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 إهداء
  

 (1)نـهـر بباب الجنة  بارقإلى أرواح الشهـداء في القبة الخضراء على 
 إلى المرابطين والمجاهدين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس

 (2)إلى أهل غزة الصامـدين بإيـمـانِـهم إذا وقعت الفتن 
 إلى أطفال غزة الكبار الذين زلزلوا زلزاال شديدا

       

 كمُخ أنَّ لــريـاُر والتــالده فليشهد              
د  إسـراٌء و لـمجـا م  لَّ ي سُ ـف                                             

جُ ــــــُمْعت     ر 
 نــا ـــال  أمت  ــيا آم ..ز   ــــــالع يا غـــــزة               

 الله   ـوح  ــــــــــــــــتـلعلنـا بف                                             
ـ  ُج ـــــــــــــــنبت ه 

 قٌ ـب  ـٌر ع  ــالٌم طـاهـــــــي سنعليك م             
  ح  الخلُق موالهـم وما لهجواما سبَّ                                            

ج   يا غزتي!              ر   العليك  اليوم  من ح 
لكْن علينا ورب   الكعبة                                             

جُ ـــــــــــــــالح    ر 
(9)                  

 
              

 ظ
                                                           

 فـي قبـة   الجنـةِ  ببـابِ  نهـر   علـى بـارقِ  الشـهداء  " :قـال روـول اللـع  ـلى اللـع عليـع ووـلم :عن ابن عباس رضـي اللـع عنهمـا قـال  (1)
 ، وحسنع األلباني[أحمد وابن حبان والحاكم رواه] ". اوعشي   بكرة   هم من الجنةِ عليهم رزق   يخرج   خضراء  

ع ووادتي فأتبعت   زع من تحتِ الكتاب انت   عمود   عن عبد اللع بن عمرو عن النبي  لى اللع عليع وولم قال: "إني رأيت  كأن   (2)
  الطبراني والحاكم، و ححع األلباني[]رواه ". بالشامِ  الفتن   إذا وقعتِ  اإليمان   أال وإن  ، بع إلى الشامِ  مد  ع   واطع   بصري فإذا هو نور  

 

 موقع " يد الفوائد" –بتصرف من قصيدة "فلوجة العز" للشاعر المبدع/  الح بن علي العمري  (9)
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ووهدددبا لالنددده ردددن ندددرور أو سدددنا وردددن  ،إن الحمدددل لنددده وحمدددله ووسدددتهينه ووسدددت  ره     
دن يهله النه فال ر  ر   ،سيئات أعمالنا ال  وأندهل أن ،لده ل فدال اداد   ضدن  ن ي  ور د ،ل لدهض 

ــا الـ ـِذين  ) ..ا عبددله ورسددبلهوأنددهل أن رحمددل   ،إلدده إال الندده والددله ال نددري  لدده يـ ـا أ يـَه 
ـا الن ـاس  اتـ ق ــوا (.. )آ م نـ وا اتـ ق ـوا الل ـع  ح ـ   تـ ق اتِـِع و ال  ت م ــوت ن  ِإال  و أ نـُـت ُم م ُسـِلم ون يـ ا أ يـَه 

ِ يـر ا ر ب ك م  ال ِذي خ ل ق ك ـُم ِمـُن نـ ُفـو  و اِحـ ـاال  ك  ـا رِج  ه م  ِ  ِمنـُ ـا و بـ  ـا ز ُوج ه  ه  د ة  و خ ل ـ   ِمنـُ
ـا (.. )و ِنس اء  و اتـ ق وا الل ع  ال ِذي ت س اء ل ون  بِِع و اأُل ُرح ام  ِإن  الل ع  ك ان  ع ل ُيك ُم ر ِقيب ا ي ا أ يـَه 

ــِديد   ــُوال  و  ــوا الل ــع  و ق ول ــوا قـ  ــُر ل ك ــُم  .ا ال ــِذين  آ م ن ــوا اتـ ق  ــال ك ُم و يـ ُ ِف ــُم أ ُعم  ي ُصــِلُح ل ك 
ا  (..ذ ن وب ك ُم و م ُن ي ِطِع الل ع  و ر و ول ع  فـ ق ُد ف از  فـ ُوز ا ع ِظيم 

 ..أرا لهل
 لقددل وسددي المسددنمبن وعددل الندده لهددل فددي الددالفر الحكدديل لاسددت الفهل فددي ا ر       

 ُــا  و ع ــد  الل ــع  ال ــِذين  آ م ن ــوا ِمــُنك م َِ ل ي ُســت ُخِلف نـ ه ُم ِفــي اأُل ُرِ  ك م  ا و ع ِمل ــوا الص ــاِلح 
ل نـ ه ُم ِمـُن  ـن ن  ل ه ـُم ِديـنـ ه م  الـ ِذي اُرت ض ـى ل ه ـُم و ل يـ ب ـدِه اُوت ُخل ف  ال ِذين  ِمُن قـ ُبِلِهُم و ل ي م كِه

ـــيُـ  ـــُوِفِهُم أ ُمن ـــا يـ ُعب ـــد ون ِني ال  ي ُشـــرِك ون  بِـــي ش  فتالالقدددز اددد ا مهل  [55]النـــور: ئ ابـ ُعـــِد خ 
الن سية أرام الضدرلات المبعهدة الم ةهدة التدي تبالدز عنديهل رندال سدقب  ال الفدة عدام 

 م وإلى يبرنا االا..1328
وللت رظاار الهد ا ل الن سدية التدي يحياادا المسدنمبن والدحة عنيدةم رمدا  مد ن      

غددلا المسددنمبن فالق هددان  أعددلاا االسددالم أن رددهارراتهل ال بيآددة كددل  تددز أفنهددام فقددل
 السا بة ي ير عنيهل الال اب رن المشرق والم رب ي ترسبن رنهل را يشااون دون أن 

 يحرك أالل سافنا!!
ولدديب ل ددالى عنددى أالددل دور وفددالا أعددلاا ا رددة المتحكمددين فددي لالدوددام الددالين      

ي عددداووبا ا عدددلاا فدددي إيمددداد فدددل وددديحة إسدددالرية تحددداو  إيقدددا  االيمدددان الم دددلر فددد
 و بس الهباد..
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ولقددل غدداأهل أيمددا غدديل  بددات  نددة المةااددلين فددي أر  الرلددا م عنددى الددرغل رددن      
تكالددا ا عددلاا وتدددرر الددلويا عندديهل.. وأيددل النددهم إن اددالا الآبددات فددي ااتدده لهددب النصددر 

 المبين..! 
ادددالا النصدددر الدددال  لدددلت تبانددديره فدددي أر  الرلدددا  لددده أسدددباب وندددرو .. والدددر       

فدد ن  اله اآلووددة أن تتبعدده لكددل فئاتهددا إلددى دراسددة وتحقيدد  أسددباب النصددرملا رددة فددي ادد
 وعنى أال االيمان أال يت يروا في ا يال لا سباب.. ،سنن النه الكبوية وافالة

 

إني أتوقُ  إىو  

 انتصاِر عقيدة  

قوواىقات توو     

اىمسووووووت ي    

 فقلت ت

 اىلِه ىوق رو    

 اىعود ُّ بيقت نا

ىظللت  أؤموُ  أَّ  

 ىهواأمت نوا 

هوو ح اقاُق نووا 

  ىيست صقرة  

أنا ىُ أم   ِموُ  

 اىنوداِء ف بما

فيهوا ألنهواِر  

 اىنوجواِة منوابوع  
ب   عٌد ِمُ  اى امُِ 

 اقٌّ  اقع  
 رم ْت بنا خلف  

 اىم يِط ز ابع  
يوقٌ  ِمُ  األمجواِد 

 أبيض  ناصع  
 هميوة  فيهوا 

 اىعقوقل  ت ونوازع  
أرود ى نوداٌء ِمُ 

 (1) نابع   فوؤادح

 

لتبفي  رن -"درة اليقين في أسباب النصر والتمكين".. عمهز فيه  فتاب اواال
 را تيسر رن أسباب النصر والتمكينم ورتبته عنى النحب التالي  -الهني الكبير

 تمهيل  تناولز فيه السنن الرلاوية التي ال تتبل  إلى كيام الساعة.
 لنصر المهرنين. ولاب لهنبان  الآقة واليقين في وعل النه

  ل نرعز في ت صيل أسباب النصر والتمكين عنى النحب التالي   
                                                           

 من قصيدة "األمل القادم" للشاعر/ عبد الرحمن العشماوي (1)
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 أوال  تحقي  االيمان لالنه الباالل.
  اويا  االعتصام لالنه ع  وعل.

  الآا  ا رر لالمهرول والنهي عن المنكر.
 رالها  تحقي  البالا لنه ولرسبله ولنمهرنين، والبراا رن أعلاا النه واللين.

   إالياا  قافة الةهاد.يارسا
 .تةنا التنازع والشقاقتباليل الكنمة، و سادسا  

 سالها  تحقي  ال ال وكصر ا رل، والت  ف رن اللويا.
  ارنا  ت ويل الهبية االسالرية.

 تاسها  تحقي  االستهاوة لالنه ع  وعل.

يده وال أزعل أوني استقصيز فل أسباب النصر والتمكين، ولكدن ادالا ردا وفقندي إل     
، وال ضدل فدل ال ضدل لنمند  الباداب،  دل لنسدادة الهنمداا الدالين وقندز  المبلى الكدريل

عدددنهل، فالنددده أسددد   أن يةددد   المآبلدددة لكدددل ردددن وقندددز عنددده الرفدددا ردددن السدددادة الهنمددداا 
والشددهراا.. وأن يةهددل اددالا الكتدداب  يددة لنمسددنمين فددي رشددارق ا ر  ور ارلهددا، وأن 

يكتدا لدي لده  دباب المةاادلين الم نصدين.. إوده يهظل الن د  لده إلدى يدبم الدلين، وأن 
 سبحاوه ولي ال  والقادر عنيه، وال الب  وال كبة إال لالنه الهني الهظيل.. 

 فيا عباد الله..
اىجو احِ.. عل  ننوا   

 نجوقع .. ن ع ى 

ي و رِ  اىتنوديود   فموا

 ىي تو اب وا وع  

فو"بسوو قواموقا إذا

 اىلِه" صوفًّوا وم

ىنواظ غووود ا أىويوس  

 قو يوٌب  وِ هِ 

صبووو يغتوال    ال 

 م ستبِوودُّ  رح

األ  ي و رِوع    ىكُ

 طواَّ  أ ُ سْوود  

 اىلِه"  "بوسووم

 صوقىت وها أشودُّ 

ن وق   سيمو ُّ  غود ا

 ر ند   اىقدسِ  
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    جميلة المصري

 2112/  5/  7 -هـ 1341/  5/ 11اإلوكندرية في                                                                                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وال تفرقوا:

 سادسا:
 توحيد الكلمة  
وتجنب التنازع 

  والشقاق
 

و أ ِطيع وُا ٱلل ع  و ر و ول ع  و ال   قال تعالى:
تـ ن ـٰز ع وُا فـ تـ ُفش ل وُا و ت ُذه ب  رِيح ك ُم و ٱُ ِبر وُا 

  ِإن  ٱلل ع  م ع  ٱلص ـِٰبرِين  
 [54]األنفال:
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ُبِل الل ِع ج ِميع ا و ال  تـ ف ر ق وا و اذُك ر وا نُِعم ة  الل ِع ع ل ُيك مُ  كا  تهالى       ِإُذ   و اُعت ِصم وا ِبح 
ت ُم ع ل ى ش ف ا ح ُفر ة  ِمن  ا ِتِع ِإُخو ان ا و ك نـُ ت ُم أ ُعد اء  ف أ ل ف  بـ ُين  قـ ل وِبك ُم ف أ ُ ب ُحت ُم بِِنُعم  لن ـاِر ك نـُ

ه ا ك ذ ِلك  يـ بـ يِهن  الل ع  ل ك ُم آ ي اتِِع ل ع ل ك ُم تـ ُهت د ون    [114:]آل عمران ف أ نـُق ذ ك ُم ِمنـُ
 وال لهدد ، ركداب لهضدكل يضددرب فدال أو سدكل، يفدد تت ركدبا ال أ  (: تـ ف ر قـ واو ال  )     
 ر تن دة، وفركدا نديها فهمده يفد فتدالاببا ديدنكل، يفد تت ركدبا وال الةاانيدة، لندلاا تتنادوا
 ا وظدار ايدتالل ردن فآدرأ المبدين الح  لنبر يالاا اين وال .النه سبيل عن فتضنبا

 يفد الحد  إلدى االتةداه عدن ي  دل  الدال التهصدا روحلد إليده والنظدر وإدرافده، فهمده يف
ِإن  الـ ِذين    تهدالى كدا  فقدل الدلين، يفد قالت در  عدن النهدى عداا ولدالل م عباوبده فل

ه ُم ِفي ش ُيء   ان وا ِشيـ ع ا ل ُست  ِمنـُ    .[951:]األنعام فـ ر ق وا ِدينـ ه ُم و ك 
 كبتهدا عدبدة وأن لده ها، باس سيكبن وأوه  رته، قاالفترا خ يالنب تبك  ولقل     

ووـبعين  (أو ثنتـين)افترقت اليهود على إحدى "  خ كا  ولالا ماعتماعها عبدة يف
وتفتـرق أمتـي علـى  ،ووـبعين فرقـة (أو ثنتـين)وتفرقت النصارى على إحـدى  ،فرقة

 وإن  "للترمـذي: وفـي روايـة . [األلبـاني ]رواه أبـو داود، وابـن ماجـع، وحسـنع (9)".ثالث ووبعين فرقة
 وتفترق أمتي على  ،بني إورائيل تفرقت على ثنتين ووبعين ملة

                                                           
ألنـع أخبـر عـن غيـب وقـع. )افترقـت اليهـود(: هـذا مـن معجزاتـع  ـلى اللـع عليـع ووـلم  قال  احب عون المعبود: (1)

 :قال العلقمي: قال شيخنا ألف اإلمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي في شرح هذا الحـديِ كتابـا قـال فيـع
قد علم أ حاب المقاوالَ أنع  لى اللع عليع وولم لـم يـرد بـالفرق المذمومـة المختلفـين فـي فـروع الفقـع مـن أبـواب 

وفـي شـرو   ،ن خالف أهـل الحـ  فـي أ ـول التوحيـد، وفـي تقـدير الخيـر والشـرلذم م  وإنما قصد با ،الحالل والحرام
ــ .وفــي مــواالة الصــحابة ومــا جــرى مجــرى هــذه األبــواب ،النبــوة والروــالة ر بعضــهم بعضــا ألن المختلفــين فيهــا قــد كف 

الحـديِ فـي افتـراق  فيرجـع تأويـل .فإنهم اختلفوا فيـع مـن غيـر تكفيـر وال تفسـي  للمخـالف فيـع ؛بخالف النوع األول
وقد حـدث فـي آخـر أيـام الصـحابة خـالف القدريـة مـن معبـد الجهنـي وأتباعـع، ثـم  .األمة إلى هذا النوع من االختالف

بعد ذلك شيئا فشيئا إلى أن تكاملـت الفـرق الضـالة اثنـين ووـبعين فرقـة، وال ال ـة والسـبعون هـم = = حدث الخالف 
 (انتهى باختصار يسير) .يةوهي الفرقة الناج ؛أهل السنة والجماعة
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 ؟ومن هي يا روول اللـع :قالوا ".كلهم في النار إال ملة واحدة  ؛ثالث ووبعين ملة
 [األلباني ]حسنع". ما أنا عليع وأ حابي" :قال

 غيدر وردن لد يال،، الدلين لا إلى الالااب اب االفتراق رن لن روج ال ري  وإن     
 .االيدددال، إال  واليهدددل ا ادددباا، إال الي دددرق ف وددده .أيدددر  دون  ا  دددة إلدددى رالاوحددد
  خ كددا  ولدالا مال كددر وإلدى الددن ب إلدى الضدال  سددر  المنحرفدة ا اددباا سدي رت فد اا
ب ل ـــى الك  ى بهـــم تلـــك األهـــواء كمـــا يتجـــار  جـــار  وإنـــع وـــيخرج مـــن أمتـــي أقـــوام ت  "

 ]رواه أبو داود، وحسنع األلباني[ (9)".لصاحبع

 الةنسدية الهصدبية ورنهدا .والمالااا الشي  إاللاث اللين يف الم ركة السبل ورن     
 .وال  رج ا وس لين فما
 لالهصددبية فاعتصددمبا مالحددلي  الهصددر يفدد أورلددا أاددل الددنه  اددالا عنددى سددار وكددل     

 الددبالد لهد  إلددى الد  وسدر  ،الةاانيددة يفد الدد  ت هدل الهدرب فاوددز فمدا الةنسدية
 إلدى التدرك فدلعا. .و نيدة عنسديات المسدنمين يف يةهنبا أن أانها  فحاو  االسالرية،
  مالهراكيددة الةنسددية إلددى والهراكيددبن المصددرية، الةنسددية إلددى والمصددريبن الترفيددة، الهصددبية

 يركدى ال الدب ن فد ن ميظندبن فمدا ا ردر ولديب .لدالب ن يدنه  رما ال  أن رنهل أنا
   .لينهل والب ضاا الشحناا ووكبع ت ركهل يف ال الاليا ه، فيه المقيمين فل لاتحاد إال

 ماالعتبدددددار و ريقددددده والحدددددالر، االيدددددال،  اعتددددده تبعدددددا الت دددددرق عدددددن يالنهددددد وإن     
ـــُين  قـ ل ـــوِبك ُم   )تهدددالى كدددا  ولدددالل  ـــت ُم أ ُعـــد اء  ف ـــأ ل ف  بـ  ـــة  الل ـــِع ع ل ـــُيك ُم ِإُذ ك نـُ ـــر وا نُِعم  و اذُك 

ِتِع ِإُخو ان    (.. اف أ ُ ب ُحت ُم بِِنُعم 

                                                           
. )تلــك األهــواء(: أي البــدع. تــدخل وتســري :ى(: بحــذف إحــدى التــاءين أيجــار  قــال  ــاحب عــون المعبــود: )ت   (1)

وهـو داء يصـيب الكلــب  ،ب(: بالكـاف والـالم المفتـوحتين داء يعـر  لننسـان مـن عـ  الكلـبل ـى الك  )كمـا يتجـار  
  .ويعر  لع أعرا  ردية، ويمتنع من شرب الماء حتى يمَو عطشا ،بفال يع  أحد إال كل ؛فيصيبع شبع الجنون
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 فدل عمبردهي فد ويدليل ا عصدار، وفل ا عيا  فل يف المهرنين لكل عام ال  اب
 لمالدددددى تدددددالفر يواددددد عاردددددة، دعدددددبة التدددددالفر إلدددددى فالدددددلعبة .الشدددددهبب وفدددددل ا عنددددداس
 التددالفير فددان إاا ولكددن .البالددلة إلددى وال ريدد  والب ددام، االت دداق لهددل   رددن  ددل االوقسددام،

 مالمدهرنين ردن ل ا  دة ياودا فدان الكدريل نصال إليه أنار الال  االيتالل ف ن معارا
 يالتد الحدرب أفندتهل فا وصدار .وا وصار المهاعرين رن خ يالنب عاوروا الالين وال

 فدداوبا عميهددا والهددرب الهلايددة، وهمددة عندديهل الندده أتددل التددى وال دد رح ا وس لددين كارددز
 .  تالر وال يتبق ال يالت الحروب ت نيها كبا نهل له  فادت التى وتنافر تنال  فى

 لددددده ويب دددددا عدددددام، ايدددددتالل ف وددددده ال دددددا، السدددددال  االيدددددتالل اعتبدددددر ولمدددددااا     
 ردن فدان فمدا ا ردة، والدلة عندى لنلاللة االا أن ال  عن والةباب عميها؟ المهرنبن
 و دب فدل يف االيتالل سبا و ن واالتها ، لالعتبار الالراا له اي ا    راليها

  ن مالحالدددرين ردددن يقددد  أن تبكددد ي   لدددينالما ردددن وكددد  فمدددا .الهلايدددة إال رنددده ييقددد ال
 ي نددص المالددبن لدده ينددص فمددا مواالددل  ريقدده ال ددال، و ن االوسددان، الددن االوسددان

 .كبنهل نر   الالين سنكه را سنبك اعت ربا إن الحالرون له
 وهمدة ياد( و اذُك ر وا نُِعم ة  الل ِع ع ل ُيك مُ   )ىلتها كبله يف لها النه يالفروا يالت والنهمة     

 سدبحاوه لينهدا وكدل .وا ردل الةماعدات عندى النهل أعظل واب ،يالقنب والت ليف الهلاية
ــت ُم أ ُعـــد اء  فـ ـأ ل ف  بـ ـــُين  قـ ل ــوِبك مُ   )لقبلدده  النهمدددة وادداله والدددحة، لينددة وهمددة فهددداله (ِإُذ ك نـُ
  كددا  ولددالا مأيضددا سددبحاوه وهمتدده رددن  يددر ل ددي  ال  يددر الةنيددل أ راددا عنيهددا ترتددا

ــِع ِإُخو ان ــاف أ ُ ــب حُ ) ِت  يادد لهددا وفيضددا لننهمددة ارتددلادا فاوددز يالتدد الآاويددة فالنهمددة (ت ُم بِِنُعم 
 يتهداون رتبالدلة، رتشدالكة والمصدال  رشدترفة، ا ادباا تةهدل تيال الهارة ا يبة وهمة
   .الةمي  لمصنحة يحسنه  الال ا رر يف واالل فل

  المترتبة خوةواأل ،نعمة وحده القلوب لفآت أن بيان إلى يترم يةواآل
  ،ينفس معنى لفآوالت .أخرى نعمة المتعاونة عليع
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 ي.عملي اجتماع مظهر واألخوة
 وفددل لالهصددبية، ورددبزعين لااليتالفددات، كينرددهر   االسددالم كبددل الهددرب فددان ولقددل     
ولقددل الاولددز الكمدداوال وأولددب الددرأ  رددنهل التدد ليف ليددنهل، وإوددالح . نددقاق فددي يددبم

فنددل يصددنبا إلددى رددا الت ددبا الت ددى  ..رددن ي الددة وعدداه ونددهر معايددةاات ليددنهل ل فدداوين الل
 وهمددة وادداله فصدداروا لددالل  التدد ليف لمن لددة االيددبان. مأل ددف الندده لددين كنددبلهل لاالسددالم

 فدددي يكدددبن لمدددا لالددد  فمدددا عددد اا، دار ليسدددز وهدددرل فمدددا والدددلويا، الدددلويا فدددي عاعندددة
 .والبقاا الة اا دار واي اآليرة
ا فدي الالدة ل دهس ولدن  واعتادوادا ودار الشدقاا دألهدل، والدز لده اس إاا فاوب نوال     

ىا لهدددل يدددى إاا ا  التددد .ندددبا لدددبييل عباكبددده، وال يت  و بسدددهل فندددل يشدددهروا لمدددا ادددل فيددده
و عدل ادالا  .ق إليهل است اكبا رن نقبتهل، وعنمدبا سدبا الدالتهل، وأيال يت ر الصالح

ــت ُم )  ين ورددا لينهمدداالمهنددى عمهددز لهددل ادداله اآليددة فددي االرتنددان لددين افددر الحددالت ِإُذ ك نـُ
ِتِع ِإُخو ان ا أ ُعد اء  ف أ ل ف  بـ ُين  قـ ل وِبك مُ   .(ف أ ُ ب ُحت ُم بِِنُعم 

ادداله ا يددبة المهتصددمة لحبددل الندده وهمددة يمددتن الندده لهددا عنددى الةماعددة المسددنمة      
م . وردددا فدددان إال االسدددالا النددده لمدددن يحدددبهل ردددن عبددداده دا مددداا ولدددى. وادددي وهمدددة يهبهددد

والددله يةمدد  ادداله القنددبب المتنددافرة. ورددا فددان إال البددل الندده الددال  يهتصددل لدده الةميدد  
 فيصبحبن لنهمة النه إيباوا. 

وما يمكن أن يجمع القلوب إال أخوة في اللع، تص ر إلى جانبها األحقاد 
 والراياَ العنصرية.  ،التاريخية، وال اراَ القبلية، واألطماع الشخصية

 ء اللع الكبير المتعال..ويتجمع الصف تحت لوا
 الوفاق نعمة إلى أشار أن بعد االختالف بمآثم التذكيري ف وبحانع شدد ولقد

ه ا: )بقولع ت ُم ع ل ى ش ف ا ح ُفر ة  ِمن  الن اِر ف أ نـُق ذ ك ُم ِمنـُ  (و ك نـُ

This file was downloaded from QuranicThought.com



  4ج درة اليقين في أسباب النصر والتمكين        

 11 

 كددل -ت كيددرفل واوحددرال لألو ددان وعبددادتكل ولدداللكل ايددتالفكل لسددبا- فنددتل   أ
 التدى  ريقكل يف يرفلسو  أسبالها يف ت ن نكل لسبا النار يف قهبات أن عنى أونكتل
  .الرفها الح رة ون ا .ال رتها ن ا عنى ف وكل ورتل
ـا  )تهدالى وكبلده ه   ند ااا عندى يكدبن نر د  ن مالح درة إلدى يهدبد لضدميرا (ف أ نـُق ـذ ك ُم ِمنـُ
 فيددده الكدددالمو  .رنهدددا لددده رنقدددالا فيكدددبن معنهدددا ربهدددل يبهدددله أن إال مرحالدددة ال فيهدددا يقددد 

 والب نيدددة االيدددتالل يفددد تدددرديهل يفددد الدددالهل بهزن ددد أوددده ويالودددتها تمآينيدددة، اسدددتهارة
 ال النددار رددن ال ددرة  ددرل عنددى يكددبن رددن لحددا  القيارددة يددبم النددار  ريدد  يفدد وسدديرال
 تةنيددبهل يتددبلى نر دد لحددا  لهددل تهددالى الندده الايددة بهزون دد فيهددا، البكددبع عددن يتماسدد 

   .ال  يرة ال  رة الحا  تن  يف  الترد
 ردن لاالسدالم أيدرعهل فقدل معنديهل لهدا أوهدل التدي المدنن عمداع اآليات االه يوف     
 يهمندددبن فددداوبا الدددين مالبشدددر سدددادة وددداروا التدددى كندددبلهل لدددين وألدددف ور ازيددده، الشدددرك
 .لالحسنيين فسهلوا مالنار رن لالل  وأوقالال ،لكتاله

  قلوبهم تمأل ذلينمتخا قوما حوهل كيف ؛قدرتع ودالئل اللع آياَ إلى فانظر
  إلى ؛المنون ريب باآلخر منهم كل ويتربص والعداواَ، اإلحن

  واإلخالص، بالحب مليئة القلوب، متصافية جماعاَ
  ةرفع يه ؛واحدة جميعا جهتهموِ 

 .البشر بين ونشره دينال
ك ـُم ك ـذ ِلك  يـ بـ ـيِهن  الل ـع  ل    )فقدا  الايتده ليدان يفد سدنته وتهدالى سبحاوه افر ولقل     

ـــُم تـ ُهت ـــد ون    يفددد لكدددل وتهدددالى سدددبحاوه النددده لينددده  الدددال البيدددان فهدددالا   أ( آ ي اتِـــِع ل ع ل ك 
 ووهمدددة ادددلايتكل وهمدددة لددده لكدددل ولدددين ادددلايتكل، سدددبيل لددده لكدددل ولدددين القدددر ن، رحكدددل
 كر ويدة يداتاآل تند  فاودز سدباا البيندات اآليدات دا مدا وتهالى سبحاوه يبين .أيبتكل

 أسدددبالها، أيدددليكل لدددين ولتكدددبن الهلايدددة، ردددن دا مدددا لتقرلدددبا لددد وا مفبويدددة فاودددز أم
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 سدباا إلدى  الهاد اب وتهالى سبحاوه والنه .اللا ل االاتلاا يوا مالآمرة تنالبن لهنكل
  .السبيل

 : ضربان البشر بين يقع الذي واالختالف
  الددددرأ يفددد ال دددالل وادددب رندددده، االالتدددراس يمكدددن وال النــــاس، منـــع يســـلم ال ضـــرب
. م ُخت ِلِفـين   ي زال ون   و ال  لقبله االنارة ال  وإلى البشر، عنيه  رف   رما واب وال هل،

 فا سددرة .رتسدداوية ليسددز وا فهددام الهقددب  أن إا [991-991]هــود: ر بَــك   ر ِحــم   م ــنُ  ِإال  
 .إليده وردينهل لده الدبهل ي تنف فما الباالل، الشيا يف أفراداا أفهام ت تنف البااللة
 .فيه ررل ال لرب واالا
 الدلين أردبر يفد والهدب   الدرأ تحكديل واب مومحوه هدمع يف الشرائع َجد   ضرب
 .الحياة ونئبن
 أمم شقاء مصدر كان -والهوى يالرأ تحكيم وهو- الخالف من الضرب وهذا

 .قوتها بعد وضعفت عزتها، بعد وذلت ،رفعتها بعد فهَو ؛ك يرة
 االترارددده رددد  رنهدددا، لباالدددل ي دددل ال دينددده وصدددب، عندددى رحافظدددا دام ردددا والمسدددنل     
 تحكددل فدد اا .سددباه لم ال تدده المسددنمين عماعددة رددن ي ددرج ال لكتالدده الم سددر لرسددبله
 فمددا كالهددا رددن لهددا لدداا فقددل ملهضددا لهضددهل وف ددر لهضددا، لهضددهل ولهددن والهددب   الددرأ
 .الحلي  يف ورد
 ال ،واللينيددة السياسددية المسددا ل يفدد المهارنددة يفدد االيددتالل يفدد الحددا  وفددالل      
 الكدل إلدى الند اع يفد يرعهبا أن عنيهل لل المهرنين، عماعة لين ر ركا يكبن أن يينب 
 ووصددير وفدداق، يفدد ووكددبن ال ددالل، غا نددة يوتقدد ولددالل  .رددنهل الهنددل يأولدد و راا هنددال

 .أالسنه فيتبهبن القب  يستمهبن رمن
وس وافددر رحمددل لددن إسددحاق فددي السدديرة وغيددره أن ادداله اآليددة و لددز فددي ندد ن ا      

وال  رج. وال  أن رعال رن اليهبد رر لمأل رن ا وس وال  رج، فسدااه ردا ادل عنيده 
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رن االت اق وا ل ة، فبه  رعال  رهه، وأرره أن يةنب ليدنهل، ويدالفر لهدل ردا فدان ردن 
ف هدل. فندل يد   الد  دألده التدى الميدز و دبس القدبم، وغضدا  (مل هاث)الرولهل يبم 

عددددلوا إلددددى اوتب  ،و نبددددبا أسددددنحتهل ،لشددددهارال ، ووددددادوا، وتآدددداوروالهضددددهل عنددددى لهدددد 
أبـدعوى الجاهليـة "ف تداال، فةهدل يسدكنهل، ويقدب    خفبنغ الد  النبدي  (..الحرّة)

، واودد نحبا فنددلربا عنددى رددا فددان رددنهل ..وتددال عندديهل ادداله اآليددة ،"وأنــا بــين أمهــركم
 وألقبا السالح رلي النه عنهل. ،وتهاوقبا

ل اللع بين المتحابين فيع، القائمين على فهذه  ورة من جهد يهود لتقطيع حب
 منهجع  لقيادة البشرية في طريقع.. هذه  ورة من ذلك الكيد الذي 
 تكيده يهود دائما للجماعة المسلمة كلما تجمعت على منهج اللع 

 واعتصمت بحبلع. وهذه ثمرة من ثمار طاعة أهل الكتاب. 
 كادَ ترد المسلمين األولين كفارا يضرب بعضهم 

 وتقطع بينهم حبل اللع المتين  ،اب بع رق
 الذي يتآخون فيع مجتمعين.

عنى أن رللب  اآلية أوس  ردل  ردن اداله الحاد دة. فهدي تشدي ل وده فاودز انداك      
الرفددة دا بددة رددن اليهددبد لتم يدد  نددمل الصددف المسددنل فددي الملينددة، وإ ددارة ال تنددة وال ركددة 

ن إ اعدة أادل الكتداب، وردن االسدتماع لكل البسدا ل. والتحداليرات القر ويدة المتباليدة رد
إلى فيلال ودسدهل، وردن الت درق فمدا ت ركدبا.. اداله التحداليرات تشدي لشدلة ردا فاودز 
تنقددداه الةماعدددة المسدددنمة رددددن فيدددل اليهدددبد فدددي الملينددددة، وردددن لدددالرال لبدددالور الشددددقاق 

  . واب عمنها اليبم وغلاوالش  والبنبنة لاستمرار.. واب دأب يهبد في فل زران
   (1)في فل ركان! المسنل في الصف

                                                           
 التحرير والتنوير –في مالل القرآن  –تفسير المراغي  -زهرة التفاوير  (1)
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إن  اللـع  يرضـى لكــم ثالثـ ا ويكــره "  خكدا  رسدب  الندده   كددا  ت عدن ألدي اريدرة     
وأُن تعتصـموا بحبـل اللـع  ،فيرضـى لكـم أُن تعبـدوه وال تشـركوا بـع شـيئ ا :لكم ثالثـ ا

 م[]رواه مسل". عة المالاؤال وإضسويكره لكم قيل وقال وك رة ال ،جميع ا وال تـ ف ر قوا

 فيا عباد الله..
إن وحدة المسلمين واجتماعهم مطلب شرعي، ومقصد عظيم من مقا د 

 . الشريعة، بل من أهم أوباب التمكين لدين اللع تعالى
 .يصلح دينهم وتصلح دنياهم ؛اجتماع المسلمين على دينهم وائتالف قلوبهمبف

 ور، ويحصل لهم من ـل أمر من األمـوباالجتماع يتمكنون من ك
 كما   ..الف ما ال يمكن عدهاـصالح التي تتوقف على االئتالم

  ،أن باالفتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم
 ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة 

 !ولو أدى إلى الضرر العام ؛نفسع
   

 وال تنازعوا:
ـــول ع  و ال  تـ ن ـــاز ع وا فـ  كدددا  تهدددالى        ـــُم و أ ِطيع ـــوا الل ـــع  و ر و  ـــل وا و ت ـــُذه ب  رِيح ك  تـ ُفش 

 [64:]األنفال و اُ ِبر وا ِإن  الل ع  م ع  الص اِبرِين  

 كددددبة لهددددا تكددددبن يالتدددد يوادددد القنددددبب، و هددددارة االسددددتقارة، لددددا يادددد الندددده و اعددددة     
 وتنددد  ..الصدددبر ودعاردددة الةهددداد كدددبة يواددد االوتصدددار، دعاردددة االيمدددان وكدددبة االيمدددان،
 .تهالى النه سبيل يف الح  الةهاد عناور
"ومـن أطـاع أميـري   خ اعدة  أررا ده فدي الياتده، لقبلده  خ الرسب  وتشمل  اعة     

 خوتشدددددمل  اعددددة أردددددراا الةيدددددب  لهددددل وفددددداة الرسدددددب  ،  ]متفـــــ  عليــــع[. فقــــد أطـــــاعني"
 كل ال  يبة عن ن صه.في ال   ملمساواتهل  ررا ه ال ا بين عنه في ال  وات والسرايا
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 موأرا النهي عن التندازع فهدب يقتضدي ا ردر لتحصديل أسدباب الد  (:ات ناز ع و  و ال)     
لالت اال والتشاور، ورراعهة لهضهل لهضا، التدى يصدلروا عدن رأ  واالدل، فد ن تندازعبا 

ِإلـ ى أ ولِـي اأُل ُمـِر  في نيا رعهبا إلى أررا هل لقبله تهالى  و ل ُو ر َدوه  ِإلـ ى الر و ـوِل و 
ه مُ  ــر َدوه  ِإل ــى الل ــِع و الر و ــولِ وكبلدده  . [18:]النســاء  ِمــنـُ ــُيء  فـ   ف ــِإُن تـ ن ــاز ُعت ُم ِفــي ش 
 [51:]النساء
هدبا عدن التندازع  وهدل إاا و   مة ا ردبرل رن ا رر لال اعة لب الوالنهي عن التنازع أع     

ولمددا فددان التنددازع رددن ندد وه أن ينشدد  عددن  .ى لددالنهيليددنهل، فالتنددازع ردد  ولددي ا رددر أولدد
.   داره يئيتالل اآلراا، وادب أردر ررتكد  فدي ال  درة لس در  القدر ن القدب   فيده لبيدان سدا

  وامدا مفحالرال أردرين رهنبردا سدبا  ر  بتهمدا (فـ تـ ُفش ل وا و ت ُذه ب  رِيح ك مُ ) كا  تهالى 
شدل فددي وادب انددا ردراد لده القيقددة ال  .وال شدل  اوح دا  القددبة ال شدل  وااداب الددري  .
، ويصد  أن يكدبن تمآديال  لحدا  المتقداعب عدن القتدا  افهة الهدلويصب، القتا  ورل

مددا فدددان لحددا  رددن يددارت كبتدده وفشدددنز أعضدداوه فددي اوهددلام إكلارددده عنددى الهمددل. وإو
إلى ال شلم  وه يآير الت الا وي يل التهاون لين القبم، ويحدلث فديهل  التنازع ر ضيا

، في حدددلث فدددي و بسدددهل اال قددداا لهضدددهل ت ا  لاتندددأن يتدددرلص لهضدددهل لدددبه  الدددلوا ر 
فيصدددرل ا ردددة عدددن التبعددده إلدددى  م، وتبكددد  عدددلم إل ددداا النصدددير عندددل رددددزق القتدددا لهضدددا

 منددد ل واالدددل فيمدددا فيددده و ددد  عمددديههل، ويصدددرل الةدددي  عدددن االكدددلام عندددى أعدددلا هل
 .فيتمكن رنهل الهلو

 مالقدبة وااداب وال يبدة لن شدل ردلعاة الد  ف ن موايتالل تنازع رنكل يكن الف     
 .الهلو عنيكل فيت نا
 إلدددى  يدددهد ال دددالل فددد ن مال دددالل عدددن يلدددالنه أوال يكدددبن التندددازع عدددن يوالنهددد     
 عدددن رن صدددال عمهدددا فريددد  فدددل يكدددبن وأن والتدددلالر، التنالدددال إلدددى  يدددهد والنددد اع النددد اع،
 كدددا  ولدددالا مال شدددل ادددب لنتندددازع البالددد  ا  دددرو  .ندددليلا ليدددنهل ل سدددهل ويكدددبن اآليدددر،
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 أوددده  أ كبنهدددا، لمدددا سدددبا لهدددلاا ردددا أن عندددى تدددل  ةنسدددببيل ال ددداا (ت شدددنبا)ف  تهدددالى
 التدددي المهمدددة دون االوسدددان إي ددداق ادددب وال شدددل .ال شدددل يكدددبن التندددازع الددد  لسدددبا
 .و سه رن يرعباا فان
 أن يةددا يالةمدداع الهمددل  ن ي.عمدداع عمددل عددن الهةدد  فددان ودد اع فددان فدد اا     

 فتتحددل ماآليددر الةدد ا ردد  رتهاووددا الةماعددة رددن عدد ا فددل ويكددبن القددب ، فيدده تتضددافر
 فديهل وي مد  القدبة، ااداب ال شدل ورااو  .يةمههدا رهدين ادلل وحدب وتتالكدى القب ،

 .ال ارهبن
  وده موال نبدة لنقدبة اسدتهيرت  دل ،المتحدرك الهباا الري  أول :(رِيح ك مُ  و ت ُذه ب  )     
 وتهددلم ا نددةار وتقتندد  البحددار تهددي  يفهدد .رنهددا أكددب  اددب رددا ا عسددام يفدد يبعددل ال

دد والقددالع، الددلور  فمددا .يريددل رددا عنددى أرددره عددر  إاا ،فددالن ريدداح ابددز  يقددا  ل  دد نور 
 . دولته زوول   أرره لهف إاا ،ريااله رفلت  يقا 
 كبتهدددددا اتحدددددلت إاا الدددددري   ن لنهدددددباام المدددددلررة القدددددبة عدددددن تهبدددددر (ريددددد ) فنمدددددةو      

. القددبتين لددين يحددلث فددالتبازن  اويددة ريدد  كالنتهددا إن ولكددن. رددلررة أوددبحز واتةااهددا
 إن أردا. والتدلرير لنت ريدا إال عنهدا يتكنل ال الري  فنمة الح  يست لم الين ولالل 
 الدال  ادب الريداح اتةاادات تهدلد  ن م(ريداح) لكنمة ي تي فسبحاوه لن ير عنها تكنل
 واالدددلة عهدددة ردددن لهدددا عددداا لدددالري  يهنددد  أن النددده أراد فددد اا. الحيددداة فدددي التدددبازن يبعدددل
 لتتهدداد  المقالنددة الةهددة رددن لنددري  أيددر  كددبة تهادلهددا ال وااليددة رددن لددري ا كددبة فتصددير
ِتعِ  ي د يُ  بـ ُين   ب ُشر ى الرهِي اح   أ ُرو ل   ال ِذي و ه و     القبتان  .[61:الفرقان] ر ُحم 
ـــُلن ا  وتهدددالى سدددبحاوه ويقددب   تنقدددل الريددداح أن أ  [.22:الحجـــر] ل ـــو اِقح   الرهِي ـــاح   و أ ُرو 
 . ال ير وي تي الآمار وتنبز التنقي  فيتل النبات، ينل النقاح
 كبلدده فددي ال يددر تحمددل وفاودز (ريدد ) فنمددة فيهددا عداات واالددلة  يددة اندداك ولكدن     
 .[22:يونو] ِبه ا و ف رِح واُ  ط يِهب ة   ِبرِيح   ِبِهم و ج ر ُين   اُلف ُلكِ  ِفي ك نت مُ  ِإذ ا ح ت ى  تهالى
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 فدي واندا. (  يّ ب دةى ) ل وهدا وود ها اآلية االه في (ري ) نمةف است لم عنلرا تهالى النهو 
ددن با   تد ن دداز ع با   و ال   و ر س ددبل ه   الن دده   و أ   يه ددبا    سددبحاوهيقددب   اآليددة ا ا   فد تد   ش   ر يح ك ددل   و ت ددال 
 .علوفل تلرر التي القبة رهنااا انا الري   ن كبتكلم أ  (ريحكل)و

 فيدده ال شددل فيكددبن رناسددبا الدد  وفددان .يبهآهددا لددري  إال وصددر يكددن لددل  كتددادة كددا      
َ  ن  "  كدددددا  خ يالنبددددد أن  رو  ولقدددددل القدددددبة، تكدددددبن يالتددددد لندددددري  ااددددداب ـــــ صـــــر  بابالص 

 ]متف  عليع[ (9)."ورب  بالد   عاد   هلكتوأ  

 ل يددر لالهمددل ورسددبله الندده ر ال ددة  أولهددا  أرددبر  ال ددة رددن تهددالى الندده الددالرالوكددل      
 وا ردر .رنديل كا دل فدل ور ال دة القا دل، الرسدب  ر ال دة ردن  يآاووال .ووهيه النه أرر

 .ا رل ورهنكة الةيب ، رضيهة االيتالل ف ن مالتنازع رن  الآال 
وإال حين يكون الهوى  ،فما يتنازع الناس إال حين تتعدد جهاَ القيادة والتوجيع

 روولع و الذي يوجع اآلراء واألفكار. فإذا اوتسلم الناس للع و ـالمطاع ه
 مهما اختلفت وجهاَ -انتفى السبب األول الرئيسي للنزاع بينهم 

 و اختالف ـفليو الذي ي ير النزاع ه -النظر في المسألة المعروضة
 وجهاَ النظر، إنما هو الهوى الذي يجعل كل  احب وجهة 

 يصر عليها مهما تبين لع وجع الح  فيها! وإنما هو 
 فة؛ في كفة، والح  في ك (الذاَ)وضع 

 وترجيح الذاَ على الح  ابتداء!
ـــــع    )تهدددددالى لقبلددددده اآليدددددة وتهدددددالى سدددددبحاوه النددددده يدددددتل وكدددددل      و اُ ـــــِبر وا ِإن  الل ـــــع  م 

 وكدبة الةهداد، كدبة  وده مالصبر إلى تهالى النه يلعب الكريل النص االا يوف (الص اِبرِين  
. ال مد و  الةد ع عدن ينشدا االيتالل إن إا مااليتالل ويمن  اله يمة، يويرل ال اعة،

                                                           
ب ور: الريح ال ربية. (1)  الص ب ا: الريح الشرقية، والد 
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 اله يمددة، يفدد ويددبر االرادات يفدد لددهف الةدد ع إا هددا.ر وال مدد  الةدد ع عددالج والصددبر
 والنددده الصدددالرين، رددد  إال يكدددبن ال الدددن ب ولدددبر الدددن ب، لدددبر رددد  يتندددافى وال مددد 
 .الصالرين ر  تهالى
 أودده سددبحاوه فددالفر الندده، عنددل المراتددا أعنددى إلددى الصددالرين تهددالى الندده رفدد  وكددل      
 ردددددن أعندددددى والحددددا .[964:]آل عمــــران و الل ــــع  ي ِحـــــَب الص ـــــاِبرِين    الصدددددالرين يحددددا
  ن .النددده عندددل رحببلدددا يكدددبن أن وادددب رنددده، آدددرفوأ النددده رلدددا يتضدددمن  وددده  الرلدددبان
 غايدةورحبتده  تهدالى النده ةهيدر الحدر، عندى وإن .النده  اعدة يفد المشدقة تحمل الصبر

 (1).لصادكينا المهرنين
نذرها عاقبة الذين أالجماعة المسلمة من التفرق واالختالف؛ و ذر اللع وقد ح

  ؛ثم تفرقوا واختلفوا -من أهل الكتاب-حملوا أمانة منهج اللع قبلها 
 :فنزع اللع الراية منهم، وولمها للجماعة المسلمة المتآخية

ــ   تهددالى اكدد ــوُا ِم يـهن ـــٰت  و ال  ت ك ون ــوُا ك َّل ــِذين  تـ ف ر ق ــوُا و ٱُختـ ل ف  ــاءه م  ٱُلبـ  ــا ج  ــِد م  ن بـ ُع
 [504آل عمران:] و أ ُولـ ِئك  ل ه ُم ع ذ اب  ع ِظيم  

يا رهشر الالين  رنبا  (و ال  ت ك ون واُ ) كا  ألب عه ر  يهني لالل  عل  ناوه 
م ا  ِمن بـ ُعدِ ) في دين النه وأرره ووهيه (و ٱُختـ ل ف واُ ، )رن أال الكتاب (ك َّل ِذين  تـ ف ر ق واُ )

ة  النه، فيما ايتن با فيه، وعنمبا الح  فيه فتهملوا يالفه، رن ال   (ج اءه م  ٱُلبـ يـهن ـٰت  
يهني   (و أ ُولـ ِئك  ل ه مُ .. )ويال با أرر  النه، ووقضبا عهله وريآاكه عرااة عنى النه

رن عنل  (ع ذ اب  ) ولههالا الالين ت ركبا وايتن با رن أال الكتاب رن لهل را عااال
 يقب  عل  ناوه   .(ع ِظيم  ) لنها

فال تتفرقوا يا معشر المؤمنين في دينكم تفَرق هؤالء في دينهم، وال تفعلوا فعلهم 
 .فيكون لكم من عذاب اللع العظيم م ل الذي لهم؛ وتستنوا في دينكم بسنتهم

                                                           
 في مالل القرآن –تفسير الشعراوي  –التحرير والتنوير  – المراغي تفسير -زهرة التفاوير  (1)
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ووحب االا في  (و ال  ت ك ون وُا ك َّل ِذين  تـ ف ر ق وُا و ٱُختـ ل ف واُ ) كبله   ب عن الن عباسو 
أرر النه عل  ناوه المهرنين لالةماعة، فنهاال عن االيتالل وال ركة،   القر ن

 ]تفسير الطبري[. ن فان كبنهل لالمراا وال صبرات في دين النهوأيبرال أوما ان  ر  

 فيا عباد الله..
عوقد ا إى  ظ ِ   

 اى بيبِ  ه ديِوهِ 

عوووقد ا كموا 

 كنتم بقلب   ااود   

مُْ خقفي  سأظو ُّ  

 أردِ د  صوارخا 

موار وْت   في عواى وم  

 بوِه اآلثووا   

فإذا اشتك  عم ٌ  

 امواه  هشا   

إَّ  اى مواح  إذا 

 (9) افتو قُ  ا طوا   

   
 

 :وألف بين قلوبهم
إن من األ ول العظيمة التي تحق  وحدة الصف وقوة التالحم، ومتانة التماوك 

خوة في أوواطهم. إن األخوة منحة من اللع عز بين أفراد المسلمين تحقي  األ
وجل يعطيها اللع للمخلصين من عباده واأل فياء واألتقياء من أوليائع وجنده 

 وحزبع.
ـــو  ال ـــِذي أ ي ـــد ر  بِن ُصـــرِِه و بِـــاُلم ُؤِمِنين  كدددا  تهدددالى   و أ ل ـــف  بـ ـــُين  قـ ل ـــوِبِهُم ل ـــُو  . ه 

ـنـ ه ُم ِإنـ ع  ع زِيـز  أ نف ُقت  م ا ِفي األ ُرِ  ج ِميع   ا م ا أ ل ف ُت بـ ُين  قـ ل وِبِهُم و ل ِكن  اللع  أ ل ف  بـ يـُ
 .  [24-22]األنفال: ح ِكيم  

اددب الددال  أيددلك لنصددره أو  رددرة، وأيددلك لددالمهرنين الددالين وددلكبا رددا عااددلوا الندده 
ل اواتهل عداارة ول سدهوعهل رنهل كبة رباللة لهدل أن فاودز كندبلهل ندتى، وعدل ،عنيه

                                                           
 من قصيدة "لن تنحني يا أمتي" للشاعر/ عبد النا ر منذر روالن (1)
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  .لينهل نليلا
فقددل فددان ليددنهل فددي  م-واددل ا وصددار-سددباا فددان المقصددبد اددل ا وس وال دد رج 

الةاانيددة رددن الآددارات والددلراا والمنازعددات رددا يسددتحيل رهدده االلتئددام فضددال  عنددى اددالا 
وال ندبيها.. أو فدان المقصدبد ادل المهداعرون  لل تهدرل لده ا ر  وظيدرا االياا الال 

فقدل فاودز اداله ادي  ملةاانيدة.. أو فدان الةميد  رقصدبدينوال فداوبا فا وصدار فدي ا
 الالة عرب الة يرة عميها!

والتدددي ال تصدددنهها إال اددداله  ،ةددد ة التدددي ال يقدددلر عنيهدددا إال الندددهولقدددل وكهدددز المه
ددد مبس، إلدددى اددداله الكتندددة الهقيدددلةم فاسدددتحالز اددداله القندددبب الندددافرة، واددداله ال بددداع الش 

، المتدددلف لهضددها المحددا لهضددها لددبه ، المتراوددة المتدييددة الدداللب  لهضددها لددبه 
والدددال  تتمآدددل فيددده اليددداة الةندددة  ،لهدددالا المسدددتب  الدددال  لدددل يهرفددده التددداري  مرددد  لهددد 

و نـ ز ُعن ـا م ـا ِفـي   ـد ورِِهُم  : -أو يمهل لحياة الةنة وسمتها البدارزة-وسمتها البارزة 
إوهددا اله الهقيددلة عةيبدة فهدال. إن اد [37:]الحجـر ِمـُن ِغـله  ِإُخو ان ــا ع ل ـى و ـر ر  م تـ ق ــابِِلين  

تستحيل إلى ر اج رن الحا وا ل ة وربدات القندبب التدي تندين  الين ت الر القنبب
فدد اا  ماسدديها، وتركدد  الباندديها، وتنددل  ع افهددا، وتددرلر لينهددا لرلددا  و يدد  عميدد  رفيدد ك

تددددراويل رددددن التهددددارل  ..وظددددرة الهددددين، ولمسددددة اليددددل، وو دددد  الةارالددددة، وي قددددة القنددددا
ن ألددف لددين ال يهددرل سددراا إال ر دد ..والددبالا والتناوددر، والسددماالة والهددبادة والتهددا ف،
 وال تهرل رالاكها إال االه القنبب! ،االه القنبب

وتبكدد  عنددى أوتاراددا ألحددان  ،وادداله الهقيددلة تهتددف لنبشددرية لنددلاا الحددا فددي الندده
فد اا اسدتةالز وكهدز تند  المهةد ة التدي ال يدلر  سدراا  .ال نب، لده وااللتقداا عنيده

 إال النه، وال يقلر عنيها إال النه.
 أن ز الةماعددة المسددنمة ا ولددىاسددت اع لمددا تنافراددا عنددى أنددز القنددبب أن لددبو      
 عندددده والددددلفاع الددددلين وصددددرة عددددن اللاينيددددة الرولهددددا ولشدددد نتها االسددددالم، أعددددلاا تباعدددده
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 فددي االسددالم أوددب  لحيدد  المسددنمين كنددبب لددين ألددف الندده ولكددن. الك ددار ورباعهددة
 الدلين أيدبة ف ودبحز. لينهل ترلر رال ة أكب  اب الياتهل وأسنبب وأعمالهل كنبلهل
 يقدبم عمدل فدل  ن رلدا م أكدب  فهالا القنببم تتدلف والين. النسا أيبة رن أكب 
 .القنا في عقيلة عن ينش  إوما االوسان له

ي االوسدددان ودددر  ولدددالل . المشددداعر لكدددل الينبدددبعوالقندددا ادددب        نددديا لكدددل ي ض دددحّ 
 الهنمداا ودر  ووحدن كنبده، فدي واسدتقر لده  ردن را سبيل في ولماله لحريته ح ىل ورلما
 الهندل  ن الدلويا الحيداة رتد  ردن أو سهل ويحرربن  بينة سنبات يهيشبن رهارنهل في
 ويدددة ومدددا فك .الددد  غيدددر أم رسدددنمين أفددداوبا سدددباا مكندددبلهل فدددي عقيدددلة إلدددى تحدددب  كدددل

 .اةالحي في را أكب  اي فيها يستقر ورا القنا
 ال المدددا   ن ردددا م إلدددى االتيددداج رسددد لة القندددبب تددد ليف فدددي المسددد لة تكدددن ولدددل     

 وارتبددا  رصددال  ارتبددا  الندداس لددين فهندداك ولددالل  .الحقيقددي الحددا يه ددي أن يمكددن
 ارتبدا  لكدن المصدال ، اداله تنتهدي أو تهت  أن لمةرد ينتهي المصال  وارتبا  كنبب،
 القيقدددة يحبددد  إوسددداوا تةهدددل أن ت ي تسددد ال وأودددز .ا زردددات فدددل يتحدددل  القندددبب
 الن دداق يشددتر  إومددا بدداع،ي   وال شددتر ي   ال الحقيقددي الحددا  ن رددا م رددن أع يتدده رهمددا

 لددل كنددبلهل لددين الندده ألددف الددالين والهددرب. السدد حية المشدداعر رددن الدد  وغيددر والتظدداار
 الآدددروات، يمنكدددبن ف دددالبيتهل والهصدددبية، الحميدددة تهمهدددل ردددا لقدددلر المدددا  يهمهدددل يكدددن
 غدددال   القندددبب فدددي تةهدددل التدددي والهصدددبية الحميدددة ردددن والهدددة ليدددنهل فيمدددا ال  ر كدددة كدددنول

 . عبارالهل تن هل لالل  موالقلا والسلا
 القلوب تأليف الله ييدأت بعد النصر أسباب أعظم وإن

 الةماعددة رددن واالددل فددل لفيدد  لحيدد  الةماعددات، لددين أل ددة إيةدداد (التدد ليفو)      
  ن ماالتحددددداد غيددددر واددددب .المددددهرنين لددددين لمهايدددداةا أوشدددد تها التددددى فا ل ددددة ودددداالبه،
 كددل والدد  ودداالبه، واالددل يدد تنف ال وكددل والنظددر، لددالرأ  أرددر عنددى االعتمدداع االتحدداد
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 وا دتالل االعتمداع، كندبب تالكدى فيه يشتر  وال ال ب، أو فكرة عنى عا متعلا يكبن
 نالمددددددهرني لددددددين تهددددددالى الندددددده لددددددفأ لقددددددل الندددددده، إال يسددددددت يهه ال الدددددد  وإن .الن ددددددبس

 وألددف يصاودة، لهدل فددان ولدب أو سدهل عنددى يده رون ا وصدار فددان التدى والمهداعرين
 رددن لينهمددا فددان رددا وال دد رج ا وس لددين رددا زا  التددى لهدد  ردد  لهضددهل ا وصددار لددين

 ..الةاانيدة الهصدبية ليدنهل ردن زالدز التدى المهداعرة القبا دل و دبس وارت عدز الروب،
 ا رواح، ورهلدف القندبب رقندا مدلع ردن إال اييةد أن يمكدن ال القنبب ت ليف وإن
لـ ُو أ نف ُقـت  م ـا ِفـي األ ُرِ  ج ِميع ـا م ـا   )فقدا  النده ردن إال الد  اسدتحالة النده لدين وكدل

ربال دة السدنة لبكبعهدا رد  الدرل )لدب(  ا(ردا فدي ا ر  عميهد  ) (أ ل ف ُت بـ ُين  قـ لـ وِبِهمُ 
 اللا  عنى علم البكبع.

 ال الدد رع أن وفمددا البعدبد، يددال  ردن إال يكددبن ال الهدلم رددن ايند يندد  أن فمداو      
 ليف التد يكدبن فنهدا فهداله ..االوسدان يالرأ النه نأ وفما النه، رن إال فمئه رن ي رج
 مالن دبس فدى التد ليف ادالا تهدالى النده يند  فدالل  ..الهدلاوة لهدل والمدبدة الن بر، لهل

 لهضددا، لهضدده يشددل نيددانالب فيهددا يكددبن يالتدد المتدددزرة ل ددةدالمت القبيددة الةماعددة لتكددبن
 عميهدا، ا ر  يفد ردا فدل -يدا رحمدل- رنكدز   ندبف مالهبيدل ردن رسدتحيل الد  وإن
 أودددز تسددت ي  ال  ودد  اسددت هز رددا مالقندددبب تهلددف أن االو دداق لهددالا  البددا و قتددهأو 

 لدديب فهددب مال ددال  إال يمنكدده ال والتدد ليف !الالددا ت نقددبا أن فددي ا ر  عميهددا ورددن
ــنـ ه مُ )  كددا   ددل .الهبدداد رددن أالددل رقددلور يفد  رددن القددب  يفدد ارتقدداا (و ل ِكــن  اللــع  أ ل ــف  بـ يـُ

 .القادر ال ال  يمنكه را إلى الهاع  االوسان كلرة
 فاودزي  التد ا ولى االسالرية الةماعة أوعل  الال اب كننا فما الت ليف االا وإن     
   .الماالس كبة وفاوز وترعرعز، فنمز ماالسالم لالرة فيها لالرت يالت ال نية
 إلددديهل هددد ل   نر دد كندددبب لددين التددد ليف]  التددد ليف الدد  رهندددى يفدد  ال ر شدددر  كددا      
 واالو ددباا والهصددبية ةالحميدد رددن فدديهل لمددا الهددرب  ن مالبدداارة يدداتاآل رددن الندده رسددب 
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 يددد تنف يكددداد ال مينتقمدددبا أن إلدددى أعيدددنهل لدددين وإلقا ددده ،اينددد أدودددى يفددد لضددد ينةا عندددى
 عدن يرردبن وأوشد وا واتحدلوا، خ النده رسدب  اتبداع عندى لكنبله ا تن ز  ل !كنبان رنهل
 ردن ليدنهل وأالدلث فنمدتهل، ردن وعمد  أل دتهل، ردن النده وظدل لمدا وال  واالل، كبس

 الندده يفدد الحددا رددن وفن هددل والتماكددز، التبدداغ  رددن عددنهل وأرا دده ،والتددباد التحدداب
 يشداا، فمدا يقنبهدا فهدب القندبب يمند  ردن إال ال  عنى يقلر وال ..النه يف والب  
 فهدالا مالقدر ن رهةد ة غيدر عدادات يبارق خ لننبى  فان إاا وإوه .أراد را فيها ويصن 
 .ولياوا ولبالا الهادات يبارق أنل
 سدالة،ر لال يب دا ردن أو  فداوبا الدالين الهدرب كندبب ليف تد عندى تدل  اآلية وإن     
 كبيددا الماالسدد ومددا لهددالا ي.وال  رعدد يوا وسدد  وا وصددار   المهدداعر  الدد  يفدد  يسددتب 
 [ ا.اد.وكلرته النه لقبة غالبا ع ي ا
ِكـيم    )لقبلده الكريمدة اآليدة وتهدالى سدبحاوه النده يتل وكل       ع يد  فهدب (ِإنـ ع  ع زِيـز  ح 
 لكددل أالددا   الددال واددب وتددلليره، لحكمتدده القنددبب يةمدد  عددالل وأسددبالها، الهدد ة ي ندد 

 .عنما اين
 :أمرين إلى إشارة وفيع

  التباغ  عن والبعد والتواد، والتحاب لقلوبا ائتالف أن :أولهما
 .الحكيم والتدبير العزة عماد هما؛ والتنابز

  المجتمع يصير نأو  لف،آبالت إال ولطان وال غلب ال إنع :وثانيهما
 (2).بعضا بعضع يشد المر وص كالبنيان

  خ نددددرب ادددداله ا يددددبة، كددددا  رسددددب  النددددهوق الددددالوة االيمددددان إال رددددن أ  الوال يدددد
أن يكــون اللــع وروــولع أحــب إليــع ممــا  :ن فيــع وجــد حــالوة اإليمــانثــالث مــن كــ"

                                                           
 زهرة التفاوير – تفسير الشعراوي -في مالل القرآن  (2)
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وواهما، وأن يحب المرء ال يحبع إال للع، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكـره 
    ]رواه البخاري[. "أن يقذف في النار

، كددا  تهددالى  خ إن القددر ن الكددريل يرسددل لنددا وددبرة عمينددة  وددحاب رسددب  الندده
  ــول ــد  ر و  ــر اه ُم ر ك ع ــا م ح م  ــنـ ه ُم تـ  ــاء  بـ يـُ ــاِر ر ح م  اللــِع و ال ــِذين  م ع ــع  أ ِشــد اء  ع ل ــى اُلك ف 

تـ  ـ ون  ف ُضـال  مِهـن  اللـِع و ِرُضـو ان ا ِوـيم اه ُم ِفـي و ج ـوِهِهم مِهـُن أ ثـ ِر الَســج ودِ  ا يـ بـُ  و ـج د 
 .  [22]الفتح:

ة، إومدا ي برودا لتكدريل النده عد  إن القر ن الكريل الدين ولد  لدين دفتيده اداله الصدبر 
نـ ه مُ )فهل  موعل  .  (أ ِشد اء  ع ل ى اُلك ف اِر ر ح م اء  بـ يـُ

رالمدداا ليددنهل، وادداله  .أنددلاا عنددى الك ددار ولددب فددان فدديهل اآللدداا والقرالددة وا لندداا
إن ا يددبة فددي النده رددن أاددل ا سدباب التددي تهمددل  .أيددبة فددي الدلين ما يدبة فددي الحد 

عدده أعتددى المحددن التددي تندد   لالمسددنمين، فمددا أن ال هددل المتبدداد  عنددى الصددمبد فددي و 
والكارل لأليبة في النه رن أسباب تماس  و بل المسنمين وكبتهل، ورن أسدباب 

اعتمدددددل عندددددى رهددددداوي ا يدددددبة وعمدددددل عندددددى  خ إن النبدددددي .ندددددمبيهل والتمكدددددين لهدددددل
االسدالرية،  تحقيقها وعهنها رن البسا ل المهمة في لناا المةتمد  االسدالري واللولدة

 الجوانب التالية:  وأن أهمية هذا األواس تظهر في
  إن أ  دولددددة ال يمكددددن أن تددددنه  وتقددددبم إال عنددددى أسدددداس رددددن والددددلة ا رددددة

وتساولاا، وال يمكن لكل رن الباللة والتساول أن يتل ل ير التديي والمحبدة 
فكددل عماعددة ال تهلددف لينهددا  وددرة المددبدة والتددديي الحقيقيددة، ال  .المتبادلددة

يمكن أن تتحل الدب  ربدلأ ردا، وردا لدل يكدن االتحداد القيقدة كا مدة فدي ا ردة 
أو الةماعدددة، فدددال يمكدددن أن تتددد لف رنهدددا اللولدددة. عندددى أن التدددديي اللدددل أن 
يكبن رسببكا لهقيلة يدتل النقداا عنيهدا وااليمدان لهدا، فالتدديي لدين ن صدين 

بودا إاا يص ميهرن فل رنهما ل كرة أو عقيلة ر ال دة لأليدر  يرافدة ووادل
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فاوددز تندد  ال كددرة أو الهقيددلة رمددا يحمددل ودداالبها عنددى سددنبك رهددين فددي 
أسداس ا يدبة التدي  خ الحياة الهمنية، ورن أعل ال  فقل عهل رسب  النه

عمدد  عنيهددا أفئددلة أوددحاله، الهقيددلة االسددالرية التددي عدداا لهددا رددن عنددل الندده 
تهدالى دون  تهالى، والتي تض  الناس فنهل فدي رصدال الهببديدة ال الصدة لنده

إا لديب ردن المتبكد  أن  .االعتبار    فارق إال فارق التقب  والهمدل الصدال 
يسدبد االيداا والتهداون وااليآدار لدين أوداس ندتتتهل الهقا دل وا فكدار الم تن دة 

 نكا  واويته وأابا ه. ف وب  فل رنهل ر  
   إوما ي تنف عن رةمبعدة ردا ردن النداس رنتشدرة  -رةتم  أ -إن المةتم

 ككة لشيا واالل اب كيام ربلأ التهاون والتناودر فيمدا لدين أند ا، ادالا رت
المةتم ، وفي فل وباالي الحياة ورقبراتها، ف ن فدان ادالا التهداون والتناودر 
كددا مين دون ريدد ان الهددل  والمسدداواة فيمددا ليددنهل، فددالل  اددب المةتمدد  الظددالل 

 المنحرل. 
الهلالددة فددي االسددت ادة  وإاا فددان المةتمدد  المسددنل إومددا يقددبم عنددى أسدداس رددن

رددن أسددباب الحيدداة والددرزق، فمددا الددال  يضددمن سددالرة ادداله الهلالددة وت بيقهددا 
عنى يير وعه؟ إن الضماوة ال بيهية وال  رية ا ولدى لدالل  إومدا ادي التدديي 

 والتدلف. 
اس ردن تحقد  ردا لدل تقدل عندى أسدتإن ربادئ الهلالة والمساواة لين ا فدراد ال 

لددل إن ادداله المبددادئ ال تهددلو أن تكددبن الينئددال  ليددنهل.التددديي والمحبددة فيمددا 
رصددلر أالقدداد ولدد ا ن تشددي  لددين أفددراد الدد  المةتمدد ، ورددن ندد ن ا القدداد 
والضددددد ا ن أن تحمدددددل فدددددي  يهددددددا لدددددالور الظندددددل وال  يددددددان فدددددي أندددددل الصددددددبر 

 وا نكا . 
مــن حقيقــة التــآخي الــذي أقامــع بــين خ  مــن أجــل هــذا اتخــذ روــول اللــع
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أواوــا لمبــادع العدالــة االجتماعيــة التــي قــام علــى المهــاجرين واألنصــار 
تطبيقها أعظم وأروع نظام اجتماعي في العالم، ولقد تدرجت مبـادع هـذه 

 العدالة فيما بعد بشكل أحكام وقوانين شرعية ملزمة. 
أال وادددي  ما ولدددى (ا رلدددية)ولكنهدددا فنهدددا إومدددا ت سسدددز وكاردددز عندددى تنددد  

الهظيمدددة التدددي ت سسدددز لدددلوراا عندددى  ولدددبال اددداله ا يدددبة .ا يدددبة االسدددالرية
القيقددة الهقيددلة االسددالرية لمددا فددان لتندد  المبددادئ أ  أ ددر ت بيقددي وإيةددالي 

 في نل أزر المةتم  االسالري ودعل فياوه. 
  لدين أودحاله ردن ربدلأ التدديي رةدرد ندهار فدي  خ لل يكن را أكاره الرسدب

اكددد  الحيددداة فنمدددة أعراادددا عندددى ألسدددنتهل، وإومدددا فدددان القيقدددة عمنيدددة تتصدددل لب 
 ولكل أوعده الهالكدات القا مدة لدين ا وصدار والمهداعرين، ولدالل  عهدل النبدي

رددن ادداله ا يددبة رسددئبلية القيقيددة تشددي  لددين اددهالا ا يددبة، وفاوددز ادداله  خ
المسددئبلية رحققددة فيمددا ليددنهل عنددى ييددر وعدده. لقددل فاوددز رال ددة ا يددبة لددين 

 الصحالة الكرام رن أسباب كبتهل ووصرة النه لهل. 
 وادي  من رنا  ا يبة وأساسها، إوما اب رالدر االسدالم وعقيلتده الصدحيحةإ

ردددن أادددل أسدددباب والدددلة الصدددف وكدددبة البنيدددان لدددين أفدددراد ا ردددة المسدددنمة التدددي 
تسهى لتحكيل نرع النه تهالى، فما ال ونسدى أن ردن أسدباب والدلة ود بل 

باب وتةريددل المتالهددة، وغيددر الدد  رددن ا سدد ،ا رددة  الهنددل الندداف ، وااليددال،
   .لتباليل و بل ا رة خ المهنبية التي عاات في فتاب النه وسنة رسبله

 إن التحابب بين المسلمين والحرص على روابط األخوة المستمدة 
 (1)من اإليمان والعقيدة ور قوة األمة، ومفتاح نجاحها.

                                                           
 نين بفقع النصر والتمكين: د. علي الصالبي )بتصرف يسير(تبصير المؤم (1)
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ة  وادي لدروري رن أال الرفا   التي يقدبم عنيهدا المةتمد  المسدنل.ا يبة في النه ف     
ن ت ت ددي فددي أاللهمددا عنددى الحددا والتكافددل النددالي الةماعددة المسددنمة فددي يقددبم فيددان
، وتتضاعف لهما رشاعر االيآار. االيآار المن ن  في يسدر، المندلف  فدي رشاعر ا  رة

 الرارة، الم مئن البا   المرتاح.
 عندى أساسديتين واكالا كارز الةماعة المسنمة ا ولى في الملينة عنى رفي تين      

آ ددددل ودددد اته فددددي  مااليمددددان لالندددده الدددد  االيمددددان المنبآدددد  رددددن رهرفددددة الندددده سددددبحاوه وت م 
الضما رم وتقدباه ورراكبتده، واليقظدة والحساسدية إلدى الدل غيدر رههدبد إال فدي الندلرة ردن 

 .. الددددبد الهددددالب الةميددددل.والددددبد .الحددددا ال يددددا  الرا دددد  ..ا الددددبا . وعنددددى الحددددا
لدبال أوده  ملن ز تن  الةماعة في ال  فنه ربن دا. التكافل الةاد الهمي . و .والتكافل
ين وا وصدددار كصدددة ردددن ل ردددن أالدددالم الحدددالمين! وكصدددة المهايددداة لدددين المهددداعر وكددد  له ددد

، ولكنهددا فددي  بيهتهددا أكددرب إلددى الددرو  الحالمددة! واددي كصددة وكهددز فددي عددالل الحقيقددة
 االه ا ر . ولكنها في  بيهتها رن عالل ال نل والةنان!

 يمان وم ل هذه األخوة يقوم وعلى م ل ذلك اإل
 (1)..منهج اللع في األر  في كل زمان

ىم تف ُ  اايُ ققمي رميع   اب ا اىعيش  

 ها األهقاء  أمقر  

   
 فأصلحوا بين أخويكم:

ـا فـ ِإُن بـ  ـ ُت كا  تهالى        نـ ه م  ِإُن ط ائِف ت اِن ِمـن  اُلم ـُؤِمِنين  اقُـتـ تـ لـ وا ف أ ُ ـِلح وا بـ يـُ و 
ا َُ ِإُحــد  ــِر الل ــِع ف ــِإُن ف ــاء  ــي تـ ُبِ ــي ح ت ــى ت ِفــيء  ِإل ــى أ ُم ــاتِل وا ال ِت ه م ا ع ل ــى اأُل ُخــر ى فـ ق 

ـــا بِاُلع ـــُدِل و أ ُقِســـط وا ِإن  الل ـــع  ي ِحـــَب اُلم ُقِســـِطين   نـ ه م  ـــا اُلم ُؤِمن ـــون   .ف أ ُ ـــِلح وا بـ يـُ ِإن م 

                                                           
 في مالل القرآن (1)
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ة  ف أ ُ ِلح وا بـ ُين  أ خ و ُيك مُ   [11-2:]الحجراَ و اتـ ق وا الل ع  ل ع ل ك ُم تـ ُرح م ون   ِإُخو 

أن اآليدة و لدز فدي كصدة ردرور رسدب  النده  تلصحيحين عن أوب لن رالد  افي      
دأ   عندى رةندب فيده عبدل النده لدن خ فبكددف  ،عندى المدار خ نب  ورسدب  الندهلدّي لدن س 

بيل المددارك فقددل  ااوددا سدد فقددا  عبددل الندده لددن أ ل ددّي  يددلّ   .ولددا  الحمددار خرسددب  الندده 
فاسددتد ب ا  .وتنده. فقدا  لده عبددل النده لدن رواالددة  والنده إن لدب  المداره   ي ددا  ردن رسدك 

فتةاللوا لالنها  والسهف فرعد  إلديهل رسدب   موتةاللا وعاا كبرااما ا وس وال  رج
 ف ون  لينهل. فن لز االه اآلية.  خالنه 
يددده أن اآليدددة و لدددز فدددي تنددد    ولددديب فبوفدددي الصدددحيحين عدددن أسدددارة لدددن زيدددل      

 الحاد ة.
واداله  ،المليندة خفل االا أن تن  البكهة فاوز في أو  أيام كلوم رسب  النه ه وي     

وأن أوددب لددن رالدد  لددل يةدد م لن ولهددا فددي الدد   ،السددبرة و لددز سددنة تسدد  رددن الهةددرة
ـــــُؤِمِنين  اقُـتـ تـ  )  لقبلددددده  فبن ندددددا أن و لدددددز فددددديهل ـــــن  اُلم  ِإُن ط ائِف ت ـــــاِن ِم ل ـــــوا ف أ ُ ـــــِلح وا و 

ا نـ ه م  لحقز لهاله السبرة لهل و و  اآلية لمدلة  بيندة. . النهل أن تكبن االه اآلية أ  (بـ يـُ
وعددن كتددداده والسدددل   أوهدددا و لدددز فدددي فتندددة لدددين ا وس وال ددد رج لسدددبا يصدددبرة لدددين 

اوتصدر لكدل رنهمدا كبرده التدى  .أالدلاما ردن ا وس واآليدر ردن ال د رج مرعل واررأتده
 خفةداا النبدي  ،فن لدز اآليدة .  لهضدهل لهضدا لا يدل  والنهدا  والهصديّ تلافهبا وتناو 

  . ون  لينهماف
 .و   في سبا يا، فكاوز الكما عارا .واالا أأهر رن الرواية ا ولى      
 في اآلية رسا ل       في ت سيره أن  / ال  ر الراز  افر      

وكددددبع القتددددا  لددددين  با ددددف  إنددددارة إلددددى وددددلرة (ِإنُ و  )كبلدددده تهددددالى   المســــألة األولــــى:]
كبلددده تهدددالى    وقدددب  !فدددنحن ودددر  أفآدددر االكتتدددا  لدددين  دددبا  هل  فددد ن كيدددل .المسدددنمين
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غايدددة ردددا فدددي البددداب أن ا ردددر عندددى  .إندددارة إلدددى أوددده ينب دددي أن ال يقددد  إال ودددادرا (وإ ن  )
  .يالل را ينب ي
ِإُن ط ائِف ت ــانِ )كددا  تهددالى   المســألة ال انيــة: تحقيقددا لنمهنددى  .كتددانوإن فر   ولددل يقددل (و 

فـ ل ــُوال  ، ولهددالا كددا  تهددالى  (ال ركددة)دون  (ال ا  ددة) ن  مالددال  افرودداه واددب التقنيددل
ه ُم ط ائِف ة    [122]التوبة: نـ ف ر  ِمن ك له ِفُرق ة  مهنـُ

ــُؤِمِنين  )كددا  تهددالى   المســألة ال ال ــة: رددنكل، ردد  أن ال  دداب ردد    ولددل يقددل (ِمــن  اُلم 
ــــإ  لدددده تهددددالى  المددددهرنين لسددددب  كب  ــــ   بِنـ ب  ــــاء ك ُم ف اِو ــــا ال ــــِذين  آ م ن ــــوا ِإُن ج   ي ــــا أ يـَه 

 فمدا يقدب  السديل لهبدله  إن رأيدز    .لهل عنده وتبهيلا ،عنى كب  ال  تنبيها [2:]الحجـراَ
ا عددن الدد  ال هددل فيصددير لددالل  راوهددا لنم ا  دد .أالددلا رددن غنمدداوي ي هددل فددالا فارنهدده

  .، فدد ن فهددل غيددرك فارنهددهالاندداك أن ت هددل الدد  أوددزف ودده يقددب     .لددال ري  الحسددن
ـــُؤِمِنين  )فددالل  اهندددا كددا    ِإُن ط ائِف ت ـــاِن ِمـــن  اُلم  لمددا افرودددا ردددن  .ردددنكل  ولددل يقدددل ،(و 

 التنبيه ر  أن المهنى واالل.
 ئ ن ودي ة االسدتقبا  تنبد .ولل يقدل  يقتتندبا ،(اقُـتـ تـ ل وا)كا  تهالى   المسألة الرابعة:

رار، في هل رنه أن  ا  تين ردن المدهرنين إن تمداد  االكتتدا  لينهمدا عن اللوام واالستم
 فالن يتهةل ويصبم.  يقا  .عن ال  ئواالا  ن وي ة المستقبل تنب .ف ونحبا

ــا)وكددا    .اكتددتال  ولددل يقددل ،(اقُـتـ تـ ل ــوا)  كددا  ســة:خامالمســألة ال نـ ه م   ،(ف أ ُ ــِلح وُا بـ يـُ
  تكددبن ال تنددة كا مددة، وفددل أالددل لرأسدده يكددبن الدد   ن عنددل االكتتددا .ليددنهل  ولددل يقددل

وعندل الهدبد إلدى الصدن  تت د  فنمدة فدل  ا  دة، وإال لدل  ،(اقُـتـ تـ ل وا)  ، فقا فاعال  فهال  
نـ ه م ا)  فقا  ،يكن يتحق  الصن   لكبن ال ا  تين الينئال فن سين. (بـ يـُ

اه م ا) ددل كددا  تهددالى        ــد   ودده  م  واددي الب دديإنددارة إلددى وددادرة أيددر  (ف ــِإن بـ   ــُت ِإح 
مل فددي رد  أوهدا تسدته (إن)فيدف يصد  فددي ادالا المبلد  فنمدة    فد ن كيدل .غيدر رتبكد 

إا فددل واالددل  م، ول ددي أالددلاما عنددل االكتتددا  ال لددل رنددهالشددر  الددال  ال يتبكدد  وكبعدده
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تكدددددبن ردددددن كبيدددددل كدددددب  القا دددددل  إن  نهدددددز  (إن)  فقبلددددده .رنهمدددددا ال يكدددددبن رحسدددددنا
وادب أن النده تهدالى يقدب   االكتتدا  لدين  دا  تين ال فيه رهندى ل يدف،   وقب  !الشمب

يكددبن إال وددادر البكددبع، واددب فمددا تظددن فددل  ا  ددة أن ا يددر  فيهددا الك ددر وال سددداد، 
ل واالدددل أن القتدددا  عدددا   فالقتددا  واعدددا فمدددا سدددب  فددي النيدددالي المظنمدددة، أو يقددد  لكدد

ن لهمددددا أو فقددددا  تهددددالى  االكتتددددا  ال يقدددد  إال فددددالا، فدددد ن لددددا .، واددددب ي دددد لاالعتهدددداد
ف ــِإُن )فقددا    .وعنددل الدد  يكددبن كددل ل ددى م الددلاما ال  دد  واسددتمر عنيدده فهددب وددادر

اه م ا ع ل ـى اأُل ُخـر ى  (فـ ِإن بـ  ـ تُ )  والينئدال فقبلده .يهندي لهدل اسدتباوة ا ردر (بـ   ُت ِإُحـد 
 ]مفاتيح ال يب )باختصار([[ .في غاية الحسن  وه ي يل النلرة وكنة البكبع

ِإُن )      سماال رهرنين ر  االكتتدا . ولهدالا   الن فآيركا   (:ط ائِف ت اِن ِمن  اُلم ُؤِمِنين  و 
استل  الب دار  وغيدره عندى أوده ال ي درج ردن االيمدان لالمهصدية وإن عظمدز، ال فمدا 
يقبلدده ال ددبارج ورددن تددالههل رددن المهت لددة ووحددبال. واكددالا  بددز فددي وددحي  الب ددار  

ي ددا يبرددا ورهدده عنددى المنبددر  خسددب  الندده رددن الددلي  الحسددن، عددن ألددي لكددرة أن ر 
"إن ابنـــي هـــذا الحسدددن لدددن عندددي، فةهدددل ينظدددر إليددده ردددرة وإلدددى النددداس أيدددر  ويقدددب   

. فكدان فمدا كدا  "ولعل اللع أن يصلح بع بين فئتـين عظيمتـين مـن المسـلمين ،ويد
ونبات النه وسالره عنيده، أودن  النده لده لدين أادل الشدام وأادل الهدراق، لهدل الحدروب 

 ا.اد نة والباكهات المهبلة.ال بي
الظنددل واالعتدددلاا عنددى الدد  ال يدددر، واددب انددا رسدددتهمل فددي رهندداه الن دددب    والب ددي     

اي ال ا  ة الظالمدة ال ارعدة عدن الحد  وإن لدل  (التي تب يد)ف .واب غير رهناه ال قهي
تقاتل  ن ل يها يحمل ال ا  ة المب  ي عنيهدا أن تدلاف  عدن القهدا. وإومدا عهدل الكدل 

 ن الةماعة يهسر ا يال عنى أيل  أنمهل لد فراد ردن  ما  الباغية أن تكبن  ا  ةكت
 .بن ف هل عن الب ي لالةي  والسالحفتهين أن يك مالناس وأعبان الشر ة

واالا في التقاتل لين الةماعات والقبا ل، ف را يروج فئدة عدن عماعدة المسدنمين      
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ل وددل لدده فددي التشددري . وكددل ل ددى أاددولكنهددا أ ،ولدديب اددب رددبرد ادداله اآليددة .فهددب أنددل
ول ددى ل دداة أاددل . تفقدداتنهل ألددب لكددر  مل يددر كتددا  الددردة عنددى عماعددة المسددنمين ل يددا

عآمدان كتدالهل وفدره أن  ف لى معنى عماعة المهرنين فكاوبا ل اة ترصر عنى عآمان 
 هفبعدا عندى المسدنمين  اعتده  ود مفي إراكة دراا المسنمين اعتهادا رنه يكبن سببا

 ولل ي ن  با عن الآبار الكل الب ي. ،ا رر ولي  
أو لحكددل  ،ويتحقد  وودف الب دي ل يبددار أادل الهندل أن ال ئدة ل ددز عندى ا يدر      

، ولددال روج عددن  اعددة ال ني ددة وعددن الةماعددة لالسدديف إاا أرددر ال ني ددة الهددالل الهددل 
ةددبر فددي ال تنددة أنددل رددن ال ر ن لددر  مل يددر أنددل وال عددبر ولددل ت  دد  رددن عصددياوه فتنددة  

غيدددر إلددداعة المصدددال  الهاردددة ردددن رصدددال  المسدددنمين، والددد   ن ال دددروج عدددن  اعدددة 
 . ي عنى الةماعة الالين ر  ال ني ةال ني ة ل

وإومدددا  ،رضدددبب  فدددي ودددلر االسدددالم الب دددي وو دددبره  غيدددر وكدددل فدددان تحقيددد  رهندددى     
قتدا  وكدل فدان ال (،ود ين) دل لهدل وكهدة  ،ولدل ت دل (الةمدل)لب ه الهنماا لهل وكهدة 

 .فيها لين فئتين
 ، ن ادالا ال كدل لدين ال صدمين ملنبعدبب (فـ ق اتِل وا ال تِـي تـ ُبِ ـي)وا رر في كبله       

والقضددداا لدددالح  واعدددا  وددده لح دددل الددد  المحددد ، و ن تدددرك كتدددا  الباغيدددة يةدددّر إلدددى 
 ،استرسدالها فددي الب ددي وإلدداعة القددبق المب ددي عنيهددا فددي ا و ددب وا الددبا  وا غددرا 

هددا تغيراددا عندى أن تد تي رآدل و دنيهها فمقاتن ئو ن الد  يةدر  . يحدا ال سدادوالنده ال
يبعهده لقتالهدا إا ال يةدبز  ف اية ويتهين لتهيين االردام عيشدازعر ل يراا. واب وعبب  
أردددر االراردددة فنيتدددب   كتدددا  الب ددداة  فددد اا ايتدددلمدددة وال ن ددداا.  أن يندددي كتدددا  الب ددداة إال ا 

ماواددا. فهددالا البعددبب ر ندد  فددي ا الددبا  تقيددله ا دلددة السددباد  ا عظددل رددن ا رددة وعن
نددل أن كتالهددا يةددّر إلددى فتنددة أنددل رددن ل يهددا. وكددل اللالددة عنددى عددلم المصددير إليدده إاا ع  

اتددل كددل تتبلددل رددن أرددبر ال فدد ن أسددباب التق متنتددبب الباغيددة رددن ال ددا  تين المتقدداتنتين
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 .ضدبر أردر البداغي رنهمداريقدان فدال ي  لها في أو  ا رر  ل تآبر الآا رة ويتةالدل ال  يد ه ل ه
 ن  مفددد ن ارتنهدددز إالدددلااما تهدددين الب دددي فدددي عاوبهدددا مفاالوددالح لينهمدددا ي يدددل الندددبب

لإلرددام والقالددي أن يةبددر عنددى الصددن  إاا يشددي ال تنددة ورأ  لباركهددا، والدد  لهددل أن 
رااين ت بددي ن لكنتددا ال ددا  تين نددبهتها إن فاوددز لهددا نددبهة و ت دد ا  لالحةددة البالددحة والبدد

 رنهما فهب أع  وأأنل. ىن ي   لور   .القا هة
ا إلدددى أرددر النددده غايددة لنمقاتنددةوعهددل ال  دد      ، أ  يسدددتمر كتددا  ال ا  دددة الباغيددة إلدددى ي 

وأرر النه اب را في الشريهة رن الهدل  والكدف عدن الظندل،  .غاية رعبعها إلى أرر النه
   .أ  التى تقن  عن ل يها

اعددا فددي فددل ايددتالل يكددبن لددين ال ددريقين الهددرب رندده كددا  ال بددر   لددب فددان الب      
ولبعدل أادل الن داق وال ةدبر سدبيال إلدى  ،ل ل لا دلوال أ   ،لما أكيل الل مول وم المناز 

 ماستحال  فل را الرم النه عنيهل رن أربا  المسنمين وسدبي وسدا هل وسد   دردا هل
  خ لددددهوالدددد  ر ددددالف لقب  .ويكددددف المسددددنمبن أيددددليهل عددددنهل ،لدددد ن يتح لددددبا عندددديهل

 ا.اد .(1)"خذوا على أيدي وفهائكم"
وأن ال يضدددر ل الدددل   ،والهدددل   ادددب ردددا يقددد  التصدددال  عنيددده لالترالدددي واالوصدددال     

فدد ن المتددالف التددي تنحدد  فنتددا ال ددا  تين كددل تت دداوت ت اوتددا نددليلا فتةددا  .ال ددا  تين
 رراعاة التهليل.

ولددل يقيددل  .(بِاُلع ــُدلِ )اغيددة لقيددل وك يدل االوددالح  المدد ربر لدده  اويددا لقيددل أن ت دديا الب     
االوددالح المدد ربر لدده، واددالا القيددل يقيددل لدده أيضددا االوددالح المدد ربر لدده أوال  ن القيددل 

أ  يةددا الهددل  فددي ودددبرة  .رددن ندد وه أن يهددبد إليددده التحدداد سددبا الم ندد  والمقيدددل
االودددالح فدددال يضددديهبا لصدددبرة الصدددن  رنددداف  عدددن فدددال ال دددريقين إال لقدددلر ردددا تقتضددديه 

 قة الصن  رن و و  عن له  الح  لالمهرول.القي
                                                           

 وضعفع األلباني في السلسلة الضعيفة.الطبراني في "الكبير"، ورواه أخرجع البيهقي في "الشعب"،  (1)
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أردددرا عاردددا تدددالييال لألردددر لالهدددل   (و أ ُقِســـط وا) دددل أردددر المسدددنمين لالهدددل  لقبلددده       
ال ا، في الصن  لين ال ريقين، فشمل ال  االا ا رر الهدام أن يهدللبا فدي ودبرة ردا 

َُ ف أ ُ ِلح وا بـ يُـ ) ل كا    .إاا كاتنبا التي تب ي اف ِإُن ف اء  لهدل  . وادالا إودالح  دانى (نـ ه م 
  أن ال ئدددة التدددي يضدددهز لنقدددبة وألقدددز السدددالح ورهنددداهاالودددالح المددد ربر لددده التدددلاا. 

ف وعدا عندى المسدنمين  ،تكبن ركسبرة ال دا ر نداعرة لاوتصدار ال ئدة ا يدر  عنيهدا
أن يصددنحبا لينهمددا لترغيبهمددا فددي إزالددة االالددن والرعددبع إلددى أي ددب ة االسددالم لددئال يهددبد 

 التنكر لينهما.
 دالببا لمددا عدر  ليددنهل كدا  ألدب لكددر لدن الهرلددي  وردن الهددل  فدي وددنحهل أن ال ي       

وفدددي  ندددبهل لددده تن يدددر لهدددل عدددن  ،ردددلة القتدددا  ردددن دم وال ردددا  ف وددده تندددف عندددى ت ويدددل
  دا.ا .واالا أول في المصنحة .واستشراا في الب ي ،الصن 
قتدددل إال أوددده ال ي   مكددد البا  الةهدددادف ردددا الكدددل تصدددرل الةدددي  المقاتدددل لنب ددداة ف     

وال ت ددنل  ،سددبى اراريهددلوال ت   ،عنددى عددريحهل (1)فالف  وال ي دد ،ت بدد  رددللرالوال يد   ،أسدديرال
 وال تسترق أسراال.  ،أربالهل
ولن قهددددداا ت اوددددديل فدددددي أالدددددبا  عبدددددر ا لدددددرار الالالقدددددة لال ئدددددة المهتدددددل   عنيهدددددا      

فينب دددي أن يهيدددال ردددن رةمدددبع  .الب ددداة وا لدددرار الالالقدددة لالةماعدددة التدددي تتدددبلى كتدددا 
أكددددبالهل رددددا يددددر  أولددددب ا رددددر المصددددنحة فددددي الحمددددل عنيهددددا عريددددا عنددددى كبلدددده تهددددالى  

 .(و أ ُقِسط وا ِإن  الل ع  ي ِحَب اُلم ُقِسِطين  )
وهذه قاعدة تشريعية عملية لصيانة المجتمع المؤمن من الخصام والتفكك 

 نزول هذه اآلية بسبب حادث معين تحت النزواَ واالندفاعاَ. ووواء كان 
 فهو  ؛كما ذكَر الرواياَ، أم كان تشريعا لتالفي م ل هذه الحالة

 يم ل قاعدة عامة محكمة لصيانة الجماعة اإلوالمية من التفكك 
                                                           

 .ف: اإلجهاز على الجريحالذ   (1)
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 واالرتكان  .والتفرق. ثم إلقرار الح  والعدل والصالح
 في هذا كلع إلى تقوى اللع ورجاء رحمتع 

 الح.بإقرار العدل والص
ة  )      ا اُلم ُؤِمن ون  ِإُخو  تهنيل الكارة االوالح لين المهرنين إاا استشدر  الحدا   (:ِإن م 
فالةمنة ربكهها ربك  الهنة، وكل لندي ادالا التهنيدل عندى اعتبدار الدا  المسدنمين  .لينهل

وااله اآلية فيها داللة كبية عنى تقرر وعدبب ا يدبة  لهضهل ر  له  فحا  االيبة.
 .سنمينلين الم
رددن الدد  كبلدده . خوكددل تقددرر الدد  فددي تضدداعيف فددالم الندده تهددالى وفددالم رسددبله      

ـــانِ تهددالى   يم  ـــبـ ق ون ا بِاإُلِ ُخو انِن ـــا ال ـــِذين  و  ، [11:]الحشـــر يـ ق ول ـــون  ر بـ ن ـــا اُغِفـــُر ل ن ـــا و إِلِ
 لددين المهدداعرين وا وصددار خواددي سددالقة فددي الندد و  عنددى ادداله السددبرة. و يددى النبددي 

ولـو  " ودحي  الب دار  وال  ربلأ االياا لين المسدنمين. وفدي  ،الين وروده الملينة
ا خليال غ َ  أبا بكر ولكُن أ خ و ة  اإلوالِم ومودتـ ع  تر  ربي اليكنت  متخذ   وفدي. "خ ذ

"المســـلم أخـــو المســـلم ال يظلمـــع وال يخذلـــع وال يحقـــره بحســـب   ودددحي  رسدددنل
"ال يـؤمن أحـدكم   الصحي  وفي الحلي  .من الشر أن يحقر أخاه المسلم" عامر 

   .حتى يحب  ألخيع ما يحب لنفسع"
ة  )ف نارت عمندة      ـا اُلم ُؤِمنـ ون  ِإُخـو  إلدى وعده وعدبب االودالح لدين ال دا  تين  (ِإن م 

الم تب اغ يد تد ي ن رنهل لبيان أن االيمان كل ع ق ل لين أانه رن النسا المبال ى ردا ال يدنقص 
سلية عنى وحب كب  عمدر لدن ال  داب لنمدرأة التدي ندكز إليده عن وسا ا يبة الة

ددداا، وكددل ندددهل ألددي رددد  رسددب  النددده  الاعددة أوالدادددا وكالددز   أودددا لنددز ي  دددال لددن أي م 
. ولمددا فددان المتهددارل لددين الندداس أودده إاا "ررالبددا لنسددا كريددا"  فقددا  عمددر .الحليبيددة
لالصددن   زاالتهددا رشدديايددبة أن يتنااضددبا فددي إشدداكّة لددين ا يددبين لدد م لقيددة االوشددبز ر  
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فكددددالل  ندددد ن المسددددنمين إاا الددددلث نددددقاق لددددين  ددددا  تين رددددنهل أن يددددنه   .لينهمددددا
سدددا رال لالسدددهي لالصدددن  لينهمدددا ولددد ّ  السددد راا إلدددى أن يركهدددبا ردددا وادددى، ويرفهدددبا ردددا 

 أواب ودا ى.
ولم ا تقرر رهنى ا يبة لدين المدهرنين فمدا   التقدّرر ع دل  عدن أن يقدب   ف ودنحبا      
ــو ُيك مُ )ال ددا  تين، إلدى كبلدده  لدين  ــا )فهدب ووددف عليددل وشد  عددن كبلدده    (؛بـ ــُين  أ خ  ِإن م 

ة   فنديب ادالا ردن ولد  الظداار ربلد   .، فتهدين إ الكده عندى ال دا  تين(اُلم ُؤِمن ون  ِإُخو 
 الضمير فت رل.

ــــو ُيك مُ )وأو ددددرت وددددي ة التآنيددددة فددددي كبلدددده        رراعدددداة لكددددبن الكددددالم عددددار عنددددى  (أ خ 
 فةهنز فل  ا  ة فا خ لألير .  م تين رن المهرنين ا 
ــــون  )والم ا دددا لقبلددده        فيشددددمل  معميدددد  المدددهرنين( و اتـ ق ــــوا الل ــــع  ل ع ل ك ـــُم تـ ُرح م 

مدا ورقاتندة هرروا لاالودالح لينال ا  تين الباغية والمب ي عنيها، ويشمل غيراما رمن أ  
ـــُم )ورهنددى  . رمدددا ي صددهه لدده ف دداًل فتقددب  فددل لدددالبكبل عنددل رددا أرددر النددد .الباغيددة ل ع ل ك 

. وإومدا ةدر  أالدبالكل عندى اسدتقارة وودالح  ت رعى لكل الرالمة رن النده فت(تـ ُرح م ون  
وند ن  ،ايتيرت الرالمة  ن ا رر لالتقب  واك  إ ر تقرير القيقدة ا يدبة لدين المدهرنين

   (1)فيكبن الة اا عنيها رن عنسها. متهارل االيبة الرالمة
مـــن المهـــم حــين يشـــيع خــالف تبـــدو منـــع ]ويددالفّ ر د. رحمددل الدددلوي  ل ودده      

بــوادر االفتــراق أن يســعى المصــلحون لألخــذ بزمــام المبــادرة، فيبــذلون ووــعهم 
 .  في اإل الح ورأب الصدع قبل أن يتأ ل الخالف وتطول الخصومة

 فما رر لنا في سبا و و  اآليات.ا لالل   رهني خكل فان سيل ال ن  و      

                                                           
 في مالل القرآن –التحرير والتنوير  (1)
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لن دده أن لنددي عمددرو لددن  خأن رسددب  الندده  ت ل عددن سددهل لددن سددهل السدداع     
فحددبب  ،صددن  ليددنهل فددي أودداس رهددهي   خعددبل فددان ليددنهل ندديا ف ددرج رسددب  الندده 

 ]رواه البخاري[ ".والاوز الصالة خ رسب  النه

لاالودالح لدين المسدنمين، وتدرك ردا فدان  خوفي الاد دة االفد  اوشد ل النبدي      
، وتدرك الحدلي  عدن اتهدام أالدل خرن أرر عظيل أال واب ع ر ل ه يريل الحلي  عنه 

ن يهددالروي   ر ددخ فقددا  رسددب  الندده"أوددحاله لريددر لالن دداقم ف ددي الددلي  االفدد   
، وكددل افددروا بالندده رددا عنمددز عنددى أانددي إال ييددرارددن رعددل لن نددي أااه فددي أانددي؟ ف

قدام سدهل لدن ف .وردا فدان يدليل عندى أاندي إال رهدي إال ييدرا،رعال  را عنمز عنيه 
رهاا فقا   يا رسب  النه! أوا والنه أعالرك رنه إن فدان ردن ا وس لدرلنا عنقده، وإن  

لدن عبدادة وادب سديل افان رن إيباونا رن ال  رج أررتنا ف هننا فيه أردرك. فقدام سدهل 
ددر  ال دد رج وفددان كبددل الدد  رعددال  وددالحا ، ولكددن االتمنتدده الحميددة فقددا   فدداللز  ل ه م 

ددر  الندده   !تقددلر عنددى الدد الندده ال تقتندده وال  فقددام أسدديل لددن الضددير فقددا   فدداللز  ل ه م 
والندده  لنقتننددهم ف ودد  رنددداف  تةدداد  عددن المندددافقين. فآددار الحيددان  ا وس وال دددد رجم 

]رواه  ".عنى المنبر، فن   ف  ضهل التى سدكتبا وسدكز خالتى امدبا ورسب  النه 
 البخاري[
قب   أال أيبرفل ل ير ردن فآيدر ن ن االوالح في / ويهظل سهيل لن المسيا     

إيدافل والب ضدةم ف وهدا رن الصالة والصلكة؟ كالبا  لندى! كدا   إودالح اات البدين، و 
 .اي الحالقة

يكتددا  / وفددان  اددل السددنة اعتندداا لددالل م فهددا اددب نددي  االسددالم الددن تيميددة     
 والددال  أوعددا اددالا الكددالم أن"ل ا  ددة رددن إيباودده الددالين تةدداوزوا فددي الدد  فيقددب   

وفددلفل الددل بوا ل نددياا رددن ال ركددة وااليددتالل ليددنكل التددى افددروا  أن ا رددر    إلددى 
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ب  أن ئكريدددا المقاتندددةم فدددال الدددب  وال كدددبة إال لالنددده الهندددي الهظددديل. والنددده ادددب المسددد
يهلددف لددين كنبلنددا وكنددبلكل، ويصددن  اات ليننددا، ويهددلينا سددبل السددالم وي رعنددا رددن 

ا أهر رنها ورا ل ن ويبارك لندا فدي أسدماعنا الظنمات إلى النبر ويةنبنا ال باال  ر
وألصاروا وأزواعندا وارياتندا ردا ألقاودا، ويةهنندا ندافرين لنهمده رآندين لهدا عنيده كالنيهدا 

 (.رسدد لة رويددة الك ددار رلهددل)ويتممهددا عنينددا. وافددروا أن سددبا الدد  االيددتالل فددي 
الد  ي يدف.  ورا فنا وظن أن ا رر يبنغ لهاله المس لة إلدى ادالا الحدلم فدا رر فدي

 (1) [." ل افر الةباب
الةهداد وبعدان  فدي "وعدبب التهداون لدين المسدنمين"   /يقب  الهالرة السدهل  و      

قصدددل لددده ودددالح المسدددنمين، وإودددالالهل فدددي عقا دددلال وأيالكهدددل و دالهدددل، عهددداد ي  
واالا النبع اب الةهداد وكبارده،  واللويبية، وفي ترليتهل الهنمية. وعمي  نئبوهل اللينية

عنيدددده يت سددددب النددددبع الآدددداوي، واددددب عهدددداد يقصددددل لدددده دفدددد  المهتددددلين عنددددى االسددددالم و 
واددالا  .والمسدنمين رددن الك ددار والمنددافقين والمنحددلين وعميد  أعددلاا الددلين ورقدداورتهل

وبعددان  عهدداد لالحةددة والبراددان والنسددان، وعهدداد لالسددالح المناسددا فددي فددل وكددز 
   وزران.
لمتهندددد  لالمسددددنمين لقيددددام ا ل ددددة وات ددددداق الةهددددداد ا"  فصددددال لهنددددبان /  ددددل أفددددرد     

، ولهددددل أن افددددر اآليددددات وا الاديدددد  اللالددددة عنددددى وعددددبب تهدددداون المسددددنمين "الكنمددددة
 وواللتهل كا  

فإن من أعظم الجهاد السعي في تحقي  هذا األ ل في تأليف قلوب 
 المسلمين، واجتماعهم على دينهم ومصالحهم الدينية والدنيوية.

ولدددالل  ودددر  أن ا يدددال لا سدددباب وحدددب تددد ليف كندددبب لي  يقدددب  د. عندددي الصدددال     
 ن اداله ال  ددبة رهمددة عدلا فددي إعدد از  مردن أعظددل الةهدداد المسدنمين وتباليددل ودد هل

                                                           
 )باختصار( وحدة الصف ضرورة: د. محمد الدويش (1)
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 ]تبصير المؤمنين بفقع النصر والتمكين[ المسنمين وإكارة دولتهل، وتحكيل نرع رلهل.

   
 وقد تفرغتم لهذا؟!

  الرالد  أريددر  ددة  و در عنددى ال ني دة الرانددلديدل  ال  يقدب  د. عبددل الحنديل عددبيب     
وكدالبا لده    بلكر وعمر  يأل يفس لبه عن رأيه ف متلن ألى  الا  المهرنين عني

عنديهل االردام عندي  . فدرد  ت عآمان ل كالبا له  ليّ ن رأي  فيهما وفيرا تقب  فيهما؟  
 يقب  لهل فيها   ملهبارة يةا أن تكتا لماا الالاا ت

 لهذا؟! وقد تفر غتم
تكشف لندا عمدا ندهر لده  تالهظيل   الرانلال ني ة كالها  يإن االه الكنمة الت     

رن ال ن وألل رن ادالا السدها  وأرآالده. فمدا تكشدف لندا عدن االستشدرافات المسدتقبنية 
لهددل الهصددر  رسددتقبل أيارهددا يهددا أالددبا  ا رددة فددأن تكددبن عني يالتددى تد ب كدد  االرددام عندد

ا ردددددر لسدددددا نيه تهنيمدددددا لألردددددة ولمحبّ يددددده وأتباعددددده الدددددالين .  دددددل لسدددددر االردددددام  الراندددددل
 فقا  لهل ولةمي  المسنمين   مسيتاعرون لاسمه ولاسل البالا آل  البيز

أردر ا ردة، فيس در وسدل د  تلدالرفي  ا عندى تدبلى ألدب لكدر  خعنلرا لح  رسب  النه 
فنمددا االت ضددر  .وأ هتدده فيمددا أ دداع الندده فيدده عااددلا ،وكددارب واكتصددر، فصددحبته رناوددحا

م فكدان فباله فسمهنا وأ هنا، ولايهنا وواوحنا، فتبلى تند  ا ردبر تله  إلى عمر 
ولايهتدده  ،فصددبرت  رحتسددبا السدديرة ريمددبن النقيبددة أيددام الياتدده.  ددل تددبلى عآمددان ررلددي  
 .. ت
 الرال  ربك ه رن ال ن اا الرانلين.   ولهالا السمز إعالة ال ني ة الرانل      
المهايددداة لدددين  يوودددنز إلدددى الدددالروة فددد ينه  )ا يدددبة االيماويدددة( التدددلقدددل فدددان رددد     

، وفددان يددر  أن تي ااددن االرددام عنددي الندده عددنهل را نددة فدد يالمهدداعرين وا وصددار رلدد
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الندده واالعتصددام لحبنددهم  ن  يعنددى ا رددة أن تبحدد  عددن البالددلة االسددالرية والحددا فدد
المليندددة، وفدددت   يم فدددكاردددز عنيهدددا دولدددة االسدددال ياددداله ا سدددب ردددن أادددل الرفدددا   التددد

المسنمبن لها تحز راية )التباليل والباللة( الهالل.. لقدل فداوبا يهرندبن القدا لد ن اداله 
وأن عنيهدا أن تةاادل رةتمهدة لهبادتده الد  عبادتده  ،ا رة )أرة واالدلة( و)رلهدا واالدل(

 ولتقباه فما ينب ى!! 
عندلرا س دئل عدن لهدالا المدنه ، والد   لندا ت وديال را هدا تي وكل كدلم االردام عند     

فركدة ال ددبارج الددالين فدان أوددحالها يك روودده  ي، وادديأسدبأ فركددة عرفهددا التداري  االسددالر
 ..  ت ل اوتهى لهل ا رر إلى كتنه نهيلا  !وي الببوه لالتبلة

عددن ربدداد هل وأالقددادال أعدداب عنددى سددا نيه عددن رأيدده  يوردد  رددا يهرفدده االرددام عندد     
 فيهل فقا  لهل  

 حقوق: أال نمنعهم مساجد اللع،  إن لهم علينا ثالثة
 ، وال نبدأهم بقتال.يءوال نقطع عنهم الف

كدددل الددد ر لمحدددارلتهل لهدددل يدددروعهل عنيددده وكدددتنهل لهددد   يولدددئن فدددان االردددام عنددد     
 ؛يال تقـاتلوا الخـوارج بعـدالمسدتقبل، وكدا    يأوحالهم ف وده كدل وهدى عدن كتدالهل فد

   .ل فأدركعح  فأخطأه كمن طلب الباطن طلب الفإنع ليو م  
 ال: ـدما و ئل عن )أهل الجمل( الذين جاءوا لحربع: أمشركون هم؟ قـوعن

 من الشرر فروا!! قيل: أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين ال يذكرون اللع 
 إال قليال. قيل: فما هم؟ قال: إخواننا ب وا علينا..

أكــره  يإنــأاددل الشددام، كددا    ي )ودد ين( يسدداوعنددلرا سددم  لهدد  أوددحاله فدد     
 . لكم أن تكونوا وبهابين

وافرودا أوهددا تسدتح  أن تكتدا لمدداا  ،لددلأوا لهدا يالتد وردا فاودز كبلدة االرددام عندي     
ردددا ت ددددر   ندددادة لهصدددر الرسدددالة والراندددلين الدددال إال إ !وقـــد تفـــرغتم لهـــذا؟الدددالاا  
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رالابيددة أو عنصددرية.. عنددى الددرغل رددن رددهاررات  ملن الفددات.. وال لنصددراعات الصدد يرة
 ،لن سنب  ياالوب المحي ين لهل رن اليهبد والمنافقين أتباع عبل النه لن أل نيا ين

 .. ت عهل ألى لكر ي ل المرتلين ف
فنقل اوتصر المسنمبن عنى فل رحاوالت التم ي .. وكّلربا أعظل تةرلدة )تباليدل      

وكضددبا عنددى أفبددر اربرا ددبريتين  ،والددلة( ووددنز إليهددا االوسدداوية.. وا رددبا أفبددر القددب 
لد ه يدل  -عمي  ا رصدار. ولكدن يا ر  ينشرون االسالم ف يعصرال.. وساالبا ف يف

لددلأت  ؟!وقــد تفــرغتم لهــذاادداله الةمنددة الرا هددة   يالدد  لقنيددل، ورنددال كددا  االرددام عندد
.. فظهددر ال ددبارج فقددب  فبيددرة يالمةتمدد  االسددالر  با ددف رتصددارعة فآيددرة تظهددر فددي

. وكدل تشدتتبا إلدى  با دف رتهدلدة تنقسدل التدى أفالدل ا ردة مر المسدنمينرنتشدرة تك ّ د
هدددل وفددداة ارتدددل لعندددى و سدددها، وكدددل يقاتدددل لهضدددها لهضدددا.. فمدددا أن التشدددي  آل  البيدددز 

زادت عندى أفآدر رددن  ، وأودب  فركدا-فدان يقداوم و عدداتهل المت رفدة   الدال- ياالردام عند
فددل   يرفضددبن -اددل وال ددبارج ردد  ايددتالل الشددهارات- يمددب و ال ددين فركددة.. وفدداوبا

أددل تةرلددة  يوفدد خلددبا فتدداب الندده وسددنة رسددبله  ت )التباليددل والبالددلة( فدديرحدداوال
 الرانلين الرا هة.. 

أفكددار واعتهددادات عالكتهددا لالكتدداب والسددنة وسدديرة  -ردد  اددهالا وأولئدد - وأهددر     
ادد( 192-81السنف الصال  رق بعدة أو ندبه رق بعدة!! ورد  أن ال الفدة ا ربيدة )

رةدا  ال دروج عندى اللولدة واسدتهمالهل  يواد رتهل فدوك ز لالمرواد لههالا وأولئ ، 
لدلدوا فآيدرا ردن عهدبد المسدنمين وأوكداتهل و درواتهل..  -ر  الد - السيبل، إال أوهل

تبددداع لقيدددادة التدددالهين وأ  الهصدددر ا ردددب  ي فددديولينمدددا فاودددز عيدددب  الم نصدددين تمضددد
يين إلدددى ردددا لدددلأه الراندددلون، التدددى وودددنز فتبالدددات ا ردددب  التددالهين ل دددت  الهدددالل، وتدددتل

هندددل لقيدددادة رحمدددل لدددن القاسدددل الدددلود الصدددين لقيدددادة كتيبدددة لدددن رسدددنل، وإلدددى أدغدددا  ال
أسددددباويا )لهددددل فددددت  لددددالد الم ددددرب التددددى  ي، وإلددددى أكصددددى الحددددلود ال بيهيددددة فددددالآق ددددي
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أسدباويا إلدى عبدا  البدراوب  ياستهصز عنى ال ت  كبدل ا ردبيين( فبودل المسدنمبن فد
بسددى لددن وصددير والقددادة الددالين ين بامددا.. فبينمددا  )البرتددات( لقيددادة  ددارق لددن زيدداد ور

كـــــان  - الهصدددددر ا ردددددب  يتحدددددز الرايدددددة االسدددددالرية الةهاديدددددة فددددد- فدددددان ادددددالا يدددددلور
؛ ينفقــون  المحســوبون علــى تيــار الخــوارج، والمحســوبون علــى التشــيع آلل البيــت

وعســــكريا  وياوــــيا :مــــن داخلــــع يتفجيــــر المجتمــــع اإلوــــالم كــــل جهــــودهم فــــي
والقـرآن والسـنة  ؛اخترعوهـا وروجـوا لهـا ل النظريـاَ التـيوكذلك فكريـا؛ مـن خـال

  منها براء.
عصددددر االو تدددداح والترعمددددة  وردددد  وهايددددة الهصددددر ا رددددب  وأهددددبر الهصددددر الهباسدددديم     

زادت  ماليبواوية )ا س برية( وال ارسية )الب نية(  والتيارات ال كرية المت  رة لال نس تين
نددى الهنددبم االسددالرية تدد  يره ع -فمددنه – لرسدداالة االيددتالل.. وفددان لهددالا االيددتال

وامدددا القدددر ن والسدددنة،  مردددن المصدددلرين الآدددالتين يأن تسدددتق ا ودددينة التدددي فدددان ينب دددي
كدددل  ي ايتدددراع النظريدددات وا فكدددار التددديردددالاابها وفنسددد تها ورنهةهدددا فددد يورنهمدددا تبنددد

ياغة ت ر   بيهة الهصر وت براتها استنهارها رن الكتاب والسنة، لتكييف الباكد  وود
 الحياة وا فكار وياغة إسالرية.. 

اددالا السدياق أهددر )عندل الكددالم(.. فسدرعان رددا غندا عنيدده الةدل  والمن دد   يوفد     
 أودده ال ي نكددر فضددل لهدد  المهت لددة فدديلهددل سددي رة تيددار المهت لددة عنيدده.. وردد    الصددبر 

ددددد الهددددد يالدددددلفاع عدددددن االسدددددالم لدددددل رقدددددبالت ال وادكدددددة.. لكدددددن التيدددددار االعت الددددد  ام عم 
اعبعاعددده ف ودددالبا  ردددبا رتاادددات.. وأهدددر ا نددداعرة ليقبّ   ال الفدددات وأديدددل ا ردددة فدددي

اوردة اداله االوحرافدات رق وفان  ال السدنة دورادل ا عظدل فدي ، وأي  وا كنيال..فآيرا
بح وفقده الكدبن، ال تنسةل ر   بيهة االسالم القا مة عندى ال  درة والبلد ال كرية التي

]مـن مقـال:  ر  االلت ام لالقر ن لهيلا عن الش ر والت ويل. عن الةنبح، وفقه السنة لهيلا
 وقد تفرغتم لهذا؟! د. عبد الحليم عويو[
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 تنبيه:

إا   منسدددا إلددى أالددل رددن الصدددحالة ي دد  رق ددبع لدددهال يةددبز أن ي    القر بدديكددا       
وكدل تهبدلوا  .وادل فنهدل لندا أ مدة .فاوبا فنهل اعتهلوا فيما فهنبه وأرادوا النده عد  وعدل

 لحررة الصحبة ولنهي النبدي موأال والفرال إال ل السن الالفر ،هلنكف عما نةر ليلال

ادالا رد  ردا كدل ورد ردن ا يبدار  .وأن النه غ ر لهل وأيبر لالرلا عنهل ،عن سبهل خ
فندب   (1)."طلحة شهيد يمشي علـى وجـع األر "أن   خعن النبدي  ةرن  رق ر تن 

وفدالل  لدب فدان ردا  ،لقتدل فيده ندهيلافان را يرج إليه ردن الحدرب عصدياوا لدل يكدن لا
 ن الشدهادة ال تكدبن إال لقتدل  ميرج إليه ي   في الت ويل وتقصيرا في الباعا عنيده

   .في  اعة
ورمدا يدل  عندى الد  ردا كدل ود  واوتشدر ردن  .فبعا المل أررال عندى ردا لينداه     

بشـر " يقدب   خ   سمهز رسب  النهوكبله ،ل ن كاتل ال لير في النار ت يبار عنيإ
وإاا فان فالل  فقل  بدز أن  نحدة وال ليدر غيدر عاوديين وال  ."قاتل ابن  فية بالنار

ولدل ي بدر  ،في  نحة نهيل خ ن ال  لب فان فالل  لل يقل النبي  م  مين لالقتا 
  .أن كاتل ال لير في النار

وإاا   .لددل وددباب أرااددل الندده االعتهدداد ،وفددالل  رددن كهددل غيددر ر  ددئ فددي الت ويددل     
ن فدددددالل  لدددددل يبعدددددا الددددد  لهدددددنهل والبدددددرااة ردددددنهل وت سددددديقهل وإل دددددا  فضدددددا نهل فدددددا

  .رلي النه عنهل موعهادال وعظيل غنا هل في اللين
تُِلـــك  أ م ـــة  ق ـــُد وكدددل سدددئل لهضدددهل عدددن الدددلراا التدددي أريقدددز فيمدددا ليدددنهل فقدددا        

ت ُم و ال  ت ُسأ ل ون   ان وا يـ ُعم ل ون  خ ل ُت ل ه ا م ا ك س ب ُت و ل ك ُم م ا ك س بـُ    [143:]البقرة ع م ا ك 
وسئل لهضهل عنها أيضا فقدا   تند  درداا كدل  هدر النده رنهدا يدل  فدال أيضدا      

يهني في التحرز رن البكدبع فدي ي د  والحكدل عندى لهضدهل لمدا ال يكدبن  .لها لساوي
                                                           

  ححع األلباني في  حيح الجامع (1)
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  .رصيبا فيه
لصدددحالة ردددن كدددا  الدددن فدددبرك  وردددن أودددحالنا ردددن كدددا   إن سدددبيل ردددا عدددرت لدددين ا     

 دل إوهدل لدل ي رعدبا لدالل   مالمنازعات فسبيل ردا عدر  لدين إيدبة يبسدف رد  يبسدف
   .فكالل  ا رر فيما عر  لين الصحالة .عن الل البالية والنببة

وكدل سدئل  ،وكا  المحاسبي  ف را اللراا فقل أنكل عنينا القدب  فيهدا لدايتالفهل     
وعنمددبا  ،وغبنددا خ اب رحمددلالحسددن البصددر  عددن كتددالهل فقددا   كتددا  نددهله أوددح

كدددا  المحاسدددبي  فدددنحن وقدددب  فمدددا كدددا   .وايتن دددبا فبك ندددا ،واعتمهدددبا فاتبهندددا ،وعهننددا
ووقدف  ،ووتبد  ردا اعتمهدبا عنيده ،ووهنل أن القبم فاوبا أعنل لما دينبا فيه رنا .الحسن

إا   ملووهندل أوهدل اعتهدلوا وأرادوا النده عد  وعد ،وال وبتدلع رأيدا رندا ،عنل را ايتن دبا فيده
 ]الجامع ألحكام القرآن[. رتهمين في اللين فاوبا غير

فرق بين الخالف في الرأي واخـتالف يجب أن نويقب  د. رحمل اللوي   ]     
ال لدددل أن يحصدددل ال دددالل فدددي الدددرأ  وتتهدددلد االعتهدددادات، لكدددن ردددن فددد .القلـــوب

 وكدل الدالر النبدي .واعا المسنل أن يحالر رن أن يدهد  الد  إلدى ايدتالل القندبب
كددا   سددمهز رعددال  كددرأ  يددة، وسددمهز  ت أودحاله رددن الدد م فهددن الددن رسددهبد خ

ف يبرتددده، فهرفدددز فدددي وعهددده الكراايدددة،  خيقدددرأ يالفهدددا، فةئدددز لددده النبدددي  خالنبدددي 
]رواه  ."ن كان قـبلكم اختلفـوا فهلكـواكالكما محسن، وال تختلفوا؛ فإن م  "وكا   
 البخاري[

ر دن ت  ر ددل ردا دار لدين ألدي لكددر "ي كبلده  وقدل الحدافل فدي ال ددت  عدن القر بدوكدل      
مهاتبددة ورددن االعتددالار ورددا تضددمن الدد  رددن االوصددال عددرل أن لهضددهل  ال وعندديّى رددن

محبدددة، وإن   لم واى االالتدددرافدددان يهتدددرل ل ضدددل اآليدددر، وأن كندددبلهل فاودددز رت قدددة عنددد
 ."ه المبف نوال .لكن اللياوة تد ر د  ال  ،اكل ي نا أالياو  بشر  فان ال ب  ال
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فمددا -وكددل يددالف الددن رسددهبد عمددر لددن ال  دداب فددي رسددا ل لن ددز الما ددة      
ور  ال  فحين أتى الن رسهبد ا نان أالدلاما  -افر الن القيل في إعالم المبكهين

لددن الددال  كددرأ عنددى عمددر  أكرأويهددا عمددر كددرأ عنددى عمددر، واآليددر كددرأ عنددى غيددره، فقددا  
فمددا   ربعدده، وكددا   اكددرأى لددل  الحصددى للال  داب، فةهدد  الددن رسددهبد لالبكدداا التدد

، يددليل النداس فيدده وال ي رعدبن رندده، الصدينا أكدرأك عمدرم ف ودده فدان لإلسددالم الصدنا
كبلتدددده المشددددهبرة  عددددن الددددن رسدددهبد ودددديا عمددددر اودددآنل الحصددددن. وكددددا  عمدددر فنمدددا أ  
   .ر ن ئ  عنما" (1)في  ند  "ف  

إنها النفوس التي  فت وتسامت على حظومها، فلم يجد الهوى بينهم مكانا، 
 يحصل بينهم ما يحصل بين البشر ال يمنعهم ذلك من العدل،  وحين

 وال يقودهم إلى تتبع الزالَ ومالحقة الع راَ.
التحـــدث بنعمـــة اللـــع "  خ كدددا   كدددا  رسدددب  النددده ت عدددن النهمدددان لدددن لشدددير     

ن ال يشـكر النـاس ن ال يشكر القليـل ال يشـكر الك يـر، وم ـشكر وتركها كفـر، وم  
 ]أخرجع البيهقي في ش عب اإليمان[ ."ماعة بركة والفرقة عذابوالج ال يشكر اللع،

  يددددا أيهددددا الندددداس عندددديكل لال اعددددة والةماعددددةم ف وهمددددا ت وكددددا  الددددن رسددددهبد     
السدبيل فدي ا وددل إلدى البدل الندده الدال  أردر لدده، وإن ردا تكرادبن فددي الةماعدة ييددر 

 رما تحببن في ال ركة.
الدلة الكنمدة فدي ك د  دالدر االيدتالل ي م  له  ال يبرين والحريصدين عندى و و      

و دي ال دالل فدي الدرأ ، ويسدهبن إلدى االت داق عندى ردا  ىوال ركةم لكنهل يت نهبن إل
 !ال يمكن االت اق عنيه

                                                           
قلـب ابـن مسـعود ف ؛أي أنع وعاء للعلـم "اعلم   ئف مليُ نـ  ك  و" ،مف وعاء طويل يكون فيع متاع التجار وأوقاطهنُ الك   (1)

". ]لسـان فنُ ك  ـ"وهو تص ير تعظيم للـ ،وتص يره على جهة المدح لع .ع فيع كل ما يحتاج إليع الناس من العلوممِ قد ج  
 العرب[
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فدددال لدددل ردددن اسدددتيهاب تهدددلد اآلراا  موإاا فنددا وريدددل والدددلة الصدددف وعمددد  الكنمددة     
ى اسدتيهاب تهدلد لدل ال لدل أن وتةداوز الد  إلد -فيما يس  فيده الد -واالعتهادات 

المددلارس ال كريددة فمددا تهددلدت المددلارس ال قهيددة، وال يمكددن أن يكددبن الندداس وسدد ة 
 وااللة.
ينب دددي أن يترفددد   مولدددلال  ردددن السدددهي لتدددالويا ردددا ال يمكدددن تالويبددده ردددن ال دددبارق   

 ا رر عنى استةالا الآبالز، ولبر االعتهادات وتسليل المسيرة.
ن وكدل فدان الهنمداا ردن الصدحالة والتدالهين ور د"  / كا  ندي  االسدالم الدن تيميدة     

ــا ال ــِذين  آم ن ــوا فددي كبلدده   لهددلال إاا تنددازعبا فددي ا رددر اتبهددبا أرددر الندده تهددالى ي ــا أ يـَه 
أ ِطيع وا الل ع  و أ ِطيع وا الر و ول  و أ ُوِلي األ ُمِر ِمنك ُم فـ إن تـ ن ـاز ُعت ُم ِفـي ش ـُيء  فـ ـر َدوه  إلـ ى 

ــُوِم اآلِخــِر ذ لِــالل ــِع  ــوِل إن ك نــت ُم تـ ُؤِمن ــون  بِالل ــِع و اُليـ  ــن  ت ــُأِويال  و الر و  ــر  و أ ُحس  يـُ  ك  خ 
وفددداوبا يتنددداأرون فدددي المسددد لة رنددداأرة رشددداورة ورناودددحة، ورلمدددا ايتندددف  .[52]النســـاء:

   (1)[."كبلهل في المس لة الهنمية والهمنية ر  لقاا ا ل ة والهصمة وأيبة اللين
 ا عباد الله..في

ة  وْم أ موإَّْ ىم ت ق  

 ودة  و اا وال ِ واإلس

ا و  ىنفليس  ي ْ ر  

 وهِ وب  وزُّ وون ْصوٌ  ن ع  

ا وا ي   صُّ  ع وزم  وص فًّ   

 ىيوس ينكسو   

مُ   ك ُّ ما قد ن   ى

 * ز خو     خ ود ر  

   
 :اناإخو وكونوا عباد الله

 والبالدددلة ادددي سدددبيل االرتقددداا وتبدددب  إاا فاودددز ال ركدددة ادددي  ريددد  االوح دددا ، فددد ن     
 المكاوة ال النة رن عليل. 

إن اتحدددداد ا رددددة االسددددالرية عنددددى أسددددب رددددن ديننددددا الهظدددديل أرددددل فددددل المسددددنمين 
                                                           

 ": د. عدنان النحويمن قصيدة "فأيقظ إذن أنفسا *      وحدة الصف ضرورة: د. محمد الدويش )بتصرف واختصار( (1)
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الصددادكين فددي فدددل ركددان، الددد  أن االسددالم اددب الدددال  عهددل ردددن الهددرب المتنددداالرين 
ة    إيبة في دين النده ـا اُلم ُؤِمنـ ون  ِإُخـو  فمدا أن االسدالم لهقيلتده   .[11]الحجـراَ: ِإن م 

ودهر ا ردل والشدهبب والحضدارات التدي  مالصحيحة وعبادته الصدادكة وأيالكده الرفيهدة
وعهددددل ردددنهل أرددددة واالددددلة رترال دددة تددددرالر الةسددددل الباالدددل، ال فددددرق لددددين  ،ديندددز فيدددده

 ال ارسي وال البرلر ، وال الروري وال الهرلي إال لالتقب . 
عقيددلتها وتصددبراتها ورنهةهددا، واوهكددب وأوددبحز أرددة االسددالم أرددة واالددلة فددي 

الدد  فددي تددبادال وتددراالمهل فيمددا ليددنهل وأوددبحبا فالةسددل الباالددل، الددال  ي  دد  فيدده 
 ،كنا واالل، وتسر  فيه روح وااللة، ويت  ر فدل عضدب فيده لمدا يصديا لقيدة ا عضداا

أو اب فالةلار المتين الال  تةتم  لبناته لتشدكل فيمدا لينهدا والدلة واالدلة رتماسدكة 
 وة. رترا

إن من عباد اللع ألناوا مـا هـم "  خكا  النبي   كا  ت عمر لن ال  ابعن 
ي ــــبطهم األنبيــــاء والشــــهداء يــــوم القيامــــة بمكــــانهم مــــن اللــــع  ،بأنبيــــاء وال شــــهداء

هم قوم تحابوا بروح اللع على " :قال ؟تخبرنا من هم !يا روول اللع :قالوا ".تعالى
 ،وإنهـم علـى نـور ،فواللـع إن وجـوههم لنـور ،غير أرحام بيـنهم وال أمـوال يتعاطونهـا

أ ال   :وقـرأ هـذه اآليـة ".وال يحزنون إذا حـزن النـاس ،ال يخافون إذا خاف الناس
 (1)[22:]يونو ِإن  أ ُولِي اء  الل ِع ال  خ ُوف  ع ل ُيِهُم و ال  ه ُم ي ُحز ن ون  

عنهمـــا إن المســـلم إذا لقـــي أخـــاه المســـلم فأخـــذ بيـــده تحاتـــت "  خويقدددب  
فـر وإال غ   ،ذنوبهما كمـا تتحـاَ الـورق عـن الشـجرة اليابسـة فـي يـوم ريـح عا ـف

 [رواه الطبراني]. "لهما ذنوبهما ولو كانت م ل زبد البحر
ال تحاوـدوا وال "  خ كا   كا  رسدب  النده ت وفي الصحيحين عن ألي اريرة     

وفـي  ".للـع إخوانـاوكونـوا عبـاد ا ،تباغضوا وال تجسسوا وال تحسسوا وال تناجشوا

                                                           
 رواه أبو داود، و ححع األلباني ل يره. (1)
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وال يبــع بعضــكم علــى  ،ال تحاوــدوا وال تناجشــوا وال تباغضــوا وال تــدابروا"روايــة: 
المسلم أخو المسلم ال يظلمـع وال يخذلـع وال  .وكونوا عباد اللع إخوانا ،بيع بع 
بحسـب امـرع مـن الشـر  -ويشير إلى  ـدره ثـالث مـراَ-التقوى هاهنا  .يحقره

لفــظ ] "لمسـلم علــى المسـلم حـرام دمــع ومالـع وعرضـعكـل ا  .أن يحقـر أخـاه المســلم

   .[مسلم
ا وتشددددهل أعمالدددده ل وددددالة اددددال ،تتددددر  فددددي اددددالا البدددداب خ وتتددددبارد أكددددبا  الرسددددب      

فمددا تشددهل ا رددة التددي لنااددا عنددى الحددا أوهددا لددل تكددن رةددرد    ،خالهنصددر فددي رسددالته 
 ا كددام عنددى فنمددات رةنحددة، وال رةددرد أعمددا  رآاليددة فرديددةم إومددا فاوددز واكهددا نددار

 االا ا ساس الآالز ل ان النه، الال  ال يقلر عنى ت ليف القنبب اكالا سباه.
وإاا ألقينددا وظددرة عنددى المةتمدد  الهددالمي كبددل رةدديا االسددالم  ددل وظروددا إليدده لهددل ]     

ل فدي الةاانيدة فدان ر ركدا إلدى فالهال   .رةيا االسالم وةل ال رق والحا لين الهصرين
ال وظدددرا إلدددى أوهدددا ادددي لاالسدددالم يةمددد  ا ردددة الهرليدددة أو  خ بددديدو  وكبا دددل، فبدددلأ الن

فةمدد  لددين المددهرنين  مهدد  الرسددب  رنهدداوكددل ودد   القددر ن لن تهددا ول   ،المحي ددة لالددلعبة
ركيدددة التدددي فدددان الهدددرب ال  عندددى الرال دددة االسدددالرية، وأزا  ال دددبارق اله  ردددن أادددل ركدددة أو 
سددا ر المددهرنين رددن كددري  فكددان لددال  الحبشددي ووددهيا الرورددي ردد   ي ت ددرون لهددا..

وزالددز عددنهل الهصددبية  ،وغيددرال رددن الهددرب، وعمدد  الندده لاالسددالم لددين ا وس وال دد رج
وكددل عدداا االسددالم واوتشددر ليددنهل ولددل  مالممقبتددة التددي سددببز ليددنهل الحددروب ال االنددة

ف ودبحبا لاالسدالم إيباودا  مالتدي ادي  يدر المهدارك ليدنهل هداث"تنلرل عدراح رهرفدة "ل  
   ..(ا وصارد)ل خ هل تدل هل ووصرتهل عميها لرسب  النهوس م با ل

  ،وهذه الوحدة بينهم خطوة عظيمة ماكانوا يحلمون بها من قبل
 فأ بحوا  ؛ولكنها تحققت بمجرد انتشار اإلوالم بينهم

This file was downloaded from QuranicThought.com



  4ج درة اليقين في أسباب النصر والتمكين        

 84 

  .مع المهاجرين يك وِهنون أول مجتمع إوالمي
فشددديئ ا، ولمةدددرد   ددل لهدددل الددد  أودددبحز كبا دددل الهدددرب تددليل فدددي االسدددالم نددديئ ا     

فتدب    مديبلها في االسالم ت و  رنها الهصبية القبنية وتحدل رحنهدا الهصدبية اللينيدة
لقبينددة التددي  وتحددا المددهرنين وإن فدداوبا رددن أفددراد ا ،الك ددار وإن فدداوبا رددن أفددراد كبينتهددا

 فاوز رن كبل تحارلها!
ولالتدالي اتحدل  .فاعتمهز عنى االا المبدلأ كبا دل الهدرب فنهدا واتحدلت أادلافهل     

وددا رددن تندد  القبا ددل التددي فاوددز ف وددب  الةددي  االسددالري ركب   مرنهدداعهل فددي الهمددل
  !تتقالدددل إال وفدددي أيدددليها السدددالح الدددال  تتقاتدددل لددده فدددي الميدددلان كبدددل سدددنبات كنيندددة ال

 ن  مفتحققدددز لات ددداق الهدددرب رهةددد ة رافدددان لاسدددت اعة أالدددل ردددن البشدددر أن يحققهدددا
هددا التبهيددة واالوقيدداد، وكددل لن ددز لهددا الهصددبية القبنيددة الددلا الهددرب أرددة التهددرل فددي اليات

رددددد  أوهددددا تمندددد  روددددديلا لدددد ما رددددن الشدددددةاعة  مأااددددا كبتهددددا وررف ادددددا لددددين ا رددددل
واددداله ردددن ردددهاالت القدددبة التدددي التمنكهدددا ا ردددل ا يدددر  التدددي  ..وال شدددبوة والسددد اا

 ل ولكددن الدد  الرودديل الضدد .أترفتهددا اليدداة المددلن ف وددبحز تحددا اللعددة والسددكبن
فةدداا االسددالم ووالددل لددين  مرددن رددهاالت القددبة لددل يكددن رصددروفا فددي وعهدده المشددروع

ب دز فدي  ،تن  القبا ل التى أوبحز أردة واالدلة تسدير وراا ادلل واالدل ولكنده لدل ي ك 
لدل ودرفه فدي فتدرة وعيد ة  مااله ا رة المتب بة ال  الرويل الضد ل ردن ردهاالت القدبة

   .رويل وي ى له ي بات لهيلةإلى رةاله المشروع لهل أن وم ى ال  ال
فبهدددل أن فدددان الهرلدددي يهتددد  لالشدددةاعة ليبندددي لن سددده رةدددلا فدددي اددداله الحيددداة عددداا      

وأل ددى فددل وظددرة إلددى الحيدداة الددلويا عنددى  ،االسدالم فمحددى رددن فكددره ادداله النظددرة القريبددة
واداله النظدرة فمدا أن لهدا وتا ةهدا  ..وألل  الد  لدالنظرة إلدى اآليدرة ،أوها اي الهلل

فدد ن لهددا وتا ةهددا المدده رة لالنسددبة  ممدده رة لالنسددبة لمسددتقبل ا فددراد فددي الحيدداة اآليددرةال
فالمحددددارب أو الهارددددل الددددال  يهمددددل  ..ل يددددادة االوتدددداج رددددن الهمددددل فددددي الحيدددداة الددددلويا
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مكدددن أن يهمدددل إال فدددي البكدددز ي ليكتسدددا الشدددهرة والمةدددل فدددي اددداله الحيددداة الدددلويا ال
تظددر المكافدد ة المهنبيددة رددن ك ددب نهل، ولالتددالي ت ددبت  ودده إومددا ين مالددال  يددراه فيدده الندداس

فددي البكددز الددال  الي ندد  عنددى عمندده أالددل م فد ددر ، فبيددرة فددان لاالركددان أن ينددت  فيهددا
 رمن ينتظر رنه الآناا عنيه ووقل رحارله.

 ن  مأرددا الهارددل الددال  ينتظددر الآددباب فددي اآليددرة فددال يبددالي ر ه الندداس أو لددل يددروه     
والندده ر ندد   مل الندده عدد  وعددلب ددليسددز رددن ك ددب نهل وإومددا اددي رددن ك   ركاف تدده عنددى عمندده

 عنيه في عمي  ا وكات.
ا ردددددن أ      ودددددب  الهدددددرب لهدددددل رةدددددئ االسدددددالم يحمندددددبن اددددداله النظدددددرة السدددددارية أيدددددال 

 كا   سئل رسدب  النده ت فما رو  رسنل عن ألي ربسى  خ تبعيهات النبي الكريل

 ؟أ   الدد  فددي سددبيل الندده.. تددل ريددااعددن الرعددل يقاتددل نددةاعة ويقاتددل الميددة ويقا خ
 "من قاتل لتكون كلمة اللع هي العليا فهو في وبيل اللع".  خ فقا 
تقدلر  فباعتماع الهرب تحز راية ا يبة االسالرية تحققز لهل وهمدة عظيمدة ال     

دددرال النددده سدددبحاوه لهددداله النهمدددة اليددد  يقدددب  ـــة  الل ـــِع   لدددآمن، ولقدددل اف  ـــر وا نُِعم  و اذُك 
تِـِع ِإُخو انـ اع ل   اء  ف أ ل ف  بـ ُين  قـ لـ وِبك ُم ف أ ُ ـب ُحت ُم بِِنُعم  ت ُم أ ُعد   [114:]آل عمـران ُيك ُم ِإُذ ك نـُ

 وإوها لنهمة عليرة لاالاتمام والتالفير والرعاية.
لقددل رفدد  القددر ن رددن افددر الهددرب لددين ا رددل لهددل رافدداوبا أرددة رحتقددرة رنددد وية وراا      

ولقدددل اردددتن النددده سدددبحاوه وتهدددالى عندددى  .ل ادددلاة ا ردددل وكدددادة الهددداللفةهنهددد مالصدددحراا
ل ق ُد أ نـُز ُلن ا ِإل ُيك ُم ِكت ابـ ا ِفيـِع ِذُكـر ك ُم أ فـ ال    الهرب لهاله المنة الهظيمة فما كا  تهالى

ـــُن ِذُكـــ  وفمدددا فدددي كبلددده، [11:]األنبيـــاء تـ ُعِقل ـــون   ـــُم ع  ـــذُِكرِِهُم فـ ه  ن ـــاه ُم ِب رِِهُم بـ ــُل أ تـ يـُ
فندديب لنهددرب  .بوالددالفر اددب الشددرل فمددا كددا  الددن عبدداس  [71:]المؤمنــون م ُعِرض ــون

 ع  وال افر إال لهالا القر ن الكريل رتى اعتصمبا له ووشروه لين ا رل.
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ومن هذا تبين لنا أن اإلخاء أمكن إيجاده عن طري  اإلوالم بين أمة  عبة 
وعن طري  هذه األمة الفتية التي  المراس متشب ة بعاداتها وتقاليدها القديمة،

  نعها اإلوالم من جديد انتشر اإلخاء العالمي بين األمم بانتشار اإلوالم 
 يعيش ؛ م ألول مرة في التاريخ يجد مجتمعا عالميافأ بح العال  

 العربي إلى جانب الفاروي والرومي والحبشي وغير  فيع
 ويعملون جميعا لهدف ، ذلك من مختلف األجناس

  وزالت العصبية الجاهلية التي فرقت .دواح
 (1)[األمم ومزقت الشعوب. بين

ـــاج ر   كدددا  تهدددالى       ـــُبِلِهُم ي ِحبَـــون  م ـــُن ه  ـــان  ِمـــُن قـ  يم  ـــو ء وا الـــد ار  و اإُلِ و ال ـــِذين  تـ بـ 
ــة  ِمم ـا أ وتـ وا و يـ ــُؤثِر ون  ع ل ـى أ   ــان  ِإلـ ُيِهُم و ال  ي ِجـد ون  ِفــي   ـد ورِِهُم ح اج  نـُف ِســِهُم و لـ ُو ك 

 [2ر:]الحش ِبِهُم خ ص ا  ة  

ـان   الـد ار   تـ بـ و ؤ وا و ال ِذين  )      يم  ـان  ) تب نبادا  أ  الهةدرة، دار  أ  (و اإُلِ يم   ِمـن و اإُلِ
 .عاردل لتقدلير  كيل (انمياال) وع ف. إليهل المهاعرين رةيا كبل رن  أ  (قـ ُبِلِهمُ 
. والددتمّكن الندد وم واددب رهندداه، الزم فددي التبددبا اسددتهمل  يددلوك. االيمددان وأينصددبا  أ 

. واددب وف ودده رندد   لهددل ودار ،تبددبأوا فيهددا االيمددانفقددل  .وااليمددان الددلار ل رددبا  والمهنددى
اددل لقددل فددان دار  . تهبيددر او أددال . واددب أكددرب رددا يصددبر ربكددف ا وصددار رددن االيمددان.

يه أرواالهل، ويآبلبن إليه وي مئنبن هل الال  تهي  فيه كنبلهل، وتسكن إلهل وو ن  ل     وود  
 له، فما يآبب المرا وي مئن إلى اللار.

 الدلين فدي والمبافقدة الصد اا، فدي الةنسدية لبعبد  أ  (ِإل ُيِهمُ  ه اج ر   م نُ  ي ِحَبون  )     
 االسددتآقا  وعددلم رباسدداتهل، انددا المهدداعرين لمحبددتهل المددراد  الشددهاب كددا . وااليدداا
  كيل فما افر، عما فناية فالمحبة إليهل، اعبااالت إاا رنهل والتبرم

                                                           
 ميديالح األخوة اإلوالمية هي الرابطة العالمية: د.عبد العزيز (1)
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 يستبيُ   ده ٌ  خاَّ   إَّ بيب   اىل أخي يا

 ي بُّ  ممُ اىعد   

  .واددالا  ندداا عندديهل لمددا تقددرر فددي و بسددهل رددن أيددبة االسددالم إا أالبددبا المهدداعرين     
وكدل أالبدبا ر دن  ون ن القبا ل أن يتحرعبا رن الالين يهاعرون إلى ديدارال لمضدايقتهل.

 ن وصر دينه. الببا أالباله، وأالببا ر  م فلمحبتهل لنه ولرسبلهر إليهل ااع
ولم يعرف تاريخ البشرية كلع حادثا جماعيا كحادث اوتقبال األنصار للمهاجرين 

 بهذا الحب الكريم. وبهذا البذل السخي. وبهذه المشاركة الرضية. 
 وبهذا التساب  إلى اإليواء واحتمال األعباء. حتى ليروى أنع

 ألن  ؛لم ينزل مهاجر في دار أنصاري إال بقرعة 
 عدد الراغبين في اإليواء المتزاحمين عليع 

 أك ر من عدد المهاجرين!
ورددن   ددار ادداله المحبددة رددا  بددز فددي الصددحي  رددن يبددر سددهل لددن الرليدد  ردد  عبددل      

وأن ي نددد   لددده عدددن إالدددل  ، إا عدددر  سدددهل عنيددده أن يقاسدددمه رالدددهم الدددرالمن لدددن عدددبل
والسدب  .. كدل أسدكنبا المهداعرين رههدل فدي ليدبتهل ورنحدبال ردن و دينهلو .. زوعتيه

 لين المهاعرين وا وصار. خا يبة التي  يى النبي 
 مِهم ـا) السدلا أو  نبا  أ  (ح اج ة  ) أو سهل في  أ  (  د ورِِهمُ  ِفي ي ِجد ون   و ال  )     
 عددن و هارتهددا لهل،كنددب  لسددالرةم وغيددره ال دديا رددن المهدداعرون أوتددي رمددا  أ  (أ وت ــوا
  أ  السدددلا والدددرارة وغيظدددا رمدددا أوتدددي المهددداعرون ردددن كدددا  الحسدددن،. الحدددر  دواعدددي
 ن اددداله ا ندددياا ال  معندددى الحسدددل وال ددديل والحدددرارة (الحاعدددة)وأ نددد  ل دددل  .دووهدددل

 .تن   عن الحاعة
الحاعددة يصدد  وكبعهددا فددي الصددلور  وهددا رددن البعددلاويات واالو هدداالت. ورهنددى و      

أوهددل ل ددر  الددبهل لنمهدداعرين ودداروا ال ي ددارر م الالتيدداج فددي وددلورالو ددي وعددلان ا
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فهددل أغنيدداا عمددا يهتدداه   أ  .و بسددهل أوهددل ر تقددرون إلددى ندديا رمددا ي هتدداه المهدداعرون
 .اعرون لد ن ه  أن يت نببهفال تستشرل و بسهل إلى نيا رما يهتاه المهم المهاعرون

 ن النددده كدددلرهل لالدددالفر،  مويدددل  الددد  عندددى أن المهددداعرين أفضدددل ردددن ا وصدددار     
فدل  عندى أن النده تهدالى  .وأيبر أن ا وصار ال يةلون في ودلورال الاعدة رمدا أوتدبا

 و وهل عمهبا لين النصرة والهةرة. م تاال را لل يهت ا وصار وال غيرال
ــــان   و ل ــــوُ  أ نف ِســــِهمُ  ع ل ــــى و يـ ــــُؤثِر ون  )      ــــة   ِبِهــــمُ  ك   كددددا  .وفاكددددة الاعددددة  أ  (خ ص ا  

 وفددبن الددرعب، رددباد عددن وتددرفههل القددلس، عندداب إلددى وتددبعههل لتةددردال  القاندداوي
 فددي وا عددبان لالحقيقددة االيددبان رحبددة وفددر  ال  ددرة، لاكتضدداا ،ااتيددا أرددرا لهددل ال ضددينة
 ولقددددبة المددددروة، وفمددددا  ال تددددبة، لمكددددان أو سددددهل عنددددى أوددددحالهل فتقددددليمهل. ال ريقددددة
  .الن ب الل عن واالالتراز التباليل،

دعددا ا وصددار ليق دد   خ ورددن إيآددارال المهدداعرين رددا رو  فددي الصددحي  أن النبددي     
 فقالبا  ال إال أن تق   اليباونا رن المهاعرين رآنها. ،لهل ك ا   لن ل البحرين

 كا   أتى رعل  ت هن ألي اريرةف ،را إيآار الباالل رنهل عنى غيرهأو       
فدي وسدا ه فندل يةدل  خ ةهدل. ف رسدلأودالني ال !فقدا   يدا رسدب  النده خرسدب   النده 

فقام رعدل ردن  ".أال  رعل ي ضيف االا النينة  رالمه النه"  خفقا  النبي  .نيئا عنلان
فالاا إلدى أانده فقدا  الررأتده  ادالا  !ا وصار )اب ألب  نحة( فقا   أوا يا رسب  النه

دفقالز .ل يريه نيئاال ت خ ليف رسب  النه بية. كدا     والنه را عنل  إال ك بت  الصّ 
فنددبّ ريهل وتهدددال ي فدد   ئي السدددراج وو ددب  ل بوندددا النينددة. فددد اا  فدد اا أراد الصددبية اله شددداا
حينه ف   ئيده وأ ر يده    تصدنلي فدل فقدبري إلدى السدراج ت در  أود ديل الضيف ف اا أاب 

 ]رواه البخاري[ . فقهلوا وأفل الضيف.أو ا و فل
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كددا  لألوصددار  "إن  خعبدداس أن النبددي الددن فددي ت سدديره عددن الددراز  وافددر ال  ددر      
 لكددل رددن ال نيمددة فمددا كسددمز   نددئتل كسددمتل لنمهدداعرين رددن دورفددل وأرددبالكل وكسددمز  

فقدالبا  ال لدل وقسدل لهدل ردن  ."هل ال نيمة ولكل ديارفل وأردبالكلوإن نئتل فان ل .لهل
علــى أ نف ِســِهُم  و يـ ــُؤثِر ون  )فدد و   الندده تهددالى   .وال وشددارفهل فددي ال نيمددة ،دياروددا وأربالنددا

ــان  ِبِهــُم خ ص ا  ــة   فبددين أن اددالا االيآددار لدديب عددن غنددى عددن المددا ، ولكندده عددن  (و ل ــُو ك 
ج، وفدددل يدددرق فدددي ر  صدددا، وادددي ال  دددوأودددنها ردددن ال    .الاعدددة ويصاودددة وادددي ال قدددر

وافدر الم سدرون  .رن ل أو لاب أو سحاب أو لرك  فهي يصدا،، الباالدل يصاودة
يف لال هدام وتهننهدل عنده التدى يشدب  الضديف،  دل افدروا رن إيآدار ا وصدار لنضد أوباعا

أن اآليدددة و لدددز فدددي الددد  االيآدددار، والصدددحي  أوهدددا و لدددز لسدددبا إيآدددارال المهدددداعرين 
 . ا.ادلال يا،  ل ال يمتن  أن يليل فيها سا ر االيآارات

 :تنبيه

   تهددددالى لقبلدددده النددده ووددددف الددددالين الدددا  رددددن أعندددى المقددددام اددددالا  فآيدددر الددددن كدددا      
  و أ ِوـيرا   و ي ِتيمـا   ِمُســِكينا   ح بهِـعِ  ع ل ـى الط ع ـام   ُطِعم ـون  و ي [8:اإلنسـان]، وكبلده  و آت ــى 

 ال وكدل لده، تصدلكبا را يحببن وال تصلكبا اهالا ف ن ،[711:البقرة] ح بِهعِ  ع ل ى اُلم ال  
 يصاوددددتهل ردددد  أو سددددهل عنددددى   ددددروا واددددهالا .لدددده لددددرورة وال إليدددده الاعددددة لهددددل يكددددبن
 لده فقدا  رالده، لةميد  ت الصدلي  ت ص دلق المقدام ادالا ورن .أو قبه را إلى هلوالاعت
 واكدددالا! ورسدددبله النددده لهدددل ألقيدددز  ت فقدددا  " انددد ؟ ألقيدددز ردددا"  خ النددده رسدددب 
 إلددى للفهدده يدد رر رددنهل فكددل اليررددبك، يددبم وأوددحاله عكررددة عنددى عددر  الددال  المدداا

 فمددا الآالدد ، إلددى اآليددر فددرّده المدداا، إلددى يكددبن رددا أالددبج رآقددل عددري  واددب ودداالبه
 عدددنهل النددده رلدددي .ردددنهل أالدددل يشدددرله ولدددل  يدددرال عدددن رددداتبا التدددى الآالددد  إلدددى وودددل

   (1)[.وأرلاال

                                                           
 تيسير الكريم الرحمن – مفاتيح ال يب –التحرير والتنوير  –في مالل القرآن  – محاون التأويل (1)
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 فيا عباد الله..
 

 (2)..ر مت كم  كم.. أايوق أ  وتبص  ا أم

 ا عووقد ا وإى  منابِتكم يا أهل ون

ُ ها مِ ضارت  ا ن  وتيهأت د  واىعناقي َّ  إ

  مشد د   عماُِ األ يق فوها  ه رِ ورِ 

   
 فلول الغرب أضحت أمة!

عندى لالل  الرودبا و  مسباب تحقي  النصرأأدرك أعلاا ا رة أن الباللة رن أال      
وولددهبا وصددا أعيددنهل اددلفا ال يتباوددبن عددن تحقيقددهم واددب الهمددل  .لشددهبلهلتحقيقهددا 

  عنى زرع ال تن لين المسنمين لتم يقهل فل رم ق واللهال كبتهل واااب ريحهل..
سددهيهل يشددهل عنددى  القددليل والحددلي  تدداري هلرغددل ايددتالل النيددل والنهددار فدد ن و      

 وكدف ا ولدى الحروب الصنيبيةف ي  ..عافاما ز  تقا ر س  تي تالال القادأ لنشراللاوب 
لبسددها كددل أو  م نقهددا الرلددا دينيددةيفددي رةمدد  فنيددر ربوددز ل روسددا  "أورلددان الآدداوي" البالددا

 ي بته  يقب  في  ..م1335عام  (تشرين الآاويوبفمبر ) 15نارة الصنيا يبم 
 ولتكن رماحكم وويوفكم  وب أعدائكم الكفرة المسلمين .. "اتحدوا

 ".في فلسطين الذين اغتصبوا ديار السيد المسيح

دأب كدددادة ال روةدددة عندددى تبأيدددف ال الفدددات والن اعدددات لدددين الكدددام وأردددراا  لقدددلو      
أعةبادددا ليدددنهل لشدددكل فاودددز تبدددلو فيددده السدددالهل، وكدددل أوكدددلوا ال تندددة و  المن قدددة فدددي

رهظمهدددددا ررغبلدددددة، لدددددل ور نبلدددددة ردددددن الحكدددددام المت اودددددمين  المدددددالت ال روةدددددة فدددددي
  !!البه  لالستنةاد لال روةة عنى لهضهل

 م تددددل  1337فهندددلرا الاودددر ال روةدددة أسدددبار أو افيددددة فدددي المندددتهل ا ولدددى عدددام      
لددن تددت  الددافل درشدد   رلددبان لددن تددت  الددافل النددا، ودك دداق  تحييددل فددال الشددقيقين

                                                           
 األرومة: األ ل (2)
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أالددل  رددنهل لنةددلة أو افيددة لسددبا اوشدد الهما فددي يصددبرة وودد اع عنددى  دون أن يهددا
  رن ال روةة! وف وهل في ر رن مالسن ة

 والددبزير ندداور فددي رصددر اسددتنةل عنددى يصددمه لددرغام لددل  ال ني ددة ال ددا مي     

م،  ددددل ألددددرم رهدددده 1100الهالددددل لهمددددبر  ا و  الددددافل رمنكددددة ليددددز المقددددلس عددددام 
  عيب  وبر اللين زوكي في الشام! لحماية رصر رن ات اكية الماية،

ألماويدا فريدلري   والكارل الال  ينف والله الهاد  في رصدر، اسدتنةل لد ربرا بر     
يسددى ع م، عنددى أييدده1224الآدداوي عنددى رأس المنددة عرفددز لالحمنددة السادسددة عددام 

ي سددددب  والرراددددا عمدددده للرشدددد ، وأد ت الحمنددددة إلددددى كيددددام الكارددددل لتسددددنيل القددددلس التدددد
م إ ددر ال ددينم لتسددنيمها إلددى فريددلري  الآدداوي دون 1147الددلين ا يددبلي عددام  وددالح

  يياوة والماية! كتا  لات اكية

ورآل ال  يتكدرر لتمارده لدين الكدام وزعمداا المن قدة الهرليدة اليدبم الدالين يةدلون      
يددده كدددبات لشدددكل تظهدددر ف ال روةدددة الة دددلد الاريدددا، وفدددي ندددقيقهل الهرلدددي عاديدددا! فدددي

لدددلواف  )ل ازيدددة ا رريكيدددة البري اويدددة أو المتهدددلدة الةنسددديات وف وهدددا ابدددز ا االالدددتال 
أو لتحريددر  ،أو رددن أعددل البفدداا لالت اراتهددا اللوليددة لنةددلة اددالا البنددل أو ااك! (إوسدداوية

عددلم ).. لددل (السددن استضددافتها)يتبعددا  (تحريددر)وأوهددا كددبات  !!أو ااك.. اددالا البنددل
  عنى لنل  ير لحمايته رن لنل  ير!!تيان لمآنها اال ، لل(ر ادرتها

دددددلد)ال روةددددددة كدددددل وعددددددل و        لددددددل  الهددددددرب والكدددددارهل فددددددي الهصددددددر الحددددددلي  (الة 
 رن الشرو  والبيئة ال صبة لمهارراتهل والدرولهل، وادل يتقندبن (رناعل)، لل (رنةما)

أرددةى  رددا رددن فيددف يتسددننبن رددن رسددارلها إلددى ردددرلهل ل بدد  ورهددارة.. وكددليما كددالبا 
  (1)لل فل اله يمة تبلأ رن اللايل! ا   رز رن ال ارج..

                                                           
 موقع التاريخ –رنجة الجدد: مقال لعبد الوهاب زيتون ما بين الفرنجة والف (1)
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لبيب  عنى تشهل مو يقة رح بأة في دار الب ا   القبرية في لاريبواافل      
  لما ي ر له لقبله (2)التاس  رن  فروسا

 نما يمكن إو  ،إنع ال يمكن االنتصار على المسلمين من خالل حرب
 باتباع ما يلي:االنتصار عليهم بواوطة السياوة 

 ذا حدثت فليعمل على توويع إإشاعة الفرقة بين قادة المسلمين، و  -
ضعاف إما أمكن حتى يكون هذا الخالف عامال  في شقتها    

 المسلمين.
 مكين البالد اإلوالمية والعربية أن يقوم فيها حكم  الح.تعدم  -
   ؛والنساء إفساد أنظمة الحكم في البالد اإلوالمية بالرشوة والفساد -
 حتى تنفصل القاعدة عن القمة.   

 الحيلولة دون قيام جيش مؤمن بح  وطنع عليع، يضحي في وبيل  -
 مبادئع.   

 العمل على الحيلولة دون قيام وحدة عربية في المنطقة. -

ة العربية تمتد ما بين غزة العمل على قيام دولة غربية في المنطق -
 ، جنوبا
  .م تتجع شرقا، وتمتد حتى تصل إلى ال ربنطاكية شماال، ثوأ   

                                                           
، إال أنـع دميـا . كانـت وجهتـع األولـى صـرمم، بزعم تحرير بيت المقدس مـن أيـدي وـالطين 1232قائد الحملة الصليبية عام  (2)

ــزم ثــم أ وــر فــي أولــى مواجهاتــع فــي  لمــدة أربــع وــنواَ  الشــام. افتــدى نفســع مــن األوــر، ثــم اوــتقر فــي م1251عــام  المنصــورةه 
آمــال فــي حمــل  تــونوقــاد الحملــة الصــليبية ال امنــة وأبحــر نحــو  م1271. وفــي عــام فرنســاإلــى م، ليعــود بعــدها 1251-1253

( على اعتنـاق النصـرانية، وِمـن ثـ م االنطـالق نحـو مصـر التـي كانـت مفتاحـع فـي اوـترجاع بيـت المقـدس! ولكنـع الحفصيولطانها )
 توفي بالطاعون بمجرد أن وطئت قدماه البالد. ]الموووعة الحرة[
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الجهود التي بذلها أعداء شاهد آخر على األندلو في وأفول شمو اإلوالم 
قصة عدو قوي قصة خروجنا من األندلو لم تكن إلحداث الفرقة بيننا.. فاألمة 

 قصة ضياعنا  ..انتصر علينا بقدر ما كانت قصة هزيمتنا أمام أنفسنا
 .كما تأكل الحيواناَ بعضها بعضاوأكلنا بعضنا بعضا  

أهر في ا وللب أفآر رن عشرين دولة يتقاسمها ا وللسيبن والبرلر لقل      
ف ي فل رلينة دولة، لل رلما اكتسل الملينة أفآر رن  ار   !والهرب والصقالبة

  !ورنافب
رنبك )درل الكارها لأو االه الملن المتنافسة التي ع   ،واستمر أرر االه اللو      

هن فيها االسالم والمسنمبن، .. استمر أرراا أفآر رن يمسين سنة.. ارت  (ال با ف
وتبسل فل رن  رنهل لالنصار  لل إيباوه المسنمين، ووكف الن اليان رهرخ 

  ا وللب يستشف را وراا الحةا ويقب   لناا عنسه 
 أندىس   يا أه   

               كمود ا ر اال  وش

ُ م    ونس  اىثقب ي  

        أرى هِ وأط افِ 

ال  اىش    ُ را ر  م  

       ه  وق  وقاُويأمُ ب

 ا   وقا اىم  وفم 

 ُ  ا إال مِ وووبه

 طِ واىغل

قال ومنس اىجزي ةِ  ثقب  

 اىقسطِ  ُ  مِ 

مع  كيف اى ياة  

 (1) طِ ف  في س   اى ياتِ 

 القددب    الشددةاع   الكددلم ا وددللب اتواليدد لهدد  الددافل لددن عبدداد" المهتمددل" الاوادد     
 "المهتمدل  " فيسدرع   أعلا ه، أالل   اااغ  أن  لهل رةاورة والية الافل له يستهين   ل،المتر 

 انددددا .المهتمددددل عيددددب  رأ  لمددددا ارددددلالبر   ال دددداز  الدددد  ويرعدددد  ،الرعددددل الدددد  لنةددددلة
 الددب  الملينددة فددي عيبندده ليبدد  يقددبم النيددل أددالم فددي لكندده ،"المهتمددل" ةمددره اوتهددز
 !ةيرر رن وياله ..الملينة ويحتل له استنةل نر   كصر

                                                           
 . السفط يشبع الق ف ة، وهو ما ي عبأ فيع األشياء (1)
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    هو بتِ ك   د  وعن     وبعم    وويو اىمستج

 !ارِ وووباىن اءِ وض  ومْ اى    ُ  مِ  كاىمستجي ِ 

 يدالتوأ   ،والدله وعندى عنيده ب   ك د رنهدا، ن دل عني دةى  لصدلرةى  الحافل ال  أويا     
 ىكضدو  ،اليال   ارهاو   واليته رن يرجأ    ل ولنات ه، زوعات ه بيزوس   لسةن،ا عود  وأ   ،أرباله
 تدديالال المترفددات   ولنات دده ا،فسددير   االسددير   اأسددير   الم ددرب لددالد فددي "أغمددات" فددي ت ددهاليا
 لنندددداس ي دددد لن   السدددديراتى  أوددددبحن معنيدددده ليمشددددين   لالمسدددد  التددددراب لهددددن ر   ن ددددي   فددددن

 ..تهناسبا له يسترن را عنل ان را الصبل،
في كل عصر، فالذين يخشون  (ملور طوائف)إن هذه هي النتيجة الطبيعية لكل 

لمَو ويموتون قبل غيرهم، والذين يحسبون للفقر حسابع مضحين بكرامة ا
 .ووف يصيبهم الفقر من حيِ ال يشعرون ؛دينهم ووجود أمتهم

أرهن ال رب ا ورولي في ت تيز الهالل ولهل سقب  ال الفة االسالرية      
ات االسالري وتة  ته، عن  ري  إنها  ال تن والآبرات ال ا  ية وت الية النهر 

 يقب  "لروارد لبيب" في فتاله "الشرق ا وسر وال رب"   ..المالابية
)إن الت ريب في المنطقة العربية أدى إلى تفكيكها وتجزئتها، وإن هذا التفكيك 
السياوي واكبع تفكيك اجتماعي وثقافي، والواقع أن إلحاق المنطقة بال رب لم 

  إثارة الفتن الطائفية، يكن ممكن ا إال من طري  تفكيكها وتجزئتها عن طري
 وافتعال أوباب الخصوماَ والعنف(. 

ا رة تباعه اةمة ررف ة تلريرية لبعبداا ]ال ت ا  لهل أن دار ال ران دورته، و      
وركبواتها، ووس ها رن البعبد ف رة عظيمة رباللة رهانة لنمساامة في تحرير 

 وإوها  الهالل ل سره.. 
واالعرااات المهروفة م 2339ال  ا رريكي لنهراق فان والحا رنال االالتفقل       

التي ات الاا "لريمر" الحافل ا رريكي الم ن  لهل االالتال ، التي استهلفز إل اا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  4ج درة اليقين في أسباب النصر والتمكين        

 53 

ى ن  اللولة الهراكية، ورن لينها )الل الةي ( والقب  ا رنية الهراكية وفل وزارات ولد  
اعتآاث البه " ررورا إلى  اللولة لاستآناا )وزارة الن ر(.. وإولار را يسمى "لقاوبن

تحز  ("اللستبر" الم يف التقسيمي )الال  واغه اليهبد الصهاينة في أرريكا
و)الحكبرات ال ا  ية(.. التي تةسل تن   (1)لرالية(يلرالية( و)الكبو ينهارات )ال 

ا فكار التقسيمية، لمينيشياتها القالرة التي تكبوز ر  )   الحكيل( في إيران إلان 
(.. دون أن ونسى "البانمرفة الكردية" والقلس-هراكي السال  )فةي  للرلالنظام ا

 !!التي أوبحز عيشا رنظما كبيا في )فردستان الهراق( يلرله الصهاينة وا رريكان
ركية الحاكلة، ت يال وي ها، واكالا.. فاوز تن  ا  رال ال ا  ية الهمينة، واله       

لرالية( يل اوة لهل ت بي  كرار )الكبو وتآبز فياواتها، التي ستشكل )الصصها( ا
أ  تقسيل الهراق عمنيا.. التى أن )فردستان( الهراق، أل ز عنل اللولة الهراكية 
ورفهز )عنمها( ال ا،، وأيالت تتصرل )فلولة رستقنة( لهل أن أيالت ر اسة 

 يمسة الةمهبرية الهراكية لبل  )ال الباوي( فيها، ووزارة ال ارعية الهراكية.. ووكهز
أ  أو ربافقة للون ر  وتاج الن ر ر  عشرين نرفة أعنبيةعقلا لنمشارفة في إعشر 

وت  ر اللتالع "فرفبك" ال نية لالن ر لتهةير سكاوها  )الحكبرة الهراكية(!!
 الهرب، وعنا ا فراد ركاوهل. واكالا.. 

                                                           
ووحـــداَ حكوميـــة أ ـــ ر  حكومـــة مركزيـــةبـــين  دوـــتوريا  فيـــع مقســـمة  الســـلطاَتكـــون  الحكـــمالفيدراليـــة شـــكل مـــن أشـــكال  (1)

. الدولـةفـي  السـيادةالوالياَ(، ويكون كال المستويين المذكورين من الحكومة معتمـد أحـدهما علـى اآلخـر، وتتقاوـمان -)األقاليم
 والتنفيذيـع التشـريعيةأما ما يخص األقاليم والوالياَ فهي تعتبر وحداَ دوتورية لكل منها نظامها األواوي الـذي يحـدد وـلطاتها 

. أمــا علــى المســتوى اإلمــاراَ العربيــة المتحـدة. وأقــرب الــدول لتطبيـ  هــذا المصــطلح علـى المســتوى العربــي هــي دولـة القضـائيةو 
 لموووعة الحرة[دولة الوالياَ المتحدة األمريكية. ]االعالمي فهي 

و الوالياَ الواقعة ضمن الحدود الج رافية لدولة ما. أقاليم تعرف الفيدرالية في الفقع السياوي على انها اتحاد مجموعة من األ
نع في أتمخ  عن هذين التعريفين ي ك ر ضمن اتفاق مشترر تحدده معاهدة خا ة. ماأو أا الكونفيدرالية فهي اتحاد دولتين أم
ما في ال انية فتحتفظ كل دولة ، أالوزاراَ التي تسمى ويادية من قبيل النفط والمالية والخارجية والدفاع والداخلية ولى تتحداأل

 ]شبكة النبأ[ رضها ووزاراتها من دون الحاجة النصهارها في بوتقة واحدة.أبسيادتها على 
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واوتكماال لتحضير مخطط التقسيم، وت يير هوية العراق القومية العربية، جرى 
ماليين عراقي )عربي( واوتقدام  ةالمصادر الوطنية، تهجير حوالي أربع حسب

وأعطيت لهم هوياَ ووجالَ  .عدد مماثل من أكراد إيران ومن الفرس.
عراقية، في الوقت الذي تم إتالف السجالَ الرومية السابقة بحيِ يتم ت يير 

واوية.. ناهيكم عن البنية العربية األ يلة للعراق قلعة األمة العربية المشرقية األ
قتل أك ر من مليون عراقي على الهوية ذاتها.. مع التركيز على تصفية علماء 

 العراق.. 
ور  رول وتتب  االه ال  بات التقسيمية ال بيآة.. را فان أالل يتبك  أن يتبلى      
ا رر الال  لل يهرفه تاري  الهالل  !ا رريكي )نرعنة( التقسيل لقرار رسمي ةرسالكبو

ووحن في ر ن  القرن الباالل والهشرين.. إا ال تقبل أرريكا  مالشهبب التى اآلنو 
أو غيراا رن اللو  ا ورولية عارة أن يتبلى )المةنب التشريهي(    دولة في الهالل 

أال تقبم الرب عالمية  االنة فبرية لسح  االه اللولة التي  ؟!!ات اا )كرار تقسيمها(
ت عنى المب لباللة أرريكا أو أ  دولة غرلية أو تةاوزت القاوبن اللولي، وتةرأ

  !بوها اللاينية ل   الا ؟ئالتليل لش
لمةتم  لد)اعنما أن )ا رل المتحلة( المترانة، و)رةنب ا رن( ورا يسمى      

لل يهتر  عنى ال  القرار ويرفضه ويلينه رسميا،  اللولي( التال   رريكا لقي أيرس
ل سالقة ي يرة تةتاح فل القباوين اللولية ويحاسا أرريكا عنيه، فبوه نكّ 

 المهروفة.. 
أيضا، ولل تهتر  ولل  وا وكى رن ال ، أن ا وظمة الهرلية الهمينة، لل تحت ّ      

ال رن أعل الهراق الشقي ، فة ا أساسي رن الب ن الهرلي فحسا.. لل  ترف !!
ر.. الي  يةا أن يلرك  رية( الحالية لالالات المهرلة لنت ةيرن أعل فياواتها )الق  

 عرلي أن دور ك ره كادم ال رحالة!!أ  الافل 
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 ي البكز الال  تتالال  فيه سي رة القب  التقلرية المهادية  رريكا عنى علد ف     
رن اللو  الهارة في أرريكا الالتينية.. يظل و ننا الهرلي المنكبب لحكاره ال  اة 

اله الب نية المترانة المم كة اله ينة.. وأال   ،وعماايره المقمبعة الم يبة ،ال اسلين
الال  ت م  أرريكا، وارتلاداا )إسرا يل( رن  موق ة الضهف الكبر  في الهالل

  (1)[ ..التحكل في لقية دو  الهالل ميال  السي رة عنيه
في مقابل نزعة  تيت والتجزئة في العالم اإلوالمي؛هذا التفكيك والتف يتحق و 

 وحدة قائمة على التنسي  والتعاون،  ؛ل أوروباللوحدة واالندماج عند دو 
 مبنية على نهضة علمية غير مسبوقة، مصحوبة بتطوراَ تكنولوجية 

 ثم احتكار غير قابل للكسر  .هائلة، خا ة في المجال العسكري
 (2) ..في المجال النووي وعلوم الفضاء

لةددبار أن تتبالددل، اسددت اعز البنددلان ا وروليددة التددي ال يةمدد  لينهددا سددب  ا]فقددل      
وأن تتةدددداوز تاري هددددا الحافددددل لددددالحروب والمددددالال  والددددبيالت والهنصددددرية والتهصددددام 
لتصددب  لمددا يشددبه ا رددة الباالددلة اات الرسددالة المبالددلة ال الددلة، رسددالة الت ددبر والبندداا 

   !والتقلم واالرتقاا لالبنلان ولالهباد في القارة وحب ا فضل
ضد  السدنبات ا ييدرة عبدتندا أورولدا عندى الق د  في ديسمبر ردن فدل عدام يدال  ل     

فتحددز الحددلود، وأزينددز  (1)ي ددبة إلددى ا رددام، ف ددي ادداله السددنة وتحليددلا يددبم أرددب
الحددباع  ووقددا  المراكبددة البحريددة والبريددة التددي فاوددز ت صددل لددين نددرق وغددرب أورولددا، 

( ندن ناكيدة )(، لدين أعضداا ات نركا اللو  االنترافية سدالقا، وغرلدا الدلو  الرأسدمالية)

                                                           
 شبكة البصرة –اهيم ماخوس ر العربي: د. إب مخطط "تقسيم العراق".. مقدمة خطيرة لموا لة تجزئة وتفتيت الوطن (1)

 موقع لواء الشريعة. –واقع األمة بعد وقو  الخالفة: مقال لهشام عبد اللع  (2)

 21/12/2117تاريخ كتابة المقال:  (1)
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التدددي تك ددددل لمدددبا ني الدددلو  ا وروليددددة المبكهدددة عنيهدددا لحريددددة التنقدددل لددددلون  ا وروليدددة
 عبازات الس ر.

اكددددالا فددددي لينددددة القددددلر ا وروليددددة او نقددددز المسدددديرات ردددد  ا لهدددداب الناريددددة فددددي      
 ،ر تنف المنا   المحااية لنحلود وعنى عباوبها الشاسهة التي تدرلر ألماويدا لببلندلا

 شي  والنمسا لالمةر وسنبفافيا. والت
ولدددددالرغل ردددددن ربعدددددة البدددددرد والصدددددقي  التدددددي تةتددددداح المن قدددددة إال أن  الل النددددداس      

 االتشلوا ليشهلوا للاية ررالنة عليلة رن تاري  أورولا الحليآة.
اددددالا ورفهددددز الددددلو  االنددددترافية السددددالقة التددددي دينددددز االتحدددداد ا ورولددددي عددددام       

باويدددددا والمةدددددر ولبلندددددلا وسدددددنبفافيا وسدددددنبفينيا وعمهبريدددددة إسدددددتبويا وليت  وادددددي 2338
فددي الددين  مالتشددي  رسددميا المراكبددة البريددة والبحريددة ردد  عيددراوهل فددي االتحدداد ا ورولددي

  .أل ز ع يرة رال ا االعرااات المتهنقة لالمالالة البحرية إلى المرافئ ا ورولية
 قة الشخصية، بهذا ويتمكن مئاَ ماليين األوروبيين من التنقل بالبطاو 

 وبهذا تخطو  .وبدون نقا  ومراقبة وحدود وتفتيش
 أوروبا خطوة جديدة هامة نحو الوحدة.

ادالا فددي أورولددا أردا فددي لددالد الهددرب، اليد  فددل عبارددل البالدلة رتددبفرة وكا مددة رددن      
والهدددددادات  تصددددداد والة رافيدددددا والنظدددددام السياسددددديفالن دددددة والتددددداري  واالك مرئدددددات السدددددنين
وفدالل  وعدبد عدلو واالددل يهدلد المصدير المشدترك والبعدبد الهرلددي  .. تدراثوالتقاليدل وال

فل االه الشرو  المتبفرة لقبة لقيام الباللة الهرلية لل ت ن  فدي تحريد  ود رة   ..فنه
 الت تز والتشتز وال ركة الهرلية..

ادداله الشددرو  المتددبفرة لددل  الهددرب رددن المحددير إلددى ال نددي  ال تتددبفر عنددل فآيددر       
والبندلان، ولكدن ولدالرغل ردن رةمبعدة الظدرول الةداا ة  يدة والدلة القيقيدة رن ا ردل 

عندى أر  الباكد  إال أن البالدلة لدين لدالد الهدرب تبدلو لهيدلة المندا ، ولدن تتحقد  فددي 
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الهرلددي عندى الهكدب ردن الد  فد ن المشدهل  !البكدز القريدا، وال فدي السدنبات القريبدة
فيمدددا وقدددا   مت البالدددلة الهرليدددة تبتهدددل، وإركاويدددايددد داد سدددباا وسدددبداوية يبردددا لهدددل يدددبم

   (1)[!االلتقاا ت و ، وأسب القيارة الهرلية تهلم لمهاو  رحنية غرلية الصن  والمصلر
إذا اى ليم  مُ فو

 ٌ   واُوِة اواىبلي  

يا ىيت أمي ىم 

..  ىيتني يتلدن

اىقدس  ثكل .. ف

  اىع اُ  أسي ٌة 

 انظ  فلقل  

 أض ْت أمة    اىغ بِ 

مسح  ق..  يويدع 

 اىمنسابات  ه  ودمع  

    وقب - اربُّ وي

 كنت  ت ابا  -اىيق ِ 

 اىخطب  في اىصقماِل 

 عز  مصابا

 اى زب  أض   

 اوا أازابودنوعن
(2) 

: علمائهــا وهــذا التفريــ  الــذي حصــل مــن األمــة  /كددا  نددي  االسددالم الددن تيميددة 
ذلــك هــو الــذي أوجــب تســلط األعــداء عليهــا. و  ؛وأمرائهــا وكبرائهــا ومشــايخها

و ِمن  ال ِذين  ق ال وا إنـ ا ن ص ـار ى  بتركهم العمل بطاعة اللع وروولع كما قال تعالى:
او ة  و اُلبـ ُ ض ـاء  إلـ ى  ـنـ ه م  اُلع ـد  ـر وا بِـِع ف أ ُغر يـُن ـا بـ يـُ أ خ ُذن ا ِمي  اقـ ه ُم فـ ن س وا ح ظـ ا مِهم ـا ذ كِه

ان وا ي ُصنـ ع ون  يـ ُوِم اُلِقي ام ِة و و ُوف  يـ ن بِهئـ ه م  ال    .[13]المائدة: ل ع  ِبم ا ك 
 فمتى ترر الناس بع  ما أمرهم اللع بع وقعت بينهم العداوة والب ضاء، 

 وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا  لحوا وملكوا؛ 
 ]مجموع الفتاوى[. فإن الجماعة رحمة، والفرقة عذاب

 فيا عباد الله..
ا تدرر معنى الخطر الـداهم عليهـا مـن جـر اء اختالفهـا، وتـرى إن أشده القبائل تأخر 

بناءها ينبذون الخالفاَ الداخلية، وينسون العـداواَ الجانبيـة عنـد إغـارة العـدوه أ
                                                           

 ي العربي النرويجيمدير موقع الصفصاف اإلخبار  -أوروبا أمة موحدة ذاَ روالة واحدة والعرب أمة مشتتة بال روالة: مقال لنضال حمد  (1)
 من قصيدة "شكوى بين عامين" للمبدع/  الح بن علي العمري (2)                 نقال عن موقع "التاريخ"  –
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ف بالـــذين يقومـــون ـالخـــارجى علـــيهم؛ حر ـــا علـــى مصـــلحتهم االجتماعيـــة.. فكيـــ
ة الطفيفــة.. ينســون عــداوتهم الجزئيــ ومــع ذلــك ال عون إليــع؛بخدمـة اإلوــالم، ويــد

إن هــذا الوضــع تــدهور مخيــف، وانحطــا  مفجــع، وخيانــة لنوــالم والمســلمين.. 
ــاريخهم.. ولــيو للمســلمين مــن وهــ ــع المســلمون فــى ت ــر داء ابت لــي ب طريــ  و أكب

إال ذلـــك الســـالح البت ـــار، والخنـــدق األمـــين، والقلعـــة  لمواجهـــة األعـــداء األلـــداء
 (1) خوة"إقلعة: "إنما المؤمنون  ؛الحصينة

   
 :المبين مقدمة للنصر صالح الدين  جهود تحقيق الوحدة ب

رندددال أن تدددبفي السدددن ان ودددبر الدددلين تهيددد ت يدددالفر د. عبدددل النددده واوددد  عندددبان أوددده      
لتباليدددل الهدددالل االسدددالري تحدددز لبا ددده وإررتددده.  لنب دددل ودددالح الدددلين ال دددر، المباتيدددة

سددية أن يبالددل الددبالد الباالددلة واسددت اع ل ضددل رباابدده الهسددكرية ويبرتدده الحرليددة والسيا
تندب ا يدر . فقدل فاودز ال با دف فدي الدديمن تتصدارع فدي عهدل ودالح الدلين، وتقتتددل 

فددي  (الحملاويددة)كتدداال رريددرا رمددا عددر  البالددلة االسددالرية لنت كدد  والتمدد ق. فكاوددز 
ليدل تتنازعدان عندى الحكدل، فمدا أهدر دعدي فدااب زعدل أوده فدي ز   (النةاالية)و ،ونهاا

تظدددرم ف الدددلث لهددد  القالكدددل وااللددد راب فدددي لدددالد الددديمن، واوتشدددرت المهدددل  المن
ح الدلين أن يدر  الشدها عد  عندى ودالو وعمز ال بلى، وسادت ال دتن..  ،المالال 

" تدبران نداه"تل لهضه لهضا، وتكيل ال ا  ة لن ا  ة ا يدر م ف رسدل أيداه المسنل يق
ودلدز فدي  دب  الدبالد لت نيصها رن االه ال تن التي لرلز أ نالهدا، إلى لالد اليمن 

 وعرلهام ليضمها إلى رصر والشام تحز إررة وااللة.
لهدددلرا وودددل إلدددى الددديمن، وتبغدددل فدددي " بران نددداه"تدددويدددالفر لهددد  المدددهريين أن      
ارتداالبا إلدى  م فت  والله ردا ي يدل عدن  مداوين الصدنا ورليندة. ويبدلو أن اليمنيدينأرلها

                                                           
 من كلماَ بديع الزمان النوروي (1)
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ب. لدددل فدددان اليمنيدددبن أو سدددهل رةيئددده لمدددا فدددان يهاويددده الددديمن ردددن ال بلدددى وااللددد را
أرددر فتحهددام فكددان وددباب القددالع يرسددنبن إليدده ر اتيحهددا " تددبران ندداه"يسددهنبن لنقا ددل 

وردددا إن تدددل فدددت  الددديمن التدددى ولدددى ودددالح الدددلين  القنددا لندددلراا، ورغبدددة فدددي االسدددتقرار.
 ". تكين لن أيبب"  ل أياه  "تبران ناه"عنيها أياه 

من است اع ودالح الدلين أن ي دت  لركدة و درالنب، وفي الهام الال  تل فيه فت  الي     
 اد503والة ا الشركي رن تبوب الحالية إلى كالب. وفان ال  عام 

هـــــ اوــــتدعى  ــــالح الــــدين أخــــاه الملــــك العــــادل لحضــــور 572وفــــي عــــام      
وقـد حـاول  الذي عقده في دمشـ  لسـفراء األمـراء المسـلمين. المؤتمر اإلوالمي

ر أن يقطــع دابــر الخــالف بــين األمــراء المســلمين،  ــالح الــدين فــي هــذا المــؤتم
   اد.وأن يحق  بينهم األخوة والوئام.. وقد اجتمعت كلمتهم على االتح

ولدددل يشدددال فدددي ادددالا االعتمددداع سدددب  رندددلوب المبودددلم الدددال  دارت لينددده ولدددين      
 ت ت  لالنتيةة المرعبة. والح اللين رناكشات الادة لل

إلددى االوضددباا تحددز رايددة ا يددبة االسددالريةم ولمدا لددل يسددتةا ودداالا المبوددل      
، ورده إلددددى الحدددد  الدددد ر وددددالح الددددلين أن يحمددددل السددددالح لددددردع ودددداالا المبوددددل

وددالح الددلين إلدددى المبوددل فحاوددرتهام فرلدد  عدد  الدددلين تقددلرز عيددب  و  والرنددل.
اددددد لمقتضدددددى 541ودددداالا المبوددددل، وتددددل الصددددن  ليندددده ولدددددين وددددالح الددددلين سددددنة 

وددددداالا المبودددددل إلدددددى ودددددالح الدددددلين )ندددددهرزور( )رهاادددددلة الدددددران( عندددددى أن يسدددددنل 
وأعمالهددا، وواليددة )القرالنددي(، وعميدد  رددا وراا وهددر الدد اب رددن أعمددا  واليددة )ت ةدداك(. 
وأن يت نددى وددالح الددلين عددن المبوددلم عنددى أن تكددبن ال  بددة والنقددبد لاسددل وددالح 

 اللين، وأن ي ض  ع  اللين واالا المبول لسياسة والح اللين.
دين بعد )معاهدة حران( أن يحشد عساكر المو ل، وقد اوتطاع  الح ال

 تحت  ..وونجار، والجزيرة، وأربل، وحران، وديار بكر، وغيرها

This file was downloaded from QuranicThought.com



  4ج درة اليقين في أسباب النصر والتمكين        

 00 

 لواء واحد بعدما كانت شيعا وأحزابا.
أوبحز البالد التي واللاا والح اللين رمتلة ا  درال، واسدهة ا رعداا. فقدل       

ة إلى الب  النيل، ويمتدل أنده فان سن اوه ينشر أعنحته عنى عهات فآيرة رن الررن
فدديهل سددباالل أفريقيددة الشددمالية التددى  ددرالنب، وأيضدد  لددالد الدديمن وعددلن، واسددتبلى 
عنى سدباالل  درالنب وتدبوب التدى رليندة )كدالب(، وي دا لده عندى المندالر فدي اداله 

 الةهات فنها.
وال شك أن األمة اإلوالمية من أقصاها إلى أقصاها عقدَ أملها األكبر على 

 ح الدين، واوتبشَر خيرا في تحقي  وحدة المسلمين على يديع. البطل  ال
 ولقد حان االنقضا  بعد هذه الوحدة المترا ة على دولة الصليبيين 

 في القدس، وجعلها أثرا بعد عين في معركة حاومة؛ لها في 
 التاريخ دويه، وفي األجيال افتخار وإعجاب.

ين لنددددبالد تحددددز الكمدددده وددددالالا وكددددل رأ  الشددددهراا أن فددددي تباليددددل وددددالح الددددل     
لنبالد، وع ا لإلسالمم لهل أن ندقيز اداله الدبالد لحكدام ال يصدنحبن لتدللير المند ، 

ورأوا في تباليل فنمة البالد تمهيلا ل ت  القلس وتحريراا ردن  وال الدارة نئبن الرعية.
   (1) الصنيبية الحاكلة..

 يقب  الهماد ا وبهاوي      
 

صِ ك وقحِ عوبفت

 ال   واإلس   ويفخ

أسدى صالح  اىديُِ 

 د او اىدنيا ي

فتم    فت  ك   اقِصد 

قِر نصِ ك  و بن 

 ا   و ُ  األيوتش

قُ  وا سوبنقاِىه

 ا   واِء ت قواى ر

ِه وب صقىِ 

                                                           
  الح الدين األيوبي: د. عبد اللع نا ح علوان )بتصرف واختصار( (1)
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 اىفتح  اى ح

ال ات  ود ْ  ىلع

 اوام هود    نظوي

ك  وقاِ وىفت

 ا   واإلتم

زُّ و اسل ْم ي عِ 

 ال   وبنصِ ك  اإلس
 

أفآددر رددن ربكدد   لنهددرب أن يه رددبا ال روةددة ورههددل الم ددب  والتتددار فددي رددا فددان]فددد     
 م عنددى يددل القا ددل1188و افيددة عددام اددا فددي ألددلاا رددن سددقب  إرددارة الر   مورنحمددة

عندى يدل ودالح الدلين.. إلددى م 1147عدام الشدهيل عمداد الدلين زوكدي.. إلدى ال ددين 
ةدة تماردا رددن دالدر ال رو إلدى م..1203عدالبت ل ارسدها السدن ان ك د  عدام  عدين

السددن ان ا ندددرل ينيدددل   يددر عيدددبلهل ورهدداكنهل فدددي المشدددرق االسددالري عندددى يدددل
اللولددة رددن الددلايل،  لندداا مم.. إال  لهددل إعددادة لندداا البيددز الهرلددي1239كددالوون عددام 

 ورل عسبر الباللة لين ا نقاا في رباعهة ال صبم وا علاا.. 

لهددل أن لنددى وددرح دولددة كبيددة الددلين القدد  االوةدداز الهظدديل فددي ال ددين  فصددالح     
 ، إلددى رشددارل تددبوب غرلددا، إلددى السددبدان ورنددال  النيددل عنبلدداارتددلت رددن الهددراق نددركا
 الهرلية..  ر  اليمن ونبه الة يرة

 م أولدددددى اوتصدددددارات الهدددددرب فدددددي الهصدددددر1379عدددددام أفتدددددبلر وردددددا فدددددان لحدددددرب      
 الدال  فقدلواه مل هدل الهمدل الهرلدي المشدترك والتضدارن الهرلدي الحلي  أن تحدلث إال

  لهلاا ربانرة!

ل يره..  وكليما كالبا  الحكيل رن اتهل ل يره، وا الم  رن أوب  ربعظة       
  (1)[ننتهل وليتهظبا رن التاري  وعبره!ف

 
 فيا عباد الله..

التيأسقا.. ىيو   اىشقاِء سينجلي، 

                                                           
 موقع التاريخ –بد الوهاب زيتون ما بين الفرنجة والفرنجة الجدد: مقال لع (1)
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  اىفج   سق  يز ُّ صقت  اىبلبو ِ 

ا وننص ِ     وا مشاعودنيواى  ست م   

  ِ وضول ِ م   ك    كُّ  تود   ،اوهكف ِ  يف
 

  وأزل روولك، ومحبة محبتك على واجمعهم ائتالفهم، للمسلمين أعد اللهم
  يقدر ال إنع ؛ووالء محبة بهما وأبدل وعداوة ب ضاء من بينهم ما

  عدهاأف ؛ابتداء القلوب ألفت كما ..أنت إال ذلك على
 .الدعاء مجيب وميع إنك وحكمتك بعزتك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ا:سابع
 تحقيق

الزهد وقصر 
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 :وما الحياة الدنيا إال متاع الغرور

ـــن ك ُم كدددا  تهدددالى        ـــاخ ر  بـ يـُ ي ـــاة  الـــَدنـُي ا ل ِعـــب  و ل ُهـــو  و زِين ـــة  و تـ ف  ـــا اُلح  ـــوا أ ن م  اُعل م 
ـــب  اُلك ف ـــار   ِ  أ ُعج  ِد ك م   ـــِل غ ُيـــ ـــاثـ ر  ِفـــي اأُل ُمـــو اِل و اأُل ُوال  ـــر اه   و ت ك  نـ ب ات ـــع  ث ـــم  ي ِهـــيج  فـ تـ 

ــِديد  و م ُ ِفــر ة  ِمــن  الل ــِع و ِرُضــو ان  و م ــا  م ُصـف ر ا ث ــم  ي ك ــون  ح ط ام ــا و ِفــي اآُل ِخــر ِة ع ــذ اب  ش 
 [21:]الحديد  اُلح ي اة  الَدنـُي ا ِإال  م ت اع  اُل  ر ورِ 

 ثـم أعقـب هـذا التحـري ، تحـري  علـى الصـدقاَ واإلنفـاقوب  هذه اآليـة      
ــع الحــرص علــى اوــتبقاء المــال إلنفاقــع فــي  باإلشــارة إلــى دحــ  وــبب الشــح أن
لذائذ الحياة الـدنيا، فض ـرب لهـم م ـل  الحيـاة الـدنيا بحـال محق ـرة علـى أنهـا زائلـة 

 .ألن التعل  بها يعوق عن الفالح ؛تحقيرا لحا لها وتزهيدا فيها
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، وأنير إلى أوده ينب دي أن وغيره اق الباعا فل ال  في سياق الح  عنى االو     
تت ددال الحيدداة وسددينة لننهدديل الددلا ل فددي اآليددرة، ووكايددة رددن الهددالاب الشددليل، ورددا عددلا 

يبدار عدن ولالل  أعقا رآل الحياة اللويا لاال مال  رن أالبا  الحياة فهب رتاع كنيل
 (و ِفي اآُل ِخر ِة ع ذ اب  ش ِديد  )  اآليرة لقبله

والصر الحياة اللويا في ا يبار الةاريدة عنيهدا ادب كصدر  .فادة الحصرال (اأ ن م  )و     
لدالنظر إلدى ردا و  ،أالبا  الناس في الحياة عنى االه ا ردبر السدتة لاعتبدار غالدا النداس

بن الحيدداة الددلويا، والتددي إن سددنل لهضددهل رددن ئتنصددرل إليدده امددل غالددا الندداس رددن ندد
لددددالين عصددددمهل الندددده تهددددالى فةهددددل إال ا ملهضددددها ال ي نددددب رددددن راللسددددة لهدددد   يددددر

ى ق دددوإال فددد ن الحيددداة كدددل يكدددبن فيهدددا أعمدددا  التد   .أعمدددالهل فدددي الحيددداة فنهدددا لبعددده النددده
 والمناف  واالالسان والت ييل لنح  وتهنيل ال ضا ل وتشري  القباوين.

وردددا ال ي ندددب ردددن  ،بن الحيددداة ردددا ادددب ال الدددا عندددى النددداسئوكدددل افدددر اندددا ردددن نددد     
اريمدددددة، وادددددي أودددددب  أالدددددبا   ئايدددددات الشدددددري ة أو اكتحدددددام رسددددداو ال  رقارفدددددة تضددددديي 

 الداد النداس فدي ت دبر فدل واالدل ردنهل، المةتم  في الحياة، واي أيضا أوب  أ دبار 
ددددن ، ، وال ينددددة  ددددبر ال تددددبة ددددبر الشددددباب ال  بلددددة والصددددبا، والنهددددب فدددد ن النهددددا  ددددبر س 

  بر الكهبلة، والتكا ر  بر الشي بية.  والت اير
 أشياء:وذكر هنا خمسة 

اسدل لقدب  أو فهدل يدراد لده المد ح والهد   لتمضدية البكدز أو إزالدة والشدة  فاللعب:     
، أو لةندددا فدددرح ورسدددرة لندددن ب، أو يةندددا رآدددل ، أو السدددكبتالبالدددلة، أو السدددكبن

لبالشددة  ، ف عمددا  ا عضدداا وتحريكهددا دفهددا، أو يةنددا لددله لنب ددي الدد  لنحبيددا
، ورنده الهبد ، وفدالم ح رد  المدرأة كبتلهاليان المقصبد للف  والشة السد، واالسكبن
 أو إرلاا له. إكبالها ور  ال  ل تحببا العتالب
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 ،ف ددبر ال  بلددة  ددبر النهددا موالنهددا اددب ال الددا عنددى أعمددا  ا   ددا  والصددبيان     
النددداس فدددي ا  دددبار  فيقدددل ويكآدددر لحسدددا ت ددداوت متيدددان رندددهويت ددداوت غيدددرال فدددي اال

. واالفدددرا  فيددده ردددن غيدددر أودددحاب   ولددده هاا ولدددى ردددن االوسدددان وفدددي رعاالدددة الهقدددب 
تـ ن ــا بِـاُلح  ِه أ ُم أ نُــت  ِمــن    دبره يدهان ل سددة الهقدل، ولددالل  كدا  كددبم إلدراايل لدده  أ ِجئـُ

ِعِبين . والنها يكآر في أالدبا  النداس فدي الدلويا فهدب عد ا عظديل ردن [55:]األنبياء الال 
 أالبالها والسب  أوه ي هم ر رهظل أالبا  الصبا.

اسددل ل هددل أو كددب  يقصددل رندده التددالاا الددن ب لدده ووددرفها عددن ألددل الاوددل  اللهــو:و      
تشددداغل عنددده.   أ  ،ردددن تهدددا الةسدددل أو الحددد ن أو الكمدددل، يقدددا   لهدددا عدددن الشددديا

ف دددبر الشدددباب  دددبره، ويكآدددر النهدددب فدددي أالدددبا   .وي ندددا النهدددب عندددى أالدددبا  الشدددباب
 اللويا رن ت نا النالات وال رب.

وفددي  .لدده ات أو المكددان لمددا يةهددل وكهدده عنددل ودداأره ر سددراتحسددين الددال :والزينــة     
والدد  فددي  بدداع  م بدداع الندداس الرغبددة فددي أن تكددبن رندداأرال السددنة فددي عددين ودداأريهل

 ما فان رن أسباب نلته فيهن فآرة إغراا الرعا  لهن لالل .رلالنساا أنل، و 
، ن ندددبالهل يشدددهر لالتدددلاا زوا  رحاسددد ن الرعددد مويكآدددر التددد ين فدددي  دددبر ال تدددبة     

ا   والمددرأة التددي فاوددز غاويددة تحددا أن تكددبن الاليددة، ولدديب الدد   عددل تهرلددها لنرعدد
لدددل الددد  لتكدددبن السدددنة فدددي النددداس ردددن  ،ل و سدددهل فمدددا يتبامددده الرعدددا  فددديهن غدددرورا

 الرعا  والنساا.
 .ف ن رهظل المسافن والماللب يراد رنه ال ينة موي نا الت ين عنى أالبا  الحياة      
وال  ر  اللي  المرا عدن رحاردله والصد ات  .الكالم الال  ي  ر له :والتفاخر     

 ن ندد ن ال  ددر أن يقدد   (مالت اعددل). وودديغ رندده زوددة فيدده لددالح  أو البا ددلالمحمددبدة 
ن ك مُ ) لين عاوبين فما أوب  له تقييله لظرل  .(بـ يـُ
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فمدددن  .والندداس يت دددايرون لالصددد ات المحمددبدة فدددي عصدددبرال وأعيددالهل وعددداداتهل     
وادب الصد ات التدي القا قهدا رحمدبدة فدي الهقدل أو  ،لص ات را ال  ر لده غيدر لا دلا

الشدددرع. ورنهدددا ردددا ال  دددر لددده لا دددل ردددن الصددد ات وا عمدددا  التدددي اوددد ن  كدددبم عندددى 
فدددي  مدددن ال مدددبر وفدددي  رآدددل الت ددداير لددداالغالا ،التمدددلح لهدددا وليسدددز القيقدددة لالمدددلح

  ربا  في غير ال .وال  ر لقتل الن بس وال ارة عنى ا ا،الميسر وال و
 وه زردن االكبدا  عندى ا فهدا   من ل  ت اير في  بر الكهبلة وافتما  ا وأغنا ال     

والت ددداير فآيدددر فدددي أالدددبا  النددداس فدددي الدددلويا، ورنددده التبدددااي  التدددي يقصدددل رنهدددا ال  دددر.
 واله ةا، وعنه ينش  الحسل.

 دة فدي ال هدل لحيد  يند   ت اعل رن الكآرة، ووي ة الت اعدل اندا لنمبال والتكاثر:     
ف ودده يكددبن أالددر، عنددى أن يكددبن ا فآددر رندده  مرن لددة رددن ي الددا غيددره فددي فآددرة ندديا

 . يدر لده الكآدرة رنده ئن المرا ينظر في الكآرة رن ا رر المحبدبب إلدى اردر  فك معنله
فصارت تستهمل في الحر، عنى تحصديل الكآيدر ردن  م ل ناع إ الق وي ة التكا ر

   [1:]التكاثر أ ُله اك م  الت ك اث ر ال ير رمن الصل عنيه، كا  تهالى  غير رراعاة ر البة
والمهنى  أن النه أكام وظام أالبا  النداس فدي الحيداة الدلويا عندى الكمدة أن تكدبن      

الحيدداة وسددينة لبنددب  الن ددبس إلددى رددا اي اددا الندده لدده رددن الهددروج إلددى سددمب الم ن ك ي ددة فمددا 
اد  عنيه كبله   ِليف ةِإنِهي ج  ، فكدان وظدام اداله الحيداة [41:]البقـرة ِعل  ِفي اأُل ُرِ  خ 

عنى أن تةر  أردبر النداس فيهدا عندى السدا تهداليل الهدل  لن دبز لالحيداة ا لليدة فدي 
وكدل تضدمن ، اقصدلاالنهيل الحد  لهدل الممدات والبهد ، فد اا النداس  كدل الرفبادا عدن ر

ـال  كبله تهالى   ا ِمـُن ذ ك  ر  أ ُو أ نـُ ـ ى و ه ـو  م ـُؤِمن  فـ ل ن ُحِييـ ن ـع  ح ي ـاة  م ُن ع ِمـل    ـاِلح 
ان وا يـ ُعم ل ون  [27:]النحل ط يِهب ة  و ل ن ُجزِيـ نـ ه ُم أ ُجر ه ُم بِأ ُحس ِن م ا ك 

ــر اه  م ُصــف ر ا)      ــب  اُلك ف ــار  نـ ب ات ــع  ث ــم  ي ِهــيج  فـ تـ  ِ  أ ُعج  ( ح ط ام ــا ث ــم  ي ك ــون   ك م   ــِل غ ُيــ
تشبيه ايئة االه ا البا  ال البة عنى الناس في الحياة فدي فبوهدا رحببلدة لننداس ر ايدة 
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وبات عليل أوبته غي  فاستب  وافتمل وأ عةا له ردن  تقضيها لهيئة لهل وفي سرعة
 ر ه فمضز عنيه رلة فيبب وتح ل.

ب( أو )ييددب دتضددافرت فنمددات الم سددرين عنددى ت سددير يهددي  لدد (ث ــم  ي ِهــيج  )وكبلدده       
، ولدددل يسدددتظهروا لشددداال ردددن فدددالم الهدددرب يدددل  عندددى أن ردددن رهددداوي الهيددداج (يةدددف)

 ن رددددادة الهيدددداج تددددل  عنددددى  مالبعدددده أن الهيدددداج  ال نددددل ورقارلددددة اليددددببو الة ددددال، 
والدددد رع إاا غنددددل يكددددبن لحرفتدددده (. الهيةدددداا)وسددددميز الحددددرب  ،االلدددد راب والآددددبران

   .وال  التلاا ع افه . ا ر  وبت فك وه اا  ، أ 
رار النبدات أعظدل  ن اود  مفدادة الترايدي الرتبديال( ثـ م  ) دل (ي ِهيج  )وع  ز عمنة      

 ه لن وا ، واالا اب ا ال في رقام الت ايل في رتاع اللويا.داللة عنى التهي
ث ــم  )ت رقدارب ليبسده، وع دف ا ن اود رار النبد ملال داا (فـ تـ ـر اه  م ُصـف ر ا)وع دف      
ــون      ، أ لضددل الحدداا رددا ال ددلوالح  ددام   .(ثـ ـم  ي ِهــيج  )( فه ددف ثـ ـم  ) دلدد( اح ط ام ــ ي ك 

 .ف سر ك ها
، ومن فضرب م ل الحياة الدنيا ألطوار ما فيها من شباب وكهولة وهرم ففناء

  ؛لى، ومن إقبال األمور في زمن إقبالها ثم إدبارها بعد ذلكل وبِ جدة وتبذ
 رها فناء.بأطوار الزرع. وكَله ا أعرا  زائلة وآخ

بن ئف وده ردن ند ملبعده النده ن ردا فدان ردن أالدبا  الحيداة رقصدبدا هل ردن ادالا أوي       
. ف عمددا  الب ددر ودراسددة الهنددل ووحددب يددليل تحددز اددالا التمآيددل إال أدداارا فددال ماآليددرة

 .ولهضها ي داد وماا ل ب  الملة .ال  ال يهتريها وقص  را دام واالبها رقبال  عنيها
ــَدنـُي ا ِإال  و ِفــي اآُل  )      ي ــاة  ال ــا اُلح  ــِديد  و م ُ ِفــر ة  ِمــن  الل ــِع و ِرُضــو ان  و م  ِخــر ِة ع ــذ اب  ش 

 .عنددى عددادة القددر ن هفددان افددر الددا  الحيدداة الددلويا رقتضدديا افددر رقالندد(: م ت ــاع  اُل  ــر ورِ 
وال بدددر رسدددتهمل فدددي التحدددالير والتحدددري  لقريندددة السدددياق، ولدددالل  لدددل يبدددين أودددحاب 

 وحاب الم  رة والرلبان لظهبر ال .الهالاب وأ
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  .ردداد  وروالدداوي   ن النهدديل كسددمان معددن النهدديل لم  ددرة رددن الندده ورلددبان ىوفندد     
و ِرُضــــو ان  ِمــــن  الل ــــِع  فمددددا كددددا  تهددددالى   ،فددددالم  رة  والرلددددبان أوددددل النهدددديل الروالدددداوي

ــــر   لمددددا رفبددددز   ن أاددددل الةنددددة موامددددا يقتضدددديان النهدددديل الةسددددماوي. [72:]التوبــــة أ ُكبـ 
، فدان النهيمدان رناسددبين لهدل تكآيدرا لنددالاتوأودعددز فيهدا ا رواح   ،اواتهدل ردن أعسدام

وردددا لدددالة ا عسدددام إال ودددا رة إلدددى ا رواح  وهدددا الملرفدددة لندددالات، وفدددان رلدددبان النددده 
ال رنتهدى ردا لده التدالااال، ور  رتده رقتضدية الصد   عمدا كدل يهدبق عددن ايقتضدي إع دا
 له  ال .

 (و ِفـي اآُل ِخـر ِة ع ـذ اب  ش ـِديد  )عندى  (ا اُلح ي اة  الَدنـُي ا ِإال  م ت اع  اُل  ر ورِ و م  )وع ف      
  والكددالم عنددى تقددلير رضددال، أ  لنمقالنددة لددين الحددالين زيددادة فددي الترغيددا والتن يددر.

 ورا أالبا  الحياة اللويا إال رتاع ال رور.
ندد وه أن يحتددرز الهاكددل رندده فددي  وال  ددرور  ال ليهددة، أ  إأهددار ا رددر الضددار الددال  رددن

عنددى رهنددى الم الهاكبددة،  (اُل  ــر ورِ ) إلددى (م ت ــاع  )وإلددافة  وددبرة الندداف  الددال  يرغددا فيدده.
رتددداع ودددا ر  عدددل ال دددرور لددده، أ   يدددل إلدددى أوددده ي دددر النددداأرين إليددده فيسدددرعبن فدددي   أ 

 ]التحرير والتنوير[ التهن  له.

ا اددي عنيدده، ويبددين غايتهددا وغايددة أانهددا، ي بددر عددن القيقددة الددلويا ورددفالندده تهددالى      
وادددالا رصدددلاكه ردددا ادددب  ..ل وهدددا لهدددا ولهدددب، تنهدددا لهدددا ا لدددلان، وتنهدددب لهدددا القندددبب

ربعبد وواك  رن ألناا اللويا، ف و  تةدلال كدل ك هدبا أوكدات أعمدارال لنهدب القندبب، 
لهبددا  وال  نددة عددن افددر الندده وعمددا أرددارهل رددن البعددل والبعيددل، وتددراال كددل ات ددالوا ديددنهل

فدد ن كندددبلهل رهمدددبرة لدددالفر النددده ورهرفتددده  مولهددبا، ل دددالل أادددل اليقظدددة وعمدددا  اآليدددرة
رددددن الن دددد  القاوددددر  ل لا عمددددا  التددددي تقددددرلهل إلددددى النددددهورحبتدددده، وكددددل أندددد نبا أوكدددداته

   والمتهل .
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أ   ت ين في النباس وال هام والشدراب والمرافدا والدلور والقصدبر  (و زِين ة  )وكبله       
ـن ك مُ ) .غير ال و  ،والةاه أ   فدل واالدل ردن أانهدا يريدل ر دايرة اآليدر،  (و تـ ف اخ ر  بـ يـُ

ــــاثـ ر  ِفــــي )وأن يكددددبن اددددب ال الددددا فددددي أربراددددا، والددددال  لدددده الشددددهرة فددددي أالبالهددددا،  و ت ك 
أ   فددل يريددل أن يكددبن اددب الكددا ر ل يددره فددي المددا  والبلددل، واددالا  (األُمــو اِل و األُوالدِ 

ل دددددالل ردددددن عدددددرل الدددددلويا  يا والم مئندددددين إليهدددددا.رصدددددلاكه وكبعددددده ردددددن رحبدددددي الدددددلو
والقيقتهدددا، فةهنهدددا رهبدددرا ولدددل يةهنهدددا رسدددتقرا، فندددافب فيمدددا يقرلددده إلدددى النددده، وات دددال 

وإاا رأ  رددن يكددا ره وينافسدده لددا ربا  وا والد وافسدده  .البسددا ل التددي تبوددنه إلددى الندده
 لا عما  الصالحة.

، فدددايتنر لددده وبدددات ا ر  رمدددا  دددل لدددرب لندددلويا ردددآال ل يددد  وددد   عندددى ا ر      
ي فل الناس وا وهدام، التدى إاا أيدالت ا ر  زيرفهدا، وأعةدا وباتده الك دار، الدالين 

 مفهاعدددز ويبسدددز مكصدددروا امهدددل ووظدددرال إلدددى الدددلويا عااادددا ردددن أردددر النددده ردددا أتن هدددا
  ..فهددادت عنددى الالهددا ا ولددى، ف ودده لددل ينبددز فيهددا يضددراا، وال رو  لهددا رددرأ  أويدد 

لينما اي زااية لصاالبها زاادرة، رهمدا أراد ردن ر البهدا الصدل، ورهمدا  مفالل  اللويا
تبعه  رر رن أربراا وعل ألباله ر تحة، إا أودالها القدلر لمدا أاابهدا ردن يدله، وأزا  
تسدددن ه عنيهدددا، أو اادددا لددده عنهدددا، فرالدددل رنهدددا وددد ر اليدددلين، لدددل يتددد ود رنهدددا سدددب  

 ه وسهيه.الك ن، فتبا لمن ألحز اي غاية أرنيته ولها عمن
وأردددا الهمدددل لريدددرة فهدددب الدددال  ين دددد ، ويدددلير لصددداالبه، ويصدددحا الهبدددل عنددددى      

ــن  الل ــِع و ِرُضــو ان  )ا لددل، ولهددالا كددا  تهددالى   ــِديد  و م ُ ِفــر ة  ِم   (و ِفــي اآلِخــر ِة ع ــذ اب  ش 
أ   الددا  اآليددرة، رددا ي نددب رددن اددالين ا رددرين  إرددا الهددالاب الشددليل فددي وددار عهددنل، 

سالسدنها وأابالهدا لمدن فاودز الدلويا ادي غايتده ورنتهدى ر نبده، فتةدرأ عندى وأغاللها و 
وإرا ر  رة رن النه لنسديئات، وإزالدة  رهاوي النه، وفالب لديات النه، وف ر ل وهل النه.
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لنهقبلات، ورلبان رن النه، يحل رن أالنه له دار الرلدبان لمدن عدرل الدلويا، وسدهى 
 لريرة سهيها.

 ال: ـد في الدنيا، والرغبة في اآلخرة، ولهذا قـالزه فهذا كلع مما يدعو إلى
 أي: إال متاع يتمتع بع وينتفع بع،  (و م ا اُلح ي اة  الَدنـُي ا ِإال م ت اع  اُل  ر ورِ )

 ل ـويستدفع بع الحاجاَ، ال ي تر بع ويطمئن إليع إال أه
  (1)العقول الضعيفة الذين ي رهم باللع ال رور.

اعنددل أن الحيدداة الددلويا الكمددة ووددباب، ولددالل  لمددا كددا    / از   ال  ددر الددر اكددو      
اِعــل  ِفــي األ   تهددالى   ــة    ِ رُ ِإنهــي ج  ِليف  ــون   م  ل ــِإنهــي أعُ  :القــ ..خ  ــا ال تـ ُعل م   م 
و ن الحيددداة ينقددده، فمدددا كدددا     .ولدددبال أوهدددا الكمدددة وودددباب لمدددا كدددا  الددد  [41]البقـــرة:
 ُــالـذي خ ل ـ   ال ت ُم كدا    ،وأوده ال ي هددل الهبد  .[2]الملـك: اة  ي ـح  الُ و   َ  وُ م  ِســبـُ أ ف ح 

ـا وكا    [115]المؤمنين: أ ن م ا خلقناكم ع ب  ا   نـ ه م  و م ـا خ ل ُقن ـا السـماء واألر  و م ـا بـ يـُ
و ن الحيداة وهمدة لدل ادي أودل لةميد  الدنهل، والقدا   ا نددياا ال .  [27]ص: بـاطال

و وددده تهددالى عظدددل المنددة ل نددد  الحيددداة  ميددرةت تنددف لددد ن فاوددز فدددي الددلويا أو فدددي اآل
ُيــف  ت ُكف ـر ون  باللــع و ك نــت ُم أمواتـا فأحيــاكمفقدا     فدد و  ردا افددر رددن  [22]البقـرة: ك 

   .أونال وهمه اب الحياة
 فدل مجموع ما ذكرنا على أن الحياة الدنيا غير مذمومة، بل المراد أن 

 بل إلى طاعة  ن  رف هذه الحياة الدنيا ال إلى طاعة اللعم  
 .فذار هو المذموم ؛الشيطان ومتابعة الهوى

 ثم إنع تعالى و فها بأمور:       

                                                           
 تيسير الكريم الرحمن (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



  4ج درة اليقين في أسباب النصر والتمكين        

 77 

،  ددددل إن تندددد  الصددددبيان الددددالين يتهبددددبن أو سددددهل عددددلاواددددب فهددددل  (ل ه ددددا  )أوهددددا  أولهــــا:
   .المتاعا تنقضي رن غير فا لة

 مى إال الحسدرةلهدل اوقضدا ه ال يبقد هواب فهل الشدبان، وال الدا أود (ل ه ب  )أوها  وثانيها:
، ، والندددالة رنقضددديةوالهمدددر ااابدددا ،والددد   ن الهاكدددل لهدددل اوقضدددا ه يدددر  المدددا  ااابدددا

   .فتكبن المضار رةتمهة رتبالية مإليه ر  فقلاوها والن ب ازدادت نبكا وته شا
واددددالا دأب النسدددداا  ن الم نددددبب رددددن ال ينددددة تحسددددين القبددددي ،  (ز ين ددددة  )أوهددددا  وثال هــــا:

ورددن  ..ل عنددى أن يصددير يرالددا، واالعتهدداد فددي تكميددل الندداكصوعمددارة البندداا المشددر 
لي ال يقاوم الالاتي، ف اا فاوز الدلويا رنقضدية لدالاتها، فاسدلة لدالاتها، ر  المهنبم أن اله  

كدددا  الدددن عبددداس  المهندددى أن  ؟!فكيدددف يدددتمكن الهاكدددل ردددن إزالدددة اددداله الم اسدددل عنهدددا
 لريرة، واالا فما كيل الكافر يشت ل  ب  الياته ل نا زينة اللويا دون الهمل 

 ةٌ ولوفو غ قٌ وسه   ر  وا مغوك يوات  واي

، أو ، واددددب إرددددا الت دددداير لالنسددددالالصدددد ات ال اويددددة ال ا نددددة (ل  ك  ليددددن   ت دددداير  ) ورابعهــــا:
  .وفنها ااابة مالت اير لالقلرة والقبة والهسافر

دددا د ر  ف دددي ا ردددبا  وا والد)كبلددده   وخامســـها: مدددا  فدددي كدددا  الدددن عبددداس  يةمددد  ال (و ت ك 
فهدددب أنمدددات  مسددد ر النددده، ويتبدددااى لددده عندددى أوليددداا النددده، ويصدددرفه فدددي رسددداير النددده

   .لهضها فبق له 
الددا  الددلويا إاا لددل و وأودده ال وعدده لتبهيددة أوددحاب الددلويا ي ددرج عددن ادداله ا كسددام،     
   .هل  عنها إلى را يهد  إلى عمارة اآليرةرن االه البعبه فيةا أن ي    ل  ي  

ِ  )لهاله الحياة رآال ، فقا     ل افر تهالى      يهندي الم در، ووظيدره كبلده  (ك م   ِل غ ُي
 .   [35]الكهف: واضرب ل ه م م   ل  الحياة الدنيا ك م اء تهالى 
ــب  الكفــار نـ ب ات ــع  )وكبلدده          ا و   كددا  الددن رسددهبد  المددراد رددن فيدده كددبالن (أ ُعج 

يك در أ  يحةدا الحبدة وي  يهدا فدي  وده  م  فدافروالهرب تقدب  لند ارع .الك ار ال راع
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الآددداوي  أن  .وإاا أعةدددا الددد راع وباتددده رددد  عنمهدددل لددده فهدددب فدددي غايدددة الحسدددن .التدددراب
ل ينددة الددلويا والر هددا رددن  واددل أنددل إعةالددا مالمددراد لالك ددار فددي ادداله اآليددة الك ددار لالندده

ردا وبدز ردن    أ (ود ب ات ده  )وكبلده   . وهل ال يرون سهادة سدب  سدهادة الدلويا مالمهرنين
 .ال  ال ي 

ــِديد  ) ددل إودده تهددالى افددر لهددله الددا  اآليددرة فقددا           أ  (و ِفــي اآلخــرة ع ــذ اب  ش 
والد   مالنده ورلدبان  وليا ده وأادل  اعتدهور  درة ردن  .لمن فاوز الياته لهداله الصد ة

 ودده لمددا ووددف الددلويا لالحقددارة وسددرعة االوقضدداا، لددين أن اآليددرة إرددا عددالاب نددليل 
و مـا الحيـاة الـدنيا ِإال  متـاع ) دل كدا    .واب أعظل درعدات الآدباب موإرا رلبان دا ل،
   .يهني لمن أكبل عنيها، وأعر  لها عن  نا اآليرة (ال رور

 كا  سهيل لن عبير 
 ، فأما إذا دعتك ال رور إذا ألهتك عن طلب اآلخرة الدنيا متاع

 (1)عم الوويلة.إلى طلب رضوان اللع وطلب اآلخرة فنِ 
 ولهبادا الهدين، الحدبر رالعدا لدل  اللويا رالعا واالبها ي يال  المهايمي كا      
 والتكدا ر والقدرب، النده لةدبار الت داير لدل  والت اير الةنة، ل ينة وزينتها الةنة، لمالا

 ]محاون التأويل[ .الةنة في الم نلين والبللان النه وهل لل  وا والد لا ربا 
   

 لهي الحيوان:وإن الدار اآلخرة 
ِإن  الــد ار  اآُل ِخــر ة  ل ِهــي  كددا  تهددالى        ي ــاة  الــَدنـُي ا ِإال  ل ُهــو  و ل ِعــب  و  ــِذِه اُلح  و م ــا ه 

ان وا يـ ُعل م ون   يـ و ان  ل ُو ك   [23:]العنكبَو  اُلح 

                                                           
 )باختصار وتصرف يسير( مفاتيح ال يب (1)
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عدل رادا وادي التد ن عندله حقوفيدف ال ي ..ند وها وتحقيدر الدلويا ازدراا إلى إنارة     
مددا اددي لسددرعة زوالهددا عددن أانهددا ورددبتهل عنهددا إال فمددا ينهددا ف عندداح لهبلددة!اللدده ع

   .التها إال  مرة وال الصبيان ساعة  ل يت ركبن،
ـــَدنـُي ا)      ي ـــاة  ال ـــِذِه اُلح  ـــا ه  ـــو  و ل ِعـــب  )فدددي الحقيقدددة  (و م  تنهدددب لهدددا القندددبب،  (ِإال ل ُه

ينددة والنددالات، والشددهبات ال البددة ال   وتنهددا لهددا ا لددلان لسددبا رددا عهددل الندده فيهددا رددن
لنقنبب المهرلة، البااةة لنهيدبن ال افندة، الم رالدة لنن دبس المب ندة البا ندة،  دل تد و  
 سريها، وتنقضي عميها، ولل يحصل رنها رحبها إال عنى النلم والحسرة وال سران.

يـ ـو ان  )وأرا اللار اآليرة، ف وهدا دار       أن  ردن لبازرهداالتدي  أ   الحيداة الكارندة (اُلح 
 وهدا ألدلان وكدب  ينقدز  ماية القبة، وكباال فدي غايدة الشدلةتكبن أللان أانها في غ

لنحياة، وأن يكبن ربعبدا فيها فل را تكمل له الحياة، وتتل له النالات رن ر رالدات 
رمدا ال عدين  رن المدفل والمشدارب والمنداف  وغيدر الد  مالقنبب، ونهبات ا للان

 ال ي ر عنى كنا لشر. و  وال أان سمهز رأت
ان وا يـ ُعل م ون  )      لما   روا اللويا عندى اآليدرة، ولدب فداوبا يهقندبن لمدا رغبدبا عدن  (ل ُو ك 

لددل  فددل  الدد  عنددى أن الددالين يهنمددبن ال .دار الحيددبان، ورغبددبا فددي دار النهددب والنهددا
 لما يهنمبوه رن الالة اللارين. أن يه روا اآليرة عنى اللويا

 يحياادددا مالددلويا فددي وحيااددا التددي ادداله ادددي الحيدداة ..والحيددبان الحيدداة نلددي قوفددر      
 الحيدداة فيهنددي (الحيددبان) أرددا .وال ندداا المددبت إلددى تددهو   ددل النبددات، ويحيااددا ا فددراد،
 (1).القيقية الياة ،لاكية الياة  وها اآليرةم في ا ركى
نظدددر فيهدددا إلدددى ي  فهددداله الحيددداة الدددلويا فدددي عمبرهدددا ليسدددز إال لهدددبا ولهبدددا الدددين ال      

المتدداع فيهددا اددب ال ايددة رددن . الددين يصددب  الددين تكددبن اددي ال ايددة الهنيددا لنندداساآليددرة. 

                                                           
 تيسير الكريم الرحمن –تفسير الشعراوي  –محاون التأويل  (1)
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ة رددا لشددل (الحيددبان). ف رددا الحيدداة اآليددرة فهددي الحيدداة ال ا ضددة لالحيبيددة. اددي الحيدداة
 .فيها رن الحيبية واالرتالا

ـــاع الـــ      ـــع دنيا والفـــوالقـــرآن ال يعنـــي بهـــذا أن يحـــ  علـــى الزهـــد فـــي مت رار من
. إن هذا ليو روح اإلوالم وال اتجاهع. إنما يعني مراعاة اآلخـرة فـي وإلقائع بعيدا

هذا المتاع، والوقوف فيع عند حدود اللع. كمـا يقصـد االوـتعالء عليـع فـال تصـبح 
النفو أويرة لع، يكلفها ما يكلفها فال تتـأبى عليـع! فهـذه قيمـة الـدنيا وهـذه قيمـة 

ثــم يســير فــي متــاع الحيــاة الــدنيا علــى  ،شــعرها المــؤمناآلخــرة كمــا ينب ــي أن يست
ضــوئها، مالكــا لحريتــع معتــدال  فــي نظرتــع: الــدنيا لهــو ولعــب، واآلخــرة حيــاة مليئــة 

 [في مالل القرآن]بالحياة. 
ن كانت اآلخـرة همـع جعـل م  "  خكا  رسب  النه   كا  ت عن أوب لن رال      

ن كانــت الــدنيا وم ــ .الــدنيا وهــي راغمــةوأتتــع  ،وجمــع لــع شــملع ،اللــع غنــاه فــي قلبــع
ولـم يأتـع مـن الـدنيا إال مـا قـدر  ،وفـرق عليـع شـملع ،همع جعل اللع فقره بـين عينيـع

 [األلباني ]رواه الترمذي، و ححع ."لع

ع دبا ردن الدلويا رآدل رعدل ايد  عنل أن رآدل النداس فيمدا أ    ]ا/يقب  االرام ال  الي      
فدليل واالدل  ..واالدلا لهدل واالدل مه عندى الترتيدا كبرداوادب يدلعب إلدى دار  ،وزينها دارا
ال ليتمنكده  مم إليه  ب  ااا عنيه ل بر ورياالين ليشمه ويترفه لمدن ينحقدهفقل   ،داره

ددفتهندد  لدده كنبدده ل  إيدداهم  هظددن أودده كددل وابددف ..وي يدداله رندده  ها أددن أودده لدده، فنمددا اسددترعهم 
ورده ل يدا كندا واوشدراح  ،ه اوت   لده وندكرهشر ل ن فان عالمار  أرا  !لةر وت ة 

نز عندددى ب  س ددد موفدددالل  ردددن عدددرل سدددنة النددده فدددي الدددلويا عندددل أوهدددا دار لددديافة ..ودددلر
وينت هددبا لمددا فيهددا فمددا ينت دد  المسددافرون  ،ليتدد ودوا رنهددا مالمةتددازين ال عنددى المقيمددين

 ]اإلحياء[.[ هاكلالهبار ، وال يصرفبن إليها فل كنبلهل التى تهظل رصيبتهل عنل فرا
 د الله..فيا عبا
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ال دار  ىلمو ِء بعود  

 اىموقتِ يسكن وهوا

فوإَّْ بنواهوا 

بخيو   طوواب  

 م سكون وه  

اىنفس  ت غب  في 

 اىدنيوا  قد ع ِلم وتْ 

فاغِ سْ أصقل  اىتُّق   

 مادمت  مجتهد ا

إال اىتي كاَّ قب    

 اىمقتِ يبنيهوا

 إَّْ بنواهوا بشو    

 خواب بوانيوهوا

أَّ  اىزهوادة  

 ك  موا فيهوا تو

 فيهوا

 اعل ْم بأنوك  بعود  

 اىموقتِ القيهوا

   
 :ورزق ربك خير وأبقى

ي ــاِة كددا  تهددالى        ه ُم ز ُهــر ة  اُلح  ــنـُ ــا ِم ــِع أ ُزو اج  ــا م تـ ُعن ــا ِب نـ ُيــك  ِإل ــى م  ــد ن  ع يـُ و ال  ت م 
ر  و أ بـُق ى يـُ  [141:]طع الَدنـُي ا لِنـ ُفِتنـ ه ُم ِفيِع و ِرُزق  ر بِهك  خ 

 أسدباب ردن غيدرال عندل را إلى ينظرون أوهل ا اباا  او  رضة  يق  الال  إن     
 تهدالى النده أردر أن لهدل ولالا ..الصبر يريل نر   وبر يمن  الال  اب وإوه والمالا، المت 
 عدن و سده رهده وردن الرسب  ليصبن مواالرادة الن ب كبة يضهف عما وهاه لالصبر وبيه

نـ ُيــك  )  كا ددل رددن عدد  فقددا  الباوددرة، القبيددة رادةاال تضدد  التددى ا سددباب ــد ن  ع يـُ و ال  ت م 
ي ــاةِ  ه ُم ز ُهــر ة  اُلح  ــا ِمــنـُ ــا م تـ ُعن ــا بِــِع أ ُزو اج    لتقددب   الرادةا نددحال النهددى اددالا وفددى .(ِإل ــى م 

 إلدى ينت دز أن عدن خ يلننبد يوهد أوده الدنص ردن يبدلو الال  المهنى وإن الصبر، عنى
 أن فيحسدا الد  و سده يدال ي وال ،وزينتهدا اللويا زيارل عنى تيالااس رن فيه ال را
 ينت دز أن عدن يالنهد فدان وإاا .يسدراوهل دليدل إوده لدل تهدالى، النده عندل رن لدة لده لهل
 ا رددددبر رهددددالى إلددددى يتةهددددبا أن رهدددده ورددددن خ لدددده أرددددر فهددددب الددددلويا، الحيدددداة زينددددة إلددددى

 .زيارفها عن ورهنبياتها
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ــد ن  ع  )      نـ ُيــك  و ال  ت م  رددل النظددر و  .المددراد رندده وظددر الهددين وجهــان: أحــدهما:فيــع  (يـُ
فمددا فهددل وظددارة كددارون   ،لنمنظددبر إليدده إعةالددا لدده وأن ال يكدداد يددرده استحسدداوا ،ت بيندده

ــظه ع ِظــيم    اليدد  كددالبا ــا أ وتِــي  قــارون ِإن ــع  ل ــذ و ح  ــل  م   [72]القصــص: ياليــت ل ن ــا ِمُ 
ــُن ء ام ــن  ن لقددبلهل  الهنددل وااليمددا التددى واعههددل أولددب ــر  لهم  يـُ ــو اب  اللــع خ  و يـُل ك ــُم ثـ 

والد  فمدا إاا  موفيده أن النظدر غيدر الممدلود ره دب عنده. [21]القصـص: اح  الِ و ع ِمل     
ولمددا فددان النظددر إلدددى ال يددارل فددالمرفبز فدددي  .وظددر االوسددان إلددى نددديا رددرة  ددل غددد 

نـ ُيك  )ال باع كيل    ت هل را أوز رهتاد له. ال   أ  (و ال  ت م د ن  ع يـُ
د ال سددقة فددي ل  ولقددل نددلد المتقددبن فددي وعددبب غدد  البصددر عددن ألنيددة الظنمددة وع دد     

فالنداأر إليهدا  م وهل ات الوا اداله ا ندياا لهيدبن النظدارة مالنباس والمرفبب وغير ال 
 لهل عنى ات اااا.   رحصل ل رلهل وفالمقب 

نـ ُيــك  )قبلده  الددال  وهدى عندده ل  كدا  ألددب رسدنل القـول ال ــاني: لديب اددب  (و ال  ت م ــد ن  ع يـُ
 ال ت سف عنى را فات  رما والبه رن الل اللويا.  أ  .، لل اب ا سفالنظر
لرك رددددن المندددداأر واالرتدددداع االلددددالاا لمددددا ي دددد .ألددددالاوا لدددده  أ  (إلــــى م ــــا م تـ ُعن ــــا بِــــعِ )     

غيددر الدد  ردددن و  ،شددل رددن الددروا   ال يبددةوي   ،سددم  رددن ا وددبات الم رلددةوي   ،الحسددنة
  .يقتضي التكآير (الت هيل)هه تمتيها وورت   ،أرتهه إرتاعا  يقا  .الماللب والمناف 

ه مُ ا مِ اج  و  زُ أ  )      واي رن الم اوعدة لدين ا ندياا  ،أنكاال  وأنبااا رن الك ار  أ  (نـُ
 وادددي المشدددافنة، والددد   وهدددل أندددكا  فدددي الدددالااب عدددن الصدددباب، وكدددا  الدددن عبددداس

ا الت للاللتددده عندددى الهددد وأ .وكدددا  الكنبدددي وال عددداج  رعددداال  ردددنهل .ل  أودددنافا ردددنهب
هدددل لددده ردددن المتددد م فكدددل    والبيدددبت، أ    لمتهدددة فدددي زوج رمت ددد إلدددى ردددا رتهنددداال وأزواع 

وردددا يقدددارن الددد  ردددن رحاسدددن  ،زوعددده رمدددا يحسدددن فدددي وظدددر فدددل ردددن رحاسدددن كرينددده
 رشترفة لين ال وعين فالبنين والريا  والمناز  وال لم.
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ي ــاِة الــَدنـُي ا)      ددال     (ز ُهــر ة  اُلح  ددر، واددب ود ددب ر الشددةر والنبددات.ا  وتسددتهار  رة واالددلة ال ا 
بددة المبهتددة ف اددرة الحيدداة   .اددرة يدد ين النبددات وي هةددا الندداأر ن رنظددر ال   ملن ينددة المهة 

.. زينددددة الحيدددداة، أ  زينددددة أرددددبر الحيدددداة رددددن النبدددداس وا وهددددام والةنددددان والنسدددداا والبنددددين
ل ددالل رددا عنيدده الصددنحاا رددن  ، اددرة الددلويا لصدد اا ألددباوهل وتهنددل وعددباهل هل لووودد

  .نحبب ا لبان والتقشف في الآياب
 عنددى تدل  (زاددرة) دلد الظداارة القددبة أسدباب رددن وغيرادا ال يدارل ادداله عدن والتهبيدر     
 يوالآددداو . دددبيال تبقدددى ال يفهددد كصدددير، عمرادددا وال ادددرة فدددال ارة، أوهدددا أالدددلاما  أردددرين

 الم ادر فالسدراج رت  يفه القيقية، كبة لهله يكبن ال لري  اللويا رتهة أن إلى النارةا
 .أللا وبره ئين   ال رحمل يا عنيه أوز ورا ،ئين   را سرعان
ُفِتــنـ ه ُم )  تهددالى كددا  ولددالل  لهددل، ايتبددار يوادد او  دداا، إلددى ال اددرات ادداله غايددة وإن لِنـ 
 القيقدة وتنكشدف ،  يداوهل عندى   ياودا  دادوافي الم تبرين رهارنة لنهارنهل   أ (ِفيع

 لإلندارة لالبداا، التهبير دون( فيه) لقبله والتهلية .ونر يغ رن فيهل را ويهرل أررال،
 إلدى عنبدة ردن فيهدا يسدارعبن فهدل ،لهدل أالا دز كدل دا مة فتنة يف نو ر مبر  أوهل إلى
 .لهل أالير وكل عنبة
يددبل أو تبكدد  أو التدباا ا رددبر، وفدداوبا وال تندة الدد راب الدن ب وتبنبددل البددا  ردن      
رفهل يقالل النه في كنبلهل ال ل والتبكد ، وفتندت هل فدي اآليدرة  ن بن رن ال ، فنش  ال ي  

 .أاارة
ــنـ ه ُم ِفيــعِ ) وفددي كبلدده       ُفِت ف ــال  تـ ُعِجُبــك  فقبلدده    ،لنهدداللهل لدده أحــدها:  وعددبه (لِنـ 

ـــد  اللـــع لِيـ   ـــا ي رِي ـــاةِ أمـــوالهم وأوالدهـــم ِإن م  ـــي الحي ـــا ِف بـ ه ُم ِبه  ـــذه ـــدنيا ع  . [55]التوبـــة: ال
تشدليلا   كا  الكنبي ورقاتل وثال ها:  إلالال  رني لهل. ب كا  الن عباس وثانيها:

 ن االعرا  عن اللويا عنل الضبراا واالكبا  إلى النده أندل ردن  مفي التكنيف عنيهل
لندده تهددالى والتضددرع ولددالل  فددان رعددبع ال قددراا إلددى يلرددة ا مالدد  عنددل عددلم الضددبراا
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ن أوتددي الددلويا لددرولا رددن التكنيددف لبالاددا و ن عنددى ر دد .إليدده أفآددر رددن تضددرع ا غنيدداا
و ن القادر عنى المهاوي يكبن االعتناب عن المهاودي  .لما ل رتهل تن  التكاليف

فدي  تكبن ال يادة فدي الدلويا تشدليلا فمن االه الةهات ..أن  عنيه رن الهاع  ال قير
نف ردددن الددد  المتددداع فتندددة وددد ف دددي فدددل .ليحصدددل فتندددتهل فدددي ياللددده  وأ .التكنيدددف
ف اُلتـ ق طـ ع  ة المةازية التي اي عاكبة الشديا، رآدل كبلده تهدالى  ن. والالم لنهرناسبة له

 [  2:]القصص آ ل  ِفُرع ُون  لِي ك ون  ل ه ُم ع د و ا و ح ز ن ا

ر  وأ  و ِرُزق  ر بهِ )  خ ل كا  لرسبله        يـُ وا أهدر أن المدراد أن ر نبلد   ..(ىق ـبُـ ك  خ 
ولديب فدالل   . وده يدلوم وال ينق د  مالال  تةله رن الآباب يير رن ر نبلهل وألقى

ه ه ردن يسدير الدلويا إاا كروت درا أوتيت د  ويحتمل أن يكبن المراد .الا  را أوتبه رن اللويا
لحسدددن  لال اعدددة ييدددر لددد  ردددن اليددد  الهاكبدددة وألقدددى، فدددالفر الدددرزق فدددي الدددلويا وووددد ه

رددددن النبددددبة  يع ددددويحتمددددل أن يكددددبن المددددراد رددددا أ   .عاكبتدددده إاا رلددددي لدددده ووددددبر عنيدددده
 .  واللرعات الرفيهة

إضــافة تشــريف، وإال فــإن الــرزق كلــع مــن اللــع، ولكــن رزق  (ك  و ِرُزق  ر بِهــ)إضــافة و 
بع حال أ حابع مـن غضـب اللـع علـيهم، ولمـا فيـع مـن  الكافرين لما خالطع وحف  

عـل كـالمنكور انتسـابع ج   ؛بع فـي الـدنيا واآلخـرة لكفـرانهم النعمـةالتبعة على أ ـحا
 عل رزق اللع هو السالم من مالبسة الكفران ومن تبعاَ ذلك.إلى اللع، وج  

ــر  وأ  و ِرُزق  ر بهِــ)وعمنددة       يـُ ُيــك  )   ن كبلدده متددالييل (ىق ــبُـ ك  خ  نـ  إلددى  (و ال  ت م ــد ن  ع يـُ
 ،ن ل تنددة فددي الددن بالسددن نددارتهل رشددبب ورددب    يددره ي يددل أن رددا يبددلو لنندداأر رددن 

دددد ..وعقددداب عنيددده فددددي اآليدددرة ،وندددقاا فدددي الهددددي  ر ردددن الندددده فدددداليل لددد ن الدددرزق الميس 
ة لمددا يقاروددده فدددي ورن هتدده لاكيدددة فددي اآليدددر  ،لنمددهرنين ييدددر رددن الددد  وألقددى فدددي الدددلويا

 زهرة التفاوير[ - التحرير والتنوير - ]مفاتيح ال يب .اللويا رن الشكر
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ن  تمددل عينيدد  رهةبددا، وال تكددرر النظددر رستحسددنا إلددى أالددبا  الددلويا والممتهدديفددال     
ردن المدفدل والمشدارب الناليدالة، والماللدب ال دايرة، والبيدبت الم يرفدة، والنسداا  ملها

فددد ن الددد  فنددده زادددرة الحيددداة الدددلويا، تبدددته  لهدددا و دددبس الم تدددرين، وت يدددال  ..المةمندددة
القدبم الظدالمبن،  دل  -لق   النظر عن اآليدرة-ا إعةالا ل لصار المهرلين، ويتمت  له

فيندددلربن اليددد  ال تن ددد   متدددالاا سدددريها، وتمضدددي عميهدددا، وتقتدددل رحبيهدددا وعشددداكها
النلارددة، ويهنمددبن رددا اددل عنيدده إاا كددلربا فددي القيارددة، وإومددا عهنهددا الندده فتنددة وايتبددارا، 

ِإن ـــا فمدددا كدددا  تهدددالى    ،لددديهنل ردددن يقدددف عندددلاا وي تدددر لهدددا، وردددن ادددب أالسدددن عمدددال
ــال  ــن  ع م  ــُم أ ُحس  ه ُم أ يـَه  ل ــو  ــا لِنـ بـُ ــا ع ل ــى األُرِ  زِين ــة  ل ه  ــا  .ج ع ُلن ــا م  ــاِعل ون  م  ِإن ــا ل ج  و 

ا ج ر ز ا ه ا   ِعيد   [2-7]الكهف: ع ل يـُ
واآلعدل ردن  ،الهاعل رن الهنل وااليمان والقا   ا عمدا  الصدالحة (و ِرُزق  ر بِهك  )     

ــخ  )النهدديل المقدديل والهددي  السددنيل فددي عددبار الددرب الددراليل  رمددا رتهنددا لدده أزواعددا فددي  (ر  يـُ
ــى)ااتدده وودد اته  ب ــُل   فمددا كددا  تهددالى  ،هددا دا ددل وأنهددافن  أ   ملكبودده ال ينق دد  (و أ بـُق 

ر  و أ بـُق ى يـُ  [17-12األعلى:] تـ ُؤثِر ون  اُلح ي اة  الَدنـُي ا و اآلِخر ة  خ 
وفدددي اددداله اآليدددة إندددارة إلدددى أن الهبدددل إاا رأ  ردددن و سددده  مبالدددا إلدددى زيندددة الدددلويا      

]تيسـير الكـريم . وأن يدبازن لدين ادالا وادالا ،أن يالفراا را أرارها رن رزق رله موإكباال عنيها
 الرحمن[
 وِرزق هذا، من أعظم ويعطيك وبحانع ألنع اللع؛ أعطاهم بما بالك تش ل فال

  دائم ألنع وأخلد؛ وأبقى لزائلا النعيم هذا من خير ربك
  ..تفوتك وال تفوتها ال التي البقاء دار في ينقطع ال

  يفوتهم أنُ  إمها ؛موقَو فنعيمهم هؤالء أما
 .بالمَو هم يفوتوه أو بالفقر،
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 صالح أول هذه األمة بالزهد واليقين:
بما  لح ل: لن يصلح آخر هذه األمة إال اق مالك بن أنو حينمام اإلرحم اللع 

 : بقولع كيف  لح أول هذه األمة  خ ل اللعوقد بين روو .. بع أولها
 ويهلك آخرها  ، الح أول هذه األمة بالزهد واليقين"

 ]حسنع األلباني في  حيح الجامع[". بالبخل واألمل

لمددا .. ف ودده رلددبان الندده عندديهل رددن لهددله وأوددحاله خ وتندد  فاوددز الددا  النبددي     
م فكاودددز لهآدددة لهددد  رهددده أردددة ل سدددراا ممدددة لإلوسددداوية فنهدددارال خلهددد  النددده رحمدددلا ]

رقرووة. لل تكن لهآة رهكتدة أو رحدلودةم ي بهد  وبدي ويدلعب إلدى النده، وي دارق الحيداة، 
وال ي نّ دددف ر دددن ي ن ددده فدددي دعبتددده. إن النددده سدددبحاوه وتهدددالى لمدددا كدددرر أن تكدددبن اددداله 

رهددده أردددة ل سدددراا. والقدددر ن  البهآدددة ادددي البهآدددة ا ييدددرة ال الدددلة، والبهآدددة الهالميدددةم لهددد 
ـــُت لِلن ـــاِس ت ـــُأم ر ون  بِـــاُلم ُعر وِف  الكدددريل يددده ر ادددالا التهبيدددر  ـــة  أ ُخرِج  ـــر  أ م  يـُ ـــت ُم خ  ك نـُ

ــِر و تـ ُؤِمن ــون  بِالل ــع ــُون  ع ــِن اُلم ُنك  ه  ، لددل تكددن ادداله ا رددة الشددا   [111:]آل عمــران و تـ نـُ
في ال الدة تنبدز لن سدها  دل تنمدب وتمدبت..    ينية، وال والتة رن النبالز، وال أنةارا

ــُت لِلن ــاسِ إومددا فاوددز إيراعددا رددن الندده القا ددل   ــر  أ م ــة  أ ُخرِج  يـُ ــت ُم خ  إن ادداله  ..ك نـُ
  عز(.. ونتان لين ال روج ولين االيراج..ا رة را يرعزم إوما )أ ير  

ر اعد ة واو نقدزم فاودز  خ وعنلرا يرعز فتا دا االيمدان ردن رليندة الرسدب      
رن أفبدر الم اعددت التدي سدةنها التداري .. يدرج المسدنمبن لآيدالهل المركهدة ولنهدالهل 

المتق ددد ، ولسددديبفهل الباليدددة ا ع دددانم ردددن غيدددر ردددلد يصدددل  (1)زالر  الم صدددبفة، ول  ددد
تبعدده إلدديهل، ورددن غيددر تمددبين رددنظلم يرعددبا رتددبفنين عنددى الندده.. فكددان رددنهل عددي  

سدداوية الكياويددة التددي دارددز كرووددا عليددلة، وتبزعددز الهددال ل إلدى )إيددران( االربرا بريددة السا

                                                           
 . ]لسان العرب[ها فيع ليركب وأ ثبتهاوضع :وغ ر ز  رُِجل ع في ال  ُرِز يـ ُ ِرز ها غ ُرزا (،غ ُرز  )كل ما كان ِمساكا للرهُِجل ين في الم رُك ب   (1)
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االربرا بريددة الروراويددة البي و يددة.. ف رسددل "رسددتل" كا ددل  المتمددلن المهمددبر ردد  رنافسددتها
الدددددال  فدددددان يندددددي االربرا دددددبر "فسدددددر " فدددددي المن لدددددة والن دددددبا -القدددددباد لةدددددي  إيدددددران 

و ندددا رنددده أن كا دددل الةدددي  االسدددالري،  ت إلدددى سدددهل لدددن ألدددي وكدددا، -وا اميدددة
يرسدل إليده رددن يسدت ي  أن يهددرل رنده الهددلل ردن ادالا ال دد و الهرلدي. ورددا فدان يتصددبر 

الرالددالين الهدددرب ال قدددراا الصدددهالي م إومددا أيدددرعهل الةدددبعم ولهدددل  أفآددر ردددن أن ادددهالا
الح  أن ي رعبا.. فقل دفههل الةبع ورا فاوبا فيه رن لدي  الهدي  وكندة المدبارد إلدى 

التي يسمهبن عن  روتهدا ووهيمهدا ولداليها وترفهدا.. ادالا الدال    االه الممنكة ال ارسية
فان يصل إليه افاا "رستل"! فا رر لسير.. ود ودال لدالميرة والمدباد ال الا يدة، ووقدب  

ارعهبا إلى لالدفل، وسيصنكل الملد والتمبين، وسدنتههلفل لال هدام والكسدبة..  لهل 
 االا الال  فان يتصبره "رستل"..

 رعدددال رددن المسددنمين اسددمه "رلهددي لددن عدددارر" ت لددن ألددي وكددا،وايتددار سددهل      

 .ت
وكل زين رستل رةنسه ل فآر را يمكدن أن ي ينده رند  ردن  مااا رلهي إلى رستل     

 المنبكم التى يراا االا الرعل وي ن ا عنى أرره، ويقف رشلواا الا را!
: "اللــع فقــال مــن غيـر تــرددولمدا تقدلم رلهددي كدا  لدده رسدتل  رددا الدال  عدداا لكدل؟      

 !إوها الضرلة ا ولى المبعهة ابتع نا"..
اندددا االيمدددان يدددتكنل.. الحكمدددة  ..واندددا تنتقدددي القدددبة االيماويدددة رددد  القدددلرة البياويدددة     

 ورن ترليته..  خ االيماوية التي اوتقنز إليهل رن رةالب الرسب 
 ..ادة العباد إلى عبادة اللع وحده"ن عبمِ ن شاء "اللع ابتع نا لنخرج م  
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يتكلم العربي المسلم أمام رجل قد  ا أووع هذه الكلمة وما أجمعها وما أبل ها!م
اوتعبد الناس، وأمام أمة قد اوتعبدَ األمم، وأمام طبقة أروتقراطية قد 

 اوتعبدَ الطبقاَ كلها..!
 !"ومن ضي  الدنيا إلى وعتها"..ثم قال: 

سدددت رلام لدددل فدددان ردددن لدددي  الدددلويا إلدددى سدددهة اآليدددرة.. لدددل يكدددن ر  ت لدددب كدددا      
وحدن الهدرب البدلو وهدي   !..ولكن كا   رن لي  الدلويا إلدى سدهتها رتبكها ورقببال..

في ال يام، وو فل لحبم االلل، ووهي  عنى التمر.. إوما عئندا لن درعكل أيهدا ال درس 
المنهمدبن ردن لددي  الدلويا إلددى سدهة الددلويا! فد   لدي  يددا تدر  فددان ال درس فيدده؟! وأ  

 رب؟!سهة فان فيها اله
لددبال أن التدداري  ا رددين الددل نا لددالل  لمددا وددلكنا أن لددلويا اعتددرأ أن يقددب  الدد  لقا ددل 
كددبات فددارس الهظيمددة، ووزيددر الددلفاع فددي إربرا بريددة فسددر ! إوهددا رهةدد ة رددن رهةدد ات 

 الهلاية االلهية والصحبة النببية..
ل بد  الركداق الهرب الالين فاوبا يحسببن الكافبر رنحدا، وعندلرا عرلدبا  و  ردرة ا     

السبباا رناديلم فةهنبا يمسحبن لها أيليهل! ولكن اليقدين الدال  وابده لهدل االيمدان 
فددي ربكددف القددلوة إلددى يبرنددا اددالا، وسدديظل فددالل  إلددى يددبم  ت رلهددي لددن عدداررعهددل 
اليقين الال  فقلواه اليبمم عنلرا يالاا ندباب المسدنمين إلدى أورلدا ي يدالال  اللين..

 يستهينبن ل رتهل..!الهةا، وتبهرال الحضارة، و 
ولكدن اددهالا ا عدراب الددالين ديندبا فددي الدلود "إيددران" لدل يسددل لهدالهل ألددلا، ولددل      

 (1)إوكددل إاا كددرأتل أيبددار )فددر  لهددار( ي يددالال سددحر الحضددارة التددي ركددز الباندديها..
فددي تدداري  ال بددر  وت اوددينهم تصددبرتمبه الكايددة رددن الكايددات الةددن! فدداوبا يبسدد بوه 

                                                           
 بسا  الربيع (1)
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ستحضددروا افريدات الرليدد ، ويستنشددقبا أريد  الرليدد ! إلدى اددالا الحددل فدي أيددام ال ريدف لي
    لن ز رلوية ال رس..

وتصددبروا أن "فسددر  ي دعدددرد"  يددر رنددبك ال دددرس لمددا يددرج ردددن "المددلا ن" وكدددل      
أيقن أن رنكده زا دلم أيدال رهده ألدف  داهى وألدف ر دنى وألدف ردربى لنصدقبر، وفدان ير دي 

ندديئا، فيددف أعددي  فددي ادداله القنددة القنينددة رددن لن سدده ويقددب   يددا السددرتاه! رددا أيددالت 
ال ددلم والحشددل؟!! وإلددى اددالا الحددل أيضددا لن ددز الملويددة ال ارسددية المدد ورة المصدد نهة 

 التي كارز عنى دراا ال قراا وعنى عرق ال الالين..
إن ادهالا الصددحالة ال قددراا فددي اددالا الةددي  االسددالري لددل يسددل لهددالهل أرددام ادداله      

 عددددباوحهل الر دددداا والرالمددددة لهددددهالا المنهمددددين المنكددددبلين، الملويددددة، لددددل لددددالهكب رددددأل
.. ادداله المتددرفين المهدداللين، ا نددقياا البا سددينم الددالين فدداوبا يسددمبن )رنبفددا( و)أرددراا(

الملوية رألت كنبب الصحالة لالر اا والرالمة، ورا ترفز ركاودا فدي عدباوحهل لن ب دة 
 والحسل..

ال يرعدددد  إليهددددا، وأن الحكددددل لنهددددرب  إن "ي دعددددرد" لمددددا غددددادر لددددالده وعددددرل أودددده     
عةبز فقيرةم ف وداله اله د  ف ندا المداا،  المسنمين ل ان النه تهالىم لة  إلى فبخ

وعاات الهةبز لالماا في فبب رن يشدا، فقدا   أأندرب ردن ادالا؟! والنده لدب ردز 
وكدلم إليده  هدام فدي اداله الةبلدة االلد رارية،  ع شا را است هز أن أنرب رن ادالا!

 (1)إال إاا سمهز ال ناا والمبسيقى!! أست ي  أن أسيغ لقمةفقا   ال 
اإلنسان يمَو عطشا وال يشرب من كأس  وأي عبودية أعم  من هذه وأقوى؟!!

 عاداتهم، اوتعبدتهم شهواتهم،  من خشب! هكذا اوتعبدتهم
 اوتعبدتهم أعرافهم، اوتعبدتهم تقاليدهم، 

 واوتعبدتهم المعايير المصطنعة.. 
                                                           

 كان الملور واألمراء إذا جلسوا على الموائد غنى الم نون أوال، بعد ذلك يطيب لهم الطعام. (1)
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  (1)[ كانوا )أحرارا( بمعنى الكلمة كلع..ولكن العرب  
 لهددالك المبعددا واالعددرام الظنددل رآددار أن الدد  مإعددرامو  فسدداد فيدده االتددرال اتبدداعف     
 والمترفدبن والندالات، والشدهبات النهديل أسدباب ردن فيه أترفبا لما أفآراا اتباع اب ا رل
 .ورهنكباا ا رل ر سلو ال

 والسددددددنف الرانددددددلين ال ن دددددداا ردددددن لددددددالقر ن ا ولددددددبن المهتدددددلون اددددددالا عنددددددل وكدددددل     
 ال شدبوة عاودا ت نيا أو ،المهيشة يف االعتلا  يف والحا رآال فكاوبا مالصالحين
 يقديل أن التداري  عندى عد  دولدة وأكاربا ،ا رصار ف تحبا موالنهمة االترال عنى والشلة
 إلددى الددةالةه أنمددات رددن يرعددبا ولددالل  ..لدده السددنة وليددان القددر ن  اددل لاتبدداع رآنهددا
 لدنبا وفيدف االتدرال، رتبهدى رن لهلال نر   ينف نر   ألاعها  ل والهرفان، الهنل وبر
 .لهدددل وردددن كبدددل ردددن ا ردددر ولنددده والسدددن ان، والمنددد  والهندددبم ال ندددبن اسدددت ادوا أن لهدددل

 ]تفسير المراغي[

 جيل  اءشإن"جهودهم لـوقد أدرر هذه الحقيقة أعداء األمة؛ فبذلوا 
 من أجل الشهواَ، وفي وبيل همع الشهواَ، ويعيش 
 (1)."بأغلى ما يملك الشهواَ يجود

ردددن أيدددالق الضدددهة التدددي رراودددا لهدددا االسدددتهمار   / يقدددب  الشدددي   رحمدددل ال  الدددي     
الدة دون عمدل، وويدل الم دنل القريدا ردن اكليما الشره في  نا النالا ال، والرغبة في الر 

 دار  الهظدام، رد  إدردان غريدا غير ر رم يبال ، وكهبد الهمل عن اآلرا  الهدرا  والم
وتصبر أالل لنمدرأة وأودباع المتد ! إلدى غيدر الد  ردن  ،لنشهبات اللويا، وتتب  لنهبرات

 ارا   اله يمة التي ال تتاح رهها وهضة، وال ينة  في أاللها سهي!

                                                           
 هـ( 1315)شعبان مجلة األمة  –ئولية األمة: أبو الحسن الندوي سحاجة العصر وم (1)

   .شرينزعيم المنصرين المبـ "زويمر" كلمة ل (1)
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أن يرتهددبا  -لنهددبام ولنمآق ددين عنددى السددباا-وفددي رصددر يس ددر االالددتال  البري دداوي      
، وأن يحيدددبا دايدددل و اكهدددا فمدددا يحيدددا يهددد  الحيدددبان دايدددل القبكددد ! ايافدددي اددداله الدددلو

 فاوتشرت الحاوات في كر  الريف وأالياا الملن، وألي  الب اا..!
وألدددددبان اال دددددل التدددددي ي دددددتن فيهدددددا  النيدددددالي أفآدددددر الهدددددام لالسدددددهر الدددددنةبواالمدددددرت      

لة تندتظل إيدالا الحيداة الهاردة ردن رسدا -لدل سدب  الد -ال ارغبن.. واوضدل إلدى الد  
فيهددا المشدداعر، وتةنددل لهددا الةددبارح، وينشدد ل الةميدد  ل عبا هددا، ي رالددبن لمددا يصدديبها 

 رن وصر، ويكتئببن لما ينحقها رن اوه ام..
ال امددة لهددل رددن الددلويا إال أن يسددتةنببا رددن  مالندداس عبيددلا لشددهباتهللقددل أوددب       

أاددل فددلح ول ددبب  رددا لددل يحنددل لدده ال رليددبن الددالين اددل ووددنبل المشددتهيات النددالااات
فصدددداروا لددددالل  أدوات فددددي يددددل المسددددتهمر يسددددت لرها رتددددى يشدددداا،  وراا رهايشددددهل!!

 ويرريها أو يكسراا إاا أالا!
 إن هذه الحال من عش  الدنيا أقوى ذرائع الفتك في كياننا المري . 

 وهي حال يشجعها االوتعمار الذي غزا الشرق بعقلية اللص! 
 شهواَ نزقة!فليو يهمع أن يعامل م فلين ذوي 

وأن  ،أتدددر  االسدددتهمار يددد لل  ن ال دددليب إسدددماعيل أسدددب دار ا ولدددرا فدددي القددداارة     
ت كيره عر  إلى ال  كبدل أن يةدر  إلدى ت سديب رصدن  وداف ؟ فدال.. إوده يهدتل لمآدل 
اددالا الحددافل، ويريددل أن تسددر  روالدده إلددى فددل فددرد فددي الشددها! لددل إودده سددنر زلاويتدده 

والددددالف فددددي ادددداله السددددبيل الكتدددداب  ه السددددبل القددددالرة!لدددلف  الشددددهبب الهرليددددة فددددي اددددال
والصح يين والمبشرين في يبنبا المةتم  االسالري عنى اداله الدلعا ل المنهدارة، وفدي 
يصددبغبا أفكددار الشددباب و رالددهم فدد اا اددي ال تهددلو الدد  الهبدد  الصددبياوي فددي اودد ياد 

 بآها..هنبية التي يسهى االستهمار لمااله اي ا الال ال اررأة وإعالة و وة!
 أال فلنحذر على ديننا ودنيانا هذه الميوعة الخسيسة التي اعتل ت بها أمتنا!! 
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  ..فهذه أيام ينب ي أن يخشوشن فيها المنع م، وينتبع فيها الوونان
 الم مع االوتعمار لم تنتِع، ولها أعباء ثقال ـإن معركة اإلو

  لن يستطيعها المختالون في أزيائهم من الشبان الناعمين،
 وال المش وفون بلذاذاتهم من أشباه الرجال!

إن األجيال المنهزمة تلحقها علة واحدة. ولذلك تلحظ عليها أعراض ا متشابهة، 
 وإن اختلف المكان والزمان.. في زحف الصليبية القديم على الشرق 
 األووط أمكن المهاجمين أن ينفذوا أول األمر إلى أحشاء اإلوالم 

  لوا بالعيش الرخي ألن القوم ش   !؟..و ميم بالده! لماذا
 ! فكان أن ..والقعود اللين عن م ارم الكفاح المر

 (1) ضربهم اللع بالذل، وولط عليهم األعداء..
 فيا عباد الله..

أ ْعم ْت  ٌُ وفت اووبن دارت

 اوو  نب ص اُو

 اونظ  ققِ وت   األاداث   ال ،اىفقارع   الوف

 اوون   ونقي   ُِ واىدي صالح    َّ  وت ْنظ   ال

 اوشطط   اىهقى طغ ي   أنفسٌ  ميدان نا

 تْ انتص    إذا ات  اوأْنفس   إذَّْ  ِقظْ أي

 ر  ق  و اىخ  لُّ واى م  و ع   ! اوو  ع يْن اوفم 

     ووات   اىِعب  وو اآليو وظ  وقاعواىم  ال

 ق ر  وخ   مبهِ  ىأرد   م ُْ     وونقِ ي    كيف

    واألث اوقاُهوأه عل  فضاعت ؛فيها

 (2)    واىظف   هِ بعدِ  ُمِ   أت   اوقاهوه عل 

   
 فحق عليها القول:

ـــ   كدددا  تهدددالى        ـــا ف ح  ـــق وا ِفيه  ـــا فـ ف س  ر ِفيه  ِإذ ا أ ر ُدن ـــا أ ُن نـ ُهِلـــك  قـ ُري ـــة  أ م ُرن ـــا م تـُ و 
ا ت ُدِمير ا ا اُلق ُول  ف د م ُرن اه  ه   [12:]اإلوراء ع ل يـُ

                                                           
 كفاح دين )باختصار وتصرف( (1)

 النحوي علي رضا د. عدنان " للشاعرأيقظ إذن أنفسامن قصيدة " (2)
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 فيددده اينددد فدددل فيكدددبن موودددبره متدددهوع ي إرادتددده يفددد االوسدددان ييسدددتري أن التدددرل     
 والشددهبات رنضددب ة، غيددر وو سدده ،فيهددا كددبة ال وع يمتدده رسددتريية، ف رادتدده ..رسددترييا
 االرادة، يفددد لدددهف  يصدددا  لدددآالث ي دددتص والمتدددرل ..عارحدددة وا ادددباا الافمدددة،
 عددن ي ددرح وال و سدده رحددير يفدد يهددي  تةهندده وأ ددرة والشددهبات، ا اددباا وراا واوددلفاع
 الد  وفدل رقيتدة، أ درة أوتدبا  وهدل ما وبيداا أعلاا ال دا ما المترفبن انف ولالا .دا رتها
 يهيشدبن ال الدالين ال قدراا ردن النبيين أتباع وفان وعالد، ولالا وعهاد فلاا إلى يحتاح
و م ـا نـ ـر ار  اتـ بـ ع ـك  ِإال  الـ ِذين    يقبلبن المترفين رن النبيين أعلاا وفان رالية، عيشة

   [71:]هود ن ا ب اِدي  الر ُأيِ ه ُم أ ر اِذل  
 الهدددالك، أسدددباب يفددد ا ردددة سدددارت إاا تكدددبن ا ردددة لهدددالك تهدددالى النددده إرادة إن     

 كاوددلة يقددهر   يفدد وسددارت أسددباله يفدد أيددالت رددا لهددا تهددالى الندده فيريددل مإليدده واوتهددز
 ردددبارد تدددرد التدددى الهدددالك يددد ر   يفددد سددديراا تهدددالى النددده إرادة فمهندددى .لهدددا رريدددلة ال ايدددة

 .اوهياراا أسباب رحنها والنز كبتها، أسباب واابز الهنكة،
ــا)      ر ِفيه  فــي هــذه اآليــة الكريمــة ثالثــة مــذاهب معروفــة عنــد علمــاء  (:أ م ُرن ــا م تـُ

 التفسير:
أن ا ردر فدي  -، وعنيده عمهدبر الهنمدااواب الصدباب الدال  يشدهل لده القدر ن- :األول
رحددالول لظهددبره.  (ا رددر)وأن تهندد   ،لنهددياددب ا رددر الددال  اددب لددل ا (أ م ُرن ــا)  كبلدده

ــا)  والمهنددى ر ِفيه  وا اتبدداعهل فيمددا عدداا، وتصددلي  رسددنه و ل اعددة الندده وتباليددله (أ م ُرن ــا م تـُ
ــق واُ )لدده  ــا ) ميرعددبا عددن  اعددة أرددر رلهددل، وعصددبه وفدداللبا رسددنه   أ (فـ ف س  ه  ــ   ع ل يـُ ف ح 
ا ت  ) م  وعا عنيها البعيلأ (ل  وُ ق  الُ  د رست أانكناادا إاالفدا  أ  (ُدِميرا  ف د م ُرن اه  ال. و 

 وأفل فهل التلرير لمصلره لنمبال ة في نلة الهالك الباك  لهل.
ِإذ ا   فقبلده ،واالا القب  الال  اب الح  في االه اآلية تشدهل لده  يدات فآيدرة      و 

ـــ ـــآ آب اء نـ ــا واللـــع أ م ر نـ ــا ِبه  ه  ـــُدن ا ع ل يـُ ـــة  قـ ــال وُا و ج  ــوُا ف اِحش  ا قـ ــُل ِإن  اللـــع ال  يـ ــُأم ر  فـ ع لـ 
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لدد  ا. فتصددريحه عددل وعددال ل ودده ال يدد رر لال حشدداا دليددل و [78]األعــراف: بالفحشــآء
ــق وا)  عنددى أن كبلدده ــا فـ ف س  ر ِفيه  . ولدديب المهنددى فهصددبا أررودداال لال اعددة  أ  (أ م ُرن ــا م تـُ

  ن النه ال ي رر لال حشاا. مأررواال لال س  ف سقبا
ردن كدبلهل   ،لبل عندى ا سدنبب الهرلدي المد   الصحي  فدي اآليدة عدارى واالا القب      

 ن.ررته لالهصياأ  أررته لال اعة فهصى. وليب المهنى  أأررته فهصاوي. 
ر ِفيه ا)  كبلهاب أن ا رر في  :القول ال اني في اآلية    أ، رر فبوي كدلر أ (أ م ُرن ا م تـُ

ند  لده. وا ردر الكدبوي القدلر   ر لمدا ي  يس در    ن فدالً روا عنيهل ال  وس رواال له. كل  
قـ ُلن ا ل ه ُم ك ونـ وُا   ، وكبله[05]القمر: و م آ أ ُمر ن آ ِإال  و اِحد ة  ك ل ُمح  بالبصر  فقبله

ـــِئين   اِو ـــر د ة  خ  ـــارا    ، وكبلددده[711]األعـــراف: ِق ـــآ أ ُمر ن ـــا ل ـــُيال  أ ُو نـ ه  ، [72]يـــونو: أ ت اه 
   [87]يو: آ أ ُمر ه  ِإذ آ أ ر اد  ش ُيئا  أ ن يـ ق ول  ل ع  ك ن فـ ي ك ون  ِإن م  وكبله  

كا  ألدب  .. أ  أفآروا رترفيها ف سقبالمهنى أفآروا (أر ر و ا)أن  :لقول ال الِ في اآليةا
   لمهنى أفآروا ل ة فصيحة فدرروا لالمل. (أرروا)  عبيلة
    كبلدده تهددالىر ادداله اآليددة الكريمددةر بددي فددي ت سدديوكددا  الشددي  ألددب عبددل الندده الق     

  ، والحسدن، ورةاادل، وألدب رعداا، وألدب الهاليدة، والرليد ب عآمدان النهدل لكرأ أ (أرروا)
فدد اا فهنددبا  مسددن نا نددراراا فهصددبا فيهددا  . أ تلالتشددليل. واددي كددرااة عنددي  (رودداأر  )

 ال  أانكناال.
وكالده  عهننداال أردراا رسدن ين.لتشدليل المديل   (أر رودا)  وكا  ألدب عآمدان النهدل      

، وألدب اليدبة الشداري، ، وكتدادةالن ع ي   وت رر عنيهل تسنر عنيهل. وكرأ الحسن أيضا
لددددن فآيددددر وعنددددي والددددن عبدددداس ا، والمدددداد لددددن سددددنمة عددددن ويهقددددبب ويارعددددة عددددن ودددداف 

أفآروددددا عبالرتهددددا وأرراااددددا. كالدددده    أ. فلالمددددل والت  يدددد ( رروددددا)  لددددايتالل عنهمددددا
 الكسا ي.
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ـــــا أ م ُرن ـــــا) استئصدددددا  عدددددالاب كبردددددا وهدددددالب أن أردودددددا إاا  والمهندددددى      ر ِفيه   يهندددددي (م تـُ
ــق واُ ) مإلدديهل المبهددبث الرسددب  لسددان عنددى لال اعددة رتنهميهددا ــا فـ ف س   أرددره لم ال ددة (ِفيه 
ــ   ) م اعتدده عددن وال ددروج تهددالى ــا ف ح  ه   وفسددقهل لمهصدديتهل عنيهددا فبعددا (اُلق ــُول   ع ل يـُ

 االعددالار لهددل الهددالك رددن رسددنه ويددالف لدده ف ددر رددن أوعددل الددال  هالندد وعيددل و  يدداوهل
 فنهدده كتنددهي   ال ت ريبددا ف رلنااددا  أ  (ت ــُدِميرا   ف ــد م ُرن اه ا) ..والحةدد  لالرسددل واالوددالار

 لبيددددز عددددر  فمددددا اددددا ال ، إاالفددددا أانهددددا رددددن فيهددددا فددددان رددددن وأانكنددددا. يبوددددف وال
 . نرعتهل عن اليهبد اوحرل لما المقلس
 إلدى ا رر تبعه ر  لالالفر والروساا والمنبك الةبارون وال مالمترفين يص اوإوم     
   .   فل إليهل ا رر تبعه و ن. لهل تب  والباكي ال  اب في ا ول  وهل الكلم
 لهدلم لهدل التنكيدل إلدى إندارة وت ظي ، تهبيل زيادة أانها عنى( القرية) إيآار وفي     

 إ ددره أتددى ولددالل . لنهددلو وأوكددى لنقنددا أوعدد  واددب مأ ددرال و مددب ودوراددل، ودروالهل
 .لرع أو زرع لهل يب    لل لحي  فنيا  أ  (ت ُدِميرا  )  فقا  المهفل لالمصلر

 يقتضددي اسددتهلاد لحصددب  وزوالدده ،زواال   الددلويا فددي ندديا لكددل إن  القاندداو يّ   كددا      
 و باتدهم هلقا د عدن يبهدله اوحدرال والصب  االعتلا ، ل وا  البلن زوا  أن وفما. ال 

 ادي التدي المسدتقيمة الةدادة ردن فيها اوحرال لحلوث وزوالها الملينة االك فكالل 
 رددن لددل فددال كريددة، إاددالك وكددز عدداا فدد اا. لننظددام الحافظددة الشددريهة واددي الندده وددرا 

 إرادتددده تهنقدددز فنمدددا. النددده  اعدددة عدددن وال دددروج لال سددد  والددد  ملإلادددالك اسدددتحقاكها
 وأنددرا ل ددرا والتددنهل التددرل أوددحاب رددن رترفيهددا فسدد  لالضددرورة أوال تقلردده ل االفهددا،

 لشدددقاوة  مرندده وكددلر النددده رددن لدد رر والددد . ينب ددي ال فيمددا لهدددا واسددتهماال الندده، لنهمددة
 .إاالفهل وعا والينئال. استهلاداتهل تن م فاوز

 
 

 :تنبيه
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سددنل ال سدد  فيهددا أفددي ادداله اآليددة الكريمددة سددها  رهددرول، واددب أن يقددا   إن الندده      
ــا)  فددي كبلدده لالمتددرفين دون غيددرا ل صددب، ــق وُا ِفيه  ــا فـ ف س  ر ِفيه  ردد  أودده افددر  (أ م ُرن ــا م تـُ

ـــا الُ )  المتدددرفين وغيدددرال فدددي كبلددده  عمدددبم الهدددالك لنةميددد  ه  ـــ   ع ل يـُ ـــف ح  ف ـــد م ُرن اه ا  ل  وُ ق 
 .رنها غير المترفين ، ولل يستآن  يهني القرية (ت ُدِميرا  

 وجهين: نوالجواب م
غيدددر المتدددرفين تبددد  لهدددل. وإومدددا يدددص لالدددالفر المتدددرفين الدددالين ادددل سدددادتهل  أن :األول

ـــاد تـ ن ا  ن غيدددرال تبددد  لهدددل. فمدددا كدددا  تهدددالى   موفبدددراوال و ق ـــال وُا ر بـ ن ـــآ ِإن ـــآ أ ط ُعن ـــا و 
ن  الـ ِذين  ِإُذ تـ بـ ر أ  ال ِذين  اتَِبع وا ِمـ  ، وفقبله[11]األحـزاب: و ك بـ ر آء ن ا ف أ ض َلون ا السبيال

ــــــم  اأُل ُوــــــب اب   ــــــُت ِبِه ــــــذ اب  و تـ ق ط ع  ِإُذ ، وكبلدددددده  [711:]البقــــــرة اتـ بـ ع ــــــوا و ر أ و ا اُلع  و 
ـآَجون  ِفــي النــار فـ يـ ق ـول  الَضــ ــُل أ نــت م ر  بـ  كُ ت  لِل ــِذين  اُوـ اء  ف  ع  يـ ت ح  وا ِإن ــا ك ن ــا ل ك ـُم تـ ب عــا  فـ ه 

 إلى غير ال  رن اآليات. [21]غافر: النار َمُ ن ون  ع ن ا ن ِصيبا  مِهن  
أن لهضهل إن عصى النه ول ى و  دى ولدل يدنههل اآليدرون فد ن الهدالك  :الوجع ال اني

ن ة  ال  ت ِصيب ن  اكا  تهالى   يهل الةمي . فما  لذين م ل م وُا ِمـنك ُم خ آ  ـة  واتقوا ِفتـُ
أوهددا لمددا  ل ينددا لنددز عحدد ، وفددي الصددحي  رددن الددلي  أم المددهرنين ز [70]األنفــال:

تح ، ويــل للعــرب مــن شــره  قــد اقتــرُب، فـ ـال إلــع إال اللــع"يقددب    خ سددمهز الن بددي
 -  بإ ــبعع اإلبهــام والتــي تليهــاوحل ــ- "جوج ومــأجود م ــل هــذهأاليــوم مــن ردم يــ

   ".نعم، إذا ك ر الخبِ": أنهلك وفينا الصالحون؟ قال !: يا روول اللعقالت
 : إليهما نشير بيانيان أمران وهنا

ــا)  تهددالى كبلدده يفدد :األول ألمــرا ر ِفيه   اددب التددلرير يفدد السددبا أن إلددى إنددارة فيدده (م تـُ
 لمدا سبا كبنها را أن لبيان انا وال اا (فـ ف س ق وا)  تهالى كا  ولالا واالسترياا، الترل
 .ةرحال ال ال س  إلى رهدى  المترفين تمكين أن  أ لهلاا،
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 تكدبن وأن كبتهدا، ااداب  ا و  عب الند  وبعدان واب ،الهالك التلرير أن :يال ان األمر
 تالهدددة ووددديرورتها لقبتهدددا، ولدددياع ا ردددة لش صدددية فنددداا فدددالل  مل يرادددا سدددهنة  همدددة
 فدري  عندله، ردن عدالالا عنيهدا تهدالى النده يند   أن  يالآداو والندبع .ع تها فت قل ل يراا،
 فمدا سدةيل، ردن رةالةدا ويم درال سدافنها، عاليهدا يةهدل أو عاتيدة، ورودر الاوا

 .رلهل أرر عن فسقبا إا ملب  لقبم فهل
  الال لالمصلر وأفله ال س ، عنى سبحاوه رتبه فقل مالتلرير وبع فان وأيا      
ا ت ُدِمير ا  )سبحاوه فقا  ر ن ، ر هب  اب    (.ف د م ُرن اه 

ـــُول    )ىالتهددد وكبلددده      ـــا اُلق  ه  ـــ   ع ل يـُ  النددده أردددر   أ .القدددب  عنيهدددا فبعدددا   أ ،(ف ح 
 والندده عنددله، رددن لهددالاب وإرددا التددرل، إليدده أد   عدداد لمسددبا إرددا ملتددلريراا تهددالى
 (1).أعنل تهالى
والمترفددبن فددي فددل أرددة اددل  بقددة الكبددراا الندداعمين الددالين يةددلون المددا  ويةددلون      

فينهمدددبن لاللعدددة ولالراالدددة ولالسددديادة التدددى تترادددل و بسدددهل  مال دددلم ويةدددلون الراالدددة
غ في ن  رت  في ال س  والمةاوة، وتستهتر لالقيل والمقلسات والكرارات، وت  وت سن، وت

عندددى أيدددليهل عدددا با فدددي ا ر  ن يضدددرب وادددل إاا لدددل يةدددلوا ر ددد .ا عدددرا  والحرردددات
لتدددي ال تهدددي  ، وأريصدددبا القددديل الهنيدددا اوشدددروا ال االشدددة فدددي ا ردددة وأنددداعباا، و فسدددادا

وتستريي، وت قدل اليبيتهدا وعناودر كبتهدا ل تتحنل ا رة ن    . ور  الشهبب إال لها ولها
   و حتها. ب  فتهن  وت   موأسباب لقا ها

ر النده لقريدة أوهدا االكدة  وهدا أيدالت ل سدباب واآلية تقرر سنة النه اداله. فد اا كدل       
سدنر النده ادهالا  مالهالك، فكآر فيها المترفدبن، فندل تدلافههل ولدل تضدرب عندى أيدليهل

فحقددز عنيهددا سددنة الندده،  مفيهددا ال سدد ، فتحننددز وترانددز فهددل مالمتددرفين ف سددقبا فيهددا

                                                           
 محاون التأويل –أضواء البيان  – زهرة التفاوير (1)
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بلة عمددا يحددل لهددا  وهددا لددل تضددرب عنددى أيددل  ئوأوددالها الددلرار والهددالك. واددي المسدد
 المترفين، ولل تصن  رن وظارها الال  يسم  لبعبد المترفين. 

فوجود المترفين ذاتع هو السبب الذي من أجلع ولطهم اللع عليها ففسقوا، ولو 
 هم الطري  فلم تسمح لهم بالظهور فيها ما اوتحقت الهالر، أخذَ علي

 وما ولط اللع عليها من يفس  فيها ويفسد فيقودها إلى الهالر.
إن إرادة النددده كدددل عهندددز لنحيددداة البشدددرية ودددباريب ال تت ندددف، وسدددننا ال تتبدددل ،      

ال يدددد رر والددددين تبعددددل ا سددددباب تتبههددددا النتددددا   فتن ددددال إرادة الندددده وتحدددد  فنمتدددده. والندددده 
  ن النه ال ي رر لال حشاا.  ملال س 

 لكن وجود المترفين في ذاتع دليل على أن األمة قد تخلخل بناؤها، وواَر 
 وهي التي  .وأن قدر اللع ويصيبها جزاء وفاقافي طري  االنحالل، 

 تعرضت لسنة اللع بسماحها للمترفين بالوجود والحياة.
عيدددة القهدددر  الدددال  ينشدددئ السدددبا، ولكنهدددا ترتدددا فددداالرادة اندددا ليسدددز إرادة لنتب      

 وا رددر لدديب أرددراالنتيةددة عنددى السددبا. ا رددر الددال  ال ر ددر رندده  ن السددنة عددرت لدده. 
تبعيهيدا إلدى ال سد ، ولكنده إوشداا النتيةددة ال بيهيدة المترتبدة عندى وعدبد المتدرفين واددي 

 ال س .
التي ال مفر منها.  وهنا تبرز تبعة الجماعة في ترر النظم الفاودة تنشئ آثارها

 وعدم الضرب على أيدي المترفين فيها كي ال يفسقوا فيها 
 [في مالل القرآن] .يح  عليها القول فيدمرها تدميراف

  ؛وم ُ لة ِعبرة   أ بحوا حتى أعمالهم ووء بهم حاق   وبالد أشخاص من رأينا وكم
  نم بالمفسدين نزل ما الجميع يشاهد حيِ ؛الحياة حركة تعتدل وبذلك
  لتيس ر المختلفة العالم نواحي في البالد اوتقرأَ وإذا ..ودمار خراب
  والوتطعت   بعينها، بالد في اإللهية الَسنة هذه على الوقوف لك
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  من واضحة أوباب إلى لها حدث ما تعزو أن
 .وبحانع الح  منهج عن الخروج

فقدل  ..ت دالفرأندهر ردن أن  سنة سز ويمسين وسدتما ةولهل كصة سقب  ل لاد      
أالا ددز التتدددار لدددلار ال الفددة يرندددقبوها لالنبدددا  رددن فدددل عاودددا التددى أوددديبز عاريدددة  

   .. ة وتضحكه، وفاوز رن عمنة الظاياهفاوز تنها لين يل  ال ني
جاءها وهم من بع  الشبابيك فقتلها وهي ترقص بين يدي الخليفة، فانزعج 

  ابها بين الخليفة من ذلك وفزع فزعا شديدا، وأحضر السهم الذي أ
 إذا أراد اللع إنفاذ قضائع وقدره  :يديع فإذا عليع مكتوب

 ..أذهب من ذوي العقول عقولهم
 فـي االن مـاس لضـياعها البـارزة األوـباب مـن أمـا ضـياع األنـدلو فـإن      

 .الدعة والترف إلى والركون الشهواَ
  ب يقلحا  المسنمين ساعتئالم   ر انصين الالمهريأالل ووف  لنتللرو      

  قلب على وأ بحوابها،  جاءوا التي فضائلهم نسوا عندما هووا العرب
 )!!( الشهواَ في واالوتروال والمرح الخفة إلى يميل متقلب

  ينيل ألب نبكي ويقب        
 فـي ونـاموا النعـيم، أحضـان فـي بأنفسهم ألقوا أيامهم أواخر في األندلسيين إن 

 مـن األهـواء رضـيي   ومـا ونلمجـوا اب ـةالع والحيـاة الواوـع ال نـى مـن مليـل مـل

 آبـائهم وحميـة حميـتهم ماتـت كمـا أخالقهـم فـذهبت ؛الفـاجر التـرف ألـوان

 بمظاهر النساء واهتمام ون،لمجا في واإلغراق والخالعة التهتك وغدا البواول،

 لقـد .االضـمحالل أيـام المميـزاَ أبـرز مـن والآللـئ بالـذهب والزينـة التبـرج
 يهـوي شـعبا وإن .الشـادياَ والجـواري الماجنـة سـهراَوال للشـهواَ اوـتناموا
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 أو لحـرب رجالـع يصـمد أن يسـتطيع ال والميوعـة االنحـالل مـن الـدرر هـذا إلى

 .جهاد
 ووزيدره ووا بده ادب تنازع أوه "ابد الن" رقتل سبا أن المهريين رن علد افرو      

 يريدلاا نهلرد فدل موصدراوية عاريدة التدراع سدباوفدان  الرريمدي، رحمدل "المريدة" فدي

 رندبك أالل مالمسنمين رن  كتل نر   ودس البزير فقام !!لله يترلص والهلو ملن سه

 !!وصراوية عارية لسبا ،"ابد الن" ال با ف

ردن  وادب- الحسدن ألدب ينبد  لدل  "ا ودللب ايدةوه" فدي عندان النده عبدل ويقدب      
 الهندان  ند وأ اللعدة إلدى رفدن أن -غروا دة زعمااورن  ير  ا المر لني رنبك  ير

 الرعيدة ندئبن فدي لده سدار لمدا وال ضدا، السد ر لالور البله ولالر ورالاه،  ابا ه

 النهدب دروب ردن فيده غدرقأ   وردا الم دارم ودنبل ردن فداانهل لده أ قدل وردا واللولدة،

 عملها تعمل الخالدة، والتفرق واالنحالل الفساد عوامل عادَ وهكذا والهب ،

 أوايدر فدي رفدن الحسدن ألدا أن الد   يقدب   دل  .الخطـرة آثارهـا وتحـدث الهـادم،

 وصراوية ل تاة الآاوية لنمرة واكترن ورالاه، أابا ه في واسترسل اللعة، الياة إلى أياره

 ..الحسن را هة
 القصور، بناء في المسلمون وانش ل ا،به حل ما باألندلو حل ولهذا

  يعبِ، وعدوهموالبساتين؛  المزارع وبناء الدور، وبناء 
 .غرة حين على أتاهم حتى الرهيب لععم ويعمل

 ولقيندا ،(أفبدر النده)  الهبدبر فدي  دارق وشديل فدان عندلرا ا ودللب دينندالقدل      

 إوندي  فقدا  مليشدرب ال مدر إليده لمك د الدال  الدلايل، الدرالمن عبدل ةلهمد زرندا فيهدا

 اليزأ   ولما .كلره ال  رن الناس فهرل .ينقصه لما ال عقني في ي يل لما رحتاج

 والهدين القندا ردن الةاريدة اداله إن  إليهدا وظدر أن لهدل كدا  السدناا، عاريدة هإليد

 أنمز رهمتي عن اله لهبت وإن أنمتها، لمهمتي عنها اوش نز أوا ف ن ان،كلم
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 ..امدة او ا ريدر نإ  فقدالبا ..اآلن الهد لدي الاعدة ال .الةهداد يورهمتد .رهمتدي

  ا وللب.. في لقينا الالهو 
نداع ال نداا وااع، التدى فدان  عنلرا ا وللب ألهنا ؟وللبا  ألهنا رتى ولكن     

 :الم ني المسنمبن يرددون ر 
 ىم اىقرد ما إذا اىسال   ساكنها اىدنيا عل 

 فؤادح يب ح

 !السالم وعنيها وراالز ا وللب، اابز وفهال      
 ل  واا "لننسية"عنلرا كصلوا  االفرو ورن الهةا ا التي يالفراا المهريبن أن       

 عداا الهدلو !!ال يندة لنبداس لنقدا هل أانهدا يرج اةرية، وأرلهما ة ويمسين ستة عام

المنكدرة،  اله يمدة فكاودز ال يندة.. لآيداب الهدلو لنقداا "لننسدية" أادل وي درج ليقاتدل،
 :الشاعر كا  التىوال لل! 

    ول  ا    ىبستمقا اىقغ  إى  اى ديد   ىبسقا

 (5) ! اوقانوأى عليكمق اى  ي ِ 

 في المنالات.. في الشهبات.. في المسنمبن ي رق عنلرا رهس ة الالة االه     

 رعى وصر في االه الحالة..!!المهاوي.. فال ي  
 ي أعقاب الكار ة الملررة في وررت السنبن ولل يتهنل المسنمبن اللرسم ف     

يسيل عني    اوك ز أم فنآبم ت ني لنمترفين، واللم البر 7691 يبويبال ارب رن 
ولهل  .!."االه لينتي والنل الياتي"الهار ا سبد يةنل عباه الم لرين  فل رالية، و 

االا الضياع الال  أواب ا رة، واالا ال لر الال  سر  في أعصالها اب الال  دعا 
إوي أعرل ركاوة أم  "وح يا إلى القب  في وحي ته البيروتية رباايا دون يةل  

  "..!!!ز  البهل ل نس ينفنآبم عنل الهرب، وأعرل فالل  أن الا الكآيرين لها يبا
ق ووسمي   ة  ويا أم

  يسققها ن ق اىضياع اىقاقع  اووهاريخ  وا توبه
 ق  وا ن وهسقق   ي   

  ع  واىقاق اعِ واىضي
                                                           

 األمرا  التي أدَ لسقو  األندلو: طارق عبده إوماعيل )باختصار وتصرف( (1)
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صغي وت   ة  ويا أم

إى  

  تسد سمعا ايُ يصدع صادع  اووووهوأهقاُ
 ما زىت   ة  ويا أم

 عنها فتنطق باىجقاب فقارع  اوهواى  وا أل  ووأس
 فت تِ  ما ىي أراكِ 

 طامع  قبلت ما يدعق إىيه اى قىواىه أبقاب  
ا و ب  وغ تِ مْ وم  ي  

 ش ُ  في يدك اىد اء اىنارع  اوهكلُّ  اُق  و اى ق
اىله   إذا أراد  

 زع  وووون  

 عمي اىبصي  بها  صم اىسامع  ة  وووو الي

 ا ايُ  سمع   سدُّ  ت  

  صادع   صدع  ي  
 ق  ونطِ عنها فت  

  ع  فقارِ  قابِ وباىج
 قوا يدعوم بلتِ  ق  

  اىطامع   هِ وإىي
 كِ دِ و في ي ش ٌُ 

 ع  واىنار اىد اء  

ا وبه اىبصي    عمي  

 (2) اىسامع   م   ص  

   
 أخطر داء يودي بحياة األمم: 

ان وا م ُجرِِمين  كا  تهالى         [112:]هود و اتـ ب ع  ال ِذين  م ل م وا م ا أ ُترِف وا ِفيِع و ك 
 السدن ان ندهبة مأوباعها لكل هباتشوال الهب  رن فيه أترفبا را أنمبا الالين اتب   أ

 الضده اا، يفد الدتحكل وندهبة إلديهل، واالزدالل الحكام رن االكتراب ونهبة والةاه،
 .أير  أربر ورن رادة، رن له تنهلي   را فل الترل  الةمنة يوف ..ا  رة ونهبة
 النعم يطلب نم   ألن ؛األثرة كانت الترف كان فحي ما ؛متالزمان واألثرة والترف

  أم باعتداء وأكان خبيِ، من كان أم طيب من كان إن يهمع ال
 ..دائما الشر دعاة هم األثرين المترفين وإن .اعتداء غير من كان

ــا أ ُترِف ــوا ِفيــعِ )      ــوا م   ال التددرل وراا وسدداروا  نبددبه،  أ (ع  ب ــاتـ  )(: و اتـ ب ــع  ال ــِذين  م ل م 
 ادالا إلدى أنمهدل ودفههدل واعتلوا، الحل، تةاوزوا  أ (وام  ل  م  ) أوهل افرو . عنه ينبون
َِ  و اتـ بـ ع وا  فقبله فهالا الترل، ونهبات الترل اتبهبافقل  .االتباع  الش ه و ا

                                                           
 الرحمن العشماوي من قصيدة "األمل القادم" للشاعر/ عبد (2)
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 [52:]مريم ف س ُوف  يـ ُلق ُون  غ ي ا
ـــان وا )  ، فقدددا واآل دددام االعدددرام عنددديهل رسدددةال وتهدددالى سدددبحاوه ووددد هل ولقدددل      و ك 

 وود ا االعدرام رودا التدى االعدرام، عندى رتةمهين راليهل يف استمروا  أ (م ُجرِِمين  
 .لهل رالزرا
 وتدرك يرتهدبن، ندرارا  وتدرك ال سداد،عن  يالنه عن والسكبت االعرام، االا وإن     

  تهدالى كدا  ولدالا متهن  ولالل  وأالمة، فاسلة فنها ا رة يةهل ..يترفبن الظالمين
 ُِلك  اُلق ر ى ِبظ ُلم  و أ ُهل ه ا م ُصِلح ونو م ا ك ان  ر َبك  لِيـ ه [117:]هود 

 الظالم ألن م؛به نزلما  وم اربها األر  مشارق يف المسلمين على ح  قد وإنع
 بالحكمة وتصفع المظلومين، على وتنصره تؤيده الكاثرة الك رة ويجد يظلم

  !والحقائ  لفاظاأل الناس على اختلطت حتى !والعبقرية والعدل
 (1).العظيم العلى باللع إال قوة وال حول وال

ــوا ال ــِذين   و اتـ ب ــع  )       واددل الظددالمبن واتبدد  أ  (م ُجــرِِمين   و كــان وا ِفيــعِ  أ ُترِف ــوا مــا م ل م 
 سددبيل عددن ووددلوا واسددتكبروا فب ددروا موالنهدديل التددرل أسددباب رددن رزكندداال رددا ا فآددرون

 ولددالا لهقددبلهل، رالمسدد ّ   اددب فكددان موالنهدديل التددرل لهول دد لمددا عددرا ل  او  وفدداوبا ه،الندد
 .الرسل اتباع عنى تباو أ   را حبارع  

 ال يددر رددن الرسددل دعددبة يفدد رددا ل هددل فافيددة السددنيمة الهقددب  إن  الدد  ويالوددة     
 القصدددل ردددن لدددلال موالنهددديل لدددالترل االفتتددان ادددلايتها اسدددتهما  يمنددد  لدددل لدددب موالصددالح
   .عنيه المنهل ونكر فيه واالعتلا 

 والظلم والعصيان الفسوق على الباعِ هو الترف أن إلى التجارب هدَ قدو 
 ؛والعامة الدهماء إلى ينتقل ومنهم والسادة، الرؤواء يف ذلك ويظهر واإلجرام،
 وتلك واالوتقالل، العزة فقد يف أو باالوتئصال، الهالر يف وببا ذلك فيكون

                                                           
 زهرة التفاوير (1)
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ِإذا: قال كما ،خلقع يف اللع ونة يه ر ِفيها أ م ُرنا قـ ُري ة   نـ ُهِلك   نُ أ   أ ر ُدنا و   م تـُ
ه ا ف ح     ِفيها فـ ف س ق وا  (1)[12اإلوراء:] ات ُدِمير   ف د م ُرناها اُلق ُول   ع ل يـُ

لقد رأيت أن أخطر داء ي ودي بحياة األمم هو داء : / عبد اللع عزام قال د.
 كبت المروءة. الترف الذي يقتل النخوة ويقضي على الرجولة ويخمد ال يرة وي

 في البروتوكول السادس: حكماء  هيون قال و 
ا تقدمع أدواَ التسلية والترفيع من ـونشجع حب الترف المطل ، إن م
 ومبارياَ  اَر تشكل اآلن قسطا   مسرحياَ ومسلسالَ وأغان  

 من الدعوة إلى إشاعة االنحالل الخلقي من جهة  كبيرا
 والمسخ الفكري العقائدي من جهة أخرى.

 في البروتوكول ال الِ عشر:و 
 ؛هـا ومـا أمامهـا وال مـا يـراد بهـاءولكي تبقى الجماهير في ضـالل، ال تـدري مـا ورا

ـــادة  ـــرف أذهانهـــا بإنشـــاء ووـــائل المبـــاهج و  ـــا وـــنعمل علـــى زي ياَ المســـلفإنن
للملــذاَ والشــهواَ واإلك ــار مــن  ؛واأللعــاب وضــروب أشــكال الرياضــة واللهــو

ي المزركشـة، ثـم نجعـل الصـحف تـدعو إلـى مباريـاَ فنيـة القصور المزوهقة والمبـان
وتنصــرف عمــا  ،إلــى هــذه األمــور فتتوجــع أذهــان النــاس ؛رياضــية، ومــن كــل جــنو

فيسـلم موقفنـا، وهـو الموقـف الـذي لـو أعلنـاه  ؛هيأناه فنمضـي بـع إلـى حيـِ نريـد
ـــر  ـــةابـــارزا مكشـــوفا ب ي ـــاق  أمـــام  ؛ ـــطناع هـــذه الووـــائل الملهي ـــا فـــي التن لوقعن

ثم إن الجماهير بحكم ما ألفتع واعتادتع من قلة التفكير داخـل آفاقهـا  .ماهيرالج
النفسـية، وال قـدرة لهــا علـى االوــتنبا  تراهـا شــرعت تقلـدنا، وتنســج علـى منوالنــا 

                                                           
 تفسير المراغي (1)
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طبعــا ال يكــون و  ..ن يقــدم إليهــا المنــاحي الفكريــةإذ نحــن وحــدنا م ــ ؛فـي التفكيــر
 .لنا أشخاص ال شك في إخال هم ييدأهذا إال على 

وكددل وةحددبا فددي إلهدداا الةمددااير المسددنمة لكآيددر رددن الم دداز ، لينمددا يحتددا بن      
 ر  ألناا عنلتهلم التى ال ي نز رن أيليهل زرام الريادة..  

هذا "بيل جيتو" يعنف ابنتع ذاَ األعوام العشرة عندما وجدها تستخدم 
ابنة بيل جيتو قائال: "ليو معنى أنك  الكمبيوتر واإلنترنت أك ر من الالزم

 ! احب شركة ميكروووفت أن بأمكانك اللعب بالكمبيوتر طوال اليوم"
ووعدلت  ،"أأهدرت وهمدا ندليلا " وتداوا"أعمدا  فدي وكا  أرام اعتماع لرعا  ا      

 Xboxتهمدل لبرودار   Viva Pinataرنها لهبة ي ن  عنيها  ،لهابالهليل رن ا 
يبريدددا فدددي اددداله  سددداعات و  دددالثأاعتين "تقضدددي سددد  وتدددال . الددب  الهنايدددة لالحليقدددة"

 .وها ر ي  رن التهارل والمرح"النهبة  
دقيقة فقط كحد أقصى يوميا  جيتو وزوجتع ميلندا قررا تحديد خمو وأربعين

 البنتهما للعب على الكمبيوتر؛ ألنها في الفترة األخيرة أمهَر اهتماما 
 )!!!( شديدا باللعب على الكمبيوتر وأهملت فروضها المدروية

فاوظر إلى أولئ  النئام يصنهبن المالاي وأدوات الترفيه ويصلرووها إلينا لتضي       
ا وكات وا عمار وا ربا ، وتت لر الن بس، وتستشر  البالدة، ويصير يبر الن بس 
عادة.. لينما ال يضهبن القباعل الحازرة  لنا هل التى ال ينش نبا لتبافه ا ربر، 

 ل أرتهل!!ويحافظبا عنى رة
وكل أرلدواال لا سباب التي تساعلال في البوب  إلى تحقي  ردرلهل      

 ن فنبن المت  التي استبردوااا رن ال رب يال  ال مسين سنة ا ييرة ال بيآة!! ف
 !وااضة فكيف ل رة عنينة تك ي لتلرير أرة
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 فيا عباد الله..
، وتنف  م لها على إن أمة تنف  الماليين في الشهر علي القهوة والدخان

المحرماَ، وتنف  م لها على البدع الضارة، وتنف  أم ال ذلك كلع على 
 الكمالياَ 

 التي تنقص الحياة وال تزيد فيها، ثم تدعي الفقر إذا دعاها داعي العلم 
 (5)لما يحييها؛ ألمة كاذبة على اللع، وفيهة في تصرفاتها.

 لنشدر ن وها إعالا في أفراداا ين   التي لةاواا اله ي ة ا رل في وراه لما ننهتبرف     
 ولنددبازن الهارددة، المصددال  لهددا تقددبم التددي ال يريددة الةماعددات وتدد ليف والمهددارل الهنددبم
 الهاردة، المصدال  فدي االو اق ل اما  والز له ز التي ا رل فبراا ولين اهالا لين
 .ريناآلي  راة فيها يةاريهل ال ورنهة ع ة  و ا ا ولين وهالي  ةلو

دي   وال فضدنه، ينحصدر ال (ع ِليم   واِوع   و الل ع  )       يسدتح  لمدن عنديل وادب ع داوه، لح 
 وفضدا نه الدلين  داب عندى ا ردل وترليدة الحد ، ند ن إعدالا فدي فدالمن قين المضداع ة

 كدددبة فدددي الددد    دددار أهدددرت ردددا إاا التدددى والمهددداد، المهدددا  سدددهادة إلدددى تسدددبكهل التدددي
 .الددبفير لددال ير عندديهل الدد  وعدداد ال با ددل أعددل الدد  رددن عنددبا أرددتهل وسددهادة رنددتهل

 ]تفسير المراغي[

   
 إشعاعات اإليمان: بريق المادةعندما يغلب 

ة  خ ِضــر ة   "  كددا  خ أن رسددب  الندده ت ألددي سددهيل ال ددلر عددن       إن  الــدنيا ح ُلــو 
ا النساء  فـإن  أول  ف كم فيها فينظر  كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقو وإن  اللع  م ست خلِ 

 [رواه مسلم]. "انت في النساءِ يل  كي إورائنفتنِة ب

                                                           
 )نقال عن: وبيل المتقين لعودة األقصى وفلسطين( كلمة للعالمة محمد البشير اإلبراهيمي (1)
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عنددب اات يددبم عنددى المنبددر وعنسددنا  خأن النبددي  ت ألددي سددهيل ال ددلر وعددن      
خــاف  علــيكم ِمــن بعــدي مــا ي فــت ح  علــيكم ِمــن ز هــرِة الــدنيا أإنــي ممــا  "  البلدده فقددا 

 ]رواه البخاري[.." انِتهوزي
فسددمهز ا وصددار  ،بحددرينال لمددا  رددنكددلم عبيددلة  األددالب ددار  أن وفددي وددحي       

لددبا لدده فتبس ددل ر اوصددرل ته امددفن، خلقددلوم ألددي عبيددلة فبافددبا وددالة ال ةددر ردد  النبددي 
 ".أمـــَنكم وـــمعتم أن  أبـــا عبيـــدة قـــدم  بشـــيء  "   دددل كدددا  ،الدددين ر ادددل خرسدددب  النددده 

ـــرَكم فأبِشـــروا وأمِهل ـــوا مـــا" :قـــال !علـــأجـــل يـــا روـــول ال :الواقـــ فواللـــِع مـــا الفقـــر   ،ي س 
الـدنيا كمـا ب ِسـط ُت علـى م ـن كـان  ملـيكُبس ـط  عأخش ى عليكم ولكنـي أخش ـى أُن تـ  

 ".م كما أهلك ُتهمِلك كبل كم فـ تـ ن اف س وها كما تـ ن اف س وها وت هق  
إن ال قدددر نددديا رهسدددف، والدددا  رتهدددا، لدددل يقدددب  الشدددي   ألدددب عدددرة سدددن اوي  ]     

أي ددر عنددى أاددل االيمددان رددن  .. ولكددن فتنددة ال نددىعتبددات الك ددر يقتددرب فددي رهندداه رددن
عندى اليداة ا فدراد والةماعدات ردن لندب  ال قدر  رحنة ال قر.. والبالا ل ارة الدلويا أندل

 !!وال اكة والمس بة.. ورا أنل لنب  الةاه والما  والسن ان
عشددر سددنة  كضددى الصددحالة عندديهل الرلددبان أرلهددة فقددل! ورددا أنددبه النينددة لالبارالددة     

فمدا الودز  موااليراج رن ا ال والمدا  والدليار ووصف في لالا ربين لال قر والهالاب
وردددا اندددتكبا ردددن ، تنافسدددبا ردددن أعدددل رصدددنحة وال ،وردددا ايتن دددبا الدددب  ربدددلأ ،لهدددل كنددداة

 !ن أين ل  االا؟ر   ورا كا  أالل  الل ، لي 
ايتن ددبا فيهددا  ملوياوسدداق لهددل ر دداول رددن زاددرة الحيدداة الدد ،وصددرال الندده لبددلر فنمددا     

ردددااا ي يدددال ال دددارس ! فيدددف وقسدددل اددداله الم ددداول؟   وتسددداالبا ،أيالكهدددل وسددداات فيهدددا
فدبن ردا سداكه النده لهدل ردن   خ وعرلدبا ا ردر عندى رسدب  النده! ورااا ي يال الحدارس؟

يحددلث  و  رددرة فددي رسددار تحددب  رددن الددتالا ل قددر إلددى  -لهددل وصددر رددهزر- ا و ددا 
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يب كددا ل عنددى ترسددي  الهقيددلة ورلددر رحكددل لالندده عددل  ددبر ت سدد ورددن الددتالا لمددا ..
واددب رسددار رح ددب  فددي  ..وتكددبين يسددب  التمكددين، التكددبين وتهريددف يسددب  ،عاللدده

 .تراتبية الحرفات االسالرية فنها وفي ،تاري  اللعبات
فددي تندد  النحظددة الةددباب الددلكي  عنددى  يهددرل و سدده لددل يكددن خو ن الرسددب       

لددبالي.. وودد   الددبالي لددالقب  ال صددل الددال  يسددر  ر هبلدده فقددل اوتظددر ا مرسدد لة  ار ددة
ن يندديهل فددي القددرون المتتاليددة، إلددى القددرن وعنددى ر دد ،ا و  فددي القددرن ا و  عنددى الرعيددل

كدددا  الدددبالي وادددب يهدددر  الالدددة ال دددالل ال دددارئ عندددى  ..والهشدددرين وردددا لهدددله الباالدددل
ــــال ي ُســــأ ل ون ك  ع ــــنِ رضددددى عنيهددددا لضددددهة عشددددر سددددنة    بيهددددة الرفددددة وانددددئة  اأُل نـُف 

واداال أودحال   ،الصدبر واالالتسداب عنيكل اليبم زارتهدا لهدل تحزاللويا ف   [1:]األنفال
يس لبو   فيف يقتسمبن الم اول؟ وفيف ينا  فدل واالدل ردنهل الظده ردن  المهسسبن
 ! اب الل فل فرد رنهل رن الريبع؟ ورا ؟المكاسا

االه المسد لة عاوبدا.. ت ندبا  اواالل ال يت ير  اترفب  -أرب واليبم وغلا-والةباب      
وتددالهبا زال كددل ال ددالص  ،وازاددلوا فددي فضددنة الددلويا ،واوسددبا المكاسددا ،عددن ا  مدداع

لمشددددروعكل فددددي الن ددددبس وفددددي  والتمكددددينالتمددددام رسددددالتكل  ملتةددددرد وأيددددبة وتضددددحية
 ..الباك 

حذار من وقو  مريع نيا.. حضي  الد حذار من االنحدار من علياء الدعوة إلى
 وزهرة الحياة الدنيا التي ال يجتمع  إياكمبادع إلى مذلة المصالح.. من عزة الم

 السكرياَ  نحل ، وال يتكدس عليها إالولـحولها إال ذباب الفض
 اتركوا موضوع  ..وهوام عسل األحزاب واالنتخاب، السياوية
 واهتموا بما هو أهم من  ،واألنفال للع والروول ال نائم

 المدمرة ، وبالمفسدة للقل المنافساَ هذه
 ..المقزمة للهمم ،لألخالق
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     ق ِل اأُل نـُف ال  لِل ِع و الر و ـول فدل اداله ال ندا ل التدي سداكها النده   ..وهدل [1:]األنفـال
اددي فددي ا وددل لندده تهددالى الددال  ي ددب  أرراددا  -وال كددبة غيددر الددب  رددنكلرددن -إلدديكل 

ردا ي دلم رصدال  لهد  ي لم المشروع ولديب إلدى  لنقيادة( تبعهها إلى را)لنرسب  و
 وأرفدد  رددن المصددال ، وأزفددى رددن الريددبع.. ،ال نددا ل أرددا أوددتل فرسددالتكل أاددل رددن الندداس..

  رسددددالة عاعددددل أرراددددا  ال ددددة والبفدددداا.. رسددددالة رحكبرددددة لالنقدددداا والصدددد اا وااليددددال،
  بـ ُيِنك ُم و أ ِطيع وا الل ع  و ر و ول ع  َ  [1:فال]األن ف اتـ ق وا الل ع  و أ ُ ِلح وا ذ ا
 .والشبهاَ : لتعصموا أنفسكم من الشهواَ(ف اتـ ق وا الل ع  )
َ  بـ ُيِنك مُ )  .انتصاراتكم وتتوالى ،وتتوحد كلمتكم ،: ليقوى  فكم(و أ ُ ِلح وا ذ ا
ــول ع  ) بــين  وتهــاَو ،: فبطاعتهمــا فتحــت كنــوز األر  لألولــين(و أ ِطيع ــوا الل ــع  و ر و 

صـلح اللـع حـال هـذه األمـة بمـا  ـلح تهمـا ي  أيديهم قصور كسرى وقيصـر.. وبطاع
 .أولها بع

 وفدددل الددد  ال ين ددد  وددداالبه وال أودددحاله ردددن القدددا مين والقاعدددلين والحاكدددلين     

ِإُن    لل ال تق دف الةماعدة  مداره إال إاا تدل لدمن دا درة االيمدان الحد  والناكلين..
ت ُم م ُؤِمِنين       [1:]األنفال ك نـُ

ادي  مداوكل، فاللدل أن تكدبن كندبلكل ر مئندة لدالفر النده، لدلإيدرعة ولكي تهرفبا      
فتسدددب   موعندددة يا  دددة ردددن يدددبم الحسددداب، وي يدددلاا القدددر ن إيماودددا و قدددة لمدددا عندددل النددده

، زاادلة لمدا فدي أيدل  النداس ،فدي فضدااات الكدبن ال سدي  رشدتاكة إلدى الةندة الدن ب
وردا عندل النده ييدر  ،فالرزاق اب النده رن فقر وال وعل رن فاكة.. غير يبلرن قة رن 
ــــا) ..لأللددددرار ــــم  اُلم ُؤِمن ــــون  ح ق  ــــك  ه  ــــد  ر بِهِهــــمُ ).. (أ ول ِئ َ  ِعُن ــــا ــــُم د ر ج  فددددي واسدددد   (ل ه 
ـــرِيم)، كبدددل السدددن ال اتمدددة ردددن فدددل اودددبلهل (و م ُ ِفـــر ة  ) ،الةندددات ال يتدددلوب  (و ِرُزق  ك 

 ..المبادئ لالم ار  وال ته نه الريبع عنى الساب
 يقب   تهالى فك ن النه   رة الرا هة ي تي الةباب الكافيولهل االه المقل      
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وهاجرتم للع تعالى فارين ، )أو مرحلة التأويو( بنجاح إذا أنهيتم المرحلة المكية
بلوى الفقر والفاقة..  و برتم على كين وراءكم األر  والمال والولد،تار  ،بدينكم

 ن فتنة زهرة الحياة الدنيا أخطر عليكم وعلى أفاعلموا 
 ..من فتنة السلب والنهب والظلم والحرمان دعوتكم

كبدل أن  واافدروا ولدهياتكل االعتماعيدة فندتل؟ فاافروا الالكل كبل التمكين فيف     
تددددالفروا فيددددف فنددددتل.. وفيددددف أوددددبحتل؟ فيددددف فاوددددز  ..الددددلويا زارتهددددا ت ددددت  عندددديكل
 ب رمتنئدةولكن كنبلكل فاودز عداررة لااليمدان.. وادا ادي اليدبم الةيدب ، عيبلكل فارغة

   !!فارغة رن االيمانتكاد تكبن والقنبب  ملالم اول ولالمكاسا
فقدل رد الصدحالة رلدبان  عال  القر ن الكدريل أداارة التسداو  عدن ال ندا ل.. اكالا     

  اللفي اللي   بيل ال رةارنة فيه   مللاية ال ري  النه عنيهل إلى
ـــك  ر بَـــك  ِمـــُن بـ ُيِتـــك  بِـــالُ )      ـــا أ ُخر ج  ـــارِه ون  ك م  ـــُؤِمِنين  ل ك  ـــا ِمـــن  اُلم  ِإن  ف رِيق   :(ح  ِه و 

ي تددارون  مييددروا لددين المباعهددة والريددبع فالندداس ال تحددا ال ددروج لنمباعهددة.. وإاا رددا
 مويرفضدددبن فدددل أندددكا  المنازلدددة ،الراالدددة الم ددداول والمكاسدددا والمباكددد  وال ندددبد إلدددى

ف  لنتمكدددين  ودددب  التدددلا تدددى لدددب فاودددز رةدددرد رناوندددات سدددنمية تدددليل فدددي إ دددارال
 .اللين و الال وغايات المشروع المقرر لنصب، القر ن الكريل

َِ الش ـوُك ِة ) إلدى اللعدة والحيداة المرفهدةالناس فدالل  ميل يو       ـر  ذ ا و تـ ـو َدون  أ ن  غ يـُ
والتمكددين لنددلعبة رلدد  ويسددارة..  ..نددبفة وغنددا ل وو يددر.. والحدد  عيددر ..(ت ك ــون  ل ك ــم
  هة ولحظات استراالة لاوتظار ال الف..ورباع ر وبر وإعلادولريبة النص

المواجهاَ تعددَ  فساحاَ يو شرطا أن تكون المواجهة عسكرية؛ول
النفير إلى  وتنوعت واتسعت جبهاتها.. وتراجع أبناء اإلوالم عن حراوة ث ور

عن  إلى حد االنفضا  ؛تصيد أخبار العير، وتسقهط همساَ النافعين والنافذين
  ة وتركهم قائمين كلما رأى هؤالء األقوام تجارة أو لهوا من ريوع الدنياالدعا
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 ومنافع الخلطة ومضارها ومكاوب ترر ال  ور بال حراوة..
   ي تي التالفير واررا  -الم صنية وفي االه النحظات-انا       
 ُا ال ِذين  آ م ن وا أ ِطيع وا الل ع  و ر و ول ع  و ال  تـ و ل و  [21:]األنفال ا ع ُنع  و أ نـُت ُم ت ُسم ع وني ا أ يـَه 

لالغ ا امية لنبكايدة ردن ردر   فهناك أرر مو عل السماع الباعي في زراونا االا ورادرنا
عدددلو  تحسددددين   لبسدددا ة أو كدددل ،ي يدددر يسدددمى االودددالة ل يدددلز زادددرة الحيددداة الدددلويا

   أرول المهيشة ولب عنى الساب اللعبة والمنه  والرسالة..
 أوال أن يص ي الجميع لهذه التوجيهاَ الربانية المنجية  لذلك وجب

 :الجماعاَ من هالر األفراد وذهاب ريح
  ا ي ُحِييك ُم و اُعل م وا أ ن  الل ع  ي ح ول  بـ ُين اُوت ِجيب وا لِل ِع و ِللر و وِل ِإذ ا د ع اك ُم ِلم 

ُرِء و قـ ُلِبِع و أ ن ع  ِإل ُيِع ت ُحش ر ون   ن ة  ال  ت ِصيب ن  ال ِذين  م ل م وا ِمُنك ُم و   .اُلم   اتـ ق وا ِفتـُ
 [25-23:]األنفال خ ا  ة  و اُعل م وا أ ن  الل ع  ش ِديد  اُلِعق اب

البود ة القر ويدة الآاويدة لمهالةددة داا  -البني دة لهدل اداله المبعظدة التالفيريدة-وتبدلأ      
ق  فيها له  الناس عنى السداب دعدبتهل التي ي االوبهار لالمكاسا والمناف  والريبع

و عنهددا يهيشددبن ولسددببها وظمددز عهددبد  ورسددالتهل وغددايتهل التددي رددن أعنهددا ينقددبا
 .الهارنين في فل فضااات الحقل االسالري

التدرب على إتقان واجب إمعان النظر في المرآة  -باختصار ودقة- إنها
ع من خدمة الدعوة ماضيع كيف كان؟ وكيف تحولت نيت ينسى العاكسة لكل فرد

 نية تحسين مروف الحياة وضمان  إلى وتسخير حياتع لخدمة الروالة
 على  المستقبل للزوجة واألوالد واألحفاد.. ولو كان ذلك

 حساب الروالة والدعوة وال اية، بل لو كان ذلك 
 ويتسبب  ،الجالسين المكسب بتخطي رقاب

 !!يتهم باليد واللسانفي إذا
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اددي ال نددا ل أردداركل لهددل أن فاوددز رنكددا  واددا ..فددي لددلر رنتصددرون اددا أوددتل اليددبم     
  ادي ويدة القيدام لالباعبدات تسدبقها ويدة الم البدة لدالحقبق فبر تمباا.. واا م علا كل
وادا أودتل ادهالا تنسدبن فيدف لدلأتل رشدبارفل رد  اداله ! أليد ؟ ف وه لديب ردا م أع ني

التق ددتكل ادداله الحرفددة  يددبموفيددف فددان الددالكل  ال ريدد ، الددلعبة، وفيددف فاوددز للايددة
ادلل والد ، وال ردا  وال عداه وال زواج، وال سدكن  لدال  الرسالية رن واكهكدل القدليل

 ،ولددال  ل يددر رقالددل ،وال سدديارة.. وال عالكددات.. لددل اددب إكبددا  عنددى الددلعبة لدد يال،
فكيدف ت يدرت  وال لرة المةاوية لنلار اآليرة.... وع اا لنلعبة لال ع اا وال نكبر

وفسدددلت النيدددات والسدددرا ر.. وودددروا  ،والن دددبس وتبدددللز القندددبب ،وا ودددب ا الدددبا  
وو ندا ردن الدلعبة المنندا !! ل لرتده.. و نا رن اآلير يلرتنا لهل أن فنا وتبدد له

القبكندددا( دون أن وقدددلم لهدددا ) ووندددتمب ردددن الحرفدددة إع ااودددا !!ا..هدددلهدددل أن فندددا رواالن
 فنمددا-وتسدداا  و  ..!!مكددرهالسددم  وال اعددة فددي المنشددر وال  فددرو  مواعبددات الددبالا

لدددالال  لننددداسال و  ،ردددا كدددلرنا لندددلعبة عهدددلاالباكددد  أوندددا و  ؟!ى ادددالاأو ددد -الندددز لندددا ا يمدددة
 !!..وع اا

 علينا من  وأولئك.. دبه لنا داء األمم بما فتح اللع وهؤالء.. ونحن.. أنتم..
 زهرة الدنيا وزينتها.. وإذن البد من توبة وتذكير بالبداياَ األولى:

ـــاف ون  أ ُن ) ..إلددى الندده باتبلدد      ـــت ُم ق ِليــل  م ُست ُضــع ف ون  ِفــي اأُل ُرِ  ت خ  و اذُك ــر وا ِإُذ أ نـُ
ـــــت خ ط ف ك م  الن ـــــاس   وهل..فدددددان كنددددديال   اددددداله ادددددي البدددددلايات إاا فندددددتل كدددددل وسددددديتل ..(يـ 

م ت دددددافبن أن يدددددتل ايت دددددافكل.. رستضددددده بن لدددددين النددددداس فددددي فدددددل ا ر .. عددددلدفل
  (و أ ي ــد ك ُم بِن ُصــرِهِ )، الندده لدد ن اددلافل لهددالا الددلين (فـ ـآ و اك م)! لرهددرو  ولهددلاا المصددير

ـــُم ِمـــن  الط يِهب ـــاَ)، وسددد ي رهتدددل  لمدددا عمهكدددل لدددمن ردددنه  دون أن يكدددبن  (و ر ز ق ك 
 ،ورسالتكل ا ساسية التي ونهز ردنكل رعداال ال  عنى الساب دعبتكل ورنهةكل
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ــُم ) ي رهادلددة الصددراع.. فددل الدد فدد وعهنددتكل لددين الندداس ررددبزا وأركارددا اات وزن ل ع ل ك 
  ..(ت ُشك ر ون  

 عميقة الجذور.. تبدأ بتجديد  والشكر هنا درس طويل لع حدود
 :وتنتهي إلى ضفاف اإلي ار، ومنها ،التوبة

يياوددة القددر ن.. يياوددة السددنة.. ويياوددة المددنه ..  ال ياوددة لكددل رهاويهددا  الحددالر رددن 
عنددى السددم   -يددا ر و ددب ووعددي عقددل و يددا عددن  باعيددة-ل اددلتعا ويياوددة الددالين

ـــول   والمكدددره.. وال اعدددة فدددي المنشدددر ـــا ال ـــِذين  آ م ن ـــوا ال  ت خ ون ـــوا الل ـــع  و الر و  ي ـــا أ يـَه 
   [27:]األنفال و ت خ ون وا أ م ان اِتك ُم و أ نـُت ُم تـ ُعل م ون

 والمقصد وكل ما يش لكم من أمور الدنيا عن الدعوة والروالة والهدف الكبير

  كلها أجزاء من الفتنة المؤدية إلى الخيانة بيقين العلم المنزل األومى..
  ه  أ ُجر  ع ِظيم ن ة  و أ ن  الل ع  ِعُند  د ك ُم ِفتـُ ا أ ُمو ال ك ُم و أ ُوال   [22:]األنفال و اُعل م وا أ ن م 
 فددداوتبهبا.. مأودددتل فتندددة  و سدددكل .الصدددراالة واكدددالا لهددداله اكدددالا لهدددالا البلدددبح..     

فريدداالكل انددتلت  ..فدداوتبهبا مفتنددة رسددالتكل أوالدفل..فددل رددا ينهدديكل عددن أرددبالكل..
ولهددل فددل اوتصددار اوكسددار.. وإاا  !!..(الددلأ  ( )لددلر)فدداوتبهبا.. فبهددل  )لددلر(فددي اليددبم 

عااتهدا ريد  عاودف..  ، وفرالبا لهاموعرين لهل لري   يبة ، الز لكل رياح االلحار
هدل لهدل فدل عسدر يسدر، ول.. ركان.. اكالا ادي  بيهدة الحيداةوعااال المبج رن فل 

 ..ري  عاوففل لي  فرج، ولهل فل ري   يبة 
 فيا عباد الله..

  ـــأموالكم وأوالدكـــم؛ وأنـــتم عنهـــا ت ـــرققـــد وـــفينتكم  فـــانتبهوا.. الهـــون ب
و ج اء ه م  اُلم ُوج  ِمُن ك لِه م ك ان  و م َنوا أ نـ ه ُم أ ِحيط  ِبِهم [22:]يونو 
 ..ومــا عنـد اللــع خيـر لكــم.. انتبهـوا فقــد بـدأ يحــا  بكـم  ــاه ُم فـ ل م ـا أ ُنج 

 !!وهذه غفلة أخرى.. [24:]يونو ِإذ ا ه ُم يـ بـُ  ون  ِفي اأُل ُرِ  بِ  ُيِر اُلح  ه 
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 ي ُجع ـُل ) ؛واتقـوه حـ  تقاتـع ،عهـدكم مـع ربكـم وجـددوا ،توبوا من غفلتكم
ــــُم فـ ُرق ان ــــا ــــيِهئ اِتك مُ ) ،آلخــــرينبــــين حقكــــم وباطــــل ا (ل ك  ــــُنك ُم و  ــــُر ع   (و ي ك فِه

 ،والسيئاَ هنا معناهـا السـقو  فـي الم ـانم وال نـائم والريـوع والمكاوـب
 ..(و الل ع  ذ و اُلف ُضِل اُلع ِظيم)

تتحدلث   ،فل سياكاتها للريدة  -رن رقلرة سبرة ا و ا -  ية فارنة أرلهينولهل      
يد تي الةدباب عدن  (الت سديب  دبر) لايات كبدل لدلروتالفر لالب ،عن رآل االه المهاوي

رااا لنا رن ال نا ل لهدل  ..(ي ُسأ ل ون ك  ع ِن اأُل نـُف الِ )  السها  الم روح في للاية السبرة
 ؟!االوتصار ا و  في للر

ــا   رسددتقيما والددحا -لهددل اددالا البسددر ال بيددل- يدد تي الةددبابو       ــوا أ ن م  و اُعل م 
ء  ف أ ن  لِل ِع خ م س ع  و لِلر و وِل و ِلِذي اُلق ُرب ى و اُليـ ت ـام ى و اُلم س ـاِكيِن و ابُـِن غ ِنُمت ُم ِمُن ش يُ 

ــِبيلِ  أم ؟ .. فدد ين ادداله ا وددنال رددن ت كيروددا؟ واددل فددي غنا منددا يمددب لهددهالاالس 
 !أونا عن االه الحقا   غافنبن؟

نرسددب .. لو مسدده لندده ي  فدداعهنبا م سدداق الندده لكددل رددن ركاسددا ور دداول دويبيددةرددا      
القرلدددى واليتدددارى  مدددب اددداله الم ددداول يدددالاا ردددن أيدددليكل إلدددى أيدددل  او ي   ..وهدددل

الدالين فتحدز عنديهل  والمسافين والن السبيل.. ف ين االا ال قه القر وي رن رمارسدات
رد   !!ارة لرسدبله ليب فيه ك مير لنه وال ؟!وللأ التنافب رنهل  و سهل ،اللويا زارتها
الددال   ،الددرام عنينددا ..عنينددا رمددا أفدداا الندده (% 23)تهنددي ريالدديا  مددب(أن فنمددة )ي  
تماردا فمدا فدان  م واردره وإو دااا ، اعدة لنده تهدالى ميسنل ليدل رسدب  النده ..عنى اهالا
دد فتهنكددبا فمددا   فدد ن المصددير رهنددبم مو ن سددنن الندده ال تحددالي ..ن كددبنهلفددي الددالين ر 

 ..انكبا
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 مالسدددالقين والالالقدددين القر ويدددة المالدددية فدددي وتددد تي ال اتمدددة ردددالفرة لالمهدددادالت     
ــُوم    تارفددة الحددل ل يددلينا وحددن ــا ع ل ــى قـ  ــة  أ نـُع م ه  ــأ ن  الل ــع  ل ــُم ي ــك  م   يِهــر ا نُِعم  ذ ِلــك  ِب

 [54:]األنفال ح ت ى يـ   يِهر وا م ا بِأ نـُف ِسِهُم و أ ن  الل ع  و ِميع  ع ِليم  
 ..في يدبم لدلر ا ولدىم في القرن ا و  مل رن ا و ا في ماالا في دايل الصف      

المصددددير.. والنهايددددات فالبددددلايات واالددددلة ال  واليددددبم وغددددلا اددددب اات ال  دددداب وو ددددب
 ..أرآددالهل رددن الالالقددين.. ووحددن رددنهل فسددنن الندده واالددلة فددي السددالقين وفددي تت يددر..

ــد وا   فالندده يتددبالهم أرددا فددي المحددير االكنيمددي والددلولي  ِإُن ي رِي أ ُن ي ُخــد ع ور  فـ ـِإن  و 
-22:]األنفــال و أ ل ــف  بـ ـُين  قـ ل ــوِبِهم . ح ُسـب ك  الل ــع  ه ــو  ال ــِذي أ يـ د ر  بِن ُصــرِِه و بِــاُلم ُؤِمِنين  

24] 

 ..وال ويف مسلول ،د مبذولـزهرة الدنيا مفتوحة للجميع ب ير جهواليوم 

فانكسر  ؛القرن األول حد بعد بدر األول في الزمن األول فيأ   وقد جاء يوم
 وبع  األطماع.. وتداركع اللع بلطف..  الصف جراء المخالفاَ

 ال اني في القرن  حد بعد بدر ال انية في الزمنوووف يأتي يوم أ  
 وليو فينا روول اللع  الواحد والعشرين.. فينكسر الصف

 ن يحمي ث ورنا وم   ؟!رتقا بعد فت  ن يضمنفم  
 !ك يرين؟  إذا انكسَر رباعياَ أقوام

و أ ِطيع ـوا الل ـع  و ر و ـول ع  )   اعدة وتدرك ود اع -تبدارك وتهدالى لهدل النده-والهاودل اندا      
وال ند اا ردن داا التندازع  ،وال  اعدة ل دار  ..(و ال  تـ ن از ع وا فـ تـ ُفش ل وا و ت ُذه ب  رِيح ك ـمُ 

اُ ـِبر وا ِإن  الل ـع  و  ) أن الصدبر ر تداح ال درج ل دار  لدال الدلود وال عدلة وال عتداد.. غيدر
 (1) ..(م ع  الص اِبرِين  

 !!في تاريخنا غريبة، والدرس الذي تلقيع علينا كذلك أغرب (ال نيمة)قصة إن ]
                                                           

 فتحت عليكم الدنيا زهرتها: مقال للشيخ/ أبو جرة ولطاني  (1)
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 عند آخر -لقد بدأَ أولى هزائمنا بسبب ال نيمة، ولقد وقفنا مرغمين 
   !!كذلك  -مدى و لت إليع فتوحاتنا بسبب ال نيمة

 .هي قصة الهزيمة في تاريخنافقصة ال نيمة.. 
.. ويالف الرراة أرره، ويافبا رن أن خ فان كا ل المهرفة ا ولى اب الرسب      

هاد سبهين ونهل الةبل الهظيل استش (اللأ  )تضي  فروتهل في ال نيمة.. فكاوز 
  !!لسبا ال نيمة.. وهل لسبا ال نيمة رعال رن ييرة المسنمين

ريا  ير رسنل كاد عيشا إسال "الرالمن ال افقي "عبلة ا ييرة وفان كا ل المهرف     
  .في كنا أورولا -لهل ال -، ولنتبغل رنظما العتياز عبا  البراوب، ول ت  فروسا

إالل  رهارك التاري   ""لال  الشهلاا م ال افقي.. سقر نهيلا في ساالة وا       
فت  أورلا، و بوا و حتهل في االا ال اللة ال اونة.. وتلاعز أالالم المسنمين في 

ال ري .. وفان ال  لن ب السبا الال  است تحنا له دروس اله يمة.. أعني لسبا 
  .ال نيمة
ورنال تل االستقرار في الم رب الهرلي وإسباويا االسالرية، وال ي محبن إلى      

ن ال ني ة لك ،""ربسى لن وصيراكالا أراد  .اعتياز عبا  البراوب وفت  را وراااا
 ل فكر عنى  .يشي أن ي ارر لالمسنمين في  ري  رةهبلة "البليل لن عبل المن "

-133)والي ا وللب را لين عاري  "السم  لن رال  ال بالوي"وحب عل  
إالل  المنا   الساالنية الم نة  "ايةسبتم"وتقلم فاستبلى عنى والية  ( اد132

، عبا  البراوب ""السم  لالل روسا، وعبر عنى البحر ا لي  المتبسر عنبب ف
وتقلم فن   في أر  فروسا رنه  ا وحب ال رب الي  رةر  وهر الةارون، رستبليا 

 ..في عنبب فروسا "تبلبز"في  ريقه عنى را يقالنه رن البنلان، التى وول إلى 
، وتراعهز فنب  عيشه تحز كيادة "السم "تل وك   .لكن لل يست   أن يستقر فيها
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لل ينة  إال في االستيالا عنى  "السم "فك ن  "معبل الرالمن ال افقي"ل كباده أال
  ."سبتماية"

عبل الرالمن ال افقي الش صية الحاسمة التي أرادت التقلم وحب أورلا  وكل فان     
والروز عنيه، وفان عبل الرالمن رشبها لروح االيمان والرغبة في الآ ر لما أواب 

والين رع  اب لالةيب  االسالرية إلى  ،""السم تل ن ك  المسنمين رن كبل الي
وكل أعنن ال افقي اللعبة لنةهاد في ا وللب فنها وفي أفريقية، وعااته  ."سبتماية"

  .وفبد المت بعين رن فل ركان، فما أوه رن عاوبه استهل استهلادا فبيرا لهالا ال  و
عنى  ""لباتيهو ""تبرو  ين لين لنلتيلالمسيحي -عرلا ولرالرة-والتقى المسنمبن      

وزير دولة ال روةة وأرين القصر،  "نار  رارتل"رقرلة رن لاريب، وفان كا ل النصار  
 .يقبد عيب  المسنمين "عبل الرالمن ال افقي"لينما فان 

وفاوز المهرفة نليلة كاسية استمرت كريبا رن سبهة أيام، وفان الةي       
اوه أفآر رن عي  الهرب، لكن المسنمين أالسنبا البالا في القتا ، ال روةي والن 

  !! (ال نا ل)وفاد النصر يتل لهل.. لبال أن أهرت 
لقل عرل المسيحيبن أن لل  الةي  االسالري غنا ل فآيرة الصل عنيها رن      

 .. وكل أ قنز االه ال نا ل أهبر""لباتيهرهارفه أ ناا تقلره رن كر بة التى 
فيضهباا وراا عيشهل  موفان رن عادة الهرب أن يحمنبا غنا مهل رههل مالمسنمين

  .ر  الارية تحميها
وكل فهل النصار  االا، ووةحبا في لرب المسنمين عن  ري  الترفي  عنى االا      

رن عاوا الحارية المكن ة لحراسة ال نا ل.. ولل  ملقل ن نبال رن ال نف مالةاوا
فاستلارت له  فركهل لحماية ال نا ل..  منت  ير النصراويي  ن المسنمبن ل

ولالتالي ايتل وظام الةي  االسالري.. ف ركة تستلير لحماية ال نا ل، وأير  تقاتل 
 النصار  رن ا رام.. 
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الرالمن ال افقي إوقاا وظام الةي  االسالري، إال أن سهما  وعبآا الاو  عبل     
فبل  اللا لمحاوالت االوقاا، وأوب  عي   متةأواله واب يبال  رحاوالته المستمي

 ،المسنمين دون كيادة.. وتقلم النصار  ف يالوا ل ناق المسنمين رن فل عاوا
  !!رن عيشهل الكآيروكتنبا 

 آخر خطواَ المد اإلوالمي هـ  113ونة  ""بال  الشهداءلقد كانت 
 . .توقف المد ثم .على األقل آخر خطواتع المشهورة في اتجاه أوربا، أو
 !!اعاَ اإليمانـادة غلب على إشعـمـ  الـألن بري

 والذين يسقطون في هاوية البحِ عن ال نائم 
 ع ـوا في رفـال يمكن أن ينجح

 (1) [راية عقيدة أو حضارة
 ندرك  أسباب سقوط دولة المرابطينوإذا ما تأملنا 

 :أن حب الدنيا كان السبب الرئيس

  ددددام  واالو مدددداس فدددديت روح اللعددددة أهددددر فقددددل المنددددال ات والشددددهبات عنددددل ال ك 
أوايدددددر عصدددددر عندددددي لدددددن يبسدددددف، وفدددددان لنمةتمددددد   يوأردددددرا هل فددددد المدددددرال ين

كددددادة وأرددددراا والكدددددام دولددددة المددددرال ين الدددددالين  يتدددد  ير ال ينكددددر فددددد يوللسددددا 
الحيددداة الدددلويا، فتحق ددد  كدددب  النددده  ةالبا لنددد وات ندددهباتهل واو مسدددبا فدددياسدددت

ِإذ ا أ ر دُ  تهدددالى  ـــ   و  ـــا ف ح  ـــق وا ِفيه  ـــا فـ ف س  ر ِفيه  ـــك  قـ ُري ـــة  أ م ُرن ـــا م تـُ ن ـــا أ ن نـَُهِل
ا ت ُدِمير ا ا اُلق ُول  ف د م ُرن اه  ه   .  [12]اإلوراء: ع ل يـُ

 يالسدد بر وااليددتال  لددين النسدداا والرعددا ، ولددلأت دولددة المددرال ين فدد واوتشددر 
اتصددف لدده   الددال لددن يبسددف ت قددل   هر اددا وودد اا اا ي يددر عهددل ا ريددر عندد

عينهل ا و ، رما عهل الرعية المسدنمة تتدالرر ردن ادالا االوحدرال وال سداد، 
ددددل لدددددن تددددبررت الدددددال  أأهددددر و سددددده لنندددداس لال اادددددل  وتسددددتةيا لدددددلعبة ر ح م 

                                                           
 دراوة لسقو  ثالثين دولة إوالمية: د. عبد الحليم عويو (1)
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 عن المنكر.  يوالن اس  واآلرر لالمهرول والناا
 زردددن  ييدددر  لهددد  المدددهريين أن التهصدددا ا عمدددى عندددل فقهددداا المدددرال ين فددد

فقددل سددقب  دولددة المددرال ين،  فددي لددن يبسددف فددان السددبا ا و  يعنددا ريددر 
الرر الرعايدددا، تددد لقسدددر وافدددر فدددي دولدددة المدددرال ين أسدددهل فقهددداا المالكيدددة فدددي
   وإلهال ن ن االرارة..

وبنـاء الـدور،  ،اوـت ل بعـ  الفقهـاء نفـوذهم مـن أجـل جمـع المـالفقد 
ــة المفرطــة، و وعاشــوا حيــاة البــذ  والر  الر األر .وامــت كــان ذلــك فاهي

 .إيجاد ردة فعل عنيفة عند أفراد المجتمع المرابطي وبب ا في
  وردددددن أادددددل الهباردددددل التدددددى أوهكدددددز دولدددددة المدددددرال ين، أوهدددددا ردددددر ت ل زردددددة

اكتصادية الادة، وتيةدة الوحبداس الم در عدلة سدنبات، والندب  الة دال 
والقحدددددر لا ودددددللب والم دددددرب، وزاد ردددددن الدددددلة ا زردددددة االكتصدددددادية أن 

ر دن ا يضدر عندى وعده الدبالد رمدا ايد   ياعمدز ردا لقدأسراب الةدراد ا
 .ر ن السكان الظرول الوتشار ر تنف ا ولئة لين فآير

  ..؛ جزاء  وفاقاوكانت تلك عقوبة اللع لهم
   

 :متى كانت الدنيا في يدك وليست في قلبك لم تضرك

دلني  !يا رسب  النه  رعل فقا  خأتى النبي   عن سهل لن سهل الساعل  كا      
ازهد في "  خفقا  رسب  النه  .عنى عمل إاا أوا عمنته أالبني النه وأالبني الناس

 ]رواه ابن ماجع وحسنع األلباني[ ."وازهد فيما في أيدي الناس يحبور ،الدنيا يحبك اللع

 ،رن ال ال  االعرا  عن الشيا االتقارا )ازهد(]كا  المناو  في في  القلير       
أن ال ي نا الم قبد التى   وكيل. نهكلر الضرورة رما يتيقن ال   ونرعا االكتصار عنى

  .ي قل المبعبد
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لتحالير النه تهالى رنها  ملاستص ار عمنتها واالتقار عمي  ن وها )في الدنيا(     
لكبو  أعرلز عما أعر  عنه  )يحبك اللع(ف و  إن فهنز ال   .واالتقاره لها

فمحبته ر  علم  مها أل ض إاا أالببت  ولل ينظر إليه رنال ينقه. وفي إفهاره أو  
ورحبته ر  رحبة اللويا ال  .و وه سبحاوه وتهالى يحا رن أ اعه مرحبتها
ورحبتها  .وال   ن القنا ليز الرب فال يحا أن يشرك في ليته غيره ميةتمهان

  .ال ل هل ال ير والتقرب لها مالممنبعة اي إيآاراا لنيل الشهبات
 ن كنبلهل رةببلة عنى البها  م(يحبك الناس)رنها  لناس()وازهد فيما عند ا     

ن لل يهارله فيه أالبه ور   ،ن وازع إوساوا في رحببله فراه وكالهور   .ر ببعة عنيها
ال ي ا  الرعل فريما عنى الناس التى ي م    ولهالا كا  الحسن البصر  .واو  اه

 في دوياال فيست  بن له ويكرابن الليآه. 
 بم وادكم؟  :قال .الحسن :ن ويدكم؟ قالصرة: م  وقيل لبع  أهل الب

 ا.هـ )باختصار( [.قال: احتجنا لعلمع واوت نى عن دنيانا
 .اوصرال الرغبة عن الشيا إلى را اب يير رنه اب ال ال  ]/ كا  االرام ال  الي     

واعنل أن ليب رن ال ال ترك الما  ولالله عنى سبيل الس اا وال تبة وعنى سبيل 
ولكن ال  ،فالل  فنه رن رحاسن الهادات ..القنبب وعنى سبيل ال م استمالة 

وإوما ال ال أن تترك اللويا لهنم  لحقارتها لااللافة  .رليل لشيا رنه في الهبادات
فالل   م وه يتصبر رمن ال يهرن لاآليرةف را فل وبع رن الترك ف .إلى و اسة اآليرة

إا السن الالفر  م يكبن زالا اا والسن ين ، ولكن الكل يكبن ررواة وفتبة وس
  .واي ألال وأان  رن الما  موريل القنبب رن الظب  الهاعنة

واب كادر عنى التنهل لها رن غير  ،ع با ل اال رن أتته اللويا راغمة و بالل ا     
رن أن ي وب لها، فيكبن  فترفها يبفا موقصان عاه وكب  اسل وال فبات الل لنن ب

        سب  النه، ويكبن رشرفا في الا النه تهالى غيره.ورحبا لما  ،ل ير النه  وسا
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إا عااته اللويا  مفقا   ال اال عمر لن عبل اله ي  !كيل اللن المبارك  يا زاال     
 رااا زالت؟ راغمة فترفها، وأرا أوا ف ي

 -يهني الا الني ة- االا كا  الن ألي لينى اللن نبررة  أال تر  إلى الن الحا  و      
فقا  الن نبررة  ال أدر  أاب الن الحا   أم را  ؟!في رس لة إال رد عنينا ال و تي

 ]اإلحياء[[ !اعلم أن الدنيا غدَ إليع فهرب منها، وهربت منا فطلبناهااب؟ لكن 
مهز ني  االسالم الن تيمية كلس النه رواله يقب   ال ال س]  /كا  الن القيل      

وااله الهبارة رن . را ت ال لرره في اآليرةوالبرع ترك  ،اآليرة ترك راال ين   في
 .أالسن را كيل في ال ال والبرع وأعمهها

ليب ل فل ال نيل وال لبب  ،كا  س يان الآبر   ال ال في اللويا كصر ا رلو      
 . الهباا
 ،وكا  الةنيل  سمهز سريا يقب   إن النه ع  وعل سنا اللويا عن أوليا ه     

وكا    . وه لل يرلها لهل معها رن كنبب أال ودادهوأير  ،والمااا عن أو يا ه
ا آ ت اك ُم و الل ع  ال  ال ال في كبله تهالى   ِلك ُيال  ت ُأو ُوا ع ل ى م ا ف ات ك ُم و ال  تـ ُفر ح وا ِبم 

وال  ،فال اال ال ي رح رن اللويا لمبعبد. [22:]الحديد ي ِحَب ك ل  م ُخت ال  ف خ ور  
 . قبدي سف رنها عنى ر

 مفتص ر في عين  موكا  الن الةالا  ال ال اب النظر إلى اللويا لهين ال وا      
 .فيسهل عني  االعرا  عنها

وهو زهد  ؛األول: ترر الحرام :الزهد على ثالثة أوجعكا  االرام أالمل لن النبل  و 
  .وهو زهد الخواص ؛وال اني: ترر الفضول من الحالل .العوام

 .وهو زهد العارفين ؛ ل عن اللعوال الِ: ترر ما يش
واالا الكالم رن االرام أالمل ي تي عنى عمي  را تقلم رن فالم المشاي  ر       

واب يل  عنى أوه رلي النه عنه  .واب رن أعم  الكالم مزيادة ت صينه وتبيين درعاته
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 أاللاا مل رارته في  ماوية أنياا /وكل نهل الشافهي  ،رن االا الهنل لالمحل ا عنى
 .ال ال
والال  أعم  عنيه الهارفبن أن ال ال س ر القنا رن و ن اللويا وأياله في      

  .رناز  اآليرة
فقل فان سنيمان وداود عنيهما السالم رن أزال  موليب المراد رفضها رن المن      

رن أزال البشر  خ وفان وبينا .أال زراوهما ولهما رن الما  والمن  والنساا را لهما
لن عبل االرالمن  وعبل وفان عني لن ألي  الا . الق وله تس  وسبةعنى اال

وفان الحسن لن عني  .ر  را فان لهل رن ا ربا  مرن ال ااد وال لير وعآمان 
وفان  .رن ال ااد ر  أوه فان رن أفآر ا رة رحبة لننساا ووكاالا لهن وأغناال ت
وفالل  الني  لن سهل رن أ مة  ،النه لن المبارك رن ا  مة ال ااد ر  را  فآير عبل

 .ال ااد وفان له رأس را 
ورن أالسن را كيل في ال ال فالم الحسن  ليب ال ال في اللويا لتحريل الحال       

وأن تكبن  ،ولكن أن تكبن لما في يل النه أو   رن  لما في يلك ،وال إلاعة الما 
  .وبز لها أرغا رن  فيها لب لل تصب في  باب المصيبة إاا أ  

 .فهالا رن أعم  فالم في ال ال وأالسنه     
 .الترر من اليد ووائر األعضاء إن الزهد زهد القلب ال زهدوجماع القول: 

  (7)[.فهو تخلي القلب عنها ال خلو اليد منها
ومتى كان في  .متى كان المال في يدر وليو في قلبك لم يضرر ولو ك رف     

  .ءقلبك ضرر ولو لم يكن في يدر منع شي
كا   وهل عنى نري ة أال ي رح  ؟كيل لإلرام أالمل  الرعل زاالا ورهه ألف دينار     

                                                           
 مدارج السالكين )باختصار وتصرف( (1)
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ولهالا فان الصحالة أزال ا رة ر  را ل يليهل رن  ،إاا زادت وال يح ن إاا وقصز
 .ا ربا 
راله  يكا   وهل إن فان إاا زيل ف ؟وكيل لس يان الآبر   أيكبن او الما  زاالا     

 .نكر ووبرنكر وإن وقص 
وأوحاله، فهب ليب لتحريل  خ ال ال في اللويا اب را فان عنيه رسب  النهد]ف     

ال يبات وتضيي  ا ربا ، وال لنبب المرك  رن الآياب، وال لالةنبس في البيبت 
أن تكبن عالة  أو وأن تكبن فقيرا،  الما ليب ال ال أن ترف   ..واوتظار الصلكات

وأن  ،أن تكسا الما  ال الولكن  ..اي الس نى أن تكبن يلكو عنى الناس، 
ف ن المهرن القب  يير  وأالا إلى النه رن المهرن  متةهنه ليلي  ال لقنب 

 الضهيف.
الهمل الحال  والكسا الحال  والن قة الحال  عبادة يتقرب لها  وال ن  أن     

ب، وإاا فاوز الهبل إلى النه، لشر  أن تكبن اللويا في ا يل ، وال تكبن في القنب 
فنل ي رح ل كبالها،  ماللويا في يل الهبل ال في كنبه، استب  في عينه إكبالها وإدلاراا

 ولل يح ن عنى إدلاراا.
لب وظروا إلى الهشرة المبشرين لالةنة لبعلوا أن أفآرال فاوبا رن أوحاب و      

لن عبل لب وس ا ربا  ال ا نة ورن التةار، فهالا ألب لكر وعآمان وعبل الرالمن ار 
وهل رن أوحاب الماليين، فهل ت نف أاللال إ روا إليهل لمنظار الهصر لقيل وظ

؟ ال ألهاال التكا ر فمنهبا االو اق في سبيل النه؟ فال خ عن غ وة ر  رسب  النه
ال سهبا لنر اسة والت اير وت فية الن ب و نا الملح؟ ال والنه را  ..والنه  ل فال

عن االه ا ربر، وفاوبا يةبدون ل ربالهل وأو سهل في سبيل فهنبا، لل ال ألهل ا رة 
 .خالنه ولنصرة دينه ولنصرة النبي 
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، وكدددلرواا الدددّ  كدددلراا، فترعمبادددا إلدددى ولقدددل وعدددى سدددن نا الصدددال  تنددد  المهددداوي     
    رشرفة وقل التاري  لنا فآيرا رنها، وفان الالهل را كاله الحسن البصر  رباكف

ف ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا إذا أقبل، وال أدركت أقواما و حبت طوائ
 يأوفون على شيء منها إذا أدبر، وكانت في أعينهم أهون من التراب.

ا الن اس  لقل وظروا إليها لهين البصيرة، وولهبا و صا أعينهل كب  النه تهالى   ي ا أ يـَه 
؛ [5:]فاطر الَدنـُي ا و ال  يـ   ر ن ك ُم بِالل ِع اُل  ر ورِإن  و ُعد  الل ِع ح  ٌّ ف ال  تـ   ر ن ك م  اُلح ي اة  

 (1)[وسبيال  إلى الةنة. ة لريرةرا فيها، وات الواا ر ي فهاوز عنيهل اللويا لكل
 ن  مالكددددارهلإاا الققدددده اددددالا المقددددام إال  اليددددبم عمددددبع المسددددنمين حقدددد ولددددن ي     
ين ووددار فال ن دداا الرانددلين الندداس عنددى ديددن رنددبفهل، فدد اا اسددتقام يني ددة المسددنم]

وردالك ا ردر فندده ادب ال ادل فددي  .فد وهل فنهدل يسدتقيمبن، وإاا زاددل فدي الدلويا ي اددلون
اللويا وعلم التبسر فيها، ورن ا رآدا  القليمدة  النداس عندى ديدن رندبفهل، وافدروا أن 

لتشدددييل  عبدددل المنددد  لدددن ردددروان، فدددان رشددد بفا السدددبا فدددي ادددالا المآدددل أن البليدددل لدددن
ن، فكددان الندداس فددي زراودده لدديب لهددل امددة إال تشددييل البنيددان والقصددبر، وفددي الدد  البنيددا

 ددل ولددي لهددله أيددبه سددنيمان لددن عبددل المندد  لددن رددروان، فكددان  . ددب  ا رددل وال ددرور
رش بفا لكآرة ا فل وتنبي  ا  همة وتكآير ا لبان، فكان الناس فدي زراوده يت دايرون 

فدددي التنددالا لالشددهبات، وفدددي الدد  أعظدددل  نهمكددبنيلالتبسددهة فددي تنبيددد  المدد فبالت و 
 دددل ولدددي لهدددل سدددنيمان الدددن عمددده عمدددر لدددن عبدددل اله يددد  لدددن ردددروان، المنحددد   .البنيدددات

لال ن ددداا الراندددلين، فكاودددز امتددده فدددي االندددت ا  لال اعدددات والهدددل  وإكاردددة الدددلين، 
  .ال اعات رستكآرين رن فهل ال يراتفكان الناس في زرنه راغبين في فهل 

 ما عظدددل ادددب القدددلوة لةميددد  المسدددنمين، وأعظدددل نددديا يقتدددلون لددده فيددده فال ني دددة     
فيكبن له والالهل واوتظام أردرال وات داق فنمدتهل، ادب ال ادل فدي الدلويا والتنداو  رنهدا 

                                                           
 فصل الخطاب في الزهد والرقائ  واآلداب: محمد نصر الدين عويضة  (1)
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فد ن الدا  ملقلر الضرورة والحاعة وتدرك ال ضدب  الدال  ال يحصدل إال لتهدا ولةاعدة
ة سدنية، وال يكدبن ال ادل ردن اللويا رأس فل ي يئة ولنية، وال ال فيها أودل فدل يصدن

ف ن ال اوة ادل الهمدلة فدي الد ، والمدراد ردن ال اودة   مةالهارة إال لهل زال ال او
 نددا رندده ال اددل فددي الددلويا ن ي  المنددبك والسددال ين وا رددراا والقضدداة والهنمدداا. وأولددى ر دد

تددا  ال ني ددة ا عظددل الددال  أكاردده الندده الوددالح أرددبر الددلويا والددلين، وإاليدداا الشددريهة وك
 الك ار ودف  الم سلين. 

: إن الخليفة إذا عدل في بيت المال، "وراج الملور"قال اإلمام الطرطوشي في 
 الحاجة، وواوى نفسع بالمسلمين في األخذ من بيت المال بقدر 

 لنوالم. كان المسلمون كلهم عسكرا
عميدد   والحاوددل أودده إاا زاددل فددي الددلويا واكتصددر عنددى كددلر الحاعددة والضددرورة فددي     

ا الددبا  يتبهدده عنددى الدد  الددبزراا وا رددراا والقضدداة والهنمدداا وعميدد  الندداس رددن الرعددا  
فددد اا الصدددل الددد  يسدددهل الينئدددال إكاردددة الشدددريهة والقيدددام  ..والنسددداا وا غنيددداا وال قدددراا

لددا رر لددالمهرول والنهددي عددن المنكددر، وتصددير امددة الةميدد  رتبعهددة التحدداد الكنمددة 
الم هدر، فتحيدا لدالل  السدنن التدي أريتدز، وتد و  البدلع واالعتماع عندى ردنه  الشدرع 

   ..قبل الناس عنى عهاد الك ار وفهل فل ال اعاتي  التي أايهز، و 
فإن الكفار إنما ت لبوا على المسلمين بسبب رغبة المسلمين في الدنيا 

واقتحامهم المعا ي لتحصيلها، وإزالتها مخالفة ألغراضهم الذين هم بصددها، 
 فال 

 وأ حابع،  خ تقامتهم على م ل ما كان عليع النبييمكن او
 .وما داموا لم يكونوا كذلك ال يستقيم لهم أمر

ورا دام ال ني ة ا عظل يتبسر في الدلويا وي يدال ردن ليدز المدا  ردا أراد رمدا زاد      
لمدا ندداا عندى ردن ندداا، وال يراعدي فددي الد  القباعددل  اعدن الاعتده، ويتكددرم فدي اله ددا
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فدددد ن الندددداس يتبهبودددده فددددال يمكددددن  مسددددن  رسددددن  ال ن دددداا الرانددددلينالمشددددروعة، وال ي
الصب  االستقارة لهل، وال تتحل فنمتهل وال يندتظل أردرال، وال يد ررون لدالمهرول وال 

يرتكبددبن ينهددبن عددن المنكددر، لددل يصدديرون فنهددل ي نبددبن الددلويا ويتنددالاون لالشددهبات، و 
لددين الهبدداد أن يكددبن الندداس  ن الندده تهددالى أعددر  عادتدده  ملتحصددينها أوددباع ال  يئددات

 عنى دين رنبفهل، فهالا اب السبا في علم اتحاد المسنمين وات اق فنمتهل.
وال ني ددة أرددين عنددى ليددز رددا  المسددنمين ال يتصددرل فددي ندديا رندده إال لحسددا      

المصنحة الها لة الن   عنى االسالم والمسنمين، فهب رآدل كديل ردا  اليتديل ال يتصدرل 
ف لدده عددن ا يددال رددن رددا   هتسددرة، فدد ن فددان لدده رددا  يددا، لدده يإال لالمصددنحة الظدداا

فمدا كدا  تهدالى    ،، وإن لل يكن له را  ي يدال لقدلر الحاعدةئافال ي يال ني المسنمين
 ِو م ُن ك ان  غ ِني ا فـ ُلي ُستـ ُعِفُف و م ُن ك ان  ف ِقير ا فـ ُلي ُأك ُل بِاُلم ُعر وف [2:]النساء 
فتتحددل  ملددبزراا وا رددراا والقضدداة والهنمدداا وفافددة ال ندد فدد اا فهددل الدد  اكتددل  لدده ا    

كنددبلهل وتةتمدد  فنمددتهل، ويقبنددبن عنددى فهددل ال اعددات ويهرلددبن عددن فهددل السدديئات، 
 وصدرة الدلين، ويصديرون فنهدل عسدكرا ويترفبن التنالا لالشدهبات، فيدتل اعتمداعهل عندى

 ن. لنصرة االسالم، ويقب  ع رهل عنى كتا  أعلا هل رن القبم الكافري
وأرددددا إاا تبسددددر ال ني ددددة فددددي رددددا  المسددددنمين، وتبهدددده الددددبزراا وا رددددراا والقضدددداة      

والهنماا، فال ت يا كندبب لقيدة المسدنمين لبدال  أردبالهل وأو سدهل وأوالدادل فدي كتدا  
  .الكافرين، الي  يرون رنبفهل لل يساووال

لباسهة رد  االتحداد ورا فان اوتصار الصحالة عنى القبم الكافرين وفتحهل البالد ا     
بوهل، وردا الصدل افتدراق ئوات اق الكنمة، إال لسبا رساواة أردرا هل لهدل فدي عميد  ند

الكنمة وعدلم ا دتالل القندبب، إال لمدا اسدتبل المندبك لدا ربا  وتبسد با فيهدا، وترفهدبا 
عنددى لقيددة المسددنمين وأفآددروا رددن المكبسددات والظنددل ل يددال أربالدده، ووددرفباا فددي غيددر 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  4ج درة اليقين في أسباب النصر والتمكين        

 127 

عنددى المسددنمين تميدد ال عددنهل وتددرفههل عندديهل لدد ربالهل التددي أيددالواا  رصددارفها، فشدد 
 رنهل ل ير ال .

ار فــمصــار وانتصــروا علــى الكمــان أن الخلفــاء الراشــدين إنمــا فتحــوا األ نوال يظــن
بهـا  بك رة الصالة والصيام، بـل إنمـا كـان ذلـك بزهـدهم فـي الـدنيا وعـدم تبسـطهم

فطابت قلـوب بقيـة  ؛هم للمسلمينوعدلهم في بيت المال، والحرص على مساوات
 ..فبــذلوا أمــوالهم وأنفســهم وأوالدهــم وجاهــدوا الكفــار وفتحــوا الــبالد ؛المســلمين

ويجهــزون منهــا غيــرهم إن  ،حتــى كــان ال ــزاة يتجهــزون لل ــزو مــن أمــوال أنفســهم
وهم أن يأخذوا من بيت المـال ونفووهم طيبة بذلك، وتأبى نفو  ؛قدروا على ذلك

ما يفي بذلك، ألنهم يرون أمراءهم مساوين لهم في جميع تلـك  إذا كان لهم شيئا
 .ونئالش
وإاا سددددددن  ال ني ددددددة وا رددددددراا والهنمدددددداا اددددددالا المسددددددن  يرت دددددد  عددددددن المسددددددنمين      

 وهددددل إومددددا يةددددبرون عندددديهل  مالمكبسددددات والضددددرا ا، وينت ددددي عددددنهل عددددبر الحكددددام
ال وعدددللبا فدددي ليدددز عايددداليتبسددد با فدددي أردددبالهل ويتندددالاوا لهدددا، وإاا سددداو  الحكدددام ر 

و ددبس ا غنيدداا ل ع دداا ال قددراا ويباسددبوهل، وتقندد  و ددبس الةميدد  ل كددل  بالمددا ، تسدد 
القنيددل، فدددال يبقدددى فدددي المسدددنمين فقيدددر، وينقدداد النددداس لنحددد  وينصددد بن ردددن أو سدددهل، 
فتدد و  الم اوددمات التددي فاوددز ليددنهل وتقددل ررافهدداتهل إلددى الحكددام، ويحصددل ليددنهل  

   .، ويرت   فل نقاق وايتاللفما  المحبة واال تالل
 فدي الدلويا  ريد  النبدي بسد وإاا عل  ال ني دة فدي ليدز المدا  وسدن  فدي تدرك الت     

وال ن ددداا الراندددلين، فدددان كدددلوة لنمسدددنمين، ويكدددبن لددده ردددن ا عدددر رآدددل أعدددر ردددن  خ
عمددل لمآددل عمندده رددن المسددنمين، وفددان سددببا فددي اتحدداد المسددنمين وا ددتالل كنددبلهل 

واوتصددارال عنددى القددبم الكددافرين، ويكددبن لدده فددي الدد  رددن الندده الرلددا وات دداق فنمددتهل، 
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ول اف ودده لددالمهرنين ر  خوالرلددبان فددي الددلويا وعنددات النهدديل، وتقددر لددالل  عددين النبددي 
 راليل. 
ويسددتحيل أن يحصددل لهددل ندديا رددن الدد  وال ني ددة لددل يكددن فددالل ،  وهددل إومددا      

فددي الددلويا اددب ردددالك  بسددد التوعددلم ل، والددالهل عدددن الدد  ال يتحددب ، ي هنددبن رددا ي هدد
ا رر، وليب عنى ال ني ة في سدنبك ادالا ال ريد  رشدقة وال لدي ، وال رند  ردن إدراك 
الحدددد  وال تهبيدددد ، وينددددا  ل يتدددده رددددن ا فددددل والشددددرب والنكدددداح ل ايددددة الراالددددة والتنددددالا. 
والحاودددل أن اسدددتقارة ال ني دددة التدددى يكدددبن فال ن ددداا الراندددلين فدددي عللددده فدددي ليدددز 

ا ا عظدددددل فدددددي اعتمددددداع فنمدددددة المسدددددنمين واتحدددددادال فدددددي عميددددد  المدددددا ، ادددددب السدددددب
ا الددبا ، وعددلم عللدده فددي ليددز المددا  سددبا لالفتددراق فددي الحددا  والمددد ، ولددب وددام 
النهددار وكددام النيددالي ال ددبا ، ولددلون اسددتقارة ال ني ددة وعللدده فددي ليددز المددا  فال ن دداا 

 (1) .الرانلين ال يرعى لنمسنمين فالح، وال يتل لهل اتحاد وال وةاح
 فيا عباد الله..

تركوا الدنيا فأ ابوا، وومعوا منادي اللع فأجابوا، وحضروا مشاهد فللع د َر أقوام 
 اعتذروا مع التحقي  ثم تابوا وأنابوا،  ..فما غابوا ىقالتَ 

 ..دوا وال خابواوقصدوا باب موالهم فما ر  
   
 :حب الدنيا وكراهية الموت

"يوشك أن تداعي عليكم األمم كما   خ سب  النهكا   كا  ر  ت  بلانعن      
تداعي األكلة إلى قصعتها". فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: "بل أنتم 
يومئذ ك ير ولكنكم غ اء ك  اء السيل، ولينزعن اللع من  دور عدوكم المهابة 

                                                           
 حلية البشر في تاريخ القرن ال الِ عشر (1)
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 منكم، وليقذفن اللع في قلوبكم الوهن". فقال قائل: يا روول اللع! وما الوهن؟
."   ححع األلباني[رواه أبو داود، و ] قال: "حب الدنيا وكراهية المَو

)أن    أ  يقدرب فدرق الك در وأردل الضداللة()يوشـك] كا  واالا عبن المهبدبد      
لدددد ن يددددلعب لهضددددهل لهضددددا  مأ  تتددددلاعى .  لحددددالل إالددددل  التددددا ينتــــداعى علــــيكم(

)كمـــا تـــداعى . لمقددداتنتكل وفسدددر ندددبفتكل وسدددنا ردددا رنكتمدددبه ردددن الدددليار وا ردددبا 
)إلـــــى . فمدددددا يدددددلعب أفندددددة ال هدددددام لهضدددددهل لهضدددددا   والمهندددددى   عمددددد   فدددددل.األكلـــــة(
في فنبوهدا ع دبا  مأ  التي يتناولبن رنها لال راو  وال رنازع ،  الضمير لألفنةقصعتها(
فدددالل  ي يدددالون ردددا فدددي أيدددليكل لدددال تهدددا يندددالهل أو لدددرر ينحقهدددل أو لددد س   .ووددد با
  .يمنههل
ق الك دددر وأردددل الضددداللة أن تدددلاعى عنددديكل أ  يدددلعب لهضدددهل يقدددرب أن فدددر   أ       

، فمدا  نبدبا عندى ردا رنكتمدبه ردن الدليارلهضا إلى االعتماع لقتالكل وفسدر ندبفتكل لي
أن ال ئدددة اآلفندددة يتدددلاعى لهضدددهل لهضدددا إلدددى كصدددهتهل التدددي يتناولبوهدددا ردددن غيدددر رددداو  

 .في فنبوها و با رن غير تها
بـل )؟ ن ال  التلاعي  عل كنة وحن عنيها يبرئدال  أ  أ)ومن قلة نحن يومئذ(     

ردا  ال آداا   )ولكـنكم غ ـاء ك  ـاء السـيل(،   أ  عدلدا وكنيدل ردلدا(أنتم يومئـذ ك يـر
  )ولينـزعن(. ندبههل لده لقندة ندةاعتهل ودودااة كدلرال .ل ووسد يحمنه السيل ردن زل د

  )الـوهن( ه  أ  وليدررين الند)وليقذفن(.   أ  ال بل والرعا)المهابة( أ  لي رعن
  .ولالل  فسره لحا اللويا وفرااة المبت ،أ  الضهف، وف وه أراد لالبان را يبعبه

أو  ،كددا  ال يبددي   سددها  عددن وددبع الددبان؟   أ  رددا يبعبدده وردا سددببه)ومــا الــوهن(     
 ؟ رن أ  وعه يكبن ال  البان  ف وه أراد
(: وهما متالزمان فكأنهما شيء :)قال واحد يدعوهم  حب الدنيا وكراهية المَو

 ا.هـ[ إلى إعطاء الدنية في الدين من العدو المبين، ونسأل اللع العافية.
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  عميدددد  ا رددددل المكالّ لددددة  وبيددددا هل إومددددا المنهددددل عنددددى ف ددددرال /الددددن القدددديل كددددا       
واالفهدددل الدددا  الدددلويا.. فكدددل ي يئدددة فدددي الهدددالل أودددنها الدددا  الدددلويا، فحدددا الدددلويا 

 انهدا، وال ادل فدي الدلويا والرياسدة ادب الدال  عمدر الةندة والرياسة ادب الدال  عمدر الندار ل
 . واللويا تسحر الهقب  أعظل سحر.ل انها.
ال ادددل فدددي الدددلويا عندددى ترليدددة أودددحاله عندددى  خ ولدددالل  فدددان الدددر، رسدددب  النددده     
لدددبه   خ أيدددال رسدددب  النددده  كدددا  ب عدددن الدددن عمدددرعدددن رةاادددل .. كصدددر ا ردددلو 

وعـد نفسـك فـي أهـل  ،عـابر وـبيل كن في الدنيا كأنـك غريـب أو"  عسل  فقا 
وإاا أرسديز  ،إاا أودبحز فدال تحدلث و سد  لالمسداا  فقا  لي الن عمدر ".القبور

وردددن الياتددد  كبدددل  ،ويدددال ردددن ودددحت  كبدددل سدددقم  ،فدددال تحدددلث و سددد  لالصدددباح
 ]رواه الترمذي، و ححع األلباني[. ف و  ال تلر  يا عبل النه را اسم  غلا مربت 

ا فـي طـ خ   ط  ربع ـا، وخ ـخ طـ ا م   خ خ ـط  النبـيَ  كدا   ت بدعن عبل النه لن رسهو      
ــ ــا منــع، وخ  ــ ارا إلــى هــذا الــذي فــي الو  طوط ــا ِ ــخ   ط  الووــط خارج  ن جانبــع ط ِمــو 

ــالــذي فــي الو   قــد أحــا   :أو-، عِ بِــ حــيط  م   ع  ل ــ، وهــذا أج  : "هــذا اإلنســان  ط وقــال  و 
 أخطــأه   ، فــإنُ األعــرا    صــ ار  ال ، وهــذه الخطــو   ع  ل ــوهــذا الــذي هــو خــارج أم   -بــع

 ]رواه البخاري[ .هذا" ع  ش  ه  هذا نـ   أخطأه   هذا، وإنُ  ع  ش  ه  هذا نـ  
علو ، أو سر ان، أو   إوه االوسان الضهيف ت  وه ا عرا  غ وا فيه إلحاح     

الري ، أو غرق، أو زل ، أو سقب ، أو او لام، أو للغة، أو تسمل ل هام، أو 
فان له في الهرم، ول در اللم وارتد اع وسبة   مرن فل ال ف اا وةا  . نقة تا هة.

 ت ديا أ  ت ديا. ..السكر
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َ  ال ِذي ت ِفَرون  ِمُنع  ف ِإن ع      ب اكتص رنه المبتف ن أ ا  الن      ُو ق ُل ِإن  اُلم 
ِقيك مُ  الشارد يحاور ا رل  متهلدت ا سباب والمبت واالل ..[2:]الجمعة م ال 

 نليلا. االفالت الصاراالال  يتبال 
أمل أبي  وضهاء، كلما برق زهت في نظر  احبع األموال والِحسان والعطور 

فينسى مع نظره المنسرح المسترول  ..والقـصور والمنا ب والشهاداَ
 يهود، ويصد عينع عن أر  مقدوة يفسد فيها نصرة الدينمتطلباَ 
 ال، ـلصوماإلوالم في اأبناء واء ـود أنفع يشم رائحة شـوال يع

 وال نتن ج ِ األترار تحت حائط في قرية قبر ية، وتتناوى 
 أذنع وقع أحذية عساكر الهنادر في البن ال..!

لب وظر لبصيرته لهرل أن أرنه البلاا إوما ين ه رحير أسبد  لكن المهرن     
 .قب تل  عنيه الت را لل يتب  في رشيه ر رعا مالال ، يتيه فيما دووه رن الظنمات

إن أيدددبل ردددا  !لالكبفدددة فقدددا   يدددا أيهدددا النددداس تعندددي لدددن ألدددي  الدددا ي دددا      
أيدال عندديكل  دب  ا رددل واتبدداع الهدب ، ف رددا  دب  ا رددل فينسددي اآليدرة، وأرددا اتبدداع 
الهددب  فيضددل عددن الحدد ، أال إن الددلويا كددل ولددز رددللرة واآليددرة رقبنددة، ولكددل واالددلة 

فد ن اليدبم عمدل وال  مبا ردن ألنداا الدلويا، وال تكبود، فكبودبا ردن ألنداا اآليدرةرنهما لنبن
       "[شعب اإليمان]رواه البيهقي في ". الساب، وغلا الساب وال عمل

رهرددددل الددددلويا    ددددالث أعةبتنددددي التددددى ألددددحكتني  تكددددا  سددددنمان ال ارسددددي و      
ولدداال  رددلا فيدده وال يددلر  أسدداير رب  ،وغافددل ولدديب ي  ددل عندده ،والمددبت ي نبدده

 ،فدددراق ا البدددة رحمدددل وال لددده   دددالث أال وتندددي التدددى ألكتندديو  .الهددالمين عنيددده أم را ى 
 .والبكبل لين يل  النه وال أدر  إلى الةنة يهرر لي أو إلى النار ،واب  الم ن 

فت ودوا لس رفل ردن الدلويا  مإن لكل س ر زادا ال رحالة  كا  عمر لن عبل اله ي و      
وال  ،الده وعقالده ترغبدبا وترابدباوفبوبا فمن عاين را أعل النه ردن  ب  ،إلى اآليرة التقب 
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ف وده والنده ردا لسدر أردل ردن  مفتقسـو قلـوبكم وتنقـادوا لعـدوكم ليطولن عليكم األم
ورلمددا فاوددز لددين الدد   ،لهددل وددبااله يلهندده ال يصددب  لهددل رسددا ه وال يمسدد ال يددلر 

 ..ي  ات المنايا
مع مهما  أُن يتن ص، والظل الظليل يتقلص، وإن  المطافإن  العيش الرغيد البد 

كبَر فليو  احبها لما ق دهر لع بمجاوز.. فاألنفاس تـ ع د، والرحال ت ش د، 
 والعارية تـ ر د، والتراب ِمن بعد ينتظر الخد.. وعلى أثر م ن ولف 
 يمشي م ن خلف، وما ثم إال أمل مكذوب.. وأجل مكتوب..

واآليدر  ،ةهدلأالدلاما ال  اعندل أن  دب  ا ردل لده سدببان  ]/كا  االرام ال  الدي      
 .الا اللويا

أرا الا اللويا فهب أوده إاا أودب لهدا ولشدهباتها ولدالاتها وعال قهدا  قدل عندى كنبده      
وفددل رددن فددره  .فددارتن  كنبدده رددن ال كددر فددي المددبت الددال  اددب سددبا ر اركتهددا مر اركتهددا

فيمندددى و سددده ألدددلا لمدددا  مواالوسدددان رشددد بل لا رددداوي البا ندددة .نددديئا دفهددده عدددن و سددده
فددال يدد ا  يتبامدده ويقددلره فددي و سدده  موإومددا يبافدد  رددراده البقدداا فددي الددلويا .دهيبافدد  رددرا

ورددددا يحتدددداج إليددده رددددن رددددا  وأادددل ودار وأوددددلكاا ودواب وسددددا ر  ،ويقدددلر تبالدددد  البقددداا
فينهدددب عدددن افدددر  مربكبفدددا عنيددده ،فيصدددير كنبددده عاف دددا عندددى ادددالا ال كدددر مأسدددباب الدددلويا

 الددبا  أرددر المددبت والحاعددة إلددى فدد ن ي ددر لدده فددي لهدد  ا .فددال يقددلر كرلدده مالمددبت
وإاا   !ا يام لين يلي  إلى أن تكبر  ل تتدبب  وكا  ،ل ووعل و سهستهلاد له سب  اال

إلدى أن ت در  ردن لنداا اداله   فد اا ودار ندي ا كدا  ..إلدى أن تصدير ندي ا  فبر فيقدب 
 أو ت در  ردن تدللير ادالا البلدل ..أو ترعد  ردن اداله السد رة ..اللار وعمارة االه الضديهة

 ..أو ت ر  رن كهر االا الهلو الال  يشمز ل  ..وتللير رسكن له ،وعهازه
وال ي ددب  فددي ندد ل إال ويتهندد  ل تمددام الدد  الشدد ل  ،فددال يدد ا  يسددبل ويددهير     

وي ضدى لده ند ل إلدى  ،يدهير يبردا لهدل يدبم.. واكالا عندى التدلري  ،عشرة أن ا  أير
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فت دددب  عندددل  مال يحتسدددبهوكدددز  إلدددى أن ت ت  ددده المنيدددة فدددي ..لدددل إلدددى أنددد ا  منددد ل
 !ال واه رن سبلاو   يقبلبن (مسبل)أال النار رن وياح وأفآر  ..ال  السرته

 ،ف المسكين ال يدرى أن الذي يدعوه إلى التسويف اليوم هو معع غداوالمسوهِ 
ويظن أنع يتصور أن يكون للخائ  في  .وإنما يزداد بطول المدة قوة ورووخا

 ..ن طرحهافما يفرغ منها إال م   !هيهاَو  ..الدنيا والحافظ لها فراغ قط
 بِ إال إلى أر   ب  وما انتهى أر          ع ت  بانـ  منها ل   فما قضى أحد  

 .وأ ل هذه األماني كلها حب الدنيا واألنو بها
وال عدالج لده  ،ب اللاا الهضا  الال  أعيا ا ولين واآليدرين عالعدهاالا اللويا و      

ورهمدا الصدل لده  .فيه رن عظيل الهقاب وع يل الآدبابولما  ،إال االيمان لاليبم اآلير
فـإن حـب الخطيــر هـو الــذي يمحـو عــن  ماليقدين لدالل  ارتحدل عددن كنبده الدا الددلويا

ف اا رأ  القارة اللويا وو اسة اآليدرة اسدتنكف أن ينت دز إلدى  ..القلب حب الحقير
نددله وفيددف ولدديب ع ..ندد  ا ر  رددن المشددرق إلددى الم ددربع ددى ر  أ   وإن   مالددلويا فنهددا

أو يترسد  فدي القندا البهدا  ،فكيدف ي درح لهدا مرن اللويا إال كلر يسير ركدلر ردن ص
فنسددد   النددده تهدددالى أن يريندددا الدددلويا فمدددا أراادددا الصدددالحين ردددن  ..رددد  االيمدددان لددداآليرة

 .عباده
وال عدددددالج فدددددي تقدددددلير المدددددبت فدددددي القندددددا رآدددددل النظدددددر إلدددددى ردددددن ردددددات ردددددن ا كدددددران 

ن فدان رسدتهلا أردا ر د.. فدي وكدز لدل يحتسدبباوأوهل فيدف عدااال المدبت  ،وا نكا 
 ..وأرا رن فان ر رورا ل ب  ا رل فقل يسر يسراوا ربينا ،فقل فاز فبزا عظيما

وفدددل إوسدددان يدددلعى أوددده كصدددير  .ظهدددر أ دددر كصدددر ا ردددل فدددي المبدددادرة إلدددى الهمدددلوي     
ليهدا ف وده يهتندى ل سدباب رلمدا ال يحتداج إ مإوما يظهر ال  ل عماله .ا رل واب فااب

 .فيل  ال  عنى  ب  أرنه مفي سنة
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 ..ال ي  ددددل عندددده سددددداعة موإومددددا عالرددددة التبفيدددد  أن يكددددبن المددددبت وصددددا الهددددين     
فدد ن عددا  إلددى المسدداا نددكر الندده تهددالى  ،فنيسددتهل لنمددبت الددال  يددرد عنيدده فددي البكددز
 دددل  ،لدددل اسدددتبفى رنددده الظددده واديدددره لن سددده ،عندددى  اعتددده وفدددرح ل وددده لدددل يضدددي  وهددداره

 ..  واكالا إاا أوب  ،نه إلى الصباحيست وف رآ
فمآدل ادالا إاا رددات . وال يتيسدر ادالا إال لمدن فدر  القندا عدن ال دل وردا يكدبن فيده     

فدددالمبت لددده سدددهادة  .لحسدددن االسدددتهلاد ولدددالة المناعددداة ر  وإن عدددا  س ددد ،سدددهل وغدددنل
   .والحياة له ر يل

 عن  بك وأنت غافل فإن السير حاثٌّ  ؛فليكن المَو على بالك يا مسكين
 وال تكون كذلك  ،ولعلك قد قاربت المنزل وقطعت المسافة ..نفسك

 (1) [..فيع لت  مهِ و أ  إال بمبادرة العمل اغتناما لكل نف  
 ا لهدا، عدا  رالدي ا لهدا،ا لها، ف ن  فان ر ه لً ا النهاية يهي  ر ه لً والال  يهي  رتركب       

ه في سداعة واالدلة يشدهل أولهدا ف ن  عا  رالي ا لها، فان عمره في الالر رستمر ف و
 ويحب  يراا..

ول ال فر المبت أ ر عظيل في إوالح الن بس فما كا  الهنماا  تدالفر المدبت يدردع      
 فيها.عن المهاوي وينين القنا القاسي، وي الا ا ال رح لاللويا، ويهبن المصا ا 

ويا وال كا  نمير لن عةالن  ر دن عهدل المدبت وصدا عينيده لدل يبدا   لضدي  الدل     
 لسهتها.
كدددا  القر بدددي  افدددر المدددبت يدددبرث استشدددهار االو عددداج عدددن اددداله الدددلار ال اويدددة، و      

والتبعه في فدل لحظدة إلدى اآليدرة الباكيدة.  دل إن  االوسدان ال ين د  عدن الدالين  لدي  
وسهة، ووهمة ورحنة.. فدال فر المدبت يسدهل عنيده ردا ادب فيده ردن االغتدرار لهدا والرفدبن 

 إليها. 
                                                           

 إحياء علوم الدين )باختصار( (1)
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م لآال ددة أنددياا  تهةيددل التبلددة، وكناعددة فددر  كددا  الددلكاق  ر ددن أفآددر افددر المددبت أ  و      
بكدا لآال دة أندياا  تسدبيف التبلدة، وتدرك الرلدا ن وسديه ع  ور د القندا، ووشدا  الهبدادة.

 لالك ال، والتكاسل في الهبادة.
بده ا، وردا ألد م عبدل كنفرال د اّى وكا  الحسن  فض  المدبت الدلويا، فندل يتدرك لدال  ل د     

 افر المبت إال و رت في عينه اللويا، واان عنيه فل را فيها.
والمؤمن يرى المَو نقلة ِمن عالم الفناء إلى عالم البقاء، وخطوة يخلص بها ِمن 

 ضي  األر  إلى وعة الجنة، وِمن تطاول الباطل إلى طمأنينة الح ، وِمن 
 ور اليقين..تهديد الب ي إلى والم النعيم، وِمن ملماَ الجاهلية إلى ن

.عن الرلي  لن يآيل كا           ما من غائب ينتظره المؤمن خير لع من المَو
، وعدن رالدد  لددن ر ددب  كددا         بل نــي أن أول وــرور يــدخل علــى المــؤمن المــَو

 لما يرى من كرامة اللع تعالى وثوابع.
 .المَو خير يو ل الحبيب إلى الحبيب وعن البان لن ا سبد كا       
ر وال فاجر إال والمَو خير لع من ما من ب   كا   ت ن الن رسهبدوع     

ر  ِلأُل بـُر ارِ   ا، فقد قال اللع تعالىر  إن كان بـ   ..الحياة يـُ ]آل  و م ا ِعُند  الل ِع خ 

و ال  ي ُحس ب ن  ال ِذين  ك ف ر وا   فقد قال اللع تعالى: ،اوإن كان فاجر   ،[911عمران:
ا ن ُمِلي ل   ا أ ن م  ا ن ُمِلي ل ه ُم لِيـ ُزد اد وا ِإُثم  ر  أِل نـُف ِسِهُم ِإن م  يـُ   [971]آل عمران: ه ُم خ 

 ولنه در القا ل      
        ي بكي اىِ رال  ع ل  اى  ياِة  ق د

 !أ فن  د مقعي ش ققي ِإى  األ ر  ِ 

 فيا عباد الله..
يستقيم الزهد في الدنيا إال ال تتَم الرغبة في اآلخرة إال بالزهد في الدنيا، وال 

 بالنظر في اآلخرة وإقبالها ومجيئها وال بد، ودوامها وبقائها وشرف 
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 ما فيها من الخيراَ والمسر اَ، كما قال اللع وبحانع:
 ر  و أ بـُق ى يـُ  ، فهي خيراَ [51]األعلى: و اآلِخر ة  خ 

 ذه خياالَ ناقصة ـكاملة دائمة، وه
 م[]ابن القي منقطعة مضمحلة.

 

 ضاقتِ فإَّْ 

 اىدنيا عليك  

 هابأس ِ 

 اتِ وعل  رن ف ي  

 نهاإف دَّ  وع
عنا  تْ ب  جِ ا   إَّْ 

 ة  ووك يه بك  ِ 

ا في وم فللهِ 

 ة     س  ُ م  ها مِ قِ شْ ا  

 عْ قن  و ال ت    ْ قدِ فأ

 ص  غ  ن  م   بعيش  

ا وفيه ك  و ىم ي   

 م  وعل  ي   ك  وى زلٌ ومن

ا األ ى  ونمنازى  

 م  وي  وخ  ا اىم  و فيه

ؤذح بما ي   تْ ف   ا  

 م  ؤىِ  ي   اىنفقس  

  ات  وى ا ِ و أصن

 م  وع  ون  وت  ا ي  ووبه

 باىل اتِ  فما فاز  

    دِ قْ وُ ىيس ي  م  

   
 قبسات من أخبار أئمة العدل في الزهد وقصر األمل

 :خ سيد الزهاد
رفد  ا يدال ردن و قدل   در ال ادل والك دال، ف مأسبة السنة خ رسب  النه ولنا في     

كددددل سدددديقز إليدددده رددددا يسددددل الرردددد  ويقدددديل ا و د، ردددد  الهنددددل أن الددددلويا الددددلويا إال لقددددلر 
، ولب أراد عبا  اللويا أن تكدبن اابدا وفضدة لكاودز، لحالافيراا وترادفز عنيه فتبالها

ويمر الشهر ال تبكل في ليته وار، ويسدتمر ا يدام  اويدا ال  !رلما لات عا ها خولكنه 
الشهير  الث ليا  رتباليدات، وفدان  التمر يسل له عبعه، ورا نب  رن يب  ئيةل رد

ينام عنى الحصير التى أ ّر في عنبه، ورلر الحةر عندى ل نده ردن الةدبع، وفدان رلمدا 
 .خعرل أوحاله أ ر الةبع في وعهه 
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فنددا لننظددر إلددى الهددال    إن    لددن أيتدديا أوهددا كالددز لهددروة ل عددن عددروة عددن عا شددة     
يدا   فقندز .ودار خ ي أليات رسب  الندهوكلت ف ل الهال   ال ة أانة في نهرين ورا أ  

إال أودده كددل فددان لرسددب  الندده  ،التمددر والمدداا  ا سددبدان  كالددز ؟رددا فددان يهيشددكل !يالددة
رن ألبداوهل  خ وفاوبا يمنحبن رسب  النه ،(1)عيران رن ا وصار فاوز لهل رنا   خ

 ]رواه البخاري[. فيسقينا
السددقف، وكددل راددن درعدده فددي رددن  ددين، رتقددارب ا  ددرال، داوددي  خوفددان ليتدده      

 ال ددين ودداعا رددن نددهير عنددل يهددبد ، ورلمددا لددبب إزارا ورداا فحسددا، ورددا أفددل عنددى 
فددل   ال هددام لمددا يهنمددبن رددن الاعتدده إليدده..يددبان كددر، وفددان أوددحاله رلمددا أرسددنبا لدده 

الدد  إفرارددا لن سدده عددن أدران الددلويا، وتهدداليبا لروالدده وال ظددا لليندده ليبقددى أعددره فددارال 
 [5]الضحى: يـ ُعِطيك  ر َبك  فـ تـ ُرض ى و ل س ُوف    تحق  له وعل ربالهعنل رله، ولي

فدد اا اددب رضدد ة  عنددى ررددا   خكددا   دينددز عنددى رسددب  الندده  ت عددن عمددر     
م الشدباا رتكئا عنى وسادة ردن أد   ،كل أ ر الررا  لةنبه ،الصير ليب لينه ولينه فرا 
فدد ن فددارس والددروم كددل وسدد   مرتدد الندده فنيبسدد  عنددى أ ادع   !ليددف. كنددز  يددا رسددب  الندده

"أو فـي هــذا أنــت يـا ابــن الخطـاب؟ أولئــك قــوم عنديهل وادل ال يهبددلون النده. فقددا   
جلــت لهــم طيبــاتهم فــي الحيــاة الــدنيا". وفــي روايــة: "أمــا ترضــى أن تكــون لهــم ع  

 [متف  عليع]الدنيا ولنا اآلخرة؟" 
وادددب عندددى  خ كدددا   ديدددل عمدددر لدددن ال  ددداب عندددى النبدددي ب عدددن الدددن عبددداسو      

  فقدا  ..لب ات دالت فراندا أو در ردن ادالا !الصير كل أ ر في عنبه فقا   يا رسب  النه
والــذي نفســي بيــده، مــا م لــي وم ــل الــدنيا إال   ..مــالي وللــدنيا ومــا للــدنيا ومــالي"

                                                           
خر ليأكل لرجل النخلة آلأن يعطي ا .الناقة الممنوحة، وكذلك الشاة، ثم وميت بها كل عطيةالمنائح جمع )منيحة( وهي  (1)

 .فإذا انقطع ردها ،ثمرتها، أو البقرة ليحتلب لبنها
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كراكـــب وـــار فـــي يـــوم  ـــائف، فاوـــتظل تحـــت شـــجرة وـــاعة مـــن نهـــار، ثـــم راح 
 ]رواه البيهقي[". وتركها
زع االلدل ل ال يحدبز رنهدا درامدا واالدلا، ويدب قسل ا ربا  عنى النداس  دي خ فانو      

والبقددر وال ددنل عنددى ا وددحاب وا تبدداع والمهل ددة كنددبلهل  ددل ال يهددا لناكددة وال لقددرة وال 
ع بيـنكم ثـم ال تجـدوني ا لقسـمت  نعم ـ ضـاهِ هـذه العِ  كان عدد  "لو    خناة، لل يقب  

 ري[]رواه البخا" بخيال وال كذوبا وال جبانا

عبددل الندده الهددبزوي كددا   لقيددز لددالال رددهان  " عددندال ددل النبددبةوافددر البيهقددي فددي "     
؟ فقا   ردا فدان خ ني فيف فاوز و قة النبي اللّ   !لحنا، فقنز  يا لال  خالنبي 

له نيا رن ال  إال أوا الال  فنز ألي الد  رنده رندال لهآده النده تهدالى إلدى أن تدبفي، 
وأنددتر  البددردة  ، فددر ه عاريددا يدد رروي فدد و ن  ف سددتقر نلفكددان إاا أتدداه االوسددان المسدد

إن  !والشدديا، ف فسددبه وأ همدده، التددى اعترلددني رعددل رددن المشددرفين، فقددا   يددا لددال 
، فنمدا فدان اات يدبم تبلد ت ..عندل  سدهة فدال تسدتقر  ردن أالدل إال رندي. ف هندز

  يددا ، فدد اا المشددرك فددي عصددالة رددن التةددار، فنمددا ر وددي كددا  ددل كمددز  وان لالصددالة
فتةهمنددي، وكددا  كددبال غنيظددا، فقددا   أتددلر  فددل ليندد   !كددا   كنددز  يددا لبيدده !البشددي

، فديدددالك لالدددال  لدددي ولدددين الشدددهر؟ كندددز  كريدددا. كدددا   إومدددا لينددد  ولينددده أرلددد  ليدددا ى 
فدد وي لددل أع دد  الددال  أع يتدد  رددن فرارتدد  وال رددن فرارددة ودداالب ، ولكددن  معنيدد 

. ف يال فدي و سدي ردا فنز كبل ال    ردك ترعى ال نل فماا لي عبلا فةن  أع يت  لت  
، رعد  ، التدى إاا ودنيز الهتمدةفاو نقز،  ل أاوز لالصدالة ..ي يال في أو ب الناس

لددد لي أودددز  !إلدددى أانددده، فاسدددت اوز عنيددده فددد ان لدددي، فقندددز  يدددا رسدددب  النددده خ النبدددي
أتلين رنه كل كا  لدي فدالا وفدالا، ولديب  ل  أوي فنز   ، إن المشرك الال  افرت  وأري

. فد ان لدي  تدي لهد  ادهالا ا اليداا .ضي عني وال عنل ، وادب فالدحيعنلك را تق
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الالين كل أسنمبا التدى يدرزق النده رسدبله ردا يقضدي عندي. ف رعدز التدى أتيدز رن لدي، 
فةهنددز سددي ي وعرالددي وررحددي ووهنددي عنددل رأسددي، واسددتقبنز لددبعهي ا فدد . فكنمددا 

و ، فد ردت أن ليال ومز التدى اوشد  عمدبد الصدب  ا  ومز اوتبهز، ف اا رأيز عنيّ 
فاو نقدز التدى  ..خأعدا رسدب  النده  !يدلعب  يدا لدال  ..أو ن ، فد اا إوسدان يسدهى

، فقددا  لددي ، فاسددت اوزخفدد اا أرلدد  رفا ددا عندديهن أالمددالهن، ف تيددز النبددي  مخأتيتدده 
ألدل تمددر "  وكددا . فحمدلت الندده تهدالى. "ألشدر، فقددل عدااك الندده لقضدا  "  خ النبدي

فددد ن لددد  ركدددالهن وردددا "كدددا   فقندددز  لندددى. كدددا    "؟عندددى الرفا دددا المنايدددات ا رلددد 
فاكبضددهن إليدد   ددل " -"فددلك"فدد اا عندديهن فسددبة و هددام أاددلاان لدده عظدديل - "عندديهن

، فح  ز عدنهن أالمدالهن،  دل عقندتهن،  دل عمدلت إلدى ف هنز. كا   "اك  دين 
ةهندددز ف، يرعدددز إلدددى البقيددد  ختددد اين ودددالة الصدددب ، التدددى إاا ودددنى رسدددب  النددده 

فمدا ديندا فنيحضدر.  خ  ردن فدان ي ندا رسدب  النده ، فناديدز وكندزإوبهي فدي أاودي
ديدن فدي ا ر ،  خ، التى لل يبد  عندى رسدب  النده زلز ألي  وأكضي وأعر  وأكضي

، أو أوكيددة ووصددف،  ددل او نقددز إلددى المسددةل، وكددل ااددا فضددل عنددل  أوكيتددانالتددى 
قدا  لدي  ، ف، فسدنمز عنيدهكاعدل فدي المسدةل والدله خعارة النهار، ف اا رسب  النه 

 ، فندل يبد   خكنز  كل كضى النه فدل نديا فدان عندى رسدب  النده  "ن ؟ب  را فهل را ك  "
اوظددددر أن تريحنددددي "كددددا   كنددددز  وهددددل، دينددداران. كددددا    "فضددددل نددديا؟"نددديا. فقددددا   

. كدددا   فندددل ي تندددا "رنهمدددا، فنسدددز لدددلايل عندددى أالدددل ردددن أاندددي التدددى تريحندددي رنهمدددا
مسدةل اليدبم الآداوي، التدى فدان فدي أالل، فبات في المسةل التى أوب ، وأل في ال

فاو نقددددز لهمددددا فكسددددبتهما وأ همتهمددددا، التددددى إاا وددددنى  ، يددددر النهددددار عدددداا رافبددددان
كنز  كل أراالد  النده رنده. فكبدر والمدل  "ن ؟ب  را فهل الال  ك  "الهتمة دعاوي، فقا   
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، فسددنل  ددل اتبهتدده التددى إاا عدداا أزواعددهالندده ندد قا رددن أن يلرفدده المددبت وعنددله الدد . 
 ة اررأة، التى إاا أتى عنى اررأ

 .ربيته. فهالا الال  س لتني عنه
لت دددات عنددى اآليدددرة وتدددرك الددلويا وعدددلم اال ا سدددبة الهظمددى فدددي االكبدددا  خفددان و      

كصددرا،  أو عمههددا أو التنددالا ل يباتهددا أو التددنهل ل يراتهددا، فنددل يددبن   ،إليهددا أو ال ددرح لهددا
ا، ولدل ي ندف لسدتاوا وال ر رعدة، ير راال، ولدل يكدن لده فند  وال عندة ي فدل رنهدولل يل  

وفدددان يدددلعب لقبلددده  ،]أخرجـــع البخـــاري ومســـلم[ "ال نـــور ث، مـــا تركنـــاه  ـــدقة". وادددب القا دددل 
 لى ال ال في اللويا واالستهلاد لريرة والهمل.وفهنه والاله إ

 ما رسبال فايتار أن يكبن عبدلا رسدبالا رسبال أو عبل  ك  ر لين أن يكبن رن  يّ  ي   وكل     
 يبرا ويةبع يبرا، التى لقي النه ع  وعل.يشب  

فكددان ال يددرد سددا ال وال يحةددا  البددا وال  مورددن زاددله فددي الددلويا سدد اوه وعددبده     
" كــن فــي  ا كاوددلا، وأيبددر أن الددلويا ال تسدداو  عنددل الندده عندداح لهبلددة، وكددا  ي يّ دد

ملعـون مـا  "الـدنيا ملعونـة، وكدا   . ]أخرجع البخـاري[و عابر وبيل" الدنيا كأنك غريب أ
"لــيو  ، وكددا  ]أخرجــع الترمــذي وابــن ماجــع[فيهــا إال ذكــر اللــع ومــا وااله وعالمــا أو متعلمــا" 

لــك مــن مالــك إال مــا أكلــت فأفنيــت، أو لبســت فأبليــت، أو تصــدقت فأمضــيت" 
   (1).]أخرجع مسلم[

 إذا علمنا هذا كلع أدركنا أنها النبوة، وأن غير النبوة ال ترضى 
 والفاقة؛ مع هذا الم لك العري   حياة الجهد والمشقة

 والسلطان الكبير والوارداَ الك يرة.
ع  ض ْت عليِه اىدنيوا 

 فأع ض  زاهود ا 

خو ى يبغي ِمُ  األ 

 اىمكواَّ  األرفعا

                                                           
 ()بتصرف محمد  لى اللع عليع وولم كأنك تراه: د. عائ  القرني (1)
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ما رو   أثووقاب  

 اى  يووِ   ال مش 

 هق اى ح أىبس  

اىدنيووووا 

 اىسعادة   

 هق اى ح ىق 

شوووواء  نواىت 

 كوفُّوه                              

باىتوواجِ ِمُ فوقُِ 

 اىجبيوُِ م   ص عا

ا ل ة  فضف اض ة  ى بس  

 اىقميص  م  ق عا

كو   اى ح فوقُ  

 اىبسيوطِة أرمعا  

 :تأبو بكر الصديق 

تي ل وداا فيده فد    ،فاستسدقى ت كا   فنز ر  ألي لكر الصلي  ركلعن زيل لن أ     
 ..فسدكتبا وردا سدكز ،ل وحاه ولكى التى لكى أوحالهراا وعسل ف دواه رن فيه،  

فقددالبا لدده  يددا   .. ددل رسدد  وعهدده لردا دده ولكددى التددى أيسددبا رددن فالردده،  ددل رسدد  عينيدده
فرأيتدده يددلف  عندده  خرددا الددال  ألكدداك؟ كددا   فنددز ردد  رسددب  الندده  !يني ددة رسددب  الندده

  وال رددا اددالا الددال  تددلف  عددن و سدد !ندديئا لددل ألصددر أالددلا رهدده، كنددز  يددا رسددب  الندده
فقندز لهدا  إليد   االه اللويا تمآنز لي، والندز أهرادا عنديّ "أر  ره  أاللا؟ كا   

الدد   فددالفرت   ".رنددي ال ينةددب رنددي رددن لهددلك فقالددز  أرددا والندده لددئن وةددبت   ..عنددي
 ]رواه البيهقي في شعب اإليمان[. اليبم ف شيز أن تنحقني

 عنددى ألددي لكددرعددن الميددل لددن عبددل الددرالمن لددن عددبل، عددن أليدده، كددا   دينددز و      

 ،رأيددددز الددددلويا كددددل أكبنددددزفقددددا    ،بفي فيدددده، فسددددنمز عنيددددهفددددي ررلدددده الددددال  ت دددد ت
وسددتت الون سددتبر الحريددر، ووضددا ل الددليباج، وتدد لمبن لددةا   الصددبل ا زرلددي فدد ن 

 مضددرب عنقدده فددي غيددر الددلم أالددلفل في  قددل  ن ي  ل عنددى السدد  السددهلان، ووالندده  أالددلف
 يير له رن أن يسب  في غمرة اللويا.

 يدددبم  أوالامدددا ومـــن هـــوان الـــدنيا عليـــع أنفـــ  مالـــع كلـــع فـــي وـــبيل اللـــع مـــرتين:     
 ألدب االتمدلويرج ألب لكر رهدهم  خ النه رسب  يرج لما  ل أسماا تقب  إا مالهةرة
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 .رهده الهد فداو ن  درادل،  الل سدتة أو درادل  الل يمسدة رهده وفدان فنه، راله لكر
 كدددل  راه إودددي والنددده  فقدددا  ره،لصددد اادددا وكدددل كحافدددة ألدددب عدددل  عنيندددا فدددليل  كالدددز
 .!.و سه ر  لماله فةهكل

  .فآير ا يير ا لنا ترك كل إوه ..ألز يا فال  كنز  كالز    
 المددا  يضدد  ألددي فددان الددال  البيددز فددي ةب  ف دد فددي هافبلددهت   أالةددار ا وأيددالت    كالددز   

 اددالا عنددى يددلك لدد  ..ألددز يددا  فقنددز ليددله أيددالت  ددل  بل ددا، عنيهددا ولددهز  ددل فيهددا،
 أالسددن، فقددل ماددالا لكددل تددرك كددل فددان إاا !لدد س ال  فقددا  ،عنيدده يددله فبلدد  مددا ،ال

 .لكل لال  االا وفي
 ..!نيئا لنا ترك را والنه وال  أسماا تقب     
 يدددبم فهدددي رالددده فدددل ردددن ت الصدددلي  لكدددر ألدددب فيهدددا يدددرج التدددي الآاويدددة المدددرة وأردددا   

 الصدحالة تسدال ( الهسدرة غد وة) تبدبك ل د وة لإلو داق خ النه رسب  دعا فهنلرا تببك،

 أفآر يبال  فيمن وتنافسبا ،البال  في.. 

 عندل  الد  فبافد  وتصدلق، أن خ النده رسب  أرروا  ت ال  اب لن عمر يقب    
 فقدا  ردالي، لنصدف فةئدز    كدا ! ..يبر دا سدبقته إن لكدر ألا أسب  اليبم  فقنز راال،
لكدددر لكدددل ردددا عندددله،  كندددز  رآنددده. وأتدددى ألدددب "، انددد ؟ ألقيدددز   ردددا  "خ النددده رسدددب 

كدددا   ألقيدددز  لهدددل النددده     "يدددا ألدددا لكدددر.. ردددا ألقيدددز   انددد ؟"،خ فقدددا  رسدددب  النددده
 ورسبله.. كنز   والنه ال أسبقه إلى نيا أللا..!

  ا!بهوثوا أجرها أجزل وما اللع! عند فعلة أعظمها وما
 .عظيم حظ ذو إال اهالق  ي   ال ولكنع

 

 :ت الفاروقعمر 
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رددا  الندده رنددي لمن لددة  أودده كددا   إوددي أو لددز   ت لددن رضددرب عددن عمددرعددن الار ددة      
 لالمهرول. أفنز   وإن افتقرت   ،عنه ع  ز   ف ن است نيز   مرا  اليتيل

عددن عبددل الندده لددن عددارر لددن رليهددة كددا   وددحبز عمددر لددن ال  دداب رددن الملينددة و      
إومدا   ،لده وال فدان لده لنداا يسدتظل ،افما لرب فسد ا    ، ل رعهنا ،إلى ركة في الح 

 عنى نةرة فيستظل تحته. ا أو فساا  نقي و ه  فان ي  
إوددده كدددل  !يدددا ألدددز  كالدددز ال صدددة لندددز عمدددر  ليهددداعدددن رصدددها لدددن سدددهل كدددا        

فنددب  همددز  هارددا ألددين رددن  مأوسدد  الندده الددرزق وفددت  عنيدد  ا ر  وأفآددر رددن ال يددر
فقددددا   س ياوددددم  إلددددى و سدددد ، أرددددا  ؟ولبسددددز لباسددددا ألددددين رددددن لباسدددد  ، هاردددد 

فمددا زا  يددالفراا التددى   ينقددى رددن نددلة الهددي ؟ كددا  خ تددالفرين رددا فددان رسددب  الندده
ألكااددا،  ددل كددا   إوددي كددل كنددز لدد  إوددي والندده لددئن اسددت هز  نددارفنها فددي عيشددهما 

كا  ي يل لن اارون  يهني رسدب  النده وألدا )عيشهما الريي.  الشليل لهني ألقى رههما
 (.لكر
فةداا الندده  ،ى إال ندلة والصدرا عندى و سدهأل ددكدا  الحسدن  إن عمدر لدن ال  داب      

ى عمددر إال نددلة عنددى و سدده فةدداا المسددنمبن فددلينبا عنددى ال صددة فقددالبا  أل دد ،لالسددهة
وادب فدي الدل  مفنيبسر في االا ال يا فيما نداا رنده موالصرا وكل لسر النه في الرزق

. فك وهددا كددارلتهل فددي اددباال، فنمددا اوصددرفبا رددن عنددلاا ديددل .رددن عماعددة المسددنمين
 فقا  لها عمر   ،نيها عمر ف يبرته لالال  كا  القبمع

 إنما ح   !أبار قومك وغششتِ  نصحتِ  !يا حفصة بنت عمر
 فأما في ديني وأمانتي فال. ،أهلي في نفسي ومالي

لهددد  سدددهل لدددن ألدددي وكدددا، أيدددام   القاسدددل لدددن رحمدددل لدددن ألدددي لكدددر، كدددا وعدددن      
دددالقادسدددية إلدددى عمدددر لقبددداا فسدددر  وسدددي ه ور   وسدددراوينه وكميصددده وتاعددده  هي  بار  ن قتددده وس 

وفددان أعسددمهل وألددلوهل كارددة سددراكة لددن ، فنظددر عمددر فددي وعددبه القددبم  كددا  .. يددهوي  
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فقمددز  ،ف مهددز فيدده  كددا  سددراكة ..كددل فددالبب !يددا سددراق  فقددا  ،رالدد  لددن عهشددل
أعيرالدي  ..لد  ..لد ى    دل كدا  .ف كبندز ،لأكب     ل كا  .ف دلرت ،رأدل    فقا  ..فنبسز
يدبم يدا  ب  ر  .! رلل  عنيه كباا فسر  وسراوينه وسدي ه ورن قتده وتاعده وي داه.رن لني 

فدان ندرفا لد    مسراق لن رال ، لب فان عنيد  فيده ادالا ردن رتداع فسدر  و   فسدر 
فقا   النهدل إود  رنهدز ادالا رسدبل  ووبيد ، وفدان أالدا . فن عز.، او ع ..ولقبر 

أالددا إليدد  رنددي وأفددرم عنيدد  رنهتدده ألددا لكددر وفددان و  ..إليدد  رنددي وأفددرم عنيدد  رنددي
 ف عبا ل  أن تكبن أع يتنيه لتمكر لي. ..وأع يتنيه ..رني
 ددل كددا  لهبددل الددرالمن لددن عددبل  أكسددمز   ددل لكددى التددى رالمدده رددن فددان عنددله.     

  عني  را لهته  ل كسمته كبل أن تمسي.
مظـاهر الـدنيا الخالبـة  ت وهكـذا جس ـم عمـريقب  د. عبل اله يد  الحميدل        
داعــة حينمــا ألــبو وــراقة متــاع كســرى، وكأنــع يقــول: انظــروا إلــى قمــة مظــاهر الخ

الــدنيا التــي بــذلت فيهــا آالف الــدنانير، ثــم مــا الــذي أغنتــع عــن  ــاحبها؟ فهــا هــو 
في حياتع الدنيا يطـرد مـن كـل بلـد، ويعـيش فـي رعـب وخـوف، ثـم هـو فـي اآلخـرة 

ي الـدنيا واآلخـرة؟ من أ حاب الجحيم.. فهل جلبت لع هذه المظاهر السعادة ف
وهل دفعت عنع ما يكره فـي الـدارين؟ الواقـع أنهـا تهـاَو كمـا تتهـاوى الخرائـب، 

 ووقط معها كل من انخدع بها..
يدبم يددا سددراق لدن رالدد ، لدب فددان عنيد  فيدده اددالا  ب  ر  لقبلدده  " ت  دل يشددير عمدر     

 يشدددير إلدددى أن الهدددرب فدددي "..فدددان ندددرفا لددد  ولقبرددد   مردددن رتددداع فسدددر  و   فسدددر 
عدددداانيتهل ليسددددبا أالسددددن الدددداال رددددن غيددددرال فددددي االغتددددرار لمظدددداار الددددلويا، فقددددل فدددداوبا 
يهظمددبن أاددل ادداله المظدداار، فنددب غددنل ادداله الم دداول أاددل الةاانيددة ولبسددباا العتبددروا 
ال  نرفا لهل، أرا وكل غنمها المسنمبن فد وهل لدن يسدتحنبا لبسدها، ولدن يروادا نديئا 

 الم فال ع ة لهل ل يره.ي الفرم  ن النه سبحاوه أع ال لاالس
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 المسلمين في المدينة  ىأن يلقي عل ت أراد عمر قدو 
 ..دروا عمليا في التزهيد بمظاهر الدنيا

فآدر ردن أواكالا فتحز رلينة "الملا ن" عاومة دولدة ال درس التدي فاودز تمند       
وصددف ا ر  الشدددركي.. فيددا تدددر  لددب فدددان ال ددداتحبن رددن غيدددر المسددنمين ادددل يترفدددبن 

 ملينة وكصراا ا لي  المشهبر وإيبان فسر ؟!تن  ال
إن البدددلاي فدددي رن ددد  الهقدددب  المهتدددادة أن ينتقدددل الدددافل المسدددنمين وأريدددرال ردددن      

المليندددددة المندددددبرة اات المبددددداوي ال ينيدددددة وال شدددددبوة فدددددي الهدددددي م لنهدددددي  فدددددي كصدددددبر 
ا فاسددرة، وليةهددل رددن الالددرة رنكهددل التددي تددل لناواددا لةهددبد لدد مة عاوددمة للولددة 

سددالم.. وإاا لددل يددتل الدد  فنددديب أكددل رددن أن يترلدد  عندددى عددر  تندد  الملينددة والدددي اال
 الهراق والمشرق..

لل ي هدل الد ، ولدل ي هنده أيضدا والدي الهدراق سدهل  ت ولكن أرير المهرنين عمر     
.. الدد   وهمددا رددن كددبم زفددى الندده تهددالى كنددبلهل و هددر سددرا رالم ت لددن ألددي وكددا،

   (1). نهز و بسهل الهالية إلى رلبان رن النه أفبر، وتاللوياوهيل في   الواف
ادح           وهم يا اور علي  اديث    ِ وك

 ؤاد  اىصادحوق اىفوجلف ديث هم ي  

   

 :ت ذو النورين
فددي المسددةل، فقددا   رأيددز عآمددان لددن ع ددان  (1)الحسددن عددن القددا نينسددئل      

ةنبدده. كددا   فنقددب  ويقددبم وأ ددر الحصددى ل ،يقيددل فددي المسددةل واددب يبرئددال يني ددة
 [رواه أحمد] !االا أرير المهرنين ..االا أرير المهرنين

                                                           
 الخلفاء الراشدون: مواقف وعبر )بتصرف( -البداية والنهاية  –الطبقاَ الكبرى  (1)

 . ]لسان العرب[االوتراحة نصف النهار إذا اشتد  الحر وإن لم يكن مع ذلك نوم :يلالق ُيلولة عند العرب والم قِ من القيلولة. و  (1)
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فيةددديا  ،فدددي المسدددةل ورداوه تحدددز رأسددده رأيدددز عآمدددان وا مددداوعنددده كدددا        
  ل يةيا الرعل فيةنب إليه ف وه أاللال. ،الرعل فيةنب إليه

 ،طعــم النــاس طعــام اإلمــارةكــان ي    ت ع مــانوعددن نددرالبيل لددن رسددنل أن      
 خل بيتع فيأكل الخل والزيت.ويد
عدددن عبدددل المنددد  لدددن ندددلاد لدددن الهددداد، كدددا   رأيدددز عآمدددان لدددن ع دددان يدددبم و      

  .الةمهة عنى المنبر عنيه إزار علوي غنيل،  منه أرلهة دراال أويمسة دراال
 فقد وبذلع الواوع في وبيل اللع دليل زهده في الدنيا وهوانها عليع؛ 

 ، وببذلع لعباد اللع تو ال  بالمال إلى رضاء اللع م ت كان
 متنفال ، ولحظ نفسع منع متقلال ، وفي لباوع متعلال .

ـِبيِل الل ـِع ك م  ـ ِل و لز اآليدة   ت وفيه      م  ـ ل  الـ ِذين  يـ ُنِفق ـون  أ ُمـو ال ه ُم ِفـي و 
ــ ــن اِبل  ِفــي ك  ــُبع  و  بـ ل ة  ِمئ ــة  ح ب ــة  و الل ــع  ـح ب ــة  أ نـُبـ ت ــُت و  ــنـُ ــ لِه و  ــُن ي ش  ــاِعف  ِلم  اء  ـي ض 

 [265:]البقرة م  ـو الل ع  و اِوع  ع ِلي
 البة ي رع فمن مرآبلته والسن هالن رلا له يبت بن الما  ين قبن الالين رآل  أ      

 في منها سب  رنه تتشها ساكا ت رج  أ  مسنالل سب  فتنبز م نةر   أر  يف
 .فالالرة االح   رن فآير في ر ي   فما ،البة را ة رنها سنبنة فل
  إّن االه اآلية و لز في عآمان لن ع ان وعبل كا  الباالل  في أسباب الن و      

الين أراد ال روج إلى غ وة تببك  خم ال  أّن رسب  النه ب الرالمن لن عبل
 ميبرئال لحاعة إلى الةهاز وفان الةي ال  الناس عنى االو اق في سبيل النه. 

رة لرالمن لن عبل ل رلهة  الل، وكا  عآمان لن فةااه عبل ا .واب عي  اله س 
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ها .عهاز رن ال عهاز له ع ان  عني    (1).فة ه  الةي  ل لف لهير ل كد ت الها وأال الس 
 .خةر رسب  النه عاا ل لف دينار اابا فصبها في ال    وكيل
 كا  الحسن البصر  فان المةتم  ينهل ل ان  عي ..   ت يالفتهرلة وفي      

مان يناد   يا أيها الناس! اغلوا عنى أع ياتكلم في لون، نهلت  رناد  عآ
وي يالووها وافية.. يا أيها الناس! اغلوا عنى أرزاككلم في لون، في يالووها وافية.. 
التى والنه  سمهته أاوا  يقب   اغلوا عنى فسبتكلم في يالون الح نل.. واغلوا 

 عنى السمن والهسل..
ين السدددن.. رددا عندددى ا ر  رددهرن ي دددال أرزاق دارة، وييددر فآيدددر، واات لدد     

رهرندام إال ويددبده وينصددره وي ل دده.. فندب وددبر لهضددهل عنددى ا  درة لبسددههل رددا فدداوبا 
فيه رن اله اا والرزق، ولكنهل لل يصبروا، وسن با السيف ر  رن سدل م فصدار عدن 

 ]رواه الحافظ ابن عبد البر[الك ار ر ملا، وعنى المسنمين رسنبال.. 
ن سدديرين  فآددر المددا  فددي زرددن عآمددانم التددى ليهددز الةاريددة لبزوهددا، وكددا  الدد     

 (1)وفرس لما ة ألف درال، وو نة ل لف درال.
   

 :ت علي بن أبي طالب

يدا   فقدا ، تإلدى عندي لدن ألدي  الدا الدن التيداح  اعدا  عن عندي لدن رليهدة كدا      
 ل كدام رتبفئدا  ..فبرأ النه  فقا  ..ارتأل ليز الما  رن و راا وليضاا !أرير المهرنين

ل نددددياخ  عندددديّ  !يددددا الددددن التيدددداح فقددددا   ،عنددددى الددددن التيدددداح التددددى كددددام عنددددى ليددددز المددددا 
يددا   واددب يقددب  مفدد ع ى عميدد  رددا فددي ليددز المددا  ،فنددبد  فددي الندداس  كددا  ..الكبفددة

                                                           
ــنام البعيــر /  أحالوــها: جمــع )ِحُلــو(، وهــو كســاء رقيــ  يكــون تحــت  (1) أقتابهــا: جمــع )قـ ت ــب(، وهــو ر ُحــل  ــ ير علــى قــدر و 

 البرذعة.

 ولياءحلية األ – مع الرعيل األول –تفسير المراغي  – فة الصفوة  (1)
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 دل  !التدى ردا لقدي فيده ديندار وال درادل ..وادا ..ادا ..ر  غيدر غ د ..يدا ليضداا ..و راا
 [واه أحمد]ر  .فيه رفهتينوونى  ،أرر لنضحه

كدددا   ،ت ديندددز عندددى عندددي لدددن ألدددي  الدددا  عدددن عبدددل النددده لدددن زريدددر أوددده كدددا      
إليندا ردن  لدب كرلدز   !أودنح  النده  فقندز (1).فقرب إلينا ي يدرة ،يبم ا لحى  السن

إودي سدمهز رسدب   !يدا الدن زريدر  فقدا  .ف ن النه ع  وعدل كدل أفآدر ال يدر ماالا البر
 ،قصـعة يأكلهـا هـو وأهلـع :للخليفـة مـن مـال اللـع إال قصـعتان ال يحـل"  النه يقدب 

 ]رواه أحمد[". وقصعة يضعها بين يدي الناس
 الددا لددال برو   يلددن ألدد يدينددز عنددى عندد  عددن رددروان لددن عنتددرة عددن أليدده كددا      

إن الندده كددل عهددل لدد   !ننييددا أريددر المددهر  فقنددز !واددب يرعددل رددن البددرد موعنيدده ك ي ددة
إودى والنده ال أرزأ   ت فقدا  !وأوز ترعدل ردن البدرد مفي االا الما و ال ليت  وصيبا 

   .رن الملينة  أو كا  ي،ن ليتلها ر يرعز   يالت يوااله الق ي ة ا ،رن رالكل نيئا
لدددى إلدددن ألدددى  الدددا لسدددي ه  ييدددرج عنددد  عدددن رةمددد  لدددن سدددمهان التميمدددى كدددا      

لهددا   درااددل أنددتر أرلهددة   فنددب فددان عنددل ؟اددالا يسددي  يرندد  ن يشددتر ر دد  السددبق فقددا 
   !إزارا را لهته

وك دد    ،كميصددا لآال ددة درااددل واددب يني ددة يّ انددتر  عندد  كددا  ب عددن الددن عبدداسو      
   !االا رن ريانه  الحمل لنه الال  وكا  ،فمه رن ربل  الرس ين

يددرج   كددا  ي،ي يددل لددن واددا الةهندد عددن "ال اددل" يمبددارك فددالعبددل الندده لددن  افددرو      
كددل  ،رتدد ر ل الددلاما ررتددل لدداآلير ،ات يددبم وعنيدده لددردانلددن ألددى  الددا ا يعنينددا عندد

أيهدددا   فقدددا  ي،فمدددر لددده أعرالددد ..كدددل رفددد  إزاره ل ركدددة ،أريدددى عاودددا إزاره ورفددد  عاوبدددا
إنمــا  ي!أيهــا األعرابــ  فقددا  !ودد  ريددز أو رقتددب  ف مالددبب رددن ادداله الآيدداب !وسدداناال

                                                           
 :فـإن لـم يكـن فيهـا لحـم فهـي عصـيدة . وقيـل .ر عليـع الـدقي فـإذا نضـج ذ   ،الخزيرة : لحم يقطع   ارا ويصب عليع ماء ك ير (1)

 . ]النهاية في غريب األثر[وإذا كان من نخالة فهو خزيرة ،إذا كان من دقي  فهي حريرة :من دقي  ودوم. وقيل ءهي حسا
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ووـــنة  ي،ت ـــال يفـــ يوخيـــرا لـــ ،مـــن الزهـــو يألـــبو هـــذين ال ـــوبين ليكونـــا أبعـــد لـــ
 .للمؤمن
  اا رعدل ينداد يرعز رن المسدةل فد  الم تار لن واف  عن ألى ر ر كا  عنو      

ويددددال رددددن رأسدددد  إن فنددددز  ،ودددده ألقددددى لآبلدددد  وأتقددددى لدددد  ف مارفدددد  إزارك ي رددددن ين دددد
  !لدلو  ية ف وده أعرالدر  ورهده الدلّ   ،لرداا زار وررتلى  فمشيز ين ه واب رهت ر ل ..رسنما
ودا رعدل ردن أ ..أعدل  فقندز ؟أراك غريبدا لهدالا البندل  رعدل يلدفقدا   ؟ن ادالار    فقنز

 يالتى اوتهدى إلدى دار لند ..لن ألى  الا أرير المهرنين ياالا عن  فقا  .أال البصرة
ن اليمدددين تن ددد  السدددنهة  فددد مليهدددبا وال تحن دددبا  فقدددا  ،لدددلوادددب يسدددبق اال ،رهدددير يألددد

  فقالدز ؟را يبكيد   ا فق ي..اا يادم تبك تى أوحاب التمر فأ ل  ..وتمح  البرفة
يدال تمدرك  ّي فقدا  لده عند ..فد لى أن يقبنده ّيمفرده ردبال ماالا الرعل تمرا للرال يلاعن
 ..ال  فقددا  ؟ن اددالار دد  أتددلر   فقنددز .فلفهدده ..وهددا لدديب لهددا أرددر ف مع هددا درامهدداأو 

 ددل  ،ع ااددا درامهدداأز تمددره و فصددب   .لددن ألددى  الددا أريددر المددهرنين ياددالا عندد  فقنددز
 عند  إاا أوفيدز   يردا أرلداو  كدا  !يا أرير المهرنين يى عنرل  الا أن ت  أ    كا  الرعل

أطعمــوا  !يـا أ ــحاب التمـر  فقددا  ،رةتدازا ل وددحاب التمدر  ددل ردر   ..النداس القدبكهل
ةتدازا ورهده المسدنمبن التدى اوتهدى إلدى أودحاب ر  دل ردر   ..كسـبكم  بَ ر  المساكين يـ  
أتددددددى دار فددددددرات واددددددى سددددددبق  ددددددل  ..وــــــوقنا طــــــاف   يبــــــاع فــــــال ي    فقددددددا  ،السددددددم 
 ..أالسددن ليهددى فددى كمدديص لآال ددة درااددل !يددا نددي   فدد تى نددي ا فقددا  ،(1)الكددراليب

فدد تى غالرددا  ..رندده ندديئا فنمددا عرفدده لددل يشددتر   ، ددل  يددر ..رندده ندديئا فنمددا عرفدده لددل يشددتر  
 ييقب  فد ..مه را لين الرس ين إلى الكهبينوف   ، ا فانتر  رنه كميصا لآال ة دراالالل  
 ي..لده عدبرت  وأوار  ،النداس يرن الريا  را أتةمل له فد يالحمل لنه الال  رزكن  لبسه

ا سددمهته رددن رسددب  يا ترويدده عددن و سدد  أو نددياددالا ندد !يددا أريددر المددهرنين  فقيددل لدده
                                                           

 رابيو ال ياب القطنية الخشنة.، والكجمع كرباس وهو القطن (1)
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فةدداا  .يقبلدده عنددل الكسددبة خ ا سددمهته رددن رسددب  النددهيلددل ندد ..ال  فقددا ؟ خ الندده
اع الندد  اليددبم رددن أريددر المددهرنين كددل لدد !يددا فددالن  فقيددل لدده ،ألددب ال ددالم ودداالا الآددبب

 دل عداا  ،ف يدال رنده ألدبه درامدا ؟رنده درامدين أفدال أيدالت    كدا  .كميصا لآال ة دراال
ارسد  ادالا   فقدا  ،له إلى أرير المهرنين واب عالب ر  المسنمين عندى لداب الرالبدة

  فقدددا  .إومدددا  مدددن القمددديص درامدددين  فقدددا  ؟ردددا نددد ن ادددالا الدددلرال  فقدددا  ..الدددلرال
   .وأيال رلاه  رلا يلاعن
عددن  ،عددن اددال  لددن البددان ،عددن عبدداد لددن الهددبام "ال اددل" يرددام أالمددل فددورو  اال     

فقددا   ،ا يددرج فدد تى رعددال رددن أوددحاب الكددراليبرأيددز عنيًدد  كددا  ،رددبلى  لددى غصددين
فددد اا ادددب إلدددى وصدددف  ،فددد يرج إليددده كميصدددا فنبسددده  كدددا  ي؟عندددلك كمددديص سدددنبالو  لددده

  كددا  ؟لكدل ادالا ..ردا أر  إال كدلرا السدنا  له فقدا فنظدر عدن يمينده وعدن ندما ،سداكيه
 . ل او ن  ،ها رن إزاره فلفهها إليهفحن    كا  !ل رلهة دراال يا أرير المهرنين

ا كددل عمددن الل دده أودده رأ  عنيًدد ،ا سددبد يعددن وددال  لددن ألدد ،وعددن عبددادة لددن زيدداد     
   .اللوياأوا الال  أانز    ل كا  ،ى رعنيه إلى ربل  وااللرفا المارا ودل  

تدالافروا   عدن الحسدن لدن ودال  كدا  ،لن الةهدل يعن عن  لن رهين ىوكا  يحي     
فقددا   ..فددالن  وكددا  كددا نبن ..فددالن  فقددا  كددا نبن ،ال ادداد عنددل عمددر لددن عبددل اله يدد 

 .بن أبى طالب يالدنيا عل يأزهد الناس ف  عمر لن عبل اله ي 
 ومن بديع أقواله:

   ف ودده يدد تى رددن لهددلفل زرددان  معمنددبا تكبوددبا رددن أانددهوا ،هرفددبا لددهتهنمددبا الهنددل ت
   ..وإوه ال ينةب رنه إال فل أواب رنيا ،نكر فيه رن الح  تسهة أعشارهي  

ولكـــل  ،إن اآلخـــرة قـــد أتـــت مقبلـــة، ،أال وإن الـــدنيا قـــد ارتحلـــت مـــدبرة
أال  ..اـفكونــوا مــن أبنــاء اآلخــرة وال تكونــوا مــن أبنــاء الدنيــ ؛واحــدة بنــون
ـــراب فراشـــا والمـــاء  ين فـــوإن الزاهـــدي ـــدنيا اتخـــذوا األر  بســـاطا والت ال
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ــ ..طيبــا ــ ..ن اشــتاق إلــى اآلخــرة وــال عــن الشــهواَأال م  ن أشــف  مــن وم 
ن وم ـ ..ن طلب الجنـة وـارع إلـى الطاعـاَوم   ..النار رجع عن المحرماَ

 ..هانت عليع المصائب الدنيا يزهد ف
 أندرفز لدا العو أكبندز  وإن اآليدرة كدل ،إن اللويا كل أدلدرت و اودز لدبداع، 

   ..وإن المضمار اليبم وغلا السباق

د ..أال وإوكل في أيام أرل ردن ورا ده أعدل ن كصدر فدي أيدام أرنده كبدل الضدبر فم 
أال أيهددا الندداس  ..الرابددة يالرغبددة فمددا تهمنددبن لدده فدد ..أعندده فقددل يدداب عمندده

وإن اآليدددددرة وعدددددل  ،ي فدددددل رنهدددددا البدددددر وال ددددداعر ،  الالدددددرر  إومدددددا الدددددلويا ع ددددد
ن الشدددي ان يهدددلفل ال قدددر ويدددد ررفل إال أ ..  كدددادريحكدددل فيهدددا رن ددد ،صدددادقال

لنددداس أيهدددا ا ..والنددده واسددد  عنددديل ،والنددده يهدددلفل ر  دددرة رنددده وفضدددال ،لال حشددداا
فدد ن الندده وعددل عنتدده رددن أ اعدده  مأعقددالكل يأعمددارفل تح ظددبا فدد يأالسددنبا فدد

ةبدر  وال ي   ، د  أسديرااوال ي   ،إوهدا ودار ال يهدلأ زفيرادا ..وأوعل وداره ردن عصداه
   ..وراواا وليل ،اا لهيلر وكه ،الراا نليل ،فسيراا

فـإن اتبـاع الهـوى  ؛وإن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول األمـل
   (1).اآلخرة ينسوإن طول األمل ي   ،يصد عن الح 

   

 
 عمر بن عبد العزيز:

ى يني ددة عددن سددنمة لددن دينددار عددالل الملينددة وكالدديها ونددي ها، كددا   كددلرز عندد     
المسدددنمين عمدددر لدددن عبدددل اله يددد  وادددب لدددد"ي ناورة" ردددن أعمدددا  "الندددا"، وفاودددز كدددل 
تقلرز لي السن، ولهل ليني ولين لقا ه الههل، فبعلته في ولر البيزم غير أودي لدل 

                                                           
 البداية والنهاية – فة الصفوة  (1)
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أعرفه لت ير الاله عما عهلتده عنيده يدبم فدان واليدا عندى المليندةم فرالدا لدي وكدا   ادن  
 رني يا ألا الازم!

دوددبت  رندده كنددز  ألسددز أريددر المددهرنين عمددر لددن عبددل اله يدد ؟ فقددا   لنددى.. فنمددا      
فقنددددز  رددددا الددددال  الددددل لدددد ؟! ألددددل يكددددن وعهدددد  لهيددددا.. وإاالدددد   ريددددا.. وعيشدددد  
رييدددا..؟! فقدددا   لندددى.. فقندددز  فمدددا الدددال  غيدددر لددد  لهدددل أن غدددلوت تمنددد  ا وددد ر 

الدازم؟! فقندز   وا لي ، وأوبحز أريرا لنمهرنين؟! فقا   ورا الال  ت يدر لدي يدا ألدا
عسدددم  الدددال  وحدددل.. وعندددلك الدددال  ايشبندددن.. ووعهددد  الدددال  اوددد ر.. وعينددداك 

 النتان يبا ورضهما.. 
فبكددى وكددا   فكيددف لددب رأيت نددي فددي كبددر  لهددل  ددالثم وكددل سددالز الددلكتا  عنددى      

وعنتّي.. وت س   ل ني وتشق  .. واو ن  اللود يرت  في للوي.. إو  لب رأيتني  ودالاك 
 مم لكنز  أنل إوكارا لي رن يبر  االا.. يا ألا الاز 

 إن  فقدا   نف،اسدت   الدين ردروان لندي اله يد  عبدل لن عمر عم   كا  ر يرة عنو      
 اانددل، لنددي ودد ير عنددى رنهددا ويهددبد رنهددا، ين دد  (1)"فددلك" لدده فاوددز  خ الندده رسددب 
 ألدي الياة فالل  فكاوز ..ف لى لها يةهنها أن س لته فا مة وإن أيمهل، رنها وي وج
 رنهدده أرددرا فرأيددز ..لددي وددارت  ددل رددروان، أك ههددا  ددل عمندده، فيهددا عمددال موعمددر لكددر
 عنيده فاودز ردا عندى هدارددت   كدل أوي أنهلفل وإوي لح ، لي ليب لنته خ النه رسب 
 .خ النه رسب  عهل في

                                                           
 أن وذلــك ؛ ــلحا وــبع وــنة فــي ووــلم عليــع اللــع  ــلى روــولع علــى اللــع أفاءهــا ،يومــان المدينــة وبــين بينهــا بالحجــاز قريــة هــي (1)

 اللـع  ـلى اللـع روـول راوـلوا حصـار،ال بهـم واشـتد ثـالث، إال يبـ  ولـم حصـونها، وفـتح خيبـر نـزل لمـا وولم عليع اللع  لى النبي
 يصــالحهم أن ووـلم عليـع اللــع  ـلى النبـي إلــى فأروـلوا ؛فـدر أهــل ذلـك وبلـ  وفعــل، الجـالء علـى ينــزلهم أن يسـألونع ووـلم عليـع
  ـلى اللـع لروـول خالصـة فكانت ركاب، وال بخيل عليع يوجف لم مما فهي ذلك، ىإل فأجابهم وأموالهم ثمارهم من النصف على
 .وولم عليع اللع
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 غيددر  يح ظهددا لددل رسددالة، اله يدد  عبددل لددن عمددر إلينددا فتددا  كددا  وزاعدديا  عددنو      
 عدل   وردن لاليسير، اللويا رن رلي المبت افر أفآر رن ف وه هل،ل أرا  ركحب  وغير
 .والسالم ،ين هه فيما إال فالره كلّ  عمنه رن فالره
 فقندددز وسددد ، وكميصددده عمدددر عندددى ديندددز  كدددا  المنددد  عبدددل لدددن رسدددنمة عدددنو      
 عندى القمديص فد اا عدلت  دل ..و هدل  كالدز .اغسدنبه  -رسنمة أيز واي- الررأته
 .غيره كميص راله والنه  فقالز ،لها فقنز الاله،
 .درامين يبم فل اله ي  عبل لن عمر و قة فاوز  رهاعر لن عمرو عنو      
 لده أندتر  درال عنلك  الررأته كا  اله ي  عبل لن عمر أن المهتمر لن عبن عنو      
 عندى تقدلر وال المدهرنين أريدر أودز ..ال  كالز فنبس؟ فهنلك  كا  ..ال  كالز عنبا؟
 .عهنل في غال ا  رهالةة رن أابن االا  كا  ؟!درال
 لددن عمدر رأيدز  كددا   لده وداالا أزادر عددن أليده، عدن إدريدب، لددن النده عبدلوعدن      
 .رركبع وكميصه ،"ناورةي  د"ل ي  ا اله ي  عبل
 لددن عمدر ردن لنده أيدبل وال أزادل رأيدز ردا ملصدلكز   الن دز   لدب  ركحدب  نوعد     
 .اله ي  عبل
 فبكددى مهفحل ت دد .. نيالددل    اله يدد  عبدل لددن عمددر لددي كدا   رانرهدد لددن ريمددبن عدنو      
 وادي الهدلس، و فدل إودا  فقدا  ..رنده ألدين  لحدل ت   عنمدز لب  فقنز ..نليلا لكاا
 .لنةسل راللة لنلرهة،   رةر   لنقنا، ركةر   عنمز را

 فدي المدبت افدر استشدهرت نإ إود   رعدل إلدى اله يد  عبدل لدن عمر فتا  وكيل     
 .والسالم ،لاقى  فل إلي  اوالب   ،فانى  فل إلي   ل    ووهارك لين 
 رعدل لده ف ادل  ت االدا، اله يد  عبدل لدن عمدر اندتهى  كا  رهاعر لن عمرو نوع     
 أتدى لندال  غدالم يدا ارفهده  وكدا ! وأالسنه ريحه أ يا را  فقا  ..ت االا ليته أال رن
  فقنددز ..تحددا لحيدد  عندلوا وكهددز اددليت  إن  لدده وكدل السددالم، رددبالك ئوأكددر  لده،
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 فدان  خ النده رسب  أن لن   وكل ليت ، أال رن ورعل عم ، الن! المهرنين أرير يا
 .رنبة لنا اليبم واي ،الية له فاوز الهلية إن! ..ويح   كا  ..الهلية ي فل
 عبددل لددن عمددر لهددآهل الددالينردد   وفددل هأودد ي يددل عددن الهقينددي، رددروان لددن المددلعددن      
 فرفبدددددز مأعدددددا أن  رسدددددبله ف تددددداوي  كدددددا  ،سدددددالماال إلدددددى يدددددلعبه كيصدددددر إلدددددى اله يددددد 

 ؟إليدد  لهآددز لددل أتددلر   فقددا  السددرير، عددن وودد   التدداج، ولدد كددل  لدده فدد اا ورضدديز،
 عبدددل لدددن عمدددر الصدددال  الرعدددل أن إلددديّ  فتدددا رسدددنحتي وددداالا إن  كدددا  ..ال  كندددز
 يبكيدد ؟ رددا  لددي فقددا  ..وددبتي وارت دد  لكددا ي، وانددتل فبكيددز،  كددا  ..رددات اله يدد 

  ..ألكي لكلّى   كنز !دين ؟ ال  أم ؟له أم ؟بكيت ألن س 
 يكن لم اللع فإن ؛لع تبكِ  فال ..عمر أما دينك، هلوأل لنفسك، فابكِ : قال

  لهذا عجبت ما: قال ثم !اآلخرة وخوف الدنيا خوف عليع ليجمع
  ولكن الدنيا، وترر  ومعتع في تعبد الذي الراهب

  حتى منقادة الدنيا أتتع لمن عجبت
 (7).عنها ىخل   ثم ،يده في  اَر

   

 
   :محمود نور الدين

دد ل  ب ددنشددف لدده ل  فددان وددبر الددلين لددل ي     كددا  المبفدد  عبددل الن يددف      وفددان  ،ن الةهددادر 
دددد ويددددالزم  ،وينددددبب الصددددبل ،ا تددددارةويهمددددل أغالف دددد ،نسدددد  تددددارةي   من عمددددل يددددلهي فددددل ر 

 .السةادة والمصحف
 أر  فيها بعد الخلفاء الراشدين قال عنع ابن األثير: طالعت  السِهي ر فلم 

 وعمر بن عبد العزيز أحسن من ويرتع، وال أك ر تحري ا منع 
                                                           

 الم التبالءعوير أ – ور من حياة التابعين  (1)
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 ن كان ال يأكل وال يلبو وال يتصرف إال مِ   ،للعدل
 .ن ال نيمةن وهمع مِ لك لع قد اشتراه مِ مِ 

صيصدا يوفدان  ،كا  الن ا  ير  الكى لنا ا رير لهداا الدلين عندي لدن الشدكر و       
  فندز رهده ولده رهده اوبسدا ، كدا  ،كدل ودحبه ردن الصدبا وأودب لده ،ر اللينل لرة وب 

مددا سددروا تقددلرنا الظددل، فنمددا عددلوا وددار اددا والشددمب فددي أهبروددا، فكنر  فددي الميددلان لال
وكا  لي  أتلر     نديا أعدر  ، أننا وراا أهبروا، ف عر  فرسه واب ينت ز ورااه

مـا نحـن فيـع بالـدنيا، تهـرب ممـن قد شبهت كا    ..كنز  ال ؟فرسي وألت ز ورا ي
 .كنز  رلي النه عن ر ن  ي كر في رآل االا ..يطلبها وتطلب من يهرب منها

كددان يحضددر ال قهدداا ويسددت تيهل ف ..شددبه عمددر لددن عبددل اله يدد  فددي زاددلهي /وفددان      
في يدال ردا ي تبوده لحنده  ،فيما يحل لده ردن تنداو  ا ردبا  المرودلة لمصدال  المسدنمين

  .لى غيره البتةولل يتهلاه إ
كا  الهماد ا و هاوي  فان رسل و قته ال دا، فدي فدل سدنة ردن ع يدة أادل الالردة      

ربندددغ أل دددي كر ددداس، يصدددرفه فدددي فسدددبته وو قتددده ور فبلددده ورشدددروله والبا ةددده المهمدددة، 
التى أعرة ييا ه و بايه، ورن ال  المقرر المهين الن ر  ل يست ضل ردا يتصدلق لده 

 ى المسافين وأال ال قر.في  ير الشهر وي ضه عن
 يا الملور من المناديل والسكاكينإليع من ال ياب واأللطاف وهدا ىهدوأما ما ي  

 وإذا  ،عر  نظره عنعال يتصرف في شيء منع بل ي   ..وكل دقي  وجليل
  ،ل أثمانها الموفورةاجتمع يخرجع إلى مجلو القاضي ليحصهِ 

 ويصرفها في عمارة المساجد المهجورة.
فندددل  ،مدددل إليددده ردددن رصدددر عماردددة ردددن القصدددا الرفيددد  رالابدددةكدددي عنددده أوددده ال  وال       

إا كددل  ماددل رهدده فددي الددليآها ينمدداول ..ودد ز لدده فنددل ينت ددز إليهدداحضددراا عنددله، فب  ي  
ع ددي ل لدده  إوهددا ال تصددن  لهددالا الرعددل، ولددب أ  يددفق ..فدد رر لدده لهددا معددااه رعددل وددبفي
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.   عنهــا فــي اآلخــرةن أعــو  أعطوهــا لــع فــإني أرجــو أ  فقددا  ..غيراددا لكددان أو دد  لدده
فاودددز و  ..فباعهدددا لسدددتما ة ديندددار أو سدددبهما ة مفسدددار لهدددا إلدددى ل دددلاد ،نمز إليدددهفس ددد

 تساو  أفآر.
ولدل يك هدا رددا   ،  إوهدا كندز عنيهدا الن قدة-زوعدة ودبر الدلين-كدا  رلدي  ال داتبن      

إليددده أ ندددا رنددده زيدددادة فدددي وأي تهدددا )أ  ر صصددداتها  تنيرره لهدددا، ف رسدددنفدددان كدددل كددد
دد مفنمددا كنددز لدده الددد  ..الماليددة( أردددا  ؟ ددل كدددا   رددن أيددن أع يهددا ،ر وعهددهتنكددر واالم 

يك يها رالها؟ والنه ال أيب  وار عهنل في ابااا، إن فان تظدن أن الدال  ليدل  ردن 
ة هدل  ور   ،لة لمصدالحهلرو دا ربا  ادي لدي فبدئب الظدنم إومدا ادي أردبا  المسدنمين ور  

 ددل كددا    ..وددا يددازوهل عنيهددا فددال أيددبوهل فيهدداأو  ،رددن عددلو االسددالم -إن فددان-ل تدد  
وفددان يحصددل  ..كددل وابتهددا إيااددا فنت يددالاا مدفددافين رنكددا ةمددص  ال ددلددي لملينددة ال  

 رنها كلر كنيل وحب عشرين دينارا.

كدا  الدن فآيدر  فددان ودبر الدلين ع يددف الدب ن وال درج، رقتصددلا فدي االو داق عنددى و      
يددل  إودده فددان أدوددى ال قددراا فددي زراودده أعنددى التددى ك ،أاندده وعيالدده فددي الم هددل والمنددبب

 .  .و قة رنه، رن غير افتناز وال استئآار لاللويا
وفددان عمددر المدداّلا رعددال  رددن الصددالحين ال ااددلين، وفددان وددبر الددلين يسددتقر  رندده      

إاا  فددي فددل ررضددان رددا ي  ددر عنيدده، وفددان يرسددل لدده ل تيددز وركدداق في  ددر عنيدده. وفددان
 إوما ي فل رن  ب  يا، فيه  هام لسير. ،ل يله إليها يمأكام البال ل الهظيمة ال

فكانت دار متواضعة تطل  ؛وأما مقر وكن حاكم الجزيرة والشام ومصر واليمن
 ة يخلو فيها للعبادة، على النهر الداخل إلى القلعة من الشمال، ألح  بها   ف  

  ؛فلما ضربت الزالزل دمش ، بنى بإزاء تلك الصفة بيتا من األخشاب
 فن وفي د  . ولما ت   فهو يبيت فيع ويصبح ويخلو بعبادتع واليبرح
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 (1)في البيت البسيط المقام من األخشاب.
 

 صالح الدين األيوبي:
أيال اللويا لسيف الظ در،  دل عداد لهدا ليدل الكدرم.. سدق ز عندى أكلارده الدلو ،      

 ا ن.. ولمددا رددات ووك ددز عنددى أعتالدده المنددبك، وداوددز لدده الركدداب، واوقددادت إليدده ال دد
 لالل ين!  -فما ي قسل القالي الن نلاد–أ يرعز عنازته 

ند ال أويقدا ها و يباتها.. لنى له أتباعه ررة رع وفا عن اللويا وربااةها وزينت /فان       
 في درش  فنل يكترث له، ولل ينظر إليه  بيال، لل كا  

  يصلح لمن ما كنا لنجلو في هذا المكان إلى األبد، فهذا المنزل ال
، وما  نحن هنا إال لنقوم بخدمة اللع وبحانع. يطلب المَو

 لل ت تنه أربا  رنكه الباس ، ولل ت ره ألهة المن  وعظمة السن ان، ورن أكباله      
 إن المال والتراب ويان عندي..

ورما يل  عنى زاله في اللويا وع وفه عن رباا  الحياة أوه الدين تدبفي لدل يةدل      
لليه راال، ولل ي نف ليهة وال كصرا.. فقل اسدت ركز الصدلكة عميد  ردا رنكده الناس 

رن ا ربا م ف وه رن  را رن ، ولل ي ندف فدي ي اوتده ردن الدالاا وال ضدة إال سدبهة 
رددا واالددلا اابددا، ولددل ي نددف رنكددا وال دارا وال عقددارا وال اوأرلهددين درامددا واوددرية، وعر 

 ن أوباع ا رالك.. لستاوا وال كرية وال ر رعة، وال نيئا ر
فهددددل رأيددددتل فددددي تدددداري  السددددال ين وال عمدددداا عظيمددددا زااددددلا فمآددددل اددددالا السددددن ان      

الهظيل؟! إوه القا ل ال ال الال  لاع دوياه لديرته، واسدتها  عدن الهاعندة لاآلعندة، وردا 
 (1)عنل النه يير رما يةمهبن.

   
                                                           

 عصر الدولة الزنكية: د. علي الصالبي (1)

  الح الدين األيوبي بطل حطين –رجال من التاريخ  (1)
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 فيا عباد الله..

 .. وقصر األمل الزهدأئمة العدل في  ويرةهذه نتف يسيرة من 
 ..هموما أزكى أعمال ..همفللع ما أ فى خصال

 فارقوا بهجة الدنيا بعين قالية، ونظروا إلى ثواب اآلخرة بعين راضية،
 ربحوا الدارين،  ..نعم ما اتجرواف ؛واشتروا الباقية بالفانية

  ..وجمعوا الخيرين، واوتكملوا الفضلين
اوقاد المةتم  و  ،  فنه ااوئا في أل عللهلالمةتم ها فأونحبا اللويا لاللين، 

 ، رش بالامةتم  عادً المسنل لسن اوهل رت قا ر  را في و بسهل ال فية.. فكان ]ال
نى وألهل رن واك  الحب ااتمارات الناس أعوفاوز  ..فهاالمهالي ا ربر اللس س

في  م  ال ارغة المترانة، التي تتسك تليب فيه سمات المةرةتم  عاد  ..القريا
 البيبت وفي ال ركات، تبح  عن وسينة لقتل البكز رن نلة ال را . 

ال في  مرةتم  رةنل لنهمل، في فل اتةاه تنمب فيه روح الةنلية والحة     
فبيرا رن   ا  في سبيل النه كل ن ل الي اوإن فان القت-القتا  في سبيل النه فحسا 

اا لنهمل في النحظة ولكن في عمي  االتةااات، فالكل رت  -الياة المةتم 
ورن  ل لل يكن في الاعة إلى تهبئة عسكرية والرلوية،  ، نا رنه فيها الهملالتي ي  

فهب رهب  رن تنقاا و سه للاف  الهقيلة ولت  ير نحنتها اللافهة لبال  النشا  في فل 
 (2)[.اتةاه

 

        فإني ؛اىماضي  رع   ى ه  ي  ت  

 اونويواىماضي ان ى ىك   أذ ب  

                                                           
 أبو بكر الصدي  شخصيتع وعصره: د. علي الصالبي (2)
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 فهرس الموضوعات
 الصفحة الـمـوضـــوع
 المقدمة

 سادسا: توحيد الكلمة وتجنب التنازع والشقاق

 وال تفرقوا .....................................................
 وال تنازعوا ....................................................

 .............................وألف بين قلوبهم ..................
 فأ لحوا بين أخويكم ..........................................

8 
4 
7 
96 
22 
21 
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 وقد تفرغتم لهذا؟! .............................................
 وكونوا عباد اللع إخوانا .........................................

 .........................فلول ال رب أضحت أمة! .............
مقدمة للنصر المبين  بجهود  الح الدينتحقي  الوحدة 

........... 
 سابعا: تحقيق الزهد وقصر األمل والتخفف من الدنيا

 ................................ وما الحياة الدنيا إال متاع ال رور
ن وإن الدار اآلخرة لهي الحيوا
................................... 

 ......................................... ورزق ربك خير وأبقى
 ح أول هذه األمة بالزهد واليقين ........................... ال

 ها القول ..............................................فح  علي
 ...أخطر داء يودي بحياة األمم .................................

إشعاعاَ اإليمان عندما ي لب بري  المادة 
....................... 

 متى كانت الدنيا في يدر وليست في قلبك لم تضرر
............. 

 ..................................... حب الدنيا وكراهية المَو
 قبساَ من ويرة أئمة العدل في الزهد وقصر األمل

 ع وولم ............................... لى اللع علي ويد الزهاد
 رضي اللع عنع .................................أبو بكر الصدي  

 رضي اللع عنع ....................................عمر الفاروق 

81 
67 
55 
45 
72 
79 
12 
18 
17 
16 
926 
921 
922 
989 
981 
981 
966 
965 
961 
952 
955 
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 رضي اللع عنع ......................................ذو النورين 
 ..............................رضي اللع عنع .علي بن أبي طالب 

 عمر بن عبد العزيز ...........................................
  .............................................. محمود نور الدين

  الح الدين األيوبي ...........................................
     

951 
942 
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