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 مقدمػػػػػػػػػػػػة       
 

يعآف الطلبة اليـو يف ٥تتلف مراحل الدراسة من ضعف عاـ ٔتادة اللغة العربية، كلذلك أسباب كثَتة، 
 ج الدراسية، كمنها ما يتعلق با١تعلم، كمنها ما يتعلق بالطالب.منها ما يتعلق با١تناى

فا١تناىج الدراسية فيها حشو كثَت، كتفصيل ٦تل لقواعد النحو، كىي ٖتتاج إُف تعديل كاختصار، 
فالطالب الذم يصل إُف اٞتامعة كىو ال ٯتيز االسم من الفعل من اٟترؼ، كيف ٨تشو عقلو ببقية قواعد النحو 

؟. أليس األكُف أف نركز على  كالصرؼ اليت ٖتتاج إُف عقلية متفتحة ال تقل عن عقلية دارس الرياضيات كالعلـو
أسس النحو ليخرج الطالب منها بشيء بدالن من الًتكيز على تفصيبلتو الكثَتة، كالطالب ٮترج يف النهاية ببل 

 شيء؟
يف أبسط ا١توضوعات، كيف جلسة كالتعبَت ٙترة دراسة اللغة، كلكن معظم الطلبة ال ٬تيدكف التعبَت 

مصارحة كمكاشفة مع بعض الطلبة، قاؿ ِف أحدىم: إف موضوعات التعبَت اليت درسناىا من االبتدائية حىت 
الثانوية كلها مكررة، مثل: كصف رحلة، رسالة إُف صديق، بر األـ، يـو العيد، اليتيم، عيد الشجرة...إٍف، كما 

ا١تشكلة، فتناكؿ ا١توضوعات التقليدية، كتكرارىا عرب سنوات الدراسة، قالو ىذا الطالب ىو جزء حقيقي من 
 ٬تعل الطالب ٤تدكد األفق، ضعيف البياف، جامد اٟتس كا٠تياؿ.

كليس على درس اإلنشاء كحده،  كمشكلة التعبَت تنعكس آثارىا على حياة الطالب كلها فيما بعد،
 يف تواصلو مع اجملتمع من غَته. ألف صاحب ا١تلكة التعبَتية يكوف أكثر ٧تاحان  كذلك

ك١تعاٞتة مشكلة ضعف التعبَت علينا أف نوجو الطالب للكتابة خارج ا١توضوعات التقليدية، كعليو أف 
٬ترب، كعلى األستاذ أف يساعده، كىذا الكتاب: )من كحي اٟتياة( جاء خطوة يف ىذا الصدد، ليساعد 

درسة اٟتياة، ىذه اٟتياة اليت تفيض علينا كل يـو ّتديد، الطالب كا١تدرس على انتقاء موضوعات جديدة من م
مدرسة كبَتة بل لعلها  كتلهم عقولنا كتثَت أخيلتنا ٔتا فيها من مفاجآت كتقلبات كمستجدات كأحداث، إهنا

 أكرب مدرسة على اإلطبلؽ نتعلم من خبل٢تا الكثَت الكثَت يف رحلتنا ا١تمتعة كاحملزنة على حد سواء من ا١تهد إُف
 ُ اللحد! ففي ا١تهد يكوف الفرح، كيف اللحد يكوف الًتح، كىو أضعاؼ الفرح على حد قوؿ أيب العبلء ا١تعرم:

 
   إف حزنا يف ساعة ا١توت أضعا

 ؼ سركر ساعة ا١تيبلد   
كقد جاء ىذا الكتاب بأسلوب سهل ميسر، مع الشواىد ا١تناسبة من ا١تأثور كا١تنظـو كلما اقتضت 

 لك، كقمت بضبط تلك الشواىد.اٟتاجة ذ
                                                 

 (، الطبعة ا٠تامسة كالعشركفُُّ) تاريخ األدب العريب، للزيات، ص - ُ
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إف ثورة ا١تعلومات كعصر العو١تة ينبغي أف ٗترجنا من األساليب التقليدية البالية يف التعليم، فالطالب 
اليـو يرل العاَف كلو بُت يديو على شبكة ا١تعلومات، كال يعقل أف نتعامل معو بنفس الطريقة اليت كاف أجدادنا 

 ذاهتا، ال بد من التجديد يف النهج كاألسلوب. يتعاملوف معو، كندكر حوؿ الرحى
كليس كضع ا١تنهج ىو اٟتل النهائي، بل ينبغي أف ٨تث الطلبة على مزيد من القراءة كالكتابة، ك٦تارسة 
ىواية كتابة الفنوف األدبية ا١تختلفة، فالثقافة السطحية َف تعد ٣تدية يف ىذه األياـ، كالعمق كالتفتح ال ٯتنحو 

، كعلى الطالب أف ٯتارس بنفسو تنمية مهاراتو اللغوية الكتاب ا١تدر  سي، كإ٪تا ىو يعطي الطالب مفاتيح العلـو
 كالعلمية بعد ذلك.

تبقى مشكلة ا١تعلم، ككاف اهلل يف عوف ا١تعلمُت، مهنة صعبة يف زمن أغرب، كلكن يبقى ٢تذه ا١تهنة 
على ا١تدرس أف ٬تد يف ذلك عزاءه، كأف ٭تاكؿ مسحة من قداسة، فهي مهنة األنبياء كا١ترسلُت عليهم السبلـ، ك 

أف يبذؿ قصارل جهده يف تطوير أدائو، مستفيدان من تراثنا الثر، كمن التقدـ يف العلـو النفسية كالًتبوية، كمن 
التطور يف كسائل كتقنيات التعليم ا١تعاصر، فلعل اهلل تعاُف ٮترج من بُت ىؤالء الطلبة جيبلن ينهض بسئولياتو، 

 عن ىذه األمة ما ٟتق هبا من جهل كٗتلف كخنوع كعار.كٯتحو 
ختاما أسأؿ اهلل أف يتقبل مٍت ما قدمت، كيعفو عن الزلل، فمنو العصمة كالتوفيق، قاؿ تعاُف: )ال 

ٍف نىًسينىا أىٍك أىٍخطىٍأنىا رىبػانىا كىال ييكىلِّفي اللاوي نػىٍفسان ًإالا كيٍسعىهىا ٢تىىا مىا كىسىبىٍت كىعىلىيػٍهىا مىا اٍكتىسىبىٍت رىبػانىا ال تػيؤىاًخٍذنىا إً 
ٍلنىا مىا ال طىاقىةى لىنىا بً  نىا ًإٍصران كىمىا ٛتىىٍلتىوي عىلىى الاًذينى ًمٍن قػىٍبًلنىا رىبػانىا كىال ٖتيىمِّ ًو كىاٍعفي عىناا كىاٍغًفٍر لىنىا كىاٍرٛتىٍنىا ٖتىًٍمٍل عىلىيػٍ

 (. صدؽ اهلل العظيم.ٍِٖٔوـً اٍلكىاًفرًينى( )البقرة:أىٍنتى مىٍوالنىا فىاٍنصيٍرنىا عىلىى اٍلقى 
 المؤلف

 ـ.1/6/2003أبو ظبي، 
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 اإلنساف بين العقيدة والوطن
 

الوطن ىو الذم يعطيك لغتو، كٯتنحك ثقافتو، كينشئك على عاداتو كتقاليده، كيغرس فيك قيمو 
 كمبادئو.

حضاف أسرتو، مث يأيت دكر الوطن ليكمل رسالة يولد ا١تولود على الفطرة، فيقضي سنواتو األكُف يف أ
 األبوين تعليمان كتثقيفان كهتذيبان كتربية.

كدكر الوطن ال يقل أ٫تية عن دكر األسرة، بل ىو امتداد لو، فمنذ أف ينخرط الطفل يف ا١تدرسة، إُف أف 
ء كطنو تواصبلن تفاعليان يتخرج من اٞتامعة، مث ٬تد العمل ا١تناسب لو، يكوف خبلؿ ذلك كلو متواصبلن مع أبنا

 إ٬تابيان، كيستمر ىذا التفاعل بعد ذلك مدل اٟتياة، فما يؤذم الوطن يؤذيو، كما ينفع الوطن ينفعو.
كالتواصل بُت جيل اآلباء كاألبناء قائم عرب تراث الوطن كثقافتو اليت غالبان ما يكوف ٢تا صبغتها اليت ٘تيزىا 

كالتنوير كاالنفتاح على الثقافات األخرل قائمان من خبلؿ التواصل  عن غَتىا من الثقافات، كيكوف التغيَت
 اإلعبلمي كالثقايف مع اآلخرين ببطء تارة كبسرعة تارة أخرل.

لكل فرد ينتمي إليو، كعليو ال ينبغي  كالوطن ليس ملكان لفرد أك ٣تموعة أك دين معُت، بل ىو ملك
لدين كالعقيدة، بل ال بد من استيعاب اٞتميع ٖتت مظلة ألحد أف يكوف كصيا على اآلخر، كٓتاصة يف ٣تاؿ ا

حُت  الوطن، كمن ىنا ال بد أف نستهجن موقف ا١تشركُت من النيب ٤تمد عليو الصبلة كالسبلـ كأصحابو الكراـ
وؾى أىٍك ٮتيٍرًجيوؾى كىٯتىٍكيريكفى آذكىم كطردكىم من كطنهم مكة، قاؿ تعاُف: )كىًإٍذ ٯتىٍكيري ًبكى الاًذينى كىفىريكا لًييٍثًبتيوؾى أىٍك يػىٍقتػيلي 

ري اٍلمىاًكرًينى( )األنفاؿ: يػٍ (، كيبدك أف األنبياء كالرسل عليهم السبلـ ققد عانوا ٚتيعا من َّكىٯتىٍكيري اللاوي كىاللاوي خى
اضطهاد أعدائهم، الذين خَتكىم بُت ترؾ الرسالة أك ترؾ الوطن، ككأف الوطن حكر لكل كافر جبار، قاؿ 

ٍم رىبػُّهيٍم لىنػيٍهًلكىنا )كىقىاؿى الاًذينى كىفىريكا ًلريسيًلًهٍم لىنيٍخرًجىناكيٍم ًمٍن أىٍرًضنىا أىٍك لىتػىعيوديفا يف ًملاًتنىا فىأىٍكحىى إًلىٍيهً  :تعاُف
 (.ُّالظااًلًمُتى( )إبراىيم:

عية جاىلية، فقد كقد كاف ىذا التعنت نتيجة عقلية جاىلية ترفض اآلخر، كىو نتيجة ترسبات اجتما
توارثوا تفكَتان اجتماعيان معينان يف الدين كاٟتياة كاألخبلؽ، كتوقف عنده الناس، كَف يعودكا يقبلوف نقاشان حولو، 
فقد صار مسلما بو يف حياهتم، كىو أمر ترفضو العقلية ا١تتحضرة اليت ينبغي ٢تا أف تقبل باآلخر، ألف ىذا ىو 

التصور اإلسبلمي للمجتمع، فحُت دخل النيب عليو السبلـ ا١تدينة عمل أساس السلم االجتماعي، كىذا ىو 
موادعة مع يهود، كبقي من بقي من أىلها على كثنيتو، كىناؾ من كاف منافقا، كىناؾ السابقوف األكلوف، كقد 

لى اهلل عليو (. ككاف النيب ٤تمد صٔعاش اٞتميع يف كطن كاحد شعارىم: )لىكيٍم ًدينيكيٍم كىِفى ًديًن( )الكافركف:
 كسلم ٯتثل ا١ترجعية لعليا ألىل ا١تدينة.

كاٞتمود الثقايف يف اٟتياة العقلية للوطن ٭تتاج إُف من ٭تركو، ألنو يتناىف مع اإلبداع كالتغيَت، كالتمرد على 
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ىذا قوانُت اٟتياة الكبلسيكية الرتيبة ىو من شأف ا١تبادرين أصحاب اإلبداع، كقد يكوف ضركرة لتطوير اٟتياة، ك 
التمرد قد توجبو متغَتات جديدة كما حصل يف بدء الدعوة اإلسبلمية، فقد كاف الصحابة رجاؿ ثورة فكرية يف 
٣تتمعاهتم، فبفضل اإلسبلـ استطاعوا مقاكمة الوثنية ا١تتحجرة ٔتا ٢تا من قوة كسلطاف، كهبذا كانوا طليعة لؤلمم 

حوؿ على اٞتمود، كا١تبادرة على اإلحجاـ، كأما أىل اٞتاىلية ٚتيعان، فهم الذين آثركا اٟتقيقة على ا٠ترافة، كالت
فقد كاف ٫تهم اٞتمود على طريقة اآلباء كاألجداد كلو كاف ٚتودان ٭توؿ اجملتمع إُف مقربة النتفاء أم حركة تدؿ 

نىا عىلىٍيًو آبىاءىنىا أىكىلىٍو كىافى آبىاؤيىيٍم ال على حياتو، قاؿ تعاُف: )كىًإذىا ًقيلى ٢تىيمي اتاًبعيوا مىا أىنٍػزىؿى اللاوي قىاليوا بىٍل نػىتابً  عي مىا أىٍلفىيػٍ
ٍيئان كىال يػىٍهتىديكفى( )البقرة: (، ككأف ىذه سنة لدل أىل اٞتاىلية عرب كل العصور فمن قبل اهتم َُٕيػىٍعًقليوفى شى

داث زلزاؿ فيها بسحر٫تا: فرعوف كمؤله موسى كىاركف عليهما بأهنما ساحراف يريداف تغيَت اٟتياة االجتماعية كإح
اًف أىٍف ٮتيٍرًجىاكيٍم ًمٍن أىٍرًضكيٍم ًبًسٍحر٫ًًتىا كىيىٍذىىبىا ًبطىرًيقىًتكيمي الٍ  اًف لىسىاًحرىاًف ييرًيدى  (. ّٔميثٍػلىى( )طػو:)قىاليوا ًإٍف ىىذى

اٟتق قد كإذا كاف التحنط ىو حالة نفسية كفكرية لدل الناس، كال عبلقة لو بالدين اٟتق، بل إف الدين 
قاكمو، فإنو أيضان ال ينبغي مصادرة حق اآلخر يف التعبَت كاٟتياة من قبل ا١تسلم، فقد كاف اإلسبلـ رحيمان مع 
غَته من األقليات اليت بقيت على دينها، كَف يضغط عليهم ليغَتكا دينهم، كإال ١تا رأيت معابدىم منتشرة يف 

غداد كالقاىرة كإسطنبوؿ فضبل عن بقية ا١تدف، فدين اهلل عواصم اإلسبلـ الكربل عرب التاريخ، كىي دمشق كب
يعان أىفىأىٍنتى تيكٍ  مىنى مىٍن يف اأٍلىٍرًض كيلُّهيٍم ٚتًى رًهي أعظم من أف يظلم أحدان أك يقهره، قاؿ تعاُف: )كىلىٍو شىاءى رىبُّكى آلى

عامة للخبلئق ٚتيعان، قاؿ  سلم قد بعث رٛتة(، كالنيب صلى اهلل عليو ك ٗٗالنااسى حىىتا يىكيونيوا ميٍؤًمًنُتى( )يونس:
ٍلنىاؾى ًإالا رىٍٛتىةن لًٍلعىالىًمُتى( )األنبياء:  (.َُٕتعاُف: )كىمىا أىٍرسى

كعلينا أف ال نقبل ما تردده بعض أبواؽ االستشراؽ كأتباعو من أف رجاؿ الفكر اضطهدكا يف تارٮتنا، 
تل، مستشهدين على ذلك ٔتا حصل لل ُي حبلج كأمثالو من الزنادقة، فا١تسلموف أمة متحضرة كأف منهم من ؽي

فيها قضاء مستقل، كالقانوف ينفذ على ا١تتعلم كاٞتاىل على حد سواء، كالعلماء بشر، كرٔتا ٮتطئوف، كقد يكوف 
خطؤىم مهددان لوحدة اجملتمع أك عقيدتو، أك مسببان لشركخ عميقة يف حياة الناس، فمحاكمتهم من ىذا ا١تنطلق 

انتهاؾ حرية الفكر كالتعبَت، كإف كنا ال ننكر أف ٙتة اضطهاد كقع حينا كالذم حصل للبخارم  ليس بقصد
كأٛتد بن حنبل كأيب حنيفة الذم مات مسجونان، كلكن العربة بعمـو القاعدة كليس باالستثناءات، كما حدث 

كفولتَت الفرنسي كأمثا٢تما، فقد  يف تارٮتنا ال يقارف مع ما حصل للمثقفُت يف أكركبا من أمثاؿ غاليلو اإليطاِف 
كانت ىنالك معركة حقيقية بُت الكنيسة كالعلم َف يشهد تارٮتنا مثيبلن ٢تا، كذلك ألف اإلسبلـ ٭تًـت العلم كيوقر 

 (.ِٖالعلماء، قاؿ تعاُف: ) ًإ٪تاىا ٮتىٍشىى اللاوى ًمٍن ًعبىاًدًه اٍلعيلىمىاءي()فاطر: من اآلية
ف تستوصي باٞتاليات اإلسبلمية فيها خَتان، كال ٕتربىا على تغيَت دينها كعاداهتا كعلى اجملتمعات الغربية أ

كتقاليدىا لتنصهر يف بوتقة اجملتمع كما تزعم، كما أف على اٞتاليات أف ٖتًـت األكطاف اٞتديدة اليت تعيش فيها، 
 ألف أساس اإلبداع ىو قبوؿ الناس كالتآلف معهم.
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 تو كالدين لو حرمتو، كال ينبغي التفريط يف حرمة أم منهما، مع إقرارناكخبلصة الكبلـ إف الوطن لو حرم
بأف حرمة الدين أجل كأعظم، كنتمٌت أف نرل اليـو الذم ترفل فيو ببلد ا١تسلمُت بنعمة األمن كاإلٯتاف كالصحة 

يلتمسوه يف غَتىا، كال كالعافية، يهاجر إليها الناس بدالن من أف يهاجركا منها، كيلتمسوا فيها الرزؽ بدالن من أف 
يكوف ذلك إال عندما تكوف أكطاف ا١تسلمُت ٤تكان ٟتقوؽ اإلنساف، عزان ١تواطنيها، متقبلة لئلبداع كالتغيَت، بعيدة 

 عن اٞتمود كاالنغبلؽ.
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 دستور حياة الكتاب الخالد
 

دل، كىو كتاب يدعو إُف ا٠تَت رسولو العظمى، فيو اٟتق كالنور كا٢ت كمعجزةكتاب اهلل ا٠تالد،   القرآف
 .كاٞتماؿإُف الرشد، كيرفعها إُف آفاؽ العبل، كٯتنحها فيضان من الطهر كاٟتب  البشريةكيقود 

درب  علىأعظم ىدية ٝتاكية، كأٙتن منحة إ٢تية، هتدم العقل البشرم من كل حَتة، كتدلو  كالقرآف
 . السعادة كالنجاة، كىو صراط اهلل ا١تستقيم، كحبلو ا١تتُت

التوحيد كالعبادة كاإلٯتاف  آياتكتاب جامع شامل ألمور الدنيا كاآلخرة، كالفرد كاٞتماعة، فأنت تقرأ فيو   كالقرآف
كاالقتصادية على حد سواء، إنو دستور اٟتياة  االجتماعيةمثلما تقرأ فيو آيات اٟترب كالسبلـ كتنظيم اٟتياة 

 تتحاكم األمة ا١تسلمة يف شئوهنا كلها. إُف اللحد، كإليو ا١تهدللمسلم يف حياتو كلو من 
أك  اهلل،الذم اشًتل يف اجملتمعات اإلسبلمية يف القركف األخَتة كاف بسبب تغييب كتاب  كالفساد

القرآف كتاب للتمائم كالقبور  أفبسبب سوء فهمو، كنعٍت بالتغييب إقصاء القرآف عن توجيو دفة اٟتياة، ْتجة 
 ا١تسلمُت بيد ا١تستعمرين كالغزاة الغرباء. مصَتنة اجملتمع، حىت صار كا١تواعظ، كال يصلح لقيادة سفي

فالديكتاتورية  القرآف،اليت تعآف منها األمة اإلسبلمية على ٚتيع األصعدة ٢تا حلو٢تا يف ىذا  كا١تشكبلت
ٛتو اهلل قد ككاف الشيخ عبد الرٛتن الكواكيب ر  مرفوض،كاالستبداد الذم يتكلم عنو الناس كثَتا يف ىذه األياـ 

)طبائع االستبداد(، كبُت أنو مفسد لؤلمة برمتها، كالبديل ىو الشورل، قاؿ  كتابونبو إُف خطر االستبداد يف  
نػىهيٍم كى٦تاا رىزىقٍػنىاىيٍم يػيٍنًفقيوفى( )الشورل: شيورىل: )كىالاًذينى اٍستىجىابيوا ًلرىهبًٍِّم كىأىقىاميوا الصابلةى كىأىٍمريىيٍم تعاُف  (.ّٖبػىيػٍ

 ٞتميعكتبعاتو من التخلف االقتصادم مرفوض، كا١تطلوب ىو اإلنفاؽ كٖتقيق األمن االقتصادم  كالفقر
 كىاًسعه كىاللاوي يىًعديكيٍم مىٍغًفرىةن ًمٍنوي كىفىٍضبلن كىاللاوي  بًاٍلفىٍحشىاءً أفراد األمة، قاؿ تعاُف: )الشاٍيطىافي يىًعديكيمي اٍلفىٍقرى كىيىٍأميريكيٍم 

  .(ِٖٔمه( )البقرة:عىًلي
قاؿ تعاُف:  ٚتيعان،اإلنساف مصونة ٤تفوظة، فبل عدكاف على النفس، ألنو عدكاف على اإلنسانية  كحقوؽ

نىا عىلىى بىًٍت ًإٍسرائيلى أىناوي  يعان  قػىتىلى قػىتىلى نػىٍفسان ًبغىٍَتً نػىٍفسو أىٍك فىسىادو يف اأٍلىٍرًض فىكىأى٪تاىا  مىنٍ )ًمٍن أىٍجًل ذىًلكى كىتىبػٍ النااسى ٚتًى
يعان كىمىٍن أىٍحيىاىىا فىكىأى٪تاىا أىٍحيىا النااسى  بػىٍعدى ذىًلكى يف اأٍلىٍرًض  ًمنػٍهيمٍ كىلىقىٍد جىاءىتٍػهيٍم ريسيلينىا بًاٍلبػىيػِّنىاًت مثيا ًإفا كىًثَتان  ٚتًى

ٍيًسري لاًذينى آمىنيوا ًإ٪تاىا ا٠تٍىٍمري قاؿ تعاُف: )يىا أىيػُّهىا ا العقل،(، كال عدكاف على ِّلىميٍسرًفيوفى( )ا١تائدة: كىاأٍلىٍنصىابي  كىاٍلمى
: تعاُف(، كال عدكاف على ا١تاؿ، قاؿ َٗلىعىلاكيٍم تػيٍفًلحيوفى( )ا١تائدة: فىاٍجتىًنبيوهي كىاأٍلىٍزالـي رًٍجسه ًمٍن عىمىًل الشاٍيطىاًف 

نىكيٍم بًاٍلبىاًطًل كىتي  تػىٍعلىميوفى(  كىأىنٍػتيمٍ اٟتٍيكااـً لًتىٍأكيليوا فىرًيقان ًمٍن أىٍموىاًؿ النااًس بًاأٍلًمثًٍ  ًإُفى ٍدليوا هًبىا )كىال تىٍأكيليوا أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ
 الايًت (. كال عدكاف على العرض، قاؿ تعاُف: )كىالاًذينى ال يىٍدعيوفى مىعى اللاًو ًإ٢تىان آخىرى كىال يػىٍقتػيليوفى النػاٍفسى ُٖٖ)البقرة:
(، كال عدكاف على حرية الدين كالعقيدة، ٖٔأىثىامان( )الفرقاف: يػىٍلقى للاوي ًإالا بًاٟتٍىقِّ كىال يػىٍزنيوفى كىمىٍن يػىٍفعىٍل ذىًلكى حىراـى ا

ى الرٍُّشدي ًمنى اٍلغىيِّ ()البقرة: من   (. ِٔٓاآليةقاؿ تعاُف: )ال ًإٍكرىاهى يف الدِّيًن قىٍد تػىبػىُتا
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 كعدكافة كتواصل، كابتعاد عن كل ما يسبب ٗتلف األمة من بغي يف القرآف عدؿ كرٛت كاٟتياة
ًذم اٍلقيٍرَبى كىيػىنػٍهىى عىًن اٍلفىٍحشىاًء كىاٍلميٍنكىًر كىاٍلبػىٍغًي  كىإًيتىاءً كفواحش، قاؿ تعاُف: )ًإفا اللاوى يىٍأميري بًاٍلعىٍدًؿ كىاأٍلًٍحسىاًف 

  (.َٗلىعىلاكيٍم تىذىكاريكفى( )النحل: يىًعظيكيمٍ 
(، ًُُْعٍلمان()طػو: من اآلية زًٍدٓف كتاب معرفة، يرل يف العلم مطلبا يلتمسو العبد من ربو: ) كىقيٍل رىبِّ   كالقرآف

اٍلغىٍيًب  عىاَفًً اللاوي عىمىلىكيٍم كىرىسيوليوي كىاٍلميٍؤًمنيوفى كىسىتػيرىدُّكفى ًإُفى  فىسىيػىرىلكىو كتاب يدعو إُف العمل: )كىقيًل اٍعمىليوا 
بػيرى مىٍقتان ًعٍندى اللاًو َُٓلشاهىادىًة فػىيػينىبِّئيكيٍم ٔتىا كيٍنتيٍم تػىٍعمىليوفى( )التوبة:كىا  أىفٍ (، كيرفض الفصاـ بُت القوؿ كالعمل: )كى

 (. ّتػىقيوليوا مىا ال تػىٍفعىليوفى( )الصف:
السكآف على  وزعكالتيف النهاية يرسم سبيل اٟتياة البشرية، كيوضح الغرض من التنوع العرقي  كالقرآف

تعاُف: )يىا أىيػُّهىا النااسي إًناا خىلىٍقنىاكيٍم ًمٍن  قاؿكجو األرض، كىو التعارؼ كالتعاكف ١تا فيو مصلحة الناس ٚتيعان، 
 (. ُّاللاوى عىًليمه خىًبَته( )اٟتجرات:ًإفا  أىتٍػقىاكيمٍ كىقػىبىاًئلى لًتػىعىارىفيوا ًإفا أىٍكرىمىكيٍم ًعٍندى اللاًو  شيعيوبان ذىكىرو كىأينٍػثىى كىجىعىٍلنىاكيٍم 

 اٟتياة.  تيار١تن كاف القرآف كتابو أف ينهض كال يتخلف، كأف يقود ركب اٟتياة ال أف ٬ترفو  فحقيق
 إذا كاف القرآف كتابان يقود إُف حياة أفضل، فما ىو سر ٗتلف األمة اإلسبلمية؟  كلكن

 : ذلكب اليت تودم باألمة كحذر منها، فمن القرآف نفسو كىذا من معجزاتو قد كضح األسبا إف
الناس خلف أىوائهم  ينهمك: هتميش تعاليمو يف اٟتياة، ليبقى صورة نظرية ال رصيد ٢تا يف الواقع، حيث أكالن 

بُّوفى كشهواهتم، مؤثرين دنياىم ك٢توىم، قاؿ تعاُف: )كىبلا بىٍل  يػىقيوؿي  (.) فىًمنى النااًس مىنٍ َِاٍلعىاًجلىةى( )القيامة: ٖتًي
()البقرة: من آتًنىارىبػانىا  نٍػيىا كىمىا لىوي يف اآٍلًخرىًة ًمٍن خىبلؽو  (.ََِاآلية يف الدُّ

أيضا عدـ فهم  فيويف التهميش تفسَت القرآف تفسَتات باطلة ال تستند للمأثور أك اللغة، كيدخل  كيدخل
 مقاصده كأغراضو، ٦تا يؤدم إُف هتميشو كسوء فهمو. 

 
]كىذا ٮتتلف طبعا  الضالةأف مت هتميش القرآف أك استبعاده ٧تد من يطلب ا٢تدل يف غَته من األىواء : بعد ثانيان 

ا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمان ا١تؤمنعن االستفادة من ٕتارب األمم كالشعوب فاٟتكمة ضالة  [، قاؿ تعاُف: )كىأىفا ىىذى
ًبيًلًو ذىًلكيٍم كىصااكيٍم  السُّبيلى فػىتػىفىراؽى ًبكيمٍ  تػىتاًبعيوافىاتاًبعيوهي كىال  (. كلسنا بصدد ُّٓلىعىلاكيٍم تػىتػاقيوفى( )األنعاـ: بًوً عىٍن سى

ا١تذاىب ا٢تدامة الذين يريدكف أف يلفتوا ىذه األمة عن كتاهبا، فقلوهبم ٦تسوخة  دعاةسرد سيل عاـر من أقواؿ 
صناعة  هبرهتمأك الشرؽ، طا١تا كل فكر دخيل، كىم يف سعي مستمر ٞتعل ىذه األمة تابعة للغرب   بعشق

فإف ٢تا مثالب كثَتة، فهي قد حطمت  كا١تاديةاآلالت ىناؾ، كنسوا أف تلك اٟتضارة على عظم إ٧تازاهتا العلمية 
كملذاتو كمصلحتو الشخصية، فلم يعد ىنالك قيم بشرية  ألىوائواإلٯتاف كقد مسخت اإلنساف، كجعلتو عبدان 

 الشعوبد سواء، كإال كيف يسمح الغرب لنفسو بتسيَت اٞتيوش اٞترارة لغزك على ح كالدكلةعليا ٖتكم الفرد 
يذكر الغرب بقولة عمر: )مىت  منالفقَتة يف القركف ا٠تمسة ا١تاضية لتبٍت على أشبلئها ٣تدان مزيفان لسكانو؟ 
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 استعبدمت الناس كقد كلدهتم أمهاهتم أحراران(.
ا١تسلمة، كلذلك حاربوه حىت  األمةرآف، فالقرآف أكرب قوة معنوية ٖترؾ : كيد أعدائو، الذين عرفوا سر قوة القثالثان 

بأنو كتاب ديٍت ال يصلح للحياة، كأخَتان كليس آخران بأنو   كتارةيوىنوا أمتو، فتارة يتهمونو بأنو كتاب رجعي، 
عامة، كسنن كالقرآف براء من ذلك كلو، فما ىو إال كتاب لنهضة اٟتياة كفق أسس  للعنف،كتاب إرىايب يدعو 

ـي  ربانية ا اٍلقيٍرآفى يػىٍهًدم لًلايًت ًىيى أىقٍػوى اٍلميٍؤًمًنُتى الاًذينى يػىٍعمىليوفى الصااٟتًىاًت أىفا ٢تىيٍم  كىيػيبىشِّري ثابتة، قاؿ تعاُف: )ًإفا ىىذى
 (. ٗ( )اإلسراء:كىًبَتان أىٍجران  

يف الدنيا كسعادتنا يف  هنضتناب شامل للحياة، يكفل أحوجنا إُف تفعيل القرآف يف حياتنا! كقراءتو على أنو كتا ما
٢تم ا٠تَت ٚتيعان، كيقيهم شر كل مرض، كيشفيهم من   ٭تملاآلخرة، كتقدٯتو للبشر على أنو كتاب ىداية كرٛتة 

 آمىنيوابلسم للبشرية ٚتعاء، كصدؽ اهلل الذم يقوؿ: )كىلىٍو أىفا أىٍىلى اٍلقيرىل  فهوكل سقم نفسي كفكرم اجتماعي 
 (. ٔٗكىلىًكٍن كىذابيوا فىأىخىٍذنىاىيٍم ٔتىا كىانيوا يىٍكًسبيوفى( )األعراؼ: كىاأٍلىٍرضً كىاتػاقىٍوا لىفىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍم بػىرىكىاتو ًمنى السامىاًء 
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 من أسرار أـ الكتاب
 

زرت طبيبا ذات مرة، فوجدتو يوزع كتيبا صغَتا من كريقات، فيو دعاء كتوسل ببعض الصحابة، 
بالتحديد بأىل بدر رضي اهلل عنهم، كذكر يف مقدمتو قصصان ال ندرم مدل صحتها، تفيد بأف أصحاهبا ك 

 توسلوا هبؤالء الصحابة ففرج اهلل كرهبم، كنالوا مرادىم.
ًر كال ينكر فضل الصحابة مسلم بعد أف قاؿ اهلل فيهم: )كىالسااًبقيوفى اأٍلىكاليوفى ًمنى اٍلميهىاًجرًينى كىاأٍلىٍنصىا

نٍػهىاري خىاًلًدينى ًفيهىا أىبىدان كىالاًذينى اتػابػىعيوىيٍم بًًإٍحسىافو رىًضيى اللاوي عىنػٍهيٍم كىرىضيوا عىٍنوي كىأىعىدا ٢تىيٍم جىنااتو ٕتىٍرًم ٖتىٍتػىهىا اأٍلى 
سلف على حد (، كلكن التوسل هبم بعد موهتم بدعة ما فعلها أحد من الََُذىًلكى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي( )التوبة:

باللجوء إُف أبواب السماء لعل اهلل  علمنا، كمن مث فإف عمل الطبيب ٭تمد من حيث أنو أشار على مرضاه
( كيذـ من حيث أنو َف يرشدىم للدعاء األمثل كىو الدعاء َٖيشفيهم )كىًإذىا مىًرٍضتي فػىهيوى يىٍشًفًُت( )الشعراء:

٦تن غسلت أدمغتهم فبل يؤمنوف بالطب الركحآف، كال  ا١تأثور، كعلى كل حاؿ فهذا الطبيب أفضل حاالن 
يعتقدكف إال باألسباب األرضية، كيطلبوف أمواال باىظة من مرضاىم، كينسوف أف الطب مهنة إنسانية قبل أف 

 يكوف كسيلة كسب.
كلقد ْتثت عن دعاء ناجح، كدكاء ناجع، سهل اٟتفظ، عظيم الفائدة، فوجدتو يف سورة الفاٖتة، ىذه 

 ة اليت ىي أعظم كنوز القرآف، كأحسن األدكية، كلقد قاؿ عنها اإلماـ ابن قيم اٞتوزية ما يلي:السور 
)كمن ا١تعلـو أف بعض الكبلـ لو خواص كمنافع ٣تربة، فما الظن بكبلـ رب العا١تُت، الذم فضلو على كل كبلـ  

م كالرٛتة العامة، الذم لو أنزؿ على كفضل اهلل على خلقو، الذم ىو الشفاء التاـ كالعصمة النافعة كالنور ا٢تاد
جبل لتصدع من عظمتو كجبللو، قاؿ تعاُف: )كىنػينػىزِّؿي ًمنى اٍلقيٍرآًف مىا ىيوى ًشفىاءه كىرىٍٛتىةه لًٍلميٍؤًمًنُتى ()االسراء: من 

ينى آمىنيوا كىعىًمليوا (، كمن ىا ىنا لبياف اٞتنس ال للتبعيض ىذا أصح القولُت كقولو تعاُف: ) كىعىدى اللاوي الاذً ِٖاآلية
(، ككلهم من الذين آمنوا كعملوا الصاٟتات؟ فما الظن ِٗالصااٟتًىاًت ًمنػٍهيٍم مىٍغًفرىةن كىأىٍجران عىًظيمان()الفتح: من اآلية

بفاٖتة الكتاب اليت َف ينزؿ يف القرآف كال يف التوراة كال يف اإل٧تيل كال يف الزبور مثلها، ا١تتضمنة ٞتميع معآف  
اهلل، ا١تشتملة على ذكر أصوؿ أٝتاء الرب ك٣تامعها، كىي: اهلل كالرب كالرٛتن كالرحيم، كإثبات ا١تعاد،  كتب

كذكر التوحيدين: توحيد الربوبية، كتوحيد اإل٢تية، كذكر االفتقار إُف الرب سبحانو يف طلب اإلعانة، كطلب 
كأنفعو كأفرضو، كما العباد أحوج شيء ا٢تداية، كٗتصيصو سبحانو بذلك، كذكر أفضل الدعاء على اإلطبلؽ 

إليو، كىو: ا٢تداية إُف صراطو ا١تستقيم ا١تتضمن كماؿ معرفتو كتوحيده كعبادتو، بفعل ما أمر بو، كاجتناب ما 
هنى عنو، كاالستقامة عليو إُف ا١تمات، كيتضمن ذكر أصناؼ ا٠تبلئق كانقسامهم إُف منعم عليو ٔتعرفتو اٟتق 

يثاره، كمغضوب عليو: بعدكلو عن اٟتق بعد معرفتو لو، كضاؿ بعدـ معرفتو لو، كىؤالء أقساـ كالعمل بو، ك٤تبتو كإ
ا٠تليقة، مع تضمنها إلثبات القدر كالشرع، كاألٝتاء كالصفات، كا١تعاد كالنبوات، كتزكية النفوس كإصبلح 
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لك يف كتابنا الكبَت يف القلوب، كذكر عدؿ اهلل كإحسانو، كالرد على ٚتيع أىل البدع كالباطل كما ذكرنا ذ
 شرحها، كحقيق بسورة ىذا بعض شأهنا: يستشفى هبا من األدكاء، كيرقى هبا اللديغ. 

كباٞتملة: فما تضمنتو الفاٖتة من إخبلص العبودية هلل، كالثناء على اهلل، كتفويض األمر كلو إليو، كاالستعانة بو 
اليت ٕتلب النعم، كتدفع النقم، من أعظم األدكية الشافية  كالتوكل عليو، كسؤالو ٣تامع النعم كلها كىي: ا٢تداية

(، كال ريب أف ىاتُت الكلمتُت ٓالكافية، كقد قيل: إف موضع الرقية منها: )إًيااؾى نػىٍعبيدي كىإًيااؾى نىٍستىًعُتي( )الفاٖتة:
كاالفتقار كالطلب،  من أقول أجزاء ىذا الدكاء، فإف فيهما من عمـو التفويض كالتوكل كااللتجاء كاالستعانة

كاٞتمع بُت أعلى الغايات كىي عبادة الرب كحده، كأشرؼ الوسائل كىي االستعانة بو على عبادتو، ما ليس يف 
 غَتىا.

 ، كلقد مر يب كقت ٔتكة: سقمت فيو، كفقدت الطبيب كالدكاء، فكنت أتعاًف هبا، آخذ شربة من ماء زمـز
ك الربء التاـ، مث صرت أعتمد ذلك عند كثَت من األكجاع، فأنتفع هبا كأقرأىا عليو مراران، مث أشربو. فوجدت بذل

 .ُ غاية االنتفاع(
كليس القصد ىنا نبذ الدكاء، كترؾ األسباب، كإ٪تا نود أف نلفت إُف أ٫تية الطب الركحآف إُف جانب 

ان لؤلمل، كماذا اٞتسمآف، فكثَتان ما يعجز الطب اٟتديث عن عبلج بعض األمراض، فبل يبقى غَت الدعاء باب
 ِيفعل الدكاء لو َف يأذف اهلل بالشفاء؟ كقد كرد عنو عليو السبلـ أنو قاؿ: )عليكم بالشفاءين: العسل كالقرآف(.

كألف الفاٖتة أـ الكتاب فما ا١تانع من التداكم هبا، إف كثَتان من ا١ترضى يقفل األطباء يف كجوىهم باب 
ا كاآلخرة كرحيمهما لعلو يشفيهم؟ ك١تاذا ٬تهدكف أنفسهم يف طلب األمل، فلماذا ال يلجأكف إُف رٛتن الدني

العبلج اٞتسمآف، كيتكاسلوف عن طلب العبلج الركحآف؟ ك١تاذا ال يقًتف األخذ باألسباب بالدعاء كالتوكل 
 كقراءة القرآف الكرٔف؟.

وع، ففيو الراحة ليتنا نكثر من تبلكة سورة الفاٖتة، كنتدبر كبلـ اهلل عز كجل، كنقرأه ٓتشوع كخض
كا١تتعة، كىو ٬تيب على أسئلتنا حوؿ الوجود كالغيب كا١تستقبل، كلو أسرجنا عقولنا هبدل القرآف لوجدنا الراحة 

 كا١تتعة يف كنفو، ككجدنا لذة ال تقاس بثمن، كىي لذة األنس بكبلـ الرب عز كجل.
نة كا٠تلود، كٕتعلو يدرؾ فلسفة اٟتياة إف كلمات اهلل تبدد التيو ١تن يعيش يف ظبل٢تا، كتفتح لو طريق اٞت

كدكرة األياـ كحقيقة األشياء، كتقوده إُف السعادة عند مليك مقتدر، فليجرب من أعياه ا١ترض طب األنبياء، 
كليبدأ بسورة الفاٖتة، فهي فاٖتة ا٠تَت للدنيا كاآلخرة، كمنهاج اٟتق ألىل األرض كالسماء، لعل بنفحاهتا ا١تباركة 

 ن عيوف كثَت ٦تن دب فيهم البؤس كأعياىم البحث عن الدكاء.٬تلو اٟتزف ع

                                                 
 (. ُِِ-ُُِالطب النبوم، ص ) - ُ
 ـ.ُٖٓٗىػ/ َُْٓ(، ا١تكتب اإلسبلمي، دمشق، الطبعة الثالثة، ُِٖٖ/ِمشكاة ا١تصابيح، للتربيزم، بتحقيق األلبآف، ) -ِ 

 



 

 

 

13 

 ىجرة العقوؿ البشرية
 

اإلنساف ىو الثركة اٟتقيقية على سطح األرض، كىو أغلى ما ٘تلكو األكطاف كاألدياف، إذ يكفيو شرفان 
ًإٍذ قػيٍلنىا لًٍلمىبلًئكىًة اسٍ  ـى فىسىجىديكا ًإالا إًبًٍليسى أف سجدت لو ا١تبلئكة بأمر مليكها الرٛتن، قاؿ تعاُف: )كى جيديكا آًلدى

 (.ّْأىَبى كىاٍستىٍكبػىرى كىكىافى ًمنى اٍلكىاًفرًينى( )البقرة:
كالدكؿ ا١تتقدمة تدرؾ ما نقوؿ، كلذلك كثَتان ما تسهل ىجرة العقوؿ ا١تبدعة كأصحاب التخصصات 

 ا، كدعامة من دعائم التقدـ كالرقي اٟتضارم.العلمية النادرة إُف رحاهبا، كتقيم من تلك العقوؿ الوافدة رافدان ٢ت
كلكن ٙتة سؤاؿ ىنا، كىو: ١تاذا هتاجر الطاقات كالعقوؿ من البلداف النامية بإتاه الدكؿ ا١تتقدمة؟ كىل 

 من مصلحة الدكؿ النامية أف ٖتـر من خَتة أبنائها؟
 كاٞتواب ٯتكن ٖتديده ٔتا يلي:

أهنك معظم السكاف يف البلداف النامية، كالناس تبحث ىنالك أسباب اقتصادية، فاٞتوع كالفقر قد 
 ُبطبعها عن الكفاية كالوفر أك ما نسميو باألمن االقتصادم، قاؿ عركة بن الورد:

  ذريٍت للغٌت أسعى فإٓف  
 رأيت الناسى شرىم الفػػقَت    

 ِ كقاؿ ابن الوردم:
 

 حبكى األكطافى عجزه ظاىره 
 فاغًتٍب تلق عن األىًل بدؿٍ   

 الك أسباب سياسية، كىي تعود يف ٣تملها إُف اٟتركب كاالحتبلؿ كاالستبداد كقمع الرأم اآلخر.كىن
كىنالك أسباب نفسية، فقد يلجأ اإلنساف للغربة ألسباب كامنة يف داخلو من عاطفة حب أك كره أك 

 ّ ٨تو ذلك، قاؿ العباس بن األحنف:
 ع لتجمداكتسكبي عينام الدمو  سأطلبي بعد الدار عنكم لتقربوا

 ْكيف الغربة ٤تاسن شىت، منها الشعور بالتجدد كالنشاط، قاؿ أبو ٘تاـ:
لقه    كطوؿ مقاـً ا١ترء يف اٟتيِّ ٥تي

                                                 
 ـ.ُٕٓٗىػ/ ُّٓٗاىرة، (، مكتبة ا٠تا٧تي، القِّْ/ُالبياف كالتبيُت، للجاحظ، ٖتقيق عبد السبلـ ىاركف، ) - ُ
 (، دار الكتب العلمية.ٖٔٔجواىر األدب، للهامشي، ص ) - ِ
 ( دار الفكر العريب..َّالتلخيص، للخطيب القزكيٍت، بشرح الربقوقي، ص ) - ّ
 (.ُٗ/٥ُتتارات الباركدم، ) - ْ
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 لديباجتيػػػًو فاغًتٍب تتجددً 
   فإٓف رأيتي الشمسى زيدٍت ٤تبػػػةن 

 إُف الناس أف ليسٍت عليهم بسرمدً 
 ُإللف كاألليف، قاؿ الزركلي:كفيها مساكئ شىت أيضان، كيف ا١تقدمة اٟتزف على فقد ا

 ال ساكنان ألفٍت كال سىكنا العُتي بعد فراقها الوطنا 
كفقداف اإللف ٬تعل اإلنساف متخبطان، مضطربان، كيظهر ىذا يف سلوكو كتعاملو مع الناس، فبل ٯتيز عدكه من 

 ِ صديقو، قاؿ زىَت:
ُي  قي ُى ُى ُى   كمٍن يغًتٍب ٭تسٍب عدكان صديقى

ـٍ نفسى   وي ال ييكرـً كمٍن ال ييكػػرِّ
 فالغربة ليست إال موتان تدر٬تيان ٟتواس اإلنساف كقلبو معان، كلذلك ٗتتلط أماـ ناظريو األشياء.

كقد ال تكوف ا١تشكلة بالنسبة للفرد يف قرار ا٢تجرة أك عدمو، كلكن ماذا سيفعل اإلنساف لو ىا جر 
العطاء، كلكن ا١تشكلة األساسية يف ىذا القرار كماذا سيفعل إذا بقي يف كطنو؟ فا١تهم من العملية ىو اإل٧تاز ك 

ىي بالنسبة لؤلمة اليت تفقد أفبلذ أكبادىا، فعلى أم شيء من بعدىم سيقـو البنياف؟ كماذا فعلت الستبقاء 
     أبنائها؟ كأم مستقبل ألمة يرحل عنها أىل ا١تعرفة كاإلبداع؟

                                                 
 يف ديوانو. - ُ
 ر اآلفاؽ اٞتديدة، بَتكت.(، دأُٗشرح القصائد العشر، للتربيزم، بتحقيق د. قباكة، ص ) - ِ
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 نحو إصالح فكري
 

كإصبلح الفرد يبدأ من إصبلح فكره أكالن، كىكذا كاف سلف  إصبلح اجملتمع يبدأ من إصبلح الفرد،
، كال أدؿ على نبل تفكَتىم، كٝتو  ىذه األمة، فكرىم يرتفع عن الًتىات، كمقاصدىم تسمو على النجـو

نظر عثماف بن عفاف رٛتو اهلل إُف عَت مقبلة، فقاؿ مقاصدىم، كثاقب نظرهتم من خرب ذكره اٞتاحظ، قاؿ: )
 ُ ٖتب أف ٖتمل ىذه؟ قاؿ أبو ذر: رجاالن مثل عمر(. أليب ذر: ما كنت

ىذا خرب موجز، كلكن فيو مضمونان كبَتان، كدالالت بعيدة، فهو يهدينا إُف سر عظمة األمة ا١تسلمة، 
 كىو ذلك الفكر القيم ا١تستنَت ٔتشكاة النبوة، كالذم قاد رعاة اإلبل كالغنم إُف قيادة الشعوب كاألمم.

قدر ما  مم، كأساس تطورىا، كعليو تقـو دعائم اٟتضارة، كمقومات ا١تدنية، كعلىفالفكر ىو رصيد األ
يكوف ذلك الفكر أصيبلن كنابعان من تأمل كٕتربة كعمق كمعرفة ككاقع كاتزاف، بقدر ما تندفع ىذه األمة أك تلك 

فسية كالواقعية، كتطابق ٨تو سلم الرقي كالتطور، فإذا انسجم الفكر مع مكونات اإلنساف الركحية كالبدنية، كالن
مع الكوف كاٟتياة يف التفسَت كالغاية، فإف ىذا الفكر يكوف مثاليان متسقان من داخلو، كيستطيع أف ٭تقق ما 
تطمح إليو عواَف اإلنساف الداخلية من ا٠تَت كالسعادة كاٟتق كاٞتماؿ، كىذا ما ٖتقق لؤلمة العربية بعد اإلسبلـ، 

ي العقل البشرم من لوثات اال٨تراؼ العقدم كالسلوكي، مث قاـ بغرس قيم أصيلة فقد استطاع ىذا الدين أف ينق
عليا، ىذه القيم قد تضحي بالعاجل ابتغاء اآلجل، كتقدـ ا١تصلحة العامة على ا١تصلحة ا٠تاصة، كتقدس 

 التضحية بالذات من أجل سعادة اآلخر يف ٣تتمع اٟتق كا٠تَت كالقيم النبيلة.
ُن فريدان، كموضع القدكة كالقيادة يف كل شيء كال سيما لقد كاف اٞتيل األكؿ  من ىذه األمة جيبلن قرآنيان

، كلكن شتاف بُت األدائُت، كشتاف بُت  يف أفكاره كتصوراتو، صحيح أهنم كانوا يؤدكف العبادات ك٨تن نؤديها اليـو
الركوف إُف الدنيا، كتقدٔف دكافع كل أداء. فنحن نقرأ القرآف كنسمع األحاديث كا١تواعظ اليت ٖتثنا على عدـ 

بُّوفى  ا١تصلحة على ا١تبدأ، كمع ذلك فإف الدنيا تًتبع على عرش القلوب، كتكاد اآلخرة أف تينسى: )كىبلا بىٍل ٖتًي
 .(ُِ-َِاٍلعىاًجلىةى، كىتىذىريكفى اآٍلًخرىةى( )القيامة:

منا يريد بناء حلمو لقد تسلط علينا كىم قاتل من حب الدنيا، كحرص شديد على ٚتعها، كل فرد 
ا٠تاص، كتكوين عاَف مستقل بو، أشبو ٔتملكة صغَتة، يكوف ىو سيدىا ا١تطلق، ك٭تقق فيها ما تشتهيو نفسو، 

 كال يباِف باآلخرين، كلو كانوا ٭تًتقوف من حولو.
ما يكفي  كيف األرض ،(ِِكمع أف األرزاؽ مكفولة )كىيف السامىاًء رًٍزقيكيٍم كىمىا تيوعىديكفى( )الذريات:

سكاهنا لو تضاعفوا عشرات ا١ترات كما يذكر علماء البيئة كاٟتياة، فإف الصراع القائم يف ىذا الكوكب الصغَت 
مداره األكؿ كاألخَت على ا١تادة كالثركة، كالتهالك كالتنافس قائم على ٚتع األمواؿ من شىت السبل، كمن ىنا 

                                                 
 ـ.ُٕٓٗىػ/ ُّٓٗ(. مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة، ُٕٕ/ِالبياف كالتبيُت، للجاحظ، بتحقيق عبد السبلـ ىاركف، ) -ُ
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ليس اإلنساف، كال يتم ذلك إال عندما ٭تدث فصاـ بُت تسقط األمم، كذلك حينما يكوف ا١تاؿ ىو الغاية ك 
السلوؾ كالفكر أك بُت العقيدة كالواقع، أك بُت النظرية كالتطبيق، كال يشًتط يف سقوط األمم كذىاب اٟتضارات 
أف يكوف الفكر منحرفان فقط، فلو كاف الواقع منحرفان، كالفكر صحيحان، فإف السقوط قادـ ما َف يتم ٖتويل 

إُف كاقع مشاىد، كيكوف ىنالك ارتباط كثيق بينهما، ال ارتباط ترقيع كال تلفيق على حد قوؿ إبراىيم بن  ا١تبادئ
 ُ أدىم:

 نرقِّعي دنيانا بتمزيًق ديننا
 فبل دينينا يبقى كال ما نرقعي   
 

كنت لعثماف عند جوابو:   رحم اهلل أبا ذر، فلو كاف مكانو أم كاحد من رجاؿ عصرنا، ١تا تردد أف يقوؿ
أكد أف ٖتمل بالقناطَت ا١تقنطرة من الذىب كالفضة.. كلكن ىيهات أف يقوؿ ذلك أبو ذر، ككيف يقولو كىو 
الصحايب الزاىد ا١تتعفف الذم آثر اآلخرة على األكُف، كازدرل حطاـ الدنيا طالبان رضواف اهلل تعاُف. إنو يعيش يف 

البشرية ال يقدر عليو الضعفاء كا١تساكُت، كإ٪تا ينهض عاَف أٝتى، فهو يتمٌت صبلح البشرية كإنقاذىا، كصبلح 
بو الرجاؿ األمناء األقوياء باٟتق، األشداء يف مواجهة الباطل، الذين يعيشوف عدالن، كيقضوف شهداء، أمثاؿ 

 عمر كبقية ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم.
سد كالوطن، كيتجاكزكف شهوات لقد كانوا يًتفعوف عن التفكَت بالنفس فقط، كيتحرركف من جغرافية اٞت

ىذه الدنيا اليت ال تساكم عند اهلل جناح بعوضة، ليفكركا يف تصحيح مسار اٟتياة اإلنسانية، كذلك ال يتم إال 
 بنشر ا٠تَت كقمع ا١تفسدين، كالقصاص من الطغاة كإقامة العدؿ، كرفع لواء التوحيد فوؽ الثريا.

كنت سًتل جيوش ا١تنكوبُت كالفقراء على كجو األرض.. إهنا أمنية كماذا لو ٛتلت قافلة برجاؿ مثل عمر؟ ىل  
عظيمة جدا، ٘تناىا صاحب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كالذم كاف يفكر يف مشكبلت الناس، فبل يرل 
حبل ٢تا إال بوجود رجاؿ عظماء مثل عمر، حيث يعد عمر من أرفع النماذج اإلنسانية ا٠تالدة بُت ا١تسلمُت 

 .كغَتىم
كلكن أتراه يريد رجاالن مثل عمر يف إسبلمو؟ أـ يف ىجرتو؟ أـ يف صدقو كعدلو؟ أـ يف زىده كحلمو؟ أـ 

 يف خوفو من ربو؟ أـ يف جهاده كاستشهاده؟ أـ يف صحبتو كطاعتو للرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم.
ؿ، كعظمة إنو يريد رجاالن مثل عمر يف كل شيء، يتجسد من خبل٢تم معٌت اإلسبلـ، كٚتاؿ العد

 اإلٯتاف، كسطوة اٟتق، كصدؽ اٞتهاد، كٝتو األخبلؽ كرفعة النفس، كشفافية ا١تعاملة كنبل ا١تؤمن.
لقد كاف ىدؼ الصحابة رضي اهلل عنهم ٚتيعا ىو أف ال ينتكس الناس، فيعودكا إُف جاىلية قدٯتة، أك 

أك يفرطوا يف أماناهتم، كذلك ليستمر  ٮتًتعوا جاىليات جديدة، أاك يتقاعسوا عن نصرة دينهم، كأداء كاجباهتم،
                                                 

 (.ِٕٗ/ْفيض القدير، للمناكم، ) -ُ
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 ركب ا٠تَت، كال يقهره حزب الشيطاف، فيزحف لسحق جند ا٢تدل من جديد.
كماذا لو ٘تٌت أبو ذر أف ٖتمل تلك القافلة متاعان لو أما كاف ينفقو ليطعم بو اٞتائع كا١تسكُت كاألسَت؟ 

يف األرض، يعلم أف ىنالك ما ىو أىم من ا١تاؿ، بيد أف أبا ذر كىو يدرؾ أ٫تية ا١تاؿ يف غسل أحزاف ا١تعذبُت 
كىو الرجاؿ الصاٟتوف الذين ٭تافظوف على ذلك ا١تاؿ، كيثمركنو، كينفقونو ليكوف بلسمان للمحركمُت، فيمسح 

 عن عيوهنم الدموع من أجل إسعاد العاَف.
مثل عمر بإمكاهنم إسكا ت تلك اٞتركح صحيح أف ا١تاؿ ييسكن جركح احملركمُت مؤقتان، كلكن رجاال ن

بشكل دائم، فما أسرع ما يتلف ا١تاؿ أك يذىب بالنفقة، ك٭تتاج السائل إُف غَته من جديد، كلكن لو كجد 
العظماء أمثاؿ عمر فإف عد٢تم سيمؤل األرض، كسًتفرؼ أعبلـ اٞتود يف كل مكاف، كستبقى سَتهتم خالدة 

 تعلم اإلنسانية كتنَت ٢تا إشعاع ا٠تَت كطريق ا٢تدل.
يمة يف ميزاف أيب ذر ١تتاع الدنيا كلو لو سيق إليو فيما لو سادىا الظلم كالفساد، حيث إف الظلم يف كال ق

، كيناؿ الفاعل كا١تتفرج يف اٟتياة، كىو مؤذف بذىاب  ، كيطاؿ ا١تعطي كاحملرـك النهاية سيمحق الظاَف كا١تظلـو
ت للمرء كل أسباب السعادة كالرفاه، طا١تا َف العمراف، كىبلؾ البشر، فبل قيمة للحياة مع الظلم حىت كلو اجتمع

يقم عليها الشرفاء، كَف ٭تكمها األمناء مثل عمر، كىذه ىي ا١تصلحة اٟتقيقية أليب ذر كغَته، كلذلك رغبها أبو 
ذر بدالن من ا١تصاٌف الزائلة اليت يتهافت عليها أىل الدنايا من البشر، أكلئك الذين ٭تطموف مصاٌف اآلخرين من 

اٟتهم، كيبنوف أ٣تادىم من عرؽ الكادحُت كجوع الفقراء كا١تساكُت، فيتمنوف أف تصب الدنيا كنوزىا أجل مص
ذلك ا١تنهج الذم يتلمس صبلح البشرية يف قادة ٥تلصُت  يف جحورىم، فما أبعد أكلئك عن منهج أيب ذر؟

 ذر كغَته من سكاف عادلُت يقيموف منهج اهلل يف األرض بكل صدؽ كإخبلص كعزٯتة، كيف ىذا صبلح أليب
 العاَف.

كاليـو بعد أربعة عشر قرنان من إشراقة اإلسبلـ لو سألت أم عاقل عن أمنياتو ٟتدثك كثَتان عن أشياء ال 
تتجاكز إطار ا١تاديات ٔتا فيها من إغراء كمتاع، كمن ىنا تقهقرت اإلنسانية كباف عجزىا كفشلها، هتافت يف 

ككسل عند بعض األمم، كظلم كطغياف عند بعضها اآلخر، كال أتصور ىذا الفكر، كا٨تراؼ يف السلوؾ، كتبعية 
ا٠تراب الذم دؾ معاقل أمتنا على كجو ا٠تصوص ىو خراب صورم، بل ىو خراب جذرم جاء نتيجة لسبب 
مهم كىو خراب اإلنساف من داخلو، كبالتحديد من خراب األفكار أك من سوء ترتيبها، فالواجب على ا١تهتمُت 

نساف كبناء األكطاف يف عا١تنا اإلسبلمي أف يهتموا بشكل قوم كفعاؿ ببناء العقل ا١تسلم، كصياغة بإصبلح اإل
الفكر عند شباب ىذه األمة، كذلك حسب القواعد ا٠تلقية كالقيمية ٢تذه األمة، مبتعدين عن ا٠ترافة كاألساطَت، 

ركل ا١تغَتة بن شعبة، قاؿ: انكسفت  فقد كاف النيب ٤تمد عليو السبلـ كىو القدكة كاألسوة رائدا يف ذلك،
الشمس على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يـو مات إبراىيم، فقاؿ الناس: إ٪تا انكسفت ١توت إبراىيم. 
فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم: )إف الشمس كالقمر آيتاف من آيات اهلل، ال ينكسفاف ١توت أحد كال ٟتياتو، 
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 ُ لوا حىت تنجلي(.فإذا رأيتمو٫تا فادعوا كص
كينبغي االستفادة من أىم أسلحة العصر كىي العلم كا١تعرفة، كمن خربات األمم كالشعوب يف شىت ا١تيادين، 

 ليكوف لدل اإلنساف بصَتة قوية من داخلو ٖتصن من الوقوع يف مستنقع الضبلؿ.
 

 ونقوؿ في الخاتمة:
 أيتها اٟتياة اٞتميلة ٔتا فيها من مفاجآت كتقلبات.

 تها الدنيا اٟتلوة حينان كا١ترة أحيانان أي
 أيتها البشرية اليت ٕتنح للمبلئكة مرة، كللشياطُت ألف مرة.

 أيتها العيوف اليت تنتظر بسمة الفجر من كراء جبلبيب الظبلـ.
 أيتها القلوب اليت ترتعش أحبلمها يف عاَف الرعب كاٟترب.

توا على أىوائكم هتافت اٞتراد على الزرع، كعليكم إذا أردمت ال تنتظركا من جحافل الظا١تُت كقفة عدؿ، كال تتهاف
صبلح شأنكم كالعاَف من حولكم أف تنشئوا جيبلن أقدامو يف األرض كأحبلمو يف السماء، يفكر بالقيم 
كاألخبلؽ قبل أف يفكر باألىواء كالشهوات، كيًتفع عن سفاسف األمور كمفاسد األخبلؽ، فبل صبلح للحياة 

ها، كال يصلح أىلها إال بصبلح عقو٢تم كأفكارىم، كال يتم ذلك إال عندما نتبٌت فلسفة رشيدة إال بصبلح أىل
مثل فلسفة أيب ذر، كىي فلسفة تفكر بصبلح اإلنساف كاجملتمعات قبل أف تفكر يف طعامها كشراهبا، ك٢توىا 

 كلذاهتا.

                                                 
مؤسسة الرسالة،  (.ٕٔ/ٕأخرجو الشيخاف كابن حباف، انظر: صحيح ابن حباف بًتيب ابن بلباف، ٖتقيق شعيب األرناؤكط، ) -ُ

 ـ.ُٕٗٗىػ/ُُْٖبَتكت، الطبعة الثالثة، 
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 حقوؽ اإلنساف
 

اإلنساف، فالشريعة اإلسبلمية قررت حقوقا للفرد  تعتز ىذه األمة العربية ٔتَتاثها الضخم يف ٣تاؿ حقوؽ
 كللجماعة، كللمسلم كغَت ا١تسلم، كللعبد كاٟتر، كللذكر كاألنثى، كللمولود كالشاب كالعجوز على حد سواء.

 فمن ذلك:
ٍن أىرىادى أىٍف ييًتما يف الرضاعة كالنفقة، قاؿ تعاُف: )كىاٍلوىاًلدىاتي يػيٍرًضٍعنى أىٍكالدىىينا حىٍولىٍُتً كىاًملىٍُتً  حق الطفل -  ًلمى

ةه ًبوىلىًدىىا كىال الراضىاعىةى كىعىلىى اٍلمىٍوليوًد لىوي رًٍزقػيهينا كىًكٍسوىتػيهينا بًاٍلمىٍعريكًؼ ال تيكىلافي نػىٍفسه ًإالا كيٍسعىهىا ال تيضى  ارا كىاًلدى
أىرىادىا ًفصىاالن عىٍن تػىرىاضو ًمنػٍهيمىا كىتىشىاكيرو فىبل جينىاحى عىلىٍيًهمىا كىًإٍف أىرىٍدمتيٍ أىٍف مىٍوليوده لىوي ًبوىلىًدًه كىعىلىى اٍلوىاًرًث ًمٍثلي ذىًلكى فىًإٍف 

ٍعريكًؼ كىاتػاقيوا اللاوى كىاٍعلى  ليوفى بىًصَته( ميوا أىفا اللاوى ٔتىا تػىٍعمى تىٍستػىٍرًضعيوا أىٍكالدىكيٍم فىبل جينىاحى عىلىٍيكيٍم ًإذىا سىلاٍمتيٍم مىا آتػىٍيتيٍم بًاٍلمى
 (.ِّّ)البقرة:

ًنيئان يف ا١تهر، قاؿ تعاُف: )كىآتيوا النِّسىاءى صىديقىاهًتًنا ٨ًتٍلىةن فىًإٍف ًطٍْبى لىكيٍم عىٍن شىٍيءو ًمٍنوي نػىٍفسان فىكيليوهي ىى  وحق المرأة -
 (. ْمىرًيئان( )النساء:

ٍنًكحيوا اأٍلىيىامىى ًمٍنكيٍم كىالصااًٟتًُتى ًمٍن ًعبىادًكيٍم ، يف تكوين األسرة، قاؿ تعاُف: )كىأى وحق العبيد والمستضعفين -
 (. ِّكىًإمىاًئكيٍم ًإٍف يىكيونيوا فػيقىرىاءى يػيٍغًنًهمي اللاوي ًمٍن فىٍضًلًو كىاللاوي كىاًسعه عىًليمه( )النور:

ٍيئان با١تعاملة اٟتسنة، قاؿ تعاُف: )كىاٍعبيديكا  وحق الوالدين والجار والصاحب والقريب - اللاوى كىال تيٍشرًكيوا بًًو شى
ٍيًن ًإٍحسىانان كىًبًذم اٍلقيٍرَبى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكًُت كىاٞتٍىاًر ًذم اٍلقيٍرَبى كىاٞتٍىاًر اٞتٍينيبً  كىالصااًحًب بًاٞتٍىٍنًب كىاٍبًن  كىبًاٍلوىاًلدى

 (. ّٔمىٍن كىافى ٥تيٍتىاالن فىخيوران( )النساء: بُّ الساًبيًل كىمىا مىلىكىٍت أىٯٍتىانيكيٍم ًإفا اللاوى ال ٭تيً 
٦تن ال يرفع سيفان يف كجو الدعوة باألمن كالتعايش السلمي، قاؿ تعاُف:  وحق األقليات من غير المسلمين -

يًن كىَفٍى ٮتيٍرًجيوكيٍم ًمٍن ًديىارًكي  بُّ )ال يػىنػٍهىاكيمي اللاوي عىًن الاًذينى َفٍى يػيقىاتًليوكيٍم يف الدِّ ٍم أىٍف تػىبػىرُّكىيٍم كىتػيٍقًسطيوا إًلىٍيًهٍم ًإفا اللاوى ٭تًي
 (. ٖاٍلميٍقًسًطُتى( )ا١تمتحنة:

ى الرٍُّشدي ًمنى اٍلغىٌي()البقرة: من اآلية وحق حرية العقيدة، - يًن قىٍد تػىبػىُتا  (.ِٔٓقاؿ تعاُف: )ال ًإٍكرىاهى يف الدِّ
 ُ بن األىتم: كالعرب أمة ٖتب مكاـر األخبلؽ، قاؿ عمرك

ـى فينا  قي الكرامةى حيث ماال  كنكرـي جارنا ما دا ُي  كنتبعي
ككانوا يف جاىليتهم يقركف الضيف، ك٬تَتكف ا١تستجَت، كيطعموف الطعاـ، ك٭تًتموف حرية العقيدة، 
فمنهم من عبد األصناـ، كمنهم من عبد النجـو كالشياطُت كالطواغيت، كمنهم من تنصر أك هتود، كمنهم من  

ف على اٟتنيفية اإلبراىيمية، كتعايش اٞتميع يف جزيرهتم من غَت سلطة مركزية، فلما جاء اإلسبلـ عزز القيم كا
األخبلقية، كشرع من األحكاـ ما ٭تمي حقوؽ اإلنساف، كألغى من قوانُت اٞتاىلية كأعرافها ٦تا فيو مساس 

                                                 
 (، عاَف الكتب.ِٓ/ّمعاىد النصيص للعباسي، ٖتقيق ٤تمد ٤تيي الدين عبد اٟتميد، ) - ُ
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، أك عدكاف على حرية الدياف، قاؿ تعاُف: ْتقوؽ اإلنساف من كأد للبنات، أك احتقار للمرأة، أك أذل للعبيد
اءىكيٍم بًاٍلبػىيػِّنىاًت ًمٍن رىبِّكيٍم كىًإٍف )كىقىاؿى رىجيله ميٍؤًمنه ًمٍن آًؿ ًفٍرعىٍوفى يىٍكتيمي ًإٯتىانىوي أىتػىٍقتػيليوفى رىجيبلن أىٍف يػىقيوؿى رىيبِّى اللاوي كىقىٍد جى 

( يىكي كىاًذبان فػىعىلىٍيًو كىًذبيوي كىًإٍف يىكي  صىاًدقان ييًصٍبكيٍم بػىٍعضي الاًذم يىًعديكيٍم ًإفا اللاوى ال يػىٍهًدم مىٍن ىيوى ميٍسًرؼه كىذاابه
 (.ِٖ)غافر:

فابتدأ  بيد أف ىذه ا١تَتاث الضخم يف حقوؽ اإلنساف بدأت ىذه األمة تفقده شيئان فشيئان عرب الزماف،
دين ا١تهديُت ا١تنتخبُت من الرعية، مث كقع السيف بعد ذلك يف عهد الصحابة، فقد قتل ثبلثة من ا٠تلفاء الراش

ذلك بآؿ بيت النيب عليو السبلـ، فقتل اٟتسُت كعدد من آلو كذريتو، كَف تزؿ الفنت تنمو كتتفاقم إُف يومنا ىذا، 
حىت صارت األمة اإلسبلمية مثبلن للظلم كاالستبداد، كصارت تقارير اإلدانة تنصب عليها من ٚتعيات حقوؽ 

ليل هنار، ككجدت بعض الدكؿ ذات النفوذ مدخبلن ٢تا للسيطرة على أجزاء من العاَف اإلسبلمي  ساف العا١تيةاإلن
بدعول نصرة ا١تظلومُت كٖترير اإلنساف، كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو ىو: ألسنا ٨تن أكُف بتعليم اآلخرين حقوؽ 

فلماذا ال ٪تارس ما  دهتم أمهاهتم أحراران( ؟اإلنساف؟ أَف يقل عمر بن ا٠تطاب: )مىت استعبدمت الناس كقد كل
تعلمناه من ديننا كتراثنا كحضارتنا هبذا الصدد، بدالن من أف يأيت اآلخركف ليهبونا ىذه اٟتقوؽ ككأننا أمة متخلفة 

 جاىلة َف تعلم الناس يومان أصوؿ اٟتضارة، كمناىج البحث يف العلـو كقواعد ا١تدنية كالنظاـ.
ف نذكر بأف انتهاؾ حقوؽ اإلنساف ليس قاصران على ىذه األمة، بل ٚتيع األمم كمن نافلة القوؿ أ

 شريكة فيو على درجات متفاكتة، قاؿ الشاعر:
 جرٯتةه ال تغتفرٍ  قتل امرئ يف غابةو 

 مسألةه فيها نظرٍ   كقتل شعبو آمنو 
ُن مدعوكف إُف مزيد من الفهم كالرعاية ٟتقوؽ اإلنسا ُن ُن ُن ُن ف، فالذم يسكت عن فالناس فوؽ األرض ٚتيعان

انتهاؾ حقوؽ اإلنساف، أك يقـو بانتهاكها خارج حدكد ببلده، كلهم سواء يف انتهاؾ حقوؽ اإلنساف، كعليو 
 فليس ٙتة مكاف إال كتنتهك فيو حرمة اإلنساف بطريقة أك بأخرل كعلى درجات متفاكتة.
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 مرحباً بشهر الصياـ
 

 عاـ مرة، فتجلب معك السعادة كالربكة كالنشاط.يف كل  مرحبا أيها الشهر العظيم، فأنت تزكرنا
مرحبا برمضاف، فهو شهر الطاعة كالزىد كالتقشف كالقياـ هلل عز كجل، كىذا الشهر العظيم شرع لًتبية 
األمة ا١تسلمة على الصرب كٖتمل ا١تشاؽ يف سبيل اهلل، فاألمة ا١تسلمة أمة عمل كإنتاج كجهاد، كال يتم ذلك من 

 من اإلٯتاف ٔتنزلة الرأس من اٞتسد، ككفى بالصياـ باعثا على الصرب، فيو ٭تبس اإلنساف دكف الصرب، فالصرب
نفسو طواعية عن لذائذ اٟتياة ابتغاء كجو اهلل عز كجل، كىذا اٟتبس يولد يف نفسو القدرة على التحمل يف أعىت 

 الظركؼ، كيريب فيو اإلرادة اٟترة اليت ال ٗتضع إال هلل تعاُف.
شهر عمل كنشاط، كليس شهر كسل كٜتوؿ، فالصائم يف طاعة كلو رقد، كامتناعو عن  كشهر الصياـ

الطعاـ ١تدة هنار كامل يعطيو القوة كا١تناعة، فا١تعدة بيت الداء كاٟتمية رأس كل دكاء كما تقوؿ العرب، كىنالك 
.  بعض األمراض ال عبلج ٢تا إال بالصـو

لطاعات للدرجات، كيسارع أىل ا١تعاصي للتوبة، كيف رمضاف تتنزؿ رٛتات السماء، فيسارع أىل ا
كيتنافس الناس يف عمل ا٠تَت كا١تربات، كتفتح ٢تم أبواب السماء، كهتب عليهم ريح اٞتنة: ) كىيف ذىًلكى فػىٍليىتػىنىافىًس 

 (.ِٔاٍلميتػىنىاًفسيوفى()ا١تطففُت: من اآلية
  نتاجية، ٘تامان إلتضاعف طاقتها اكشهر الصـو شهر عمل كجهاد، فيو ٬تب أف تستعد األمة للعمل، ك 

كما يستعد اٞتنود كقت النفَت، كينبغي استغبلؿ كل دقيقة يف موسم ا٠تَت ىذا ألهنا فرصة ال تعوض، يبادر إليها 
 من عرؼ قيمة الوقت يف ىذا الشهر العظيم.

ت الفاسدة، كالنجاح يف ىذا الشهر عندما ٩ترج منو كقد ٖتررنا من العبودية للشهوات اٞتا٤تة، كالرغبا
كاألىواء القاتلة، كذلك ال يتم إال عندما نقهر اٟتقد بالصفح، كالعداكة بالتسامح، كالعجلة بالصرب، كالذنوب 

 بالتوبة.
 بالنـو كالكسل؟ شهر الصـو نتاج فيو، أـ ضيعناإلفلنسائل أنفسنا عقب كل رمضاف: ىل زدنا ا

 أحدث األفبلـ؟أـ بالسهر على  ،ىل مرت لياِف رمضاف بالقياـ كالتهجد
كما قاؿ أمَت   ؟أـ كُف ك٨تن أشد شوقا إُف الطعاـ كا١تلذات، كاللهو كاالنفبلت ،ىل كُف رمضاف ك٨تن ٨تبو ك٭تبنا

 ُ الشعراء أٛتد شوقي:
 ا يا ساقي ىاهتً كُفا  رمضافي 

ًُ  مشتاقةن     تسعى إُف مشتاًؽ

                                                 
 (، دار الفكر العريب، بَتكت.ّٖٖ/ِالشوقيات، شرح د. ٭تِت شامي، ) - ُ
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مشردة، أك يتيم مكتئب، أك فقَت بائس؟ أـ  لنهضة األمة؟ ىل فكرنا بالرعاية ألسرة حضاريان  ىل أعددنا مشركعان 
 لنلهو كنرتع يف العيد السعيد ببل حسيب أك رقيب؟ ،فكرنا بالسفر إُف ببلد اللهو كا١تلذات

 ىل حققنا مقاصد الصياـ كفوائده؟
ؿ ٖتت عنواف: )تفريط ا١تسلمُت يف مقاصد اقعلى ىذا السؤاؿ، فاٟتسن الندكم رٛتو اهلل  ولشيخ أبلقد أجاب ا

صـو كجناية العادات على العبادات( ما يلي: ).. كلكن ا١تسلمُت قد جنوا يف كثَت من األحياف على أنفسهم، ال
كعلى مقاصد الصـو كفوائده بالعادات اليت يبتدعوهنا، كّتهلهم كإسرافهم يف اإلفطار كالطعاـ، كاإلسراؼ الذم 

ية، كقد ال حظ ذلك بدقة حجة اإلسبلـ الغزاِف يفقد الصـو الشيء الكثَت من فائدتو كقوتو اإلصبلحية كالًتبو 
أف ال يستكثر من الطعاـ اٟتبلؿ كقت اإلفطار ْتيث  :كٖتدث عنها بببلغة، يقوؿ رٛتو اهلل: األدب ا٠تامس

ٯتتلئ جوفو، فما من كعاء أبغض إُف اهلل عز كجل من بطن ملئ من حبلؿ، ككيف يستفاد من الصـو قهر عدك 
ما فاتو ضحوة هناره، كرٔتا يزيد عليو يف ألواف الطعاـ، حىت ارؾ الصائم عند فطره اهلل ككسر الشهوة إذا تد

استمرت العادات بأف تدخر ٚتيع األطعمة لرمضاف، فيؤكل من األطعمة فيو ما ال يؤكل يف عدة أشهر، كمعلـو 
هنار إُف العشاء  أف مقصود الصـو ا٠تواء، ككسر ا٢تول لتقول النفس على التقول، كإذا دفعت ا١تعدة من ضحوة

حىت ىاجت شهوهتا، كقويت رغبتها، مث أطعمت من اللذات كأشبعت، زادت لذهتا، كتضاعفت قوهتا، كانبعث 
من الشهوات ما عساىا كانت راكدة لو تركت على عادهتا، فركح الصـو كسره تضعيف القول اليت ىي كسائل 

ل، كىو أف يأكل أكلتو اليت كاف يأكلها كل ليلة لو الشيطاف يف العودة إُف الشركر، كلن ٭تصل ذلك إال بالتقلي
َف يصم، فأما إذا ٚتع ما كاف يأكل ضحوة إُف ما كاف يأكل ليبل، فلم ينتفع بصومو، بل من اآلداب أف ال 
يكثر النـو بالنهار، حىت ٭تس باٞتوع كالعطش، كيستشعر ضعف القول، فيصفو عند ذلك قلبو، كليستدٔف كل 

ف حىت ٮتف عليو هتجده كأكراده، فعسى الشيطاف أف ال ٭تـو على قلبو، فينظر إُف ملكوت ليلة قدران من الضع
 ُ.السماء(

إنو ال بد من أف نعيد ٢تذه الشعَتة ا١تباركة ٤تتواىا الركحي بالتقليل من األطعمة كا١تلذات، كبالتسامي 
اف، كتطهر أركاحنا من فوؽ الغضب كاالنفعاالت، فما شرعت فريضة الصياـ إال لتذىب عنا رجس الشيط

ـي كى  مىا  اآلثاـ، كٕتعلنا دائما يف كنف الرٛتن، كصدؽ اهلل العظيم إذ يقوؿ: )يىا أىيػُّهىا الاًذينى آمىنيوا كيًتبى عىلىٍيكيمي الصِّيىا
  (.ُّٖكيًتبى عىلىى الاًذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم لىعىلاكيٍم تػىتػاقيوفى( )البقرة:

 

                                                 
ـ، دار القلم، ُْٕٗ(، الطبعة الثالثة، ِِِ-ُِِانات األخرل، ص )األركاف األربعة يف ضوء الكتاب كالسنة مقارنة مع الدي -ُ

 الكويت.
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 ؾ الشبابالتأكيد على الهوية في سلو 
 

الشباب ىم عمدة األكطاف، كرجاؿ الغد، كاألمل الباسم على شفاه اآلباء كاألمهات، نشقى ألجلهم، 
 كنفرح لفرحهم، ك٨تزف ٟتزهنم.

كالشباب ىم كسيلة التواصل الثقايف كاالجتماعي بُت ثقافة اآلباء كاألجداد، كالناشئُت من الذرية 
 ُ طائي:كاألحفاد، قاؿ رؤبة ٯتدح عدم بن حامت ال

ُي يف الكرـٍ      بأبًو اقتدل عدمُّ
 كمن يشابٍو أبوي فما ظلمٍ      

، كسيطرة القوم على مقاليد األمور، دب إلينا داء  كلكن بسبب ىذا االمتزاج اٟتضارم يف العاَف اليـو
 األمم األخرل، من الفساد النفسي كا٠تلقي كالسلوكي.

 اٟتديثة.بعض شبابنا اليـو ال ىم لو إال متابعة ا١توضة 
كبعضهم يتبع الغرب اتباعان أعمى يف كل شيء، فمرة كانت موضة ا٠تنافس دارجة حىت َف تعد ٘تيز الشاب من 

 الفتاة، كيف ذلك يقوؿ أحد الشعراء من قصيدة طويلة:
 لقد ٗتنفسى حىت قلتي يف عجبو 

 حَتتى عقلي أأنثى أنتى أـ ذكري   
رت تعجب من كثرة الرؤكس اٟتليقة، كىذه اٟتبلقة كانت كاليـو جاءت موضة اٟتبلقة على ا١توسى، حىت ص

 خاصة ٔتن ٮترج من السجن كنوع من العقوبة، أك ٔتن يؤدم مناسك اٟتج كالعمرة كنوع من القرَب إُف اهلل.
 كبعضهم يتشبو باٞتنس اآلخر يف سلوكو كمظهره.

ب ا١تتغطرس الذم صرح بأنو لو كبعضهم يتشبو بأبطاؿ الفن كالرياضة من أمثاؿ ا١تطرب جاكسوف )ىذا ا١تطر 
عرؼ أف العرب سيعجبوف بغنائو ١تا غٌت أصبلن، إنو مايكل جاكسوف أصبح يناـ يف خيمة من األككسجُت ليطيل 

 ِعمر شبابو(
كبعضهم يتسكعوف على األرصفة كالشوارع، ك٭تفظوف من األغآف أكثر ٦تا ٭تفظوف من القرآف، كيعرفوف من 

 ن السَتة.األفبلـ أكثر ٦تا يعرفوف م
إذا سألتهم عن اٟتسن البصرم كسفياف الثورم كأيب حنيفة النعماف سكتوا، ككاف سكوهتم عيا، كإذا سألتهم عن 

 أبطاؿ الرياضة كالفن كالغناء نطقوا، ككاف نطقهم ببلغة!.
إنو شباب اله عابث، فقد القدكة، كفقد ا٢تدؼ يف اٟتياة، فهو يهدر الوقت كيضيع ا١تاؿ، كيبلي أحلى 

                                                 
 (.َٓ/ُشرح ابن عقيل، بتحقيق ٤تمد ٨تيي الدين عبد اٟتميد، ) - ُ
 (.ُِ(، ص )٣ّٓٔتلة سيديت، العدد ) - ِ
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 ُيامو ببل طائل من كراء ذلك كلو، كهلل در أيب العتاىية حُت قاؿ:أ
 إف الشبابى كالفراغى كاٞتدة

 مفسدةه للمرًء أمُّ مفسدةٍ   
إف ظاىرة تفلت بعض الشباب من االلتزاـ كاألخبلؽ ظاىرة اجتماعية مرضية خطَتة، فالشباب ىم عماد األمة، 

كتهم األىواء كا١تخدرات، ٖتولوا إُف أداة مقلقة لؤلمن االجتماعي، كأملها الباسم، فإذا ٩ترهتم الشهوات، كاستهل
 كمسببة للفساد يف األرض.

كىذه اال٨ترافات تأتينا اليـو من الغرب، فتجد من يركج ٢تا يف ببلد العرب كا١تسلمُت، فكما انتقل لنا الغزك 
لبل٨تبلؿ أعبلمو، كصحفو ككتابو كأقبلمو، الفكرم كاللوثات الفنية ينتقل لنا أيضان عدكل اجملوف كاال٨تبلؿ، كصار 

بل ىو يغزك البيوت من خبلؿ الفضائيات، حيث إف بعضها يربع يف تصوير الفساد كتزكيقو، فيضل أبناء ىذه 
 األمة باسم التقدـ كالفن كاٟتب كالضحك كالفرفشة.

عنك، أك نظر لقد نشأ جيل ال ينتمي لقضايا أمتو، إذا حدثتو عن أم مأساة من مآسي األمة أعرض 
إليك ككأنك رجل قادـ من كوكب آخر تريد عمل ا١تستحيل، سرعاف ما يقوؿ لك: إف ىذا الواقع لن يتغَت، فما 
عليك إال أف تسايره، كأكُف من اٟتديث عن األكىاـ كا١تشكبلت أف ٘تارس الواقع كما ىو، ال تنظر للدنيا بنظارة 

أف تلهو، دع ا٠تلق للخالق، إُف غَت ذلك من العبارات اليت  سوداء، دع القلق كابدأ اٟتياة، حاكؿ أف تفرح..
 تسمعها من ىؤالء ا١تتحررين من ٫تـو أمتهم كقضاياىا.

ترل كيف يرضى إنساف لنفسو أف يكوف تابعا لغَته من أىل الفسق كالضبلؿ؟ كما قيمة اإلنساف إذا َف 
 تكن لو شخصية مستقلة كرٯتة ال تذكب كراء اآلخرين؟ 

ؼ َف يكن ليحصل لو اىتم ا١تربوف بالتأكيد على ا٢توية كاستقبلؿ الذات كالتحذير من التبعية، إف اال٨ترا
كإشعار الشاب العريب بصفات الرجولة كالكرامة، كبعث االعتزاز بأبطاؿ أمتو، كالكشف عن زيف أكلئك 

 الفاسدين الذين يتبعهم بعض الشباب اتباعان أعمى.
ُن فاٖتُت يًتكوف سَتة أكلئك األبطاؿ، إنو ١تما يدعو للعجب أف شبابان ك ُن ُن ُن اف أجدادىم أبطاالن

 كيتبعوف بعض ا١تنحرفُت يف الغرب ليتخذكا منهم قدكة.
لنبعث يف شبابنا قيم العركبة كاإلسبلـ، لنجعلهم يقرؤكف سَت عظمائنا يف التاريخ، لنذكرىم دكمان بأهنم من خَت 

 ِ لرضي:أمة أخرجت للناس، كلنذكرىم أيضان بقوؿ الشريف ا
 َف يكٍن مثلى سيًفوً  إذا عريبي  

 مضاءن على األعداًء أنكرهي اٞتدُّ      

                                                 
 (، عاَف الكتب.ِّٖ/ِمعاىد النصيص للعباسي، ٖتقيق ٤تمد ٤تيي الدين عبد اٟتميد، ) - ُ
 (.ِّٓ/ِتارات الباركدم، )٥ت - ِ
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 الخشوع روح الصالة
 

فيها، قاؿ تعاُف: )قىٍد أىفٍػلىحى اٍلميٍؤًمنيوفى، الاًذينى ىيٍم يف صىبلهًتًٍم خىاًشعيوفى(  ا٠تشوع يف الصبلة أىم ما
 (.ِ-ُ)ا١تؤمنوف:

، فعندما ٮتشع ا١تؤمن يف صبلتو فإنو يشعر با٠تضوع ُؿ، كخاؼ.(كمعٌت )خشع خشوعان: خضع، كذ
كالذؿ كالطمأنينة كالفقر إُف اهلل تعاُف، فًتاه يقشعر جلده من خشية اهلل، كيصرؼ ذىنو عن كل ما سواه، فإنو 
قائم بُت يدم ملك ا١تلوؾ كجبار السماكات كاألرض، الذم بيده ملكوت كل شيء، كإليو مصَت ا٠تبلئق كلها، 
كقد كاف السلف الصاٌف قدكة لنا يف ىذا اجملاؿ، فقد كانت صبلهتم صبلة مودع ٢تذه الدنيا، مستقبل لآلخرة، 
ككانوا حُت يقرؤكف آيات الرٛتة يستشعركف نعيم اٞتنة فيفرحوف بو، كعندما يقرؤكف آيات العذاب يستشعركف 

)إذا قاـ يف الصبلة كأنو عمود من ا٠تشوع،  عذاب النار فيبكوف من خشية اهلل، فهذا عبد اهلل بن الزبَت، كاف
ككاف يسجد فتنزؿ العصافَت على ظهره ال ٖتسبو إال جذع حائط، كصلى يوما يف اٟتجر ػ اٟتطيم ػ فجاء حجر 
قدامو فذىب ببعض ثوبو، فما انفتل. كقاؿ ميموف بن مهراف: ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتان يف صبلة قط، 

سجد، ففزع أىل السوؽ ٢تدمها، كإنو لفي ا١تسجد يصلي، فما التفت. ككاف علي بن كلقد اهندمت ناحية من ا١ت
اٟتسُت رضي اهلل عنهما إذا توضأ اصفر لونو، فقيل لو: ما ىذا الذم يعتادؾ عند الوضوء؟ فقاؿ: أتدركف بُت 

؟!!(  ِيدم من أريد أف أقـو
ت ببل مربر، كال عبث بغطاء تلك بعض الصور من خشوع السلف، فبل حركات كال ٘تايل، كال التفا

الرأس أك حكة للجسم، كال ٘تلمل كراء اإلماـ، كال يضع أحدىم ثقلو على إحدل رجليو دكف األخرل، مث يغَت 
كضعو كل حُت، كال ضحك كال لعب، كال يرنو أحدىم إُف السماء أك ا١تارة، كال تتعلق قلوهبم باألسواؽ كالبيع 

.كالشراء كىم يف الصبلة، كإ٪تا يقف   أحدىم ككأنو جندم يف كاجبو، يبتغي رضاء اٟتي القيـو
يظن بعض ا١تصلُت أف ا١تخالفات بالصبلة مسموح هبا، كأف ا١تهم ىو أنو يصلي كليس مثل غَته ٦تن 
تقاعس عن أداء ىذه الفريضة، ككأهنم َف يدركا بأف الغريق ال يقاس عليو يف السباحة، كا١تقصر ال يصلح للقياس 

أف ا١ترء ال ينبغي لو أف يقرف نفسو ٔتن ىو أسوأ حاال منو فيتواكل، كإ٪تا يقرف نفسو با١تهرة الربرة،  عليو ىنا، ٔتعٌت
الشاسع بُت  فينشط للسعي كالعمل، فأكُف هبم أف يقرنوا صبلهتم بصبلة السلف الصاٌف، ليعرفوا الفرؽ

 الصبلتُت، فيتداركوا التقصَت قبل فوات األكاف.
صبلة من حكم كأسرار، كاستسلمنا فيها هلل الواحد القهار، كاقشعرت جلودنا، كذرفنا الدمع كلو استوعبنا ما يف ال

مدراران، كحافظنا على الصبلة آناء الليل كأطراؼ النهار، لكسانا اهلل حلل طاعتو، كٚتلنا بنور التقول، كحل علينا 

                                                 
 ا١تعجم الوسيط، مادة ) خشع (. - ُ
 (..٥ُِتتصر منهاج القاصدين، للمقدسي، ص ) - ِ
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  رضوانو، كليس بعد رضوانو من مرتبة تشرئب إليها أعناؽ العابدين.
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 قاعدة تربوية في العدؿ
 

األنبياء ىم قادة ىذا العاَف ٨تو اٟتق كا٠تَت كاٞتماؿ، فهم قادة الفكر كاألخبلؽ كالعواطف ببل ريب، 
 كىذه حقائق مسلمة، ٢تا من األدلة العقلية، كالشواىد اليقينية، كالرباىُت العلمية، كاألخبار التارٮتية، ما يثبت

 صدقها ا١تطلق.
كبُت أيدينا رصيد ضخم من مَتاث األنبياء كآثارىم، كىذا الرصيد يشهد ٢تم ٚتيعان بأهنم عليهم السبلـ ىم 

 ا١تخلصوف ٢تذه البشرية، كا١تنقذكف ٢تا من كل اال٨ترافات كاألكىاـ، كالفنت كالشركر كاآلثاـ.
لة مبادئ اٟتق فيو، فإف الشوكة كالقوة كإذا كاف األنبياء ىم رجاؿ اإلصبلح يف ىذا العاَف، كىم ٛت

عندما تكوف ٢تم، فإف ا٠تَت يعم أرجاء األرض، نتيجة ترٚتة ا١تبادئ اليت ٭تملوهنا من صورهتا النظرية إُف كاقع 
 ملموس معاين، كعند ذلك يصبح الوجود دكحة ظليلة من الرٛتات كا٠تَتات كاٟتب كالعطاء.

إهنم يتعرضوف مع أتباعهم لسلسلة من االبتبلءات الكثَتة الطويلة، كأما إذا كانت الشوكة بيد أعدائهم، ف
 على أيدم أعدائهم من جبلدم اإلنسانية، مث ينتهي الصراع الطويل بإحدل اٟتسنيُت: النصر أك الشهادة.

كالقرآف الكرٔف قص لنا قصصان عن أنبياء انتصركا كآخرين استشهدكا، كعن أنبياء صاركا ملوكا فأقاموا 
  يف األرض، كآخرين تعرضوا حملن كثَتة، كمن ىؤالء يوسف عليو السبلـ.دين اهلل

من االبتبلءات، خرج منها نقي الثوب كالترب ا١تسبوؾ، كصل إُف عرش مصر،  فيوسف بعد سلسلة
 فماذا كانت سياستو آنذاؾ؟ 

ت على خزائن األرض؟ إهنا تتلخص ٓترب موجز يسوقو ابن قتيبة كىو: )قيل ليوسف عليو السبلـ: مالك ٕتوع كأن
 ُقاؿ: أخاؼ أف أشبع فأنسى اٞتائع(.

حُت يصل نيب إُف موقع ا١تسئولية فمعٌت ىذا أف ا١تعذبُت يف األرض من فقراء كمساكُت كمظلومُت قد 
حفتهم الرٛتة كغمرهتم السعادة، فالنيب ىو أعظم من يتحمل ا١تسئولية، كىو أحرص على اإلنساف من أمو كأبيو، 

ل ٫تـو ا١تعذبُت كالضعفاء كيعمل على تصفيتها كاحدان تلو اآلخر، بكل ما آتاه اهلل من عوف كىو الذم ٭تم
 ككسائل.

فيوسف عليو السبلـ الذم عاش مع الطبقة العليا يف مصر يف بيت العزيز، كعاش مع الطبقات 
بدك كاٟتضر، كعرؼ ا١تسحوقة يف السجن، كتنقل بُت الطبقتُت، كعرؼ ٫تـو الناس كمشكبلهتم، كمعاناهتم يف ال

مشكبلت األسرة كاجملتمع، مث كصل برعاية اهلل كقدرتو إُف عرش مصر، كانت لديو من خبلؿ ذلك كلو خربة 
كاسعة يف اٟتياة تؤىلو لكي ٭تكم الناس بالعدؿ، كينصف ا١تظلومُت، كيرعى احملتاجُت كالسائلُت. كىنا ٮتتط 

كاضحان يف إنصاؼ الناس، عماد ىذا ا١تنهج اإلحساس باآلخرين  عليو السبلـ لنفسو طريقان قوٯتان كمنهجان كاقعيان 
                                                 

 (، ا١تؤسسة ا١تصرية العامة للطباعة كالنشر )مصورة عن طبعة دار الكتب(.ّْٕ/ٔعيوف األخبار، ) - ُ
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من خبلؿ تعريض النفس ١تثل ما يتعرضوف لو، فحرماف النفس من لذة الشبع مع القدرة عليو كاف من أجل إبقاء 
الشعور ٔتعاناة اآلخرين قائمان يف نفسو، ليستطيع من خبلؿ اإلحساس هبذا الشعور أف يقاـك آفة اٞتوع يف 

 تمع، كيساعد اٞتائعُت على التغلب على ىذه ا١تشكلة، حىت يتم ٢تم عيش الوفر كالرخاء.اجمل
كلكن ماذا لو شبع يوسف؟ أكاف ينسى اٞتائعُت؟ كبل. كلكن ٣ترد خوؼ النسياف منعو من الشبع، 

وا آالـ كىو من ىو ٝتوان يف نفسو كخلقو كدينو، كما أراه فعل ذلك إال ليعلم ا١تسئولُت كاٟتكاـ كيف يعيش
 شعوهبم.

تأمل عظمة األنبياء، كىم يف أعلى درجات القوة كالسيطرة كالتمكُت يف األرض ال ينسوف الضعفاء، كال 
تغرىم ا١تناصب، كال يزيدىم النصر كالتمكُت إال تواضعان كرأفة بالعباد كالببلد، كىم عليهم السبلـ ٮتتطوف 

دين اهلل يف األرض، ساعُت إُف مسح دموع اٟتزف كالشقاء ألنفسهم ا١تناىج العملية اليت تساعدىم على إقامة 
 من عيوف البشر بالعمل الصادؽ ال بالشعارات كحدىا.

 وفي كلمة يوسف فائدتاف:
 

حيث ٬تب على ىؤالء إقامة العدؿ بُت  الفائدة األولى: للقائمين على شئوف العباد من الحكاـ وأعوانهم،
ة سبيبلن إُف ا١تلذات كاللهو الرخيص، بل إف عليهم أف يستغلوا موقعهم الناس، كأف ال يتخذكا ما ىم فيو من سلط

لدفع عجلة اٟتياة ٨تو ا٠تَت كالسعادة لشعوهبم كٓتاصة الفئات ا١تسحوقة جوعان كفقران، كأف يرغبوا ٔتا عند اهلل 
يبحثوا بعد ذلك كيفضلوه على ما يف خزائنهم، كأف يبحثوا عن السبل العملية اليت تشعرىم ٔتآسي اآلخرين، مث 

عن حل ٢تا، فإذا فعل اٟتاكم ذلك، سلم ملكو، كربح آخرتو، كأحبو اهلل، كأحبو شعبو، قاؿ تعاُف: )ًإفا اللاوى 
ًعماا يىًعظيكيٍم بًًو ًإفا اللاوى   اللاوى نً يىٍأميريكيٍم أىٍف تػيؤىدُّكا اأٍلىمىانىاًت ًإُفى أىٍىًلهىا كىًإذىا حىكىٍمتيٍم بػىٍُتى النااًس أىٍف ٖتىٍكيميوا بًاٍلعىٍدًؿ ًإفا 

يعان بىًصَتان( )النساء:  (ٖٓكىافى ٝتًى
 

فما أحوج ىؤالء إُف البعد عن التخمة كالشبع، كاالنغماس يف  واالفائدة لثانية: للسالكين طريق اهلل عز وجل،
، مهي ج للغرائز البهيمية، كقد ا١تلذات الدنيوية ا٢تابطة، فالطعاـ الكثَت مفسد للبدف، مضر بالركح، جالب للنـو

ـى خيذيكا زًينىتىكيٍم ًعٍندى كيلِّ مىٍسًجدو  أمرنا بعدـ اإلسراؼ باألطعمة، كباالعتداؿ يف كل شيء، قاؿ تعاُف: )يىا بىًٍت آدى
بُّ اٍلميٍسرًًفُتى( )ألعراؼ:  (.ُّكىكيليوا كىاٍشرىبيوا كىال تيٍسرًفيوا إًناوي ال ٭تًي

فتمسك عن اإلنفاؽ يف سبيل اهلل عز كجل، علمان بأف اإلنفاؽ من أفضل  كالشبع رٔتا ينسيك اٞتائعُت،
القربات، فبل بد من التجرد هلل، ك٤تاسبة النفس حىت تكوف خادمة للحق، كىنا ٭تقق التشريع اإلسبلمي 

 مقاصده، ال أف ٧تعل الدين مطية ألغراض دنيوية رخيصة كمطالب خسيسة عاجلة.
، كىي أف الشيوعية البائدة ظنت بأف حل مشكلة اٞتوع بإثارة اٟتقد تبقى كلمة أخَتة يف ىذا الصدد
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الطبقي، كالفنت العمياء، كالثورات الغامشة، كإشعاؿ اٟترب بُت الفقراء كاألغنياء، كالعامل كرب العمل، فسلبت 
االقتصاد  األغنياء أموا٢تم كجعلت ا١تلكية ٚتاعية، ٦تا أفشل ا١تصانع كا١تؤسسات اإلنتاجية، كأدل إُف تقهقر

كخراب اجملتمعات الشيوعية، إف حل مشكلة الفقراء كالطبقات الكادحة من العماؿ كالفبلحُت ال تكوف من 
خبلؿ الشيوعية اليت ٘تردت على الفطرة، كأنكرت كجود ا٠تالق عز كجل، كحولت الناس إُف عبيد عند اٟتزب 

ن ىدل األنبياء عليهم السبلـ، كإ٬تاد اٟتاكم ا١تؤمن الشيوعي، كإ٪تا بإ٬تاد الفلسفة الًتبوية الصادقة ا١تنبثقة م
كاجملتمع ا١تتماسك الذم يلتـز ىذا الفلسفة، كأما الشعارات الرباقة بأف الشيوعية كانت مع الفقراء كا١تساكُت 
فهذا كذب تدحضو التجربة الشيوعية يف العديد من بلداف العاَف يف القرف العشرين، حيث أفقرت الشعوب، 

 قها أبشع جرائم اإلبادة ْتجة ٤تاربة اإلقطاع كالرأٝتالية.كاقًتفت ْت
كأما ا١تاسونية صاحبة شعارات اٟتب كاإلخاء كا١تساكاة فليس لنا سول أف نضحك من شعاراهتا، بعد ما 
رأينا الكوارث تنزؿ هبذا العاَف، كاألصابع ا٠تفية ىي من كراء األحداث، كمع ذلك فهي ترفع شعارات براقة يف 

 ا تبٍت فوؽ أهنار الدـ ككتل اٞتماجم ٦تلكة صهيوف!!.حُت أهن
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 مصرع اإللحاد
 

ابتلي ىذا العصر بعلل كثَتة، كلكن ألعنها كأفتكها ىو اإلٟتاد باهلل عز كجل، فكيف يكفر اإلنساف 
الئل، كأرسل لو ٓتالقو كرازقو كمربيو؟ كيف يكفر ٔتن حباه النعم، كرزقو العقل، كأحياه با١تعرفة، كأقاـ لو الد

 الرسل، كزكده با١تعرفة كالشرائع؟
، كعلم بالقلم، كأغدؽ على اإلنساف ٚتيع النعم؟  كيف يكفر ٔتن خلق فأبدع؟ كخلق فسول، كتلطف كأكـر

ىل يليق باإلنساف الذم رزقو اهلل السمع كالبصر كالفؤاد أف ٬تحد ربو؟ كىل يليق باإلنسانية بعد آالؼ 
ا قيمة اٟتياة كاإلنساف إذا جحد اإلنساف ربو؟ ىل تعيش لئلنتاج فقط، كما قيمة السنُت أف ٖتجد رهبا؟ كم

اإلنتاج إذا سحقت القيم الركحية؟ ىل نعيش كالسائمة نبحث عن ا١تطالب اٟتيوانية فقط؟ كىل يليق ٔتن رزؽ 
 نور العقل، كقرأ كبلـ اهلل تعاُف، أف يعيش يف جحيم الكفر كعاَف الشيطاف؟ 

ٞتواب بالنفي قطعا، فالعقل ا١تبصر، كالقلب اٟتر، كالنفس األبية، تأَب ا٠تضوع إال هلل تعاُف، بالطبع سيكوف ا
 فهو كحده الذم يستحق أف نطأطئ لو ا٢تامات، كترٕتف من خشيتو القلوب.

كالقرف ا١تاضي كاف ٯتور باإلٟتاد، بعد أف ملك ا١تبلحدة ٥تتلف أنواع األسلحة، كٚتيع كسائل القهر 
 آف كاحد، فليس لديهم مانع من االعتداء على األنفس كاألمواؿ كاألعراض ١تن عاندىم، أك إباحة كاإلغراء يف

٥تتلف أنواع الشهوات ١تن سار معهم، فما أشبو دنياىم ٔتا فيها من الرعب كا٠توؼ من جهة كالسحر كا١تلذات 
شهوتو عقلو، كدنياه آخرتو، كأىواؤه من جهة أخرل ّتنة ا١تسيح الدجاؿ كناره، ففيها الفتنة كاإلغراء ١تن غلبت 

نزعة ا٠تَت فيو، كفيها العذاب كالنكاؿ ١تن استنكف عن عبادة ذلك الساحر ا١تزيف، أك اتباعو مثل ٚتهور 
 ا١تغفلُت كالبلهاء من قطيعو الذم سيتبعو.

رات، لقد ملك ا١تبلحدة دكالن كربل تنتج ٥تتلف صنوؼ األسلحة من الذرة إُف الصواريخ العابرة للقا
كظنوا أهنم هبذه القول الطاغية سيقهركف العاَف، كيغلبوف الدنيا، كيفرضوف كفرىم كإٟتادىم، كغاب عن عقو٢تم 
القاصرة بأف اٟتقيقة ال يقهرىا شيء، كأف اٟتق ال يقطعو سيف، كأف اإلٯتاف الذم يسكن أعماؽ اإلنساف ال 

 تقتلعو كل أسلحة اإلٟتاد كأدكاتو.
ثبت كجود ا٠تالق، كالكوف بكل ما فيو شاىد على ا١توجد القدٔف، لقد كتب يريد ا١تلحدكف أدلة ت

العلماء من كل األمم آالؼ الكتب إلثبات ىذه القضية، ألف كجود اهلل متفق عليو بُت سائر ا١تلل كاألدياف، 
وؿ أبو كإف اختلفوا يف صفاتو كأفعالو، كيكفي لئلنساف العاقل أف يتدبر ما حولو ليؤمن باهلل العظيم، يق

 ُالعتاىية:
   لوكيف يىعصى اإلفيا عجبان  

                                                 
 (.ِْٔ/٥ْتتارات الباركدم، ) - ُ
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 أـ كيفى ٬تحديهي اٞتاحدي  
   كهلل يف كلِّ ٖتريكػػػػػػػةو 
 كيف كلِّ تسكينةو شاىػػدي  

  كيف كلِّ شيءو لو آيػػػػػػػةه 
 تدؿُّ على أنػوي الواحػػدي     

كمن خلقو؟ كمن جعل لو السمع كالعاقل الذم يريدم دليبل يكفيو أف ينظر إُف نفسو، ٦تا خلق؟ 
 كالبصر كالفؤاد؟ كمن حباه نعمة العقل كالتفكَت؟ كمن الذم علمو كرباه؟ أليس ىو اٟتكيم البصَت؟!.

ألنو يرل أف السبيل الوحيد لئلٯتاف باهلل رؤيتو، ككأنو ليس  ،كأما ا١تلحد فلو سقت لو كل دليل لن يؤمن
لحق، فالرؤية إحدل كسائل ا١تعرفة، كىي ال تلغي بقية الوسائل، مث إف ٙتة طريق للعلم إال الرؤية، كىذا ٥تالف ل

الرؤية لو ٘تت آلمن الناس ٚتيعان، كعند ذاؾ ال حاجة للرسل كال الرساالت كال إُف الثواب كالعقاب، ألف اٞتنة 
رؤية اهلل تعاُف ال ١تن يؤمن بالغيب، كالنار ١تنكره، فإذا آمن اٞتميع َف تكن ٙتة حاجة إُف ثواب أك عقاب، مث إف 

تكوف بناء على رغباتنا كأىوائنا، ألنو لو أراد أف نراه لكشف اٟتجب عن كجهو الكرٔف، فكيف نطلب منو ما َف 
 يرده يف اٟتياة الدنيا؟

مث ىل رأينا ٨تن كل شيء يف الوجود كَف يبق إال ربنا؟ ىنالك مليارات من النجـو َف نرىا بعد، كَف يصل 
ا يذكر علماء الفلك، فإذا عجزنا عن رؤية ا١تخلوؽ أال نعجز عن رؤية ا٠تالق؟ صدؽ اهلل إذ نورىا إُف األرض كم

 .(َُّيقوؿ: )ال تيٍدرًكيوي اأٍلىٍبصىاري كىىيوى ييٍدرًؾي اأٍلىٍبصىارى كىىيوى اللاًطيفي ا٠تٍىًبَتي( )األنعاـ:
هتا من النًتكنات كاإللكًتكنات إف ىناؾ كثَتان من األشياء ٨تس هبا كال نراىا، الذرة مثبلن كمكونا

كالربكتونات ال نراىا، كالقول الكهربائية كا١تغناطيسية كالصوت كا٢تواء كلها ال نراىا، حىت األفكار اليت نؤمن هبا 
ال نراىا كال نعرؼ كيف ٗتزف يف الذاكرة، فكيف نطلب مع ضعف قوانا النفسية كالبصرية رؤية اهلل تعاُف؟ إننا ال 

لى رؤية كثَت من ا١تخلوقات فأْف ٪تلك القدرة على رؤية ا٠تالق عز كجل؟ بل إف ا١تبلئكة ا١تقربُت ٪تلك القدرة ع
َف يركا رهبم، فهذا جربيل عليو السبلـ الذم رفع بريشة من أحد أجنحتو مدائن قـو لوط إُف السماء كجعل 

 ،(ٓعىلامىوي شىًديدي اٍلقيوىل( )لنجم:عاليها سافلها َف ير ربو، كىو صاحب القول الشديدة، قاؿ تعاُف يف كصفو: )
فهو أمُت كحي السماء، كمع ىذا فليس باستطاعتو رؤية ربو، فهل يراه ا١تلحد الذم صار أسفل سافلُت؟ كغرؽ 
يف مستنقع األىواء كالشهوات؟ ركل أنس عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ: )سألت جربيل: ىل ترل 

ُن من نور، لو رأيت أدناىا الحًتقت( ركاه الطربآفربك؟ قاؿ: إف بيٍت كبينو سبع  .ُُت حجابان
كمعلـو أف كليم اهلل موسى عليو السبلـ طلب رؤية اهلل فكاف اٞتواب: )لن ترآف(، قاؿ تعاُف: )كىلىماا 

آف كىلىًكًن اٍنظيٍر ًإُفى اٞتٍىبىًل فىًإًف اٍستػىقىرا مىكىانىوي جىاءى ميوسىى ًلًميقىاتًنىا كىكىلامىوي رىبُّوي قىاؿى رىبِّ أىًرٓف أىٍنظيٍر إًلىٍيكى قىاؿى لىٍن تػىرى 
                                                 

 ـ..ُٖٓٗ، مؤسسة الرسالة، الطبعة ا٠تامسة، (ْْٖ/ُْكنز العماؿ، ) - ُ
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كى تػيٍبتي إًلىٍيكى كىأىنىا أىكاؿي فىسىٍوؼى تػىرىآف فػىلىماا ٕتىىلاى رىبُّوي لًٍلجىبىًل جىعىلىوي دىٌكان كىخىرا ميوسىى صىًعقان فػىلىماا أىفىاؽى قىاؿى سيٍبحىانى 
 .(ُّْاٍلميٍؤًمًنُتى( )األعراؼ:

، ك٫تا من ٫تا قربان كطهارة، فهل يعقل أف يراه ُفإذا كاف أمُت الوحي ككليم اهلل َف يريا رهبما يف الدنيا
علما بأف رؤية األنبياء هلل من أجل الشوؽ كاحملبة كاالستمتاع بالنظر إُف كجهو الكرٔف  مبلحدة القرف العشرين؟

 كليست بقصد اإلٯتاف بو، فهم مؤمنوف بو بالفطرة. 
رؤية اهلل ليست ىي الطريق ١تعرفتو يف الدنيا، كإ٪تا يعرؼ ربنا من آثار قدرتو، ك٥تلوقاتو، كىذه اآلثار إف 

كا١تخلوقات ال حصر ٢تا، ٦تا ٬تعل أمر كجود اهلل فوؽ الشك، كبا١تقابل ىل لنا أف نطلب من ا١تلحدين دليبلن 
دعواىم لو كانوا صادقُت، كلكن ليس ٢تم كاحدان على عدـ كجود ا٠تالق عز كجل؟ إف عليهم أف يثبتوا صحة 

دليل كاحد يقـو على ساؽ، كإ٪تا يستند إٟتادىم على الشهوات كاألىواء، كالشكوؾ كالشبهات الباطلة، ال على 
 العلم، ألف العلم حجة على اإلٟتاد كأىلو كليس العكس.

 
 قاؿ بعضهم ألحد المالحدة بعد حوار طويل:

 ئتك بأدلة علمية صحيحة ال شك فيها على كجوده؟ىل تصدؽ بوجود اهلل تعاُف لو ج -
 نعم، كلكن حدد موعدان نلتقي بو. -
سآتيك هبا غدان، كتؤمن هبا إف شاء اهلل، كلكن قل ِف لو أنك آمنت، فهل كاف اهلل موجودان قبل إٯتانك  -

 ككنت تنكره، أـ كجد منذ آمنت بو؟
 بل ىو موجود قبل أف أكمن بو. -
اهلل موجود، كأنت ٕتحد بو، كتريد األدلة اليت تزيل جحودؾ ال اليت تثبت  أستطيع أف أؤكد لك اآلف بأف -

 كجوده سبحانو، كىذه األدلة سأعرضها عليك غدان، كتقر هبا إذا كنت موضوعيان.
 ال... ال أقبل ما تقوؿ.  -

 كهبت الذم كفر، كضحك منو الناس.
 بالدليل على إنكاره، فمن علم حجة على من فا١تطلوب أف ال ندع ا١تلحد يتبجح بإنكاره، كإ٪تا نلزمو بأف يأيت

َف يعلم كليس العكس، يقوؿ الدكتور يوسف القرضاكم: )إف الذين جادلوا يف كجود اهلل قلة مغمورة يف كل 
عصر، معظمهم ٦تن جرفتهم الشهوات، كغلبتهم الغرائز الدنيا، فربركا ىبوطهم كا٨ترافهم باإلٟتاد، كإنكار كجود 

ال ٭تاسبهم أحد، كال ٭تاسبوا أنفسهم على السقوط، كاالنغماس يف ا١تلذات البهيمية، كال  ا٠تالق األعلى، حىت
غرك إف قاؿ بعض ا١تفكرين يف إٟتاد ىذا النوع من الناس: إنو إٟتاد بطن كفرج ال إٟتاد عقل كفكر، يعٍت أهنم 

                                                 
(، نشر ا١تكتب ِٔرؤية اهلل حق يف الدار اآلخرة ألىل اٞتنة، انظر: العقيدة الطحاكية، بشرح األلبآف، الطبعة األكُف، ص ) - ُ
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عندىم ضرب من اٟتيل البل شعورية  ينحلوف أكالن، مث يلحدكف ثانيان، كبتعبَت علماء النفس: إف اإلٟتاد كاإلنكار
 ُ.ٞتأكا إليو لتربير ا٨ترافهم كالدفاع عن سقوطهم كسوء سلوكهم، كتغطية ضعفهم أماـ الشهوات كا١تلذات(

٨تمد اهلل تعاُف فلقد ىوت إمرباطورية اإلٟتاد يف أكاخر القرف العشرين، كعادت حرية العبادة مفتوحة 
ناس من القهر الذم مارستو الشيوعية فحرمتهم حق التعبَت كحق التملك، كقبل أماـ الناس ٚتيعان، بعد أف عاْف ال

ذلك كلو حرمتهم من اإلٯتاف باهلل العزيز العليم، فأقامت السجوف كا١تعتقبلت كٛتبلت التطهَت لكل من آمن 
ٍم ًإالا أىٍف يػيٍؤًمنيوا بًاللاًو اٍلعىزًيًز باهلل كاليـو اآلخر، ككاف الذنب ىو اإلٯتاف باهلل تعاُف، قاؿ تعاُف: )كىمىا نػىقىميوا ًمنػٍهي 

 ( ٖاٟتٍىًميًد( )الربكج:
 
 
 
 
 

                                                 
 (، نشر مكتبة كىبة.َُمن كتاب كجود اهلل، للقرضاكم، ص ) - ُ
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 مفاىيم تربوية فاسدة: إذا لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب
 

يأيت خراب اٟتياة االجتماعية من خراب القيم اليت تسود فيها، كمن القيم الفاسدة أف اٟتياة غابة، كىي 
تكوف شرسان مع اآلخرين، كأف تتمثل بصفات اٞتبارين ا١تعتدين حىت ال  صراع بُت القوم كالضعيف، فعليك أف

تؤكل، فإما أف تكوف ذئبان بُت ذئاب اٟتياة، أك تكوف فريسة لتلك الذئاب، فبل مكاف للضعفاء يف األرض، كال 
كاالعتداء،  رٛتة كال قانوف عند األقوياء، كمهما كانت اٟتمبلف كديعة كبريئة، فإف ىذا ٦تا يغرم الذئب بالسطو

 ُ فعليك يف قانوف الغابة أف تكوف مفًتسان حىت تسلم من أذل األشرار، قاؿ زىَت:
 كمٍن ال يذٍد عن حوضًو بسبلحوً  

ـٍ كمن ال يىظلم الناسى ييظلمً        يهد
مرارا من ٥تتلف طبقات الناس، كىذه الكلمة   ككلمة: )إذا َف تكن ذئبا أكلتك الذئاب( تسمعها

ل مضمونان كامبلن للحياة، كلو ٘تثلنا هبا ضد أعدائنا من الغزاة كاحملتلُت لكاف األمر سهبلن، كلكن ا١توجزة ٖتم
نتمثل هبا يف ٣تتمعاتنا اإلسبلمية ضد بعضنا البعض، فالغٍت يأكل الفقَت، كالقوم يأكل الضعيف،  ا١تؤسف أف

 ا٢تم القبيحة ٔتثل تلك الكلمة.كالقاتل كالسارؽ كا١ترتشي كٚتيع ا٠تارجُت على القانوف يربركف أفع
 كىذه الكلمة ٯتكن أف ننظر إليها ٔتنظارين:

األكؿ: منظار اإلنساف الذم يريد أف ٭تظى ٔتا يستطيع من متاع الدنيا كحطامها بأية كسيلة كانت، فبل عجب 
لعابو عند  أف تكوف ىذه الكلمة شعاره كمنهجو، ففما ىو إال ذئب يسيل ١تثل ىذا ا١تنافس على مغاّف األرض

 رؤية كل فريسة، ك٭تمل يف نفسو اٟتقد كالشراسة ٕتاه اجملتمع.
كالثآف: منظار اإلنساف الذم يريد أف يعيش حياة سوية، ملتزمان هبدم دينو، ٤تًتمان للقانوف، فيناؿ من ا١تتاع ما 

ى الفًتاس غَته، كال أف قسم اهلل لو، كيسعى يف نصرة اٟتق كأداء الواجب، كمثل ىذا ال ٯتكن أف يكوف ذئبان يسع
يكوف ٛتبلن تلتهمو أنياب الذئاب، كإ٪تا يسلك سبيل العفة كالتسامي، كينهج هنج ا١تبلئكة الكراـ ال هنج 
اٟتيوانات ا١تفًتسة، كينظر إُف القوة على أهنا أداة إلحقاؽ اٟتق ال إخراسو كدعم الباطل، كىو يأَب اال٩تراط مع 

عها ا١تصاٌف العاجلة، فهذا خَت لو من أف يكوف ذئبان يعتدم على الناس مث عصابة الذئاب الدنيوية اليت ٕتم
 يقتصوف منو يـو القيامة، فا١تؤمن سيف من سيوؼ اهلل، يقيم اهلل بو اٟتق كالعدؿ، ال ذئب حقد كطمع كجشع. 

شر، إف اٟتياة يف ظاىرىا تبدك بأهنا صراع بُت القوم كالضعيف، كيف حقيقتها ىي صراع بُت ا٠تَت كال
كاٟتق كالباطل، إهنا ابتبلء كامتحاف للناس، كعلى العاقل أف يكوف مع اٟتق كا١تنطق ال مع البطن كالشهوة، ٔتعٌت 
أف يكوف عبدان ربانيان ال ذئبان بشريان، كىو ما أشارت إليو آيات عدة، قاؿ تعاُف: )كىأىنٍػزىٍلنىا إًلىٍيكى اٍلًكتىابى بًاٟتٍىقِّ 

ا بػىٍُتى  قان ًلمى نػىهيٍم ٔتىا أىنٍػزىؿى اللاوي كىال تػىتاًبٍع أىٍىوىاءىىيٍم عىما  ميصىدِّ ٍيًمنان عىلىٍيًو فىاٍحكيٍم بػىيػٍ ٍيًو ًمنى اٍلًكتىاًب كىميهى ا جىاءىؾى ًمنى يىدى
                                                 

 (، دار اآلفاؽ اٞتديدة، بَتكت.ُٔٗيزم، بتحقيق د. قباكة، ص )شرح القصائد العشر، للترب  - ُ
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ًكٍن لًيىبػٍليوىكيٍم يف مىا آتىاكيٍم فىاٍستىًبقيوا اٟتٍىقِّ ًلكيلٍّ جىعىٍلنىا ًمٍنكيٍم ًشٍرعىةن كىًمنػٍهىاجان كىلىٍو شىاءى اللاوي ٞتىىعىلىكيٍم أيماةن كىاًحدىةن كىلى 
يعان فػىيػينىبِّئيكيٍم ٔتىا كيٍنتيٍم ًفيًو ٗتىٍتىًلفيوفى( )ا١تائدة: رىاًت ًإُفى اللاًو مىٍرًجعيكيٍم ٚتًى (، كقاؿ تعاُف: )كىىيوى الاًذم جىعىلىكيٍم ْٖا٠تٍىيػٍ

دىرىجىاتو لًيىبػٍليوىكيٍم يف مىا آتىاكيٍم ًإفا رىباكى سىرًيعي اٍلًعقىاًب كىإًناوي لىغىفيوره رىًحيمه(  خىبلًئفى اأٍلىٍرًض كىرىفىعى بػىٍعضىكيٍم فػىٍوؽى بػىٍعضو 
اًء لًيىبػٍلي ُٓٔ)األنعاـ: وىكيٍم (، كقاؿ تعاُف: )كىىيوى الاًذم خىلىقى السامىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى يف ًستاًة أىيااـو كىكىافى عىٍرشيوي عىلىى اٍلمى

ا إً أىيُّكي  الا ًسٍحره ميًبُته( ٍم أىٍحسىني عىمىبلن كىلىًئٍن قػيٍلتى إًناكيٍم مىبػٍعيوثيوفى ًمٍن بػىٍعًد اٍلمىٍوًت لىيػىقيولىنا الاًذينى كىفىريكا ًإٍف ىىذى
ليوىكيٍم أىيُّكيٍم أىٍحسىني عىمىبلن كىىيوى ٕ)ىود: ( )ا١تلك: (. كقاؿ تعاُف: )الاًذم خىلىقى اٍلمىٍوتى كىاٟتٍىيىاةى لًيىبػٍ  (. ِاٍلعىزًيزي اٍلغىفيوري

كعليو فإف فسلوؾ اإلنساف ٬تب أف ال ٭تكمو اٟترص كالطمع كالنزكع ٨تو ٖتقيق ا١تصاٌف ا١تادية ا١تؤقتة الفانية، 
كإ٪تا ٬تب أف يكوف كفق منهج اهلل يف األرض، فبل ٭تشر نفسو يف زمرة أىل البغي كالظلم كالعدكاف، كال مع 

ين، كال يكوف عونان ٢تم، كال يتكالب على الدنيا بقصد ٚتعها كلو على حساب اآلخرين، بل ا١تستكربين كا١تفسد
ىو على النقيض من ذلك ٘تامان، يقف مع ا١تظلـو ضد ظا١تو، كمع الضعيف ضد القوم، كقد يدفع حياتو ٙتنا 

لدنيا من دماء ١توقف شريف، كىيهات أف يكوف ذئبان مثل غَته، يصوؿ ك٬توؿ ليأكل ٟتـو البشر، كيأخذ ا
فالدنيا رحلة مؤقتة، كيف اآلخرة قصاص عادؿ، كا١تيزاف فيها يزف بالذرة فما أعدلو  ضحاياه كدموعهم كأشبلئهم،

يػىٍغتىٍب ساسيوا كىال من ميزاف! قاؿ تعاُف: )يىا أىيػُّهىا الاًذينى آمىنيوا اٍجتىًنبيوا كىًثَتان ًمنى الظانِّ ًإفا بػىٍعضى الظانِّ ًإمٍثه كىال ٕتىى 
مى أىًخيًو مىٍيتان فىكىرًٍىتيميوهي كىاتػاقيوا اللاوى ًإفا اللاوى  بُّ أىحىديكيٍم أىٍف يىٍأكيلى ٟتٍى تػىواابه رىًحيمه(  بػىٍعضيكيٍم بػىٍعضان أى٭تًي

 (.ُِ)اٟتجرات:
 إف اٟتياة ليست غابة إال يف مفهـو من ال يؤمن بآخرة كال جنة كال نار، فهذا ينكب على الدنيا ال
يطلب سواىا، فهو يعمل كل ألواف اٞترائم ألنو ال يؤمن بثواب كال عقاب، أما ا١تؤمن فهيهات أف يعتدم ألف 
اهلل ال ٭تب ا١تعتدين، كال يظلم، كإ٪تا يكوف من حراس العدالة، ك٦تا يؤكد ذلك كصايا ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل 

قتل طفل كال شيخ عنهم لقادة جيوش الفتح، بأف يكونوا على أخبلقية عالي ُي ة تتناسب كعظمة اإلسبلـ، فبل مي
كال امرأة، كال ٭ترؽ زرع، كال هتدـ دكر العبادة، فلو كاف ا١تؤمنوف ينظركف للحياة على أهنا غابة لفعلوا ما فعلو 
ىوالكو كالصليبيوف من قبلو من قتل للعلماء، كحرؽ للكتب، كاعتداء على األعراض... كلكن ىيهات ١تن 

م بشاشة اإلٯتاف أف يكونوا كحوشان أك ذئابان، كإ٪تا كانوا مبلئكة رٛتة تنقل البشرية من جور األدياف المست قلوهب
 إُف عدؿ اإلسبلـ، كمن ضيق الدنيا إُف سعة الدنيا كاالخرة.

ك٬تب أف نفرؽ بُت اٟترص على القوة كبُت العدكاف، فالقوة يف ٚتيع صورىا مطلوبة لؤلمة أفراد 
قوة مضبوطة بقوانُت العدالة، ك٤تكومة بأخبلقية عالية، كليست قوة بطش كإرىاب، كا١تسلم كٚتاعات، كلكنها 

إذا َف تكن ذئبان أكلتك الذئاب، ألنو ينظر إُف أفراد اجملتمع على  :أرفع من أف تكوف أخبلقو قائمة على مبدأ
) كىتػىعىاكىنيوا عىلىى اٍلرًبِّ كىالتػاٍقوىل كىال  أهنم إخوة لو، يتعاكف معهم كال يتصارع، كيصفح عنهم إذا أساؤكا، قاؿ تعاُف:

بُّ قاؿ تعاُف(، ك ِتػىعىاكىنيوا عىلىى اأٍلًمثًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف ()ا١تائدة: من اآلية : )كىاٍلكىاًظًمُتى اٍلغىٍيظى كىاٍلعىاًفُتى عىًن النااًس كىاللاوي ٭تًي
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ينى ٬تىٍتىًنبيوفى كىبىائًرى اأٍلًمثًٍ كىاٍلفىوىاًحشى كىًإذىا مىا غىًضبيوا ىيٍم (، كقاؿ: )كىالاذً ُّْاٍلميٍحًسًنُتى()آؿ عمراف: من اآلية
(، كقاؿ: )كىًعبىادي الراٍٛتىًن الاًذينى ٯتىٍشيوفى عىلىى اأٍلىٍرًض ىىٍونان كىًإذىا خىاطىبػىهيمي اٞتٍىاًىليوفى قىاليوا ّٕيػىٍغًفريكفى( )الشورل:

 (.ّٔسىبلمان( )الفرقاف:
ُن بالقيم كأما يف اجملت معات غَت ا١تسلمة فاٟتاؿ نفسو، فبل يكوف ذئبان أيضان، بل ىو أكثر التزامان

كاألخبلؽ، لذا فقد أسلم كثَت من الشعوب يف جنوب شرؽ آسيا على أيدم ٕتار ا١تسلمُت ١تا رأكا أخبلقهم 
ت كترؾ ا١تنكرات، الرفيعة، فا١تؤمن ٬تب أف ٭تمل إسبلمو أين ما ذىب، كأف يكوف قدكة للناس يف فعل ا٠تَتا

فإذا ما رأكه أحبوا اإلسبلـ، كما َف يكن األمر كذلك فهو ا١تسئوؿ األكؿ عن ما يقع لئلسبلـ من عقبات يف 
ًبيًل رىبِّكى  تلك اجملتمعات، ألنو َف يسلك سلوكان قوٯتان، كَف يبُت للناس الدعوة باٟتسٌت، قاؿ تعاُف: )ادٍعي ًإُفى سى

ًة كىاٍلمىٍوًعظى  ًبيًلًو كىىيوى أىٍعلىمي بًاٟتًٍٍكمى ًة اٟتٍىسىنىًة كىجىاًد٢ٍتيٍم بًالايًت ًىيى أىٍحسىني ًإفا رىباكى ىيوى أىٍعلىمي ٔتىٍن ضىلا عىٍن سى
 (.ُِٓبًاٍلميٍهتىًدينى( )النحل:

مرة أخرل نقوؿ: إف ا١تطالبة باٟتق كالدفاع عنو سواء كاف شخصيان أـ ٚتاعيان أمر مشركع يف اإلسبلـ، كلكن 
يس معٌت ا١تطالبة أف يكوف ا١ترء ذئبان، ألف الذئاب فيها الغدر كا٠تسة، كإ٪تا ليكن كما كاف خالد بن الوليد ل

 سيفان من سيوؼ اهلل تعاُف، أك كما كاف ٛتزة أسد اهلل كرسولو، كليبتعد عن خسة الذئاب.
ٔتنتهى الوقاحة كالشراسة إف عبارة إذا َف تكن ذئبان أكلتك الذئاب علمت كثَتان من الناشئة أف يكونوا 

مع اآلخرين، كعلمتهم االنتهازية كالبل مسئولية، كىذه العبارة ال ينبغي أف تكوف مساغة يف أمة الرٛتة كالنور،  
كيف يتصدل الناس لئلصبلح إذان كيتحملوف يف سبيلو التبعات إذا كاف ىذا منطقهم؟ إف ا١تصلح يعطي 

ضده، فهل يستطيع أداء رسالتو إذا كاف ذئبان مثلهم؟ أـ يكوف  كيتحمل كيصرب على كل ما تثَته ذئاب الشر
 كعدكان للمصلحُت؟ عدكان لئلصبلح

أال ما أغنانا عن مثل ىذه ا١تفاىيم الفاسدة: إذا َف تكن ذئبان أكلتك الذئاب! كما أحوجنا إُف العودة إُف 
ٍستىًوم اٟتٍىسىنىةي كىال السايِّئىةي اٍدفىٍع بًالايًت ًىيى أىٍحسىني األخبلقية الصادقة اليت دعا إليها القرآف الكرٔف، قاؿ تعاُف: )كىال تى 

يمه( )فصلت: اكىةه كىأىناوي كىِفي ٛتًى نىوي عىدى  (.ّْفىًإذىا الاًذم بػىيػٍنىكى كىبػىيػٍ
ما أحوجنا إُف أف نريب أجيالنا الصاعدة على القيم اإل٬تابية من احملبة كالتسامح كالتعاكف، أف نربيهم 

 احًتاـ اآلخر كااللتزاـ بالقانوف كنبذ الفوضى، كحب الوطن، كتلبية النداء، كاجتناب الظلم كالعدكاف.على 
إف اإلنساف يف اٟتياة ينبغي لو أف ٭تصل حقوقو، كيطالب هبا، فإذا ظيلم كَف ينصفو القانوف خَت لو من 

يذكر الثبلثة الذين تكلموا يف ا١تهد  أف يىظلم، ألف اهلل سينتصر للمظلـو من الظاَف، جاء يف حديث نبوم طويل
قصة فيها عربة نذكرىا: )... كبينا صيب يرضع من أمو، فمر رجل راكب على دابة فارىة، كشارة حسنة، فقالت 
أمو: اللهم اجعل ابٍت مثل ىذا. فًتؾ الثدم كأقبل إليو، فنظر إليو فقاؿ: اللهم ال ٕتعلٍت مثلو. مث أقبل على ثديو 

مركا ّتارية كىم يضربوهنا كيقولوف: زنيت سرقت، كىي تقوؿ: حسيب اهلل كنعم الوكيل. فقالت فجعل يرتضع... ك 
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أمو: اللهم ال ٕتعل ابٍت مثلها، فًتؾ الرضاع كنظر إليها، فقاؿ: اللهم اجعلٍت مثلها. فهنالك تراجعا اٟتديث، 
ٕتعلٍت مثلو. كمركا هبذه األمة كىم فقالت: مر رجل حسن ا٢تيئة، فقلت: اللهم اجعل ابٍت مثلو، فقلت: اللهم ال 

: اللهم اجعلٍت مثلها. :يضربوهنا، كيقولوف: زنيت سرقت، فقلت: قاؿ: إف ذلك  اللهم ال ٕتعل ابٍت مثلها. فقلتى
الرجل كاف جباران، فقلت: اللهم ال ٕتعلٍت مثلو، كإف ىذه يقولوف ٢تا: زنيت سرقت، كَف تزف كَف تسرؽ، فقلت: 

 .ُا(اللهم اجعلٍت مثله
 

إف األفعاؿ بعواقبها يـو القيامة، كليست يف الدنيا كحسب، لذا ينبغي أف نريب أجيالنا على  وخالصة القوؿ:
ا١تبادرة كا١تنافسة الشريفة بعيدان عن لغة الصراع كالعدكاف، فلم تتطور اجملتمعات األخرل إال بوجود القانوف 

بب الفوضى كالصراع االجتماعي كاالنتهازية، حيث يرل كثَت كاحًتامو، كَف يتأخر من تأخر يف ىذا العاَف إال بس
باآلخرين ما يشاؤكف، طا١تا أهنم يعتقدكف بأف الدنيا غابة  من األفراد يف الببلد ا١تتخلفة أف من حقهم أف يفعلوا

ا اللاوى  غىاًفبلن عىماا يػىٍعمىلي كسكاهنا ذئاب، متناسُت بأف ىنالك جزاء عادالن ينتظر اٞتميع، قاؿ تعاُف: )كىال ٖتىٍسىْبى
( )ابراىيم:  (. ِْالظااًلميوفى ًإ٪تاىا يػيؤىخِّريىيٍم لًيػىٍوـو تىٍشخىصي ًفيًو اأٍلىٍبصىاري

 
 كلمة أخيرة:

قد يورد بعضهم العبارة السابقة: إذا َف تكن ذئبان أكلتك الذئاب بقصد ا١تبادرة كاليقظة، كلكن نبل 
ا عبارات، ألف الكلمة قد تفسر حسب سياقها، كأكُف أف نستخدـ القصد ينبغي أف ال ٬تعلنا نستخدـ ىكذ

يعان( )النساء: (، كقولو عليو السبلـ: ُٕقولو تعاُف: )يىا أىيػُّهىا الاًذينى آمىنيوا خيذيكا ًحٍذرىكيٍم فىاٍنًفريكا ثػيبىاتو أىًك اٍنًفريكا ٚتًى
فأكثره كاف يف اٟتماسة كالفركسية كالنبل  )ا١تؤمن كيس فطن(، كيف ا١تأثور من الشعر العريب ما يثرم كيغٍت،

 ِكاليقظة كاإلقداـ، قاؿ طرفة ابن العبد:
 خشاشه كرأًس اٟتيًة ا١تتوقػدً   أنا الرجلي الضربي الذم تعرفونىوي 

 ّكقاؿ معن بن أكس ا١تزٓف:
 إذا أنتى َف تنصٍف أخػػػػػاؾ كجدتىوي 

 على طرًؼ ا٢تجراًف إٍف كافى يىعقػلي   
 ًف مٍن أٍف تيضيمىوي كيركبي حدا السي

                                                 
(، دار ُّٓ-ُّْمن حديث متفق عليو عن أيب ىريرة، انظر: رياض الصاٟتُت، للنوكم، بتحقيق عبد العزيز رباح كآخرين، ص ) - ُ

 ـ.َُٖٗا١تأموف للًتاث، الطبعة الثالثة، 
 (، دار اآلفاؽ اٞتديدة، بَتكت.ُْٖباكة، ص )شرح القصائد العشر، للتربيزم، بتحقيق د. ق - ِ
 ( عاَف الكتب.ْ/ْمعاىد التنصيص، للعباسي، ٖتقيق ٤تمد ٤تيي الدين عبد اٟتميد، ) - ّ
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 إذا َف يكٍن عن شفرًة السيًف مزحلي    
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 بناء الواقع االجتماعي
 

من ا١تبلحظ على األمة العربية كاإلسبلمية أهنا تفتخر با١تاضي يف أشعارىا كخطبها كصحفها كمناسباهتا 
١تاضي، فنقوؿ للغرب كىو القومية، كصار خَت كسيلة للهركب من كاقعنا ا١تزرم كأزمتنا اٟتضارية أف نتحدث عن ا

يسومنا سوء العذاب: ٨تن الذين علمناؾ يف األندلس كصقلية، كجلبنا لك عصارة الفكر ابشرم كخبلصة 
اٟتضارات، ككضعناىا بُت يديك لتنطلق منها ٨تو التقدـ كا١تدنية، ٨تن الذين جئنا ْتقوؽ اإلنساف قبل أف تنص 

إلنقاذ البشرية.. نعيش يف ا١تاضي متكلُت على أصالة األنساب  عليها األمم ا١تتحدة، ٨تن الذم اختارنا اهلل
 ُ نقرأ يوما قوؿ الشاعر ابن الوردم: كبطولة األجداد ككأننا َف

 ال تقٍل أصلي كفصلي أبدان 
 إ٪تا أصلي الفىت ما قد حصلٍ   

لقرف الرابع ا٢تجرم كاقعنا كأمة مزر أٯتا إزراء، فإذا كاف ا١تتنيب يرل أف ىذه األمة صارت مضحكة األمم يف ا
 ِ عندما جعلت الدين صورة شكلية يف حياهتا كليس مضمونان إنسانيان تعبويان لطاقات األمة، فقاؿ:

 أغايةي الديًن أف ٖتفوا شواربىكػػػػمٍ 
ُن ضحكٍت من جهًلها األممي     ُن  يا أمةن

ساه يقوؿ لو كاف حيان بيننا، كىو علما بأف األمة كانت يف أكج هنضتها اٟتضارية يف القرف الرابع ا٢تجرم، فماذا ع
، حىت صارت بعض البلداف اإلسبلمية  ُن ، كأكثرىا جهبلن كٗتلفان ُن ُن كثقافيان يرل أننا أقل األمم ٪توان حضاريان كفكريان

 موطن دفن للنفايات النوكية، كزراعة ا١تخدرات، كالصراعات الدموية اليت ال تنتهي.
كبية كاليابانية إُف أسواقنا، فهذا نشاط حضارم كليس بناء بناء اٟتضارة ال يكوف بنقل البضائع األكر 

حضاريان، كإ٪تا بناء اٟتضارة يكوف عندما تستطيع أف تفرض كجودؾ كاحًتامك يف ىذا العاَف، ْتيث يكوف لك 
 ّ الصدر دكف غَتؾ، قاؿ أبو فراس:

ُه ال توسطى عندنا ُه  ك٨تني أناسه
 لنا الصدري دكفى العا١تُتى أك القربي  

 ْ تكوف يف مقدمة ىذا العاَف كما قاؿ اٟتطيئة: كعندما
 قوـه ىمي األنفي كاألذنابي غَتىم

                                                 
 (، دار الكتب العلمية.ٖٓٔجواىر األدب، للهامشي، ص ) - ُ

 (.َْْ/٥ْتتارات الباركدم، ) - ِ
 (.ٖٓ/٥ِتتارات الباركدم، ) - ّ
 ـ.ُٕٓٗىػ/ ُّٓٗ(. مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة، ّٖ/ْبيُت، للجاحظ، بتحقيق عبد السبلـ ىاركف، )البياف كالت -ْ
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 كمن يساكم بأنًف الناقًة الذنبا  
 ُ كعندما يسَت العاَف كراءؾ، ال أف تسَت كراء غَتؾ، قاؿ الفرزدؽ:

   ترل الناسى ما سٍرنا يسَتكفى خلفنا
 كإٍف ٨تني أكمأنا إُف الناًس كقفوا

، كاستطاعوا أف يطوركا حياة الناس إُف أعلى لقد أقاـ سلفن ا حضارة ا١تنتصر يف ىذا العاَف ال حضارة ا١تهزـك
 درجات الرقي العلمي كاإلنسآف ألكؿ مرة يف تاريخ البشرية كلها، فماذا ٨تن فاعلوف؟

فبل بد من  إف االفتخار با١تاضي ال شك بأنو قد يولد اٟتماس للمستقبل، كلكن اٟتماس ال يكفي،
لعمل، لقد استطاع معظم العاَف العريب أف يتخلص من االستعمار منذ منتصف القرف ا١تاضي تقريبان، كلكن ا

 مرحلة البناء كىي األصعب ال تزاؿ يف بداياهتا، إذ ال زاؿ ىنالك:
 فقر كجوع يف ببلد كثَتة، كنكبات كحركب يف ببلد أخرل. -
 عجز يف القدرات الدفاعية أماـ أم غزك خارجي ٤تتمل. -
 مشردكف كالجئوف يف مواقع عدة، كأطفاؿ مشردكف يولدكف يف ا١تخيمات أك على األرصفة. -
 مقدسات تئن ٖتت كطأة االحتبلؿ. -
شعوب تبحث عن زجاجة ماء فبل ٕتدىا، كجوع كفقر كخوؼ كرعب كجهل كٗتلف يف شىت  -

 ا١تيادين.
دم يف شرقو كغربو، ككأنو ٤تكـو علينا ككأننا لسنا جزءان من ىذا العاَف الذم يشهد النمو كاالزدىار االقتصا

بالفناء، ٤تاصركف من كل اٞتهات، يتقاٝتنا األكلة من كل حدب كصوب، كننتظر ا١تزيد من ا٢تزائم كالويبلت مع 
 كالدة كل فجر جديد.

أكتب ىذه الكلمات كأنا أرل عددان من الشعراء كالكتاب كالعلماء يصفوف العصر ا١تملوكي بأنو من 
ط اليت مزقت األمة، كىذه جناية عظيمة كهبتاف عظيم، فكم ٖتقق من االنتصارات ا٠تالدة يف عصور اال٨تطا

عصر ا١تماليك، ككم أقيم من دكر العلم الكبَتة كا١تساجد الواسعة كالقبلع اٟتصينة، لقد كانت أمتنا على كل ما 
كقف ابن حجلة يقوؿ ٔتناسبة يف العصر ا١تملوكي من مثالب كشوائب أفضل حاالن منها اآلف، ففي ذلك العصر 

 ِبناء مدرسة السلطاف حسن بالقلعة اليت قيل إف إيواهنا على قدر إيواف كسرل أنوشركاف يف الطوؿ كالعرض:
   لسنا كإف كرمٍت أكائلينا

 يومػػان على األنساًب نتكلي 
  نبٍت كما كانٍت أكائليػػنا

                                                 
 (، دار النهضة العربية.ُٕعلم ا١تعآف، د. عبد العزيز عتيق، ص ) - ُ
 (، دار ا١تعارؼ ٔتصر.ُُٓ/ُاألدب يف العصر ا١تملوكي، للدكتور ٤تمد زغلوؿ سبلـ، ) -ِ
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 تبٍت كنفعل فوؽى ما فعلوا 
 ا فعلوا(. كياليتنا اليـو نفعل ربع ما فعلوا!كما أٚتل عبارة )كنفعل فوؽ م

 
بأننا يف حاجة ملحة إُف مشركع حضارم هنضوم ٯتسح عن ىذه األمة اٞتمود كالتخلف  وصفوة القوؿ

الذم ٟتق هبا يف عصر العلم كالتكنولوجيا، كينبغي أف يًتجم ىذا ا١تشركع على أرض الواقع ال أف يبقى حبيس 
 ات، بانتظار ا١تستقبل اجملهوؿ.األدراج أك بُت رفوؼ ا١تكتب
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 من وحي الحج                            
 

اٟتج فريضة من أٝتى فرائض ىذا الدين، فيو يلتقي ا١تسلموف من كل بقاع األرض، يدعوف رهبم كيلبوف 
ندائو، كيطلبوف منو تباركت أٝتاؤه كتقدست ذاتو أف ٭تقق ٢تم عز الدنيا كاآلخرة، كىم يهتفوف بصوت مدك 

٠تالد: لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إف اٟتمد كالنعمة لك كا١تلك، ال كاحد الدعاء العذب ا
 شريك لك.

كاٟتج فريضة تؤدل مرة كاحدة يف العمر، قاؿ تعاُف: )كىلًلاًو عىلىى النااًس ًحجُّ اٍلبػىٍيًت مىًن اٍستىطىاعى إًلىٍيًو 
( يأيت اإلنساف فيغسل ذنوبو، كيعود إُف ٕٗعىالىًمُتى()آؿ عمراف: من اآليةسىًبيبلن كىمىٍن كىفىرى فىًإفا اللاوى غىًٍتي عىًن الٍ 

بلده كيـو كلدتو أمو طهران كصفاء كنقاء كتوبة، ليبدأ حياتو من جديد على قواعد اإلسبلـ، حىت يبلقي ربو 
 باألعماؿ الصاٟتة، فيلقاه ربو بالعفو كالثواب.

ء، منها أنو ٕترد حقيقي هلل عز كجل، كعزكؼ عن كيف اٟتج حكم كأسرار شىت ذكرىا العلماء األجبل
الدنيا، كىو جهاد ال قتاؿ فيو كما ذكر النيب عليو السبلـ، كذلك ١تا فيو من جهد كمشقة كإنفاؽ، كالتجمع فيو 
يشبو ٕتمع يـو القيامة، كلبس اإلحراـ يشبو أكفاف القرب، كشرب زمـز شفاء للسقيم، كالتقاء ا١تسلمُت فيو ٭تقق 

 كتعاكهنم كتآزرىم كتناصحهم بالسَت على منهج اهلل عز كجل أحبابان كإخوانان.  كحدهتم
كالطريق إُف بيت اهلل اٟتراـ كانت عرب العصور ا١تاضية شاقة غَت سالكة يف بعض األحياف، حيث يتعثر 

، ىذا الرعب ا١ترء بقطاع الطريق، ىؤالء الذين ٖتدث عنهم الغزاِف كذكر ما يوقعونو من الرعب يف قلوب اٟتجاج
الذم ال شبيو لو إال سؤاؿ ا١تلكُت يف كحشة القرب، فقاؿ: )كأما دخوؿ البادية إُف ا١تيقات، كمشاىدة تلك 
العقبات، فليتذكر فيها ما بُت ا٠تركج من الدنيا با١توت إُف ميقات يـو القيامة، كما بينهما من األىواؿ 

منكر كنكَت، كمن سباع البوادم عقارب القرب كديدانو كا١تطالبات، كليتذكر من ىوؿ قطاع الطريق ىوؿ سؤاؿ 
 .ُكما فيو من األفاعي(

فأم ىوؿ ذاؾ ا٢توؿ الذم يشبو سؤاؿ ا١تلكُت؟! ككم ىي الصعوبة يف الوصوؿ إُف حـر اهلل اآلمن، كقد نصب 
حُت أقامت الدكلة قطاع الطريق من حولو شراكهم؟! لقد استمر انعداـ األمن حىت هناية الدكلة العثمانية تقريبان، ف

العثمانية ا٠تط اٟتديدم اٟتجازم، َف تنس أف تقيم )٤تطات على طوؿ ا٠تط، ككاف يفصل بُت كل ٤تطة 
كأخرل زىاء عشرين كيلو مًتان، ككانت احملطات تستخدـ أيضان قبلعان ٟتراسة ا٠تط اٟتديدم كأسبلؾ الربؽ 

 .ِكمكاتب ا١توظفُت، كمساكنهم من غارات البدك(

                                                 
 ( ا١تكتبة التجارية الكربل.ِّٕ/ُإحياء علـو الدين، ) - ُ
(، مكتبة األ٧تلو ا١تصرية، القاىرة، مطبعة جامعة القاىرة، َُّّ/ّالدكلة العثمانية دكلة إسبلمية مفًتل عليها، للدكتور الشناكم، ) - ِ
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قت الذم يستغرقو القطار يف التحرؾ من دمشق إُف ا١تدينة اثنتُت كستُت ساعة فقط، أما بقية الوقت )ككاف الو 
ُن  فكاف يضيع يف كقوؼ القطار يف احملطات، كتغيَت القاطرات، كٕتنب السَت ليبل يف اللياِف غَت القمرية، أخذان

 ُبأسباب اٟتذر من ىجـو قبائل البدك على عربات القطار(.
يقوؿ الشيخ  قد اقتصر على قطع الطريق، بل لقد عاد بعض البدو إلى جاىليتهم، وليت األمر

٤تمد بن عبد الوىاب يف كصف حاؿ البدك يف زمانو: )إف العلماء يف زماننا يقولوف: من قاؿ ال إلو إال اهلل. فهو 
ك الذين يكذبوف بالبعث، ا١تسلم، حراـ ا١تاؿ ك الدـ، ال ييكفر كال ييقاتل، حىت إهنم يصرحوف بذلك يف شأف البد

كينكركف الشرائع، كيزعموف أف شرعهم الباطل ىو حق اهلل، كلو طلب أحد منهم خصمو أف ٮتاصمو عند شرع 
اهلل لعدكه من أنكر ا١تنكرات، بل من حيث اٞتملة: إهنم يكفركف بالقرآف من أكلو إُف آخره، كيكفركف بدين 

رىم أف شرعهم أحدثو آباؤىم ٢تم كفران بشرع اهلل، كعلماء الوقت الرسوؿ كلو، مع إقرارىم بذلك بألسنتهم كإقرا
يعًتفوف هبذا كلو، كيقولوف: ما فيهم من اإلسبلـ شعرة، كىذا القوؿ تلقفتو العامة عن علمائهم، كأنكركا بو ما 

ا١تسلم بينو اهلل كرسولو، بل كفركا من صدؽ اهلل كرسولو يف ىذه ا١تسألة، كقالوا من كفر مسلمان فقد كفر، ك 
عندىم الذم ليس معو من اإلسبلـ شعرة، إال أنو يقوؿ بلسانو: ال إلو إال اهلل، كىو أبعد الناس عن فهمها 

 ِكٖتقيق مطلوهبا علمان كعقيدة كعمبلن(.
ىكذا كانت الطريق إُف اٟتج غَت آمنة إُف أف قامت ثورة االتصاالت كهنضة ا١تواصبلت، فصار ا١ترء 

قل الوقت من أدْف األرض إُف أقصاىا، كىذا من فضلو تعاُف الذم علم اإلنساف ما يستخدـ الطائرات كيصل بأ
 َف يعلم.

كإذا كاف اٟتج ىو الشاىد األكرب على عظمة اإلسبلـ حيث يلتقي الناس من كل الشعوب كاٞتنسيات 
ة اليت ينبغي من شىت قارات العاَف على صعيد كاحد من أجل غاية كاحدة، فهو ال ٮتلو من بعض ا١تظاىر السلبي

التحذير منها مثل: كشف العورات أحيانا، كالتبوؿ يف الطرقات، كافًتاش الساحات العامة، كظاىرة التسوؿ 
كانتشار ا١تتسولُت، كالتزاحم عند اٞتمرات كاٟتجر األسود، كرمي األحذية كاألكساخ بدال من اٟتصيات كىو من 

قدسية الزماف كحرمة ا١تكاف، كالتخلق باألخبلؽ اإلسبلمية،  البدع ا١تنكرة، فا١تطلوب من اٟتجاج الكراـ مراعاة
فهم ضيوؼ الرٛتاف، كعليهم إذا عادكا إُف أكطاهنم أف ٭تببوا الناس هبذه الرحلة، كال يذكركا السلبيات اليت رأكىا 

، من ازدحاـ كصعوبات ال ٗتلو منها أم رحلة سفر عادية، ألف يف ذلك تنفَت لآلخرين عن حج البيت ا١تعظم
 كاهلل ا١توفق للخَتات.

                                                 
 (.ُُّّ/ّا١ترجع السابق، ) - ُ
 ـ..ُٔٓٗ(، نشر مكتبة السنة احملمدية، ِٖ-ِٕي، ص )٥تتصر سَتة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم، ٖتقيق ٤تمد حامد الفق - ِ
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 ىل انتهت ظاىرة الرؽ في العصر الحديث؟  
 

ٮتطئ من يظن أف عصر الرؽ قد انتهى، كأف الناس أحرار فيما يقولوف كيعتقدكف كيفعلوف، ك٨تن يف 
 بداية األلفية الثالثة ١تيبلد ا١تسيح عليو السبلـ.

مث فهو َف ينتو بعد، بل بدأ انطبلقتو اٞتديدة يف ظل فالرؽ يف ىذا العصر تغَت شكبلن كبقي مضمونان، كمن 
التكنولوجيا ا١تعاصرة، اليت تدعمو بكل أسباب القوة من ماؿ كسبلح كدعاية، فما أكثر صور الرؽ يف ىذا 

 العصر!
 

كالوصاية عليها، كسحق ٣تاىديها فاالستعمار مثاًل أعطى لنفسو حق نهب الشعوب المغلوبة، 
جحافل جنوده، مث ٧تده يفلسف تسلطو على الشعوب ا١تسحوقة ٔتربرات ىي يف النهاية كثوارىا ٖتت دباباتو ك 

 أقرب على الكذب كاألالعيب منها إُف اٟتقيقة كالواقع.
إف ىذا الرؽ يصفد الشعوب الفقَتة ٔتعاىدات طويلة األجل، كيربطها بسلسلة من التحالفات ا١تشبوىة، ك٬تعلها 

١تواد الصناعة األكلية، كيسلط عليها من أذنابو من يستعبدىا باسم اٟترية،  سوقان ١تنتجات ا١تستعمر، كمصدران 
فيكمم األفواه، كيسحق الرؤكس، ك٭ترؽ بيوت العبادة، كيثلم كل القيم الفاضلة كاألعراؼ اإلنسانية الرشيدة، 

 ٭تدث كل ذلك ابتغاء رضاء العقل ا١تدبر للفنت كا١تتمثل باالستعمار.
 

حيث مت ٕتريدىا يف كثَت من البلداف من اٟتياء، كٖتويلها إُف دمية رؽ المرأة، وىنالك رؽ آخر، وىو 
يف أيدم العابثُت هبا، ك٬ترم ىذا كلو باسم القانوف كٖتت شعار ٖترير ا١ترأة، فنجد عملية الغواية كاالنفبلت يركج 

ا١ترأة تستخدـ للدعاية  ٢تا يف الطرقات باسم الفن كالتقدـ، كالعملية كلها لوف من ألواف الرؽ، حيث صارت
كاإلعبلف بعيدان عن دكرىا كأـ كمربية للمجتمع، فلكي تركج أية بضاعة كلو كانت علب السمن أك األحذية، 
فما عليك إال أف تبحث عن ا١ترأة ا١تناسبة اليت تركج لك اإلعبلف، ابتزاز مقرؼ، كا٨تطاط َف تعرؼ لو البشرية 

 مثيبلن من قبل.
 

الذم ٖتتجز الدكؿ العظمى أسراره، كال تسمح لغَتىا إال  لرؽ وىي رؽ العلمصورة ثالثة من صور ا
هبامش منو، كإذا حاكلت دكلة أف تدكر حوؿ اٟتمى نزلت عليها اللعنة، كقذفت باٟتمم كتعرضت للردع كاٟتصار 

 كالعقوبات.
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ليـو من ، فمعظم الناس تستقي معلوماهتا اصورة رابعة من صور الرؽ وىي رؽ الفكر والمعلومات
كسائل اإلعبلـ ا١ترئية كا١تسموعة كا١تقركءة، كىم يأخذكف ما تقولو كسائل اإلعبلـ على أنو حقيقة كلو كاف عار 
من اٟتقيقة، فالكسل كحب الراحة ٬تعبلف الناس تقبل على كسائل اإلعبلـ برغبة كبَتة، كتردد ما تسمعو دكف 

خرت نفسها ألغراض دعائية كٕتارية كسياسية بعيدان عن ٘تحيص كال تثبت، كقد استغلت كسائل اإلعبلـ ىذا فس
 ا١تهنية كا١توضوعية، كقامت بغسل عقوؿ الناس أك تكييفها كفق ىول ا١تؤسسة اليت تديرىا.

 
، كىنا تنتشر فرؽ اإلغاثة األجنبية لتقدـ صورة خامسة من صور الرؽ وىي رؽ الفقر والمجاعات

 والء، كقد يضطر اٞتائع إُف ا٠تضوع، فاٞتوع كافر كما يقاؿ.اللقمة مقابل الكرامة، كالدكاء مقابل ال
 

ا١تنتشرة بُت اٞتَتاف كاإلخواف، حيث ينتهي األمر  صورة سادسة من صور الرؽ وىي رؽ الحروب
ّتميع ا١تتحاربُت إُف الركوع عند رغبة بائعي األسلحة كشركطهم، فيما ٖتًتؽ شعوهبم بنَتاف تلك األسلحة اليت 

 ١تشيد، كٕتعل الناس طران كالعبيد.تدمر البناء ا
 

فما أكثر اجملبلت يف ىذا الباب!؟ ككم تنهب  صورة سابعة من صور الرؽ وىي رؽ المودة واألزياء،
ا١توضة من جيوب الرجاؿ كالنساء معا!؟ كأسوأ ما يف األمر ليس النفقات الباىظة كحسب، بل ىو انعداـ 

 كضعفان، إنو رؽ عن طواعية، ككفى هبذا ذلة لفاعلو. الشخصية كالتبعية لآلخرين، ككفى هبذا ٖتلبلن 
 

كذلك ٖتت  صورة ثامنة من صور الرؽ تحدث عنها العقاد وىي رؽ الوظيفة في القرف العشرين،
تعاُف أكؿ موظف مصرم استقاؿ من كظيفة حكومية  عنواف: )االستخداـ رؽ القرف العشرين(، ككاف رٛتو اهلل

تقالة من الوظيفة كاالنتحار يف طبقة كاحدة من الغربة كخطل الرأم عند ٔتحض اختياره، يـو كانت االس
األكثرين، بل رٔتا كانت حوادث االستقالة أندر من حوادث االنتحار، ككاف رٛتو اهلل ال يعيب الوظيفة يف ذاهتا، 

نصيب فيو للموظف كإ٪تا يعيبها إذا كانت ا١تستقبل الوحيد أماـ الشباب ا١تتعلم، كعندما تكوف عمبلن آليان ال 
 ُالكبَت كالصغَت غَت التسخَت.

 
الذم ال يستند إُف شرعية القانوف  صورة تاسعة من صور الرؽ، وىي الحكم الفردي المطلق

كاالنتخاب، كقد ٖتدث عنو الكواكيب يف كتاب طبائع االستبداد، كىذا النوع من الرؽ موجود من عهد الفراعنة، 
بالتقلص، قاؿ تعاُف يذكر سياسة فرعوف: )فىاٍستىخىفا قػىٍومىوي فىأىطىاعيوهي إًنػاهيٍم كىانيوا كما زاؿ باقيان، كإف كاف آخذان 

                                                 
 ( ا١تكتبة العصرية، بَتكت.ٕٔ-ٕٓكتاب )أنا( للعقاد، ص )  - ُ
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 (. ْٓقػىٍومان فىاًسًقُتى( )الزخرؼ:
 

كقد استشرل ىذا الرؽ يف عصرنا بسبب  العبودية لغير اهلل، صورة عاشرة من صور الرؽ وىي رؽ
 العزلة السياسية كاالجتماعية عن ىدم األنبياء.اإلٟتاد كالنزعات ا١تادية يف الفكر اإلنسآف، ك 

 (. ّْفهناؾ من عبد ىواه، قاؿ تعاُف: )أىرىأىٍيتى مىًن اٗتاىذى ًإ٢تىىوي ىىوىاهي أىفىأىٍنتى تىكيوفي عىلىٍيًو كىًكيبلن( )الفرقاف:
نٍػيىا( كىناؾ من عبد شهوات الدنيا كزينتها، قاؿ تعاُف: )فىأىٍعًرٍض عىٍن مىٍن تػىوىُفا عىٍن ذًكٍ  رًنىا كىَفٍى ييرًٍد ًإالا اٟتٍىيىاةى الدُّ

 (. ِٗ)النجم:
ـى أىٍف ال  كىناؾ من عبد الشيطاف، كىي عبادة موجودة من قدٔف الزماف، قاؿ تعاُف: )أىَفٍى أىٍعهىٍد إًلىٍيكيٍم يىا بىًٍت آدى

 (. َٔتػىٍعبيديكا الشاٍيطىافى إًناوي لىكيٍم عىديكي ميًبُته( )يٌػس:
 يف ضىبلؿو من عبد األصناـ، قاؿ تعاُف: )كىًإٍذ قىاؿى إًبٍػرىاًىيمي أًلىبًيًو آزىرى أىتػىتاًخذي أىٍصنىامان آ٢ًتىةن ًإٓفِّ أىرىاؾى كىقػىٍومىكى كىناؾ 

 (. ْٕميًبُتو( )األنعاـ:
اللاًو مىٍن لىعىنىوي اللاوي كىغىًضبى عىلىٍيًو  كىناؾ من عبد الطاغوت، قاؿ تعاُف: )قيٍل ىىٍل أينػىبِّئيكيٍم ًبشىرٍّ ًمٍن ذىًلكى مىثيوبىةن ًعٍندى 

 (. َٔ( )ا١تائدة:كىجىعىلى ًمنػٍهيمي اٍلًقرىدىةى كىا٠تٍىنىازًيرى كىعىبىدى الطااغيوتى أيكلىًئكى شىري مىكىانان كىأىضىلُّ عىٍن سىوىاًء الساًبيلً 
ص باهلل تعاُف، فالذم أكجد البشر لو كىناؾ من ينزع حق التشريع لنفسو، مع العلم بأف حق التشريع ا١تطلق خا

اٟتق يف أف يشرع ٢تم ما يصلح أمر دينهم كدنياىم، كشرعتو فيها العدؿ كالرٛتة للجميع، كفيها يتساكل اٟتاكم 
، أما أف يشرع الناس لبعضهم بعضان ما َف يأذف بو اهلل تعاُف فهذا منتهى االستعباد كالرؽ، حيث جعل  كاحملكـو

ة أعلى من رتبة البشر، كفرض حق الوصاية عليهم، كاخًتع ٢تم من الشرائع كالنظم ما ال يتفق ا١تشرع نفسو يف رتب
مع فطرهتم كالغرض من كجودىم، كطلب منهم االستجابة ٢تا، دكف أف يأذف اهلل لو بذلك، كىذه من أسوأ صور 

ٗتاىذيكا أىٍحبىارىىيٍم كىريٍىبىانػىهيٍم أىٍربىابان الرؽ كالعبودية، حيث يعبد البشر بعضهم بعضان من دكف اهلل تعاُف، قاؿ تعاُف: )ا
حىانىوي عىماا ييٍشرًكيوفى( ًمٍن ديكًف اللاًو كىاٍلمىًسيحى اٍبنى مىٍرٔفىى كىمىا أيًمريكا ًإالا لًيػىٍعبيديكا ًإ٢تىان كىاًحدان ال إًلىوى ًإالا ىيوى سيبٍ 

 (. ُّ)التوبة:
بأهنم يؤدكف عبودية لبشر مثلهم، كال يستحق أحد أف يطاع من دكف  كيف ىذا النوع من الرؽ قد ال يشعر البشر

 اهلل تعاُف، كال أف يتفوؽ عليهم ْتق ليس لو، كإ٪تا ينتزعو ظلمان كطغيانان.
 

  وختاماً نقوؿ:
إف الرؽ َف ينتو، كإ٪تا ٖتوؿ من صورة إُف أخرل، فقدٯتا كاف السيد ٯتلك اٞتسد دكف الركح، فنجد ببلالن 

أحد متحديان صولة سيده أمية بن خلف، كالصخرة على ظهره كىو يعذب يف رمضاء مكة، أما اليـو يقوؿ: أحد 
فقد أطلقت حرية اٞتسد كاستعبدت الركح، فتجد اإلنساف متعبان كىو ٬ترم كراء أشياء تستقطبو كتتحكم فيو، 
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 كىو ال ٯتلك منها فراران.
 أمة تستعمر اآلخرين كتذيقهم كيل العبودية كالذؿ كالصغار. يف ا١تاضي كاف السيد فردان، كاليـو قد يكوف دكلة أك

يف ا١تاضي يستطيع العبد أف يهرب من سيده، أك يشًتم نفسو منو، أما اليـو فبل مهرب يف األرض، ألف السيد 
 ٯتلك من أدكات القهر كالتجسس ما ال يًتؾ ٣تاالن ٟترية اآلخرين كلو باألحبلـ.

ة يف سوؽ النخاسة كأما اليـو فهي خفية ال شعورية، كسوؽ النخاسة قد تكوف يف ا١تاضي كانت العبودية ظاىر 
 سوؽ ا١تاؿ كاألعماؿ، أك سوؽ ا١تودة كاألزياء، أك سوؽ كسائل األعبلـ اليت تقوؿ ما ٯتلى عليها.

ليت البشرية تستطيع التخلص من رقها اٞتديد كما ٗتلصت من الرؽ القدٔف، فقد فاؽ رؽ ىذا العصر كل جرائم 
 الرؽ يف تاريخ اإلنسانية.
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 مشكلة الفراغ
 

ىنالك مشكلة عامة لدل شباب اليـو كىي ما يسمى بالفراغ، فيحاكلوف قتل الوقت بالتسكع يف 
األماكن العامة، أك باٞترم كراء أخبار الفن كالرياضة، كرٔتا انصرؼ بعضهم إُف اللهو كاجملوف، أك كقع ضحية 

 الذين يستغلوف الصداقة لًتكيج اإلدماف، كقتل اإلنساف!! اإلدماف بسبب رفاؽ السوء
ىل يشعر بالفراغ من كاف لو ىدؼ كبَت يف اٟتياة؟ بالطبع كبل، كذلك ألف صاحب ا١تبدأ أك  كلكن

ا٢تدؼ يسعى للعمل ٢تذا ا١تبدأ، فيستهلكو السعي لتحقيق غايتو عن اإلحساس ٔتشكلة الفراغ، فنحن أمة ٖتتاج 
ء ليكوف ٢تا موطأ قدـ يف عاَف الغد، كتكوف أمة مشاركة يف صنع اٟتضارة فبل تعيش على ىامش إُف إعادة البنا

اٟتياة، فمن أحب أف يعمل للصاٌف العاـ لن ٬تد فراغان سواء كاف أديبان أك باحثان أك عامبلن أك فبلحان أك جنديان، 
رة الغذاء، كحفظ األمن، فكل شريف من فنحن ْتاجة إُف األدب ا٢تادؼ، كالبحث العلمي، كزيادة اإلنتاج، ككف

 أبناء ىذه األمة ىو مكافح من موقعو الذم ىو فيو.
كإ٪تا يشعر ٔتشكلة الفراغ غالبان من ال ىدؼ لو يف ىذه اٟتياة، فهو يظن أف أداءه للعمل اليومي ا١تنوط 

ينبع اإلحساس ٔتشكلة  بو ىو غاية ما ينبغي عليو فعلو، كالوقت ا١تتبقي لو أف ينفقو كيفما يشاء، كمن ىنا
 الفراغ.

إف مشكلة الفراغ قائمة لدل قطاع كبَت من الناس، كال بد من حل ٢تا، كإال ٖتولت إُف مفسدة كربل، 
كاٟتل السليم ٢تذه ا١تشكلة أف نضع ألنفسنا أىدافان كربل يف اٟتياة، نسعى لتحقيقها، كىذه األىداؼ ٬تب أف 

ء كمسكن ك٨تو ذلك، كإ٪تا نسعى على ما ىو أكرب من ذلك، كىو ٣تد تتجاكز ا١تطالب األساسية للبدف من غذا
األمة اليت ننتمي إليها، كىنا سنجد مهمة صعبة تشغلنا من ا١تهد حىت اللحد، كندرؾ أف الفراغ لصاحب ا٢تدؼ 

 ا١تقدس َف يكن إال خرافة أك حلمان َف يعد لو أم تأثَت يف حياتو.
واجد يف أماكن الًتفيو، فنؤكد ٢تم بأف الًتفيو ضركرم كال شك أما الذين يركف حل مشكلة الفراغ بالت

لئلنساف، كىو ٬تدد العـز كاٟتركة يف نفس اإلنساف، كلكن ينبغي أف تكوف ىذه األماكن منضبطة مع القواعد 
كاآلداب العامة، كأف ال ٭تتل الًتفيو كقت الفراغ كلو، كإال ضاعت األكقات يف ما ال طائل فيو، ىل يكتفي 

الب ٔتا تعلمو يف ا١تدرسة؟ كىل يكتفي كل إنساف ٔتا بذلو يف عملو؟ أـ ٭تاكؿ أف يكتسب ا١تزيد يف كقت الط
 الفراغ؟

ينبغي أف يكوف ىنالك كقت إضايف لتدريب ا١تهارات اإلنسانية كتطويرىا، فالرياضة مطلوبة للجميع، 
صداقة مع ا١تلعب كا١تكتبة يف آف كاحد، كلكن رياضة البدف ٬تب أف تتكامل مع رياضة الفكر كالركح، ال بد من 

 كإال فماذا تفيد العضبلت النافرة مع العقوؿ الضامرة؟ كىل تنفع قوة اٞتسد مع سذاجة العقل كالتفكَت؟
كالفنوف ٯتكن أف تسد مسدان يف ىذا الباب، فنظم الشعر مثبلن ٯتكن أف يصقل مواىب الكثَتين كٯتآل أكقاهتم، 
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 ُ قدره يشتغل بو، كىو القائل:كقد كاف الشافعي على علو 
 فلوال الشعر بالعلماء يزرم  

 لبيد لكنت اليـو أشعر من  
 ككذلك ا٠تط كالرسم، ك٨تو ذلك من الفنوف اٞتميلة.

كا١تشاركة باٞتمعيات العلمية، أك ا٠تَتية، أك أصدقاء ا١ترضى، أك الكشافة، أكاٞتوالة، أكاألندية الرياضية، 
 د ا١ترء على التخلص من الفراغ كا١تسا٫تة يف إعمار اٟتياة االجتماعية.كالثقافية، ٯتكن أف تساع

كالًتدد على اجملالس العامة للعلم كاألدب، كحضور احملاضرات العامة كاألمسيات الثقافية لو دكر كبَت يف تثقيف 
 اإلنساف، كزيادة كعيو كٗتليصو من الفراغ.

يسهم يف القضاء على مشكلة الفراغ، كحبذا لو كجدت مكتبة  كاالشًتاؾ باجملبلت العلمية كاألدبية كمتابعتها
منزلية فيها كتاب من كل فن أك ٗتصص، كأف ٖتتوم على الكتب ا١تسموعة بواسطة األشرطة ا١تسجلة، فقد 

 ٭تب اإلنساف مرات أف يسمع ال أف يقرأ.
 كاٗتاذ الصديق الصاٌف لو دكره أيضا يف ىذا اجملاؿ.

أكقات الفراغ يف اللهو كاجملوف كمتابعة بعض الفضائيات ا١تنحلة، فإف ىذا قتل  كلنحذر كل اٟتذر من إضاعة
للوقت، كىدـ للخلق، كضياع للعمر ببل طائل، كقد يقود إُف الفساد كاإلفساد، كاٞترٯتة كالعقاب كالعياذ باهلل 

 تعاُف.
 

  أخيرا نقوؿ:
الطريق الصحيح ٟتل ىذه ا١تشكلة،  إف كثَتان ٦تن يعانوف مشكلة الفراغ ىم ْتاجة إُف من يد٢تم على

كىنا يربز دكر الفئات ا١تتعلمة اليت ينبغي ٢تا أف تقود اجملتمع ٨تو التقدـ كالرقي، فتساعد ىذه الفئات أفراد اجملتمع 
بالبحث عن جذكر ا١تشكلة كاٟتل ا١تناسب ٢تا كفق خصوصية كإمكانات كظركؼ كل بقعة يف ىذا العاَف، 

اسات ا١تيدانية من أجل اإلفادة من الطاقات ا١تهدكرة يف العطل كا١تواسم، كحشد ك٬تب تشجيع البحث كالدر 
 طاقات األمة يف االٕتاه الصحيح.

ينبغي أف ندرؾ الصعوبات اليت ٖتيط بنا كأمة، كأف نواجهها بشجاعة، كأما االسًتخاء كالكسل كىدر ا١تاؿ 
، ك٭تل مكانو شعور كالوقت فلن يقودنا ٨تو العبل، ينبغي أف نبدد اإلحساس بالف ُن ُن راغ من داخل النفس أكالن

بأننا أمة ٖتتاج إُف مزيد من العمل لتنهض كتصحو، كلسنا أمة لديها الوقت لتلهو كتلعب، كهلل در أيب الطيب 
 ِ حُت قاؿ:

                                                 
 (، الطبعة األكُف، دار ا١تعرفة، دمشق.ِٗديواف الشافعي كحكمو، ٚتع ٤تمود بيجو، ص ) - ُ

 (، دار النهضة العربية.ْٗعلم ا١تعآف، د. عبد العزيز عتيق، ص ) - ِ
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 لن تبلغى اجملدى حىت تلعقى الصاربا   ال ٖتسًب اجملدى ٘تران أنتى آكليوي 
كقتنا ىذا غالبان ما يكوف إنسانان سلبيان بسيطان يعيش ببل قضية أك ىدؼ، كرٔتا ٕترد من  إف الذم يشعر بالفراغ يف 

كل حس حضارم كديٍت كقومي ككطٍت، فنحن أمة نقف على بوابة ا١توت كاالنقراض، كا١توت اٟتضارم ىو 
أك نائم ٭تتاج إُف أسوأ من االنقراض، كمن استشعر أزمة ما ٨تن فيو بادر إُف العمل، كمن َف يستشعر فهو ٥تدر 

 ُ كخز ليصحو، ك٭تضرٓف ىنا قوؿ اٟتطيئة يهجو الزبرقاف بن بدر كىو من مرِّ ا٢تجاء:
 كاقعٍد فإنكى أنتى الطاعمي الكاسي  دًع ا١تكارـى ال ترحٍل لبغيًتهػا 

، يتوُف أمرنا األمم األخرل، كيتحكم ٔتصَتنا أعداؤنا، كال يوجد لنا موط أ قدـ يف عاَف كىذا ىو حالنا اليـو
 النهضة الصناعية، كنعيش لنأكل كنشرب كليس العكس.

فلتتحرؾ القوافل ٨تو اجملد بدالن من التسكع يف األسواؽ كا١تقاىي إذا كنا نعتقد بأف لنا دكران يف ىذه اٟتياة مازاؿ 
 ينتظرنا لكي نقـو بو.

                                                 
، بَتكت، الطبعة الرايعة، َِٕالشعر كالشعراء، البن قتيبة، ص ) -ُ  ـ.ُُٗٗىػ/ ُُِْ(، دار إحياء العلـو
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 من آداب السفر واالبتعاث
 

 ة إتاىات، ىي:للناس يف مسألة السفر للغرب كغَته ثبلث
: يرل أصحابو أف أكركبا ببلد الفساد، كمأكل الضبلؿ، كمستنقع اللهو كالفجور، كيسرد أصحاب االتجاه األوؿ

ىذا االٕتاه أدلة كثَتة على ما يقولوف، مث ينتهوف إُف نتيجة مؤداىا رفض كمقاطعة كل ما ىو أكركيب أك غريب كال 
 ندع شبابنا يذىب إُف ببلد الغرب لكي نفوت عليو فرصة اال٨تبلؿ سيما يف ٣تاالت الثقافة كالعقيدة، كأف ال

 كالتفلت من الدين كاألخبلؽ.
يرل أصحابو بأف علينا اتباع أكركبا اتباعان أعمى يف كل شيء، كعلى األجياؿ العربية أف تتثقف  االتجاه الثاني:

لرقي، مث تعود إُف أكطاهنا حاملة معها العلم ثقافة أكركبية خالصة، كأف تسافر إُف أكركبا لتعرؼ اٟتضارة كتشاىد ا
 كا١تدنية، لتخرج أمتها من ظلمات اٞتهل كالتخلف إُف نور العلم كا١تدنية.

كىو أقل تطرفان كأكثر موضوعية، فليست أكركبا كعبتو اليت يطوؼ هبا، كال ىي موضع لعنتو،  االتجاه الثالث:
من فيزياء ككيمياء كطب كميكانيك كرياضيات كىندسة فهي على جانب كبَت من التقدـ يف العلـو البحتة 

كحاسب آِف كذرة كغَت ذلك، كلكنها يف ا١تقابل يف ٗتلف عظيم يف جانب الدين كالركح كاألخبلؽ، صحيح 
بأف لديهم بعض العادات كالتقاليد اٟتسنة، من صدؽ بالقوؿ كإتقاف للعمل، ككفاء للوعد، كلكن ىذا ال يعٍت 

 ى اإلطبلؽ، فالقـو ٢تم سجل أسود يف اجملوف كاال٨تبلؿ.بأف أخبلقهم حسنة عل
إف السفر إُف أكركبا من أجل تلقي شهادة يف علم التاريخ أك العقيدة أك النحو أمر مستهجن، ألف 
ىنالك جامعات إسبلمية تغٍت عن جامعات أكركبا يف ىذا الباب، أما السفر بقصد تلقي العلـو الطبيعية كالطبية 

لذرية ك٨تو ذلك من التخصصات النادرة، فأمر مطلوب للنهضة من التخلف العلمي كالصناعي كالكيميائية كا
 الذم نعيش فيو.

كلكن ىل يرسل أم طالب يريد الدراسة يف أكركبا؟ أـ ننتقي الطالب ا١تتميز خلقان كذكاء؟ ال بد من 
ألمتو ال خنجران يف ظهرىا، كقد  مواصفات معينة ١تن يبتعث إُف ببلد الغرب، ْتيث يعود الدارس جنديان ٥تلصان 

 مسخ قلبو، كصار عبدان للغالب ضد ا١تغلوب، فبل يرل يف أمتو إال كل نقيصة، كال يرل يف الغرب إال كل كماؿ!
كىنلك ٙتة مبلحظات ال بد منها ىنا: كىي تتمثل يف ضركرة البحث عن االختصاصات النادرة عند 

ة، كاٟتذر من الغواية كالفساد كأصدقاء السوء، كال بد من ا١تركنة يف االبتعاث، كالتمسك بالقيم كاألخبلؽ اٟتميد
التعامل مع اآلخرين من غَت هتاكف يف الثوابت، كينبغي لئلنساف أف يكوف صابران كال يستسلم ألم فكرة تبعث 

تو كمشكبلهتا، أثران سلبيان يف نفسو، كعليو أف يكوف سفَتان لبلده كأىلو كدينو، كأف ٭تاكر اآلخرين حوؿ قضايا أم
ك٬تتهد يف العلم ك٭تاكؿ التفوؽ فيو، كاالقتصاد يف النفقة كاجب لئبل ٭تتاج إُف الدين أك العمل، كإذا استطاع أف 
يذىب كقد أكمل شطر دينو باإلحصاف فليفعل، فإف الشيطاف ٬ترم من ابن آدـ ٣ترل الدـ، فإذا قضى مهمتو 
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 لينشر فيو ا١تعرفة اليت تعلمها، كٮتدـ من خبل٢تا أبناء جلدتو.من السفر كحقق أربو فعليو أف يعود إُف كطنو 
إف الرحلة من أجل العلم ينبغي أف تكوف ٤تفوفة بآداب العلم كأخبلؽ العلماء، كأما الرحلة من أجل 
السياحة فيدخل فيها أكثر الوصايا اآلنفة، كحبذا لو كانت إُف بلد عريب أك مسلم أك إفريقي لكي ينتفع ذلك 

من عائدات السياحة فيساعد اقتصاده بذلك، كليتعرؼ اإلنساف على البيئة اليت حولو كٕتاكره قبل أف البلد 
 يتعرؼ على غَتىا من البيئات اإلنسانية ا١تتعددة.
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 الفقر وإفرازاتو االجتماعية
 

الشيطاف  دالفقر من أشد أنواع الببلء اليت تعًتم حياة الناس، كىو صعب ال ٖتتملو النفس، كبو يتوع
 ًمٍنوي كىفىٍضبلن كىاللاوي الناس عند اإلنفاؽ، قاؿ تعاُف: )الشاٍيطىافي يىًعديكيمي اٍلفىٍقرى كىيىٍأميريكيٍم بًاٍلفىٍحشىاًء كىاللاوي يىًعديكيٍم مىٍغًفرىةن 

 (.ِٖٔكىاًسعه عىًليمه( )البقرة:
، إال أف يكوف عن عارض يف سبيل اهلل تعاُف ، كأف يذىب ماؿ ا١ترء بسبب كالفقر ْتد ذاتو مذمـو

ا٢تجرة، أك اٞتهاد، أك طلب العلم، أك النكبات كالطوارئ، فهو ىنا ٤تمود ال لذاتو، كإ٪تا لصرب ا١تؤمن عليو، قاؿ 
ًبيًل اللاًو ال يىٍستىًطيعيوفى ضىٍربان يف اأٍلىٍرًض ٭تىٍسىبػيهيمي اٞتٍىاىً  لي أىٍغًنيىاءى ًمنى التػاعىفًُّف تعاُف: )لًٍلفيقىرىاًء الاًذينى أيٍحًصريكا يف سى

كيف اٟتديث:  ،(ِّٕة:تػىٍعرًفػيهيٍم ًبًسيمىاىيٍم ال يىٍسأىلوفى النااسى ًإٟتٍىافان كىمىا تػيٍنًفقيوا ًمٍن خىٍَتو فىًإفا اللاوى بًًو عىًليمه( )البقر 
 ُ)اطلعت يف اٞتنة فرأيت أكثر أىلها الفقراء(.

٠تسراف اٟتقيقي ىو خسراف الدار اآلخرة، كاالستقرار يف قعر اٞتحيم، إف النعيم ا٠تالد ىو يف اٞتنة، كا
كلذلك يستطيع اإلنساف أف يصرب على ببلء الدنيا من فقر كغَته، كيدفع األياـ حىت يلقى ربو صابران ٤تتسبان، 

(، كلكن صرب َُ()الزمر: من اآليةفيناؿ جزيل الثواب، قاؿ تعاُف: ) ًإ٪تاىا يػيوىىفا الصااًبريكفى أىٍجرىىيٍم ًبغىٍَتً ًحسىابو 
 ) الفقَت ال يعفي األغنياء من ا١تسئولية ٕتاه الفقراء، قاؿ تعاُف: )كىيف أىٍموىا٢ًتًٍم حىقي لًلسااًئًل كىاٍلمىٍحريكـً

(، فإذا سكت الفقَت كتعفف فبل ينبغي للغٍت أف يتناسى حقوؽ الفقراء، كإذا طالب بعض الفقراء ُٗ)الذريات:
أعطاىم اهلل إياه كىو الزكاة، فمنعو األغنياء، تولد يف نفس الفقَت اٟتقد على الغٍت، كنشأت  ْتقهم الذم

صراعات دموية يف اجملتمع تنتهي بو إُف التفكك كالدمار، كاٟتل الوحيد لتبليف ذلك ىو انتزاع الزكاة من األغنياء 
 كلو عنوة كما فعل أبو بكر رضي اهلل عنو مع مانعيها من ا١ترتدين.

إف ا١تاؿ ليس إال فتنة، فطوَب ١تن عمر بو آخرتو، كَف ينس دنياه، ككيل ١تن عمر بو دنياه كنسي آخرتو، 
كاهلل ىو الذم يرث كل شيء يف النهاية، فمن أنفق فقد فاز كربح، كمن ٓتل فقد خاب كخسر، كلو علم الناس 

صو الصدقة ألجزلوا العطاء، قاؿ تعاُف: )قيٍل ما يف اإلنفاؽ من فضل ما أمسكوا شيئان، كلو أدركوا أف ا١تاؿ ال تنق
يػٍري الراازًًقُتى( ًإفا رىيبِّ يػىٍبسيطي الرٍِّزؽى ًلمىٍن يىشىاءي ًمٍن ًعبىاًدًه كىيػىٍقًدري لىوي كىمىا أىنٍػفىٍقتيٍم ًمٍن شىٍيءو فػىهيوى ٮتيًٍلفيوي   كىىيوى خى

  (.ّٗ)سػبأ:
فمن سأؿ كىو قادر على الكسب فحسبو ىذا كالفقَت الذم يعمل ىو خَت من الذم يقعد كيسأؿ، 

دناءة، كمن تعفف كىو ْتاجة إُف ا١تاؿ فحسبو ىذا رفعة، كلبياف ذلك تأمل مديح الرب عز كجل لعباده الفقراء 
ًبيًل اللاًو ال يىٍستىًطيعيوفى ضىٍربان يف اأٍلىٍرًض ٭تىٍ  سىبػيهيمي اٞتٍىاًىلي أىٍغًنيىاءى ا١تتعففُت، قاؿ تعاُف: )لًٍلفيقىرىاًء الاًذينى أيٍحًصريكا يف سى

  (.ًِّٕو عىًليمه( )البقرة:ًمنى التػاعىفًُّف تػىٍعرًفػيهيٍم ًبًسيمىاىيٍم ال يىٍسأىلوفى النااسى ًإٟتٍىافان كىمىا تػيٍنًفقيوا ًمٍن خىٍَتو فىًإفا اللاوى بً 
                                                 

 (.ُِْْ/ّمتفق عليو عن ابن عباس، مشكاة ا١تصابيح، ) - ُ
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ائمة، أك مرض مزمن، كال ريب بأف ىنالك فئة من أصحاب األعذار ال تقدر على الكسب، إما لعاىة د
أك لظرؼ ما من الظركؼ، كأف يكوف الفقَت معسران، أك مسجونان بسبب دىين ك٨توه، كىنا ينبغي مساعدة ىذا 

 الفقَت، ككفالة عيالو ألهنم أمانة، كينبغي أف يكوف االىتماـ هبم قائمان يف ضمَت األمة ككاقعها.
كالشهامة، كاحتكار القوت يف اٟتركب  كإمساؾ ا١تاؿ عند األزمات أمر خارج عن حدكد الرجولة

كاجملاعات جرٯتة ْتق عامة الناس، كالبخيل ال يدخل اٞتنة ١تا ركاه أبو بكر عن النيب صلى اهلل عليو كسلم: )ال 
 ِ، كال ٓتيل، كال مناف(.ُيدخل اٞتنة ًخب

ليل، كما أقبحو إذا كاف فما أسوأ البخل يف اإلنساف! حيث حباه اهلل بالنعم الكثَتة، فاستنكف عن العطاء الق
من مؤمن أنعم اهلل عليو بنعمة اإلسبلـ اليت بفضلها يتقي حر جهنم! مث تراه ٯتسك إمساؾ اٟتريص الذم ال يثق 
ٔتا عند اهلل تعاُف، أليس جزاء ىذا البخيل أف ٭تـر من العطاء اإل٢تي باٞتنة؟ قاؿ تعاُف: )ىىا أىنٍػتيٍم ىىؤيالًء تيٍدعىٍوفى 

ًبيًل اللاًو فىًمٍنكيٍم مىٍن يػىٍبخىلي كىمىٍن يػىٍبخىٍل فىًإ٪تاىا يػىٍبخىلي عىٍن نػىٍفًسًو كىاللاوي اٍلغىًٍتُّ كىأىنٍػتيمي لًتػيٍنًفقيوا   اٍلفيقىرىاءي كىًإٍف تػىتػىوىلاٍوا يف سى
ًفقيوا ًمٍن مىا رىزىقٍػنىاكيٍم ًمٍن قػىٍبًل أىٍف يىٍأيتى (، كقاؿ أيضان: )كىأىنٍ ّٖيىٍستىٍبًدٍؿ قػىٍومان غىيػٍرىكيٍم مثيا ال يىكيونيوا أىٍمثىالىكيٍم( )٤تمد:

 (.َُافقوف:أىحىدىكيمي اٍلمىٍوتي فػىيػىقيوؿى رىبِّ لىٍوال أىخاٍرتىًٍت ًإُفى أىجىلو قىرًيبو فىأىصاداؽى كىأىكيٍن ًمنى الصااًٟتًُتى( )ا١تن
األغنياء، إذ جرت عادات الناس  كللفقر آثاره االجتماعية الكبَتة، فهو قد ينشئ اٟتقد كالكراىية ٨تو

بأف ٖتتفل للغٍت كتنبذ الفقَت، فإذا أقيمت اجملالس تصدر األغنياء كلو أف بعضهم ال يفقو شيئان، كإذا ألقى الغٍت 
نكتة ضحك الناس كلو كانت سخيفة، كإذا دخل مكانان انتصب الناس لو قيامان، كإف طلب كأس ماء ججاؤكه 

كالقهوة معان، يتواضعوف لو فيزداد غطرسة، كيتهافتوف عليو فيزداد تكربان، أما الفقَت فبل با١تاء كا١تشركبات الغازية 
يكاد ٭تفل بو أحد، إذا عطس امشئز البعض منو بدالن من أف يشمتوه، كال حظ لو إذا فاؽ الثريا علمان كأدبان ككرعان 

 ّ ات، قاؿ الشاعر:ما َف تسمع يف جيبو خشخشة الفلوس، أك يبدك من جيب قميصو دفًت الشيك
ُي حسػافو كخطُّ ابن ميقلةو   فصاحةي

 كحكمةي لقمافو كزىدي ابن أدىػمً     
   إذا اجتمعٍت يف ا١ترًء كا١ترءي مفلسه 

 كنودم عليو ال ييباعي بدرىػػػمً 
 

                                                 
 ا٠تب: ا٠تداع الذم يفسد بُت الناس. - ُ
 (.ٖٓٓ/ُركاه الًتمذم، مشكاة ا١تصابيح، ) - ِ
 (، دار الكتب العلمية.ِْٕ، ص )جواىر األدب للهامشي - ّ
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 ُ كىذا ما جعل بعض العلماء كالشعراء يندبوف حظوظهم، كيشتكوف من سوء أحوا٢تم، قاؿ أبو الطيب:
   ًض ٩تلةى إالما مقامي بأر 

 كمقاـً ا١تسيًح بُتى اليهودً    
 مفرشي صهوةي اٟتصاًف كلكنا 

ُه من حديدً   قميصي مسركدةه
 ِ كقاؿ عبد القاىر اٞترجآف اإلماـ يف النحو كالببلغة كاألدب:

  كبػٍِّر على العلًم يا خليلػػي 
 كمٍل إُف اٞتهًل ميلى ىائمٍ 

 كعٍش ٛتاران تعٍش سػػعيدان 
 يف طالًع البهػائمٍ فاٟتظُّ    

 ّ كىذا الطغرائي يقوؿ يف ال ميتو:
 أىبتي باٟتظِّ لو ناديتي مستمعان 

 كاٟتظُّ عٍت باٞتهػػػػاؿ يف شغلً   
 لعلو إٍف بدا فضلي كنقصيهػػػم

ـى عنهم أك تنبوى ِف    لعينًو نػػػػػػا
 غاُف بنفسي عرفآف بقيمًتها

ىا عن رخيًص القػػدًر مبتذؿً     ُي  فصنتي
 ْ د الزبيدم اليمٍت:كقاؿ أٛت

  قلتي للفقًر أين أنتى مقيمه 
 قاؿى ِف يف عمائًم الفقهاءً   

ُن  ُن   إف بيٍت كبينهم إلخػػاءن
ُه عليا قطعي اإلخاءً    كعزيزه

 ٓ كقاؿ القاضي عبد الوىاب ا١تالكي:
ُي داره ألىًل ا١تػػػػػاًؿ طيبة  بغدادي

                                                 
 (.ُٓ/٥ِتتارات الباركدم، ) - ُ
 (.ُٕٖ/ُانظر: مفتاح السعادة لطاش كربم زادة، ) - ِ
 (.ُّّ(، ص )٣ُّٖتلة العريب، العدد ) - ّ
 (، الطبعة الثالثة، دار القلم.ُٓٓانظر: صفحات من صرب العلماء، أليب غدة، ص ) - ْ
 (، الطبعة الثالثة، دار القلم.َِٖعلماء، أليب غدة، ص )انظر: صفحات من صرب ال - ٓ
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ُه   كللمفػاليًس داري الضنًك كالضيقً   ُه
 يف أزقًتهاظللتي حَتافى أمشي 

ُه يف بيًت زنديقً     كأننػي مصحفه
 كىذه األبيات ٚتيعان تعكس تذمر أصحاهبا من سوء أحوا٢تم االجتماعية.

 
ك٩تتار من النثر يف ىذا الصدد كلمة جامعة ٦تا ككرد عن العباس رضي اهلل عنو، فقد كاف يقوؿ: )الناس 

اء، كأرفع من السماء، كأحلى من الشهد، لصاحب ا١تاؿ ألـز من الشعاع للشمس، كىو عندىم أعذب من ا١ت
كأزكى من الورد، خطؤه صواب، كسيئاتو حسنات، كقولو مقبوؿ، يرفع ٣تلسو كال ٯتل حديثو. كا١تفلس عند الناس 
أكذب من ١تعاف السراب، كأثقل من الرصاص، ال يسلم عليو إف قدـ، كال يسئل عنو إف غاب، إف حضر 

 ُ صفعوه، مصافحتو تنقض الوضوء،، كقراءتو تقطع الصبلة(.ازدركه، كإف غاب شتموه، كإف غضب 
 

إف اهلل قد شرع نظاما للحياة، فإذا ترؾ الناس نظامو فقد ظلموا أنفسهم ككانوا ىم الظا١تُت، ركل جابر، 
قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: )اتقوا الظلم فإف الظلم ظلمات يـو القيامة، كاتقوا الشح فإف الشح 

 ِ ك من كاف قبلكم، ٛتلهم على أف سفكوا دماءىم كاستحلوا ٤تارمهم(.أىل
كمن اٞتور أف ٨تكم على بعض العلماء ٦تن اشتكوا من مفاسد الناس يف زمن ما، أك ذموا حظهم بأهنم 
 طلبوا الدنيا بعلومهم، كذلك لو أف ىؤالء أرادكا سلوؾ طريق الدنيا كا١تاؿ فما الذم كاف ٯتنعهم؟ كلكن اإلنساف
يف النهاية جسد كركح، كال بد للجسد من غذاء كدكاء كملبس كمسكن.. فهو ٤تتاج للماؿ من أجل ىذا كلو، 
فإذا َف يتوفر لو اٟتد األدْف من الكفاؼ كىو العاَف ا١تثقف الذم ينتمي ألعلى طبقة يف اجملتمع، أال يشتكي من 

اٟتيتاف يف البحر كالنمل يف جحورىا تستغفر ١تعلم ىذا الظلم؟ كمن جور الناس؟ لقد أخرب النيب عليو السبلـ بأف 
 ، فكيف ال يسعفهم الناس ٔتا يسد الرمق كيسًت العورة يف خَت أمة أخرجت للناس؟ّالناس ا٠تَت

 
إف الفقر كالغٌت من العوارض اليت تعًتم البشر يف حياهتم، كقعود الفقَت عن الكسب دكف  وخالصة القوؿ:

ة كالكرامة، ككذلك امتناع الغٍت عن دفع الزكاة للفقراء عمل مناؼ للخلق سبب كجيو تقصَت كمناؼ للمركء
كالدين، كىو يودم بسبلمة اٟتياة االجتماعية، كعدـ توفر فرص العمل كالتكافؤ كا١تساكاة كالتكافل من أكرب 

 األمور السلبية اليت تقوض بنياف اجملتمع من قواعده.

                                                 
 (..ِٖ//ِا١تستطرؼ، لؤلبشيهي، ) - ُ
 (.ْٖٓ/ُركاه مسلم، انظر: مشكاة ا١تصابيح، ) - ِ
 (.ُِّ(، ك )ُِِ(. اٟتديث: )ْٕ/ُانظر: مشكاة ا١تصابيح، ) - ّ
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و بسبب غناه، يعٍت أف ا١تاؿ ىو أساس التفاضل بُت كإف إىدار قيمة اإلنساف بسبب فقره، كتكرٯت
الناس، كىذا ا٨تدار فكرم كخلقي لؤلمم كالشعوب اليت تقر ذلك، فقيمة اإلنساف ما ٭تسنو ال ما ٯتلكو، ككرامة 

مقدار ٚتعو ٟتطاـ الدنيا، فهذه انتكاسة للبشر ٚتيعان كنا نتمٌت أف ال يقعوا فيها، فليس ٙتة  اإلنساف ال يقررىا
شيء ينبغي أف يتفاضل بو الناس غَت التقول كالعمل الصاٌف، قاؿ تعاُف: )يىا أىيػُّهىا النااسي إًناا خىلىٍقنىاكيٍم ًمٍن ذىكىرو 

  (.ُّ( )اٟتجرات:يمه خىًبَته كىأينٍػثىى كىجىعىٍلنىاكيٍم شيعيوبان كىقػىبىاًئلى لًتػىعىارىفيوا ًإفا أىٍكرىمىكيٍم ًعٍندى اللاًو أىتٍػقىاكيٍم ًإفا اللاوى عىلً 
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 اإلسالـ محرر الشعوب
 

َف يرحل االستعمار عن ببلد العرب كا١تسلمُت إال كقد تكونت لو ٕتربة ضخمة مع الشعوب اليت 
استعمرىا، كعرؼ نقاط الضعف كمواطن القوة لدل تلك الشعوب، كأدرؾ أف عدكه اللدكد يف العاَف العريب ىو 

عن األكطاف فطرة لدل كل الشعوب كلو َف يكن بعضها مسلمان، كلكن الدين الدين اٟتنيف، صحيح أف الدفاع 
يعطي ذلك الدفاع مسحة من قداسة، كلذلك ٧تد الذين أشعلوا حركب االستقبلؿ ٖتت أقداـ االستعمار يف 

اٞتزائرم العاَف العريب معظمهم من الشيوخ أك ٦تن تأثر هبم، فعبد الكرٔف ا٠تطايب يف ا١تغرب، كاألمَت عبد القادر 
يف اٞتزائر كعمر ا١تختار يف ليبيا كا١تهدم يف السوداف كغَتىم كانوا ينطلقوف يف جهادىم ضد االستعمار الغاشم 
من منطلق ديٍت كطٍت، فالدين ىو الذم أمد ىؤالء بالطاقة البلزمة للمواجهة، كلواله الستسلموا لؤلمر الواقع، 

 (.ٍِْٗليػىٍوـى ًّتىاليوتى كىجينيوًدًه ()البقرة: من اآليةكلكاف شعارىم: ) قىاليوا ال طىاقىةى لىنىا ا
كقد أدرؾ ا١تستعمركف قوة الدين اٟتنيف، فأعلنوا اٟترب عليو يف صور عدة، منها ما يشكك بالدين، 
كينتهي التشكييك باإلٟتاد، كمنها ما يقلل من أ٫تية الدين، كمنها ما يعزؿ الدين عن اٟتياة، كٮتتصره باألركاف 

، ك٭تصره يف نطاؽ ا١تسجد، كمنها ما يتهمو بالعنف كاإلرىاب، كقد استعمل االستعمار أسلحتو كخرباتو ا٠تمسة
ليجتث دين اهلل من جذكره، كيقطع شوكتو، ففي خطوة أكُف مت إلغاء  ككل كسائل الًتغيب كالًتىيب اليت ٯتلكها

 ثالثة مت تقسيم الببلد كسلب فلسطُت من ا٠تبلفة العثمانية، كيف خطوة ثانية مت استعمار العاَف العريب، كيف
أصحاهبا األصليُت كقياـ دكلة إسرائيل، كيف خطوة رابعة مت إشعاؿ ا١تنطقة باٟتركب بُت اٞتَتاف كاإلخواف يف الدـ 
كالنسب، كيف خامسة مت تدمَت ثقافة ىذه األمة كالسعي إُف تغيَت مناىجها التعليمية، كىنالك كثَت من ا٠تطوات 

 تأت بعد، فهل ٧تح االستعمار يف استئصاؿ شوكة الدين؟ ىل ٧تح يف جذب الشباب إُف اللهو القادمة َف
 كا١تخدرات كاإلباحية؟

لقد ذىل االستعمار كىو ٭تشد طاقاتو، ك٬تند أعوانو، كيسرع ا٠تطا من أجل مسخ ىذه األمة 
قو، يعجب الزراع، كيغيظ كاستعبادىا، ذىل كىو يرل نبتان جديدان من شباب اإلسبلـ، كقد استول على سو 

الكفار، ىذا النبت ٯتتد يف كل مكاف من العاَف، كيتخذ من ا١تعرفة سبلحان كمن اإلٯتاف درعان، كىو يسعى لتحرير 
أمتو من براثن الذؿ كا٢تواف، فهذه فتاة تتحدل السفور ْتجاهبا، كتلك فنانة تعود إُف اهلل كىي تكفكف دموع 

 يف خلوتو، كتلك أـ تدفع ابنها للشهادة ذكدا عن ا١تقدسات، كىكذا يستمر التوبة، كذاؾ شاب يتضرع إُف اهلل
ا٠تَت يف ىذه األمة إُف قياـ الساعة، فهي أمة ا٠تَت كالنصر، كأمة العلم كالفكر، كأمة الصرب كالشهداء، الشهداء 

ن أرض ىذه األمة الذين يعدكف بآالؼ اآلالؼ منذ فجر اإلسبلـ حىت الساعة، الشهداء الذين سقوا كل شرب م
 من دمائهم فسقاىم رهبم شرابان طهوران يف اٞتنة.

لقد كانت صدمة كبَتة لبلستعمار، كىنا تثور ثائرتو، كيعيد النظر يف خططو كلها، كيقرر سحق ىذه 
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الصحوة ا١تباركة، كيسخر كل إمكاناتو لذلك، كيصرح بذلك سران كعلنان، فعلى سبيل ا١تثاؿ قالت ٣تلة بديعوت 
يف أحد مقاالهتا: )٩تشى أف تستغل اٞتماعات اإلسبلمية ا١تعركفة بعدائها إلسرائيل ىذه الفرص لتحرؾ  أحرنوت

ا١تشاعر اإلسبلمية ضدنا، كإذا فشلنا يف إقناع أصدقائنا بتوجيو ضربة قاسية إليها يف الوقت ا١تناسب، فإف على 
صنا على أف يبقى بعيدان عن ا١تعركة، كستجد إسرائيل أف تواجو حينذاؾ عدكان حقيقيان ال ك٫تيان، كىو عدك حر 

إسرائيل نفسها يف كضع حرج إذا ٧تح ا١تتعصبوف ا١تسلموف يف ٖتويل ا١تعركة إُف دعوة حرب جهادية، فيما مضى 
٧تحنا ّتهودنا كّتهود أصدقائنا يف إبعاد اإلسبلـ عن معركتنا مع العرب، ك٬تب أف يبقى اإلسبلـ بعيدان عن 

جب أف ال نغفل ٟتظة كاحدة عن تنفيذ خطتنا يف منع يقظة الركح اإلسبلمية، بأم شكل كبأم ا١تعركة، ك٢تذا في
 ُأسلوب، كلو اقتضى ذلك االستعانة بأصدقائنا الستعماؿ العنف يف إٜتاد أم بادرة ليقظة الركح اإلسبلمية(.

ُن عقد يف برككسل )١تناقشة ا١تد  ُن اإلسبلمي يف منطقة الشرؽ كذكرت ٣تلة ا١تستقبل أف مؤ٘تران غربيان رٝتيان
 ِاألكسط، كإمكانات انعكاس ىذا ا١تد على األكضاع القائمة حاليان يف ىذه ا١تنطقة(.

)كشاركت فيو كفود رٝتية ٘تثل دكؿ السوؽ األكركبية ا١تشًتكة، كضمت ىذه الوفود خرباء بارزين يف شئوف الشرؽ 
التكتم كَف ينشر أم شيء ٦تا جرل فيو أك حىت عن األكسط كالعاَف اإلسبلمي، كقد أحيط مضموف ىذا ا١تؤ٘تر ب

 ّانعقاده(.
إف اإلسبلـ دين عا١تي، كىو يدعو إُف احملبة كالتعاكف بُت الناس، كال يشكل خطران على أحد، كإ٪تا ىو 
دعوة لنهضة اإلنساف كٖتريره، إنو الشمس ا١تضيئة ٢تذا العاَف، فمن يقدر على الذىاب بضيائها، كإنكار فضلها، 

إف غابت يف مكاف أشرقت يف آخر، كلكن أعداءه يفًتكف عليو، كيؤلبوف اٟتشود ضده، كتلك ىي سياسة  كىي
إسرائيل كاالستعمار من كرائها، فهم يبحثوف عن أصدقاء ٢تم لقمع انتفاضة شعب يف كجو االحتبلؿ من أجل 

توقع بسبب قوة نفوذه مصاٟتهم الشخصية فقط، كقد ينجح االحتبلؿ يف استبلب فلسطُت مدة أطوؿ من ا١ت
ككثرة ا١تتحالفُت معو، كلكن ال بد يف يـو ما أف تعود فلسطُت إُف أصحاهبا، طا١تا بقي ىنالك مسلم كاحد على 

م صىى الاذً كجو األرض يقرأ قولو تعاُف: )سيٍبحىافى الاًذم أىٍسرىل ًبعىٍبًدًه لىٍيبلن ًمنى اٍلمىٍسًجًد اٟتٍىرىاـً ًإُفى اٍلمىٍسًجًد اأٍلىقٍ 
 (.ُبىارىٍكنىا حىٍولىوي لًنيرًيىوي ًمٍن آيىاتًنىا إًناوي ىيوى الساًميعي اٍلبىًصَتي( )االسراء:

ككما حرر ا١تلك الناصر صبلح الدين األيويب من الصليبيُت، فإف ىنالك يف ضمَت الغيب من سيعيد 
ا أىنىا  ىٍغًلْبى   (.ُِكىريسيًلي ًإفا اللاوى قىًومي عىزًيزه( )اجملادلة:ٖترير فلسطُت مرة أخرل، قاؿ تعاُف: )كىتىبى اللاوي ألى

  

                                                 
 ـ، نقبل عن:ُٖٔٗمكتبة ا١تعبل، الكويت، الطبعة األكُف، (، ّٔٓانظر كتاب أمريكا كما رأيتها، ٥تتار خليل مسبليت، ص ) - ُ

Newsweek,march7,1983,page 16-25. 
 (.ُِ-َِـ، ص )ُٕٖٗ ُؾ ُِ، السبت ْٔٓا١تستقبل، العدد  - ِ
 (.ُِ-َِـ، ص )ُٕٖٗ ُؾ ُِ، السبت ْٔٓا١تستقبل، العدد  - ّ
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 مفاىيم يجب أف تصحح: ليس جميع الفنانين نجوماً 
 

التهريج كالتمثيل كالغناء كالرقص اسم  من ا١تفارقات العجيبة أف تطلق الصحف كاجملبلت على أبطاؿ
.  النجـو

اؿ تعاُف: )كىعىبلمىاتو كىبًالناٍجًم ىيٍم يػىٍهتىديكفى( فالنجـو لئلنساف ىي رموز ىداية إُف معرفة االٕتاىات ق
 (.ُٔ)النحل:

 ُ كالنجـو تتميز بالرفعة كالسمو، قاؿ الشاعر:
  أنتى ٧تمه يف رفعةو كضياءو   
 ٕتتليكى العيوفي شرقان كغربا     

 ِ كالنجـو مصدر كحي كإ٢تاـ للشعراء، قاؿ امرؤ القيس:
  فيالكى من ليلو كأفا ٧تومىوي   
داٍت بيذبيلً       ُي  بكلِّ مغاًر الفتًل شي

 ّ كالنجـو كائنات تسبح هلل تعاُف، كرٔتا شاطرت اإلنساف ٫تومو كأحزانو على كجو اجملاز، قاؿ ٤تمود غنيم:
ُي    ماِف كللنجم يرعآف كأرعاهي

 أضحى كبلنا يعاؼي الغمضى جفناهي   
كالنجـو يف مواقعها كانتظامها ضمن ٣ترات ىائلة ىي من أعظم آيات قدرة اٟتق عز كجل، كإزاء ىذه 
، فػىقىاؿى  العظمة يشعر اإلنساف بضعفو كسقمو، قاؿ تعاُف عن نبيو إبراىيم عليو السبلـ: )فػىنىظىرى نىٍظرىةن يف النُّجيوـً

 (. ٖٗ-ًٖٖإٓفِّ سىًقيمه( )الصافات:
سبة لئلنساف، فهي كائنات صامتة، كصمتها أبلغ من كبلمها، كىي من دالئل تلك ىي النجـو بالن

 كجود اهلل تعاُف، كبواسطتها يعرؼ اإلنساف إتهات الطرؽ، كٮتتار السبيل الذم يريده.
كلكن ما العبلقة بُت ٧تـو السماء كالفنانُت حىت تنقل إليهم ىذه الكلمة، فيقاؿ: النجم فبلف كالنجمة 

 فبلنة؟
دل بالفنانُت إُف طريق الفبلح؟ نتمٌت لو كاف األمر كذلك، كلكن الواقع أف معظم الفنانُت غارقوف يف ىل ييهت

أىوائهم كشهواهتم، فاشلوف يف أسرىم كحياهتم الشخصية، مسببوف ٠تراب البيوت يف كثَت من األحياف بسبب 
جيدان سرعاف ما يقدـ لك أفبلمان سيئة  سوء أفعا٢تم كتأثَتىم السليب يف اٞتمهور، كالفناف الذم يقدـ لك فيلمان 

                                                 
 العربية.(، دار النهضة ٔٔعلم البياف، د. عبد العزيز عتيق، ص ) - ُ
 (.ٖٔشرح القصائد العشر، للتربيزم، ص ) - ِ
 ـ.ُّٗٗىػ/ ُُْْ(، دار الغد العريب، ٕٗ/ُاألعماؿ الكاملة )صرخة يف كاد(، ) - ّ
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بعده، كبرامج الفن تشحن النفس اإلنسانية بكتلة من ا١تشاعر ا٢تابطة اليت تثَت الغرائز اٟتيوانية، ككأنو ال فن إال 
بالسفور كالعرم كالرقص كاجملوف كالكلمات ا٠تليعة كا١توسيقى الصاخبة! كيقدـ ىذا كلو ٖتت شعار التحديث 

 كالتطوير.
ن يف عا١تنا العريب ىو هتريج كتسلية، كل بلد تركج ٢تجتها العامية من خبلؿ ٦تثليها الذين قتلوا الف

الفصحى، كجعلوا مادة اللغة العربية موضع السخرية كاالستنكار، كاألفبلـ االجتماعية مكررة، كىي ال تعاًف 
معو، كالصراع يدكر حوؿ ا١تاؿ مشكبلت الواقع بشكل حقيقي كجذرم، كفيها تظهر عبودية ا١تاؿ كالتحايل ٞت

كا١ترأة، كالفنانة اليت تريد كعظ اجملتمع تظهر كما لو كانت يف حفل زفافها، كا١ترأة يف األفبلـ تتجسس على 
زكجها، كاالبن على أبيو، كالضيف على مضيفو، كىذه األفبلـ على رأم كثَت من ا١تمثلُت ىابطة لغة كفكرة 

، كىل ٬تٌت من الشوؾ العنب؟كإخراجان ك٘تثيبلن، فأم فائدة ت  رجى من ىؤالء الفنانُت الذين يسموف بالنجـو
إف أبطاؿ الفن جزء من ٗتلف ىذه األمة، كمع ىذا يعد التطاكؿ عليهم كالتطاكؿ على القديسُت، كأما 

 ، فبل شيء فيو يف ٣تتمعات التخلف كالضياع.ُالتطاكؿ على أىل العقل كا١تنطق، كالدين كالفبلح
قة بُت رجاؿ الفن القائم كبُت النجـو يف شيء، ألف الفن يعيش يف كادم الغرائز كالشيطاف، إنو ال عبل

كىو غَت كادم ا٢تداية كاالرتقاء باإلنساف من حيث أنو بناء ربآف فيو العنصر ا١تبلئكي كالركح اليت تسبح ْتمد 
! أـ ألهنم بلغوا أعلى اهلل تعاُف، فلماذا ٝتي الفنانوف ٧تومان؟ أللشهرة؟ فما أكثر األشياء ال شهَتة من غَت النجـو

 ا١تنازؿ يف ا١تاؿ كالفتنة كالعبلقات العامة، فأطلق عليهم لفظ النجـو ١تا بينهم كبُت عامة الناس من بعد؟
، كٝتاىا الناس اليـو ِإف التبلعب باألسامي يقلب اٟتقائق، فا٠تمر ٝتاىا النيب علبو السبلـ أـ ا٠تبائث

تسمية اٟتديثة تغرم الناس بشرهبا، ألهنا تطرب الركح كما توحي التسمية، فإف لبلسم من مشركبات ركحية، كال
مسماه نصيبان، كتسميتها بأـ ا٠تبائث كفيل بزجر شارهبا، كاألمر كذلك يف تسمية الفنانُت ٧تومان، أليس ىذا 

عن بيع صورىم يف إحدل  إغراء على اللحاؽ هبم كركوب مركبهم كاٗتاذىم قدكة يف اٟتياة، لقد رأيت إعبلنان 
 ّاجملبلت، كل صورة بدكالرين، كعلى القميص مرسومة ٔتقدار عشرة دكالرات.

إننا لسنا ضد الفن الذم يهذب األخبلؽ كيرقي األحاسيس، كيهذب ا١تشاعر، كينسجم مع ركح األمة 
ء ا٢تابط الذم ينسلخ كتطلعاهتا، كمقوماهتا كأخبلقها، بل نرل كجوب مؤازرة فن كهذا، كلكننا ضد الفن البذم

 من أم قيمة معتربة، كينسل من مسئولياتو كما تسل الشعرة من العجُت.
                                                 

شنت ٣تلة الوطن العريب يف أحد أعدادىا ٛتلة على الشيخ علي الطنطاكم كالشيخ ٤تمد متوِف الشعراكم رٛتهما اهلل تعاُف،  - ُ
يستقطباف الشباب يف العاَف العريب، بينما تكيل اجمللة الثناء للسودآف ٤تمد ٤تمود طو كجعلتو شهيد اٟترية كالنضاؿ،  ككصفتهما بأهنما

 (.ِِ، ص )َٖٓ -ْْٓانظر: العدد 
 (.ّْٗ/ٓانظر: كنز العماؿ، ) -ِ
(، كمعظم ىؤالء النجـو من ٕٗ، ك ِٗـ، ص )ُٖٔٗكانوف الثآف )يناير(   ُٓ-ُ، تاريخ ّٕالعدد  انظر ٣تلة طبب نفسك، - ّ

 األجانب.
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ك٨تن ندرؾ بأف كثَتان من الفنانُت ٯتلكوف أحاسيس مرىفة، كقلوبان طيبة، فما أحسن الفن لو كظف لبناء 
ح ٚتيعان، كندعو اهلل أف األخبلؽ بدالن من ىدمها، كلسنا ضد الفنانُت كأشخاص، بل نتمٌت ٢تم التوفيق كالصبل

يثبت من تاب منهم، كأف يرزقهم اإلخبلص يف القوؿ كالعمل، كلكننا ضد لوثة فنية قلبت ا٠تَت شران كالشر خَتان 
 كا١تعركؼ منكران كا١تنكر معركفان، كاألمُت خائنان كا٠تائن أمينان.

 ُكالعفاؼ يف ظلمات الوثنية ا١تعاصرة. ٨تن ضد النجـو إذا َف تكن رجومان للشياطُت، كإذا َف يتوىج منها النور

                                                 
من عبلمات الساعة انقبلب األمور، كاختبلؿ ا١توازين، كظهور الفساد، كغربة اإلسبلـ، كإذا أردت تفاصيل ذلك انظر: كنز  - ُ

 كما بعدىا(. ُٖٗ/ُْالعماؿ،ف )
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 ىل ثمة بصمات تلمودية في النقد األدبي؟
 

يسعى اليهود للسيطرة على العاَف منذ القدـ، فمنذ أياـ موسى عليو السبلـ كإُف يومنا ىذا كىم يشعلوف 
اء من قتل عمر حيث  العاَف باٟتركب كٯتؤلكنو بالفنت، كقد كاف ٢تم دكر كبَت يف ٗتريب الدكلة اإلسبلمية، ابتد

كاف لكعب األحبار دكر يف قتلو كما ذكر األستاذ العقاد كغَته، حيث قاؿ كعب األحبار لعمر: )أجدؾ فيي 
كمركران بفتنة قتل عثماف كىي من تفصيل  ُالتوراة تقتل شهيدان. قاؿ: كأْف ِف بالشهادة كأنا يف جزيرة العرب؟(

بنسف عرش السلطاف عبد اٟتميد الثآف الذم رفض ا١تشركع عبد اهلل بن سبأ كىو يهودم ٯتٍت، كانتهاء 
الصهيوٓف، ىذا على الصعيد السياسي أما على الصعيد الفكرم فقد بثوا يف الدين اٟتنيف كثَتان من العقائد 

 الباطلة كاألفكار ا١تتطرفة، كشجعوا الفرقة كاالنقساـ بُت ا١تسلمُت.
زعموا قتل ا١تسيح كافًتكا على أمو مرٔف، كىم يسعوف إُف كلليهود دكر كبَت يف تشويو النصرانية، كقد 

القضاء على القوة اإلسبلمية ككل قوة تعارضهم يف ىذا العاَف، كىم يتخذكف ٚتيع الوسائل ٢تذا الغرض، 
 ِفشعارىم: )٬تب أف يكوف شعارنا: كل كسائل العنف كا٠تديعة(.

يف كل الدكؿ الكربل  ططهم: )كقد نشرناكاألدب أحد الوسائل اليت ٖتقق أىدافهم، كلذلك جاء يف خ
، يغثي النفوس، كسنستمر فًتة قصَتة بعد االعًتاؼ ْتكمنا ُن على تشجيع سيطرة  ذكات الزعامة أدبان مريضان قذران

مثل ىذا األدب، كي يشَت بوضوح إُف اختبلفو عن التعاليم اليت سنصدرىا من موقفنا احملمود، كسيقـو علماؤنا 
قيادة األ٦تيُت، بإلقاء خطب، كرسم خطط، كتسويد مذكرات، متوسلُت بذلك إُف أف تؤثر الذين ربوا لغرض 

 ّعلى عقوؿ الرجاؿ كٕتذهبا ٨تو تلك ا١تعرفة كتلك األفكار اليت تبلئمنا(.
كإذا كاف اليهود قد استطاعوا تسويق ا١تشركع الصهيوٓف، أال ٭تاكلوف إفساد أدب العرب يف مناىجو 

 كتفسَته كغاياتو؟
ى، فنحن أماـ جيش من األدباء اٞتدد يرفض قوانُت اللغة، كيستهجن الًتاث، كيشتم العقيدة، كيسب بل

السماء، كيتحلل من القيم كااللتزامات، كيفنت بكل ما ىو قادـ من الغرب، معبوده ا١ترأة، كغايتو الشهرة، كأىم 
 خصائصو الثورة على ا١توركث الثقايف باسم اٟتداثة كالتجديد.

تأثَت اليهودم قد ٕتاكز األدب إُف النظريات األدبية، كيعود التأثَت يف النظريات األدبية إُف عهود كلعل ال
ؽ. ـ( كاليت غالبا ما يبدأ هبا درس النقد  ُِْ-ّْٖبعيدة، كال ندرم إذا كانت نظرية احملاكاة عند أرسطو )

ان ٦تا يف التلمود، يقوؿ الدكتور ٤تمد غنيمي األديب قد تأثرت بصورة أك بأخرل ٔتا كرد يف التلمود، فهي قريبة جد

                                                 
 ( دار الفكر.ُِْتاريخ ا٠تلفاء، للسيوطي، ص ) - ُ
 (.ُّ) بركتوكوالت حكماء صهيوف، ص - ِ
 (.َُْبركتوكوالت حكماء صهيوف، ص ) - ّ
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ىبلؿ يف شرح نظرية احملاكاة: )٭تصر أرسطو احملاكاة يف الفنوف، سواء كانت فنونان ٚتيلة كا١توسيقى كالرسم 
كالشعر، أـ فنونان عملية نفعية كفن البناء كالنجارة مثبلن، على حُت يعمم أفبلطوف احملاكاة يف كل ا١توجودات، 

أنواع ا١تعارؼ ا١تختلفة، كمنها الشعر كالفن كما رأينا، كبينما يعد أفبلطوف ٤تاكاة الفنوف اٞتميلة  كيفسر هبا
لؤلشياء أقل مرتبة من العلم كمن الصناعة، ألف فيها بعدان عن إدراؾ جوىر اٟتقائق، كألف جهدىا ينحصر يف 

يقة كمن الواقع، كالفنوف عند أرسطو ٖتاكي نقل مظاىر كخياالهتا اٟتسية، إذا أرسطو يعد احملاكاة أعظم من اٟتق
الطبيعة، فتساعد على فهمها، فالفن شأنو شأف النظم التهذيبية كالًتبوية يكمل ما َف تكملو الطبيعة، كالفن يتمم 
ما تعجز الطبيعة عن إ٘تامو، ألنو يف ٤تاكاتو يكشف عما ينقصها، كالفن ٬تارم الطبيعة، كيهدؼ إُف أغراض، 

رة يهدؼ من كرائها إُف إكماؿ ما يف الطبيعة بوسائلها، فالطبيعة فيها اٟتصاف ٠تدمة اإلنساف، كلو مناىج كفك
 ُكالفن يصنع السرير أك البيت(.

كالطبيعة َف تصنع شيئان، فالنسبة إليها ٣تازية، كالصانع اٟتقيقي ىو اهلل تعاُف، كما نسب إُف أرسطو 
جدان ٦تا كرد يف التلمود، بل كيتفق معو يف الفحول، فالتلمود  كالذم عاش يف القرف ا٠تامس قبل ا١تيبلد يقًتب

يرل أف صنع اإلنساف أٚتل من صنع اهلل تعاُف! كىذا يتفق بشكل أك بآخر مع ما ينسب إُف أرسطو، يقوؿ 
األستاذ ٥تتار خليل مسبليت عن موقف التلمود من صنع اهلل كصنع اإلنساف: )اإلنساف يف أعلى مراتبو يكوف 

النظر اليهودية شريكا هلل يف ا١تشركع األخبلقي، كالرابيوف كانوا صرحاء يف إعبلهنم أف اهلل قد جعل  من كجهة
األشياء اليت خلقها غَت كاملة كذلك ليطورىا اإلنساف، كالتلمود يشرح ىذه ا١تسألة، فعندما سأؿ تينوس ركفوس 

بو الرايب أكيبا: اإلنساف يصنع أشياء أٚتل، مث الرايب أكيبا: من الذم يصنع أشياء أٚتل: اهلل أـ اإلنساف؟ فأجا
أراه سنابل من القمح ككعكان، كقاؿ: سنابل القمح ىي من عمل اهلل، كالكعك من صنع اإلنساف، أليس اآلف 
؟ بعد ذلك أحضر لو ا١تواد األكلية اليت يصنع منها خيوط الكتاف كثوبان مصنوعان،  ُن عمل اإلنساف أكثر ٚتاالن

 ترل مرة أخرل أف اإلنساف ٮتلق أشياء أكثر ٚتاالن. كقاؿ لو: ىا أنت 
إثبات آخر يأيت من التلمود ليسَت يف نفس االٕتاه: أم شيء خلقو اهلل خبلؿ ستة أياـ ا٠تلق ٭تتاج إُف مزيد من 

  ِالتطوير، فمثبلن: القمح ٭تتاج للطحن، كاإلنساف ٭تتاج للتطوير(.
رسطو، ٧تده منسجمان مع ما ذىب إليو أرسطو، كال ينسجم كإذا قارنا ما كرد يف التلمود مع ما ذكره أ

 مع التصور اإلسبلمي.
فأرسطو يرل عمل الفناف أفضل من عمل الطبيعة، فهو يكملها ككأهنا ناقصة، كٯتثلوف ٢تذا باٟتصاف كالسرير، 

كالثوب، أليس ككذلك التلمود يرل بأف عمل اإلنساف أٚتل من عمل اهلل، كٯتثل ٢تذا بالقمح كالكعك، أك ا٠تيط 
ىذا يدؿ على ٙتة تقارب كالتقاء يف فكرة احملاكاة بُت التلمود كما ينسب إُف أرسطو؟ إنو أمر يستدعي االنتباه 

                                                 
 (، دار هنضة مصر، القاىرة..ْٖالنقد األديب، ص ) - ُ
 ـ.ُٖٔٗ(، مكتبة ا١تعبل، الكويت، الطبعة األكُف، ّْٕ-ّْٔأمريكا كما رأيتها، ص) - ِ
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عند كضع ا١تقرر يف مادة النقد األديب، حيث ينبغي اٟتذر من طرح أفكار كهذه ما َف يعقب عليها ٔتا يتوافق مع 
 نظرية إسبلمية ا١تعرفة.

اة عند أرسطو تقوؿ إف الطبيعة ناقصة، كالفناف يكمل نقصها، كىو ما يتناقض مع إف نظرية احملاك
التصور اإلسبلمي للخلق، فا٠تلق ٥تلوؽ على أحسن صورة، قاؿ تعاُف: )الاًذم أىٍحسىنى كيلا شىٍيءو خىلىقىوي كىبىدىأى 

ز كجل، قاؿ تعاُف: )الاًذم خىلىقى سىٍبعى (، كا٠تلل كالنقص منفي عن فعلو عٕخىٍلقى اأٍلًٍنسىاًف ًمٍن ًطُتو( )السجدة:
ٍلًق الراٍٛتىًن ًمٍن تػىفىاكيتو فىاٍرًجًع اٍلبىصىرى ىىٍل تػىرىل ًمٍن فيطيورو( )ا١تلك: (، ككل ما يف ّٝتىىاكىاتو ًطبىاقان مىا تػىرىل يف خى

كىًإذىا قىضىى أىٍمران فىًإ٪تاىا يػىقيوؿي لىوي كيٍن  السماكات كاألرض ىو من يد ا١تبدع ا٠تبَت عز كجل: )بىًديعي السامىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً 
 (، فالطبيعة يف أٚتل صورة، كاإلنساف يف أحسن تقؤف.ُُٕفػىيىكيوفي( )البقرة:

كا١تقارنة بُت الكعك كسنابل القمح اليت كردت يف التلمود غَت مستقيمة، فمن الذم علم اإلنساف صنع 
يو فكل إ٧تاز ٭تققو اإلنساف يكوف الفضل فيو هلل تعاُف: )عىلامى الكعك كسخر لو ما يف السماكات كاألرض؟ كعل

(، فبل ٙتة مقارنة بُت عمل اإلنساف كعمل اهلل، ألف الناس كأعما٢تم من خلق اهلل ٓاأٍلًٍنسىافى مىا َفٍى يػىٍعلىٍم( )العلق:
ازت ا١تقارنة لقلنا ىل الوردة الصناعية (، كلو جٔٗتعاُف، قاؿ تعاُف: )كىاللاوي خىلىقىكيٍم كىمىا تػىٍعمىليوفى( )الصافات:

( ؟ ُٕمثل الوردة الطبيعية اليت تفوح عطران كنضارة؟ قاؿ تعاُف: )أىفىمىٍن ٮتىٍليقي كىمىٍن ال ٮتىٍليقي أىفىبل تىذىكاريكفى( )النحل:
كىل اٟتصاف ا١تصنوع من خشب مثل اٟتصاف اٟتقيقي؟ إف ا١ترء ليعجب من القياس الفاسد الذم كرد يف 

 لتلمود كعند أرسطو يف آف كاحد.ا
إف األدب ليس إال ٤تاكلة للتعبَت عن انفعاؿ اإلنساف باألشياء اٞتميلة من حولو، فهو يرسم صورة 
لعواطفو من خبلؿ الكلمات، فهو تعبَت عن الواقع، فكلما اقًتب األديب من الواقع كلما حسن أدبو، فالواقع ٔتا 

ناف ٤تاكاتو، فكلما كانت احملاكاة قريبة من الصورة اٟتقيقية كاف الفناف فيو من طبيعة كبشر كأحداث ٭تاكؿ الف
أكثر ٧تاحان، كمن ىنا تربز ٚتاىَتية الفنانُت الذين يلتف حو٢تم الناس عندما يعربكف عن آالمهم كآما٢تم، 

ٟتب كالعشق عرب فالنجاح ىو بقدر احتواء الواقع كفهمو كٖتليلو كالتعبَت عنو، كلو أف متيما أتيتو بكل قصائد ا
 ُ التاريخ كقرأهتا عليو ١تا شفت غليلو كما لو رأل خياؿ ٤تبوبو، يقوؿ أبو العبلء ا١تعرم:

ُن    لو زارنا طيفي ذاًت ا٠تاًؿ أحيانان
 ك٨تن يف حفًر األجداًث أحيانا

حساسو فعمل الفناف ليس إكماالن لنقص الطبيعة، كليس ىو أحسن من صنع اهلل تعاُف، بل ىو تعبَت ٚتيل عن إ
الفطرم ٕتاه الطبيعة كالناس من حولو، ٭تاكؿ الفناف من خبلؿ التعبَت أف يكشف عن العبلقات ا٠تفية بُت 

كأف يدرؾ حقائق الوجود كيصورىا كما ىي، ألنو مهما أراد أف يتحدث  األشياء، كأف يقًتب من مركز اٟتقيقة،
 حملاكلة تصوره، كعمل اإلنساف يف كل حاالتو ىو عن اٞتماؿ فاٞتماؿ يبقى أٝتى ٦تا يقاؿ فيو، كليس القوؿ إال

                                                 
 ار هنضة مصر، القاىرة.(، دّْٕ/ُد. أٛتد اٟتويف ك د. بدكم طبانة، ) ا١تثل السائر، البن األثَت، ٖتقيق - ُ
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 (.ُٕأدْف من عمل اهلل عز كجل، قاؿ تعاُف: ) كىمىا رىمىٍيتى ًإٍذ رىمىٍيتى كىلىًكنا اللاوى رىمىى ()ألنفاؿ: من اآلية
ع كٖتليلو، كعليو فالواقع كالطبيعة ٫تا فوؽ عمل الفناف، كالفناف الناجح ىو الذم يرقى إُف مسئولية نبش ىذا الواق

كلعل ىذا ىو السبب يف ضعف الفن العريب من مسرح كمسلسبلت ال تعكس بالضركرة ٫تـو ا١تواطن العريب 
كا١تشكبلت اليت تواجهو، إنو يف معظمو فن ببل رسالة، فإذا جاء فناف كبَت مثل مصطفى العقاد كحاكؿ أف 

 أغلبو غثاء. يوظف الفن ٠تدمة فكرة سرعاف ما ٬تد النجاح ألف سوؽ الفن عندنا
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 بكاء الخنساء بين الجاىلية واإلسالـ         
 

بعاطفتها اإلنسانية اٟتانية اليت تتدفق كشبلؿ ال يتوقف،  ةا٠تنساء امرأة عظيمة بكل ا١تقاييس، عظيم
أنو كاف يضرب للنابغة قبة من أدـ ٛتراء، بسوؽ  كعظيمة بشعرىا، يشهد لذلك ما كرد يف كتاب األغآف من

عراء فتعرض عليو أشعارىا، كأكؿ من أنشده األعشى، مث حساف بن ثابت، مث أنشدتو عكاظ، فتأتيو الش
 ُ ا٠تنساء:

 بوً  ا٢تداةي  لتأمتُّ  كإف صخران    
ُه  كأنوي          ناري  يف رأسوً  علمه

 فقاؿ النابغة: لوال أف أبا بصَت ػ يعٍت األعشى ػ أنشدٓف آنفا لقلت إنك أشعر اٞتن كاإلنس!
أيضا بأمومتها كصربىا، كما كاف منها من صرب كاحتساب يـو فقدت أكالدىا األربعة يف معركة كىي عظيمة 

 القادسية.
قاؿ: )قالت  من عظمة ىذه ا١ترأة، كىو يبُت جانبان  خربان موجزان بيد أف معناه كبَت،رٛتو اهلل ذكر ابن قتيبة كقد 

 ِالنار(.ا٠تنساء: كنت أبكي لصخر من القتل، فأنا أبكي لو اليـو من 
كلمات قليلة كلكنها عميقة ا١تغزل، ككم يف تراثنا من مثل ىذه األقواؿ الرائعة كاٟتكم ا٠تالدة اليت ٖتتاج إُف 

 مزيد من التحليل لكي تفقو كنهها األجياؿ.
فما كاد دمعها  ا٠تنساء تلك الشاعرة الرقيقة اليت قالت أعذب شعرىا يف رثاء أخويها صخر كمعاكية،

بكاء دائم ال ينقطع، كلكن سبب البكاء … تذرفو من جديد بكاء على أخيها من النار ٬تف حىت راحت
على عزيز فقدتو يف اٟترب، كىو فيما بعد بكاء على مصَت ىذا الفقيد خشية أف  تغَت، كاف يف البداية حزنان 

 يكوف من أىل النار.
ثالية ال ٯتكن أف توجد يف غَته بنظرىا، ىل بكت ألف قلبها يفيض حبان كحنانان؟ أـ ألف صخران كاف ٔتواصفات م

أـ ألف شجنة الرحم ٕتعل ا١ترء يبكي كلو َف يرد البكاء كىي أكثر تأثَتان يف النساء منها يف الرجاؿ؟ كما العمل إذا  
كاف اإلنساف ال ٯتلك غَت دموعو، أليس عليو أف يبكي حىت ال ٯتوت ٫تان ككمدان، أليس يف البكاء تصربان، كعنو 

 ّ نساء:تقوؿ ا٠ت
ُى حوِف  ُى  على إخواهًنٍم لقتلتي نفسي  فلوال كثرةي الباكُتى

كبصرؼ النظر عما يقولو علم النفس عن البكاء كبواعثو، نقوؿ إف القلب ا١تكلـو قد ال يهدأ هبذا البكاء، بل 

                                                 
 (، دار النهضة العربية.ّٕعلم البياف، د. عبد العزيز عتيق، ص ) - ُ
 (. ِٖٗ/ٔعيوف األخبار، ) - ِ

 (، دار اٞتيل بَتكت، الطبعة الرابعة.ٗٗٗ/ْزىر اآلداب، للحصرم، ٖتقيقي د. زكي مبارؾ، ) - ّ
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لى رٔتا يزداد هتيجان مع كل قطرة، كيصبح البكاء عند ذلك صبغة خاصة تصبغ حياة صاحبو، فبل ىو قادر ع
التخلص منها، كإذا استمر كىن جسمو كضعف بصره، كرٔتا اعًتاه ما اعًتل يعقوب عليو السبلـ من كف 

نىاهي ًمنى اٟتٍيٍزًف فػىهيوى كىًظيمه  ( البصر، قاؿ تعاُف: )كىتػىوىُفا عىنػٍهيٍم كىقىاؿى يىا أىسىفىى عىلىى ييوسيفى كىابٍػيىضاٍت عىيػٍ
يبة، كظبل٢تا ثقيلة، كأنسها كحشة، كال ٬تد احملزكف مؤنسان لنفسو غَت كمع اٟتزف تصبح اٟتياة كئ ،(ْٖ)يوسف:

دمعتو، اليت رٔتا توصلو إُف التلف ماَف تتداركو عناية اهلل تعاُف، انظر إُف يعقوب كىو يكثر من ذكر ابنو يوسف 
 .(ٖٓأىٍك تىكيوفى ًمنى ا٢ٍتىاًلًكُتى( )يوسف: حىت قاؿ لو أبناؤه: )قىاليوا تىاللاًو تػىٍفتىأي تىٍذكيري ييوسيفى حىىتا تىكيوفى حىرىضان 

لقد بكت ا٠تنساء يف اٞتاىلية، مث تواصل بكاؤىا يف اإلسبلـ، فهي اآلف تؤمن بالبعث كالنشور، كأشد 
ما ٗتشاه أف يكوف صخر من أىل النار، كلكم ىو مشهد مفزع أف يرل اإلنساف أخاه كحبيبو يقذؼ يف النار، 

ليس ٙتة لقاء بينهما فيما بعد، كماذا سينفع أخاه كل الرثاء الذم قالتو فيو إذا سلك حيث ا٠تسارة األبدية، ك 
سبيلو إُف النار؟ على أف للعلماء أقواالن يف شأف من مات قبل بعثة الرسوؿ عليو السبلـ ليس اآلف موضع سردىا، 

ًإ٪تاىا يىًضلُّ عىلىيػٍهىا كىال تىزًري كىازًرىةه ًكٍزرى أيٍخرىل كىمىا كيناا ميعىذًِّبُتى قاؿ تعاُف: )مىًن اٍىتىدىل فىًإ٪تاىا يػىٍهتىًدم لًنػىٍفًسًو كىمىٍن ضىلا فى 
 (.ُٓحىىتا نػىبػٍعىثى رىسيوالن( )اإلسراء:

إف يف كبلـ ا٠تنساء قاعدة تربوية عظيمة، فكثَت من الناس ال يهمهم من اٟتبيب أيا كاف إال قربو، 
عصرنا حيث سرت ا١تادة حىت يف الفكر كالشعور كاألدب، فإذا مات حزنوا كا١تصاٌف ا١تشًتكة معو، كال سيما يف 

قليبلن مث نسوه، كال أحد يفكر يف مصَته يف اآلخرة، أك ٭تاكؿ أف يعمل عمبلن صاٟتان ينتفع بو ذاؾ الفقيد، أما 
 ا٠تنساء، فهي . رحم اهلل.ا٠تنساء فهي تبكي فقيدىا كتفكر يف مصَته يف اآلخرة، فيا لقلبها الكبَت ما أعظمو!

طويلة البكاء يف اٞتاىلية كاإلسبلـ، منا اهلل عليها بنعمة ا٢تداية، كتغلغل اإلٯتاف يف أعماقها، فلما رزئت بأكالدىا 
َف تكن لتذرؼ دمعة، كإف كاف ا١تصاب ىنا أجل كأعظم، ألهنا كانت تأمل بأف تلقاىم يف اٞتنة مرة أخرل، 

هم، كأرجو من اهلل أف ٬تمعٍت هبم يف مستقر رٛتتو(، كىنا تزكؿ الوحشة عن فقالت: )اٟتمد هلل الذم شرفٍت بقتل
 فقد األحبة، ألهنا تأمل أف تلقى أكالدىا يف اٞتنة.

 ما أعظم العقيدة اليت ٗتفف ا١تصاب، كٕتعل اإلنساف أقدر على ٖتمل ا١تواقف الصعبة عند النائبات!.
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 نحػو القمػػػر !
 

شعراء كأشواؽ العشاؽ، كعيوف الباحثُت عن ا٢تدكء كاٞتماؿ، أصبح ٤تطة القمر الذم ىو مثار إ٢تاـ ال
للرحبلت الفضائية لدل األمم ا١تتقدمة، اليت صارت رحبلهتا ميسورة إليو، كرٔتا كضعت فيو أك حولو أجهزة 

 تفيدىا على سطح األرض، كصار الذىاب إُف القمر أمران ميسران بعد أف كاف ضربان من ا١تستحيل.
تسامى، تصعد ٨تو اجملد، تبٍت نفسها، تأخذ مكاهنا يف درب التقدـ اإلنسآف اجمليد، إال ٨تن أمة األمم ت

العرب كا١تسلمُت، فنحن نرقب صعودىم، كنسمع أخبارىم، كبدالن من أف نسابقهم ٧تد بعضنا من يكذب 
فيلصق بدين اهلل ما ليس  صعودىم ٨تو القمر حىت الساعة، كرٔتا فسر آيات ا٢تدل كفق ىواه ليثبت رأيو ا٠تاطئ،

 منو، فقد جعل اهلل لكل شيء سببان، كالصعود يف السماء لو أسباب علمية إذا اٗتذت أمكن ذلك.
صعدكا ٨تو القمر، ك٨تن ملتصقوف باألرض، ككأننا قد أقسمنا أف ال نغادرىا، نتشاحن كنتخاصم، كيغَت بعضنا 

 على بعض، كيسلب بعضنا بعضان.
ن السيطرة على ىذا العاَف كاستغبلؿ ثركاتو، بعد أف درسوا علـو الذرة كالفلك ىم يتحدثوف عن مزيد م

كا١تيكانيك كالرياضيات كالكيمياء كالطب كا٢تندسة كغَتىا، فأتقنوىا كبرعوا هبا، بينما ٨تن ال زلنا ندرس ألف ليلة 
كا١تولد كحكم الذىب كليلة، كنوادر جحا، أك نسًتخي ١تتابعة أفبلـ الفضائيات، أك نتخاصم حوؿ السبحة 

احمللق للنساء، ككشف كجو ا١ترأة، كالتوسل، كقد نؤلف كتبا، بعضها ال يغٍت كال يسمن من جوع، بل يزيد 
الشقاؽ كالتباعد بُت أبناء األمة الواحدة، كعامة العرب كا١تسلمُت يعصرىم الفقر، كٯتزقهم ا٠توؼ، كيعيشوف 

 حياة رٔتا كاف ا١توت أيسر عناء منها.
إُف القمر، فهل فكرت أمة اإلسبلـ أف تفعل مثلهم، بالطبع كبل، فاٞتائع ال يبحث عن غَت صعدكا 

لقمة، كالعرياف ال يبحث إال عن ما يسًت العورة، كالنظاـ السياسي مشغوؿ يف حفظ أمنو كدرء خطر العدكاف 
و الفضاء َف يكن لو عليو، كأىل الدين مشغولوف يف أكرادىم، فإذا فكر عبقرم من أبناء العرب أف يصعد ٨ت

سبيل إال بالسفر إُف الغرب ليحقق ما يريد، كىنالك ٘تتد إليو يد من ا١تساعدات، كرٔتا استبقوه لكي ال ينقل 
 علمو إُف كطنو، فيحافظوف عليو حفاظهم على التحف النادرة كالًتاث القدٔف.

؟ فالرزؽ ينزؿ من السماء لقد صعدكا إُف القمر، ك٨تن َف نصعد إُف رأس جبل ىيمبليا، ك١تاذا نصعد
كيأتينا إُف األرض، كفلسفتنا يف اٟتياة تقوؿ: ال تفكر ٔتا ال يعنيك، عليك بنفسك، دعك من القمر كالنجـو 

 كالكواكب، فهذه أشياء ال طائل من كرائها!
د كيف ظل ىذا اٞتدؿ الطويل، كالفلسفات الساذجة اليت ال ترل اٟتياة إال لقمة كنومان ىنيئان، صرنا ٧ت

أنفسنا غرباء يف ىذا العاَف، إذا نظرنا إُف القمر ٧تد حولو أحبلـ األمم الكربل من الشرؽ كالغرب، تلك األمم 
اليت تتوؽ لغزك الفضاء كتتحدث عن اٟترب الكونية، كتنظر إلينا بشيء من التهكم كاالستكبار، فأحفاد الرشيد 
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حتكاـ إُف أحفاد نقفور، الذم ٝتاه موالنا الرشيد: )كلب مازالوا يتصارعوف على ا٠تبلفة كالًتكة، كقد قرركا اال
)  ليحكموا بينهم بالعدؿ! الرـك
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 خواطر في ذكرى المولد
 

 أيها اإلنساف
 قم كعانق النجـو
 كتبسم مبتهجا

 قم فالكوف يغٍت كيشدك
 فلماذا تبقى حزينان بائسان 

 قم فكل ذرة يف الوجود نشول تغمرىا فرحة عامرة
 اء العاَفكالنور ساطع يف ٝت

 كَف يعد ٙتة لغز أك ٣تهوؿ ٭تَت العقل كالشعور
 فعندما تعرؼ ربك

 ستفهم أكثر
 كتدرؾ أكثر

 قم كانظر إُف أطباؽ النور بأيدم ا١تبلئكة
 كانظر إُف الشمس تبدك كعركس من ذىب

 كالقمر كسبائك من فضة
 انظر عرس اٟتياة

 ٘تتع ّتماؿ الطبيعة
 اغسل أحزانك كلها

 فالظبلـ قد رحل
 ناب الظلم قد كسرك 

 كالعاَف يسَت ٨تو السبلـ
 كما سارت سفينة نوح من قبل

 العاَف اليـو ٮتلق من جديد
 فاليـو قد كلد ٤تمد

* 
 ىل تعرؼ من ىو ٤تمد؟

 ىو آخر رجل من األرض يصافحو أىل السماء

 ماء الغماـ ينبع من بُت أصابعو
 كاف رمز الطهارة يف ىذا العاَف

 ْتر األدب كاألخبلؽ
 الكلمة كا١تيداففارس 

 كيف احملراب ألُت من اٟترير بُت يدم مواله
 سيف اهلل فوؽ األرض

 بقية األمل يف ىذا العاَف
 نبع اٟتب كاإلخبلص

 مفجر طاقات اإلنساف
 معلم األجياؿ كصانع اٟتضارة

 ٤ترر العبيد
 كعصمة األرامل 

 عليو سبلـ اهلل إُف األبد
* 

 ماؿلقد أصبح الكوف بكل ما فيو ْتران من اٞت
 جدد نفسك ىذا اليـو

 ىيا إُف اٞتنات 
 يا من ٮتطب أحسن اٟتور

 كيفكر بقصر يف اٞتنة
 كيبحث عن ماء الكوثر من حوض ٤تمد

 ال تغفل عن نـو الليل
 ال تبخل يـو الواجب

 ال تصرخ من ضربة ظاَف
 اصرب

 فرحلة ا٠تلود ال يفوز هبا إال الصابركف
 كيف تناـ طوؿ الليل
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 كقت السحر كا١توعد مع رٛتة ربك
 اهنض

 اغسل نفسك من كل درف
 شاىد ٚتاؿ ٤تبوبك 

 اْتث عنو كقت التجلي
 آه من نسوة قطعن أيديهن لرؤية يوسف

 كأنت َف تقطع أكىامك لرؤية من صوار يوسف
 ١تاذا ال هتيم كتزعم أنك ك٢تاف؟

* 
 كأنت أيتها البشرية اليت سقاىا ٤تمد
 ما ىذه اٟتركب القذرة يف كل بقعة؟

 غنائم خسيسة يراؽ دـ اإلنساف أمن أجل
 ك١تاذا يأكل اإلنساف ٟتم أخيو اإلنساف؟

 ك١تاذا ٯتؤل الشر اآلفاؽ
 ١تاذا ال نزحف ٨تو الشاطئ

 أنسيت أف ٤تمدان ىو الذم أنقذؾ من حبل اإلعداـ
 كأف كتاب ٤تمد سقاؾ بلسم اٟتب كاألمل

 فلماذا الضياع ١تاذا؟
 ماذا تعيبوف من السراج الوىاج؟

 يونكم يذىب الظبلـافتحوا ع
 فالسراج ىو السراج

 باؽ إُف األبد
 انتبهوا

 قبل أف ٭تل الفناء
 فوؽ ىذا العاَف

* 
 كأنت يا أمة ٤تمد

 كفى نشيدان ٔتدح ٤تمد
 فقد زرع العاَف غَتؾ

 ما ِف أرل خنجرؾ من قش
 ككل الوحوش تنهش ٟتمك

 حىت اٞترذاف
 ما ىذا الذعر كالقهر؟

 كأين ٛتزة كالزبَت؟
  سيد الشهداء؟كأين اٟتسُت

 ما ِف أراؾ
 ببل حرية

يعبث فيك اٟتوالف كالعرجاف كالعمياف كالربصاف على 
 حد تعبَت اٞتاحظ أيب عثماف

 كآمالك من سراب
 ككاقعك من عفن

 ىل صرت ركامان ال يتحرؾ
 إنسانك آلة

 كآفاقك طران مسدكدة
 ككتاب ٤تمد خلف األسوار

 ما ىذا؟
 عودم عودم قبل الغركب

 ليس يعود فاليـو ا١تاضي
 كمفاتيح بيت ا١تقدس تنتظرؾ من جديد

 ستمنحك السماء إياىا
 إذا نظرت إُف السماء.

 
* * * 
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 حضارتنا والترؼ الفكري.. حديث ذو شجوف
 

يعيشوف يف عصورىم الزاىية ما ٯتكن أف نسميو بالًتؼ الفكرم؟ كىل كاف ىذا الًتؼ مضران  ىل كاف سلفنا
قيمة ما قدمو أجدادنا للحضارة اإلنسانية؟ أسئلة كثَتان ما يطرحها الناس، كينبغي اإلجابة عليها بالعلـو أـ نافعان؟ كما 

 لسببُت:
لدفع شبهات من يشككوف يف ماضي األمة، كيقولوف إف علومنا كانت ترفان فكريان، حيث أ٫تلنا العلـو اليت ٗتدـ  األوؿ:

و اٟتجة، فقد كانت حضارتنا على العمـو شاملة ١تيادين اٟتياة  اٟتياة، كىذا القوؿ ال يستقيم مع البحث، كال تقـو ل
 كلها، سباقة يف شىت اجملاالت، مبدعة يف ٥تتلف ا١تيادين.

لدفع الغلو كالتعصب ٨تو ا١تاضي، فهناؾ من يعترب كل ما ىو قدٔف ىو ٤تًـت كعظيم، كقد يرفعو إُف حد  والثاني:
ىذه نظرة مثالية غالية يف األمور، ففي كل عصر يوجد ا٠تَت كالشر معان، القداسة، كال ٬توز ا١تساس بالقدماء أبدان، ك 

 كاإل٬تابيات كالسلبيات، فعندما ٪تس جانبان معينان منو، فليس معٌت ذلك أننا أسقطنا كل قيمة معتربة لذلك العصر.
علماء كالفقهاء كلنأخذ العصر العباسي مثبلن، كىو العصر الذىيب للحضارة اإلسبلمية، فإننا ٧تد فيو من ال

كا١تصلحُت كالزىاد ما ال يقع ٖتت اٟتصر، كبا١تقابل ٧تد فيو من الزنادقة كاجملاف كأرباب األىواء كا١تلل كالنحل ما ال ٭تصر 
أيضان، فقد كاف ذاؾ العصر غنيان بكل إتاىاتو، كإذا كاف ا٠تَت ظاىران يف القركف األكُف، فقد كاف الشر ضامران، كاستمر 

٨تسار، كالشر يف النمو كالظهور حىت انقلبت الصورة، كصار اإلسبلـ غريبان كحالو يـو بدأ، كالشر ٯتؤل اآلفاؽ  ا٠تَت يف اال
 كاٞتاىلية األكُف.

إذان فكل دكلة ٖتمل يف ميبلدىا بذكر هنايتها، كما ٭تمل الطفل منذ الوالدة جراثيم هنايتو، فكلما مر يـو اقًتب 
سنة من سنن اهلل تعاُف، بأف ال تبقى أية قوة تسيطر على ىذا العاَف باستمرار، كإال ١تا  من ا٠تا٘تة كدنا منو اٞتل، كىذه

عاد ىناؾ من فرصة لبلختيار، كال من ضركرة لبلبتبلء كالبقاء، فإذا كانت القوة ا١تسيطرة خَتة فسيعم يف العاَف ا٠تَت، كلو  
ىنالك صراع بُت قوة ا٠تَتة كالشر، كلن تكوف ىناؾ  كانت شريرة فسيمتلئ العاَف بالشر، كيف كبل اٟتالتُت لن يكوف

فرصة للصراع كاٟتوار، كىذا ما يتناىف مع أصل الوجود للبشر، كيف القرآف الكرٔف آيات كثَتة تؤكد ما ذىبنا إليو، قاؿ 
ٍؤًمنه كىاللاوي ٔتىا تػىٍعمىليوفى بىًصَته( تعاُف يذكر اختبلؼ الناس يف قضية اإلٯتاف: )ىيوى الاًذم خىلىقىكيٍم فىًمٍنكيٍم كىاًفره كىًمٍنكيٍم مي 

 (، كقاؿ يبُت أف ا٠تَت كالشر يناؿ ا١تؤمن كالكافر على حد سواء: )ًإٍف ٯتىٍسىٍسكيٍم قػىرٍحه فػىقىٍد مىسا اٍلقىٍوـى قػىرٍحه ًمثٍػليوي ِ)التغابن:
اًك٢تيىا بػىٍُتى النااًس كىلًيػىٍعلىمى اللاوي الاذً  ـي نيدى بُّ الظااًلًمُتى( )آؿ عمراف:كىتًٍلكى اأٍلىياا اءى كىاللاوي ال ٭تًي (، َُْينى آمىنيوا كىيػىتاًخذى ًمٍنكيٍم شيهىدى

نىا تػيٍرجىعيوفى(  كقاؿ مبينان حقيقة اٟتياة كأهنا ابتبلء للجميع: )كيلُّ نػىٍفسو ذىائًقىةي اٍلمىٍوًت كىنػىبػٍليوكيٍم بًالشارِّ كىا٠تٍىٍَتً ًفتػٍنىةن  كىإًلىيػٍ
ابان ًمٍن فػىٍوًقكيٍم ّٓ:)االنبياء ( كقاؿ يذكر ما يقع بُت الناس من صراع كحركب: )قيٍل ىيوى اٍلقىاًدري عىلىى أىٍف يػىبػٍعىثى عىلىٍيكيٍم عىذى

( لىعىلا أىٍك ًمٍن ٖتىًٍت أىٍرجيًلكيٍم أىٍك يػىٍلًبسىكيٍم ًشيىعان كىييًذيقى بػىٍعضىكيٍم بىٍأسى بػىٍعضو اٍنظيٍر كىٍيفى نيصىرِّؼي اآٍلياًت  هيٍم يػىٍفقىهيوفى
ةن كى ٓٔ)األنعاـ: ال ( كقاؿ مبينان أف التعددية ىي غاية ا٠تلق ليمؤل اٞتنة كالنار معان: )كىلىٍو شىاءى رىبُّكى ٞتىىعىلى النااسى أيماةن كىاًحدى
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ًلكى خىلىقىهيٍم كى٘تىاٍت كىًلمىةي رىبِّ  ىفا جىهىنامى ًمنى اٍٞتًناًة كىالنااًس أىٍٚتىًعُتى( )ىود:يػىزىاليوفى ٥تيٍتىًلًفُتى، ًإالا مىٍن رىًحمى رىبُّكى كىًلذى ىٍمؤلى -ُُٖكى ألى
ُُٗ .) 

إذان فسنة اٟتياة أف يبقى االختبلؼ قائمان كالتعاقب مستمران، كإذا كانت أمتنا اليـو يف القاع، فإف ىذا يبشر 
ض آخرين، يف عملية دائبة ال تتوقف إُف يـو بالصعود كالعودة إُف القمة، فليست اٟتياة إال ناعورة ترفع أقوامان كٗتف

 ُ الدين، قاؿ الرصايف:
 ركيدان فقػد قارفتمي كلا مػأمثً   أال قٍل ١تٍن جاركا علينا ْتكًمهمٍ 

ػا  ألظهري من ىػذا اٟتديًث ا١ترجمً  فبل تنكركا مشسى اٟتقيقًة إهنا
 لنبدم إليكٍم جفوةى ا١تتهكػػمً  ككنتٍم سافلُتى فلٍم نكنٍ  علونا

 كتلكى لعمرم شيمةي ا١تتحلػػمً  كَف نًتًؾ اٟتسٌت أكافى جدالكمٍ 
 كشفتٍم لنا عن منظرو متجهػػمً  فلما استدارى الدىري باألمًر ٨توكمٍ 

ـى إفا صركفىهػػا  كما ىيى إٍذ أكدٍت بعادو كجرىػمً   فبل تأمنوا األيا
رتفاع، أك كما يقوؿ أىل القلوب: التخلية كلكن لكل شيء سبب، كمعرفة أسباب ا٢تبوط كمقاكمتها من أىم أسباب اال

قبل التحلية، لذا علينا أف نقرأ التاريخ، كأف نعرؼ أسباب تأخرنا، كالثغرات اليت أصابت أمتنا، ك٨تاكؿ عبلجها كالتخلص 
 منها، فهذا أكؿ خطوة يف طريق االرتفاع.

و ثراء علمي كرقي عقلي كطموح فكرم، نعود إُف موضوعنا فنقوؿ: إف أجدادنا َف يعيشوا ترفان فكريان، كإ٪تا ى
 كىذه النهضة اليت أقاموىا كاليت أسس عليها الغرب حضارتو ىي يف جذكرىا منبثقة من الدين اٟتنيف.

، كحاكلوا تفسَت كل الظواىر الكونية  كالطموح الفكرم غَت الًتؼ الفكرم، لقد فكركا يف كل إتاه، كدرسوا شىت العلـو
، ك١تا كاف كاإلنسانية، ككاف ٤تور ا ىتمامهم يدكر حوؿ الرقي بالعقل اإلنسآف كضركرة تزكيده بشىت أنواع ا١تعرفة كالعلـو

رقي العقل ال يتم إال ْتفظ الدين كتقؤف الدنيا، فقد بذلوا كل ما بوسعهم يف حفظ علـو الدين كتبويبها كترتيبها كشرحها 
دموا خبلصة ما استفادكه من اآلخرين ٦تتزجان ٔتا توصلوا إليو يف كفهرستها، ككضعوا ا١تؤلفات القيمة يف ىذا اٞتانب، كما ق

ْتثهم كٕتارهبم يف جانب علـو الدنيا، كطوركا ىذه ا١تعرفة لتخدـ اإلنساف حيثما كاف، فكتبوا يف الطب كالكيمياء 
اٞتوىرم عند بعضهم إُف ٤تاكلة الطَتاف كما فعل عباس بن فرناس ك  كالفلك كاٟتساب كغَت ذلك، ككصل الطموح

يف  صاحب الصحاح، كرسم اإلدريسي خريطة العاَف، كقاموا يف أياـ ا١تأموف بقياس قطر األرض، كٖتدثوا عن ا١تخلوقات
 الكواكب األخرل.

، ك٨تن  فاٟتضارة اإلسبلمية حضارة معطاء، كلكنها َف تصل إُف حد الًتؼ العلمي إال يف مسائل بعض العلـو
ئل تلك العلـو كليس ترفان، كَف يكن ىذا اإلشباع ليصرفها عن اىتمامها باإلنساف نسميو اكتماالن أك إشباعان ١تسا

كمشكبلتو، كما يدعي بعض ا١تغرضُت حُت يقولوف: لقد كاف العلم مقصوران على طبقة مًتفة رديفة للحكاـ، ككاف يدكر 

                                                 
 ـ.َََِ(، دار العودة، بَتكت، ُٖٔ/ُاألعماؿ الكاملة، ) - ُ
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 يف موضوعات خيالية جدلية ال صلة ٢تا بواقع اإلنساف العادم كمعاناتو اليومية.
يس ىذا االدعاء إال فرية كبَتة ْتق تراثنا كعلمائنا كحضارتنا، كإذا كاف ىنالك إشباع يف بعض مسائل العلم اليت قتلت كل

ْتثان فإ٪تا حصل بعد أف نضجت تلك العلـو عرب قركف طويلة، كبفضل جهود علماء متمرسُت، كىو إشباع يثرم البحث 
 ة حاؿ من األحواؿ.كليس ٦تا يضر يف شيء على أي كا١تنهج كاٟتياة،

كإذا كاف عصرنا ال ييعٌت ٔتثل تلك ا١تباحث اليت يسميها بعضهم ترفان علميان، فهذا أمر طبعي، فلكل عصر اىتماماتو 
كظركفو، كا١تعاناة االقتصادية لئلنساف يف العصر اٟتديث أماـ زٛتة ا١تتطلبات كقلة ا١توارد كعظم ا١تسئوليات، جعلتو ال 

، أك با١تطالب ا١تادية الثبلثة اليت جعلها ماركس مطالب اإلنساف، كىي: )الغذاء كا١تسكن يفكر إال بلقمة عيشو
كاٞتنس(، فلم تعد قامتو تساعده لكي يتطلع إُف ما ْتث بو أكلئك العمالقة األفذاذ، كذلك بعد أف قزمت اٟتضارة 

بالبعيد كاجملرد، كا٠تطَت كاآلجل، كٔتا كراء  مطالبو، كجعلتو ال يهتم إال باحملسوس كالعاجل، بعيدان عن التفكَت العميق
 احملسوس كالطبيعة.

إف تارٮتنا العلمي تاريخ ناصع، كحضارتنا على العمـو حضارة ناصعة، كلكي نكوف موضوعيُت نقوؿ: ال ٗتلو 
اصة حضارتنا من نقاط سوداء، كما أف حضارات األمم األخرل ا١تعاصرة ألمتنا يف العصور الوسطى كانت سوداء، كٓت

 يف أكركبا اليت كانت تعيش يف عصور الظلمات، كىي ال ٗتلو من بعض النقاط البيضاء.
كال بد من اٟتذر يف ا١توازنة بُت اٟتضارات، إذ ٧تد من يوازف حضارة اإلسبلـ قدٯتان باٟتضارة األكركبية ا١تعاصرة، 

؟ كىذه ا١توازنة خاطئة باألساس، فإ٪تا يوازف بُت مث يقولوف ىذا ما قدمت أكركبا من العلـو كالصناعات فماذا قدمنا للعاَف
اٟتضارات يف عصر كاحد كليس يف عصور ٥تتلفة، كلو صحت ا١توازنة يف عصور ٥تتلفة، كأخذنا احملصلة الكلية ٞتميع 

ية أكجو النشاط االجتماعي كاإلنسآف، كا١تادم كالركحي، كالسليب كاإل٬تايب عند أية أمة، فإف أمتنا باحملصلة النهائ
كاإلٯتاف ٢تذا العاَف، ك٨تن  ستحصل على أعلى خط بيآف ٯتثل نقطة الذركة يف حياة البشرية، فنحن الذين قدمنا األمن

الذين حررنا اإلنساف كأزلنا سلطة جبلديو يف العصور الوسطى، ك٨تن الذين نشرنا ثقافة اٟتب كالسبلـ يف ىذا العاَف، 
يػٍرى أيماةو أيٍخرًجىٍت لًلنااًس ك٨تن الذين علمنا الغرب على أيدينا، ك  هبذا نستحق أف نكوف خَت أمة كما قاؿ تعاُف: )كيٍنتيٍم خى

ىيمي ان ٢تىيٍم ًمنػٍهيمي اٍلميٍؤًمنيوفى كىأىٍكثػىري تىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىتػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىًر كىتػيٍؤًمنيوفى بًاللاًو كىلىٍو آمىنى أىٍىلي اٍلًكتىاًب لىكىافى خىَتٍ 
 (.َُُاٍلفىاًسقيوفى( )آؿ عمراف:

كإذا كنا نعتز بتارٮتنا كحضارتنا كما قدمناه للعاَف فليس ىذا يعٍت بأننا مبلئكة معصوموف، كليس لدينا أخطاء، لقد كانت 
ىنالك أخطاء كثَتة ابتدأت من الفنت يف عهد الصحابة، كبتحوؿ ا٠تبلفة إُف ملك كراثي استبدادم يف عهد بٍت أمية، 

بإيذاء آؿ بيت النيب عليو السبلـ يف عهود ٥تتلفة، ككجود مظاَف كثَتة يف بعض العهود، كلوال تلك السلبيات اليت ك 
 ازدادت عرب التاريخ، ١تا توسع خرؽ السفينة كآؿ كضعنا اٟتضارم إُف ىذا البؤس كاالنكسار الذم نعيشو.

قو، فنذكر ٤تاسنو كمساكئو، ك٬تب أف نعي كعندما نتكلم عن أم عصر من عصور تارٮتنا ٬تب أف ال هنضمو ح
بأف مرحلة الًتدم القصول كانت يف آخر قرنُت، حيث فشا اٞتهل كَف يعد ىنالك حركة علمية نشطة أصبلن، فضبلن عن 
كجود التجديد كاإلبداع يف الفكر كالبحث العلمي، كإف سقوط الدكلة العثمانية كاف يشبو سقوط بغداد يف عهد ىوالكو 
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 يث انفرط عقد الوحدة اإلسبلمية، كمزقتنا أنياب االستعمار.أك أشد، ح
 إف السلبيات المتراكمة التي أودت بحضارتنا تعود لنوعين:

كيتعلق بالدين، حيث صار الدين كعاء فضفاضا ألىل البدع كا٠ترافات، كمناسبات كطقوسان شكلية، كمت  األوؿ:
ذلك تردم اٟتياة االجتماعية كاالقتصادية، كظهرت ا١تفاسد  استبعاده بشكل عملي من قضايا اٟتكم كالسياسة، كتبع

 األخبلقية يف األمة.
كيتعلق بالدنيا كشئوهنا، حيث كاف ىنالك إ٫تاؿ لعلـو الدنيا، أك للعلـو الكونية يف العصر األخَت، فقد أنسانا  الثاني:

اد السياسي كاإلدارم، كَف نستيقظ إال على فتح القسطنطنية كل كاجب، فنمنا بعده نومان طويبلن بعيوف قريرة، كعم الفس
ـ، كجاء ٤تمد علي باشا كعمل صحوة َف تلبث أف ذىبت على أيدم ُٖٕٗقرع نعاؿ نابليوف كىو يغزك مصر سنة 

 ُ أبنائو كأحفاده، كنامت األمة، لتصحو بعد ذلك كقد اجتثت خبلفتهم اليت بكاىا شوقي قائبل:
 بلفةي عنًك كاإلسػبلـي ىوًت ا٠ت يا أختى أندلسو عليًك سػبلـي 
 طويٍت كعما العا١تُتى ظػػبلـي  نزؿى ا٢تبلؿي عن السماًء فليتىهػا

ككاف ظهورىا يف بداية العصر األموم بطيئان، كازداد بعد ىوالكو،  كىذه السلبيات كاألمراض الكامنة، تظهر كٗتتفي،
ُن   لؤلحزاف يف العصر اٟتديث. كاستمر يف أياـ ا١تماليك كالعثمانيُت، كانكشف كاضحان للعياف مثَتان

 

                                                 
 (، دار الفكر العريب، بَتكت.ِْٓ/ِالشوقيات، شرح د. ٭تِت شامي، ) - ُ
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 إف ثمة مهمة مقدسة تنتظرنا وىي النهوض بهذه األمة، وىذا ال يتم إال من خالؿ أمرين:
 تفعيل القيم الركحية اليت كاف عليها سلفنا الصاٌف.األوؿ: 
٨تو ذلك، فيجب أف نبدأ أخذ العلـو الغربية يف ٣تاالت اٟتياة ا١تختلفة كٓتاصة يف الصناعة كالزراعة كالعمراف ك  والثاني:

 حيث انتهى اآلخركف، كال ٯتكن االستغناء عن العلـو ا١تعاصرة بأية حاؿ من األحواؿ.
لقد قدـ أجدادنا كل ما ينفع ٢تذا العاَف، كعلينا أف نسَت على نفس ا١تنواؿ، فما زاؿ العاَف ينتظر منا الكثَت من 

 ا١تشاركة كالعطاء.
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 من خصائص البلد األمين
 

أحب بقاع األرض إُف اهلل تعاُف، كإُف رسولو ٤تمد عليو الصبلة كالسبلـ، كقد أدرؾ العرب حرمتها يف  مكة
اٞتاىلية فعظموىا، كَف يكونوا يأخذكف بثأرىم يف رحاهبا، كجاء اإلسبلـ فعزز مكانتها، كأزاؿ ما فيها من مظاىر الشرؾ 

الناس حوؿ العاَف يتوجهوف إليها ٜتس مرات يف اليـو ألداء  كبقايا الوثنية، كجعلها قبلة التوحيد هلل عز كجل، كبدأ
 كل فج عميق. صلواهتم، ففيها كعبتهم كمناسكهم، كمقاـ أبيهم إبراىيم، كمولد نبيهم ٤تمد، كإليها حجهم من

ن كقد اختار اهلل ١تكة موقعان ٦تيزان، فجعلها يف قلب اٞتزيرة، بعيدة عن جيوش الرـك كالفرس، حىت تبقى آمنة م
الغزك كالسلب، فلما أراد طاغية من اٟتبشة أف يهدـ كعبتها، كَف يكن ألىلها طاقة يف دفعو تدخلت السماء للذكد عنها، 

ـً  ًبيًل اللاًو كىاٍلمىٍسًجًد اٟتٍىرىا لًلنااًس  الاًذم جىعىٍلنىاهي  كقد تعهد اهلل ْتمايتها بنفسو، قاؿ تعاُف: )ًإفا الاًذينى كىفىريكا كىيىصيدُّكفى عىٍن سى
( )اٟتج:  (.ِٓسىوىاءن اٍلعىاًكفي ًفيًو كىاٍلبىاًد كىمىٍن ييرًٍد ًفيًو بًًإٟتٍىادو ًبظيٍلمو نيًذٍقوي ًمٍن عىذىابو أىلًيمو

كقد ٝتاىا اهلل بأٝتاء كثَتة، فهي مكة كبكة كالبلد اٟتراـ كالبلد األمُت كأـ القرل، كلكل من ىذه األٝتاء داللتو، 
ا أف ٭تًـت قدسيتها كال يفرط بأمنها، كال يعضد شجرىا، كال يقتل صيدىا، فكل ما يف اٟتـر فهو كالواجب على زائرى

 آمن.
 

 ك١توقعها الذم اختاره اهلل تعاُف خصائص متعددة، منها ما يلي:
 

ألف اٞتباؿ أكتاد األرض، كجعلها مهيبة تتناسب  أواًل: وجودىا بين الجباؿ جعلها في مأمن من الزالزؿ ونحوىا،
كجبلؿ النبوة كالوحي، كٛتاىا من الرماؿ اٞتارفة اليت قد تطمرىا يف ما لو كانت مكشوفة يف الصحراء، فتمحى آثارىا، 

 كال يعرؼ الناس سبيبلن إليها.
 

فبل تبعد عن جدة أكثر من ٙتانُت كيلو مًتان، كىذا يسهل الوصوؿ إليها عرب الرب كالبحر،  ثانياً: إف مكة قريبة من البحر،
ديٍمتيٍم حيريمان كىاتػاقيوا اللاوى الاًذم  تعاُف: )أيًحلا لىكيٍم صىٍيدي اٍلبىٍحًر كىطىعىاميوي مىتىاعان لىكيٍم كىلًلساياارىًة كىحيرِّـى عىلىٍيكيٍم صىٍيدي اٍلبػىرِّ مىاقاؿ 

وصوؿ إليها إال عن طريق اإلبل، (. كلو كانت مكة يف أم موقع آخر بعيد عن البحر لتعذر الٔٗإًلىٍيًو ٖتيٍشىريكفى( )ا١تائدة:
 كىذا فيو مشقة على الناس كتعريضهم للخطر نظران لندرة ا١تياه يف اٞتزيرة، كعدـ توفر أسباب األمن فيها قبل اإلسبلـ.

 
كىذا اٞتو يتناسب مع مبلبس اإلحراـ، كلو كانت بلدان  ثالثاً: جو مكة حار في نصف العاـ ومعتدؿ في نصفو اآلخر،

 ر ذلك.باردان لتعذ
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حىت يقصدىا اٟتاج ٥تلصان هلل تعاُف، كلو كانت ذات حدائق الختلط القصد رابعاً: جعلها اهلل في واد غير ذي زرع، 
عند بعضهم بالسياحة، كقد أراد اهلل من اٟتاج أف يتجرد لو، فأمره ٓتلع مبلبسو كلبس اإلحراـ، كحرمو من أطيب 

تجردان لو، مث يقيم لو اٟتدائق الغناء، كاألهنار العذبة، كالطبيعة الفاتنة اليت اللذات، ك٫تا: الطيب كالنساء، فكيف يريده م
ستلهيو عن ذكر اهلل، كلذلك ساعد اهلل عباده بأف جعلها بواد غَت ذم زرع لكي ال يشغل أنظارىم كأفئدهتم سحر 

 الطبيعة الغناء، فيكوف القصد خالصان لوجهو الكرٔف.
 

،خامساً: ومكة بعيدة عن مراكز  كأىلها أميوف، ككاف بعض العرب يدفعوف الضرائب  الحضارة في بالد فارس والرـو
لؤلمم األخرل اتقاء لشرىا، فكيف يعقل أف ٗترج شريعة ذات قوانُت تعلم الناس قواعد اٟتضارة كالتعايش السلمي من 

أظهر لقدرة اهلل تعاُف، كدليل على قلب الصحراء؟ إهنا النبوة كال احتماؿ غَت ىذا، كخركج الشيء من غَت موضعو ا١تعتاد 
أف معجزة ما قد حصلت، كقد أقر هبذا ىرقل عظيم الرـك يف حديثو مع أيب سفياف، كذكر بأف ٤تمدان ىو نيب آخر 
الزماف، كىذا من فضل اهلل على أىلها كالعرب، قاؿ تعاُف يتحدث عن النقلة النوعية للعرب بفضل اإلسبلـ: )ىيوى الاًذم 

انيوا ًمٍن قػىٍبلي لىًفي ضىبلؿو ميًبُتو( أٍليمِّيُِّتى رىسيوالن ًمنػٍهيٍم يػىتػٍليو عىلىٍيًهٍم آيىاتًًو كىيػيزىكِّيًهٍم كىيػيعىلِّميهيمي اٍلًكتىابى كىاٟتًٍٍكمىةى كىًإٍف كى بػىعىثى يف ا
 (.ِ)اٞتمعة:

 
عوا كقد دعا ٢تم إبراىيم فهذا قد يقتضي جوع أىلها، كلكن أْف ٬تو  سادساً: وإذا كانت مكة في بلد غير ذي زرع،

ا بػىلىدان آًمنان كىاٍرزيٍؽ أىٍىلىوي ًمنى الثامىرى  اًت مىٍن آمىنى ًمنػٍهيٍم بًاللاًو عليو السبلـ بالرزؽ، قاؿ تعاُف: )كىًإٍذ قىاؿى إًبٍػرىاًىيمي رىبِّ اٍجعىٍل ىىذى
اًب النااًر كىبًٍئسى اٍلمىًصَتي( )البقرة:كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر قىاؿى كىمىٍن كىفىرى فىأيمىتػِّعيوي قىًليبلن مثيا أى  (، كىذا الدعاء معجزة ٍُِٔضطىرُّهي ًإُفى عىذى

باقية متحققة إُف يـو القيامة، كالبلد الفقَت ال تكاد ٕتد فيو ما يسد الرمق، كلكن اهلل ىيأ ألىلها أسباب الرزؽ كالتجارة، 
 اهلل كرعايتو ألىلها؟ فبل تعدـ شيئان إال كجدتو ٔتكة، أليس ىذا دليبل على فضل

 
 كىو أمر ٣ترب، قاؿ الشاعر: سابعًا: وأما ماء زمـز فهو الشفاء لكل داء بإذف اهلل تعالى،

ـي .يا مٍن يعآف   .. ٫تو األسػػقا
ـي   كتذيقو مرا األسى األيػػػا

 لزمـز فارتشٍف من بَتىا اىرعٍ 
ـي .تلقى ا١تٌت   . ككأنكى الضرغا

  ئًهػػاكاهلل قٍد جعلى الشفاءى ٔتا
 فتحققٍت من فضلًو األحػبلـي 

كبقاؤه حىت يومنا ىذا دليل على الكـر اإل٢تي الذم ال ينفد، كيندر أف ٕتد بئران يف الصحراء ال تنضب عرب آالؼ السنُت 
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 مع شرب األلوؼ منها.
 

أيضان، كقد نشرت  ك١تا كانت مركزان استحقت أف تكوف قبلة ألىلها ثامناً: وأثبت العلم الحديث أف مكة مركز لألرض،
 ٣تلة العلم كاإلٯتاف الليبية مقاالت عدة هبذا ا٠تصوص.

حاجان أك معتمران  فطوَب ألمة ىذه بعض مزايا قبلتها، كطوَب ١تن سكن بلدة ىذه بعض خصائصها، كطوَب ١تن زارىا
 يطلب عفو اهلل كغفرانو إُف يـو الدين.
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 ىل في العالم ضمير حر؟
 

ومان بعد آخر، الفقر كاٞتوع كاألمراض الفاتكة يف ازدياد مطرد، كعندما يتابع ا١ترء أخبار أكجاع الناس تزداد ي
 الفضائيات تسيطر عليو الكآبة، كتظلل عيناه سحابة من حزف، كٕتعلو يتساءؿ: ىل يف العاَف ضمَت حر؟

، باألمس كانت األمة يف ا١تاضي كاف لدينا مشكلة اٝتها فلسطُت، كاليـو لدينا مشاكل شىت ليس آخرىا العراؽ
تتطلع إُف ٖترير مقدساهتا، كاليـو ٗتاؼ على ما بقي لديها من مقدسات، شعوب ٘تزقها أنياب الفقر، كتشم رائحة 
ا١توت أكثر ٦تا يشم ا١تًتفوف رائحة العطور، كتذكؽ من كيبلت اٟتركب كفقد األمن ما جعل ا١توت أىوف عندىا من 

ؿ الكرة األرضية شعوبان مًتفة غارقة يف شهواهتا كملذاهتا، كتبيح القتل كالفنت كتدمَت اٟتياة، كيف مقابل ذلك ٕتد يف مشا
اآلخر كهنب ثركاتو ألجل مصاٟتها، كتستثمر كل طاقاهتا من أجل مزيد من ا٢تيمنة على الفقراء كا١تستضعفُت يف ىذا 

 العاَف، فهل يف العاَف ضمَت حر؟
عصر الدٯتقراطية كالعو١تة، فهذا مضطهد يف سبيل فكرة، يدفع يف إذا تأملت يف أكضاع الناس ترل عجبان يف 

سبيلها شبابو، فهو إما مغيب يف زنزانة ال تعرؼ الضوء، أك مهاجر يف أقطار الدنيا ال تعرؼ لو قرار، كورقة من شجرة يف 
 مهب الريح، فهل استطاعت البشرية أف ٖترر الفكر من سطوة الطغياف؟

مو، قد ٨تل جسمو، كاصفر لونو من شدة اٞتوع، كىو ينتظر كسرة خبز من أية كذاؾ جائع ال ٯتلك قوت يو 
ىيئة إغاثية، كرٔتا استدرجتو تلك ا٢تيئة ليغَت دينو من أجل خدمات أكرب، فتنة تشبو فتنة ا١تسيح الدجاؿ، فاللقمة مقابل 

 الناس من مشكلة الفقر؟ العقيدة، كالعيش مقابل االتباع للباطل، فهل استطاع شرفاء العاَف كأحراره إنقاذ
كتلك شعوب تستباح حرماهتا، ك٭تتل ببلدىا الغزاة، كيدمركف كل ما أ٧تزتو تلك الشعوب بعد االستقبلؿ، فهل 

 استطاع العاَف أف ينهي مشكلة السطو كاالحتبلؿ ك٨تن يف أعتاب القرف اٟتادم كالعشرين للميبلد؟
كلذاتو، فصار عرضة للضياع كاألمراض كاال٨ترافات ا١تختلفة، كذاؾ شباب ضائع، باسم اٟترية انفلت كراء أىوائو 

 فهل يف العاَف من يقوؿ: إف اٟترية مسئولية كالتزاـ كليست إباحية كفوضى؟
لقد ٖتوؿ اإلنساف يف ظل ا١تادية إُف كحش كاسر، كأصبحت اٟتياة غابة كصراعان ما بعده من صراع، كٖتولت 

 حيم.األرض إُف بركاف يغلي أك قطعة من اٞت
ىذا ما حصل ك٭تصل يف عصر التطور كالعو١تة كغزك الفضاء، فقد شهد القرف ا١تاضي أكؿ ٕتربة من نوعها ٟتربُت 
عا١تيتُت مدمرتُت مزقتا ٟتـو ا١تبليُت من البشر، كىذا ما ٭تصل يف مستهل األلفية الثالثة أيضان، لقد انتهى رؽ الفرد ليبدأ 

 لة ليبدأ عهد الرذيلة، كانتهى عصر اإلٯتاف ليبدأ عصر الفسق كالضبلؿ.رؽ األمم كالشعوب، كانتهى عهد الفضي
َف يعد ىناؾ من يشعر بآالـ ا١تظلومُت كاحملركمُت على ىذه األرض، كَف يعد ىنالك من ٯتسح دموعهم، فالعاَف 

 إما ظاَف مستبد ال يراعي حرمة شيء، أك مظلـو ال يقدر من أمره على شيء.
ينصفكم أىل األرض فإتهوا للسماء، فإف يف السماء إ٢تان يدبر األمر كلو، قاؿ تعاُف: )كىال أيها ا١تظلوموف إذا َف 
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( )إبرا ا اللاوى غىاًفبلن عىماا يػىٍعمىلي الظااًلميوفى ًإ٪تاىا يػيؤىخِّريىيٍم لًيػىٍوـو تىٍشخىصي ًفيًو اأٍلىٍبصىاري  (. ِْىيم:ٖتىٍسىْبى
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 ىل ستسقط حضارة الغرب؟
 

عاف، سقوط معنوم كسقوط مادم، فأما السقوط ا١تعنوم، فهو يف خيانة ا١تبادئ اليت تدعو إليها من السقوط نو 
أجل مصلحتك، كىذا السقوط كقع فيو الغرب، فهو يرضى لنفسو الدٯتقراطية كيدعو إُف حقوؽ اإلنساف، بينما يف 

ارب صوت اٟترية كاألمل، إما مباشرة أك من اٟتقيقة يكرس اٟتقد كالكراىية بُت الشعوب، كيرعى الظلم كاالستبداد، ك٭ت
كراء الكواليس، فهو مزدكج السلوؾ كيكيل ٔتكيالُت، كلذلك تساءؿ أٛتد شوقي يف مطلع قصيدة يرثي هبا عمر 

 ُا١تختار:
   ما ضرا لو جعلوا العبلقةى يف غدو 

 بُتى الشػعوًب مودةن كإخاءى 
 

 وأما السقوط المادي ففيو رأياف:
 

 العاَف كصل إُف هناية التاريخ، كأف الغرب سيبقى يف سطوتو إُف أف يدب الفناء يف ىذا العاَف.يرل أف  األوؿ:
 

يرل أف الغرب إُف زكاؿ، بفعل األسلحة الفتاكة اليت يصنعها، كالفكر ا١تدمر الذم ٭تملو، كمن ىؤالء فبلسفة   والثاني:
 كغَتىم.كبار يف الغرب نفسو، منهم شلنجر ككولن كلسوف كسارتر كغاركدم 

كال يعنينا أف ننتصر لرأم دكف اآلخر، كإ٪تا تعنينا اٟتقيقة، ك٨تن ٪تيل إُف الرأم الثآف، ألف طبيعة اٟتياة تقتضي 
كاألفراد ٢تا أعمار كما ذكر ابن خلدكف، كىي تلد  التغَت كالتجديد مهما حاكلنا أف نقف يف كجو رياح التغيَت، فالدكؿ

اية كل دكلة، كإ٪تا لو أسبابو، فإذا عوٞتت األسباب كىو ما ٭تاكؿ الغرب أف يفعلو، فقد كتشب كهتـر كتنقضي، فالفناء هن
يتأخر طويبلن سقوط الدكؿ، كلكن ال بد من ا١توت النهائي، فا٠تلود من خصائص العاَف اآلخر، كليس قمينان بأحد يف 

 الدنيا.
ت ٤تتومة، كىنالك ما يدؿ عليها، لذا ال كأعمار الدكؿ ٣تهولة كما ىو اٟتاؿ يف األفراد، كإف كانت النهايا

ينبغي السؤاؿ: مىت؟ ألف اٞتواب يف علم الغيب، كإ٪تا السؤاؿ: ١تاذا ككيف؟ أما ١تاذا فقد ذكرنا أف سنن اٟتياة تقتضي 
فناء كل كاحد، كأف يقـو غَته مكانو، كتاريخ البشر كلو يؤكد ما نقولو ىنا، كىذا يعود ألمر سنٍت كوٓف، كىنالك أمر 
آخر يعود إُف طبيعة اٟتضارة الغربية كما فيها من قيم فاسدة ك٣توف صاخب كإٟتاد كظلم، ٦تا ٬تعل الفتك بالبشر كاقعا 
ال ٤تالة، كىو إف تأخر حىت ينتهي الغرب من صيد فرائسو، فإنو سيتصارع فيما بينو يف مرحلة الحقة، فا١تصاٌف اليت 

، فهي متغَتة كمتناقضة ما بُت األمم كاٞتماعات عرب التاريخ كلو، كعليو توحد الناس حينان قد ٕتعلهم ٮتتلفوف أحيانان 
                                                 

 (، دار الفكر العريب، بَتكت.ّْ/ُالشوقيات، شرح د. ٭تِت شامي، ) - ُ
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فالصراع ىو مرحلة قادمة من عمر البشر، كسينتهي بوالدة عاَف جديد على األرض، فيو قول جديدة غَت تلك البارزة 
 اآلف.

راعات الداخلية كما كأما كيف ستنتهي حضارة الغرب، فذلك يكوف بأحد االحتماالت التالية: إما بوالدة الص
سبق ذكره، كىذه ستؤدم إُف التفكك كالتحلل الذايت لشعوب تلك الدكؿ، أك بوالدة قول جديدة منافسة ٟتضارة 
الغرب تكوف ٢تا ا٢تيمنة يف ا١تستقبل، أك بفساد اقتصادم ينهي سيطرة الغرب على الثركات يف ىذا العاَف، أك بتغَتات 

 يعًتم العاَف نتاج ا١تخلفات كالثورة الصناعية.ككوارث طبيعية بسبب التلوث الذم 
كال يعٍت سقوط اٟتضارة الغربية ظهور حضارة الشرؽ، فاألمر ليس كذلك، فبل بد ألم ظهور حضارم ٤تتمل 

 ُمن األخذ باألسباب ا١تختلفة ٢تذا الغرض ا١تطلوب، يقوؿ شوقي:
  كما نيلي ا١تطالًب بالتمٍت  

البا  ًُ  كلكٍن تيؤخذي الدنيا ًغ
تمٌت كثَتكف أف ال تسقط حضارة الغرب، فقد قدمت إ٧تازات كثَتة لئلنسانية على الرغم من كل سلبياهتا، ي

.  كاألمل أف ترشد كلو قليبلن، فتعود إليها قيم الرٛتة كاألخبلؽ قبل أف تتدحرج إُف مصَتىا احملتـو
 

                                                 
 (، دار النهضة العربية.ُٕ(، كعلم ا١تعآف، د. عبد العزيز عتيق، ص )َُْ/ُالشوقيات، ) - ُ
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 فضيلة القناعػػػة
 

عة يف ا١تواقف الصعبة اليت تزؿ فيها األقداـ، فعندما يدخل بعض القناعة كنز ال يفٌت، كتتجلى فضيلة الققنا
الناس على األغنياء مثبل تفنت عقو٢تم، كتطيش أحبلمهم، كال ٮترجوف من عندىم إال كىم يلعنوف حظهم النحس يف 

ساخط دنياىم السوداء كما يزعموف، فيكوف حاؿ ىؤالء كما قاؿ عمر بن ا٠تطاب: )من دخل على األغنياء خرج كىو 
 ُعلى اهلل(

كالسبب يف ذلك أف النفس اإلنسانية مليئة بالرغبات كالتطلعات لتحقيق أقصى درجات ا١تتاع يف ىذه اٟتياة، 
فعندما ٕتد أف ٙتة عوائق تقف دكف تطلعاهتا فإهنا سرعاف ما تيأس كتضجر، كقد تكفر بقدر اهلل عز كجل إذا َف ترزؽ 

 ِ ُت قاؿ:نعمة القناعة، كما فعل ابن الراكندم ح
  كم عاقلو عاقلو أعيٍت مذاىبوي 

 كجاىلو جاىلو باتى مرزكقا 
ـى حائرةن    ىذا الذم ترؾى األكىا

 كصَتى العاَفى النحريرى زنديقا 
 

ٌان( )الفجر: بُّوفى اٍلمىاؿى حيٌبان ٚتى (، كلكن األرزاؽ تتفاكت، كالفرص َِكحب ا١تاؿ من الفطرة، قاؿ تعاُف: )كىٖتًي
تتفاكت، ٦تا ٬تعل الناس ٥تتلفُت يف أرزاقهم، كلذلك فرض الدين اٟتق على األغنياء زكاة يؤدكهنا تتفاكت، كالطاقات 

 للفقراء، كذلك من أجل سد حاجات الفقراء، كدفعان ٞترٯتيت: السرقة كالسطو، كردمان للهوة الكبَتة بُت فئات اجملتمع.
ٟتشم، كالستائر اٟتريرية ا١توشاة بالذىب، كماذا لو دخل اإلنساف بيوت األغنياء ك٣تالسهم فرأل ا٠تدـ كا

إليو يف تلك األجواء اٟتا١تة أنو يف جنة ا٠تلد؟ بل لقد بلغ ٛتق بعض ا١تًتفُت من أىل ا١تاؿ  ك٥تتلف أنواع األطعمة، كخيل
وب أف جعلوا صنابَت ا١تياه ك٨توىا ٦تا ييستحى من ذكره من الذىب ا٠تالص! كمثل ىذا اإلسراؼ من شأنو أف ٮتلع قل

الفقراء، فاٟتسد داء قائم بُت الناس، كالنفس ترغب كتتمٌت، كتسعى ٨تو عاجل اللذات، ٦تا يولد صراعان يف داخلها، قد 
يوصلها إُف ازدراء نعم اهلل تعاُف، متناسية أف ىنالك من النعم اليت ترفل فيها ما ىو فوؽ نعمة ا١تاؿ، فالعقل كالدين، 

 مة األىل كاألبناء، نعم ال تقدر بثمن أبدان.كالصحة كسبلمة اٟتواس، كاألمن كسبل
ما أحوج النفوس إُف الًتبية كالتهذيب! كما أحوج الفقراء إُف الرضا كالقناعة، كما أحوج األغنياء إُف الكـر 

 كاإلنفاؽ!
 

                                                 
 (.ِْٕ/ّعيوف األخبار، ) - ُ
 ( دار الفكر العريب.ُٗلخيص للخطيب القزكيٍت، بشرح الربقوقي، ص )الت - ِ
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 مسئولية األديب التربوية واالجتماعية
 

ضرة إال كقد احتل األدب فيها مكانة مرموقة، األدب كاحد من الفنوف اٞتميلة، كلعلو أ٫تها، فقلما ٕتد أمة متح
 كىنالك من يرل أف مقياس تطور األمم ىو ٔتقدار رقيها يف ٣تاؿ الفنوف اإلنسانية عامة، كاألدب على كجو ا٠تصوص.

كاألدب مرتبط باٟتياة، فحينما تكوف األمة قوية يكوف أدهبا كذلك، كعندما تنحدر األمة حضاريان تنحدر آداهبا 
ككظيفتو إثراء اٟتياة، كاٟتياة بدكرىا ٘تد األدب أيضان، فالعبلقة بينهما تبلزمية، كضعف أحد٫تا ينعكس على  كفنوهنا،

 اآلخر، كذلك ألف األدب صورة عن اجملتمع يف ٥تتلف جوانبو.
عبَت كاألديب األكثر شعبية ىو الذم يتاح لو قدر من اٟترية ليعرب عن آالـ الناس كآما٢تم، فهو لساف اٞتماعة كت

 عن شعورىا، فإذا قصر يف ىذا اٞتانب تضاءؿ تأثَته كقد يتحوؿ أدبو إُف صناعة لفظية مزيفة.
كأمتنا العربية تعيش يف الوقت الراىن ظركفا عصيبة، ك٭تاؾ ضدىا مؤامرات كاسعة، كقد تزعزعت ثقة الناس هبا، 

يق اٞتذكر، كفقر يقرع طبولو، كخوؼ من  كصارت موضع الفكاىة كالتندر بُت األمم، فوضى تضرب أطناهبا، كٗتلف عم
كل إتاه، كغزك كأسر كتدمَت كحرؽ كهنب، كقد أٟتق ىذا باإلنساف العريب ىزائم نفسية جعلتو يشعر باالنكسار 
كاإلحباط، فماذا فعل أدباؤنا الكراـ؟ ىل عربكا عن آالـ اإلنساف العريب؟ ىل فكركا يف أسباب شقائو؟ ىل أعطوه شيئا 

كالرعاية؟ يف اٟتقيقة َف يعرض ١تثل ىذا إال نفر قليل منهم، كأما معظمهم فما زالوا يعيشوف على ىامش من االىتماـ 
اٟتياة، ككأننا ما زلنا يف العصر ا١تملوكي أك العثمآف، بعيدين عن ا١تسئولية، متجردين من أم إحساس كطٍت أك قومي أك 

 حضارم أك ديٍت.
بلـ يدكر على ٤تورين: ا١تديح كالغزؿ، أما ا١تديح فهو يف معظمو فج كز، إف معظم النتاج الشعرم يف كسائل اإلع

ال ٮتلو من غلو كتشادؽ، كىو يعود بنا إُف العصر العباسي كا١تملوكي، فما الشعوب إال سواـ يقودىا الراعي األمُت 
 ُكذلك على حد قوؿ البحًتم ٯتدح ا١تعتز باهلل:

ـه     ىو الراعي ك٨تني لو سوا
 لىوي راعي سواـً كَف نرى مث  

كلكن ليس ٙتة فتوحات تربره، أك انتصارات توجبو، فتارٮتنا ا١تعاصر مليء با٢تزائم كاالنكسارت اٟتضارية، فمن أين تأيت 
 البطوالت ا١تزيفة، كاأل٣تاد ا١تصطنعة اليت يتغٌت هبا الشعراء؟ 

لعصر العباسي كا١تملوكي كىذا أمر كأما يف الغزؿ فقد حدث تطور ىاـ، إذ انتهى الغزؿ با١تذكر الذم شاع يف ا
إ٬تايب، كلكن العجيب أف ٧تد شعراء مراىقُت كبعضهم يف خريف العمر! كال ننكر أف من حق اإلنساف أف يتغزؿ كىو يف 
خريف العمر، فهو بذلك يتذكر عهود الصبا الندية، كيدفع عن نفسو ىم الشيخوخة، كلكن يفضل أف يكوف غزالن 

عن التهييج كالوصف اٟتسي، كأف يشوب أدهبم شيء من التعقل كاٟتكمة، ألف لكل مرحلة من  صوفيان أك عذريان بعيدان 

                                                 
 (.َّٔ/٥ُتتارات الباركدم، ) - ُ
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كأف ال يكوف  العمر خصائصها، فحبذا أف يكوف لديهم شيء من حكمة زىَت بن أيب سلمى، كزىد أيب العتاىية،
 اىتمامهم قاصران على الغزؿ كحده.

ء البشرية كصفان تفصيليان، كأف يكوف مرتبطان بالفركسية كينبغي يف الغزؿ الرقة كالصدؽ، كليس كصف األعضا
 ُ كاٟتماسة، كيدفع إُف البطوالت كا١تبلحم، كيوقظ يف النفس معآف القوة كاإلباء على طريقة عنًتة الذم يقوؿ:

ًؾ كالرماحي نواىله   ُي   كلقد ذكرتي
 مٍت كبيضي ا٢تنًد تقطري من دمي 

ػا   فوددتي تقبيلى السيوًؼ ألهنا
 ٍت كبارًؽ ثغرًؾ ا١تتبسػػمً ١تع  

أما الغزؿ الذم ٭توؿ الشباب فريسة للهول كاألحبلـ كاألخيلة كاألكىاـ، كيسلب منهم كربياء الرجولة، فهو شعر مدمر 
 ِللخلق، كذلك مثل قوؿ نزار قبآف:

 كاف هنداؾ مليكُت عظيمُت
 ككانا ٭تكماًف الربا كالبحرى 

 ككاف العدؿي موفوران 
 ران ككاف ا٠تبزي موفو 

 ككاف الشعبي يدعو للمليكُت بطوًؿ العمر
 يف كلِّ ا١تياديًن كيف كل التكايا

 كأنا من حسًن ظٍت أنٍت
 عاصرتي هنديك

 كقدمتي كالئي ٢تما
 مثلى مبليُت الرعايا

 كىذا الكبلـ ا١تاجن يعمل أثر ا١تخدر يف اٞتيل الصاعد، فيشغلو عن كاجبو، ك٬تعلو فريسة للهول كالشيطاف!
 

لفناف أف يهذب الغرائز كيلتـز بالقيم اليت تؤمن هبا أمتو، ال أف يثور على تلك القيم، كيدعو إُف إف كاجب ا
 اجملوف كاال٨تبلؿ.

فاالنفبلت كالتحرر من قيود األخبلؽ كاجملتمع سيؤدم إُف تفكك األسرة، كانتشار اٞترٯتة يف اجملتمع، كالفن ليس من 
 ة، كإ٪تا كظيفتو األكُف هتذيب الغرائز كصقل النفس اإلنسانية.كظيفتو اإلثارة كبعث الغرائز كنشر اٞترٯت

                                                 
 ( دار اآلفاؽ اٞتديدة، بَتكت.َّّشرح القصائد العشر، للتربيزم، بتحقيق د. قباكة، ص ) - ُ
 (.ِٗأشعار خارجة على القانوف، ص ) - ِ
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أليس مؤسفان أف يتحوؿ األدب إُف صناعة مزيفة، كاألديب إُف متسوؿ أك مراىق! إننا لسنا ضد ا١تديح أك الغزؿ، كلكن 
ب الشعر عندما توجد مربراهتما، كعندما يكوف ذلك ْتجمو الطبيعي دكف أف يكوف ىنالك تضخم يف جانب من جوان

أك األغراض األدبية على حساب بقية األغراض، كال نقبل أف يكوف الشعر ىادمان لقيم اجملتمع كآدابو، ألف رسالة الشاعر 
  ُحفظ األخبلؽ كشحذ ا٢تمم ٨تو ا١تعاِف، قاؿ أبو ٘تاـ:

ُه سناها الشعري ما درل       كلوال خبلؿه
 بغاةي العبل من أينى تيؤتى ا١تكارـي  

                                                 
 (.َِ/٥ُتتارات الباركدم، ) - ُ
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 التضامن االجتماعي عند الغرب
  

عجيب أمر أكلئك الغربيُت الذين ملكوا العاَف بسطوهتم أك كادكا، كعجيب تضامنهم أماـ األمم األخرل، فعندما 
ٮتتطف أحد رعاياىم أك يتعرض ألذل فإف العاَف يقـو كلو ٢تذا اٟتادث، ككسائل اإلعبلـ ٚتيعها تصرخ كتز٣تر، كهتتز 

يصبح حديث ا١تسئولُت فيها، كتبذؿ اٞتهود، كتقـو ا١تفاكضات السرية حينان كالعلنية حينان آخر، كل ىذا دكلتو غضبان، ك 
 من أجل مواطن كاحد من أبناء تلك الدكلة.

أما إذا اختلفت دكلة أكركبية مع دكلة أخرل غَت أكركبية، كقف اٞتميع صفان كاحدان أماـ تلك الدكلة، كىذا ما حصل يف 
 ة بُت ا١تغرب كإسبانيا عند اختبلفهما حوؿ جزيرة صغَتة كانت أصبلن للمغرب.اآلكنة األخَت 

أما يف البلداف الشيوعية سابقان، كيف بعض بلداف العاَف الثالث، فاإلنساف فيها على كجو العمـو قد ال يساكم قيمة كبَتة، 
ف، كيطلب من جبلده األماف، إف عاش فهو يف مربعو ٤تتقر، كيف داره ذليل، كبُت أحضاف أىلو غريب، يتكلم ببل لسا

 فكالنعامة، كإف مات مع السبلمة!.
صورتاف متناقضتاف لئلنساف بُت الشرؽ كالغرب، يف األكُف ىو إنساف يتمتع ْتواسو كلها، كٯتارس الرياضة، كيعيش يف 

ع ضامرة، كعيونو من نظاـ، كيف الثانية يكاد يكوف معدـك اٟتواس، فهو ال يرل كال يسمع كال يتكلم، بطنو من اٞتو 
 البكاء غائرة، يبحث عن لقمة تسد جوعو، كخرقة تسًت عورتو، يناـ على الرصيف، كيكفيو يف يومو رغيف.

إف التبلحم بُت الفرد كاجملتمع ىو من أىم أسس النجاح كالتفوؽ اٟتضارم، كقد طلب منا النيب ٤تمد عليو السبلـ أف 
تداعى لو سائر اٞتسد بالسهر كاٟتمى، كىذه أٝتى صورة للتكافل نكوف كاٞتسد الواحد، إذا اشتكى منو عضو 

االجتماعي يرٝتها دين على كجو األرض، كلكننا غيبنا ىذه الصورة، فنحن ٪تؤل الدنيا ضجيجان حوؿ حقوؽ اإلنساف يف 
قودان بُت أبناء اإلسبلـ، بيد أف الواقع شيء آخر، حيث ىذه اٟتقوؽ ال نكاد نطبق منها شيئان، كالتعاضد يكاد يكوف مف

 األمة الواحدة حىت على مستول الرياضة كالفن.
، كإ٬تاد اٟتلوؿ العملية ١تشكبلت الشباب، فكيف سنجد حبل  كإذا كنا نعجز عن إطعاـ اٞتائع، كنصرة ا١تظلـو

نا كما ١تشكبلت أكرب؟ لقد أصابنا العجز يف كل شيء، حىت يف التفاىم فيما بيننا، ٦تا جعل األمم األخرل هتب لنجدت
 تزعم، كتسلمنا غصن الزيتوف، كىو يقطر من دمائنا.

 إننا إذ نذكر النواحي اإل٬تابية عند الغرب ليس بقصد مد٭تو، ففيو من السلبيات ما يكفيو، 
 كلكن علينا أف ال ننكر أ٫تية تعاضده أماـ اآلخرين، كحرصو على أبنائو خارج حدكده، ألسنا أكُف منهم بذلك؟ 

ذا التبلحم بُت الفرد كاجملتمع إُف ما حققو اجملتمع للفرد من اٟترية كالكرامة، حىت صار الفرد ٭تس كيرجع السبب يف ى
بانتماء حقيقي ٢تذا اجملتمع، كىو انتماء ٧تده حىت عند األقليات ا١تهاجرة اليت ٕتد يف غربتها من األمن كاٟترية ما ال ٕتده 

 عن اإلسبلـ يف أمريكا: )إف ا١تؤ٘ترات اإلسبلمية، كحلقات الدرس يقوؿ األستاذ ٥تتار مسبليت يف أكطاهنا األصلية،
األسبوعية با١تساجد، اليت تقاـ يف طوؿ كعرض أمريكا ىي ظاىرة من ظواىر الصحوة اإلسبلمية ا١تباركة، كىي أيضان ٢تا 

 



 

 

 

91 

لعبادة كالصـو كالزكاة ػ إذا كاف أثر طيب يف تثقيف كثَت من ا١تسلمُت الذين اكتسبوا اإلسبلـ بالوراثة، كَف يعرفوا منو غَت ا
يف الواقع عرفوا ذلك ػ كساعد على ذلك جو اٟترية اليت أتاحها القانوف األمريكي كضمنها، فأصبحت ا١تساجد مفتوحة 
١تن يريد أف يتعلم كيعرؼ حقيقة دينو، كىذا احمليط ال يتوفر يف كل الدكؿ العربية، كبعضها يصل هبا األمر لغلق أبواب 

عد كقت قصَت من إقامة الصبلة، كال يًتكوف إال ركن صغَت منعزؿ بو حصَتة قدٯتة مهًتئة كمثقوبة ليؤدم عليها ا١تساجد ب
 من يريد صبلتو يف دقائق مث يذىب(. 

  إف حرية اإلنساف ككرامتو ىي أساس التضامن كالتبلحم بُت الفرد كاٞتماعة، كهلل در أيب الطيب حُت قاؿ:
 ٤تببه  ككل امرئو ييوِف اٞتميلى 

 ككلُّ مكافو ينبتي العزا طيبي      
فهل يأيت يـو يتضامن فيو أىل ا١تشرؽ كلو صوريان علما أف األدياف السماكية كاٟتضارات القدٯتة انبثقت من الشرؽ 

 فاستنار منها العاَف، أـ سيبقى االختبلؼ ىو الشيء الوحيد ا١تتفق عليو حىت قياـ الساعة؟
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 أـ خياؿ؟ النصر لهذا الدين: حقيقة
 

قضية انتصار اإلسبلـ نسأؿ اهلل أف ٬تعلها حقيقة كليست خياالن، كلكن إذا أردنا دراسة ىذا األمر بشكل 
 موضوعي ٧تد موقفُت:

يؤكدىا كحتمية تارٮتية، فبعد سقوط العقيدة الشيوعية َف يبق ىنالك منافس لئلسبلـ يف الساحة، كىو  الموقف األوؿ
شكبلت العاَف، كأما يسمى بالعو١تة فهي فضبلن عن أهنا ال ٘تلك تفسَتان كامبلن للحياة، كال اٟتل الوحيد ا١تطركح ٟتل م

ٕتيب عن أسئلة الفطرة، فقد أسهمت العو١تة يف إ٬تاد مشكبلت جديدة يف الواقع ا١تعاصر، فهي ليست حبلن بقدر ما 
 ىي مودة.

ره ككاقعيتو كصبلحيتو للحياة، فهو قائم كيعود سبب األمل بنصر اإلسبلـ، لقضايا تتعلق بشموؿ منهجو كيس
على الفطرة، ك٭تًـت العقل، كيدعو إُف التفكَت يف ملكوت السماكات كاألرض، كىو دين الرٛتة كالعدؿ كاٟترية كا١تساكاة 

 بُت الشعوب، ك٭تًـت كافة القيم النبيلة يف اٟتياة.
رذائل، كيرفعهما إُف ا١تستول البلئق هبما ٟتمل رسالة كىو دين يهذب سلوؾ الفرد كاٞتماعة، كيقيهما من اال٨ترافات كال

 اهلل يف األرض.
كاإلسبلـ قادر بفلسفتو كتعاليمو الربانية على ٣تاهبة كافة األخطار اليت هتدد السلم العا١تي، من فقر مدقع، كأمراض 

 مزمنة، كحركب طاحنة، فينشر لواء السبلـ على ىذه األرض.
َتين يف الغرب كالشرؽ لئلسبلـ، كمنهم أعبلـ كبار يف العلم كالبحث كالفن ك٦تا يؤكد ما سبق اعتناؽ الكث

 كالرياضة، فقد كجدكا يف اإلسبلـ ما فقدكه يف ثقافتهم كأدياهنم.
يرفض الفكرة ا١تسبقة، كىو يعتمد يف ذلك على ما يرل من حركب ككيد كدسائس لدل قول البغي  الموقف الثاني

ضافة إُف أف ا١تسلمُت يف منتهى الضعف كالفرقة كالتطاحن الداخلي فكريان كعقديان، كجلهم ٣تتمعة حملاربة أمة اإلسبلـ، إ
قد انصرفوا عن اإلسبلـ بشكل عملي، كاتبعوا حضارة الغرب يف حياهتم الدنيوية، كمفاسد اٟتضارة الغربية كلها موجودة 

مهزـك فكريان كنفسيان كحضاريا، ناىيك أف الناس  يف ٣تتمعاهتم على صور ٥تتلفة، كالتابع ال ٯتكن أف يكوف قائدان، ألنو
اٍلميقىٍنطىرىًة ًمنى مركوز فيها حب الدنيا كشهواهتا، قاؿ تعاُف: )زييِّنى لًلنااًس حيبُّ الشاهىوىاًت ًمنى النِّسىاًء كىاٍلبىًنُتى كىاٍلقىنىاًطًَت 

ـً  هي حيٍسني اٍلمىآًب( )آؿ عمراف: الذاىىًب كىاٍلًفضاًة كىا٠تٍىٍيًل اٍلميسىوامىًة كىاأٍلىنٍػعىا نٍػيىا كىاللاوي ًعٍندى (، ُْكىاٟتٍىٍرًث ذىًلكى مىتىاعي اٟتٍىيىاًة الدُّ
بُّوفى اٍلعىاًجلىةى( )القيامة: (، كمن رأل زينة األرض كفتنتها يف العصر القدٔف افتنت هبا، فما بالك َِكقاؿ أيضان: )كىبلا بىٍل ٖتًي

، حىت يأيت يـو ال ٬تد فيو يف العصر اٟتديث كما فيو من م باىج ك٥تًتعات كزينة، كعليو فاإلسبلـ يزداد غربة يوما بعد يـو
 ُ ا١تسلم إال رؤكس اٞتباؿ ككدياهنا يتعبد فيها حىت يأتيو اليقُت.

كلكل من الفريقُت أدلتو النقلية كالعقلية، كلكي ال نذىب مع أحد٫تا ضد اآلخر، نقوؿ: إف ٙتة مبشرات كثَتة 

                                                 
 (.ُِْٖ/ّمشكاة ا١تصابيح، ) انظر: - ُ
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ح، كٙتة أشياء أخرل توحي بعكس ذلك، كالغيب مًتكؾ إُف اهلل تعاُف، كال يعٍت انتصار الدين بقاءه قويان إُف كىذا صحي
يـو القيامة، فهنالك فنت كثَتة ستكوف قبل يـو القيامة أشدىا فتنة الدجاؿ، كال يعٍت ا٨تساره أنو سيبقى ضعيفان إُف يـو 

ة منها نزكؿ عيسى بن مرٔف من السماء كقتلو الدجاؿ، فما من خَت إال القيامة، فهنالك بشائر كثَتة قبل يـو القيام
اًك٢تيىا بػىٍُتى النااس()آؿ عمراف:  ـي نيدى من كسيعقبو شر، كما من شر إال كسيعقبو خَت، كاألياـ دكؿ، قاؿ تعاُف: ) كىتًٍلكى اأٍلىياا

(، ٍٕٖن رىٍكًح اللاًو ًإالا اٍلقىٍوـي اٍلكىاًفريكفى()يوسف: من اآلية(، كعلينا أف ال نيأس، قاؿ تعاُف: )إًناوي ال يػىٍيأىسي مً َُْاآلية
ككاجبنا أف نعمل يف اٟتالتُت سواء كاف ىنالك مبشرات أك منفرات، فهذا ىو ا١تطلوب منا، كأما النصر فموكوؿ إُف اهلل 

ليوا فىسىيػىرىل اللاوي عىمىلىكيٍم كىرىسيو  ليوي كىاٍلميٍؤًمنيوفى كىسىتػيرىدُّكفى ًإُفى عىاَفًً اٍلغىٍيًب كىالشاهىادىًة فػىيػينىبِّئيكيٍم يف اٟتالتُت، قاؿ تعاُف: )كىقيًل اٍعمى
(، كلنكن إُف البشر كالتفاؤؿ أقرب، فاهلل مع عباده كجنده، كىو ناصرىم يف النهاية، قاؿ َُٓٔتىا كيٍنتيٍم تػىٍعمىليوفى( )التوبة:

نىا يف الزابيوًر   (. ًَُٓمٍن بػىٍعًد الذٍِّكًر أىفا اأٍلىٍرضى يىرًثػيهىا ًعبىاًدمى الصااًٟتيوفى( )األنبياء:تعاُف: )كىلىقىٍد كىتىبػٍ
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 ال تغلو في مديح نبيكم عليو الصالة والسالـ
 

لاًذينى ٤تمد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أشرؼ البشر، نعتو اهلل بالنبوة، فقاؿ:) ًإفا أىٍكُفى النااًس بًًإبٍػرىاًىيمى لى 
ا النايبُّ كىالاًذينى آمىنيوا كىاللاوي كىِفُّ اٍلميٍؤًمًنُتى( )آؿ عمراف:  (. ٖٔاتػابػىعيوهي كىىىذى

يػىٍعًصميكى ًمنى  رًسىالىتىوي كىاللاوي  كنعتو بالرسالة، فقاؿ:)يىا أىيػُّهىا الراسيوؿي بػىلٍِّغ مىا أيٍنزًؿى إًلىٍيكى ًمٍن رىبِّكى كىًإٍف َفٍى تػىٍفعىٍل فىمىا بػىلاٍغتى 
 (. ٕٔالنااًس ًإفا اللاوى ال يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلكىاًفرًينى( )ا١تائدة:

 (. ُكنعتو بالعبودية، فقاؿ: )اٟتٍىٍمدي لًلاًو الاًذم أىنٍػزىؿى عىلىى عىٍبًدًه اٍلًكتىابى كىَفىٍ ٬تىٍعىٍل لىوي ًعوىجىا( )الكهف:
( )القلم:كامتدح أخبلقو الشريفة، فقاؿ: )كىإًنا   (. ْكى لىعىلىى خيليقو عىًظيمو

 (. ٕٗان( )اإلسراء:ككعده مقامان ٤تمودان، فقاؿ: )كىًمنى اللاٍيًل فػىتػىهىجاٍد بًًو نىاًفلىةن لىكى عىسىى أىٍف يػىبػٍعىثىكى رىبُّكى مىقىامان ٤تىٍميود
تىوي عىلىٍيكى كغفر لو ٚتيع ذنوبو، فقاؿ: )إًناا فػىتىٍحنىا لىكى فػىٍتحان ميًبينان، لًيػىغٍ  ـى ًمٍن ذىنًٍبكى كىمىا تىأىخارى كىييًتما نًٍعمى ًفرى لىكى اللاوي مىا تػىقىدا

 (.ِ-ُكىيػىٍهًديىكى ًصرىاطان ميٍستىًقيمان( )الفتح:
 (. ْٖتػىقيوـي( )الطور:كبُت أنو ٭تفظو كيرعاه، فقاؿ: )كىاٍصربٍ ًٟتيٍكًم رىبِّكى فىًإناكى بًأىٍعييًننىا كىسىبٍِّح ًْتىٍمًد رىبِّكى ًحُتى  

كمكاـر اهلل كنعمو على عبده ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم ال تكاد ٖتصى، كلكنو يبقى يف البداية كالنهاية بشر، 
ًو فػىٍليػىٍعمىٍل عىمىبلن صىاًٟتان كىال اءى رىبِّ قاؿ تعاُف: )قيٍل ًإ٪تاىا أىنىا بىشىره ًمثٍػليكيٍم ييوحىى ًإِفىا أى٪تاىا ًإ٢تىيكيٍم إًلىوه كىاًحده فىمىٍن كىافى يػىٍرجيوا لًقى 

 (. َُُييٍشرًٍؾ ًبًعبىادىًة رىبًِّو أىحىدان( )الكهف:
ُن كاف مقامو، قاؿ تعاُف: )كىال يىٍأميرىكيٍم أىٍف تػىتاًخذيكا اٍلمىبلًئكىةى كىالنا  ًبيُِّتى أىٍربىابان كال ينبغي ألحد أف يعبد من دكف اهلل تعاُف أيان

 (. ٍَٖلكيٍفًر بػىٍعدى ًإٍذ أىنٍػتيٍم ميٍسًلميوفى( )آؿ عمراف:أىيىٍأميريكيٍم بًا
ًلكى ٧تىٍزًيًو جىهىنا  مى كىذىًلكى ٧تىٍزًم كمن ادعى األلوىية كاف عقابو يف جهنم، قاؿ تعاُف: )كىمىٍن يػىقيٍل ًمنػٍهيٍم ًإٓفِّ إًلىوه ًمٍن ديكنًًو فىذى

 (. ِٗالظااًلًمُتى( )األنبياء:
سبلمة التوحيد، كهنوا عن الشرؾ ّتميع أنواعو، قاؿ تعاُف: )كىًإٍذ قىاؿى اللاوي يىا ًعيسىى اٍبنى كقد حرص األنبياء على 

ذيكٓف كىأيمِّيى ًإ٢تىىٍُتً ًمٍن ديكًف اللاًو قىاؿى سيٍبحىانىكى مىا يىكيوفي ِف أىفٍ  كيٍنتي    أىقيوؿى مىا لىٍيسى ِف ًْتىقٍّ ًإفٍ مىٍرٔفىى أىأىٍنتى قػيٍلتى لًلنااًس اٗتًا
ـي اٍلغيييوًب( )ا١تائ (، ككأف النيب عليو ُُٔدة:قػيٍلتيوي فػىقىٍد عىًلٍمتىوي تػىٍعلىمي مىا يف نػىٍفًسي كىال أىٍعلىمي مىا يف نػىٍفًسكى إًناكى أىٍنتى عىبلا

ة، فقاؿ السبلـ كاف ٮتشى من أف تقع أمتو يف الشرؾ الذم كقع فيو النصارل من قبل يف رفع نبيهم إُف مرتبة األلوىي
 ٤ُتذران: )ال تطركٓف كما أطرت النصارل ابن مرٔف، فإ٪تا أنا عبده، فقولوا: عبد اهلل كرسولو(.

على أف ىنالك بعض ا١تسلمُت يغالوف يف مد٭تو عليو السبلـ، معتمدين على آثار صحيحة َف يفهموا تأكيلها، 
موضوعة باطلة، فزعموا حملمد ما َف يزعمو  كأخذكىا على ظاىرىا، أك على آثار ضعيفة ال تقـو هبا اٟتجة، كأخرل

                                                 
 (.ُِّٕ/ّمتفق عليو عن عمر، مشكاة ا١تصابيح، ) -ُ
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 ُ لنفسو، قاؿ البوصَتم:
ا     فإفا من جودؾى الدنيا كضرهتى

 كمن علوًمكى علمي اللوًح كالقلمً 
ك٤تمد عليو السبلـ َف ٮتلق شيئان، كَف يكن سببان يف ا٠تلق، بل السبب يف ا٠تلق ىو العبادة، قاؿ تعاُف: )كىمىا خىلىٍقتي اٞتًٍنا 

(، كما أنو ال يعلم كل شيء حىت يعلم علم اللوح كالقلم، فمن ذلك أنو ال يعلم ٍٔٓنسى ًإالا لًيػىٍعبيديكًف( )الذاريات:كىاأٍلً 
(، كال يعلم الغيب، قاؿ تعاُف: ُٕٓالقراءة كالكتابة، قاؿ تعاُف: )الاًذينى يػىتاًبعيوفى الراسيوؿى النايبا اأٍليمِّيا ()األعراؼ: من اآلية

ٍستىٍكثػىٍرتي ًمنى ا)قي  ٠تٍىٍَتً كىمىا مىساًٍتى السُّوءي ًإٍف أىنىا ٍل ال أىٍمًلكي لًنػىٍفًسي نػىٍفعان كىال ضىرٌان ًإالا مىا شىاءى اللاوي كىلىٍو كيٍنتي أىٍعلىمي اٍلغىٍيبى الى
تعاُف: )كىيىٍسأىلونىكى عىًن الرُّكًح قيًل الرُّكحي ًمٍن  (، كال يعلم ما ىي الركح، قاؿًُٖٖإالا نىًذيره كىبىًشَته لًقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى( )ألعراؼ:

(، كال يعلم موعد الساعة، قاؿ تعاُف: )يىٍسأىليكى النااسي عىًن السااعىًة ٖٓأىٍمًر رىيبِّ كىمىا أيكتًيتيٍم ًمنى اٍلًعٍلًم ًإالا قىًليبلن( )االسراء:
(، كال يعلم الشعر، قاؿ تعاُف: )كىمىا عىلاٍمنىاهي ّٔكى لىعىلا السااعىةى تىكيوفي قىرًيبان( )األحزاب:قيٍل ًإ٪تاىا ًعٍلميهىا ًعٍندى اللاًو كىمىا ييٍدرًي

 (.ٗٔالشٍِّعرى كىمىا يػىٍنبىًغي لىوي ًإٍف ىيوى ًإالا ذًٍكره كىقػيٍرآفه ميًبُته( )يٌػس:
ديح لو، كإ٪تا باتباعو صلى اهلل عليو كعليو فبل ينبغي الغلو بشخص النيب عليو السبلـ، كليست ٤تبتو يف إطراء ا١ت
بُّوفى اللاوى فىاتاًبعيوٓف ٭تيًٍبٍبكيمي اللاوي كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيٍم كىا  (.ُّللاوي غىفيوره رىًحيمه( )آؿ عمراف:كسلم، قاؿ تعاُف: )قيٍل ًإٍف كيٍنتيٍم ٖتًي

                                                 
 ـ.ُٖٓٗىػ/ َُْٓ(، مطبعة األصيل، حلب، ِٔالدرر يف مدح سيد البشر، أشرؼ عليها ٤تمد علي اإلدليب، ص ) - ُ
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 ذروة سناـ اإلسالـ
 

اـ اإلسبلـ، فإذا عطل اٞتهاد أصبح الدين على كشك الزكاؿ، ك١تا كاف اٞتهاد يف سبيل اهلل تعاُف ىو ذركة سن
 الدين باقيان إُف يـو القيامة، كاف اٞتهاد أيضان ماضيان إُف يـو القيامة.

كمكانة اٞتهاد العالية يف الدين ألنو ركيزة بقاء ىذه األمة، كسر استمرارىا، كاٞتهاد يقـو بو اإلماـ أك من ينوب 
 فاية إال يف حالة الغزك ا٠تارجي لدار اإلسبلـ فهو فرض عُت.عنو، كىو فرض ك

كقد كاف السلف سباقُت إليو ١تا فيو من األجر كالثواب، ركل أنس أف أبا طلحة األنصارم قرأ سورة براءة، فأتى 
يػٍره لىكيٍم ًإٍف كيٍنتيٍم تػىٍعلىميوفى( على ىذه اآلية: )اٍنًفريكا ًخفىافان كىثًقىاالن كىجىاًىديكا بًأىٍموىاًلكيٍم كىأىنٍػفيًسكيٍم يف سىبً  يًل اللاًو ذىًلكيٍم خى

فقاؿ: )أال أرل ريب يستنفرٓف شابان كشيخان، جهزكٓف، فقاؿ لو بنوه: قد غزكت مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  ،(ُْ)التوبة:
: جهزكٓف، كسلم حىت قبض، كغزكت مع أيب بكر حىت مات، كغزكت مع عمر حىت مات، فنحن نغزك عنك. فقاؿ

  ُفجهزكه، كركب البحر، فمات، فلم ٬تدكا لو جزيرة يدفنونو فيها إال بعد سبعة أياـ فلم يتغَت(.
كاإلسبلـ َف ٮتًتع اٟترب، فهي موجودة قبلو كبعده، كلذلك رصدت األمم منذ فجر التاريخ كحىت اآلف خَتة 

صادية كمطامع سياسية، كعندما شرع اٞتهاد يف اإلسبلـ  أموا٢تا كأبنائها للذكد عنها عند الشدائد، أك لتحقيق أىداؼ اقت
وى عىلىى كاف بقصد ٛتاية دكلتو، كدفع الظلم كالضرر عن أىلها، قاؿ تعاُف: )أيًذفى لًلاًذينى يػيقىاتػىليوفى بًأىنػاهيٍم ظيًلميوا كىًإفا اللا 

كجعلها منضبطة بالقوانُت األخبلقية السامية،  (، كاإلسبلـ َف يعمل أكثر من تنظيم للحرب،ّٗنىٍصرًًىٍم لىقىًديره( )اٟتج:
فهو ليس مسئوالن عن قياـ اٟتركب يف تاريخ البشر، كليس ملومان ألنو نظم قواعد اٟترب كالسبلـ، ألف اٟتياة فيها اٟترب 

ر َف كفيها السبلـ، ككونو دين شامل للحياة بكل جوانبها، فقد نظم قواعد اٟترب ككضع ٢تا آدابان كشركطان، كىي أمو 
تعرفها األمم األخرل، ككضع اإلسبلـ لتلك القواعد كاآلداب ال يعٍت بأنو دين إرىايب حاشا ككبل، بل يعٍت أنو دين 
كاقعي، كلواله لبقيت أخبلؽ الناس يف اٟترب شبيو بسلوؾ الوحوش يف الغابات، فالدين لو السبق بأف كضع قواعد 

 قامت مواثيق حقوؽ اإلنساف يف العصر اٟتديث. إنسانية لوالىا ١تا ٘تدف القانوف البشرم، ك١تا
يف أكائل القرف ا١تاضي قاـ مصطفى كماؿ أتاتورؾ بإلغاء ا٠تبلفة اإلسبلمية يف تركيا، كأقفل ا١تساجد الكربل مثل 

غتهم أياصوفيا كبايزيد كالسليمانية، كحـر لبس العمامة كأمر بلبس القبعة، كغَت اٟترؼ العريب الذم يستخدمو األتراؾ يف ل
إُف حرؼ التيٍت، كمنع اٟتجاب، كفرض العلمانية يف الببلد... بعد ذلك افًتس االستعمار ببلد ا١تسلمُت، كهنب 

ـ، كإزاء ىذا الغزك قامت حركات التحرر الوطٍت يف عمـو الببلد اإلسبلمية ُْٖٗثركاهتم، مث قامت دكلة إسرائيل سنة 
ف بالتحرر من االستعمار، ككاف اٞتهاد يف ىذه الفًتة سبيبلن كحيدان تدافع عن ببلدىا كأمنها، كبدأ ا١تسلموف ٭تلمو 

للخبلص من االستعمار، كلذلك كتبت عشرات الكتب حوؿ فريضة اٞتهاد تستحث ا١تسلمُت للنهوض من أجل 

                                                 
سالة، بَتكت، الطبعة الثالثة، (. مؤسسة الر ُِٓ/ُٔانظر: صحيح ابن حباف بًتيب ابن بلباف، ٖتقيق شعيب األرناؤكط، ) -ُ

 ـ.ُٕٗٗىػ/ُُْٖ
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 مقاكمة االستعمار. 
ل ىو عملية بناء بعد مرحلة االستقبلؿ بدأ جهاد آخر، كىو بناء األمة، فاٞتهاد ليس مقصوران على القتاؿ، ب

لؤلمة يف شىت جوانبها، فالعاَف اإلسبلمي قد عم فيو ا٠تراب ا١تادم كا١تعنوم جراء حركب االستعمار، فبل بد من إعادة 
 ترتيب األكضاع داخل البيت ا١تسلم، كٓتاصة يف ما يلي:

 
ية ا١تعاصرة، قاؿ تعاُف: )فىبل تيًطًع بالتحرر من الغزك الفكرم، كالوثنيات كاألفكار ا١تاد أواًل: الجهاد الثقافي والعلمي

(، كالضمَت يف )بو( يعود إُف القرآف، أم جاىدىم ٔتا يف كتاب ربك ِٓاٍلكىاًفرًينى كىجىاًىٍدىيٍم بًًو ًجهىادان كىًبَتان( )الفرقاف:
 من اٟتجة كا١تعرفة.

 
آف بإسناد صحيح عن كعب بن كالذم يتمثل بالسعي كالكف عن سؤاؿ الناس، ركل الطرب  ثانياً: الجهاد االقتصادي

عجرة، قاؿ: مر على النيب صلى اهلل عليو كسلم رجل، فرأل أصحابو من جلده كنشاطو ما أعجبهم، فقالوا: يا رسوؿ 
يسعى على كلده صغاران فهو يف سبيل اهلل، كإف كاف خرج يسعى  اهلل! لو كاف ىذا يف سبيل اهلل! قاؿ: )إف كاف خرج

فهو يف سبيل اهلل، كإف كاف خرج يسعى على نفسو يعفها فهو يف سبيل اهلل، كإف كاف خرج على أبوين شيخُت كبَتين 
، كما ينطبق على الفرد ينطبق على اٞتماعة، فاألمة اليت تسعى لتحقيق ُيسعى رياء كمفاخرة فهو يف سبيل الشيطاف(

ا ا٢تيئات العا١تية ىي أمة ٣تاىدة، بل ىذا األمن الغذائي ألفرادىا، كلكي تستغٍت عن ا١تعونات االقتصادية اليت تقدمها ٢ت
 ىو اٞتهاد الذم ينبغي على ا١تسلمُت االىتماـ بو فقد انتشر الفقر كاجملاعات يف معظم بلداهنم.

 
، ففي اٟتديث عن أيب ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: ثالثاً: مكافحة التخلف بكل أشكالو جهاد

، كيستفاد من ِ ف، كا١تبطوف، كالغريق، كصاحب ا٢تدـ، كالشهيد يف سبيل اهلل(. متفق عليو.)الشهداء ٜتسة: ا١تطعو 
اٟتديث أف الذين ماتوا بسبب األمراض أك الغرؽ أك ا٢تدـ أك اٟترب كلهم شهداء، كعليو فمكافحة األمراض اليت تفتك 

 آخر أال يكوف الطبيب ا١تعاًف للمرض، بالناس، كاٗتاذ أسباب السبلمة من الغرؽ كا٢تدـ، أال يكوف جهادان؟ ٔتعٌت
كالباحث ا٠تبَت الذم يريد اكتشاؼ عبلج للمرض، كمدرب السباحة أك رجل ا١تطافئ الذم ينقذ الغرقى، كالعامل الذم 
يهدـ كيبٍت، كاٞتندم الذم يده على الزناد أليسوا ٚتيعان ٣تاىدين يف سبيل اهلل؟. بل كل من قاـك التخلف كاٞتهل 

٣تاىد يف سبيل اهلل، كيف اٟتديث: )يوزف يـو القيامة مداد العلماء بدـ الشهداء، فَتجح مداد العلماء على كا١ترض ىو 
 ّ دـ الشهداء(.

                                                 
 (، دار الفكر.ُّ/ٔاٞتامع الصغَت، ) - ُ
 (.ْٖٖ/ّمشكاة ا١تصابيح، ) - ِ
، ركاه الشَتازم عن أنس، كا١توىيب عن عمراف بن حصُت، كابن عبد الرب يف العلم عن أيب الدرداء، كرمز لو السيوطي بالضعف، اٞتامع الصغَت - ّ
 لفكر.(، دار أْٔ/ٔ)
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إف اٞتهاد اٟتقيقي ىو أف ٕتعل من التفرؽ كحدة، كمن الضعف قوة، كمن األمية تعليمان، كمن التخلف نظامان، كتقضي 
إبادة على التخلف كالتبعية كاال٨تبلؿ، كىو أيضان عملية بناء متكامل لؤلمة على الفقر كاٞتوع كاٟترماف، كتعلن حرب 

ا١تسلمة على كحي من دينها، كسبب من كاقع العصر العلمي كالتكنولوجي، كىو يف النهاية ثورة صناعية كربل تنهي 
ريخ عابرة للقارات كحاسبات التخلف كالتبعية يف االقتصاد، فآلة اٟترب اليـو ليست ر٤تان كترسان، كلكنها طائرات كصوا

إلكًتكنية، كدبابات كمدافع كأسلحة ذرية، كىذه كلها ال سبيل ٢تا بغَت الثورة الصناعية، كىي أدكات ضركرية ٟتفظ أمن 
 األمة كسبلمتها.

أما اال٩تراط يف فنت كحركب أىلية، كإثارة النعرات الطائفية، كاللعب باألمن الداخلي، كفتح ثغرات على األمة 
 ج ما تكوف إُف سدىا، فهذا كلو ينم عن عدـ فهم للجهاد، كهتور ال مسئوؿ، كسوء تقدير، كقلة تدبَت.أحو 

 
قبل أف يصل إُف ذركة  ليس الجهاد كلمة سهلة، وال ادعاء، فال بد للمجاىد من استكماؿ ما يريده اإلسالـ منو

أنواعو كشركطو كآدابو، ألف الرؤية العاطفية للجهاد الدين، كينبغي أف يكوف يف كتابات أىل العلم تبصَت ٔتراحل اٞتهاد ك 
 تضر باإلسبلـ كا١تسلمُت، فما أحوجنا إُف الرؤية العاقلة ا١تتبصرة ٢تذه الفريضة العظيمة.
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 حديث إلى الحقيقة
 

 أيتها اٟتقيقة! 
 جنح الظبلـ.. نلعنك.. نسحقك ٖتت األقداـ.. مث نتباكى عليك يف .١تاذا ٨تن البشر فوؽ ىذا الكوكب ٨تاربك

 أيتها اٟتقيقة!
١تاذا نكرىك عندما تنبشُت أخطاءنا كنتمٌت قتلك، فإذا كنت يف صاٟتنا أنشدنا لك أعذب الشعر، كتغنينا ّتمالك 

 كجبللك.
 أيتها اٟتقيقة!

ُن بُت السر كا١تؤل، فتارة ندعي عشق ك، ١تاذا تعودنا خيانتك، ندعي حبك على ا١تؤل، كنذْتك يف السر، كنراكغ أحيانان
 كتارة نريد شنقك؟

 أيتها اٟتقيقة!
 تارة نلبسك لباس ا١تومس كأنت شريفة، كنكذبك كأنت صادقة، كنستعبدؾ كأنت حرة، كنقتلك كأنت الباقية.

مث كأدكىا، كاٟتكماء مث علابوىا، كالشعراء فسفهوىا، كالطغاة فصفدكىا،  أيتها اٟتقيقة اليت فتش عنها العقبلء
 اء جدارىم.كأحبار العلم فرموىا كر 

١تاذا ٭تقدكف على ٚتالك الذم يغذم الورد كالبحر كالقمر، كيلعنوف دفئك الذم أنبت العشب كالكؤل، كيشتموف أنسك 
 الذم أذىب الوحشة عن قبور الشهداء؟

 أيتها اٟتقيقة!
ية على أعتاب بيت ١تاذا تطاردؾ الطائرات كا١تدرعات كا١تصفحات، كاألقبلـ كاٞترائد، كالراقصات كىيئات اإلغاثة العا١ت

 ا١تقدس؟
 ١تاذا يطاردؾ إبليس كجنوده، كأنت كحيدة طريدة ببل سبلح كال ماؿ كال مأكل كال ىوية!

 أيتها اٟتقيقة!
إذا قاؿ ناصح لبلعاـ: اتق اهلل. قاؿ: يا مرتد، كإف قاؿ لفرعوف: اتق اهلل. قاؿ: يا منشق، كإف قاؿ ٢تاماف: اتق اهلل. قاؿ: 

قاؿ لقاركف: اتق اهلل. قاؿ: يا حسود، كإف قاؿ لفاجر: اتق اهلل. قاؿ يا غيب، كإف قاؿ ١تن يبيعها قولوىا ١توالم، كإف 
 للناس اتق اهلل. قاؿ: بضاعتنا ردت إلينا.

 أيتها اٟتقيقة!
برغم كل ما يفعلو أعداؤؾ فإف عرشك أعلى منهم ٚتيعان، يًتبع بُت السماء كاألرض، ال يطالو قذؼ مدفعي، كال تسقطو 

 ئف الطائرات، تشرقُت كالشمس رغم أنوفهم، كتتطلع إليك قلوب العشاؽ الذين ال يصدىم عن عشقك شيء.قذا
أيتها اٟتقيقة اليت ال ٘تلك سكينان كال خنجر، كال مدافع كال عسكر، أنت أقول كأبقى، مادامت عُت اهلل تكلؤؾ، كقدره 
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كرٔف، كلن يقف دكف نورؾ حجاب، كما ذاؾ إال   ٭ترسك، فسوؼ تبقُت شوكة يف قلب كل لئيم، كاتسامة يف كجو كل
 (. ُٖ( )األنبياء:ألنك اٟتقيقة )بىٍل نػىٍقًذؼي بًاٟتٍىقِّ عىلىى اٍلبىاًطًل فػىيىٍدمىغيوي فىًإذىا ىيوى زىاًىقه كىلىكيمي اٍلوىٍيلي ٦تاا تىًصفيوفى 
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 يػػػػػا رب!   
 

 يارب!
 يف الدنيا، كضيعت كتابك، حىت أصبحت آخر األمم.إليك أشكو ٗتلف ىذه األمة اليت ضاعت  

 يا رب!
أصبحت مقدساتنا بيد اليهود، كببلدنا مفتوحة اٟتدكد، يأتيها الغزك من كل مكاف، ك٨تن نلهو كنلعب، كال نفكر 

 با١تستقبل القامت.
 يا رب!

كجو ا١ترأة أعورة ىو أـ ال؟  يف كل شرب دماء، كيف كل بلد مصيبة، كبدالن من أف نبحث عن حل ألزماتنا، نتخاصم حوؿ
 كنقرأ يف ثقافة عصر الوأد، كنتصارع يف عصر الًتدم، فهذا سلفي كذاؾ نقشبندم.

 يا رب!
 ٯتارس الطغياف كل ألواف القمع، ك٨تن نتساءؿ حوؿ حكم أكل ٟتم الضبع.

 يا رب!
 من لؤلرامل؟ من لؤليتاـ؟ من للفقراء؟ من للمساكُت؟ إالؾ يا أرحم الراٛتُت.

 ب!يار 
 ٩تًتع ألف رخصة للتحايل على دينك، كندعي أننا أىل التقول فبل تفضحنا من فضلك.

 رب! يا
 أمة ال ٕتيد إال الكبلـ، كتستبدؿ األىواء باألصناـ، فكيف يا رباه ينتصر اإلسبلـ؟.

 
 يا رب!

 نساء شبو عاريات يف الطريق لسن متطرفات، كاٟترب كل اٟترب على احملجبات!
 يا رب!

 بدينو راقبناه، كإف دعا إليو نبهناه، كإف زاد ٛتاسو قاكمناه، أىذه أفعاؿ خَت أمة أخرجت للناس؟ من ٘تسك
 يا رب!

 اٞتوع ينهش ا٠تلق، كا٠توؼ يف كل مكاف مزركع، كالرعب ٭تيق با١تسلمُت من كل صوب، فمىت الفرج؟ مىت الفرج؟
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 مسئولية أىل العلم
 

ها، قاؿ تعاُف: )يىا أىيػُّهىا الاًذينى آمىنيوا أىًطيعيوا اللاوى كىأىًطيعيوا الراسيوؿى كىأيكِف العلماء ىم قادة األمة كمشاعل النور في
ففي  (، كقد جاء يف تفسَتىا عن ابن عباس كغَته بأف ا١تقصود ىو طاعة العلماء،ٗٓاأٍلىٍمًر ًمٍنكيٍم ()النساء: من اآلية

مر منكم: يعٍت: أىل الفقو كالدين، ككذا قاؿ ٣تاىد كعطاء: كأكِف ٥تتصر تفسَت ابن كثَت: )كقاؿ ابن عباس: أكِف األ
، كعمـو اآلية ىو ُ األمر منكم يعٍت العلماء، كالظاىر كاهلل أعلم أهنا عامة يف كل كِف أمر من األمراء كالعلماء كما تقدـ(

 الذم نؤيده، كإف كانت أكلوية الطاعة ألىل العلم، ألهنم كرثة األنبياء.
(، ِٖ أىل العلم فهم أىل خشيتو، قاؿ تعاُف: ) ًإ٪تاىا ٮتىٍشىى اللاوى ًمٍن ًعبىاًدًه اٍلعيلىمىاء()فاطر: من اآليةكقد زكى اهلل

ٍلنىا ًمٍن قػىٍبًلكى ًإالا رًجىاالن نيوًحي إًلىٍيًهٍم فىاٍسأىلو  ًإٍف  ا أىٍىلى الذٍِّكًر كأرشد إُف سؤاؿ أىل العلم عند الضركرة، قاؿ تعاُف: )كىمىا أىٍرسى
(، كدعا إُف كجود فئة تتفقو بالدين، فقاؿ: )كىمىا كىافى اٍلميٍؤًمنيوفى لًيػىٍنًفريكا كىافاةن فػىلىٍوال نػىفىرى ًمٍن ّْكيٍنتيٍم ال تػىٍعلىميوفى( )النحل:

يًن كىلًيػيٍنًذريكا قػىٍومىهيٍم ًإذىا رىجىعيوا إً  (، كطلب منهم ُِِلىٍيًهٍم لىعىلاهيٍم ٭تىٍذىريكفى( )التوبة:كيلِّ ًفٍرقىةو ًمنػٍهيٍم طىائًفىةه لًيىتػىفىقاهيوا يف الدِّ
ونىوي فػىنىبىذيكهي كىرىاءى ظيهيورًًىٍم كىاٍشتػىرىٍكا تبيُت كتابو، قاؿ تعاُف: )كىًإٍذ أىخىذى اللاوي ًميثىاؽى الاًذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى لىتيبػىيػِّنػيناوي لًلنااًس كىال تىٍكتيمي 

(، كامتدح عباده الذين يقوموف بواجب الدعوة كال ٮتافوف سواه، فقاؿ: ُٕٖفىًبٍئسى مىا يىٍشتػىريكفى( )آؿ عمراف: بًًو ٙتىىنان قىًليبلن 
 (.ّٗاألحزاب:)الاًذينى يػيبػىلِّغيوفى رًسىاالًت اللاًو كىٮتىٍشىٍونىوي كىال ٮتىٍشىٍوفى أىحىدان ًإالا اللاوى كىكىفىى بًاللاًو حىًسيبان( )

م رسالة ينبغي أف يوصلوىا كيدافعوا عنها، كىي رسالة التوحيد كالتنوير كإقامة ميزاف العدؿ يف كالعلماء لديه
اٟتياة، كعليو فينبغي أف هتاهبم األمراء كليس العكس، كأف ينهضوا بعبء الدعوة غَت عابئُت ٔتا يصيبهم من أذل، فقد 

األذل، قاؿ تعاُف: )كىًإٍذ ٯتىٍكيري ًبكى الاًذينى كىفىريكا  قبلهم كىو قدكهتم ١تختلف ضركب عليو الصبلة كالسبلـ تعرض النيب
يػٍري اٍلمىاًكرًينى( )األنفاؿ:  (. َّلًييٍثًبتيوؾى أىٍك يػىٍقتػيليوؾى أىٍك ٮتيٍرًجيوؾى كىٯتىٍكيريكفى كىٯتىٍكيري اللاوي كىاللاوي خى

دين، بل صار ١تقاصد دنيوية رخيصة، كلكن يبدك أف إقباؿ الناس على العلـو الدينية َف يعد لغرض ٛتل رسالة ال
ىػ( يهاجم يف إحيائو العلماء الذين جعلوا علومهم الدينية كسيلة للمناصب كالرئاسة، َٓٓفهذا أبو حامد الغزاِف )ت 

كأ٫تلوا العلـو األخرل.. )فكم من بلدة ليس فيها طبيب إال من أىل الذمة، كيتهافتوف على علم الفقو كال سيما 
دليات، كالبلد مشحوف من الفقهاء ٔتن يشتغل بالفتول، ىل ٢تذا سبب إال أف الطب ليس يتيسر الوصوؿ ا٠تبلفيات كاٞت

 ِ بو إُف توِف األكقاؼ كالوصايا كحيازة ماؿ األيتاـ، كتقلد القضاء كاٟتكومة، كالتسلط بو على األعداء(
ة كاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كالعلماء ىم أطباء األمة، كىم الذين يعاٞتوف مشكبلهتا النفسية كا٠تلقي

كغَتىا، فإذا َف يكونوا أىبل لذلك كقعت الكوارث باألمة، كىو ما حصل من عهود بعيدة، يقوؿ اإلماـ الغزاِف: )فإف 
األطباء ىم العلماء، كقد استوُف عليهم ا١ترض، فالطبيب ا١تريض قلما يلتفت إُف عبلجو، فلهذا صار الداء عضاالن، 

                                                 
 (.َْٖ/٥ُتتصر تفسَت ابن كثَت، للصابوٓف، ) - ُ
 (..ُٖٓ/ُرجاؿ الفكر كالدعوة يف اإلسبلـ، للندكم، )- ِ
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منان، كاندرس ىذا العلم، كأنكر بالكلية طب القلوب، كأنكر مرضها، كأقبل ا٠تلق على حب الدنيا، كعلى كا١ترض مز 
 أعماؿ ظاىرىا عبادات، كباطنها عادات كمراءات(.

كيضيف: )كباٞتملة إ٪تا فسدت الرعية بفساد ا١تلوؾ، كفساد ا١تلوؾ لفساد العلماء، فلوال القضاة السوء كالعلماء السوء 
 ُ د ا١تلوؾ خوفان من إنكارىم(لقل فسا

ككأف الغزاِف قد نظر إُف قوؿ النيب عليو السبلـ يف حكمو على فساد األمة بسبب فساد ملوكها كعلمائها، كىو: 
 .ِ )صنفاف من الناس إذا صلحا صلح الناس، كإذا فسدا فسد الناس: العلماء كاألمراء(

علم، فقاؿ: )كأم دين يف من رأل ٤تاـر اهلل تنتهك، كىاجم ابن قيم اٞتوزية الساكتُت عن اٟتق من أىل ال
كحدكده تضاع، كدينو يًتؾ، كسنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم يرغب عنها، كىو بارد القلب، ساكت اللساف، شيطاف 
أخرس. كىل بلية الدين إال من ىؤالء الذين إذا سلمت ٢تم مآكلهم كرياساهتم فبل مباالة ٢تم ٔتا جرل على الدين، 

ارىم ا١تتحزف الباكي، كلو نوزع يف بعض ما فيو غضاضة عليو يف جاىو أك مالو بذؿ كتبذؿ، كجهد كاجتهد، كخي
كاستعمل مراتب اإلنكار الثبلثة ْتسب كسعو، كىؤالء مع سقوطهم من عُت اهلل كمقت اهلل ٢تم، قد بلوا يف الدين أعظم 

ا كانت حياتو أمت كاف غضبو هلل كرسولو أقول، كانتصاره بلية تكوف كىم ال يشعركف، كىي موت القلوب، فإف القلب كلم
 ّ للدين أكمل(.

:  ْ كإذا كانت اٟتالة يف ا١تاضي سيئة فهي اليـو أسوأ، قاؿ أٛتد ٤تـر
 

  أرل علماءى الديًن ال ٭تفظػونىوي 
 كال يعرفوفى اليػػوـى رتبتىوي العليا

  ىم اٗتذكا ما ٭تفظوفى من علوًموً 
 فى منى الدنياسبيبلن إُف مػا يشتهو 

  فضاعوا كضاعى الديني ما بُتى أمةو 
 ٫توا شرعوا فيهػا الضبللةى كالغيا

  إذا ا١تفسد استفتا يريد ٘تاديػػان 
 أتوه بأعبلـ ا٢تػػدل ٖتمل الفتيا

  أيعجبي قومان من أكِف العلًم أهنمٍ 
 يسَتكفى بُتى الناًس يف نورًه عميػا

                                                 
 (..ُْٖ/ُرجاؿ الفكر كالدعوة يف اإلسبلـ، للندكم، )- ُ
 (.َِٗ/ْركاه الديلمي كابن عبد الرب عن أنس، كسنده ضعيف، فيض القدير، ) - ِ
 (..ٓٓ-ْٓأيب غدة، ص )رسالة ا١تسًتشدين، بتحقيق - ّ
 (.ِّٕ/ُاالٕتاىات الوطنية يف األدب ا١تعاصر، ) - ْ
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اعية موجودة يف كل دكلة إسبلمية، فهم يف الغالب ٣تموعة من ظاىرة اجتميف عصرنا إف ظاىرة أىل العلم 

ا١توظفُت الرٝتيُت يؤدكف دكرىم من فوؽ ا١تنرب، كما يؤدم غَتىم من ا١توظفُت مهامهم، كقد حصركا الدين باألركاف 
أعمالكم عمالكم(، ا٠تمسة كمكاـر األخبلؽ، كيقوموف بوعظ العامة كتوبيخها أحيانان، كيربركف الواقع ا١تشُت ٔتثل عبارة )

 مث يكيلوف الدعاء لوالة األمور كٛتاة اإلسبلـ من فوؽ ا١تنابر.
كإذا كانت الببلغة مراعاة مقتضى اٟتاؿ، فأكثر ىؤالء خارج حدكد الببلغة، فبعضهم ال ٬تيد الفصحى كيكسر قواعد 

 ىوالكو. عالنحو كما يكسر الزجاج اٞتميل ْتجر طفل أكٔتقبل
الفصحى، كىو أمر تأباه فطرة ىذه اللغة، كما تأَب السماء أف تلتحم باألرض، كاٟتسناء أف تلبس كبعضهم يرقع العامية ب

 ثيابان ٦تزقة.
 كىنالك من يتحدث إُف ٚتهوره بأسلوب اٞتاحظ كا١تتنيب، كالذين أمامو حفنة عواـ ال يفهموف مغزل الكبلـ.

 عمل الفنت كا١تظاىرات كتعكَت األمن العاـ.كىنالك من يقف أماـ ا١تثقفُت فيدعوىم ٔتنطق قطاع الطرؽ إُف 
 كىنالك من ال يشبع من اٟتديث عن كرامات األكلياء، كالعامة أمامو ال تعرؼ نواقض الوضوء.

 كىنالك من يدعو لبلجتهاد بُت ٣تموعة من اٟتمقى كا١تغفلُت، ٦تن ال ٬تيدكف قراءة الفاٖتة.
نجزات السلطة كالقضايا الوطنية، ككأنك يف ٤تفل قومي أك كرنفاؿ كىنالك من ٬تعل ا١تنرب أداة إعبلمية للتحدث عن م

 كطٍت.
كيسكن بعض ىؤالء يف ا١تسجد، كيعيشوف على الصدقات كالدعم الشعيب، كقراءة ا١توالد على أركاح ا١توتى، ككتابة الرقى 

 كالتعاكيذ.
ب الرزؽ، كال للعجزة كالكساُف كالعاطلُت ف ينهض ا٠تطباء من غفلتهم، فا١تنابر ليست بابان لكسكبعد: أما آف األكاف أل

 ، كال الدعاية السياسية.عن العمل
يب أنو مسئوؿ أماـ ربو عن كل كلمة يقو٢تا ككل دقيقة ٘تر، لذا عليو أف يتخذ ا١تنرب أداة إلحياء ط٬تب أف يعرؼ ا٠ت

 األمة ال لتمويتها كترتيل الفاٖتة على ركحها الشريفة.
 

 هامهم أمر يرتبط بيقظة أمة وصحوتها، لتعرؼ إلى أين تسير.إف عودة العلماء لممارسة م
 كمع ذلك ٧تد من يلتمس األعذار للعلماء يف عدـ قوؿ اٟتق، ٦تا ضيع األمة، كإهنا ١تسئولية عظيمة لو كانوا يعلموف!
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 فتنة المػػػاؿ
 

هي أىٍجره عىًظيمه( ا١تاؿ فتنة ال تقاـك إال بعوف اهلل تعاُف، قاؿ تعاُف: )كىاٍعلىميوا أى٪تاىا أىمٍ  وىاليكيٍم كىأىٍكالديكيٍم ًفتػٍنىةه كىأىفا اللاوى ًعٍندى
 فنت قاركف ٔتالو، فقاؿ ١تن نصحوه: )قىاؿى ًإ٪تاىا أيكتًيتيوي عىلىى ًعٍلمو ًعٍنًدم أىكىَفٍى يػىٍعلىٍم أىفا اللاوى قىٍد أىٍىلىكى كقدٯتان ، (ِٖ)ألنفاؿ:

(، كفنت بقاركف ٖٕىيوى أىشىدُّ ًمٍنوي قػيواةن كىأىٍكثػىري ٚتىٍعان كىال ييٍسأىؿي عىٍن ذينيوهًبًمي اٍلميٍجرًميوفى( )القصص: ًمٍن قػىٍبًلًو ًمنى اٍلقيريكًف مىنٍ 
()القصص: من اآليةخلق كثَت، حىت  (، ٕٗقاؿ ٚتع من الناس: ) يىا لىٍيتى لىنىا ًمٍثلى مىا أيكيتى قىاريكفي إًناوي لىذيك حىظٍّ عىًظيمو

 .بو من جاء بعدىم َف يتعظفاتعظ بو من رأكه، ك  كفكىلك قار 
كعندما ذىب موسى يناجي ربو، كانت فرصة ألكلئك ا١تفتونُت بالذىب لكي يعبدكا الذىب على صورة حيواف 

ًدًه ًمٍن ثقيل كىو العجل، ففي الظاىر عبدكا العجل، كإ٪تا يف اٟتقيقة عبدكا الذىب، قاؿ تعاُف: )كىاٗتاىذى قػىٍوـي ميوسىى ًمٍن بػىعٍ 
  (.ُْٖألعراؼ:اوا ظىاًلًمُتى( )حيًليًِّهٍم ًعٍجبلن جىسىدان لىوي خيوىاره أىَفٍى يػىرىٍكا أىناوي ال ييكىلِّميهيٍم كىال يػىٍهًديًهٍم سىًبيبلن اٗتاىذيكهي كىكىاني 

ما أخرب عنو  ك٨تن اليـو بعد آالؼ السنُت من تلك اٟتوادث، يعود ا١تاؿ ىو السيد ا١تطلق يف اٟتياة كلها، كىو
 ُالنيب صلى اهلل عليو كسلم: )ليأتُت على الناس زماف ال ينفع فيو إال الدينار كالدرىم(.

فحيث كاف ا١تاؿ هتافت عبيده من رجاؿ األعماؿ كما يتهافت الذباب على أم شيء ٭تتوم السكر، سواء كاف ٦تا 
 تستطيبو النفس أك تستقذره.

بلـ، كتضطرب العقوؿ، كتقلق النفوس، كيشعر أربابو بعز السلطة كاٞتربكت، كىم حقان إف ا١تاؿ فتنة، تطيش بسببو األح
 يف اٟتقيقة أىوف على اهلل من بيت العنكبوت!

َف يعد ا١تاؿ كسيلة للتواصل بُت الناس، بل صار كسيلة حقد، فالفقَت ٭تسد الغٍت، كالغٍت يعلق التمائم خوفان من 
 ة؟عُت الفقَت، فما ىو الععبلج ٢تكذا مشكل

ىل نعود للمقايضة، كنستغٍت عن الذىب كالفضة؟ أـ نعود للشيوعية كقد ثبت فشلها؟ أـ نطلق العناف لؤلفراد كالشركات 
 الرأٝتالية الكربل يف ىذا العاَف لكي يستثمركا األمواؿ من عرؽ الكادحُت كجوعهم؟

 كفق منهج اهلل يف األرض، فنظرة اإلسبلـ كلها حلوؿ مرفوضة، كقد أكقعت العاَف يف أزمة، كليس ٙتة حل ٢تذا الفقر إال
للماؿ ىي أقـو النظرات، فبل ٭تق لئلنساف أف ٯتتص ا١تاؿ من دماء اآلخرين، كال ٬توز للدكلة أف ٕتعل اإلنساف سلعة 
رخيصة كباقي السلع فبل ٗتولو حق ا١تلكية الفردية، كىو حق معترب لدل كل األدياف كاألعراؼ اإلنسانية، كإ٪تا يستثمر 
اإلنساف ا١تاؿ من الطرؽ ا١تشركعة كيؤدم حق اهلل فيو، كىنا يكوف ا١تاؿ قرَب إُف اهلل تعاُف، قاؿ تعاُف: )مىثىلي الاًذينى 

ثىًل حىباةو أىنٍػبىتىٍت سىٍبعى سىنىاًبلى يف كيلِّ سيٍنبػيلىةو ًمائىةي حىبا  ًبيًل اللاًو كىمى ضىاًعفي ًلمىٍن يىشىاءي كىاللاوي كىاًسعه ةو كىاللاوي يي يػيٍنًفقيوفى أىٍموىا٢تىيٍم يف سى
قىاتي لًٍلفيقىرىاًء كىاٍلمىسىاًكًُت كىاٍلعىاًمًلُتى عىلىيػٍهىا ُِٔعىًليمه( )البقرة: (، كيكوف كسيلة لعمراف اٟتياة، قاؿ تعاُف: )ًإ٪تاىا الصادى

  (.َٔاللاًو كىاٍبًن الساًبيًل فىرًيضىةن ًمنى اللاًو كىاللاوي عىًليمه حىًكيمه( )التوبة: كىاٍلميؤىلافىًة قػيليوبػيهيٍم كىيف الرِّقىاًب كىاٍلغىارًًمُتى كىيف سىًبيلً 

                                                 
 (.ْٖٕ/ِركاه أٛتد عن مقداـ بن معدم كرب، مشكاة ا١تصابيح، ) - ُ
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% كىي نسبة الزكاة تقتضي بشكل نظرم أف ينفق الغٍت ثركتو على مدل أربعُت عامان كلها، كلو ٓ.ِإف نسبة 
بواسطتهم أيضان، فسنجد أف مشكلة الفقرر مت تدكير ا١تاؿ هبذا الشكل، كمت ٚتع الزكاة بواسطة اٟتكومات كتوزيعها 

 ستتبلشى ٔتركر قرف من الزماف، كيفيض ا١تاؿ فيضان كما حصل يف عهد عمر ابن عبد العزيز.
نتمٌت أف يأيت يـو ال يكوف ىنالك فقَت يف ىذا العاَف، كنرجو من اهلل أف ال ٬تمع لعباده شر الفقر كنار جهنم يف اآلخرة، 

 ـ بولدىا سبحانو كتعاُف.فهو أرحم بعباده من األ
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 سبيل اإلصالح
 

يف ىذا العاَف أف القوة ىي السبيل الوحيد لنصرة اٟتق مستندين إُف ما حصل  ا٠تَتبعض ا١تتحمسُت لنشر  يظن
 الكربل يف اإلسبلـ يف فجر الدعوة كما تبلىا من عصور. ا١تعارؾمن 

اآلخر، كإهناء  علىف يف ا١تعمورة، ٔتعٌت النصر ىؤالء بوضع راية اإلسبلـ اٟتنيف خفاقة فوؽ كل مكا ك٭تلم
تقتضي التنوع، قاؿ تعاُف: )ىيوى الاًذم  فاٟتياةكجوده بأم صورة، كىذا ٥تالف ١تنطق اٟتياة الذم ىو منطق اإلسبلـ، 

ُت اهلل تعاُف أف كظيفة النيب الدعوة كليس ، كب(ِميٍؤًمنه كىاللاوي ٔتىا تػىٍعمىليوفى بىًصَته( )التغابن: كىًمٍنكيمٍ خىلىقىكيٍم فىًمٍنكيٍم كىاًفره 
يعان أىفىأىٍنتى تيٍكرًهي النااسى حىىتا يى  مىنى مىٍن يف اأٍلىٍرًض كيلُّهيٍم ٚتًى كيونيوا ميٍؤًمًنُتى( اإلكراه، قاؿ تعاُف: )كىلىٍو شىاءى رىبُّكى آلى

 (.ٗٗ)يونس:
ًلكى جىعىلٍ  ٍنًس كىاٞتًٍنِّ ييوًحي بػىٍعضيهيٍم ككجود أعداء للرسل أمر طبيعي، قاؿ تعاُف:)كىكىذى نىا ًلكيلِّ نىيبٍّ عىديٌكان شىيىاًطُتى اأٍلً

ٍرىيٍم كىمىا يػىٍفتػىريكفى( )األنعاـ: سنة من سنن (، كاالختبلؼ ًُُِإُفى بػىٍعضو زيٍخريؼى اٍلقىٍوًؿ غيريكران كىلىٍو شىاءى رىبُّكى مىا فػىعىليوهي فىذى
 .(ُُٖبُّكى ٞتىىعىلى النااسى أيماةن كىاًحدىةن كىال يػىزىاليوفى ٥تيٍتىًلًفُتى( )ىود:اٟتياة، قاؿ تعاُف: )كىلىٍو شىاءى رى 

كعليو ٬تب أف ال ٨تلم كثَتان كأف نكوف كاقعيُت، كنعلم أف أكثر الناس لن يؤمنوا، قاؿ تعاُف: )كىمىا أىٍكثػىري النااًس كىلىٍو 
ًبيًل اللاًو ًإٍف يػىتاًبعيوفى ًإالا ، كقاؿ تعاُف: )كى (َُّحىرىٍصتى ٔتيٍؤًمًنُتى( )يوسف: ًإٍف تيًطٍع أىٍكثػىرى مىٍن يف اأٍلىٍرًض ييًضلُّوؾى عىٍن سى

(، كا١تؤمنوف قلة حىت يف ٦تلكة النيب داكد عليو السبلـ، قاؿ تعاُف: )قىاؿى لىقىٍد ُُٔالظانا كىًإٍف ىيٍم ًإالا ٮتىٍريصيوفى( )األنعاـ:
لصااٟتًىاًت كى ًإُفى نًعىاًجًو كىًإفا كىًثَتان ًمنى ا٠ٍتيلىطىاًء لىيىٍبًغي بػىٍعضيهيٍم عىلىى بػىٍعضو ًإالا الاًذينى آمىنيوا كىعىًمليوا اظىلىمىكى ًبسيؤىاًؿ نػىٍعجىتً 

( )ٌص:  انصراؼ معظم الناس عنبب يف (، كالسِْكىقىًليله مىا ىيٍم كىظىنا دىاكيدي أى٪تاىا فػىتػىنااهي فىاٍستػىٍغفىرى رىباوي كىخىرا رىاًكعان كىأىنىابى
حكاية عن  ، قاؿ تعاُفإُف اهللاإلٯتاف ىو كجود الشهوات اليت ٖتبها النفس، كاليت يستخدمها إبليس ليقطع الطريق 

ىقٍػعيدىفا ٢تىيٍم ًصرىاطىكى اٍلميٍستىًقيمى( )األعإبليس الذم يصر على الغواية كتزيينها للناس ا أىٍغوىيٍػتىًٍت ألى  (.ُٔراؼ:: )قىاؿى فىًبمى
كمسألة استخداـ القوة كاف ٢تا ظركفها التارٮتية يف فجر الدعوة كما بعده، كالقوة عادة ما تستخدـ إما دفاعان  

كتكوف باألصل من قبل اٟتاكم ا١تسلم، إال يف حالة الدفاع عن عن النفس كاألكطاف، أك لنصرة ا١تظلـو ك٧تدة ا١تلهوؼ، 
كل األحواؿ، قاؿ تعاُف: )كىقىاتًليوا   يف كاإلسبلـ ضد العدكافا للعدكاف فمرفوض، النفس كالغزك ا٠تارجي، كأما استخدامه

بُّ اٍلميٍعتىًدينى( )البقرة: ًبيًل اللاًو الاًذينى يػيقىاتًليونىكيٍم كىال تػىٍعتىديكا ًإفا اللاوى ال ٭تًي  (.َُٗيف سى
اإلنسانية الواحدة، كال يستطيع أحد٫تا أف كعليو فا٠تَت كالشر زكجاف متناقضاف يف ىذه اٟتياة بل كيف النفس 

يلغي اآلخر، ألنو لو مت ذلك ذىبت فرصة االبتبلء يف ىذا العاَف، ك١تا عاد ىنالك فائدة من ىذا الوجود، قاؿ تعاُف: 
ٍيًمنان  ٍيًو ًمنى اٍلًكتىاًب كىميهى قان ًلمىا بػىٍُتى يىدى نػىهيٍم ٔتىا أىنٍػزىؿى اللاوي كىال تػىتاًبٍع أىٍىوىاءىىيٍم  )كىأىنٍػزىٍلنىا إًلىٍيكى اٍلًكتىابى بًاٟتٍىقِّ ميصىدِّ عىلىٍيًو فىاٍحكيٍم بػىيػٍ

دىةن كىلىًكٍن لًيىبػٍليوىكيٍم يف مىا آتىاكيٍم عىماا جىاءىؾى ًمنى اٟتٍىقِّ ًلكيلٍّ جىعىٍلنىا ًمٍنكيٍم ًشٍرعىةن كىًمنػٍهىاجان كىلىٍو شىاءى اللاوي ٞتىىعىلىكيٍم أيماةن كىاحً 
يعان فػىيػينىبِّئيكيٍم ٔتىا كيٍنتيٍم ًفيًو ٗتىٍتىًلفيوفى( )ا١تائدة:فى    (.ْٖاٍستىًبقيوا ا٠تٍىيػٍرىاًت ًإُفى اللاًو مىٍرًجعيكيٍم ٚتًى
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م من الطرفُت، كإ٪تا أكىذا الصراع لن ينتهي برفع العلم األبيض من  ،فاٟتياة ليست إال صراعان بُت ا٠تَت كالشر 
 بها انتصارات ٤تدكدة، كاٟتياة مد كجزر، ككر كفر بُت الناس ٚتيعان.ينتهي هبزائم ٤تدكدة تعق

ُن ١تا كجدت ظاىرة سلماف رشدم كنسرين النغبلديشية كأمثا٢تما من  جاز أف تكوفكلو  اٟتياة خَتان ٤تضان
ئ من ظن أف ا١ترتدين، كلو كانت شران ٤تضان ١تا كجدت ظاىرة الفنانات العائدات إُف اهلل تعاُف، كعلى ىذا األساس ٮتط
، أك القادمُت اإلسبلـ سينتهي بفعل جبلديو، كما ٮتطئ من ظن أف الشر سينتهي بسبب ا٠تيوؿ القادمة من الشرؽ

 ، كال على مستقبل معارضيومن قبل أبنائو ، أك الصحوة اإلسبلمية، لذا ال ينبغي ا٠توؼ على مستقبل اإلسبلـا٠تضر
كانت   أيان ، كالذين يؤججوف الصراع بُت اإلسبلـ كخصومو سبلمي من خبللوالذين ٮتًتعوف ىذا ا٠توؼ ليجلدكا العاَف اإل

ال ٮتدموف قضية اإلسبلـ كال السبلـ يف ىذا العاَف، فاإلسبلـ ليس خطران على أحد، فهو نور كىدل، قاؿ  كجهتهم
(، كالنور يهدم البشر كال ٍُْٕيكيٍم نيوران ميًبينان( )النساء:تعاُف: )يىا أىيػُّهىا النااسي قىٍد جىاءىكيٍم بػيٍرىىافه ًمٍن رىبِّكيٍم كىأىنٍػزىٍلنىا إًلى 

وي ميًتمُّ نيورًًه يضرىم، كلن تستطيع قول الشر يف العاَف كلها أف توقفو، قاؿ تعاُف: )ييرًيديكفى لًييٍطًفئيوا نيورى اللاًو بًأىفٍػوىاًىًهٍم كىاللا 
 .(ٖكىلىٍو كىرًهى اٍلكىاًفريكفى( )الصف:

ًبيًل رىبِّكى كا١تطلوب من  الدعاة ا١تسلمُت الدعوة إُف دينهم باٟتكمة كا١توعظة اٟتسنة، قاؿ تعاُف: )ادٍعي ًإُفى سى
ٍوًعظىًة اٟتٍىسىنىًة كىجىاًد٢ٍتيٍم بًالايًت ًىيى أىٍحسىني ًإفا رىباكى ىيوى أىٍعلىمي ٔتىٍن ضىلا عىنٍ  ًة كىاٍلمى ًبيًلًو كىىيوى أىٍعلىمي بًاٍلمي  بًاٟتًٍٍكمى ٍهتىًدينى( سى

(، فبل يشهركا السيف يف كجو عامة الناس، كيؤلبوا العاَف على ا١تسلمُت، كإ٪تا يستخدموا اٟتكمة كالرفق، ُِٓ)النحل:
أف يسأؿ نفسو قبل أف يدعو: ىل أصلحت نفسي؟ كمن سأدعو؟ ككيف؟ ك١تاذا؟ كما ىي الوسائل  كينبغي لكل داعية

 كالعوائق؟ 
ض كأف يدفع أىلها اٞتزية ٢تاركف الرشيد مرة أخرل ىم كا٫توف، فاٞتزية َف تؤد إف الذين ٭تلموف بإصبلح األر 

للمسلمُت من كل أصقاع العاَف يف أكج حضارهتم كقوهتم، فكيف كقد كىنوا كضعفوا؟ حىت صار ا١تؤمن يستعد للعزلة 
اٞتباؿ  ُغنم يتبع هبا شعف، ففي اٟتديث: )يوشك أف يكوف خَت ماؿ ا١تسلم إُف رؤكس اٞتباؿ كالفرار بدينو من الفنت

 .ِ كمواقع القطر، يفر بدينو من الفنت(
مث إف الناس أميل إُف ا٢تول كالشهوات منهم إُف العقل كا٢تدل، كىذا ما يفسر كثرة أىل النار، ركل أبو سعيد ا٠تدرم 

كلو يف يديك. قاؿ:   عن النيب صلى اهلل عليو كسلم، قاؿ: ))يقوؿ اهلل تعاُف: يا آدـ! فيقوؿ لبيك كسعديك، كا٠تَت
أخرج بعث النار. قاؿ: كما بعث النار؟ قاؿ: من كل ألف تسعمائة كتسعة كتسعُت، فعندىا يشيب الصغَت )كىتىضىعي كيلُّ 

 ّ((.. (ِذىاًت ٛتىٍلو ٛتىٍلىهىا كىتػىرىل النااسى سيكىارىل كىمىا ىيٍم ًبسيكىارىل كىلىًكنا عىذىابى اللاًو شىًديده(. )اٟتج: من اآلية
كما أف الذين ٭تلموف باستئصاؿ شوكة اإلسبلـ ىم كا٫توف أيضان، فاإلسبلـ كإف يكن أىلو يف ضعف مادم 

                                                 
 أم رؤكسها كأعاليها. - ُ
 (.ُِْٖ/ّركاه البخارم، انظر: مشكاة ا١تصابيح، ) - ِ
 (.ُّٔٓ-ُّٓٓ/ّمتفق عليو، انظر: مشكاة ا١تصابيح، ) - ّ
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كحضارم، كلكنو قوم فكريان كمعرفيان، ألف لديو اٟتق الذم قامت عليو األرض كالسماء، كلذلك يدخل الناس فيو زرافات 
 .ككحدانان على الرغم من كل ما يتعرض لو من تشكيك كعدكاف

كاٟتياة ابتبلء، ككاجب ا١تصلح أف يقدـ ما يستطيعو كال يتكلف ما ال يطيقو، قاؿ تعاُف: )ال ييكىلِّفي اللاوي نػىٍفسان ًإالا 
نىا ًإٍصران كىمىا ٛتىىٍلتىوي عىلىى  ٖتىًٍمٍل عى كيٍسعىهىا ٢تىىا مىا كىسىبىٍت كىعىلىيػٍهىا مىا اٍكتىسىبىٍت رىبػانىا ال تػيؤىاًخٍذنىا ًإٍف نىًسينىا أىٍك أىٍخطىٍأنىا رىبػانىا كىال لىيػٍ

ٍلنىا مىا ال طىاقىةى لىنىا بًًو كىاٍعفي عىناا كىاٍغًفٍر لىنىا كىاٍرٛتىٍنىا أىنٍ  تى مىٍوالنىا فىاٍنصيٍرنىا عىلىى اٍلقىٍوـً اٍلكىاًفرًينى( الاًذينى ًمٍن قػىٍبًلنىا رىبػانىا كىال ٖتيىمِّ
  (.ِٖٔ)البقرة:

)مذىب ابن آدـ األكؿ(  القيمخا٘تة ىذا ا١تقاؿ ٔتا كتبو األستاذ الباحث جودت سعيد يف كتابو بد أف نشيد يف  كال
يكن ٙتة خيار للمرء بُت أف يكوف ظا١تا أك مظلوما، فا١تظلـو  َفمؤكدا على ضركرة نبذ العنف كالعدكاف بُت الناس، كإذا 

الصدقة كف  أفضلبادأة اآلخرين بالعداكة، كليعلم أف من الظاَف )قابيل(، فليحذر العاقل عن م اهلل)ىابيل( أحب إُف 
بوجوىهم، كبناء جسور التواصل معهم،  كاالبتساـاألذل عن الناس، كخَت أسلوب للدعوة ىو التحبب إُف اآلخرين 

كالعقوؿ، كال تكوف لغة شريعة الغاب ىي لغة الناس، حىت لو كاف الطرؼ  القلوبليكوف الرفق كاٟتوار ىو السبيل إُف 
كالبناء، ألنو  كااللتقاءصاحب عقلية اإلقصاء كاإللغاء، فليبق ا١تسلم ىو صاحب عقلية اٟتوار كاالنفتاح  ىوآلخر ا

 صاحب خطاب متحضر، كينتمي ٠تَت أمة أخرجت للناس. 
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 فػػن الدعوة
 

ا١تسيح يف ىذا الصدد، الدعوة إُف اهلل فن ال يتقنو إال ا١تاىركف كأكلو النهى، كقد ذكر اٞتاحظ خربان عن السيد 
كىو يتعلق بفن الدعوة، قاؿ: )كرأكا عيسى ٮترج من بيت مومسة، فقيل لو: يا ركح اهلل! ما تصنع عند ىذه؟ قاؿ: إ٪تا 

 ُيأيت الطبيب إُف ا١ترضى(.
كىذا ا٠ترب على إ٬تازه ٯتثل قاعدة كمنهجان، فما أكثر ما يتكلم أىل العلم كالدين يف ا١تساجد، ينصحوف 

ف، كلكن ال يسمعهم إال ركاد ا١تساجد، كمن ىم ركاد ا١تساجد؟ إهنم من عامة ا١تسلمُت، كأما الطبقة الفاسدة يف كٮتطبو 
اجملتمع فهي نادران ما ترتاد ا١تساجد، ألهنا اعتادت أف تكوف من ركاد ا١تقاىي كأماكن اللهو، أك السجوف أك اٟتانات، 

باٞترائم الكربل من قتل كفجور كهتريب ٥تدرات كنصب كاحتياؿ ك٨تو ك٨تو ذلك، كىذه الطبقة الفاسدة ىي اليت تقـو 
ذلك، فإذا بقيت معزكلة عن ا٢تدل، كَف يأت من يهديها، استفحل خطرىا، كأصبحت هتدد أمن اجملتمع، كال ينفعها ردع 

 ىت السبل ا١تمكنة.كال عقوبة، كقد يذىب رجاؿ األمن ضحايا أثناء مطاردة أفرادىا، كلذلك ينبغي تقؤف ىذه الطبقة بش
كالزيارة ا١تباشرة ىي إحدل كسائل التقؤف، بل ىي أ٧تع الوسائل، فالداعية إُف اهلل ىو الطبيب، كأىل اٞترٯتة ىم 
ا١ترضى، كإذا َف يستطع ا١تريض الذىاب إُف الطبيب، فبل بأس من أف ييستدعى الطبيب لزيارة ا١تريض، كىذا ما فعلو 

ال يضَت نبيان طاىران مطهران مثلو أف يقـو بزيارة أىل ا١تعاصي ليعظهم كيذكرىم باآلخرة لعلهم السيد ا١تسيح عليو السبلـ، ك 
 يتوبوف إُف اهلل تعاُف.

 
 وفي ىذا الخبر فوائد أربع، ىي:

 
ال يقدح بشخصية الداعية أف يذىب إُف أىل الفساد يف عقر دارىم لينصحهم، بل ىذا من كاجبو، ك٭تبذ أف  األولى:

عض تبلميذه ليساعدكه يف ىذه ا١تهمة، كإذا قصد ٣تالس النساء فبل بد من كجود احملـر إذا كاف ىنالك يكوف معو ب
 خلوة.

 
ضركرة العناية كالشفقة بأىل ا١تعاصي، فهم مرضى، كا١تريض ْتاجة إُف رعاية، كأما العنف كالشدة يف ا١توعظة  الثانية:

كل متواصل، كلكن الشدة يف بعض األحياف قد تكوف ضركرة، كاألصل كا١تعاملة فقد يكوف لو تأثَت سليب إذا كاف يتم بش
ًة كىاٍلمىٍوًعظىًة اٟتٍىسىنىًة كىجىاًد٢ٍتيٍم بًالايًت ًىيى أىحٍ  ًبيًل رىبِّكى بًاٟتًٍٍكمى سىني ًإفا رىباكى ىيوى أىٍعلىمي ٔتىٍن ىو اللُت، قاؿ تعاُف: )ادٍعي ًإُفى سى

ًبيًلًو كىىيوى أىعٍ   (.ُِٓلىمي بًاٍلميٍهتىًدينى( )النحل:ضىلا عىٍن سى
 

                                                 
 ـ.ُٕٓٗىػ/ ُّٓٗ(. مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة، َُْ/ّالبياف كالتبيُت، ) - ُ
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ضركرة التواصل مع الطبقة الفاسدة يف اجملتمع كنصحها، كعدـ تركها فريسة للشيطاف، فكم من صاحب معصية  الثالثة:
ينى أىٍسرىفيوا ٭تتاج من ينَت لو طريق العودة إُف اهلل، كاهلل تعاُف ىو الذم يغفر الذنوب ٚتيعان، قاؿ تعاُف: )قيٍل يىا ًعبىاًدمى الاذً 

يعان إًناوي ىيوى اٍلغىفيوري الرا   (. ًّٓحيمي( )الزمر:عىلىى أىنٍػفيًسًهٍم ال تػىٍقنىطيوا ًمٍن رىٍٛتىًة اللاًو ًإفا اللاوى يػىٍغًفري الذُّنيوبى ٚتًى
 

ذا كجدت من يد٢تا ضركرة العناية با١ترأة بشكل خاص، ألهنا أكثر عاطفة من الرجل، فهي أسرع يف قبوؿ ا٠تَت إ الرابعة:
 عليو، كصبلح ا١ترأة يستتبع صبلح األسرة كاجملتمع.

ما أحوج دعاتنا إُف الرفق، كإُف كسر اٟتاجز بينهم كبُت الناس، لكي يقودكا البشرية إُف اهلل تعاُف، فاإلسبلـ دين الرٛتة 
أىٍكتيبػيهىا لًلاًذينى يػىتػاقيوفى كىيػيٍؤتيوفى الزاكىاةى كىالاًذينى ىيٍم بًآياتًنىا كالتسامح كاحملبة كالسبلـ، قاؿ تعاُف: )كىرىٍٛتىيًت كىًسعىٍت كيلا شىٍيءو فىسى 

 (. ُٔٓيػيٍؤًمنيوفى()األعراؼ: من اآلية
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 أىمية الرأي اآلخر في صناعة الحضارة
ا ال نبيو ا١تعصـو عليو الصبلة كالسبلـ ال عصمة ألحد من البشر، لذ ككبلـا١تؤكد أف بعد كتاب اهلل تعاُف،  من

رأيو برأم  ضعفكالنصيحة، فبل أحد ٯتلك اٟتقيقة ا١تطلقة، أك يلم بكل شيء، كاإلنساف يستدرؾ  التسديدبد من 
على خَت فأعينوٓف، كإف رأيتموٓف على  رأيتموٓفكمساعدة إخوانو من البشر، كلذلك قاؿ أبو بكر يف أكؿ خطبة لو: )إف 

 .باطل فسددكٓف(
أف األنبياء عليهم السبلـ ىم الرغم من  علىهم كأقومهم رأيا كمنهجا كبصَتة، ك كاألنبياء ىم أكمل البشر كأفضل

أك صديق، كذلك حىت يعلموا البشرية آداب  ٢تم معاد طرؼقد استمعوا للرأم اآلخر، سواء كاف من فأكمل البشر 
كإ٪تا كاف أعداؤىم صما ال  يكوف اجملتمع أسرة كاحدة على ٥تتلف إتاىاتو، كلكياالجتماع كاٟتوار كالتعاكف كالتوجيو، 

ٍوا ثًيىابػىهيٍم  جىعىليواقاؿ تعاُف على لساف نوح: )كىًإٓفِّ كيلامىا دىعىٍوتػيهيٍم لًتػىٍغًفرى ٢تىيٍم  للحق،يستمعوف  أىصىاًبعىهيٍم يف آذىاهًنًٍم كىاٍستػىٍغشى
 ال تسمع ٤تدثك؟  لكيأف تصك أذنيك (. فهل ٙتة ٗتلف كقلة أدب من ٕاٍسًتٍكبىاران( )نوح: كىاٍستىٍكبػىريكاكىأىصىرُّكا 

كأمينا،  ناصحااآلخر ليس بالضركرم أف يكوف معاديا أك ىداما كما ٭تسب بعض الناس، فقد يكوف  كالرأم
لذا ينبغي قبولو على ما فيو من مرارة  كاستمرارىا،يريد مصلحة األمة، كلذلك فهو يعد يف ىذه اٟتالة ضركرة ٟتياة األمة 

 تودعالنيب عليو السبلـ: )إذا رأيت أميت هتاب الظاَف أف تقوؿ لو: إنك ظاَف، فقد  يقوؿالنهاية،  كعلقم ألنو شفاء يف
 منهم(. أم ال خَت فيهم إذا سكتوا عن قوؿ اٟتق خوفا من القمع كاألذل.

باب  جملتمعو، فمن كاألبكاف الرأم اآلخر خليق باالستماع إليو من قبل السلطاف كىو ٔتثابة الرائد األكؿ   كإذا
 يف اجملتمع، فعلى اٞتميع أف يسمع بعضهم بعضا، فردأكُف من دكنو من الناس مركرا با١تدرسة كاألسرة حىت أصغر 

 من أىم صفات اجملتمع ا١تتحضر.  كىذهفيما بينهم،  كيتحاكركا
إُف من يهمو  الدعاء بتدبيجينبغي على أىل الثقافة كالعلم كالدين أف يكونوا يف طليعة الناصحُت، كال يكتفوا  ك

كليس بديبل ٢تا، كعلى أىل العلم أف يتقبلوا االستماع  النصيحةاألمر يف ا٠تطب كا١تناسبات الدينية، فالدعاء ال يغٍت عن 
٤تل األبوة  يكونوا٤تل التوجيو كالتقؤف كالتسديد للسائلُت، كال يضيقوا صدرا بآراء غَتىم، بل  كيكونواإُف آراء اآلخرين، 

ْتق ٦تارستو للزنا، فلم يقطع النيب رأسو، أك  احتفاظوبالنيب ٤تمد الذم جاءه شاب يريد أف يسلم مع كالتسامح أسوة 
كجعلو ٮترج من عنده مؤمنا كالزنا أبغض شيء إليو يف اٟتياة، فالتعليم كالتوجيو  كعلمو،يلجم فمو كيسكتو، كإ٪تا كجهو 

أف نقوِّـ كنوجو ما  ك٬تبقوؿ الناس ما يف خلدىم، الذم يهذب الناس كليس الكبت كا١تنع كالقمع، ٬تب أف ي ىو
ًبيًل رىبِّكى  ةً يقولوف بعد ذلك، قاؿ تعاُف: )ادٍعي ًإُفى سى رىباكى ىيوى  ًإفا كىاٍلمىٍوًعظىًة اٟتٍىسىنىًة كىجىاًد٢ٍتيٍم بًالايًت ًىيى أىٍحسىني  بًاٟتًٍٍكمى

ًبيًلًو كىىيوى أىٍعلىمي بً   ( ُِٓاٍلميٍهتىًدينى( )النحل:أىٍعلىمي ٔتىٍن ضىلا عىٍن سى
ا١تستبد خوفا من بطشو،  للظاَف٬تاملوف اآلخرين، كال يذكركف ٢تم عيوهبم، كيبدكف بصورة ا١توالُت كٓتاصة  كالذين

الصعبة، كيف التاريخ أمثلة كثَتة، كذلك ألف العدؿ أساس  ا١تواقفىم الذين يدقوف نعش ذاؾ ا١تستبد، كينفضوف عنو يف 
 ىمأعقبو ذىاب ا١تلك، كالعكس أيضا صحيح، فالناصحوف الذين يبدكف بصورة األعداء،  العدؿىب ا١تلك، فإذا ذ
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كَف يصم أذنيو عن ٝتاعهم،  إليهمالذين يرشدكف ا١تستبد إُف الصواب، فيعمدكف إُف تثبيت حكمو بالعدؿ، لو استمع 
أف ا١تواِف ٢تم على باطلهم ىو أضر عليهم يف ذكم النفوذ، ك  ٕتاهيقوؿ الشيخ عبد القاىر اٞترجآف ٤تلبل ١توقف الناس 

الباع، طويل اليد،  مديد: )إنك ترل الظاَف اجملًتئ على األفعاؿ القبيحة يدعي لنفسو الفضيلة، بأنو يعاندىم ٦تن اٟتقيقة
ترل ا١تصدؽ لو الناس، ك  كعند إال خزيا كذال عند اهلل احتجاجوكأنو قادر على أف يلجئ غَته إُف التطامن لو، مث ال يزيده 

ينزع  أفمن ا١تكذب، ألف الذم صدقو أيس من أف ينزع إُف اإلنسانية ْتاؿ، كالذم كذب رجا  كأىجىيف دعواه أذـ لو 
 عند التنبيو، كالكشف عن صورة القبيح(. 

يـو ك٨تن مهلكوىا قبل  إالاهلل سبحانو الفناء على الدكؿ كا١تمالك ٚتيعا، قاؿ تعاُف: )كإف من قرية  قدر كلقد
لو سنة خاصة بو، كضحتها آية أخرل، قاؿ  كالتدمَتالقيامة أك معذبوىا عذابا شديدا كاف ذلك يف الكتاب مسطورا( 

مًتفيها ففسقوا فيها فحق عليها القوؿ فدمرناىا تدمَتا(. فرؤكس القرل من سبلطُت  أمرناتعاُف: )كإذا أردنا أف هنلك قرية 
ك٭تاربوف أصحاهبا، فيقع  النصيحة، ينفردكف باألمر، كيقعوف بالًتؼ، كيرفضوف كأعواهنم، ىم سبب ا٢تبلؾ، حُت كمًتفُت

 الببلء على اٞتميع، كيتم ا٢تبلؾ العاـ. 
 : الشاعر٢تا أعمار كما لؤلفراد، فإذا اكتملت تآكلت بعد ذلك، كشرعت يف ا٢تبلؾ، قاؿ  كالدكؿ

    نقصومت أمر بدا  إذا
 إذا قيل مت  زكاال توقع 

تستشرم  كاالجتماعية،يعترب التماـ نذير ىبلؾ، كعندما تركد حياة األمة، ك٘توت فاعليتها السياسية كاالقتصادية  لككلذ
من الداخل لتفعيل حياة األمة، يأيت العدكاف  التغيَتفيها مسببات ا٢تبلؾ الداخلي، كالفناء التدر٬تي، فإذا َف ٭تدث 

ة حقبة من الزمن، لكي تأيت أجياؿ أخرل تبدأ رحلتها جديدة مع اٟتياة، على األم ك٬تهزا٠تارجي ليزيل ىذا الركود، 
يف سحقها، كىذا يفسر لنا  تًتددألف األمم يرقب بعضها بعضا، فإذا كجدت أمةه قوية أخرل ضعيفةن متآكلة، َف  كذلك

دؾ معاقل األمة يف عقر فيو، فجاءت سيوؼ التتار لت السياسيةسبب ٛتلة التتار على الشرؽ العريب، الذم ٚتدت اٟتياة 
 ىوالكو إُف صاحب دمشق:  رسالةدارىا، كلقد جاء يف 

 ٢تػػػػاربا١تفر كال مفر  أين
 ماء ػػكال الثرلالبسيطاف  كلنا   

 كأصبحتود ػػ٢تيبتنا األس ذلت
 اء ػػقبضيت األمراء كا٠تلف يف   

 إليكم صائركف، كلكم ا٢ترب، كعلينا الطلب. ك٨تن
  تداينتليلى أم دين  ستعلم 

 غرٔف بالتقاضي غرٯتها كأم    
كأمَتىم أسَتا(. ]طبعا ىوالكو  صغَتا،الببلد، كأيتمنا األكالد، كأىلكنا العباد، كأذقناىم العذاب، كجعلنا عظيمهم  دمرنا 

 ا١تتربعُت ٔتساعدتو[. ا١تثقفُتال ٬تيد الشعر، كإ٪تا من مساعديو أك من بعض 
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كاحملاسبة، كآثر الصاٟتوف  بالرقابةأصم بعض الساسة آذاهنم عن ٝتاع كلمة اٟتق يف تلك العهود، ككبلوا شعوهبم  لقد
اجملتمع العريب من داخلو، كجاء التتار إلكماؿ اٟتلقة األخَتة يف  فتآكلالعزلة كالفرار بالنفس من مواجهة اجملتمع، 

حدثت مأساة  ١تاسي فاعل، ككانت ىنالك ٤تاسبة كمراجعة كمراقبة، كلو كانت األمة ذات كجود سيا االهنيار،مسلسل 
 التتار اليت قصمت ظهور ا١تسلمُت. 

كيقولوا رأيهم  يصفقوا،القوؿ: ىي أف كلمة اٟتق، كفتح باب اٟترية للناس، لكي ينصحوا بدال من أف  كصفوة
يل عمر األمة، كٯتدىا بالبقاء، كاألخطاء كيط ا١تلك،بدال من أف يتحولوا إُف قطيع مسلوب اإلرادة، ىو الذم يثبت 

 قبلاليت تزيل ا١تلك يف النهاية، كتذىب بالعمراف كما ذكر ابن خلدكف، كلو مت عبلجها  ىيا١تًتاكمة، كاألمراض ا١تزمنة، 
دك٢تم تقـو على أسس كدعائم  لكانتأف تستفحل، كتقبل الوالة ما يقولو الناصحوف ٢تم كليس ا١تصفقوف كا١تهرجوف، 

النااسى فػىيىٍمكيثي  يػىنػٍفىعي قاؿ تعاُف: ) فىأىماا الزابىدي فػىيىٍذىىبي جيفىاءن كىأىماا مىا  الرماؿ،بة تستعصي على الرياح العاتية، كال ٕترفها صل
 .(ُٕيف اأٍلىٍرض()الرعد: من اآلية

معهم على اٟتق إنو ك٬ت حوا٢تمأاهلل أف ٭تفظ ببلد العرب كا١تسلمُت من كل فتنة، كيوحد صفوفهم كيصلح  سأؿن
 ٝتيع ٣تيب 
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 من آثار المؤلػػف
 

 الكتب المطبوعػػػة أوال:
 
الشيخ السيد  لوـ. كقد قدـ ُٖٗٗ ىػ /َُْٗه يف بناء الفرد كاجملتمع، مكتبة الثقافة ٔتكة،كآثار  اإلٯتاف أ٫تية -ُ

 سابق، كالدكتور عبد اهلل علواف.
كنوىت  ،الداركيت،الَتموؾ، مسرحية ضمن سلسلة مسرحيات تارٮتية ىادفة، قرظها الدكتور عوض اهلل  ظبلؿ يف -ِ

ـ. ُٕٗٗاألدب اإلسبلمي بالرياض. ماليزيا  ك٣تلة١تعرفة )أمريكا(، هبا ٣تلة التجديد )ماليزيا(، ك٣تلة إسبلمية ا
 ـ.  ََُِبَتكت  الكرٔفالثانية، عن دار ا١تنار بدمشق، كدار القرآف  الطبعةكصدرت 

ضمن سلسلة مسرحيات تارٮتية ىادفة، كقرظها األستاذ الدكتور ٣تاىد  األيويب،الدين  صبلحالناصر  ا١تلك -ّ
اإلسبلمي  األدب٣تلة التجديد )ماليزيا(، ك٣تلة إسبلمية ا١تعرفة )أمريكا(، ك٣تلة كنوىت هبا  هبجت،مصطفى 

 ـ.ََُِ بَتكتعن دار ا١تنار بدمشق، كدار القرآف الكرٔف  الثانية، ـ. كصدرت الطبعةُٕٗٗبالرياض. ماليزيا 
( FAJAR ULUNG SDN.BHDحياتو كجهوده العلمية، نشر دار ) الطييب اإلماـ -ْ

خليف نائب مدير جامعة  اللطيفكقدـ لو الشيخ علي الطنطاكم، كاألستاذ الدكتور عبد ـ. ُٖٗٗماليزيا
 األزىر الشريف.

( FAJAR ULUNG SDN.BHD( نشر دار ) ٖتقيقاٞتليل للعبد الذليل، للسيوطي، )  فتح -ٓ
ة باٞتامعة كاٟتديثي القرآنيةـ. كقرظو األستاذ الدكتور عبد القهار العآف، رئيس قسم الدراسات ُٖٗٗماليزيا

  .ـََِِ ،اقرأ دمشق بداراإلسبلمية العا١تية ٔتاليزيا، كمت طبعو للمرة الثانية 
 الطبعة ا١تنار بدمشق، كدار القرآف الكرٔف بَتكت، دارٕتديدية متطرفة يف الفكر اإلسبلمي ا١تعاصر، عن  إتاىات -ٔ

 ـ.ََُِىػ / ُُِْاألكُف، 
تلك الصور  كتطورلية للعوامل ا١تؤثرة يف صور التشبيو يف العصر العباسي، دراسة ٖتلي ،العباسي الشعرالتشبيو يف  فن -ٕ

إقرأ، دمشق، كدار األماف، أبو ظيب، الطبعة  داركقيمتها األسلوبية من خبلؿ ٥تتارات الباركدم، )رسالة دكتوراة( 
 ـ.ََِِىػ / ُِّْاألكُف، 

 ـ. ََِّر اقرأ كدار التوفيق بدمشق كبَتركت اسًتاتيجية، صدر منها أربعة أجزاء عن دا حضاريةدراسات  سلسلة -ٖ
 اٞتزء األكؿ: يف ظبلؿ السنة

 اٞتزء الثآف: القيم اٟتضارية العليا يف الدعوة اإلسبلمية )يف األصل ْتث ٤تكم(
 )يف األصل ْتث ٤تكم( اٞتزء الثالث: منهجية القرآف يف التعامل مع آراء معارضيو

 )يف األصل ْتث ٤تكم( العبلقات التارٮتية بُت اإلسبلـ كاليهودية قراءة موضوعية يف جذكراٞتزء الرابع: 
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 ـ.ََِّ بَتكت، ا١تعاكس يف األدب العريب، دار قتيبة، دمشق، االٕتاه -ٗ
 

 في المجالت العلمية المحكمة البحوث المحكمػة ثانيا:
 

 اسم البحث ـ
مجاؿ 
 البحث

جهة 
 بيانات النشر النشر

مكاف 
 عدد الصفحات النشر

ُ 

صوؿ ا١تنهجية من األ
يف ٖتقيق الًتاث 

، دراسة اإلسبلمي
تطبيقية على 

ٖتقيقات كتاب 
التبياف يف البياف 
لئلماـ الطييب 

كٖتقيقاتو الثبلثة 
 ا١تختلفة

ٖتقيق 
الًتاث 
 الببلغي

حولية 
اٞتامعة 
اإلسبلم

ية العا١تية 
بباكستا

 ف

لعاـ  ،العدد السابع
 ـ.ُٗٗٗ
 

 إسبلـ آباد
 (ِٖٔ-َِٕ) باكستاف

ِ 

ايا علمية حوؿ قض
ٖتقيق كتاب 

الكاشف عن حقائق 
 السنن لئلماـ الطيبػي

ٖتقيق 
 الًتاث

٣تلة عاَف 
 الكتب

كالثالث الثآف  ينالعدد
يناير  (.ُِمن اجمللد )

كفرباير كمارس كأبريل، 
 ـ.َََِ
 

الرياض 
 (ُٖٗ-ُٖٓ) السعودية

ضوابط إسبلمية يف  ّ
 األغراض الشعرية

النقد 
 األديب

٣تلة 
إسبلمية 

 ١تعرفةا

ا١تعهد العا١تي للفكر 
اإلسبلمي بواشنطن، 

السنة  ُِ العدد
-ُُْٖالثالثة، 

 ـُٖٗٗىػ = ُُْٗ
 

 كاشنطن
 أمريكا

(ُِٗ-ُِْ) 

التجديد يف منهجية  ْ
التفسَت بُت الز٥تشرم 

التفسَت 
 الببلغي

٣تلة 
الشريعة 

ويت، العدد جامعة الك
(، يونيو، ْٓ)

الكويت 
 (ٖٖ-ُِ) الكويت
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دراسة كسيد قطب، 
 ٖتليلية تطبيقية مقارنة

 

كالدراسا
ت 

اإلسبلم
 ية

 ـ.ََُِ

ٓ 
 األدب أضواء على

 اإلسبلمي
 

النقد 
األديب 
 كاألدب

 اإلسبلمي

ْتث 
مقدـ 
لندكة 
اإلسبلم
ية يف 
اللغة 
العربية 
 كآداهبا

اٞتامعة اإلسبلمية العا١تية 
ٔتاليزيا، كذلك يف يـو 

ـ، كقد ُٔٗٗ/َُ/ُٗ
مت نشر دراسة عن ىذا 

يف صحيفة  البحث
أخبار العرب يف 

-َِحلقتُت، 
 ـ.ََُِ/ٓ/ُِ

 

كواال١تبور 
 (ُٗ-ُ) ماليزيا

القيم اٟتضارية العليا  ٔ
 يف الدعوة اإلسبلمية

فلسفة 
 اٟتضارة

٣تلة 
 دراسات

 اٖتاد كتاب اإلمارات،
لسنة  ُّالعدد 

 ـ.َََِ

الشارقة 
 (َْ-ٓ) اإلمارات

ٕ 

قراءة موضوعية يف 
جذكر العبلقات 

ية بُت اإلسبلـ التارٮت
 كاليهودية

تفسَت 
 التاريخ

٣تلة 
التاريخ 
 العريب

يصدرىا اٖتاد ا١تؤرخُت 
ا١تغاربة، نشر يف العدد 

 ـ.ََُِ/صيف ُٗ
 

 الربباط
 (ُِّ-ِٕٕ) ا١تغرب

ٖ 

شبهات معاصرة 
حوؿ ا١تصادر 

األساسية للتشريع 
 اإلسبلمي

الفكر 
اإلسبلم

 م

٣تلة 
 اٟتكمة

 ِّنشر يف العدد 
 ٕ الصادر يف شهر

 ىػ.ُِِْمن عاـ 

 ليدز
 (ّٕٗ-ِّٕ) بريطانيا

ٗ 

منهجية القرآف يف 
التعامل مع آراء 

 معارضيو
 

الدراسات 
القرآنية 
 األدبية

٣تلة 
 دراسات

 اٖتاد كتاب اإلمارات،
لعاـ  ُٓالعدد 

 ـ.ََُِ
 

 الشارقة
 (َُٖ-ُُٓ) اإلمارات
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َُ 

الشعر السياسي 
يف العصرين  ا١تعارض

األموم كالعباسي 
 ة نقدية()قراء

النقد 
 األديب

٣تلة 
التاريخ 
 العريب

يصدرىا اٖتاد ا١تؤرخُت 
دد ا١تغاربة، نشر يف الع

 ـ.ََِِأبريل  ُِ
 

الرباط 
 (ُْٗ -ٕٗ) ا١تغرب

ُُ 

ببلغية  مسائل
كنقدية يف شرح 

السهيلي لسَتة ابن 
 ىشاـ

الدراسا
ت 

 الببلغية

٣تلة 
علـو 

الشريعة 
كاللغة 
العربية 
 كآداهبا

 جامعة أـ القرل
 ِْالعدد ُْاجمللد يف 

، ىػُِّْعاـ ل ّشهر 
 ـ.ََِِأيار 

 

 مكة
 السعودية

(ُُُٓ-
ُُِّ) 

ُِ 
الرسل كاألنبياء 
ضحايا الظلم 

 .كالعدكاف

الدراسا
ت 

القرآنية 
 األدبية

٣تلة 
 اٟتكمة

شهر  ِٓنشر يف العدد 
ىػ/سبتمرب ُِِْرجب 

 ـ.ََِِ
 

 مانشسًت
 (ِّْ-ِٕٔ) بريطانيا

ُّ 

عيوب الكبلـ يف 
 ث العربترا
لندكة عيوب  رشح

اللغة كالنطق كا١تقامة 
يف اٞتامعة األردنية 

نيساف  ِٓ-ِْ
 ـ.ََِِ

الببلغة 
 كالنقد

٣تلة 
التاريخ 
 العريب

يصدرىا اٖتاد ا١تؤرخُت 
 ا١تغاربة

خريف  ِْالعدد 
 ـ.ََِِ
 

 الرباط
 ا١تغرب

(ٗ-ُٔ) 
 
 
 
 
 
 

 

ُْ 
تواجو  اليت التحديات

اللغة العربية يف 
 ثالعصر اٟتدي

الظاىرة 
 اللغوية

٣تلة 
التاريخ 
 العريب

يصدرىا اٖتاد ا١تؤرخُت 
شتاء  ِٓالعدد  ا١تغاربة

 ـ.ََِّ
 

الرباط 
 (ُّٕ-ّْٗ) ا١تغرب

مسائل علم ا١تعآف  ُٓ
يف كتاب )فيض 

الدراسا
ت 

٣تلة 
علـو 

 قرلجامعة أـ ال
العدد  ُٓنشر يف اجمللد 

 مكة
  السعودية
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القدير شرح اٞتامع 
 الصغَت( للمناكم.

الشريعة  الببلغية
كاللغة 
العربية 
 كآداهبا

ٚتادل الثانية  ِٕ
 ـ.ُِْْ

ُٔ 

مسائل بديعية 
كنقدية يف اٟتديث 
النبوم من خبلؿ  

كتاب )فيض القدير 
شرح اٞتامع الصغَت( 

 للمناكم.

الدراسا
ت 

الببلغية 
 كالنقدية

٣تلة 
 اٟتكمة

 ِٕالعدد 
ىػ/ ُِْْٚتادل الثانية 

 ـ.ََِّآب 

 مانشسًت
 (ِْٓ-ُْٖ) بريطانيا

 لنشػػػػػػػػػػرا تحتبحوث محكمة 
البعد ا١تعريف يف دكلة اإلمارات العربية ا١تتحدة. لو بعنواف: و ٣تلة التاريخ العريب با١تغرب، كمت قبدل ْتث ٤تكم ل -ُ

 ( إف شاء اهلل.ِٖسينشر يف العدد )
معة أاـ القرل لعلـو الشريعة مسائل علم البياف يف كتاب )فيض القدير شرح اٞتامع الصغَت( للمناكم. ٣تلة جا -ِ

 ( إف شاء اهلل.ِٖكاللغة العربية، سينشر يف العدد )
 معركة القرآف مع اٞتمود كالتخلف، ٣تلة اٟتكمة، بريطانيا. -ّ
لو بعنواف: قراءة موضوعية يف جذكر العبلقات التارٮتية بُت و ٣تلة التاريخ العريب با١تغرب، كمت قبدل ْتث ٤تكم ل -ْ

  اإلسبلـ كا١تسيحية.
 

وىنالك العديد من البحوث المحكمة تحت النشر، والعديد من البحوث والمقاالت األخرى المنشورة في 
 الصحف والمجالت، لالطالع عليها يمكن زيارة موقعنا على الشبكة:

www.dmr.50g.com 
 واهلل الموفق

 
 

 


