلفسدداحل، تصدددي  صملافةددةم صلسدداصل ب عدددة، إبددرصهيم   ي دد  حدددن و  وبينمددا ت ددري صلة ادددرة ص
 يفسامل.

وبينما ت ري صلة ارة صل رآاية إىل ص سةا ، تصرع صملافةةم ال دسةا ! صللاعدل صل حيد  هد  هللا. صلنداه ال 
 حترق صل طن وصلسيف ال ي ط . ال دسةا . ال دسةا .

صإل ابيدة، تصدرع صملافةددةم هللا خيردق دراالندا، حندن ادرد حمدال  ودا حنددن  وبينمدا ت دري صلة ادرة صل رآايدة إىل
 ااسةها ر   وهللا ه  صللع خير ها.

وبينمددا ت دددري صلة اددرة صل رآايدددة إىل صمل اادد ، تصدددرع صملافةددةم صلادددربف بامدد م صلرلدددظ ال خبصدد ص صلسدددةة 
 وتااتل صلنص ص، كما ل  كاار تسة  ل ررصا تطرق.

بدد  صلة اددرة صل رآايددة وبدد  صملافةددة صلددب يلددرتا دهنددا صسددفن   ل ا دد ئها عردد   إاددل صلفادداك  وصلفردداد
 صل رآن.

اددحي  دن باددل كفددة صملافةددة جددام  مبددا يادداك  صال دداب صلاددام، ويفماشدد  تدد  خدد  صلة اددرة، لاددن 
ذلدد  ضددارت وسدد  سددط ف صملافةددة وق هتددا وسددرطفها، راملافةددة بادد  كددل  شدديم   اثددل صلافددة رحسددة، لانهددا 

 تاً دعرصراً وقيماً وتلاهيم ترتةطة بارها بةال وب روف اتهخيية حم دف.تثرر دو 
إال صلفااك  ب  صلة ارة صل رآاية وب  صملاسسة صل ينية صلف ري ية، وهد  تاداك  اداه وصضدحاً دكثدر تدن 

 دع وقر تر .
 رهل ا ف ت  صل رآن  وص اهاتل وب ارفل.
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 ري ية صلف رحية فةة  دعرصف وقيم وتلاهيم صلدم ت  صملا
* * * 

 ال هنضة اال ابلقرآن
ررنحددد د ب ضددد  م دع ت دددرورت هنرددد ع حيددداول دن يدددنهل ب تدددة تفجددداو صً صل دددرآن صلادددرمي هددد  ت دددرورت 

 تاف   عريل صلل ل سرلاً، وصلنماذج كثريف، وص سةا  دكثر.
تندل ودع ت رورت هنر ع حياول دن يسفنهل ص تة تافم صً عر  ام عة صمللاهيم صلرتصكمية صلب ا دأ  

 ب صية  ه ه صإلسالم وحن عصر صالحنطاط، دع عر  صملاسسة صلف ري ية سيل ل ه  ص خر.
ودع ت ددرورت هنردد ع سددديحاول دن  اتددل صملدد هوث صلف ريددد ع وأييت بجل يدد  دون دن يصددط م بل ددد مي 
سيل ددل هدد  ص خددر،  ن صل دد مي سيصدد تل وسدديه تل، صلسددا   عردد  صل دد مي ل هددلب صةالددة سدديا ن تثددل 

  ل ل ح ل دلغام.صلفج
 ..ال تلر تن صمل صجهة

وت ددرورت هنرددفنا صملسددفن  عردد  صخلطددا  صل ددرآ   ددة دال  يرددف وال يدد وه، وال ياددين ذلدد  قطادداً صوجدد م 
صمل دلرت وصلسدة وصلفاددريل، لاندل يادين صمل صجهددة صجللهيدة لاتد ه، وعدد م صلفهيدة تدن صلددرتصث يدرد دادل تدد هوث 

  مي وتارس عرب شرعية صلف ادم.وع م صخل ف تن صل  مي يرد دال ق
ت ددرورت صلنهرددة صل ادتددة  ددة دال  خيدداف، ال يفهيددة، ال يرددف، وال يدد صوه دو يندداوه. ت ددرورت صلنهرددة 

 صل ادتة  ة دن يا ن وصضحاً وض   صل م ، وض   ص ولال، وض   صلاناار، ووض   صملاا .
 ر تن صل رآن.ت رورت صلنهرة صل ادتة  ة دن يا ن وصضحاً تثل دو ل كرمة دازل

 }صقدْرَْد{!
* * * 

 ت رورت هنرة كهلص لن يا ن يسريصً.
رةنام صةراهف لي  تسألة سهرة إال لدي  صلةيدان هقدم وصحد  ع دة صا دال  عسدارع، دو ت درورت لرلد   

 ل صافخاب  برملااية.
لن انام واصدح  ذص  يد م لنجد  دن دولدة صةرداهف صإلسدالتية قد  قاتدر تدن ج يد ، صملسدألة دع د  تدن 

 ذل .
وكهددداه  صلنهردددة تسدددرع دو ل تدددا تسدددرع ل عدددروق صلنددداس صلادددادي ،  س تثردددي وتثرددد  ياددداد ي دددفرهم 

 إحساسهم أبال   يا  صالسفمرصه  اناً.
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وتف ض  هلب صلاهاه  دكثر ودكثر ل تلارين ر صئي ، تلادرين ح ي يد  ينزلد ن تدن ص بدرصج صلااجيدة 
 حم ص بجلماهري، هبم تها وت اكرها وتصريها.صلب حة  صللار صإلسالتي و ياًل ريها ليرف

 وللرتف و يرة سي ل افاج هاالم ضائااً ب  صلران وصجلح د وصلررل وب  صإلعرصا وصلالتةاالف.
لان ل ة ة تاينة تن ة ا  صمل صجهة وص  تا  ل ة ة تصريية، سفح  ص تدة أبن صللادر صل د مي 

 تنل ، ودن ص سالية صل  مية كرها صافه   تنها صالررتصضي.  يا    ع، ودن صلرغة صل  مية   تا  
وقفهدددا، ووقفهدددا ر ددد ، لدددن يصدددري هدددلص صللادددر تنةددد ذصً دو تارضددداً عندددل، بدددل سيصدددري رادددرصً يفددداهريَيً تايددد  

 صجلماهري صكف اف السها تن خاللل، تفلاعل تنل ب ساوفل.
طدد  إلعددادف صسددفامال صل دددرآن ال  وَّت ..هددم عدددن وري ددل، ملدداذص صحندد ه وصقاهددداتايدد  صكف دداف اتهخيهددا وتل

 السفجال  صلربكة. ة  سيركزينة وال  كفا يلف وال  ك
 و لان تن دجل صلنهرة..

 وسية د ذل  كرل تن دو ل كرمة دازلر.
 }صقدْرَْد{.
* * * 

 آب ل   صافه  صةرم.. ولان صبف د  صلرحَي.
بل صقد ، دتدا صلدرحَي رهدي تةفد و  وصللرق ب  صةرم وصلرحَي دن ص ول ينفهي ساعة صلي  ة، ة ة صاط صتل
 ب صية ج ي ف عن تا تفصل بل صق ، تفح ل إىل ت رورت هحية وعمل وتغيري.

 وحنن اسفطي  دن ا ره دن تا ن }صقدْرَْد{ حرماً دو هحَي.
هددل اريدد ها كرمددة دخددر  شددلارة وتثددريف ويفيرددة، تثددل صخلطددة وص  شددي  صةماسددية، ولانهددا اددرد للددظ 

  ف امام لارها ال تثري إال صلا صوف.آخر، كرمة دخر ، جات
 دم اري ها دن تا ن ب صية لامل ح ي ي، مل رورت عمل، لرحية ج ي ف للار ج ي .

 هل اري  دن انام قرياًل، لنفخ ه عن وصقانا، وا  ل اام، سف  م صةراهف ذص  ي م ررنرج  إىل صل خري.
 ، وبنا، وتا  ة دن الارل.دم اري  دن اصح ، دن اسفي ظ، دن اا ن وصع  ملا ي وه ح لنا

 هلص صالخفياه قرصه .
وتن صلسهل ج صً دن اررل لان هلص صلررل سيا ن تاناب صلنهائي صالا رصا، ول  هررنا رسيأيت جيل 

 آخر ل تاان آخر لي ره صل رصه صلصحي ، ل تلرتق صلطرق.
 وخيفاه }صقدْرَْد{ صلافا  مب صجهة صملافةة.

* * * 
 للين ي رحون هلب صلارما  ص ن، لن يا ن ت ج دصً، ي م ت  م هلب صةراهف.وتن ص زن دن دع تن ص
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لاددن تددا يهدد ن ص تددر دانددا ا دده  صليدد م دكثددر تددن دع وقددر تردد ، ذلدد  صإلحسدداس صملفصدداع  ل اسدده 
 صجلماهري، أبال   يا  صالسفمرصه ريما ال ميان صالسفمرصه ريل.

ليدة تدن ميهد  صلطريدق لفرد  صةرداهف صل ادتدة بدال هيدة وتا يهد ن ص تدر دكثدر دادل سديا ن ل دجيالندا صةا
، إبب صرت خمفرف، برغة دخر .  بلار ح ي ي وحر 

 دول   يرتك ن صلةلهف ل صلرحم، ومير ن، وأييت ،ريهم لرتك بلهف دخر  خمفرلة، وميري.
 إىل دن حي ث صلفلاعل، صل رصهف، صملخاا، صلزلزصل.

 وت  م حراهف }صقدْرَْد{.
* * * 

 صلصميم،  يماً كالرمري يرتدد ا   كرمة صلغاه ق َيًم }صقدْرَْد{.عمي اً ل 
وبصدد   عدداٍل تددرتدد دادد ص  دخددر  حتدداول دن ت دد ت عردد  ادد   صلغدداه، دن تغددري، دن هتدد د، دن اندد  

 [ .17-96/15}{ ]صلارقم 
 [ .96/19ويرد صخلطا  صل رآ م }َكالَّ اَل ُتطِّْاُل{ ]صلارقم 

 [  دوءا وساوا   .96/19رقم }َوصْسُجْ  َوصْقرَتِّْ { ]صلا
* * * 

  صقرد، وصسج ، وصقرت  .
 إهنا دراال دتر.

 ررن رت .
 صافه 
15/5/2001 
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