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اثلثًا :علوم احلديث
() 1
احلديث يشرح احلديث
كما أن القرآن يف رسَّر للقرآن هو ألى رجاا الففسَّ ذلكلي يف رسَّر اثُياب لثُياب
هو من ألى رجااته ككلي هيسبقه تفس ه للقرآن اللرمي.
املبَّي هاملطىق هاملقيرُ حسب ِ
حال اثُياب هجمرى اللالم.
اجململ ه ر
هيل ن ذلي من قبيل َ
ذهناك أحارياب قُ تل ن مش َّ َّ َّ َّ َّ ََّّلىغ أه حام َّ َّ َّ َّ َّ ََّّغ ح ها َّ َّ َّ َّ َّ َّ غ ذف أحارياب أ رى
امل ع نفسه تبَّي ما حمض منها هتزيل إشلاهلا.
هوكه ا لغ قريبغ إجياز ها فص َّ َّ َّ َّ َّ ََّّاج ثَّي مالمغ أحارياب مازال الاىماث هش َّ َّ َّ َّ َّ َّرا اثُياب
تبَّي املرار منها.
يقىب ن ثا ها لى ها وها هي جرهن الذاهتا هقُ هجر أحارياب ِِ
كفال...
وأوهلا :حُياب مرض النيب صى هللا لىيه هسىم هطىبه أن يلفب ا
ذفي حُياب الشيخَّي (البخاجي  114مسىم :)1637
للنيب صَّ ََّّى هللا لىيه هسَّ ََّّىم هااه قال" :ائتوين بكتاب أكتب
لن اثن لباس قال :ملا اشَّ ََّّف رُ ِِ
كتاب ال تضلوا بعده".
لكم ً
النيب صى هللا لىيه هسىم حىبَه ال اع هلنُان كفاب هللاِ حسبنا.
قال لمر :إ رن ر
كثر الىغط.
ذا فىف ا ه َ

قال" :قوموا عين ،وال ينبغي عندي التنازع".
حال ثَّي جسَّ ِل هللا صَّى هللا لىيه هسَّىم هثَّي
كل الرزيرغ ما َ
ذخر َج اثن لباس يق ل :إن الرزيرغَ ر
كفاثه .اوَّ.
قىت :هللا سب انه هتااىل ألىم مبا كان سيمىيه جس له صى هللا لىيه هسىم هللن يسفنفج من
اثُياب الفايل أن يل ن املقص ر و تايَّي اخلىيفغ من ثاُه.
هس اث ص رح وكا االسفنفاج أه مل يصح ذإنه قُ هجر حُياب تايَّي اخلىيفغ أه إجارة تثبيفه.
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هاثُياب جهاه مسَّ َّ َّ َّ َّ ََّّىم صَّ َّ َّ َّ َّ َّ ي ه ( .)2387كما جهاه اثن حبان ( )6598هالبيهقي
السنن اللربى ( )16365هجهاه البخاجي مباناه هو :
قال يل جس ل هللا صى هللا لىيه هسىم مر ه:
لن لائشغَ قالتَ :

يتمّن متمن ويقول قائل :أان
كتاب ،فإين أخاف أن َ
"ادعي يل أب بكر وأخاك حىت أكتب ً

أول .وأيب للا واملؤمنون إال أب بكر".

هاملاىن ها ح هق له" :وأيب للا واملؤمنون إال أب بكر" صريح اًُّا كما يىمسه القاجئ.

هممن انفصر هلكا الرأي سفيان ثن ليينغ جمحه هللا كما أذاره اثاذظ اثن حجر الففح .209/1
أهجر اثن حجر ونا ما يارتض ثه لىيه هو أنه لىيه الصالة هالسالم مل يلفبه هكان ق هلا
هقُ َ
ذاك أهائل مر ه.
ص لى امسه كالمه أذال يثبت اثلم ثكلي؟
قىت :قُ ن ر
أايما همل
كما ذكر – جمحه هللا  -ذيما خيص اثُياب األهل أنه لىيه الصالة هالسالم لاش ا
يااهر أمروم ثكلي هل كان هااباا مل يرتكه ال فالذهم ألنه مل يرتك الفبىيغ ملخالفغ من الف.
ْ
ي نفيس يرذَع ثه الافب لن لمر ج ي هللا لنه.
هوكا كالم ق ِ
***
واثنيها :حُياب الُلاث املسفجاب

***

***

سالغ من اجلماغ.

مسلم يسأل
ذفي الص ي َّي ق له صى هللا لىيه هسىم" :إن يف اجلمعة لساعةً ال يوافقها ٌ

خريا إال أعطاه إايه".
للا فيها ً
البخاجي ( )893مسىم (.)852
هقُ ا فىف الاىماث حتُيُ وكا ال قت هذوب كث منهم إىل أنه من ثاُ الاصر إىل ما
قبل حرهب مشس اجلماغ ثينما مت حتُيُه حُياب آ ر ص يح جهاه مسىم ص ي ه
( )853من حُياب أيب ثررة ثن أيب م س األشاري قال:
ألك حي ُِِث لن جس ِل هللا صى هللا لىيه هسىم ش ن س ِ
الغ
قال يل لبُهللا ثن لمر:
أمسات َ
َ
اجلماغ؟
4

قال :قىت :نام مسافه يق ل :مسات جس َل هللا صى هللا لىيه هسىم يق ل" :هي ما بني أن
جيلس اإلمام إل أن تقضى الصالة".
ت قيت
ه شرحه لى ص يح مسىم ( )141/6أهجر اإلمام الن هي اآلجاث هاال فالذا
الُلاث ي مها مث قال :الص اب ما جهاه مسىم من حُياب أيب م س لن النيب صى هللا لىيه
جيىس اإلمام إىل أن تق َ الصالة.
هسىم أهنا ما ثَّي أن َ
***

***

***

هاثلثها :سنغ صالة الفجر.
ذقُ هجر ذيها من ق ِل ِِأمنا لائشغ ج ي هللا لنها:
النيب صلى للا عليه وسلم مل يكن على شيء من النوافل أش َد معاهدةً منه على ركعتني
"أ َن َ
قبل الصبح"( .ص يح مسىم (.)724
هول يفهم من وكا أنه لىيه الصالة هالسالم كان يطيل ذيهما؟
ِ
يُل لى قص ِر الركاف ِ
اثُياب ما ُّ
َّي أه ط هلما.
ليس
هللن هجر ق ٍل آ َر هلا ج ي هللا لنها أن املقص َر الفخفيف هذلي

ص يح البخاجي

(" :)1118كان النيب صلى للا عليه وسلم خيفف الركعتني اللتني قبل صالة الصبح ،حىت
إين ألقول :هل قرأ أبم الكتاب"؟.
ذهكا اثُياب ه رح ذاك.
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() 2
صراحة الرسول صلى للا عليه وسلم
مقدمة
س ة جس ل هللا صى هللا لىيه هسىم ح ارث هلرب كث ة ذهي مُجسغ ترث يغ يسفىهم
كل لصر األحلام هاإلجشارا اليت تناسبهم هكنت أمتىن أن تل ن وناك
منها املسىم ن ِِ
رجاسغ م

امل
م

ليغ لىس ة النب يغ كىها هألين (الس ة النب يغ امل

ليغ) كما و (الففس

لي لىقرآن اللرمي) هيل ن ذيها ترتيب ال قائع هاألحُاث هما صاحبها من أ باج حسب
لاهتا هليس زمني ا مثل م

ع اجلهار هالصالة هاآلراب هالاقائُ هاملاامال

همسائل أ رى .هالفاىيق لىيها هاالسففارة منها يل ن من قبيل (ذقه الس ة).
ع الكي أكفبه هقُ الحظت ا انب

لر ا ا وكا امل
هقُ ااث وكا االقرتا (املهم) َ
من الس ة الاطرة م اقف كان تصريح جس ل هللا صى هللا لىيه هسىم ذيها ثررا هسالما لى
ٍ
ٍ
إلحن هل مل
(حساسغ) تافىج الصُهج إزالغا َ
اجملفمع ملغ هاملُينغ هكان ثيانه ألم ج ِ
يااجلها ثكلي األسى ب هتىي الصراحغ ألرى ذلي إىل انشقاقا هتصرذا ح حمم رة
اجملفمع اإلسالمي .هكث من الُلاة هالقارة هاملسؤهلَّي يفغا ن لن مااجلغ أمثاهلا من اث ارث

أه أهنم يااجل هنا (ثغ صراحغ) جمبا حفاظا لى الصف املسىم هحساسيغ ثاض ذئا اجملفمع
منها هللن ثياهنا همااجلفها حبلمغ هلألسى ب النب ي اللرمي ِِ
يفرغ ش نا مرتاكمغ
النفس هيزيل لنها نظرا

ح حمىها ذلان ثياهنا أذ ل.

اطئغ هتشنجا

مع األنصار
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• من ذلي صراحفه صى هللا لىيه هسىم
هاُها لىيه

م قف من س ته النبيىغ مع األنصاج حَّي

أنفسهم ثاُ ذفح حنَّي حياب قسم لىيه الصالة هالسالم الفيث

املؤلفغ قى هبم هألط الاطااي قريش هقبائل الارب همل جيال لألنصاج منها شيئاا حىت
ااث ساُ ثن لبارة ج ي هللا لنه هذكر له ما يُهج ثينهم من حُياب ح ل ذلي
ساُا نفسه مثىهم هيق ل :ما أان إال امرؤ من ق مي!
ههاُ ا
ذطىب لىيه الصالة هالسالم أن جيماهم ذجماهم ه طب ذيهم قائالا" :اي معشر األنصار،
أمل آتكم ضالالً فهداكم للا ع َز وج َل يب؟ أمل آتكم متفرقني فجمعكم للا يب؟ أمل آتكم
أعداءً فألَف للا بني قلوبكم يب"؟
قال ا :ثى اي جس ل هللا.
قال" :أفال تقولون :جئتنا خائ ًفا فآمنَاك ،وطري ًدا فآويناك ،وخمذوالً فنصرانك"؟
املن ثه لىينا هلرس له صى هللا لىيه هسىم.
قال ا :ثل هلل تباجك هتااىل ُّ
هأي اثُياب ثرهااي مفاُرة هثط ل هقصر هأصىه
أمحُ ( )12040هص
هالشاوُ

الص ي َّي هلفظه من مسنُ

ه الشيخ شايب لى شرط مسىم.

حُيثه هثالحفه الصرحيغ لىيه الصالة هالسالم أنه مل يقفصر لى ذكر ذ ىه

لىيهم ثل ذكر ذ ىهم لىيه أي ا ا هلُرر ها ه وكا الف ل كما لُرر ها ه ذ ائىه لىيهم.
يسل سخيمغ الغ ب هاثقُ من نف سهم حىت ال يبق ذيها شيث ثل قال ا
هوكا كىه ُّ
املن ثه لىينا هلرس له صى هللا لىيه هسىم.
مطمئنَّي مسف يَّيُّ :
هولكا ينبغي أن يل ن القائُ هاملسؤهل هالُاليغ أن يككرها اث رق مما لنُوم هلنُ ح وم.
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الغرية على حمارم للا
كل ما هجر من ح ته صى هللا لىيه هسىم لى الُين ذيها صراحغ هاذيغ هقُ هصففه
• ه ُّ
منفصرا من
ُّأمنا لائشغ ج ي هللا لنها ثق هلا :ما جأيت جس َل هللا صى هللا لىيه هسىم
ا
حماجم هللا شيث ذإذا انف ِهي من ِ
مغ ظىِمها إال أن ينفهي من ِ
ظال ٍ
حماجم هللا شيثٌ كان
َ
َ َ
َ
أشُروم ذلي( .جهاه أث ياى مسنُه إبسنار ص يح كما أذاره حمققه ".)"4452
من ذلي ما كان من ش ن املرأة املخزهميغ اليت سرقت هلرف ق مها أن يُوا سفقطع
ِ
ب جس ِل هللا صى هللا لىيه هسىم أسامغ ثن زيُ يسفشفا نه ذما كان
ذهرل ا إىل ح ِِ
منه ج ي هللا لنه إال أن ذوب إىل جس ل هللا صى هللا لىيه هسىم ألال ذلي ذفى رن
هاهه لىيه الصالة هالسالم هقال له" :أتكلمين يف حد من حدود للا"؟ ذارف أسامغ
اسفغفر يل اي جس َل هللا.
أنه أ ط ذقال:
ْ

قام جس ل هللا طيباا ذ مىن لى هللا مبا و أوىه مث قال" :أما بعد،
ذىما كان
ُّ
الاشي َ
ِ
فإمنا أهلك الناس قبلكم :أهنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ،وإذا سرق فيهم
الضعيف أقاموا عليه احل َد ،والذي نفس حممد بيده ،لو أن فاطمة بنت حممد سرقت
لقطعت يدها" .مث أمر جس ل هللا صىر هللا ِ
لىيه هسىر َم ثفىي املرأةِ ذقطات يُوا
َ
سنت ت ثفها ثاُ ذلي هتزهات .قالت لائشغ :ذلانت أت ثاُ ذلي ذ جذع
ذ
ْ
حاافها إىل جس ِل هللاِ صىر هللا لىيه هسىرم( .اثُياب ص يح البخاجي 4053
هح ه)
الوفاء لصاحبه صلى للا عليه وسلم
كان أث ثلر الصُيق ج ي هللا لنه ألظم هأجنب ص اثغ جس ل هللا صى هللا لىيه
يصر هبكا أمام اآل رين كما ِِ
هسىم هأحبرهم إليه هكان لىيه الصالة هالسالم ِِ
يصر
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ِ
أحب ِ
الناس إليه (جااث أن
حببِه الثنفه .هوا و ذا لمره ثن الااص أيتيه هيس له لن ِِ

يل ن من أهائل من يككروم) ذيق ل لىيه الصالة هالسالم" :عائشة" .قال لمره :من

الراال؟ قال" :أبوها" (ص يح البخاجي .)4100
كالما ذيه هقُ حُث ثَّي أيب ثلر هلمر الف ذنُم أث
هكان هذياا له ال يقبل ا
ثلر هطىب من لمر املغفرةَ ذ ىب ذجاث إىل جس ل هللا صى هللا لىيه هسىم خيربه مبا

أشفق أث ثل ٍر ذجثا لمر
النيب صىر هللا لىيه هسىرم يفمارر حىت َ
ارى ذجال هاه ِِ
ِ
النيب صى هللا لىيه
لى جكبفَيه ذقال :اي جس َل هللا ههللا أان كنت أظىَ َم مرتَّي ذقال ُّ
هسىم" :إن للا بعثين إليكم فقلتم كذبت ،وقال أبو بكر صدق .وواساين بنفسه
أهذي ثاُوا( .ص يح البخاجي
وماله ،فهل أنتم اتركو يل صاحيب"؟ مرتَّي ذما َ
.)3461
احلكمة والسياسة
هكان املناذق ن لقبغا كب ةا أمام الُل ة هيفاى ن األذاليل هلُم الُين من الُا ل
هتفليي جمفمع املسىمَّي هإ ااف ق هتم همع ذلي ذإن الرس ل صى هللا لىيه هسىم
الصُام هبم هحاذظ لى أمن املُينغ هأوىها هجتاهز وكه
رب
َ
حبلمفه هسياسفه جتن َ
الاقبغ للصرب هاثِىم هاللىمغ اثسىن هقاثل ملروم لألانة هاملاامىغ الطيبغ حىت إنه
كان يسفغفر هلم إىل أن هن َي لنه.

هللن ثاض الص اثغ ما كان يف رمل وكا امل قف ه اصغ ملَِّا ألىن كب املناذقَّي
لبُهللا ثن أيب ثن سى ل أن األلرز سيخرج ر
األذل من املُينغ هياين لألذلَّي جس َل هللا
صى هللا لىيه هسىم هاملسىمَّي لنُ ذلي قال لمر الفاجهق ج ي هللا لنه :رلين

لنق وكا املناذق .ذقال لىيه الصالة هالسالم" :دعه ،ال يتح َدث الناس أن
أ ْ
رب َ

حمم ًدا يقتل أصحابه" .جهاه الشيخان هالىفظ ملسىم (.)2584
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ايُا ه اصغ احملىيغ منها ذهي مطىاغ لى مل ان
هالقيارا املسؤهلغ تاىم وكا ا
اجملفمع هذئاته املخفىفغ هتاىم أن الففنغ إذا أهقُ

الُا ل صاب إطفاؤوا هال

اثل يلمن
تا ر النف س إىل طبيافها إىل ثاُ لق ر من الزمن ذ ُّ
هالسىم هالقفل ال يل ن إال ثاُ نفار اه ر

السياسغ هاثىم

الصىح هال يل ن إال لسف قاق.

ال تردد بعد العزمية
املقام هاخلرهج ذرأها له

شاهج جس ل هللا صى هللا لىيه هسىم أص اثه ي َم أحُ
هلزم قال ا :أقم ذىم ميِ ْل إليهم ثاُ الازم هقال" :ال ينبغي
لبس ألمفَه َ
اخلرهج ذىمَِّا َ
لنيب يلبس ألمته فيضعها حىت حيكم للا" جهاه البخاجي (.)28

ذالرترر نزاع يؤري إىل الففرق هالفشفت هال اف هثاُ الفشاهج هاالتفاق أت الازميغ
مث الفنفيك أما الرا ع لن ذلي ثاُ اإلمجاع أه ق ل األكثريغ ذال يل ن مقب الا ثل
يياا جلمع اللىمغ.
تففيفاا لىازميغ هت ا

رجس آ ر ألص اب القيارة هاملراس أبن يل ن ا أص اب لزميغ ال تؤمر ذيهم
هوكا ٌ
كىما ٌ اجج رائرة اإلمجاع أه االافماع.
االعرتاف بتفرق األمة
خيص القراج القياري.
تفرق األمغ هما سبق ُّ
أمر آ ر ُّ
خيص ُّ
هوكا ٌ
هأمغ حممُ صى هللا لىيه هسىم مثل ح وا من األمم الساثقغ يصيبها ال ون هال اف
ِِِ
ين َآمن ا أَن
هالففرق هالفشرذم كما أصاهبم لباُوم لن رينهم كما اثفاُها {أََملْ َأيْن لىرك َ
رِ
ِ
اّللِ َهَما نَََّزَل ِمن ْ ِ
ال
اب ِمن قََّْبل ذَطَ َ
ََتْ َش َع قَّى هب ْم لِ ِك ْك ِر ر
ين أهت ا الْلفَ َ
اثَ ِق َهَال يَل ن ا َكالك َ
َ
لىَي ِهم ْاألَمُ ذََّ َقست قَّى هبم هَكثِ ِمْنَّهم ذَ ِ
اسق َن} [س جة اثُيُ.]16 :
َ ْ
َْ
َ
َْ ٌِ ْ
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هحب هش ق
هال خيف لى الُلاة حال املافنقَّي لُين اإلسالم هاملقبىَّي لىيه حبراجة ِ
الذا كث ة ثَّي أول وكا الُين

مث إن ثا هم يصطُم نفسياا لنُما ي طىع لى

لنُ الُلاة أنفسهم هلنُ املفلرين هالفقهاث هأئمغ املسااُ هاللفِاب هاملؤلفَّي..
صاجح ا لثقيقغ كامالا هيقال هلم إن وناك منباَّي صاذيَّي م م قَّي
للن ميلن أن ي َ

كل الثقغ ميلن االلفمار لىيهما كامالا الُين همها كفاب هللا تااىل الكي مل يبُرل
نيب وكه األمغ
همل حيرف هسنغ جس ل هللا صى هللا لىيه هسىم الص ي غ ..هيقال إن ر

ذكر أن اخلالف سيصيب أمفه هأن الكي يبغي الفزام الصراط املسفقيم هالنجاة لنفسه

ذىيىفزم اجلمالغ هو ما جهاه اثن مااه

سننه ( )3992هص

ه

ص

يح

اجلامع الصغ ( )1082هلفظه" :افرتقت اليهود على إحدى وسبعني فرقةً ،فواحدةٌ
يف اجلنة ،وسبعون يف النار .وافرتقت النصارى على ثنتني وسبعني فرقةً ،فإحدى
وسبعون يف النار ،وواحدةٌ يف اجلنة .والذي نفس حممد بيده ،لتفرتق َن أميت على
ثالث وسبعني فرقة ،واحدةٌ يف اجلنة ،وثنتان وسبعون يف النار" .قيل :اي جس َل هللا
من وم؟ قال" :اجلماعة".
كأنه شيطان!
هحياب
ُّ
حياب لى النظاذغ هجس ل هللا صى هللا لىيه هسىم كان نظي افا أني اقا
اإلسالم ُّ
مغربا هك نه
لى النظاذغ ككلي .هللن ماذا ل ظهر هاحُ من املسىمَّي منف ش الشار ا
اجج من قرب؟

لقُ هجر

حُياب مرسل جهاه اإلمام مالي

امل طر ( )1702هح ه لن لطاث ثن

يساج ق له :كان جس ل هللا صى هللا لىيه هسىم

جال اثئر الر ِ
أس
املسجُ ذُ َل ٌ

شاج إليه جس ل هللا صى هللا لىيه هسىم ثيُه أن ا رج ك نه ياين إصال َ
هالى يغ ذ َ
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شا ِر ج ِ
ذفال الرال مث جاع ذقال جس ل هللا صى هللا لىيه هسىم" :أليس
أسه هثيفه
َ
خريا من أن أييت أحدكم اثئر الرأس كأنه شيطان"؟
هذا ً
هكان جس ل هللا صى هللا لىيه هسىم مرثياا ياىم أمفه ما يصى هم
هآ رهتم.

أمر رنياوم

انتبه عندما أتكل
النيب
يُا مث ائت ذقاُ
َ
ثما كث ا همر ا
قال أث ا يفغ ج ي هللا لنه :أكىت ا
حيال ِِ
صى هللا لىيه هسىم ذجاىت أجت رش ذقال" :أقصر من جشائك ،فإن أكثر الناس
جوعا يف اآلخرة" .جهاه اثاكم املسفُجك ( )7864هح رسنه
شبـ ًعا يف الدنيا أكثرهم ً
ص يح اجلامع (.)1179

الشره حىت
هوكا رجس لنا ا
مجياا أبن ننفبه لنُما أنكل هنبفاُ لن الطمع هاجلشع ه َ
حسال!
ال يشف رُ حرصنا لى األكل هجيفمع مهنا لىيه ذإن هجاث الشبع
ا

هما أمجل كالم اإلمام البصري ونا :كانت ثىيرغ أثيلم آرم أكىغ هوي ثىيرفلم إىل ي م

القيامغ!
ت هبم
هقبىه قالت ُّأمنا لائشغ ج ي هللا لنها :إن الق َم ملَِّا
شبات ثط هنم مج ْ
ْ
نف سهم إىل وكه الُنيا.
كانت تىي هقفا من السنغ هالس ة مما ثُا ذيها صراحغ ها

غ

م اقف هنصائح

هأحارياب ال حتفاج إىل ذىسفغ هشر ط يل هقُ ااث مما لىق منها للكاكرة هل
تفبافها كفب السنغ هالس ة جلاث

حىقا أه كفاب .هاثمُ هلل هحُه.
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ابعا :العقيدة والفرق واملذاهب الفكرية
رً
() 1
العقيدة
(أ)
قطب رحى القرآن
من أحسن ما قرأت البن تيمية
أمناث مطالايت للفاب "ُمفصر الففاهى املصريغ"؛ الثن تيميغ  -جمحه هللا  -هقفت ذيه لى كالم
يهم اانباا ط اا من حياة املسىمَّي!
نفيس ُّ
هأي شيث أ طر لى املسىم من أن يصيب لقيُته احنراف أه يَش هبا شائبغ هو ال يُجي
أبسا؟ هيَبق لى ما و لىيه حىت يك ِكِره مك ِكِر أه مت ي ثه اثياة ذال ينفبه هلا
أه ال يرى هبا ا
إال لنُ اثساب!
نام قُ ال ينفبه؛ ألنه  -كما قىت  -قُ ال يارف أنه لى ط أه الل!
هقُ يل ن من أسباب تناهيل وكا امل ع أنه يفارض لىجانب الاقُي من حياة املسىم
الامىيغ همىت كان امل ع ياايش ال اقع هيااجل مشلىغا حا رة كان هقاه القىب أم
هكان انفباه املرث له أكثر.
املسىم الكي ياايش ال اقع هيُ ل اثياة الامىيرغ ا انبها املفاُرة قُ تزل ثه قُمه إىل مآمث
هيصم أذنيه لن نُاث اإلميان
هحمرما هيَنجرف هجاث أو ائه ما رام الشيطان يغريه كل مرة
ُّ
ه حمرة اثياة همغرايهتا قُ ينس هللاَ الكي أنام لىيه لملال أه اجلاه أه السىطان ذيافمُ
لى نفسه هماله هيفرلل لى أل انه هذهيه ذإن أصاثفه شُة الفج إىل أذانَّي مفا ُِِرة هتقُم
هبا إىل ذالن هذالن هانفظر منهم الفرج ثاُ تىي الشُة.
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ينس القه القارج املناِم الكي ينبغي أن يف اه إليه أهالا هياىم أن ثيُه مفاتيح كل شيث
ذما قُرجه كان هما مل يش مل يلن.
ِِم وكه اثياة اليت تاج لملفناق ا هتفن رع ذيها طبائع الابار
ه شلل آ ر ِمن
هأساليبهم املاامال هاأل الق يقف املؤمن ح ان ثَّي وكه األم اج املفال ِطمغ هحياهل أن
نقي الاقيُة صا اجلنان ثَّي
ليايش ر
يب ر ذيها ثسفينغ النجاة لئال يفى ث هيناله إمث اثرام ه َ
من ِرذَّي ال يارذ ن حقيقغ كرامغ اإلنسان هال يقيم ن هزاان ملبارئ اإلسالم.
هيَرتطم الابُ املؤمن أبن اع من الناس يقف ن لائ اقا أمام آماله هيا ِِقُهن ماامالته هيل ُِِجهن
لىيه صف ليشه لنُوا ترتاكم لىيه اهلم م هحياهل أن جيىيها ثككر هللا هيفجه حن لُل
الرمحن هيك ِكِر نفسه أبن مشيئغ هللا ذ ق كل شيث.
أحياان هقُ ال يطاهله قىبه البقاث لى ما و لىيه من جااث هللا
هللن قُ َت نه نفسه ا
هتاىُّق قىبه ثه هحُه ذيفرجه حن الابار هياىِِق قىبه هبم هينفظر الفرج منهم.
ذما حلم اإلسالم وكا األمر الاقُي املهم الكي ال َتى منه حياة مؤمن وكه اثياة
هخباصغ وكا الاصر الكي ا فىطت ذيه األم ج لى املؤمن هحُا هك نه حريب لنها هال
يَُجي كيف يس ذيها!
املهم الكي تناهله الاالمغ اثن تيميغ كالم م از مفيُ حىل
وكا ما أجر تقُميه لى ُياب ِِ
هثَّي ط جته ثلل إميان هإ الص هه ع أيُينا لى مناذك اخل ذيه هلىرمنا
ذيه إشلاله ر
كيف يل ن املؤمن اثق أه كيف ينبغي أن يل ن هك نه هبكا خياطب نفس املؤمن  -اليت قُ
تزيغ لن اثق أحيا اان  -هياىِِمها اإل الص اانب الاقيُة اليت آمنت هبا هينكجوا من
ل اقب ه يمغ ال يارف مآهلا إال هللا؛ يق ل جمحه هللا:1
ِ
صرف القىب
ذإن قيل :ما السبب أن الفرج أي لنُ انقطاع الرااث لن اخلَ ِىق؟ هما اثيىغ
لن الفاىيق هبم هتاىُّقه لهلل؟
ذيقال :سبب وكا :حتقيق ت حيُ الرث ثيغ هت حيُ اإلهليغ.

ُ 1مفصر الففاهى املصريغ لشيخ اإلسالم أمحُ ثن لبُاثىيم ثن تيميغ ا فصاج :ثُج الُين أيب لبُهللا حممُ ثن لىي
اثنبىي الباىي الشه لثن اسباسيال جاااه أمحُ محُي إمام القاورة :مطباغ اإلمام 1400وَّ (ص.)135 134 :
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يسفقل شيث س اه إبحُاث أمر من األم ج ثل ما
ذف حيُ الرث ثيغ أنه :ال الق إال هللا ذال
ُّ
الفرج.
شاث هللا كان هما مل يش مل يلن ذإذا حتقرق كان سبباا ألن يَنال مطى ثه هأيتيه َ
هأما َمن تاىرق قىبه مبَخى ق ذاملخى ق لااز إن مل َجياىه هللا ذالىه لكلي.
ِ
ِ
ذمن أنام هللا
هوكا من الشرك الكي ال يَغفره هللا أن يَرا الابُ ق اث حاافه من ح جثه َ
لىيه من املؤمنَّي ثنامغ الف حيُ منع حص ل مطى ثه ثكلي الشرك حىت يَصرف قىبه إىل
ِ
ىصا له الُين
الف حيُ ههللا ينزل ثابُه املؤمن من الشُة هال ر ما يىجئه إىل ت حيُه ذيُل ه ُم ا
حُا س اه هيفاىق قىبه ثه هحُه ذيَ صل له ِمن الف ُّكل هاإلانثغ هحالهة اإلميان
هال يَرا أ ا
هذهق ِ
الشرك ما و ألظم نامغا ِمن زهال ره ذإن ما َحيصل ألول
طامه هالرباثة ِمن ِِ
الف حيُ ال ميلن هصفه من ذلي ذإن ال ر الُنيا من املرض هالاسر هاألمل هح ه يَشرتك
زهاله هذهق ل ركة حالهته املؤمن هاللاذر؛ ألنه ِمن أم ج الُنيا خبالف حالهة اإلميان ذال
ارب لنه مبَقال هللل امرئ من املؤمنَّي نصيب ثقُج إميانه.
ميلن أن ي ر
ب هللا هي ايل ذيه هيااري ذيه هيف ركل لىيه ذال يس ل إال
ذمن جترر ت حيُه هلل حبياب حي ُّ
َ
إايه هال يرا ح ه؛ حبياب يل ن لنُ اثق ثال ىق هلنُ اخلَىق ثال و ى قُ ذنيَت لنه
إجارة ما س اه إبجارته هحمبغ ما س اه مب برفه ه ف ما س اه خب ذه هجااث ما س اه ثراائه
هرلاث ما س اه ثُلائه و أمر ال يارذه للكهق هال ْاُ إال َمن له منه نصيب هما ِمن مؤمن
إال هله منه نصيب.
هوكا و حقيقغ اإلسالم هقطْب جح القرآن ثه َثااب هللا الرسل هثه أنزل اللفب ههللا
املسفاان هلىيه الفلالن.
هثاُ وكا اثُياب اجلىيل ِمن الشيخ اإلمام ال أق ل أبنين روشت لقراثته  -مثل ح ي ِمن
القراث  -ثل أق ل :إنه ذ ركرين لثق الكي ينبغي أن يل ن لىيه كل مسىم.
هقُ ذ ركرين وكا لل ِِككر الكي كان يُاهم لىيه اإلمام الن هي 2كل ي م ثاُ صالة الفجر
هحفظه لنا تالمكته احملب ن لنُما راهم ا لى قراثته هلىرم ه ح وم هذيه رلاث لىمرث هألوىه
هذهيه همنه:
 2طبع
الب طي.

رمشق ملفبغ الفاجايب

كفيب من اثجم الصغ
15

هه َ َع له مقُمغا اذيغ الُكف ج حممُ سايُ جم ان

"الىهم إين أس لي يل ههلم ِمن ك خب ك الكي ال َميىله ح ك الىه رم اااىين هإايوم
لبارك هلياذك ها اجك هأماني هحزثِي هحرزك هكنَ ِفي ِمن ِِ
شر كل شيطان هسىطان هإنس
هلغ ِ
هحاسُ هسبع هحيغ هلقرب ...حسيب الرب من املرث ثَّي حسيب اخلالق من
هاان ٍ
املخى قَّي حسيب الرازق من املرزهقَّي حسيب الناصر من املنص جين حسيب الساتر ِمن
املسف جين حسيب القاور من املقه جين حسيب الكي و حسيب حسيب َمن مل يزل حسيب
حسيب هللا هنام ال كيل حسيب هللا من مجيع ىقه".
هنق ل مع سيُ اخلىق لىيه أذ ل الصالة هأزك الفسىيم اثُياب املففق لىيه" :الىهم
أسىمت نفسي إليي ههاهت هاهي إليي هذ ر ت أمري إليي هأجل
جحبغا هجوبغا إليي ال مىج هال منجا مني إال إليي".
(نشر يف جريدة "املدينة" ع 1408/1/15( 7437هـ) )
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ظهري إليي

(ب)
صفات أنبياء كرام
س جة مرمي هصف ذريُ لألنبياث لىيهم الصالة هالسالم
ِ
ف ثصفا ٍ جائاغ همفميزة
ذللٌّ هص َ
 -1ذفي اآليغ ( )7قال جثُّنا حيىي لىيه السالمَ { :ملْ َْجن َال لره ِمن قََّْبل َِمسيِ ا}
أي :مل ي َس رم أح ٌُ قبىه هبكا االسم.
ههصف ثصفا ٍ أ رى اآلاي ( )15 -12ذقال ِِ
لز ِمن قائل:
صبِيِا}
{ َهآتََّْيَّنَاه ْ
ْم َ
اثل َ
الفهم هالاىم هو صغ .
أي :هألطيناه النب رة أه َ
{ َه َحنَاانا ِِمن لرُ ران َهَزَكاةا َهَكا َن تَِقيِا}
ِ
يقرتف
الصا ذىم
ْ
ماناوا :هآتيناه جمحغا من لنُان هشفقغا لظيمغ هطهاجةَ نفس هطالغا هإ ا
ذنباا.
{هثَّرا ثِ الِ َُي ِه هَمل يلن ابراجا ل ِ
صيِ ا}
َ َِ َ ْ َ ْ َ َ َ
ِ
ِ
اثق أه مفطاهالا لى
الُ ِيه
ا
أي :هطالغا ل َ
مفلربا مفاالياا لن قب ِل ِ
هإحساان إليهما همل ْ
يلن ِا
اخلىق.
{ َه َس َال ٌم َلىَْي ِه يََّ ْ َم هلِ َُ َهيََّ ْ َم َمي َهيََّ ْ َم يَّْبَّ َااب َحيِ ا}
ياين :هسالم لى ِ ِ
نال منه الشريطان شيئاا هي َم مي :
حيىي هأما ٌن له ي َم هلُِِ :من أ ْن يَ َ
ٌ
نيب هللا َ
ِ
ِ
ِ
ِمن ِ
هلكاب النراج.
القيامغ
لكاب الق ِرب ههحشفه هي َم ي َبااب حيًّاِ :من و ِل
هتلىم لبُ هللا هنبيُّه ليس هو املهُ ذقال:
َ -2
اّللِ َ ِ
اب َه َا َاىَِين نَبِيِا}
{إِِِين َلْبُ ر
آَتِينَ الْلفَ َ
ِ
جيب أن يؤتيَين اإلجنيل هجياىَين نبيًّا.
ِِ
اال وكا رأهَل كالمه  -ق َ ِِ
إين لبُ هللا  -هسب ا َن َمن َ
ص َالةِ َهالرزَكاةِ َما ر ْمت َحيِا}
ص ِاين ِلل ر
{ َه َا َاىَِين مبَ َاجكا أَيْ َن َما كنت َهأ َْه َ
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صالةِ هالرزكاةِ م رُةَ حيا .
الا ماىِِ اما لىخ أينما كنت هأمرين لل ر
أي :هااىين ن ِف ا
{ َهثََِّرا ثَِالِ َُِ َهَملْ َْجي َا ْى ِين َابراجا َش ِقيِ ا}
مسفلربا لاصياا.
أي :هأهصاين أ ْن أك َن حمسناا إىل هالُ همل جياىين
ا
{ َهال رس َالم َلىَ ري يََّ ْ َم هلُِ ُّ َهيََّ ْ َم أَم َهيََّ ْ َم أثَّْ َااب َحيِا}:
ِ
لكاب القرب
لىي ي َم هلُِ  :ذىم ينىين ال رشيطان ثس ث هي َم أم ِ :من
هال رسالم هاألمان ر
ِ
ِ
هلكاب اهنرم.
القيامغ
هي َم أ َثااب َحيًّاِ :من و ِل
ىيىه إثراويم لىيه السالم:

 -3هقال سب انه
{إِنره َكا َن ِص ُِِيق ا نربِيِ ا}
ِ
لظيما.
الصُق
أي :إنره كان كث َ ِ
ا
مالزما له نبيًّا ا
شيخ كب ذقال تااىل:
ههوبه جثنا إس اق لى كرب هو
ٌ
ب َهك ِالا َا َا ْىنَا نَبِيِا}
{ َهَوْبَّنَا لَه إِ ْس َ َ
اق َهيََّ ْاق َ
 -4ههصف م س لىيه السالم أبنه { َكا َن ُمْىَصا َهَكا َن َجس الا نربِيِا}
أي :اصطفاه هللا ِمن ثَّي الن ِ
راس ِ
ثمل جسالفه ذلان جس الا نبيًّا ِمن أهيل الازم.
هاسفجاب هللا رلاثه أ يه واجهنَ { :هَهَوْبَّنَا لَه ِمن رج ْمحَفِنَا أَ َ اه َواجه َن نَبِيِا}
أي :أابنا رلاثَه ذ وبنا له أ اه واجه َن ليل َن نبيًّا ماه يسالُه هيؤازجه رل ته .هكان
صالة هال رسالم.
أذصح منه لسا اان .لىيهما ال ر
َ
ص ِار َق الْ َ ْل ُِ َهَكا َن َجس الا نربِيِ ا}
نيب هللا
 -5ههصف ر
إمساليل لىيه السالم أبنه { َكا َن َ
َ
هَف له .هقال ل الُه{ :اذَّْ َا ْل َما تَّ ْؤَمر
أحُا إالِ َ
أي أنره كان صارقاا هلُهِ هذيًّا مل يَاِ ُْ ا
اّلل ِمن ال ر ِ
ِ ِ
ذصُق .هكان جس الا نبيًّا أجسىه
ين} [س جة ال ر
صاذرا َ ]102 :
صاث ِر َ
َسفَجُِين إن َشاثَ ر َ
هللا إىل ِ
قبيىغ ا ْرو َم الارثيرغ.
نُ َجثِِِه َم ْر ِ يِ ا}
كما هصفه جثنا أبنه كان { َأيْمر أ َْوىَه ِلل ر
ص َالةِ َهالرزَكاةِ َهَكا َن ِل َ
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ِ
ِ
ِ
هإيفاث الرزكاة .هكان ج يًّا لنُ جثِِه؛
صالة
ثطالغ هللاِ سب انه
أي :كان أيمر أوىَه
إبقامغ ال ر
السفقامغ أق ِ
ِ
اله هأذااله.
 -6ههصف نبيره إرجيس لىيه السالم أبنه { َكا َن ِص ُِِيقا نربِيِا}
ِ
مىفزما له نبيًّا كرمياا.
أي إنره كان كث َ ِ
الصُق ا
كما قال ذيه سب انهَ { :هَجذََّ ْانَاه َم َلاانا َلىِيِ ا}
أي :هألىينا قُجه هجذانا ذكره.
هقُ سىرم لىيه جس لنا صى هللا لىيه هسىم ال رس ِ
ماث الر ِ
اثاغ لنُما لر َِج ثه كما
َ
البخاجي.
ِ
***

***

يح
ص ِ

***

ه فام حُيثه سب انه لن أنبيائه لىيهم الصالة هالسالم قال ذيهم:
{أهلَئِ ر ِ
ِ
اّلل لىَي ِهم ِمن النربِيِ ِ
آر َم َهِمم ْرن َمحَْىنَا َم َع ن ٍ َهِمن ذ ِِجيرِغ إِثََّْر ِاو َيم
ْ َ
َّي من ذ ِِجيرغ َ
ين أَنَّْ َا َم ر َ ْ ِ َ ِ َ
ي الك َ
هإِسرائِ ِ
آاي الر ْمحَن َ ُّرها س رجُا َهث ِليِا}
يل َهمم ْرن َو َُيَّْنَا َه ْ
اافََّبََّْيَّنَا إِ َذا تَّْفَّىَ َلىَْي ِه ْم َ
َ َْ َ
لئي الكين تف رل هللا لىيهم هألىَ مرتبفَهم ثَّي البشر ِمن النبيَِِّي ِمن ِِ
ذجيرِغ آرم :إرجيس
أي :أه َ
َ
همن ِ ِ
ذجيرِغ من محىناوم مع ن  :إثراويم ِ
ِ
اويم :إمساليل هإس اق هياق ب
هن همن ِِ َ َ
ِ
ذجيرغ إثر َ
ذجيرِغ إسرائيل (هو ياق ب) :م س هواجهن هزكراي هحيىي هليس ِ .
وؤالث ِمن ِ
ِ
همن ِِ
مجىغ َمن
َ
ِ َ
َ
اثق هاصطفيناوم لىنب رة إذا مسا ا كالم هللاِ املف ِمن ِ
آلالئه ِ
هثيان قُج ِته هلظمفه
أجشُانوم إىل ِِ
َ
َِ
شات قى هبم لككره هذا ت لي هنم شيغا منه إقر ااجا منهم
السج ِر لرِِهبم هقُ
لرجها إىل ُّ
ْ
للاب ريرِغ له سب انه.
(تفس اآلاي من :ال ا ح

الففس للاتب املقال )824-818/2
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(ج)
صفة خاصة بألنبياء ..فهل من مشمر ؟
اآلية أوالً:
ِ ِ
ص ٍغ ِذ ْكَرى الُرا ِج} [س جة ص]46 :
يفى املسىم ق ل هللا تباجك هتااىل{ :إِ ران أَ ْ ىَ ْ
صنَاوم خبَال َ
ِ
ِ
صَّي لنا
هااىناو ْم ال َ
هو ال يارف ماناوا حالباا .هتفس وا :لقُ اصط َفيناو ْم -أي األنبياثَ -
ٍ ٍ
ِ
رائما.
راج اآل ِ َرةَ مهرهم ر
األهل هت َك ُّكر ْ
وي َااىهم الُ َ
وم هلا ا
ثسبَب َ صىَغ َاىيىَغ ذيهم َ
هإذا لرذنا أن املؤمنَّي أي ا ا يككرهن الي م اآل ِ ر لىمنا أن األنبياث لىيهم الصالة هالسالم هلم
ش ن أكرب هألظم منهم ذلي هو رمي مغ تككروم اآل رة هلمق إمياهنم هبا همارذفهم
األم هليُوا هت ع
أبو ال القيامغ لنُ اثشر هاثساب هتبُُّل األجض هالسماث هي م ترتك ُّ
اثامل محىها من اخل ف هاهلىع هلنُ تطاير الص ف هكل ينفظر ما يق ي هللا ثه ...مث
تص ُّجوم اجلنغ هنايمها هالناج ها يمها تص اجا ك نه هاقع أمام ألينهم..
كل وكا هح ه يفككره األنبياث هال يغيب لن لهلم .ذهكه صفغ اصغ هبم هيشرتك املؤمن ن
ماهم وكه الصفغ كما يشرتك ن ماهم صفا أه ألمال أ رى يؤرههنا ذهم يصىُّ ن
أي ا ا مثىهم هخيش ن هللا ككلي هللن ثفاجق كب ثينهما كيفيغ ذلي.
هلنُما أجار ثاض الص اثغ ج ي هللا لنهم أن يزيُها من لباراهتم هتنسلهم هينقطا ا لن
الُنيا ثكلي نبرههم الرس ل صى هللا لىيه هسىم إىل أن وكا ليس من أرب اإلسالم هال و
همرشُا" :أما ههللا إين أل شاكم هلل
ماىما
ا
من طبيافه هإن ثُ ذيه لبارة أكثر .مث قال هلم ا
أتزهج النساث ذمن جحب لن سنريت ذىيس مين"
هأتقاكم له للين أص م هأذطر هأصىي هأجقُ ه ر
كما جهاه البخاجي هح ه.
ذاألمر يفاىق لاللفزام آبراب الُين همارذغ حُهره هأكثر من يارف وكا وم الاىماث الكين
ياىم ن ذرائض الُين هسننه هآراثه كما ثيرنها هللا هجس له هلكلي ذهم الكين خيش ن جهبم حقيقغ
اّلل ِمن ِلب ِارهِ
هثفص ج إمياين هلىمي مبين لى أرلغ هش اوُ يق ل هللا تااىل{ :إِرَّنَا َخيْ َش رَ ْ َ
قرل من األنبياث
الْاىَ َماث} [س جة ذاطر .]28 :هكىما ازرارها لىما ازرارها شيغ ..هازرارها ا
ذهم هجمفهم الاىم هالرتثيغ ..وكا إذا كان لىمهم هلل هليس لىُنيا هالسىطان.
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األنبياء  ..وذكرى الدار:
هإ رن تككر األنبياث لىيهم الصالة هالسالم الي َم اآل َر يا ر إىل أنه الي م األكرب الكي جيب أن
سب حساثه أكثر من حساب كل شيث الُنيا أكثر من
تفجه األنظاج كىها إليه هأن حي َ
املال همن ال لُ هأكثر من اثياة هما ذيها كىها.
هوكا ما ال يقُج لىيه إال وم لىيهم الصالة هالسالم أما اآل رهن ذىيس كل هقت هل
كان ا ككلي ل صى ا إىل رجاغ املالئلغ أه قريباا منها هو ماىن ما ااث حارمغ مفميزة
حفظفها لنا الس ة النب يغ هكفب األحارياب هقصص الص اثغ ج ان هللا لىيهم.
ذقُ جهى مسىم ص ي ه لن حنظىغ األسيُي (هكان من كفراب جس ل هللا صى هللا لىيه
هسىم) قال :لقيَين أث ثلر ذقال :كيف أنت اي حنظىغ؟
انذق حنظىغ.
قال :قىتَ :
قال :سب ان هللا! ما تق ل؟
قال :قىت :نل ن لنُ جس ل هللا صى هللا لىيه هسىم يك ِكِران للنا ِج هاجلنرغ حىت ك ران جأي
األهالر هال رياا
الاَّي ذإذا رانا من لنُ جس ل هللا صى هللا لىيه هسىم لاذَ ْسنا األزهاج ه َ
ذنَسينا كث اا.
مثل وكا.
قال أث ثلر :ذ هللا إان لنى َق َ
انذق حنظىغ اي
ذانطىقت أان هأث ثلر حىت ر ىنا لى جس ل هللا صى هللا لىيه هسىم قىتَ :
جس ل هللا!
ذقال جس ل هللا صى هللا لىيه هسىم" :هما ذاك"؟
لنُك تك ِكِران للناج هاجلنغ حىت ك ران جأي لَّي ذإذا َرانا من
قىت :اي جس َل هللا نل ن َ
لنُك لاذَ ْسنا األزهاج هاألهالر هال رياا نَسينا كث اا.
َ
ذقال جس ل هللا صى هللا لىيه هسىم " :هالكي نفسي ثيُه إ ْن ل تُهم َن لى ما تل ن َن
لنُي ه ال ِِككر لصاذ فلم املالئلغ لى ذَّرِشلم ه طرقلم هللن اي حنظىغ سالغا
مالث مرا  .اوَّ.
هسالغ" َ
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رائما ذه من طَّي الُنيا الكي له
نام! إن اإلنسان ثطبيافه ال يسفطيع أن يل َن مالئلياا ا
صائص همميزا هالُنيا حتفاج إىل لماج هاإلنسان حيفاج إىل مال هإىل تاىم أشياث كث ة
تسالُه لىايش الُنيا لنفسه هألهالره هأوىه هآل رين هكل وكا حيفاج إىل هقت هإىل
االلفهاث للُنيا.
هاألنبياث لىيهم الصالة هالسالم يامى ن ككلي هللنهم مف كى ن لى هللا ح رق الف كل هال
وم لمىهم لى رل هتم هتبىيغهم هال ينشغى ن ثه لن هظيففهم األساسيغ ذهم يامى ن
يطغ ُّ
هيككرهن هللا هيفك ركرهن اآل رة هياىَم ن الغايغ من كل لمل هي رث ن األمثال لىناس من هاقع
ِِم ألماهلم.
مايشفهم هأح اهلم لففاىق قى هبم لآل رة حىت ال ينس وا
هإن اجتباطهم لآل رة يبُه من الل حياهتم اخلاصغ هالاامغ.
ذهم حيب ن الابارة هيقيم ن الىيل هجس لنا اللرمي صى هللا لىيه هسىم قام حىت "ت رجمت
لرب الارزة الكي أكرمه للنب ة كما البخاجي هح ه.
قُماه" من الابارة؛ شلرا ِِ
هلش قه إىل اآل رة ا فاج ا اج جثه ذفي حُياب لائشغ ج ي هللا لنها الكي جهاه لنها
البخاجي جمحه هللا ص ي ه" :كان جس ل هللا صى هللا لىيه هسىم هو ص يح يق ل :إنه
نيب قط حىت يرى مقاُه من اجلنغ مث حيىي أه خي ر  .ذىما اشفل هح ره القبض
قبض ٌّ
مل ي ْ
هجأسه لى ذخك لائشغ حشي لىيه ذىما أذاق شخص ثصره حن سقف البيت مث قال:
الىهم الرذيق األلى  .ذقىت :إذاا ال جياهجان".
تذكري وتوجيه:

هكان لىيه الصالة هالسالم إذا اافمع أبص اثه ذ ركروم لآل رة أه انرى ذخطب ههلظ..
هااث حُياب جهاه الرتمكي هص ه" :هلظَنا جس ل هللا ثاُ صالة الغُاةِ م لظغ ثىيغغ
ههاىت منها القى ب."...
ذجذت منها الاي ن
ْ
هقُ يبُه طبيايا أن يفج رش جال جمىس هال يُل وكا إىل الففا ٍ إليه هللن جس ل هللا
تاىيما هتكك اا ألص اثه هترثيغ هلم
صى هللا لىيه هسىم جثط وكا األمر الاار ر
ي لآل رة؛ ا
ِ
ذقال لىيه الصالة هالسالم ملن جت رش ِ :
"أقص ْر من اشائي ذإن أط ل ِ
القيامغ
الناس ا الا ي َم
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أكثروم ِش اباا
(.)343
هإهنا لرتثيغ مؤمرة هانا غ ثل وي أثىغ أن اع الرتثيغ أتم اا ألين الفكك للث اب هالاقاب
األ رهي الكي يص ُِِق ثه هينفهي لنُه املؤمن ن الصارق ن هيرا ن ثكلي ج هذ زا .هقُ
هجر جهايغ اثن أيب الُنيا أن ذلي الرال الكي جت رش -هو أث ا يفغ ج ي هللا لنه -قال:
ذما شبات منك مالمَّي سنغ!!
اثق.
إهنا الطالغ هإنه اإلميان الاميق هإهنا الرتثيغ هالفزكيغ هإنه االلفزام للُي ِن ِ
هككا األمر حُياب مسىم لنُما رج جس ل هللا صى هللا لىيه هسىم هأث ثلر هلمر من
مير ولكا رهن تكك
ثي هتم من شُرة اجل ع مث شبا ا هجهها لنُ أنصاجي كرمي مل يرتك األمر ُّ
هالفباج ثل ذ ركرمها لآل رة هقال" :هالكي نفسي ثيُه لفس ل رن لن وكا النايم" .ياين القيام
حبق شلره.
ِِ
حياب ص اثفه هير ِِحبهم اثراسغ
همما هلظ ثه جس ل هللا صى هللا لىيه هسىم حزهة هو ُّ
الُنيا" .جهاه اثن أيب الُنيا هاثاكم هح مها هأهجره

السىسىغ الص ي غ

ق له" :حرمت الناج لى ل ٍ
رمات من شيغ هللا حرمت الناج لى لَّي سهر
َّي
ْ
هللا" جهاه اثاكم هص ح إسناره.
هقال لىيه الصالة هالسالم ترويب مؤمِِر ينصح ثه أ رمفه كىرها" :اي أ رمغ حممُ ههللا ل تاىم ن
ما ألىم لبليفم كث اا هل لفم قىيالا" .جهاه الشيخان.
ههلظه صى هللا لىيه هسىم كث هال يلار ال لظ خيى من الفكك لآل رة ذه ياين األمر
للطالغ هالنصح هالفكك للا اقب هالااقبغ انغ أه انج ذالفكك لآل رة و أثىغ ال لظ.
هأمثىفه كث ة السنرغ.
هكث اا ما كان يُل لىيه الصالة هالسالم آ ر اجملىس لثُياب الكي ذيه الُلاث املشه ج:
"الىهم اقسم لنا من شيفي ما حي ل ثيننا هثَّي مااصيي" الكي جهاه الرتمكي هح ه هح رسنه
ص يح اجلامع ذقُ قال اثن لمر ج ي هللا لنه :قىرما كان جس ل هللا صى هللا لىيه هسىم
يق م من ٍ
حىت يُل َ هبؤالث الُل ا ِ ألص اثه .هذيه" :همن طالفي ما تبىِِغنا ثه انرفي"
جمىس ر
"هال جتال الُنيا أكرب ِمهِنا".
سبيل
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الذكر اجلليل:
هكان لىيه الصالة هالسالم "يككر هللا لى كل أحيانه" كما اتفقا لىيه.
تبَّي مُى ما كان لىيه الرس ل صى هللا لىيه
هإن نظرة كفب الُل ا هاألذكاج هحُوا ِِ
هسىم من اجتباط للُين لامغ هلآل رة اصغ ذه لىيه الصالة هالسالم يككر هللا أبن اع
الككر ماظم حركاته هتنقالته السفر هاث ر هانفر اارا ثنفسه أه لنُ أص اثه أه أزهااه
ه السىم هاثرب هلنُ الراحغ هالفاب ه الر هالغ ب.
انثض لإلميان ذه ال يفف يككر هللا أبن اع الككر هو االس أه قائم
هإن قىب املؤمن ٌّ
حي ٌ
أه لامل هيق ل :أسفغفر هللا هثسم هللا هسب ان هللا هاثمُ هلل هال إله إال هللا ههللا أكرب
صل لى سيُِِان حممُ هال ح ل هال ق ة إال لهلل هما شاث هللا ...يق ل وكا هو
هالىهم ِِ
جمالس الُين أه الُنيا ه املسااُ أه األس اق..
اثاب
هأهجر ونا اثُياب لن الككر ألن ش نه لظيم هألنه ياىق القىب لهلل هللي م اآل ر هإن ر
لىيه هاالنشغال ثه يسىي ثه الطريق الص يح إىل ج جثه ألنه يه ِِكب نفسه هيباُه لن
رِ
اّللَ ِذ ْكرا َكثِ ا} [س جة
ين َآمن ا اذْكرها ر
اثرام هلكلي يق ل جثُّنا سب انه هتااىلَ { :اي أَيَُّّ َها الك َ
األحزاب ]41 :أي اذكرهه للفسبيح هالف ميُ هالفلب هالفهىيل هالف ميُ هالفقُيس
يام أحىب األهقا لى ما وُاكم إىل اإلميان هأنام لىيلم أبن اع النام.
ذكرا كث اا ُّ
ا
ذلان ذكره هتكك ه صى هللا لىيه هسىم أص اثه لآل رة مففالياا ...ذهي املآل األ لإلنسان
هاملص الكي ينفهي إليه هال ت ثغ ذلي الي م هال جا ع إىل الُنيا هللنه ي م اثصار
هت زيع النفائج.
الفائدة العملية من الذكرى:
ها انب الفائُة من اإلميان للي م اآل ر لُيُة.
حياب املؤمن لى األلمال الصاثغ ياين اجليُِِة الق ميغ البنراثة اليت تا ر ذائُهتا اثقيقيغ
ذه ُّ
لى نفسه هلى املسىمَّي هالناس لامغ .هال يل ن الامل صاثاا إال إذا كان م اذ اقا لىشرع
الصا ل اه هللا تااىل.
ه ا
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هوكا ياين -من هاه آ ر -أنه ال يفص رج من املسىم املىفزم ثُينه رج لى لبار هللا هال ذسار
شر الُنيا ذاهلل ال أيمر للف شاث هينه لن ال رج هاملنلر هال يقبل من اإلنسان إال
هال ٌّ
الصا.
لمالا طيبا ا
اثياة ال َتش ث ائقه.
هناىم هبكا الف ايه الرلين أن املرث هبكا يل ن لنصر
يلف لن الظىم هلن كل ما ي ُّر للناس ذه يارف أنه سي اسب
ذإن صاحب وكا اإلميان ر
لى ما يامل هيااقب أش رُ الاقاب لى ذال املنلر هإيكاث الناس هلكلي ذه حيسب ألف
حساب ملا سيقُم لىيه من ذال -إذا كان ذا إميان صارق -ذاآل رة حق هاثساب رقيق
هاحملاسب اجلبِاج...
لينظر كلٌّ ما يقُم لىيه من ٍ
لمل هو يفص رج م قفه ي م القيامغ من الل ق له تااىلَ { :هن ِف َخ
ه ْ
الص ِج ذَلِي يَّ م الْ ِل ِ
يُ َ .ه َااث ْ ك ُّل نََّ ْف ٍ
س رم َا َها َسائِ ٌق َه َش ِهي ٌُ} [س جة ق]21 20 :
ِ ُّ
َ َْ َ
فس ذلي الي م ثَّرةا كانت أه ِ
أي :ااثَ ْ ك ُّل نَ ٍ
ذااَرة ماها َمىَلان أحُمها يَس قها إىل
َ َ َ
شهُ لىيها مبا لمىَت...
َ
احملشر هاآل َ ر يَ َ
ِ ِ
نفجا له؟!
مُير لمىه ذ ق جأسه ..كم يل ن مفقناا ذيه هم ا
ذىيَ ْ
امل كلٌّ جمال لمىه هو يرى َ
هذاك أثىغ هأ ف.
هلينظ ِر اللاتب ككلي كم يل ن منص افا هصارقاا همف رااي اث رق هو يلفب ...هولكا كل
ذئا اجملفمع مجيع مهامهم هألماهلم.
هينشطها لامل اخل ا هيلفها لن سفاسف األم ج
ذاإلميان للي م اآل ر يه ِِكب النفس ِِ
هاأل الق الُنيرغ هالف احش هامل ثقا هحيثُّها لى األلمال الصاثغ هلى االقفُاث للل رمل
من البشر أنبياث هللا هجسىه لىيهم الصالة هالسالم ذهم القُهة تككر اآل رة هالفكك هبا
هالامل هلا.
هاإلميان للي م اآل ر يبااب لى الففلر هااللفباج هإن سبب لُم الفباج اللاذرين يا ر إىل
لُم إمياهنم لملاار هلُم اكرتامهم هال مباالهتم أبمره .يق ل هللا تااىلَ { :هلََق ُْ أَتََّ ْا َلىَ الْ َق ْريَِغ
الرِيت أ ْم ِطَر ْ َمطََر ال رس ْ ِث أَذََّىَ ْم يَل ن ا يَََّرْهَهنَا ثَ ْل َكان ا َال يََّْرا َن نش جا} [س جة الفرقان.]40 :
يق ل جثنا سب انه هتااىل{ :هلَ أ رَهنم آمن اْ هاتَّر َق ا لَمث ثغٌ ِمن ِل ِ
اّلل َ ْ ٌ لرْ َكان اْ يََّ ْاىَم َن}
نُ ر
ْ َ َ ِْ
َْ ْ َ
[س جة البقرة.]103 :
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حياته أن تل ن لىامل لآل رة هال ينس نصيبه من

إن اإلميان يناري املسىم أن األصل
الُنيا.
هإن ظه ج آاثج وكا اإلميان لى سى ك الفرر و املطى ب هاملهم وكه اثياة هو ما ينبغي
أن يبُه من الل مااشه هتاامىه مع الناس هقُ طبق األنبياث لىيهم الصالة هالسالم ذلي
إمياان ه شيغ .هكىما الفزم املؤمن ن هبكا اإلميان
هاقاهم ذلان ا ألُل الناس هأصُقهم ا
همفطىباته كان ا أقرب إىل إميان األنبياث هسى كهم لىيهم الصالة هالسالم.

مرتبة هل َمة عالية:
هقُ يس ل املرث هيق ل :كيف ال ص ل إىل وكه املرتبغ هوي تككر اآل رة كث اا؟
هال شي أن اجل اب حيفاج إىل مقال هأكثر هأذ ِكِر لألوم.
ألم هال ينفصل لنه هزايرة اإلميان حق هتل ن للففلر
ذإن الي م اآل ر ازث من إميان ِ
هااللفباج هالطالغ هقراثة القرآن خبش ع هتُثُّر هللككر اجلىيل هالف ثغ هاالسفغفاج هقصر
األمل هالفقىل من طىبا الُنيا هذال اخل ا هترك املنلرا هاتقاث حماجم هللا لامغ هالباُ
ألين
لن الفس يف هالالمباالة هش ك الازميغ لطىب املاايل هطىب اإللانغ من هللا (الىه رم ِِ
هشلرك هحسن لبارتي) هجمالسغ الصاثَّي هالاىماث الاامىَّي من الكين
لى ذكرك
َ
سيماوم ها وهم من أمر السج ر هقراثة كفب الزوُ هالرقائق هذيها الاجب من أ باج
الصاثَّي هولكا كان يفال لبُهللا ثن املباجك ينظر آاثج الص اثغ هالفاثاَّي هألماهلم
هيق ل إنه هبكا جيالسهم هيل ن ماهم هألف اثن قُامغ كفاثه "الرقغ هالبلاث" ليُاهي أب باجه
قس ة قىبه -هو من و  -هيسفجىب هبا رم ع لينه قال " :ذطىبت ذلي مظانه ذىم َأج
أمجع ملا أجر من أ باج الصاثَّي الكين تنزل الرمحغ لنُ أذكاجوم هحتيا
أاىب له هال َ
َ
القى ب ثسماع أ باجوم هحتصل الساارة لقففاث آاثجوم".
مواقف:
هأ باج الصاثَّي هم اقفهم تككر اآل رة أي ا ا كث ة ال حتص  ..هأكففي مب اقف ماُهرة
س ته الثن اجل زي هح وا ذقُ
لىخىيفغ الزاوُ لمر ثن لبُالازيز جمحه هللا كما هجر
26

كان أم املُينغ هأم اا لىمؤمنَّي هكان يشار مبسؤهليفه لن األمغ كىها هخيش اثساب
هو ما يناسب املقال .هقُ كان إميانه للي م اآل ر ق ااي هلمي اقا هأمرر وكا أسى ثه همنهجه
اثلم الكي و ألى هأالٌّ املناصب الُني يغ ذلان من ألُل اخلىفاث الكين لرذهم َتجيخ
اإلسالم.
هقُ لرف القراث كيف ذجذت لينا جس ل هللا صى هللا لىيه هسىم لنُما ثىغ لبُهللا ثن مسا ر
ٍ ِ
ِ
ي َلىَ َوَّؤالث َش ِهيُا} [س جة
ف إِذَا اْئَّنَا ِمن ك ِِل أ رم ٍغ ثِ َش ِهيُ َهاْئَّنَا ثِ َ
ق له تااىل{ :ذَ َلْي َ
النساث ]41 :كما جهاه الشيخان هح مها.
هصى أحُوم ىف لمر ثن لبُالازيز ذقرأَ { :هقِف و ْم إِ رهنم رم ْسئ ل َن} [س جة الصاذا :
 ]24قال :ذجال يلرجوا ال يسفطيع أن جياهزوا ياين من البلاث.
ِ
ِ
ِ
ي
َّي َر َل ْا ونَال َ
هلنُما كان أم املُينغ هقرأ لنُه جالَ { :هإِذَا ألْق ا مْنَّ َها َم َلاانا َ يِِق ا م َقرن َ
مَّب جا} [س جة الفرقان ]13 :ثل حىت حىبه البلاث هلال نشيجه ذقام من جمىسه ذُ ل
ثيفه هتفرق الناس.
رمس ك َِِج ْ } ذقال :هما ش ن
هلنُما كان ىيفغ صاُ املنرب ذخطب ذقرأ{ :إِذَا الش ْ
اجل ِ يم ساِر  .هإِ َذا ْ ِ
ت}
اجلَنرغ أ ْزل َف ْ
الشمس؟ { َهإِ َذا النُّج م ان َل َُ َج ْ } حىت انفه إىل { َهإِ َذا َْ
َِ ْ َ
قال جاهيه :ذبل هثل أول املسجُ هاجت رج املسجُ للبلاث حىت جأيت أن حيطان املسجُ
تبلي ماه!
هثل مرة ذبل أول الُاج لبلائه هوم ال يُجهن ملاذا يبلي ذس لفه زهافه لن سبب ثلائه
ذقال :ذكر اي ذاطمغ منصرف الق م من ثَّي يُي هللا ذريق اجلنغ هذريق السا  .مث
صرخ هحشي لىيه.
هكان ي اما ساكف ا هأص اثه يف ُرم ن ذقال ا له :ما لي ال تفلىم اي أم املؤمنَّي؟
مفلرا أول اجلنغ كيف يفزاهجهن ذيها ه أول الناج كيف يصطر ن ذيها .مث
ذقال :كنت ا
ثل .
إن الي م اآل ر ي م صاب شُيُ مه ل يشيب ذيه ال لُان هحياسب ذيه كل لى لمىه
هشقي ه احي هلك ه الُ
هإن كان مثقال ذ رجة هيفرز أول اجلنغ من أول الناج ذسايُ
ِ
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هُمىرُ .هأنفم أيها األحياث مازلفم الُنيا هوناك مفرسع أل ْن تامى ا هتف ث ا هتامى ا صاثاا
ِ
مشمر؟!
هتككرها اآل رة حبق ...ذهل من ِ
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(د)
ميزة نبوية حممدية
األنبياث لىيهم الصالة هالسالم أيُِِها مباجزا تناسب لص جوم هثيئاهتم لفل ن حجغ ها
هقاطاغ لى من ثاث ا إليهم.
منشرا لهُ م س لىيه الصالة هالسالم ذجاث ماجزته أق ى هأكرب من
ذقُ كان الس ر ا
كل ألمال الس رة اليت كان ا يفباو ن هبا مع ما س روم من حيل ه ُع هماجزة م س
لىيه الصالة هالسالم كانت حقيقيغ أبمر من هللا تااىل؛ لفل ن رامغغ للثغ لى الففل مث
اإلميان ثنب ته لىيه الصالة هالسالم ذال يقُج لى وكا ثشر.
ه هقت ليس لىيه الصالة هالسالم انفشر الطب هلال ش نه ذلان إحياث امل ت لى يُيه
كل ما كان يبفُله األطباث هالصيارلغ مهنهم الاىميغ هما
إبذن هللا تااىل ألظم ه ر
أال من ِِ
ال يقُجهن لى اإلتيان مبثىه.
أما نبينا حممُ صى هللا لىيه هسىم ذقُ متيرز لصره للبالحغ الفائقغ النظم هالنثر حىت كان ا
ياىق ن الرائع منها لللابغ ثاُ رجاسغ هحتليم .للن ما ااث ثه لىيه الصالة هالسالم من قرآن
من لنُ هللا تااىل أسلت مجيع ثىغاث لصره هح ر لق هلم هحتُراوم همن أي ثاُوم أبن أيت ا
ثاشر آاي من مثىه أه ثس جة منه هل كانت قص ة ال تفجاهز مالث آاي هال تزيُ لن
سطر هاحُ!
هما متيرز ثه جس لنا اللرمي لن لقي الرسل لىيهم الصالة هالسالم و أميفه صىفها مباجزة
غ

تغاير ما كان من أمر األنبياث الساثقَّي ذيما أجسى ا ثه من ماجزا تناسب لص جوم
شلىها هن لها هلم مها هاسفمراجيفها ثيان من هللا تااىل لى قُجته لى تن يع املاجزا
كفن يع اخلىق ذقُ ىق آرم من تراب من رهن أب هال أم ه ىق ح اث من ذكر لى ح
طريقغ الفزهيج ه ىق ليس من أنث ذقط ثلىمغ منه ه ىق نسل آرم من ذكر هأنث ..
حممُا صى هللا لىيه هسىم نبيًّا أميًّا ال يارف
ه القُجة لى تن يع لالما النب ة أجسل هللا ا
قراثة هال كفاثغ همع ذلي أيُه ثلفاب و أثىغ ما يل ن هما ال يقُج لى اإلتيان ثه أحُ
من البشر!
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هأتييُا لرسالغ اإلسالم ذإن من أيُِِ
هياين وكا ق ة أكرب املاجزة هأكثر االث هه احا
ا
ٍ
تفبَّي ذيه املاجزة أكثر.
ثلفاب ألى ثالحغ هو أمي ر
همل يككر لن األنبياث الساثقَّي – ممن أهت ا كفباا  -أهنم كان ا أميَّي ح لاجذَّي أبسى ب أق امهم
القراثة هاللفاثغ.
صائص اثبيب" هو
هقُ ذكر السي طي الباب األهل من "أَّن ذج الىبيب
اخلصائص اليت ا فص هبا جس ل هللا صى هللا لىيه هسىم لن مجيع األنبياث همل يؤهتا نيب قبىه
ق له" :هإبيفائه اللفاب هو أمي ال يقرأ هال يلفب".
همع أميفه لىيه الصالة هالسالم ذقُ كان أذصح الارب! هألىم الناس!
أحب ىقه إليه.
هاثمُ هلل الكي ااىنا لى رين امت أنبيائه ه ِِ
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(هـ)
جنات ...كيف جتري من حتتها األهنار؟
ٌ
ِ
مفسرهن ولكا رهن
اآل رة أبهنا "جتري من حتفها األهناج" هي جروا ِ

يرر كث ا هصف اجلنا
زايرة.
أكثر من م ٍع أن "من حتفها" تاين " الهلا" أي ثَّي قص جوا هثساتينها.
هذكر اثن كث
َ
َ
هحتت
هقال تفس اآليغ ( )24من س جة اثج :أي تفخرق أكناذها هأجاائها ها انبها
َ
ِ
يفسر األهناج ال مبا جيري ذيها
أشجاجوا هقص جوا يَص ِرذ هنا حياب شاؤها هأين شاؤها .اوَّ .هو ِ
ٍ
سىسبيل ذقط ثل أبن اع الاصاير هاملشاجب من لنب هلسل همخر هماث ح آسن
من ماث
هح ذلي مما ال لَّي جأ هال أذن مسات هال طر لى قىب ثشر.
هيككر الزُمشري اراين األهناج من حتت اجلنا أبنه :كما تََّرى األشجاج الناثفغ لى ش اطئ
األهناج اجلاجيغ.
الهلا مطرررة ..هأن
قال :هأنزه البساتَّي هأكرمها منظرا ما كانت أشجاجه مظىرىغ هاألهناج
اجلنان ال ترهق لىن اظر هال تبهج األنفس هال جتىب األجحييغ هالنشاط حىت جيري ذيها األهناج
هإال كانت أشجاجوا كفماميل ال أجها ذيها هص ٍج ال حياة ذيها.
أق ل :هل جأى القاجئ مفنزوا أج ه جمل انلم هحص صغ يسيل املاث لىيها سيالانا هميشي
ثَّي األشجاج اخل راث جقراقاا ذى تنزه ذيه ألهبج نفسه هملا ذرت شففاه من االثفسام هملا نسي
وكا املنظر ذإنه ال يلار ميامىه مجال طبياي .نس ل هللا انفه.
هقال اآلل سي اآليغ ( )9من س جة ي نس تفس ه (جه املااين) :أي [جتري] من حتت
منازهلم أه من ثَّي أيُيهم .هقال تفس اآليغ ( )14من س جة اثج هاآليغ ( )11من س جة
يُ لجلنا األشجاج املفلامفغ الساترة ملا حتفها ذجراين
الربهج رجماا ثَّي تفس يهما :إن أج َ
يُ هبا األجض املشفمىغ لى األشجاج ذالفباج الف فير ِغ للنظ ِر
األهنا ِج من حتفها ظاور هإن أج َ
إىل ازئها الظاور ذإ رن أشجاجوا ساترةٌ لساحفها هاسم ِ
اللل.
اجلنغ يطىق لى
َ
ِ
ي َْحتفَ ِ
هقال البغ ي :أي ثَّي أيُيهم كق له لز هال{ :قَ ُْ اال جثُّ ِ
ي َس ِرِايا} [س جة مرمي:
ََ َ َ
 ]24أي ثَّي يُيها .هقيل جتري من حتفهم أي أبمروم.
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ِ
ِ
س ِيل م ْىي
{هَان َرى ذِْر َل ْ ن ِ قََّ ْ ِم ِه قَ َ
قىت :ياين لأل كما ق له تااىلَ :
ال َاي قََّ ْ م أَلَْي َ
ِمصر هو ِكهِ ْاأل َْهنَاج َْجت ِري ِمن َْحت ِيت أَذَ َال تَّب ِ
تصر .
صره َن} [س جة الز رف ]51 :هياين :حتت ُّ
َْ َ َ
ْ
هجر قصغ سىيمان لىيه السالم مع
هميلن تقريب َّن ِ
ذج قص ٍر جتري من حتفه األهناج كما َ
ِ
ِ
ال
ت َلن َساقََّْيَّ َها قَ َ
يل َهلَا ْار ىِي ال ر
ص ْر َ ذََّىَ رما َجأَتْه َحسبََّْفه جلرغا َهَك َش َف ْ
ثىقيس ذق له تااىل{ :ق َ
ص ْر ٌ ُّممَرٌر ِِمن قََّ َا ِج َير} [س جة النمل ]44 :أي أن القصر كان من زااج جيري من حتفه
إِنره َ
املاث .ذىما جأته ثىقيس ككلي ظنفه ماث كث اا ذلشفت لن ساقيها لئال يبفل م هبا لملاث ذقال
هلا سىيمان لىيه السالم هقُ ملح اسفغراهبا هروشفها :إنه قصر ممىرس مسف ٍ من زااج هليس
ماث.
قىت :هإذا كان االسفشهار لآليغ اليت س جة مرمي ال يسفباُ الف هيل حسبما ذكر ذإن
هصف النايم اجلنغ ال يقاس ثه الُنيا ذقُ ص رح هصفها اثُياب الشريف أن هبا ما
ال لَّي جأ هال أذن مسات هال طر لى قىب ثشر هلكلي ال يسفباُ أن تل ن األهناج
جتري من حتت القص ج اجلنغ كما و ظاور الىفظ ثل هال يسفباُ وكا حىت الُنيا
كنهر هسط يرتثع لىيه قصر خم هألمُته تنزل قار النهر هلى شاطئه متام ا كما تنش
قاع
اجلس ج هثينها ما و ماىرق ال حيفاج إىل ألمُة النهر ...ثل قُ أنشئت قص ٌج حىت ِ
الب اج! نس ل هللا أن يرزقنا انرفه.
(قطاغ من جسالغ لىلاتب ثان ان" :البيان ذيما يركز لىيه القرآن").
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(و)
روحك أيها اإلنسان
ِ
تااىل
ثىغ ذ رجةا من لى ِم هللا َ
ىق ملا َ
ل مج َع لىم اإلنسان كىُّه منك أن َ
ِ
اإلنسان قىيل
لىم
قىيل اًُّا
ثل ٌ
يارف سره حىت اآلن
إن اإلنسا َن مل ْ
هإن سره جهحه
تباب اثركغَ هاثياةَ سائ ِر اسُه
اليت ُّ
هل الوا للان اثرغا وامُة.
هو مل َير وكه الره
يارف تل ينها
همل ْ
هحجمها
هويئفها
هأين تلمن اجلسُ
هال يارف أين تكوب أمناثَ الن م!
ذ ساس حياةِ
ِ
اإلنسان وي الره
هللن اإلنسا َن ال يارف جهحه
ذال يارف أو رم ٍ
شيث ذيه!
ِ
األشياث اليت يراوا ِ
ثاينه أه ث اسطغ
ثاض
إَّنا يارف َ
ثاض أسراجوا ال كىرها
هيارف َ
هما ال يراه أكثر
هللنه ال يارذها
إال ما أ َرب هللا ثه.
إن الره َ لىمها لنُ هللا هحُه:
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الره ِ
ي َل ِن ُّ
{ َهيَ ْس َل نَ َ
الره ِم ْن أ َْم ِر َجِِيب
ق ِل ُّ
َهَما أهتِيف ْم ِم َن الْاِْى ِم إِرال قَىِ ايال}
س جة اإلسراث.85 :
املاري ن
ذهل يافرب ِ
الكين ال يؤمن ن إال مبا يرهن
هوكه وي الره اليت ال يقُجهن لى إنلاجوا
هإن مل يل ن ا يرههنا.
هيسلف ن إذا ا هب ا ثكلي
هللنهم يق ل ن:
اكفشف أشياثَ أ رى
الاىم سيلفشف الره َ كما
َ
إن َ
كما قال ا :إن الاىم سيلفشف امل َ هي قفه!
هوكا امل هالره هاألشياث األ رى الُقيقغ املاقرُة املنظرمغ..
َمن ىقها
همن لىرمها
لفامل ولكا
همن قُرجوا
َ
ثاب ذيها الره َ هاثركغ؟
همن ر
قارج لى إيقاذها
أليس َمن وُاوا هلكا ٌ
ِ
قبض أجهاحهم؟
كما ي قف حركغَ وؤالث إذا َ
هللنهم ال يؤمن ن إال ي َمها!
هال ينفاهم اإلميان ي مئك.
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(ز)
حالة كره
تاامل املس َّ ََّّىم مع اللاذر خيفىف من ص َّ ََّّنف إىل آ ر ذاللاذر احملا ِجب يبغَض هيقاتَل هال
ي مَق ثه هاللاذر الكي ال يؤذي يفاامل ماه كما قال هللا تااىل اثالفَّي:
رِ
ين َملْ يَّ َق َّ َّاتِى ك ْم ِ ال َّ َّ ُِِي ِن َهَملْ خيْ ِرا ك ْم ِم ْن ِر َاي ِجك ْم أَ ْن تََربُّهو ْم
{َال يََّْنَّ َه َّ َّاكم ر
اّلل َل ِن ال َّ َّك َ
رِ
ِ ِ
ين قَاتََّى ك ْم ِ ال ُِِي ِن
َّي  .إِرَّنَا يََّْنَّ َهاكم ر
َهتَّ ْق ِسَّ َّ َّ َّ َّط ا إِلَْي ِه ْم إِ رن ر
اّللَ ِحي ُّ
ب الْم ْقسَّ َّ َّ َّ َّط َ
اّلل َل ِن الك َ
ِ
ِ ِ
ي وم
اورها َلىَ إِ ْ َراال ْم أَ ْن تََّ َلرْو ْم َهَم ْن يََّفََّ َ رهل ْم ذََّ َّ َّ هلَئِ َّ َّ َّ َ
َهأَ ْ َرا ك ْم م ْن ر َاي ِجك ْم َهظََّ َّ َّ َ
الظرالِم َن} [س جة املمف نغ.]9 – 8 :
ب
قىَّت :هالفاَّامَّل مع اللَّاذر ح احملَّاجب يل ن ماَّامال همص َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّا رني يَّغ هال حيََّ ُّ
كاذر ثه هألُاث هللا ألُاثٌ لىمؤمنَّي ذال حيَبُّ ن.
أثُا ذاللاذر ٌّ
ا
لُه هلل ألنه ٌ
َّي لنَّه هال حيمَّل اثق ََُّ هاللره ألحَُّ إال لنَُّ
هاملسَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّىم ذيَّه ِطيَّب هحسَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّن نيَّغ ال تنف ُّ
هحيب هلم اهلُايغ كما حيبها لنفسه.
ال رهجة أه لسبب هايه ثل و مشفق لى اخلىق
ُّ
أحياان إىل ىل الف ازن يصَّ َّ ََّّيب نظرة املسَّ َّ ََّّىم هتاامىه مع األلُاث
هوكا الطيب يؤري ا
ذفل ن النفيجغ ح طيبغ هح صائبغ كما قال سب انه هتااىل:
{ َوا أَنَّْف ْم أ َهال ِث ِحتبُّ َهن ْم َهَال ِحيبُّ نَل ْم} [س جة آل لمران.]119 :
َّىمَّي ي اصَّ ََّّى َن جااالا من اليه ر
أول اللفاب حياب كان ٌ
جاال من املسَّ َّ َ
ياين املناذقَّي ه َ
ف الففنَّ َِّغ لىيهم
لِمََّّا كََّّا َن ثينهم من اجل ا ِج هاثِْىف اجلََّّاوىيرَّغ ذنه ا لن مبََّّاطنفهم َ
َُّيُا هقُ ه َّرح
منهم ر
هثَّي هلم أهنم إن أحبُّ وم ذإهنم ال حيبُّ هنم ثل يبغ َّ هنم ثغ ا َّا شَّ ا
األمر أكثر اآليغ نفسها ثق لهَ { :هإِ َذا َ ىَ ْا َل ُّ ا َلىَْيلم األَ َان ِم َل ِم َن الغَْي ِظ}.
وكا َ
ه اآليغ اليت قبىها تنبيه هحتكير ثق له تااىل{ :قَ ُْ ثَ َُ ِ البََّ ْغ َ َّاث ِم ْن أَذَّْ َ ِاو ِه ْم َهَما َتْ ِفي
صُهجو ْم أَ ْك َرب}!
طىب من املسَّ َّ َّ َّ ََّّىمَّي أن يافربها هال يفمارها الثقغ ثغ ميزان{ :قَ ُْ ثََّيرَّنرا
ه آ ر اآليغ ٌ
لَلم اآلَ َاي ِ إِ ْن كْنَّف ْم تََّ ْا ِقى َن}.
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هلميق ثشََّّلل ال ي صََّّف هل كان لىقى ب
ذبغض املناذقَّي هاللفاج لىمؤمنَّي كب ٌ اًُّا
ٌ
النظر ها وهم .هقُ ثُا شَّ َّ َّ ََّّيث من
صَّ َّ َّ َّ ٌ ملا أطاق املؤمن َ
القرب من ٍِ
أي منهم هال َ
وكا اآلاي الساثقغ.
مير لىيها املسىم هال يفا رمق مُل هلا هوي ق له تااىل:
هوكه آيغ أ رى ُّ
{لَ ْ َِجيُه َن َم ْى َج ا أ َْه َمغَ َاجا ٍ أ َْه م رُ َ الا لرَلرْاْ إِلَْي ِه َهو ْم َْجي َم َن} [س جة الف ثغ.]57 :
صَّ َّن ن ثه أه مغاجا ٍ
ِ
اجلبال خيف ن أنف َسَّ َّهم ذيها أه
أي :ل رأهنم هاُها حصَّ ََّّن ا يف ر
ِ
األجض يُ ى َهنا لص َََّّرذ ا ها َوهم لنلم هأقبى ا إليها هوم يس ََّّرل ن ال يىففف ن
أنفاقا
إىل شيث.
هم ْهرلا لفاجق كم ذهم ال ي ُّرهن ُمالطفلم ر
ألهنم ليس َّ َّ َّ َّ َّ َّ ا
ياين :ل جيُهن ُمَْىَص َّ َّ َّ َّ َّ َّ ا منلم َ
منلم!
ذىي كجوم املسىم ن ذإهنم نسخغ أ رى من البشر ح املؤمنَّي ثل وم لى للسهم.
يق ل لرز ِمن قائل:
ِ
ِ
ض أيْمره َن ِللْمن َل ِر هيَّْنَّه َن ل ِن الْمار ِ
ِ
هف
ََ َ ْ َ َ ْ
{الْمنََّ َّاذق َن َهالْمنََّ َّاذ َقَّ َّا ثََّ ْا َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّهم ِمن ثََّ ْا ٍ َ
هيَّ ْقبِ َن أَي ُِيَّهم نَس اْ اّلل ذََّنَ ِسيَّهم إِ رن الْمنَاذِ ِقَّي وم الْ َف ِ
اسق َن} [س جة الف ثغ.]67 :
َ
ََ
َِ َ ْ
ْ َ ْ
أي :املناذق ن هاملناذقا مفش ََّّاهب ن كالمهم هس ََّّى كهم ر
ألهنم لى ري ٍن هاحُ أيمره َن
ِ
ِ
ِ
اإلميان هالطرالغ همي ِس َّ َّل ن
هينه ن لن
النيب ص َّ ََّّى هللا لىيه هس َّ ََّّىم َ
لملاص َّ ََّّيغ هتلكيب ِِ
أيُيهم لن ال ر ِ
ِ
ذكر هللاِ هترك ا طالفه ذاامىَهم
َ
صَّ َُّقغ هاإلنفاق ذيما ير َّ ََّّي هللا .لقُ نَسَّ َّ ا َ
همنع لط َفَّه هذ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّىََّه لنهم .إ رن
هللا ماَّامىَّغَ َمن نسَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّيَهم ذ َرَمهم من ت ذيقَّه هوَُّايفَّه َ
اثق.
َ
املناذقَّي اجا َن لن الطرالغ ثايُهن لن ِ
ذاك هصََّّف املناذقَّي ِ
ألُاث الُين هانظر إىل هصَّ ِ
َّف املؤمنَّي مبا يناقض هصََّّفهم ق له
ْ
سب انه هتااىل:
ِ
ض أيْمره َن ِللْمار ِ
ِ
ِ
هف َهيََّْنَّ َه ْ َن َل ِن الْمن َل ِر
َْ
{ َهالْم ْؤمن َن َهالْم ْؤمنَ َّا ثََّ ْا َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّه ْم أ َْهليَ َّاث ثََّ ْا ٍ َ
ِ
اّللَ َل ِز ٌيز
َهي ِقيم َن ال ر
اّللَ َهَجس َّ لَه أ ْهلََّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّئِ َ
اّلل إِ رن ِ
ي َس َّ َ ْ َمحهم ِ
ص َّالَةَ َهيَّ ْؤت َن الرزَكاةَ َهيطيا َن ِ
َح ِل ٌيم} [س جة الف ثغ]71 :
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ثياهنا :هاملؤمن َن هاملؤمنا يفناص َّ َّ ََّّره َن هيفااهن َن لى ِ ِ
الربِ هالفق َى هيفاا َّ َّ ََُّّه َن لى ما
ِ
ذيه وم ه الناس.
لإلميان ه ِ
الطالغ هاإلصَّ َّ َّ ََّّال هينه َن لن الشَّ َّ َّ َّ ِ
ِ
أحلام
َّرك هاملاصَّ َّ َّ ََّّيغ هما خيالف
ذي مرهن
َ
َ
صَّ َّ َّ َّ َّى ا ِ املطى ثغَ منهم هياط ن اثق َق ال اابغَ املرتتِِبغَ لى أم اهلم
ال رشَّ َّ َّ َّ َّرع ُّ
هيؤره َن ال ر
لئي املفرصَّ َّ َّ ََّّف َن َ ِ
صَّ َّ َّ َّفا سَّ َّ َّ َّ محهم هللا
أمر َ
ههن أه َ
ثفىي ال ِ
هيطيا ن هللاَ هجسَّ َّ َّ َّ لَه ذيما َ
هيف الِوم ثىطفَّه إ رن هللا لزيز ال ميفنع لىي َِّه مَّا يريَُّه هال ي ِ
اجزه شَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّيث لن إجنَّا ِز هل ِ
َُّه
َ ٌ
ٌ
ِ
ههليُه حليم ي ع األم َج م ا اِها كما ينبغي ال يف ته شيثٌ من ذلي.
همما هصَّ َّ ََّّف هللا تااىل ثه اللاذرين؛ ليشَّ َّ ََّّمئرز منهم املسَّ َّ ََّّىم ن هيارذ ا حقيقفهم هيلرو وم
أي ا ا ق له تااىل اآليغ ( )45من س جة الزمر:
ِ ِ ِ ِ ِ ِ رِ
رِ
ين ِمن رهنَِّ ِه
{ َهإِذَا ذكَِر ر
ين َال يَّ ْؤمن َن ل ْآل َرة َهإذَا ذكَر الَّك َ
اّلل َه ْحَّ َُه ا ْمشََّ َرز ْ قَّى ب الَّك َ
إِ َذا و ْم يَ ْسفََّْب ِشره َن}!
هأ اا ...يق ل هللا تااىل:
آلثو ْم أ َْه
{َال َِجتُ قََّ ْ م ا يَّ ْؤِمن َن ِل رّللِ َهالْيََّ ِْم ْاآل ِ ِر يَّ َ ُّاره َن َم ْن َحار ر
اّللَ َهَجسَّ َّ لَه َهلَ ْ َكان ا َ
أَثَّْنَاثو ْم أ َْه إِ ْ َ َاهن ْم أ َْه َل ِش ََهت ْم[ }...س جة اجملارلغ]22 :
أحُا من املؤمنَّي لهللِ هالي ِم اآل ِر  -ثص َّ ٍ
َُّق هإ ٍ
الص -ي ال ن هيص ََّّارق َن
أي :ال جتُ ا
ألُاثَ هللا هجسَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ له هل كان وؤالث األلُاث آلثَوم أه أثناثَوم أه إ َاهنم أه قبيىفَهم
همن هاالوم ذه ماهم ي َم
هلشَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َهتم أه ًّأاي من أقاجهبم ذالاقيُة ُّ
أوم من النر َسَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّب َ
القيامغ.
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(ح)
املعروف ..ووالء املسلم
ِ
ِ
اإلميان يسبِِب له مشلىغا الاقيُة!
ايف
إسُاث اللاذ ِر مارهذاا ملسى ٍم
ِ
ِ
ِ
الظرهف الصابغ ك ِال الالائَّي املسىمَّي
اثااغ ه
هقت
هقع وكا املارهف
ه اصغا إذا َ
ِ
مقاثل من كان
القىب مييل إىل مسُي املارهف ذيَ َمُ احملفاج صنياه ه ىقه
الغرب ذإن َ
ِ
الفاسف ممن يُرل ن انفماثوم إىل اإلسالم.
القهر ه
َ
الظىم ه َ
َيرى منهم هطنه َ
ِ
اإلميان رينَه وكه الظرهف هيفىفرف ثاباثةِ اللاذر هيُ ل حتت مظىر ِغ
ينس ايف
هقُ َ
ِ
ِ
لىمان ِ
الساثق
هإلالمه امل ىِِل هيُاذع لنه هلن ق اايه انسياا أه مفناسياا هالثَه
هحلمه
يفه
َ
لُينه ذال الث هالرباث من صمي ِم لقيُةِ اإلسالم :ال الث هلل هلرس ِله هلىمؤمنَّي هالرباثة من
يفال ذلي ذىيس من املسىمَّي.
اللاذرين همن لقائُوم هنظمهم ذمن مل ْ
هتااىلَ { :هَم ْن يََّفََّ َ رهل ْم ِمْنل ْم ذَِإنره ِمْنَّه ْم}.
هلكلي يق ل جثُّنا سب انه َ
رِ
ِ
ِ
رص َاجى أ َْهلِيَاثَ ثََّ ْا ه ْم أ َْهلِيَاث ثََّ ْا ٍ
ض
هاآليغ ِ
ين آَ َمن ا َال تََّفرخكها الْيََّه َر َهالن َ
ثنصهاَ { :اي أَيَُّّ َها الك َ
ِ
ِِ
َّي} [س جة املائُة.]51 :
َهَم ْن يََّفََّ َ رهل ْم ِمْنل ْم ذَِإنره ِمْنَّه ْم إِ رن ر
اّللَ َال يََّ ْهُي الْ َق ْ َم الظرالم َ
ر
كاذرا ذه كاذر.
ذمن ت ىل ا
ِ
املناقض لإلسالم.
ثنهج اللاذ ِر
ِ
هال الث ياين احملبرغ هالف ييُ هالر َ
ِ
املُينغ لىيه ر.
ذامل ايل و الناصر هاثىيف هاملؤيُِِ هاملاَِّي كم االةِ املناذقَّي
ِ
انُمااه اجملفم ِع الغريب ياين أن يفخ َك املسىم شااجا ٍ ال
لُم
هالغرب ال يقبل من املسى ِم َ
هآراثه هأ ِ
اإلسالم ِ
ِ
القه كما وي.
ذيايش لى مبارئ
قيم الغرب
َ
ت اذق َ
ثل يريُ من املسى ِم أن ميشي ج ِ
هيقبل
الغريب
كب اث اجةِ الغرثيغ هأن
َ
ينُمج مع اجملفم ِع ِ
َ
َ
لففىن ذيها شخصيغ املسى ِم
مقاذفه هإلحيفه هجث يفه ههنجه اثياة هياين ثكلي "الا ملغ" َ
ِ
ِ
املُنيغ ه ِ
همميزاته الُينيغ أمام الق ةِ ِ
احطغ ِ
لىغرب .هو ما يرذ ه املسىم.
اإللالميغ ال
الثقاذيغ ه
َ
هلاراته ِ
ِ
هيق ل الغرب لن وؤالث الكين حيب ن اإلسالم هحُه رهن ِ
هقيمه إهنم يبثُّ ن
الغرب
َ
ِ
يلن م اذ اقا لإلسالم.
كل من مل ْ
اللراويغ ياين كراويغَ اللاذر هاملشرك ه ِِ
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ب
هتااىل{ :ذَِإ رن ر
الغرب ال يارف أن وكا من لقيُةِ املسىم ذيق ل هللا سب انه َ
اّللَ َال ِحي ُّ
هك ن َ
ِ
ين} [س جة آل لمران.]32 :
الْ َلاذ ِر َ
مجيع املسىمَّي ال حيب هنم.
هإذا كان هللا ال حيبهم ذإن َ
ِ ِ
ين} [س جة البقرة.]98 :
تااىل{ :ذَِإ رن ر
هجر ق له َ
ثل َ
اّللَ َلُ ٌّه ل ْى َلاذ ِر َ
مجياا ألُاؤه.
همن كان هللا ر
لُهه ذإن املسىمَّي ا
هيق ل سب انه أي ا اَ{ :ال َِجتُ قََّ ْ اما يَّ ْؤِمن َن ِل رّللِ َهالْيََّ ِْم ْاآلَ ِ ِر يَّ َ ُّاره َن َم ْن َحار ر
اّللَ َهَجس لَه َهلَ ْ
َكان ا آَ َلثَو ْم أ َْه أَثَّْنَاثَو ْم أ َْه إِ ْ َ َاهن ْم أ َْه َل ِش ََهت ْم} [س جة اجملارلغ.]22 :
ِ
ٍ
ثصُق هإ ٍ
املؤمنَّي لهللِ هالي ِم اآل ِ ِر -
من
أي :ال جتُ ا
َ
الص  -ي ال َن هيصارق َن ألُاثَ
أحُا َ
هللاِ هجس لِه هل كا َن ِ
وؤالث األلُاث آلثَوم أه أثناثَوم أه إ َاهنم أه قبيىفَهم هلش َهتم أه
ًّأاي ِمن أقاجِهبم ذالاقيُة ُّ ِ
همن َهاالوم ذه ماهم ي َم القيامغ.
رسب َ
أوم من الن َ
رِ
ين َملْ يَّ َقاتِى ك ْم ِ ال ُِِي ِن َهَملْ خيْ ِرا ك ْم ِم ْن ِر َاي ِجك ْم أَ ْن
هالَ{:ال يََّْنَّ َهاكم ر
أما ق له لرز ر
اّلل َل ِن الك َ
ِِ
أثُا حمبرَّفَهم
تََربُّهو ْم َهتَّ ْق ِسط ا إِلَْي ِه ْم إِ رن ر
اّللَ ِحي ُّ
َّي} [س جة املمف نغ ]8 :ذإنه ال ياين ا
ب الْم ْقسط َ
ِ
هالر ا ثنهجهم إَّنا تاين اآليغ اللرميغ :أ رن هللاَ ال مينالم ِمن ِ
اإلحسان إىل اللاذرين الكين
الربِ ه
مل يقاتى كم ال ُِِين همل جيى كم ِمن راي ِجكم ذال أبس أن حت ِسن ا إليهم هتَ ِ
اُل ا ذيهم ههللا
َ
حيب الكين ي ِ
اُل ن ح ِ
لمهم هأواليهم هما َهل ا.
ُّ
َ
ِ
ِ
الكواب
طرهن إىل
ينس رينه ذإن كث اا من الكين ي ُّ
ذىي كج املسىم املهاار هالالائ هال َ
لىغرب يالق ن ماامىغا طيبغا من أوىه ذيط ِقهم مارهذهم هأي ك ِ
ِ
مبناط قى هبم ذيصاث ن رينهم
ِ
هينس نه ذيل ن ن مثىهم.
ِ
اإللالم الغريب امل ىِِل هليافربها كيف كان
هأذ ِكِر إ اين الس جيَّي اصغا ِأال يل ن ا يغَ
يغَ مصطى ا ٍ
ِ
ِ
طاحيغ ِ
ِ
هحزب نصر هللا ثل كان ا
الشام هحز ِثه
إبلالم
يف مر ثا هم
املقاهمغ هاثر ِيغ هالُميقراطيغ هال حُةِ
ائفغ ا ذاث لقيمغ كالن ِال هالف ري ِر ه ِ
ميغ ز ٍ
هشااجا ٍ ق ٍ
َ
تسرتا هجاث ماانيها الرباقغ هتزيي افا هلا هألوُاذها هحاايهتا ذلم حرذ ا من أذلاج هكم
هما إليها ا
رث ا من مائر!
يايش
تظهر له ق ةٌ ا
أثُا حىت َ
هالغرب مثىهم هأ ِل ذإهنم ألُاث اإلسالم ال يريُهن أن َ
رليل ها ٌح لى ذلي.
املسىم ن حتت قيارهتم ههصايفهم .هَتجخيهم القريب هالبايُ ٌ
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ِ
هألال جاحفه ثل
هاملؤمن ذطن ال يغرتُّ لملظاو ِر هالشلىيا هال يبيع رينه لملصا ِ الُني ِيغ
ِ
يبق لز َيز ِ
لاقيُته همبارئه كما لىرمه رينه.
ُمىصا
النفس كرمياا لصاميًّا أثيًّا
ا
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() 2
الفرق
(أ)
التشيع دين وليس مذهبًا!
الفشيع رين ُمالف لإلسالم هليس مكوباا أه ذرقغ منه! أه أنه آل إىل ذلي.
هقُ يس رم "ذرقغ رينيغ" هليس "إسالميغ" للثرة ُمالفغ الشياغ لىاقيُة اإلسالميغ هلظمها.
همما ي ح ذلي ق ل شيخ الشياغ لصره نامغ هللا ثن لبُهللا اجلزائري (  1212وَّ)
هنسبفه إىل ازائر البصرة هقُ تاىم ثش از هأصفهان يق ل كفاثه "األن اج النامانيغ" اَّ3
ص  279الفرق ثَّي الشياغ هأول السنغ" :هحاصىه أننا مل جنفمع ماهم لى إله هال لى
نيب هال لى إمام هذلي أهنم يق ل ن إن جهبم و الكي كان حمم ٌُ نبيره ه ىيففه ثاُه أث
الرب الكي ىيفغ نبيِِه أث ثلر
ثلر هحنن ال نق ل هبكا الرب هال ثكاك النيب ثل نق ل :إن ر
ليس جثرنا هال ذلي النيب نبينا"!!
هليس وكا تطرذاا مكوبياا لنُ الشياغ ذقُ قال مثىه أه أشنع منه آ رهن هلست ثصُر مجع
أق اهلم هإحصائها.
همن ذلي ما هجر كفاب "اللا " الكي يافرب لنُوم مبثاثغ "ص يح البخاجي" لنُ أول
السنغ هيىقب ن صاحبه (اللىيين) ثثقغ اإلسالم أهجر ألحُ أئمفهم (لىي ثن م س الر ا
 203وَّ) ق له إن اإلسالم مقفصر لى من الفنق الفشيع ذفي اَّ 1من ص  223ق له ذيه:
"إن شيافنا مللف ث ن أبمسائهم هأمساث آلئهم أ ك هللا لىينا هلىيهم امليثاق ي ِررهن َم ِجران
هيُ ى ن مُ ىنا ليس لى مىغ اإلسالم ح ان هح وم إىل ي م القيامغ"!
أن الشياغ هحُوم مسىم ن أما أول السنغ ذبما أهنم ح شياغ ذهم ح مسىمَّي!
ياين ث
هوكا ما نقىه وم لن إمام هلم من األئمغ االمين لشر كما ذكر هكالم أئمفهم لنُوم كلالم
متاما!
األنبياث ا
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 ...هأق ال أ رى تُهج وكا الفىي اقفصر منها لى امنَّي قاهلا كباج لىمائهم.
هلكلي ذهم يل ِِفرهن أول السنغ؛ ألهنم ال يق ل ن ثق هلم رين هللا..
هوكه األق ال هما يقاس لىيها تؤكُ أن الفشيع رين اُيُ ا رتله جاذ غ يبطن ن كروا هثغ ا ا
لإلسالم هأوىه اثقيقيَّي هوم أول السنغ هاجلمالغ الكين يشلى ن أكثر من  %90من
املسىمَّي هذرقهم.
هلكلي ترى أثغض الناس إليهم أم املؤمنَّي اخلىيفغ الراشُ لمر ثن اخلطاب ج ي هللا لنه
ألنه و الكي ذفح ثالر ذاجس هنشر ذيها رين اإلسالم ألين الكي أمر ثكلي هس ر ايشه
ذلان لىيهم أن يشلرها له وكا الصنيع الاظيم هميجُهه هجياى ه القمغ من قارة ثالروم
هال ميىُّ ا من ذكره هاإلشارة ثه؛ ألنه ىرصهم ثف ل هللا من اجمل سيغ هلبارة الناج هالفىسفا
ككل قائىَّي إنه نزع اخلالذغ من لىي
ال الغ هللنهم يبغ نه أش رُ البغض هيفىسف ن ذلي ا
ج ي هللا لنه هقُ ج ي الص اثغ ج ان هللا لىيهم ثاهُة أيب ثلر له هأشار ثه لىي ج ي
هللا لنه ذقُ جهى الشيخان ص ي يهما أن لىيًّا تر رحم لى لمر ج ي هللا لنهما هقال
إيل أن أل َق هللاَ ِ
مبثل لمى ِه مني هامي هللاِ إ ْن كنت
أحُا ر
أحب ر
فت ا
قبل أن يرذَع ليُذن" :ما ىر َ
ألظن أ ْن جياىَي هللا مع صاحبَيي هذاك أين كنت أكثِِر أمسع جس َل هللاِ صىر هللا لىيه هسىر َم
ُّ
يق ل" :ائت أان هأث ثل ٍر هلمر هر ىت أان هأث ثل ٍر هلمر ه رات أان هأث ثل ٍر هلمر"
جياىي هللا ماهما"( .ص يح البخاجي  3685ص يح مسىم
ألظن أن
ذإ ْن كنت َألجا أه ُّ
َ
 2389هالىفظ له).
كما ص رح أنه رزه َج ثنفه أ رم كىث م من لمر ج ي هللا لنهما.
ذالشياغ يبغ ن اإلسالم اثق كما أنزل لى جس ل هللا صى هللا لىيه هسىم اإلسالم الفاتح
الاظيم .هأي كهن أذلاجوم من مصارج أ رى ال ترقَ إىل اليقَّي هالصُق ليبفاُها ثكلي لن
الُين اثق.
هصُق الاالمغ حمب الُين اخلطيب جمحه هللا لنُما مسر كفاثه "اخلط ط الاري غ لألسس اليت
قام لىيها دين الشياغ" ذس رم حنىفهم ريناا هليس ذرقغ أه مكوباا إسالميًّا(.)3

( )3ينظر اللفاب املكك ج هكفاب آ ر مفيُ صُج حُيثاا اسففُ شيئاا منه وكا املقال القص هو ثان ان
"الفشيع الفاجسي املااصر :فااي املؤامرة" لألسفاذ اللب حممُ لماجة قُم له املسفشاج لبُهللا لقيل هصُج لن راج
لماج لألجرن لام  1436وَّ.
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(ب)
املعاملة بملثل مع علماء الشيعة
سبب لُم اسفنلاج لىماث الشياغ لىمجازج هالففج ا اليت تنفك حبق أول السنغ؛ ألهنم وم
الكين ِِ
كفاجا هالشياغ
حير ن لىيها هيشاجك ن ذيها هألهنم يافربهن أول السنغ ألُاث هلم ه ا
م قع الق ة ذال حااغ لىفقيغ ليظهرها ح ذلي.
رُ الشياغ جمبا لبيان حلم شرلي هلى فاظ
أما لىماث أول السنغ ذإهنم يسفنلرهن الففج ا
لى هحُة البىُ هحىت ال يفهم ا لإلجواب الكي يىصق هبم س اث أكان ا ككلي أم مل يل ن ا
هألهنم أي ا ا م قف اف!
هجرا لى سل لىماث الشياغ رُ اجملازج حبق أول السنغ ذإين أرل إىل الفاامل ماهم
ا
لملثل ذال يسفنلر لىماث السنغ ما يفارض له الشياغ من تفج ا حىت ال يف رسَر م قف
لىمائنا هتصرحياهتم لل اف هالفخاذل أه اجلنب هاخل ف ذإهنم مبجرر حُهث تفج ُوم
يهرل ن إىل االسفنلاج هيفهاذف ن لى ذلي ثشلل لجيب!!
الفباجا لُى الشياغ هلىمائهم هال يغ
كما أن م اقف لىماث أول السنغ (اإلجياثيغ) ال تىق
ا
أثُا مهما اسفنلرها ذلي ه(ت ا ا ا) هلم ثل
ذلي من م اقفهم (السىبيغ) جتاه أول السنغ ا
إهنم يزرارهن لُاهة ه راهة هقفالا هتاكيباا هذف الا أبول السنغ.
ذهل من مافرب؟
هيبق ثيان اثلم الشرلي هلكه األلمال لنُ اجملامع الفقهيغ هكف .
هالفه يل الكي نراه رُ أول السنغ إَّنا يصناه الغرب اللاذر حتالف هاحنياز َتم إىل الشياغ
الكين كان ا يرذا ن جااي ال الث ألول البيت هالرباث من أمريلا هالغرب لى مُى سن ا
هتبَّي من ذاالهتم أهنم
حىت ملغ أايم اثج هيطىب ن من أول السنغ أن يل ن ا مثىهم ر
هالغرب س اث لى أول اإلسالم.
ذىفلن ألول السنغ شخصيفهم الق يغ هلرزهتم هاسفقالهلم.
الكل هاالسفلانغ.
هال
م اقف ِِ
ههللا يؤيُِِ ثنصره من يشاث.
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(ج)
مصحف الدروز وعقيدهتم
من املارهف أن الُجهز من الفرق الُينيغ اليت تلفم لقيُهتا حىت لن كث من مافنقيها ههلم
كفب اصغ ال يطىع لىيها أحُ س ى مشاخيهم (الاقل) للن شيئا ما حُث الاق ر

األ ة ذصاج تظهر املاى ما اليت كان ا حريصَّي لى كفمها هوكا يراع ألم ج منها:
• تصريح مفلرين لجزين منهم أهنم كان ا ذرقغ إسالميغ للنهم اآلن هلم رين اص هشاائر ال
يىفق ن ذيها مع املسىمَّي .ذفي حُياب لىزليم الُجزي كمال انبالط مع اللاتب اإلسالمي
مُهن كفاب "إسالم ثال مكاوب" قال :إن الُجهز الفنق ا
املارهف مصطف الشلاغ هو ر
اإلسالم مرحىغ من مراحل لقيُهتم هملا كانت الاقيُة مفط جة لنُوم ذقُ حت ل ا لن
اإلسالم إىل رين آ ر مسفقل و "الُين الُجزي".
• كان ا ثَّي اللثرة اللامرة من أول السنغ همقاليُ األم ج ثيُوم هخيش ن إ ْن وم صرح ا مبا
يناقض أجكان اإلميان هاإلسالم لنُوم مث تغ األح ال هصاجها جيهرهن مبا مل يل ن ا جيهرهن
ثه ساثقا.
كل من
يصل إىل األيُي مهما ث َ
• لصر الطبالغ مل ي ِبق ًّ
سرا هاللفاب إذا طبع ذال ث رُ أن َ
اهُ إل فائه.
• مث صاج الُجهز أنفسهم يلشف ن لن لقيُهتم هي زل هنا ثَّي الناس كما ذال انشر "جسائل
اثلمغ" :راج "ألال املارذغ" رايج لقل ثىبنان نشروا سنغ  1406وَّ ( 1986م) هوي
تقع ( )3أازاث هتف لف من ( )6كفب ذيها ( )111جسالغ .هكانت من قبل سريغ ال
صفهم هقُ سبق طباه لجيس (لاىه سرا) لام  1400وَّ
يطرىع لىيها س ى الا ِقال ا ر
( 1980م).
قال الناشر املكك ج أهل وكه الرسائل :نااجل اللشف لن جسائل اثلمغ كفاب
الُجهز املقُس سرا اسفمر ملف ما رو جا ه مااجلفنا وكه نق ُِِج م قف مجالغ يافربهن السريغ
لقيُة أساسيغ لنُوم هيصرهن لى أن كشف اثقيقغ ِِ
يار ها إىل إساثة ذهمها هاهلزث هبا
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جيروم إىل الفهىلغ
هوكا اهلزث لى ما يق ل كمال انبالط أحُ زلماث الُجزيغ املااصرين ُّ
ذيجب أن نفجنب مثل وكه اللاجمغ مهما كىفنا.
ِ
جر وكا الزلم هأن األهىل اإلاهاج هبا .ا.وَّ.
مث أهجر ( )10الفباجا
ِ
هقُ هقع ثَّي يُي "مص فهم" الكي طبع منك مُرة ط يىغ (طبع حجر) طباغ منه ليس لىيها
ثياان نشر هأ رى مطب ع لىيها :ث ه  :ثيت اليفيم هكىفامها مص رجَتن من النسخغ األصل
اليت تقع ( 269ص).
هال يرمي وكا املقال إىل تاريف وكا "املص ف" هرجاسفه أه نقُه همقاجنفه ثُين اإلسالم ثل
املقص ر نقل ذقرا قىيىغ منه ُّ
ال يارذها كث من الناس
تُل لى لقيُة وكه الفرقغ ث
املسىمَّي منهم هح وم .إ اذغ إىل ذكر ماى ما أ رى لن لقيُهتم من كفب أ رى هلم.
هسيظهر لىقاجئ أن لقيُهتم تشلل رين ا آ ر هأنه يطىق لىيهم "ذرقغ" جتاهزا.
لن ان "املص ف" املكك ج الكي يافرب للنسبغ هلم كالقرآن لنُ املسىمَّي هقُ كفب لى
"ويئفه" هنقىت منه آاي أه كىما من آاي لُيُة و "مص ف املنفرر ثكاته" هاملقص ر
هبكا املنفرر و اثاكم الفاطمي املسم لثاكم أبمر هللا.
ااث (ص )4منه – تااىل هللا لن كل ما يق ل ن هانقل اللفر ليس ثلاذر" -هنشهُ أن
ال إله إال أنت هحُك ال شريي لي" هاملقص ر اثاكم املكك ج ذفي (ص )6منه" :أبمر م الان
هإبجارته الاىي األلى … لسم وكا اجلسم املفجسم راليا مايُا ألمر م الان اثاكم…".
ه الصف غ الفاليغ" :إنه أيمركم مبا يُنيلم من الظه ج من اثاكم من هللا من حقائقلم
ذهل أنفم جااا ن إىل مالي األراين"؟
هااث (ص  :)189هلقُ أ ك م الكم اثاكم لىيلم ميثاقا حىيظا أن ال تابُها إال إايه
هلل الُين إحساانا".
هيرر "املص ف" املكك ج اسم محزة ثن لىي هو من مؤسسي املكوب الُجزي ( 433
وَّ) هو الكي أظهر رل هتم هااور ثف ليه اثاكم هقال إنه جس له هأقره اثاكم لى ما نات
ثه نفسه ذىقبه ثرس ل هللا!
همحزة وكا لنُ الُجهز من اخلمسغ املاص مَّي…
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السم قي املف َف حن سنغ  420وَّ كفب ماظم جسائل الُجهز هحيسب أنه
هلىي ثن أمحُ ُّ
ها ع أسس الُاينغ الُجزيغ هانشروا همؤيُوا همنزلفه الُجزيغ كمنزلغ ث لس النصرانيغ
هله جسائل ه اها مع مؤسسي وكه الُل ة محزة املكك ج هإمساليل الفميمي مسيت ثَّ "جسائل
اثلمغ" اليت سبقت اإلشاجة إليها مقُمغ وكا املقال.
هقُ هجر مقُمفها من الطباغ اجلُيُة للاتب رجزي :هوي -أي الاقيُة الُجزيغَ :-تفىف
ظىه هالفمُ لى كفاثه هَتفىف
ا فالذ ا لميق ا ها ورايا لن اإلسالم مع أهنا نش
جتل الفىسفغ الي اننيغ...إخل.
لن اليه ريغ هالنصرانيغ ...ح أهنا ُّ
هقال ص  :17ث سانا أن نىخص الاقيُة الُجزيغ مبا يىي :لقُ مر اخلىيقغ منك ها روا
امنَّي هسباَّي رهجا هحنن الي م الُهج األ منها هكان هللا كل رهج يفجى لىاامل
شخص اثاكم أبمر هللا
هيلشف لن نفسه هيظهر ص جة إنسان ذلان ظه جه األ
اخلىيفغ الفاطمي السارس أما الُهج األهل ذلان ظه جه لسم "الاىي األلى " الكي ال
نارف لنه شيئا!
قال :مث تسففيض "جسائل اثلمغ" اللالم لى أل ويغ اثاكم هإمباهتا ثشىت الطرق ذنرى
تصرذاته هألماله الشاذة منها هاجلُيغ ماىن إهليا هحلمغ ساميغ تاى مُاجك البشر...
هذكر أن الُجهز يؤهل ن كل ما اللفب السماهيغ هأن املقص ر إبثىيس ذيها " حمم ٌُ" [صى
هللا لىيه هسىم هو الكي ثشر ثه مجيع الرسل لىيهم الصالة هالسالم] .هأهجر أشياث من
لقيُهتم نبينا ال يطاق كفاثفها!!
هقُ هقفت لى جسالغ لىسم قي ثان ان "جسالغ الفبيَّي هاالسفُجاك لباض ما مل تُجكه الاق ل
كشف اللفر احملج ب من اإلثار هاإلشراك" الكي يبُه ذيها م قفهم من اإلسالم هنبيِه.
هقُ نشروا أن ج ايسَّي الرقم ( )3من "سىسىغ األراين السريغ" سنغ  1405وَّ حتت لن ان
"النيب حممُ الاقيُة الُجزيغ" هذلي "ذكرى مرهج ألف سنغ لى ظه ج هللا شخص
اثاكم أبمر هللا هها ر الاقل اللىي شخص محزة ثن لىي قائم الزمان هواري املسفجيبَّي"
كما كفب حتت الان ان تااىل هللا لن ذلي.
هقُ ثُأ جسالفه ثق له" :ت كىت لى امل ىل اإلله اثاكم م زل األزل هت سىت إليه ث ليه القائم
اهلاري لىغ الاىل…".
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هقال من ثاُ :ملا تاقبت من شرياغ اإلثىيس امل ا ع البينغ اخلىل…" .هياين ثه حممُا جس َل
هللا صى هللا لىيه هسىم هياين ثشريافه القرآن اللرمي كما ه ه حمققه اهلامش هأهجر
هلم ألقالا أ رى يناف ن هبا جس لنا اللرمي لىيه الصالة هالسالم ال يطاهلين القىم كفاثفها
أقىها ذيه ق ل السم قي" :املسرف اللكاب".
ه كفاب "تاىيم الُين الُجزي" الكي قُرم له أن ج ايسَّي هصُج لام  1405وَّ (1985
م) سىسىغ "األراين السريغ" ذكر املقُمغ أن وكا اللفاب مارهف كل قريغ هجمىس
صغ هأنه طبع للارثيغ أكثر من مرة هو م ا ر
"اهاهلم" ا ر
ه ى ة لنُ الُجهز لفاىيم ِ
ماظم ملفبا الاامل هو لى طريقغ السؤال هاجل اب من ذلي:
سؤال اجلاهل :أرجزي أنت؟
جواب العاقل :نام ثق ة م الان اثاكم سب انه.
س :ما و الُجزي؟
هلبُ اثاكم اخلالِق.
ج :و الكي كفب لى نفسه امليثاق َ
رض لىيي؟
س :ما ذ َ
ج :صُق الىسان هلبارة اثاكم هلقي الشرهط السباغ.

ويتبني لنا من بعد ،أن الدرزية حنلة ال تنتمي إل اإلسالم ،بل هي مناقضة له ،كما يبدو
ذلك من أقوال مؤسسيها.
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(د)
فرقة وفرق
ول تاىم أن (م زا أمحُ القارايين) كان راليغ إس ََّّالمياا مش ََّّه اجا هقُ نش ََّّط نش ََّّر رين
مؤمرا؟
اإلسالم حىت صاج له تالمكة حمب ن ُمفىف أحناث اهلنُ هكان طيباا
ا
مفمرسا ا
مث انفلس شَّ َّ ََّّيئاا ذشَّ َّ ََّّيئاا احرتر ثاىمه هشَّ َّ ََّّابيفه هنزلت اخلشَّ َّ ََّّيغ من قىبه أ َّ َّ ََّّع القرآن
اللرمي هرين اإلسالم إىل الاى م الطبيايغ هنظرايهتا ه رأهل املاجزا هحرم مقاهمغ اإلجنىيز
ذَّ لغ اجلهَّار من الَُّين هتط ج األمر ماَّه حىت ارل النب ة هأنشَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ (رينَّاا) اَُّي اَُّا مسي
ثَّ(األمحُيغ القاراينيغ) هصاج صنياغ أللُاث الُين.
همن مافقُا وكه الفرقغ ال َّالغ أن هللا يصَّ م هيصَّىي هينام هيصَّ هخيطئ هيصَّيب
هجيامع!! تااىل هللا لن ذلي لى اا كب اا.
ِ
حجهم.
حرم هوي قبىغ القاراينيغ هملان ِ
هأن (قاراين) أذ ل من ملغ هاملُينغ هأج ها َ
كاذرا حىت يُين للقاراينيغ!
هوم يافربهن ر
كل مسىم ا
همن تزهج منهم ثغ قاراينيغ حلم ثلفره!
هاملخُجا هاملسلرا هاألذي ن هاخلمر كىها لنُوم حالل!
همع ذلي ذ تبالها لملاليَّي!!
احكجها الفرق هما إليها إ اذا
هتف رلرها كيف اسفُجج مؤسس وا حىت را ا لن اإلسالم
إن الشيطان لإلنسان لملرصار
اثق ليخُله!
إنه يس ِِل له كث اا من األذلاج الباطىغ هيىبِِسها لب س ِ
هقُ كانت ذرق كث ة من رين اإلسالم زمن من األزمان
هللن أصَّ َّ َّ اهبا احنرذ ا هاجتُها لى أرلجوم؛ ألهنم اسَّ َّ ََّّفامى ا ل اطفهم هلق هلم الناقصَّ َّ ََّّغ
ههنجهم املن رف همص َّ َّ ََّّاثهم اخلاص َّ َّ ََّّغ ثُل االس َّ َّ ََّّفُالل لل حي هاالس َّ َّ ََّّرتش َّ َّ ََّّار ثه هأ رهل ا
النصَّ ص هذ رسَّرهوا كما تسَّ ِِل هلم أنفسَّهم ال كما يريُه الشَّرع همل يلفف ا مبا كان يلففي

48

ثه ص َّ اثغ جس َّ ل هللا ص ََّّى هللا لىيه هس ََّّىم هقُ هن ا لن كثرة األس ََّّئىغ حىت ال يس ََّّفبي ا
لق هلم هل اطفهم هيُ ى وا ذيما ال لىم هلم ثه هما ال من هجائه.
ذالففل هاخليال هاالافهار ال حُهر له لنُ اإلنس َّ َّ ََّّان هإذا مل ي َّ َّ ََّّبط لل حي ن رُ ه رج
لن اثُهر املسم له ذيها ذ رل هأ ِل.
اتربا ا هنج جسَّ َّ ل هللا ص ََّّى هللا لىيه هس ََّّىم هصَّ َّ اثفه اللرام ه اص ََّّغ اخلىفاث الراش ََُّّين
ج َّ ََّّي هللا لنهم أمجاَّي هامفثى ا ق له لىيه الص َّ ََّّالة هالس َّ ََّّالم كما اثُياب الص َّ َّ يح:
ِ
ِ
هل ُّ َّ َّ ا لىيها للن ااك
"لىيلم ثس َّ ََّّنيت هس َّ ََّّنغ اخلىفاث املهُيَّي الراش َّ ََُّّين مت رس َّ َّل ا هبا َ
كل ٍ
ثُلغ اللغ".
حمُ ٍمغ ثُلغ ه ر
هحمُاث ِ األم ج ذإن ر
كل َ
هإايكم َ
ايُا تاب "مت رسل ا" مث الف كيُ ثَّ"ل ُّ ا لىيها للن ااك" ذإنه تاب هتشبيه ق ي
ال حظ ا ا
لال هرهاث للث من الفرق هألص اب األذلاج املن رذغ لم اما.
مبرفنا هللا لى صر ِ
اطه املسفقيم.
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() 3
اإلسالم واملذاهب الفكرية
(أ)
النور والظلمة
وناك ق م قُرم ا أنفسهم لإلسالم هتلىم ا لمسه هارل ا أن لق هلم مفن جة ثينما قى هبم مظىمغ
ذ لسنفهم من أمامهم هرينهم من ىفهم ما جأيفهم مرة يفلىم ن لن تق ى هال ذ ز لإلنسان
إال هبا هما يفلىم ن لن انغ أه انج هإليهما مآل البشر للنهم يفهاذف ن لى االافهارا
الُين هيبُهن آجاثوم ألقُ املسائل هوم مل جيىس ا إىل لامل قط هماظمهم مل يُجس
مااوُ رينيغ هال ااماا إسالميغ ثل كل مقاذفهم الُينيغ تا ر إىل ص ف كفب ذيها
رهن ا مقاال هألف ا
ص في ن ال تُجي مكوبهم هذلروم همرااهم هاجتباطهم أه كفِاب ر

مؤلفا هل كان ا ائ َّي أهحال ذقرؤها هلم هأتمرها هبم هيزيُهن ثالث إذا قرؤها كفباا
لىفرق ذيفىقف ن كىما هلم الاقل هاللالم ذ ررههنا هخيىط هنا للاقيُة الصاذيغ
هيق ل ن :وكا و اإلسالم! هلاىهم مل ينشؤها ا ِ إسالمي همل يرتث ا ترثيغ إسالميغ ذال جتُ
آاثج شيغ قى هبم هال ش ع ها وهم هال هجع حُيثهم هماامىفهم ال يف رجل ن
همآل الامل هبا هلاقبغ أمروا هاملفق ن ين هن
لن ذف ى هل مل يارذ ا منا َط حل ٍم هلىغَ مس لغ َ
لنها هحييى هنا إىل ح وم من أص اب الاىم هالفقه ذا من أن يق ل ا رين هللا ثُهن لىم.
هل كان أحُ وؤالث طبيبا هقىت له إني قرأ ثاض كفب الطب هالص غ اليت اشرتيفها من
لى أجصفغ أه ملفبغ هأني تفاثع ثاض الزهااي الطبيغ اجلرائُ هأا ثغ األطباث ذيها لى
أسئىغ املر هصر أنت أي ا تطببهم هجتيب لى أسئىفهم لقال لي مباشرة :إن ذلي ال
جي ز هأني سفؤذي أاسار الناس ههتىلهم ذمهنغ الطب لزيزة هالثُ هلا من رجاسغ همران
همااجلغ مر أهالا حتت إشراف أطباث أكثر مارذغ ه ربة ..هيشر لي شؤهن الطب هذرهله
الاُيُة؛ لبيان ط جته هالف كير من الامل ثه إال ألوىه.
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صب اخلرسانغ
هككلي ل كان أحُوم مهنُسا هقىت له إني متىي أرها البناث هتارف ر
هلمق األساسا  ..هتفاامل مع الناس ثُهن رجاسغ هشهارة لقال لي :إني سفهُم ثي
الناس لى جؤهسهم ذاهلنُسغ املاماجيغ رجاسغ سن ا همااينغ هم ازين رقيقغ الط ل
هالارض هاالجتفاع..
حبر ككلي ال يُجك ح جه إال لىماث رجس ا لى لىماث أكرب هأم ا األايم
هل قىت إن الُين ٌ
هالىيايل يُجس ن األص ل هالق الُ الفقهيغ هذرهلها هلى م القرآن اليت تزيُ لى مائغ ن ع
هلى م اثُياب هأص له من اجلر هالفاُيل هطرق الفخريج هالناسخ هاملنس خ هلىل
اثُياب همشلىه همؤتىفه هُمفىفه هت ذيقه هحريبه هثالحفه هإلراثه هأمثاله .هأن اع من حسن
هص يح ه ايف هم ع همرسل همنقطع هما ل هماىل هم طرب همقى ب هشاذ
همنلر همرتهك ...هأن وناك من يُجس سن ا ذرل ا من وكه الفرهع ليقُم ذيها جسالغ لىميغ..
ملل من مسالها
هل ذكر له أث اب الفقه هم لاته هذرهله هق الُه األص ليغ هالفقهيغ ...ر
لط هلا هثا ها من املؤكُ مل يسمع هبا مسالا..
مث تق ل :كيف ال تارف شيئ ا من وكه األم ج هأنت تبُي جأيي أبسرع ما يل ن هتفيت
رين هللا ثغ لىم هأنت مل تقرأ لى لامل همل تُجس ااماغ همل ..همل.
هالااقل يفككر هيراع هاملؤمن خيشع هيؤهب هال ياانُ.
أما من يركب جأسه ذال يهمه وكا كىه ألنه ال يارف ماىن الفق ى هال يفلر جبنغ أه انج
هإَّنا مهه ال قياغ املسىمَّي ه كالهنم ال الشفقغ لىيهم هال ي لى لق ل لىمائهم من
أص اب الامائم هالى ممن يطبق ن سنغ نبيهم صى هللا لىيه هسىم هحياذظ ن لى رينهم..
هوكا ال صف ملن يسف قه هليس للىهم ذإن ثا هم إمياهنم لى حرف هالاياذ لهلل هلكلي
األذ ل نص هم هلُم الفامق جمارلفهم؛ ذاا من مساع ما خيش منه ذإن ثا هم جيفهُ
حىت أم ج لقُيغ ط ة ألن لقىه يق ره إىل ذلي ذالاقل لنُه (ااوز) ألنه ال يارف
مجياا
أمرا من قرآن هسنغ هليس لنُه ق الُ هم ازين نقىيغ ذإذا كان أول الاىم ا
أه ال حيفظ ا
يق ل ن أذ ل الففس ماكان تفس اا لىقرآن للقرآن كان اجل اب لقىه امل ث ث أن األذ ل
ما كان تفس ه للاقل هل كان وكا الاقل ح مُجك جل انبه! همل أي ك للفباجٍ ق َل ص ُِِيق
أي ٍ
ِ
"أي ٍ
القرآن ما ال ألىم"؟! كما أنه ال
مساث تظىُّين إذا قىت
أجض تقىُّين ه ُّ
وكه األمغُّ :
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اهل شيئاا لاراه هيسهل لىيه أن يق ل (ال ي اُ)
يلار يقيم لىسنغ هزاان ألنه ال يارذها همن َ
أه (ال لزهم له) ثُل ق له (ال ألىم) أه (ال ألرف) الثقيىغ لى (مثقف) مثىه!
إن وؤالث لىيهم أن يااجل ا قى هبم أهالا لخلشيغ قبل أن يامى ا لق هلم رين هللا ليفق ا هللا هال
يق ل ا رينه ما ال ياىم ن ذإهنم ليس أول ا فصاص هح مفملنَّي وكا الُين الاظيم
هإهنم ملسؤهل ن أمام هللا ي م الُين مبا كان ا سبباا احنراف لق ل همرض قى ب .ليفككر أحُوم
ي آ ر يشهُ لىيه مبا قال
ي هي قفه ثَّي يُي هللا همىَ ٌ
ذلي الي م الرويب لنُما يس قه مىَ ٌ
ِ
ر
س إِالر إبِِ ْذنِِه ذَ ِمْنَّه ْم َش ِق ٌّي َه َساِي ٌُ} [س جة
همبا ذال ماذا يل ن ا اثه؟ {يََّ ْ َم َأيْ الَ تَ َلىم نََّ ْف ٌ
و ر.]105 :
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(ب)
التنويرية املظلمة
حركغ الفن ير – ملن ال يارذها – تق ُِِس الاقل ههتاام الُين هتافربه من ُمىفا البُائيغ
قصغ صراع مرير مع اللنيسغ هامفُ إىل الاامل
الغرب
هاخلراذغ .هقُ نش
اإلسالمي حزه ذلري ملثف .هيسفخُم الىيربالي ن وكا املصطىح كث اا ألنه لفظ ِثراق
ُمارع.
هيفىخص ثرانمج وكه اثركغ هشااجوا ثق هلا" :إن أن اج الاقل الطبياي هحُوا وي القارجة
لى قيارة ثين اإلنسان إىل كمال الاىم هاثلمغ".
هيارف هبكا أهنا حركغ لىمانيغ ه هاالث ال ُّ
تافُ لل حي مطى اقا ثل تشلي ثلل
املافقُا الُينيغ.
ه البالر اإلسالميغ تطىق لى حركغ الفثقيف هالفجُيُ هالف ُياب اليت ثُأ منك حن
قرن هنصف القرن مف مرة للفن يريغ الغرثيغ ههنجها ااوُة االنفال من الُين هنبك
أحلامه هتشريااته.
هقُ نشط هلا أهالا مثقف ن هص في ن من امل اجنغ هاألقباط أههلم (أمَّي مشيل) (
1897م) الكي رلا إىل اسفبُال الااميغ للفص ه(شبىي مشيل) ( 1917م) املُاذع
املسفميت لن الُاجهينيغ هالفىسفغ املاريغ ...هآ رهن أمثاهلما الكين أنشؤها جمىغ (املقفطف)
هنشرها ذيها مس مهم هَتثاهم ذلي مسىم ن ..هأثرزوم اآلن (ااثر لصف ج) كب
اثُاميَّي مصر هالاامل الاريب الكي قار محىغ إلحياث الفن ير مبفه مه الغريب .همثىه حممُ
أجك ن هصارق االل الاظم هطيب تيزيين.
هيسفامل أذراروا النهج ال اي املاري الفجرييب الكي أرى إىل اإلثار هإنلاج ال حي
هالاىمانيغ.
همن املؤسف أن يقىُوم ثاض اللفِاب هاملثقفَّي املسىمَّي هيىبِِس ا رل هتم اإلسالميغ
ثغالف (تن يري) طىباا لىنزلغ الفجُيُيغ مما أهقاهم شط ا ح مقب لغ ثل هأ طاث
قاتىغ ه رج ثا هم لى الاقائُ هاألص ل أمثال حممُ ش رهج هنصر حامُ أث زيُ
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همنفجا مقاذياا ال قُاسغ له هأن ال حي
نصا ثشرااي هلغ ااي
الكي كان يافرب القرآن اللرمي ا
ا
جمرر ظاورة هكل ذلي قاثل لىنقاش هاأل ك هالرر! هقُ رج اثلم من حملمغ األح ال
كفرا ها ا ا هالفرب ثكلي
الشخصيغ لجتُاره كما حلمت ثففريقه لن زهافه للفره ا
تُا ذهرب إىل و لنُا ثفُث من الُهلغ ...هما ثف هس حامض مل يارذه األطباث.
مر ا
هقُ مسات أنه كان ذا ثُااي طيبغ هللن الاىمانيَّي هاثُاميَّي مازال ا ي جرهن له الشبهغ
تى األ رى حىت احنرف..
هاَتك الاىماني ن شااج (الفن ير) لفص ير ماركغ ثَّي اإلسالم هالاىم هثَّي الُين هالاقل
لىفخىص من املا ي هالنه ض لملسفقبل ح آهبَّي للررهر ثيان الفرق الشاسع ثَّي
اللنيسغ هاإلسالم.
هقُ أرجك ثا هم من ثاُ أن الفن ير الزائف ثالران ما و إال لباب لألمغ همسخ
لرتامها!
(الفمُ

ثيان وكه اثركغ لى م س لغ املكاوب الفلريغ مع إ اذا ).
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(ج)
العقالنية والدين
أن الاقل ال ال حي و

الاقالنيغ مُاجس هأذلاج الشَّ َّ َّ َّ َّ ََّّرق ه الغرب تشَّ َّ َّ َّ َّ ََّّرتك
املراع ال حيُ – أه األهل – تفس كل شيث ال ا ر.
هال تؤمن لملاجزا أه اجق الاارا .
هَتفرب الاقائُ الُينيغ مباياج لقىي ذما هاذق الاقل منها قبل هإال جذض!
هالاقالنيغ هلا اكهج َتجخييغ الفىسفغ الي اننيغ هلنُ املسىمَّي ه الغرب.
هاملهم وَّكا املقَّال و االجتَّاه الاقالين املاَّاصَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّر البالر اإلسَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّالميَّغ املفَّ مر للفلر
الغريب هالكي ذنت ثه كث من املفلرين املسََّّىمَّي حىت تس َّىرل إىل ثاض لىماث اإلسََّّالم
ايفغ هق يغ.
رجاا من الف م
هوم ثُل ى تقريب الُين لىناس تسَّ َّ َّ ََّّاوى ا لر َّ َّ َّ ََّّه هثيان مساحفه هلينه حىت سَّ َّ َّ ََّّقطت
ويبفَّه من نف س كث من النَّاس! مثَّل الفهَّاهن لقيَُّة ال الث هالرباث ثَُّل ى الفس َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّامح
الرب هال الغرب.
الُيين هحق ق امل اطنغ هوم ثكلي مل ير ا ر
هق هلم إن الُين حيفاج إىل "تط ير" لى اق ثركب اث اجة الغرثيغ ..مع أن رين اإلسالم مل
يقف ي م من األايم طريق الاىم هالفقُم هاث اجة.
همنهم من قرب حيبيا الُين أبهنا رالال جمزيغ ح حقيقيغ هأن ذلي انسََّّب سََّّكااغ
الارب هقفها ذخكل ثكلي ه رل.
قبل املف اتر منها ذقط هوي ث َّ ََّّاغ
ُّ
هجرها السَّ َّنرغ النب يغ الشَّ َّريفغ كىياا أه ازئيًّا ذمنهم من َ
أحارياب همنهم من قبل ما هاذق القرآن هحُه مع أن الس َّ َّ ََّّنغ تش َّ َّ َّريع مثل القرآن اللرمي
إذا ص َّ ر ت ذلالمها هحي من لنُ هللا تااىل هجس َّ ل هللا ص ََّّى هللا لىيه هس ََّّىم ال ينطق
لن اهل ى.
همنهم من قبل األحارياب إذا اتفقت مع الاقل هالفجرثغ البشريغ ..هو ميزان قىق ال يففق
مع كَّل الاق ل هالفجَّاجب تفغ هتفجَُّر ..هت اَُّ أحَّاريَّاب حيبيَّغ ال َت َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّع لىفجرثَّغ..
هقُ أااب لن الش َّ َّ َّ َّ ََّّبه ال اجرة لى الس َّ َّ َّ َّ ََّّنغ ألالم كفب كث ة أثرزوا كفاب "الس َّ َّ َّ َّ ََّّنغ
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هملانفها الفشَّ َّريع اإلسَّ ََّّالمي" لىاالمغ مصَّ ََّّطف السَّ ََّّبالي ه"رذاع لن السَّ ََّّنغ هشَّ ََّّبه
املسفشرقَّي هاللفِاب املااصرين" لألسفاذ حممُ حممُ أث شهبغ جمحه هللا..
هه ََّّا ا حريغ هاسََّّاغ االافهار هالفخفيف من قي ره .هاهلُف من االافهار و إصََّّاثغ
اثق هال يقُج لىيه إال من ت ذر ذيه شَّ َّ َّ َّ ََّّرهط االافهار هاإلحاطغ لملسَّ َّ َّ َّ ََّّائل الفقهيغ
حىت ال أي اجل اب مفااج ا َّا مع ق الُ أص َّ ليغ هذقهيغ هنص َّ ص ش ََّّرليغ أ رى .همن ال
يارف السباحغ كيف يسبح؟ هإذا سبح أال يغرق؟
ِ
ص أصَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ هلم هأقَُّمهَّا
مث إهنم يقَّ ُِم ن الاقَّل لى النقَّل ياين لى ال حي هو من أ ِِ
هسبقفهم إليها ذرق لقالنيغ الفاجيخ اإلسالمي من مثل املافزلغ هاجلهميغ هح مها.
هثفف َّ ََّّيىهم الاقل لى ال حي ك هنم يفرت َّ َّ ن أن القرآن هالسَّ ََّّنغ قُ ى َا من املاق ال !
ص الص َّريح .هو ما ال يل ن رين اإلس ََّّالم
هأن الاقل الص َّ يح ميلن أن يااجض الن ر
ألن الاقل هالنقل إن تااج َّ َّ َّ ََّّا ذإما أن الاقل ح سَّ َّ َّ ََُّّيُ أه أن النص ح اثثت .هالثن
تيميغ كفاب خم وكا يقع ( )10جمىُا ثان ان "رجث تااجض الاقل هالنقل".
مث إن تقُمي الاقل لى النقل و تقُمي لىاقل البش َّ ََّّري الكي خيطئ هيص َّ ََّّيب لى النص
الشرلي املقُرس.
القرآن ككا مرة ذليف تس ََّّفهَّي
هقُ قال يل أحُوم إن كىمغ الاقل هتص َّريفاته هجر
ثه هال تقُمه؟
اي سَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّب ََّّان هللا! همن يسَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّفهَّي للاقََّّل ح اجملن ن؟! أليس و أاَّ َُّّل مََّّا ىقََّّه هللا
اإلنسَّ ََّّان؟ إن الكي يسَّ ََّّفهَّي للاقل يسَّ ََّّفهَّي ثاقىه أهالا .هللن كل ما هجر من (لقل)
ِ
كل شَّ ََّّيث إىل الشَّ ََّّرع .ياين
القرآن يُل إىل االلفزام للقرآن هإىل طالغ هللا هجسَّ َّ له ِ
هجر ِِ
ل فصاج :إىل ال حي .ذال حي أهالا.
هقُ جيارل أحُوم هيق ل :ما قيمغ ال حي إذا مل يلن وناك لقل؟!
أق ل :هوََّّل نزل القرآن لى جمَّ انَّي؟ وََّّل ال حي خيََّّاطََّّب الاقالث أم اجملََّّانَّي؟ وََّّل اتِِبََّّاع
ال حي ياين إلغَّاثَ الاقَّل؟ وَّل لنَُّا تصَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّىي تىغي لقىَّي؟ وَّل لنَُّمَّا تب َّاب لن ا اب
ذف ى ل يصغ ت ع لقىي اانباا؟ إنه تش يش ثال ذائُة.
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لقُ نزل ال حي لي َّ َّ ََّّبط الاقل تص َّ َّ ََّّرذاته اخلاطئغ ليُلره لى اثق لين ِِجه ذإن ال حي
يس ُِِر هال خيطئ هالاقل خيطئ هلكلي ذال حي أهالا مث الاقل.
ه(الاقالني ن) يق ُِِم ن املصَّ َّ َّ َّ ََّّى غ لى النص .هوكا يشَّ َّ َّ َّ ََّّبه ما قبىه ت مههم أن قالُة
املص ََّّا هاملفاس ََُّّ الش ََّّرليغ هقالُة مقاص ََُّّ الش َّرياغ قُ أت ُمالفغ لىنص الش ََّّرلي هوكا
لطل؛ ألن الُين شرع ملصا الناس ذليف ي اُ ذيه ما خيالفها؟
هانس َّ ََّّاق ا لىخ َّ َّ ع إىل ال اقع جماجاة لىاص َّ ََّّر هأوىه لى حس َّ ََّّاب الُين هق الُه تس َّ ََّّاوالا
رال لى جقغ الُين ه َّ ََّّاف الشَّ ََّّخصَّ ََّّيغ هاهنزام نفسَّ ََّّي جتاه
منهم ذلي هو ِ
املُنيغ الغرثيغ.
هنشَّ من أسَّى هبم االهنزامي وكا إ َّااف لاامليغ اإلسَّالم إبحالل جهاثط ح جاثطغ الُين
هالرتهيج هلا لى حس َّ َّ ََّّاثه هااى ا النص َّ َّ َّ ص الش َّ َّ ََّّرليغ َتثاغ لالجتاه الفلري ال الالس
هأ َّ َّ ََّّاف ا الثقغ ثش َّ َّ ََّّم ليغ اإلس َّ َّ ََّّالم هويمنفه؛ لىف ذيق ثَّي اإلس َّ َّ ََّّالم هالنظم الغرثيغ هزروُها
األمغ ثس َّ َّ َّ ََّّىفها الاظام كما رلم ا املكاوب الغرثيغ مع متريروا ..هجحم هللا من اتبع س َّ َّ َّ ََّّنن
صر رينه ثق الُه.
اهلُى هتب ر
(مسففار من م س لغ املكاوب الفلريغ مع إ اذا ).
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(د)
تقرير "إسالم حضاري دميقراطي"
أمريلا هالاامل ههلا

ول تاىم أن مؤس َّ َّس َّ ََّّغ (جانُ) من أكرب مراكز الب ث هالُجاس َّ ََّّا
رهج كب صنع القراج األمريلي؟
هقُ أل رُ وكه املؤسسغ تقرير "إسالم ح اجي رميقراطي" ثاُ أحُاث سبفمرب 2001م
هبُف تغي اإلسَّالم من را ىه هالف م لى املسَّىمَّي هقامت أمريلا ثش َِِّن وكه اثرب
الفلريغ رُ اإلسالم هاملسىمَّي ثلل ق ة.
هقُ أس َّ َّ َّ َّ ََّّاث وكا الفقرير املكك ج إىل القرآن اللرمي هتنقرص منه كما أس َّ َّ َّ َّ ََّّاث إىل النيب حممُ
صى هللا لىيه هسىم هإىل السنغ النب يغ.
هق رسَّم الفقرير اجملفمع املسََّّىم إىل أجثع ذئا ذلريغ ه ىص إىل أن (الفجُيُيَّي) وم ياج
أمريلا االسَّرتاتيجي لفط ير اإلسَّالم (تط ياه) .هه َّع مخسَّغ أم ج لبناث إسَّالم (ح َّاجي)
يفناحم مع الغرب هيُهج ذىي مصى فه.
هأهصَّ َّ َّ َّ الفقرير ثُلم الفجُيُيَّي هتبنيهم هوم من يسَّ َّ َّ ََّّم للفن يريَّي أه للاصَّ َّ َّ َّرانيَّي
ُمغ
هح وا من املس َّ َّ ََّّميا  .هوم امفُار (ذلري) لىمُجس َّ َّ ََّّغ الاقالنيغ هكان هلا رهج
احملفىَّي هلكا يرار من أتبالها الي م ذلي الُهج هأكثر.
هينظر لىف س َّ َّ َّ ََّّع كفاب" :اإلس ـ ـ ــالم الذي يريده الغرب :قراءة يف وثيقة أمريكية" الكي
اُا.
ألفه األسفاذ صا ثن لبُهللا الغامُي هصُج حُيثاا اقرأه ذإنه نفيس ا
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(هـ)
حجم جرمية احلكم العلماين
مجيع شؤهن اثياة همن ذال ذلي ذه ظامل هذاسق

ال جي ز اثلم ثغ شرياغ اإلسالم
هذاار يااقب لى ذاىه.
هالكي حُث أن ماظم حلام الُهل الارثيغ هاإلسالميغ ذاى ا ذلي لصران ليس ثاُ سق ط
اخلالذغ اإلسالميغ ألهنم أمناثوا مل ميىل ا من أمروم شيئاا ذقُ احفَّىرت ثالروم من قبل لُه

هجىب ايالا لى أذلاجه
صىييب أه كاذر همن الطبياي أن ال حيلم احملفل لإلسالم ثل حاجثه ر
هكان يرسل النخبغ منهم إىل البالر الغرثيغ ل ها ح اجهتم هيف مرها أبحزاهبم همناوجهم ذيُجس ن
وناك هيفُجث ن وناك هخيالط ن جااهلم اللباج هيففخرهن للففىمك لىيهم كما خيالط ن
النساث ...ذيا رهن مبه جين مبُنيفه حمبطَّي مبا و لىيه ثالروم هيق ل ن :إن الفال ذاىهم
هإن اث اجة ح اجهتم ..هيُل ن إىل حترير املرأة من الُين هاأل الق هيفباجهن إىل أتسيس
األحزاب لى ويئغ أحزاهبم الالرينيغ ال آيغ مبارئها هال حُياب ل ائ ها هال م ع
ماراي همان ااي هيص هلم
ألرب أه ىق إسالمي أنظمفها هيفىق ن من أصُقائهم الُلم ا
أنصاج من ثالروم حىت كثرها هانفشرها.
طباا ثغ اإلسالم هللن أبذلاج ق ميغ كما كانت أهجهل لهُ
مث "يف زهن" هحيلم ن ا
ما هلالشرتاكيغ كما كان االحتار الس ذييت هأهجل الشرقيغ هملا ترك ا الق ميغ هاالشرتاكيغ
تبىبىت أذلاج األحزاب ثالران هاوفز ؛ ألن مؤسسيها هقيارييها ما كان ا س ى ظل ألحزاب
الغرب هأنظمفهم ذمنهم من ترك همنهم من ىط همنهم من هنج هنجه الىيرباليغ هالاىمانيغ
هرل ى اثريغ ثاُ تزهيق هترقيع.
جىب ايالا لى أذلاجه ..هقُ حلم تالمكهتم هذي هلم
ذالبالث األكرب ااثان من االحفالل الكي ر
نصف قرن هللنهم مل يق ُِِم ا لبالروم س ى النظم الُكفات جيغ ..اليت انر لثريغ هالُميقراطيغ
خلُلغ أوىها هلفثبيت قب فهم لى اثلم ههنب اهتم مثل أساتكهتم الغرثيَّي لنُما
احفى ا البالر ...ذ ذاق ا الشا ب أن اع القهر هالفسىط هالفخىف هاجلهل هاجل ع.
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ثاب وؤالث الاىماني ن أذلاجوم لرب مجيع هسائل اإللالم هاملؤسسا اثل ميغ اللربى اليت
هقُ ر
حتف ن لقل الشاب هلاطففه هترثيفه همايشفه من مُاجس هااماا ههزاجا  ..مع ترثيغ
حزثيغ صاجمغ هلنصريغ حاقُة ثايُة لن الُين هاملرهثة هاأل الق ثل تافرب الُين جاايغ
اُا من الشاب الاريب هالشا ب اإلسالميغ ثاُ تىي الرتثيغ
هَتى افا .هصاج وكا منهج كث ا
املفره غ لىيم من مجيع اجلها ذصاجها ال يرهن ح اليهم س ى وكا هال يسمح هلم ثغ ه.
حزل تل ن أوُاذه قريبغ من اثزب اثاكم هال تلار تزيُ لن مفه م
ذإذا أجار أحُوم أن ينشئ ا
"ال حُة هاثريغ هاالشرتاكيغ" مع زايرة هنقص ونا هوناك يُهج ذىي أذلاج شرقيغ أه
حرثيغ .هال ي ع ذيها كىمغ لن اإلسالم هصاج األحزاب هاإلراجا هاملؤسسا هالبن ك
هاملاامال هالاالقا اخلاجايغ هالُا ىيغ ال ملان لىُين ذيها هال يسمح ذيها حىت ث ع
البسمىغ لى اخلطال كما و س جيغ .ياين أهنم صبغ ا مجيع مؤسسا الُهلغ ثايُة لن
رين هللا ذصاجها ك هنم يايش ن ثىُ ح إسالمي ذال هالث هلل هلرس له هلىمؤمنَّي هال ثراث
من زلماث اللفر هال الل هيفبع "املسىم" أذلاج اثزب هل كان صاحبه أه جئيس ذرله
مسي ياا ..هانظر إىل لُر املسىمَّي املنفسبَّي إىل اثزب الق مي الس جي الكي أنش ه أنط ن
ساارة هإىل لُر املنفسبَّي إىل حزب البااب الاريب االشرتاكي الكي أنش ه ميشيل لفىق...
إهنم ماليَّي الشباب هكباج القارة هالرؤساث هال زجاث هاملفلرين من املسىمَّي هصاجها رجاغ
من الفاصب لى زب إىل الُذاع لنه أبجهاحهم هو ما ال يفاى نه لُينهم لى الرحم من أنه
س جاي هالاراق اصغ هماظم األحزاب
حزب ركفات جي ذاق الشاب من ارائه ال يال
الاىمانيغ لنُان مفشاهبغ لمىياا هال تغرني الشااجا .
اقاا هأساسياا اثلم ه اصغ مصر
أمرا ه ا
هملا انطىقت الث جا الارثيغ هصاج الُين ا
همسح لألحزاب هاجلمايا هاملؤسسا اإلسالميغ للامل هاثركغ كشر الاىمانيغ لن أنياهبا
ه اقت الُنيا لينها ذصاج الاىماني ن خيطط ن هيفى ن ن هيراهح ن؛ ألهنم ياىم ن أهنم ل
هتجم ا لى اإلسالم لمسه هجذ ه لقام لىيهم كث من الشاب املفُين الكي انغر هبم
هللنهم صاجها يهُذ ن جم ز الُين هالُلاة هاجلمالا اإلسالميغ أبسى ب قكج ذيه الفناثز
هاللراويغ ذيق ل ن "أ نغ الُهلغ" ثُل "أسىمغ الُهلغ" هخي ذ ن الناس من السىفيغ هيصبغ هنا
لجلم ر هاألص ليغ هما إىل ذلي.
60

هقُ صُقهم ثاض املغفىَّي من املسىمَّي ذصاجها ميش ن م اكبهم هيرررهن شااجاهتم ُ
أول الُين هينارهن إبسقاط الُهلغ اإلسالميغ الففيغ اليت ال يريُ هلا ألُاؤوا أن تفنفس هملا
ِ
اُا لمر الُهل ال ميلن إال إصال أازاث يس ة منها
اُا ا
ميض لىيها لام هو قص ا
ثاُ ظىم هذسار هَتريب ذمم رام أكثر من نصف قرن!
ذال حره أن جتُ ثينهم حمجبا أه أص اب ث ال يارذ ن حقيقغ رينهم هال ما يريُ هبم
الاىماني ن هثُينهم.
هصاجها جيفما ن هكان ا مففرقَّي مف اسُين .جيفما ن لى حماجثغ الُين لىا رة إىل اثلم
للاىمانيغ هالفسار االافمالي الكي ترث ا لىيه ذهم ال يطيق ن الايش أا اث جلنيغ هال
ش ذيها هال تزهير هال مزااي ذيها لىلباج هال جش ة هال ثىطجيغ
حتت ظل أحلام شرليغ ال ح ر
هال لصال هال مؤامرا ذصاجها ك هنم يايش ن حرثغ أه ذراغ هقُ س بت اللراسي من
حتفهم هأذرغ ما أيُيهم هوم مل أيلف ا ذلي ذبُؤها خيطط ن ل رب اإلسالم من اُيُ
نياثغ لن أساتكهتم احملفىَّي الكين جث وم لى ذلي هيفىق ن منهم الُلم مرة أ رى ثاُ أن
يرىب لى
شارها أن م اقاهم همصاثهم هأصُقاثوم لت ا
طر هأن الشباب اجلُيُ صاج ر
الامل هاإل الص لىُين هال طن.
هل فصاج ذإن جترثغ اثلم الاىماين أذرز ماليَّي املسىمَّي الكين ال يارذ ن رينهم ح اقا أه
ال أيهب ن ثه أه ال يفرق ن ثينه هثَّي أي نظام آ ر!! ثل صاجها يُهجهن ذىي ألُاث الُين
هوم ال ياىم ن أهنم ثكلي يسالُهن لى وُم الُين أه وم صاجها حياجث ن الُين من حياب
يُجهن أه ال يُجهن!

61

خامسا :الفقه اإلسالمي
ً
() 1
مقام السجود
مقام لظيم.
لرب الابار ٌ
مقام السج ر ِِ
ال يُجكه إال املؤمن اثق املسفسىم هلل جب الااملَّي الااجف مباناه الغائص أسراجه.
هاثركغ ال ماىن هلا ما مل تلن مص ثغا ثنيرغ هذه ٍم ُّ
يُل لىيها.
هحركغ السج ر مع كىما ٍ أمناث السل ن وي ألظم راللغ لى ماناوا هأسراجوا.
جيب األلى ".
ذفيه يقال" :سب ان َ
كل ما ال يىيق جبالله هلظمفه.
كل نقص همن ِِ
هاللىمغ األهىل تنزيه هلل تااىل من الشريي همن ِِ
كل شيث ذه
ه ُّ
الرب و املنام هالرازق هو اخلالق هاملُثِِر هاحمليي هاملميت هالكي ثيُه ُّ
املفصرف هحُه سب انه الل ن كىه ال يشركه ذلي أحُ.
الاىي األلى الكي ليس ذ قه شيث ِِ
املففرر للاى ِِ هالاظمغ همهما لال اإلنسان ذال
هو
ُّ
يفجاهز مقام الاب ريغ له.
كل وكه املااين الاظيمغ تقال مقام السج ر الكي ياين الابارة هلل أبكرب راللغ لمىيغ
ه ُّ
الرب األلى الكي ىق البشر ليابُهه
اف ِِ
للكل له سب انه ذه اخلالق الباجئ ه ُّ
هااللرت َ
سجُ له الرتاذا للاب ريغ اثقغ له سب انه همن
ذمن اسفجاب ألمره هلبُه هصُق لبارته َ
ِ
املطرهر
الرب األلى هكان لى شاكىغ إثىيس الىاَّي
تلرب هاسفاى لى
َأىب السج ر ذقُ ر
ِِ
ِ
جب الااملَّي.
من جمحغ ِِ
أال!
أما أمر السج ر هأح اله لنُ أول اإلميان هال اليغ هالسلينغ ذال ألجب منه هال ِ
ه اصغ إذا ى ا صى اهتم مع جهبم همل يلن لنُوم أحُ هالناس انئم ن أه الو ن ..لنُ
ذلي ِِ
أجهع منظر لىاب ريغ الصارقغ
ميرح ن ابهاهتم للرتاب هيسفلين ن له سب انه
ِ
الرب األلى من ألماق قى هبم هيشارهن للقرب منه أكثر هميأل الن ج أذئُهتم
هيسب ن ر
كل ازث
هتن ُج الُم ع من لي هنم
ُّ
هيقشار ُّ
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أثُاهنم هينطىق ن

مشالروم إىل ل امل

هَتف أجهاحهم هبكا ذال يشارهن ثثقل اجلسُ الكي حيمىهم هيف ل ن إىل
مالئليغ هن جانيغ
ُّ
قطاغ من اإلميان متأل كياهنم كىره ذ ت هن من وكا اجلالل هالصفاث هالنقاث حىت تلفنفهم
الساارة من مجيع ا انبهم هتغمر أحناثوم كىرها هوي ساارةٌ ال تشبه ساارةا مبال أه رنيا
صى ا مثىها.
ثل وي ألى هأكرب هوي اليت ل قاتىهم املى ك لىيها املى ك مل ح ر
مقام آ ر..
إنه املقام اجلىيل السج ر الكي ال يشبهه هال ي اويه ٌ
أقرب ما يل ن من جثه كما اثُياب الص يح "أقرب ما يل ن
هو الكي يل ن ذيه املرث َ
الابُ إىل هللا هو سااُ".
الرب من ِ
الابُ ا ِ
ف
هص رح اثُياب أي ا ا ق له صى هللا لىيه هسىم" :أقرب ما يل ن ُّ
ِ
الىيل اآل ِ ر".
انس ٍِ
ذل ثاظمغ اخلالق هاربهته هكربايئه من ٍ
حر ثَّي ُمى قاته.
إنه االلرتاف ٍِ
هإنه طريق مابرُ لىمرهج إىل اجلنغ إن شاث هللا...
الىهم ألنا لى ذكرك هشلرك هحسن لبارتي.
لىي اي لظيم.
ههذقنا ألذ ل مقاما السج ر لي اي ُّ
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() 2
الضعف يف الوالية
كل ما أه من لى ٍم هإ الص همشاج ٍ
أث ٍِ
كغ الُل ةِ هاجلهار هص ٍرب
ذج ج َي هللا لنه مع ِِ
َ
لثق هالنهي لن املنلر هص َفه جس ل هللا صىر هللا لىيه هسىر َم أبنه
همصاثرةٍ لى اجله ِر ِِ
"ضعيف" هنص َ ه أب ْن ال يف رىل أم َج الناس هال حىت أم َال اليفام !

"اي أب ذر ،إين أراك ضعي ًفا ،وإين أحب لك ما أحب لنفسي ،ال أت َمر َن على اثنني ،وال
ني مال يتيم" .ص يح مسىم (.)1826
تـولَ َ
ِ
لظيم
َ
هي جمحَه هللا َ
قال اإلمام الن ُّ
أصل ٌ
تااىل وكا اثُياب أه آ َر مثىه :وكا اثُياب ٌ
القيام ث ِ
اف لن ِ
ِ
ظائف تىي األمانغ .
اافناب ال َالاي ال سيرما ملن كان ذيه
ٌ
ِ
هاملقص ر لل ِ
اف و لُم قُجةِ
ِ
ِ
الشخص لى ُّ ِ
ذىيس
حتمل مسؤهليغ املنصب لقىيًّا أه نفسيًّاَ .
ِ
اسفيااب األم ِج ه ِ
اصل مع اجملفم ِع
لُيه إملانيغٌ لى
الفصل ثينها أه ال ربةَ له ذيها أه ال يف َ
همشلالته أه ال يف رمل أن يرى مظاور الف ِ
نت هالُماث هال يارف سياسغا مُنيرغ أه لسلريغ.
َ
َ
ِ
ِ
حبمل مسؤهليغ أسرةٍ
مُى الفاجيخ ذهناك من ي يق ِ
مشاو ٌُ حياتنا ال اقايغ هلى َ
هوكا َ
الناس ذرٍع من مؤسسغ هح ه يف رمل مسؤهليغَ ٍ
هاحُة أه ي يق ذجلا مبر ِ
اااغ ِ
قبيىغ كب ة
ا
مُينغ أه رهلغ هيففح ذج ِ
أه ٍ
لالافماع ثفئا ِ ِ
هحيل مشلالهتم..
اليه
ِ
الناس املخفىفغ ُّ
ثسبب ِ
ِ
ذج ج ي هللا لنه ِ
ٍ
هلُم قُج ِته
الشخصي اثياة
هنجه
القرطيب
هقُ ذ رسَر
ِِ
َ
ُّ
اف أيب ِ َ
لى مرالاةِ مصا ِ الناس ذقال جمحه هللا:
"أج َاك اي افا" :أي اي افا لن ِ
يفاَّي لى األم ِ من مرالاةِ مصا ِ جلير ِفه الُني ِيغ
القيام مبا ر
()4

هالُينيغ.
ِ
همن وكا حاله ال يافين
افه لن ذلي أن
ههاه
الغالب لىيه كان َ
احفقاج الُنيا َ
الزوُ ه َ
َ
هيفم أمره.
مبصا ِ الُنيا هال أم اهلا الىكين مبرالاهتما تنفظم مصا الُين ُّ
ِ
رمي اجلم ِع ِ
هقُ كان أث ٍِ
انفه ثه اثال إىل أن يفيت ثف ِ
لىمال
ذج أذر َط الزوُ الُنيا حىت َ
َ
النيب صىر
هإن أ ِر ْ
لىم ُّ
ات زكاته هكان يرى أنه اللنز الكي ت لر َُ هللا لىيه القرآن ِ
ذىما َ
( )4شر الن هي لى ص يح مسىم .210/12
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هللا لىيه هسىرم منه وكه اثالغ نص ه ههناه لن اإلماجة هلن ِ
هاليغ ِ
أكُ النصي غَ
مال األيفام ه َ
أحب لنفسي".
لي ما ُّ
ثق له" :هإين ُّ
أحب َ
ِ
السباغ الكين يظىُّهم هللا ظىِِه .
هلُل ذيها ذإنه من
ي لى اإلماجةِ َ
هأما من ق َ
()5

( )5أهجره له السي طي

شرحه لى سنن النسائي .255/6
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() 3
وجهٌ آخر للهدية
الااريغ هاملناسبا ِ
ِ
جر ِ
صاب اًُّا
اهلُيغ األح ِال
ُّ
ٌ
لل ٍ
هقُ ال خيطر لى ِ
أحُ أن يرر وُيغ
ذهي حمبربغٌ إىل النف س
هتَبااب البهجغَ القى ب
هت ِ
كوب ال ْحَر من الصُهج
ِ
ِ
جمال ِ
السياسغ شيثٌ آ ر
اثرب ه
للنها
الامل هال ِ
ه ِ
جمال ِ
ظيفغ ككلي
إذا كانت ِ
مبثاثغ الرش ة
ٍ
ِ
لألمانغ هاملبُأ
لنُئك يفاىرق
ذاألمر
هقُ جر نيب هللاِ سىيمان وُيغَ ِ
مىلغ سب
ُّ
رتث هبا
ألين مل يل ْ
يقبل وكه السياسغَ الااطفيغَ الىينغ
همل ْ
ِ
املهارنغ هاملصاناغ
هسياسغَ
سياسغَ اهلُااي
ِ
ِ
اإلميان رُ اللف ِر هالشرك
حرب
هكان وُف ِ
ينلشف هلا حرض سىيما َن لىيه السالم هبكه اهلُيغ:
املىلغ أن
َ
{هإِِين مرِسىَغٌ إِلَي ِهم ِهب ُِيرٍغ ذََّنَ ِ
اظَرةٌ ِِبَ يََّْرِاع الْم ْر َسى َن} [س جة النمل]35 :
ْ ْ َ
َِ ْ
هصىت إليه اهلُيغ قال:
ذىما
ْ
ِ
ِ
ِ
اّلل َ ْ ٌ ممرا آَ ََتك ْم ثَ ْل أَنَّْف ْم ِهبَُيرفِل ْم تََّ ْفَرح َن}
{أَمتُُِّهنَ ِن ِمبَ ٍال ذَ َما آَ ََتِينَ ر
ازي تفس هِ اللب :
قال الفخر الر ُّ
يُ لىيه
"أي أن هللا آَتين من الُنيا ما ال مز َ
ذليف يسفمال مثىي ِ
مبثل وكه اهلُيغ
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هُى إليلم
ثل أنفم تفرح ن مبا ي َ
لل رن حايل الف حاللم".
أنكج لثرب
مث َ
هوُرر مبا ال طاقغَ هلم ثه إذا مل جييؤها إليه مسىمَّي
ذرر وُيفَهم
اإلسالم أه السيف
يقبل منهم إال
َ
همل ْ
ِ
ذاسفسىمت املىلغ هأسىمت
أسىم ق مها
ه َ
أهال إىل أهنم أق ايث قارجهن لى اثرب
لى الرح ِم من إشاجهتم ا
أمر سىيما َن له ش ٌن آ ر
للنها لر ْ
ذت ثككائها أن َ
ح ما وم لىيه من ق ة.
ذاهلُيغ مسف سنغ
إذا مل َحتل ثَّي ِ
ِ
هظيففه األساسيغ
املرث هثَّي
ْ
ٍ
حش
تلن سبباا خليانغ أه ِ
همل ْ
ٍ
مهارنغ مع الباطل
أه
ٍ
هطمس لى ِق
أه تغي ٍ هاحنر ٍ
اف لنه.
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() 4
هل جيوز االسرتواح بلباطل؟
(مناقشة كالم)
احملُمَّي كالم أيب الُجراث ج ي هللا لنه" :أمجوا النفوس بشيء من الباطل ليكون
ي جر ثاض َ

عوانً هلا على احلق".

هماىن "أج َم اإلنسان" :اسرتا ذكوب إلياؤه.
هقَُّ ت قفَّت لنَُّ وَّكا اللالم ط يالا إذ كيف يَُّل صَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّايب اىيَّل لرف ثزوَُّه هتق اه إىل
الرتذُّه ٍ
ثامل لطل؟!!
هالَّكي هقفَّت لىيَّه أهالا و مَّا ذكره لَّه اثن حزم كفَّاثَّه "ط ق اثمَّامَّغ" أهجره ثسَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّنَُّه
هللنه مل يلمىه ذفيه انقطاع هو ق له ..." :لن لائك إبس َّ ََّّنار يرذاه إىل أيب الُجراث" ولكا
ذقط.
هالكي يرر ثسَّ َّ َّ ََّّنُ صَّ َّ َّ َّ يح من ق له –كما ذكره لحاب -و ثىفظ" :إين ألسـ ـ ــتجم ليكون
أنشـ يل يف احلق" كما جهاه الُهجي َتجيخ اثن ماَّي هجاهيه لنه و لم ثن وانئ هو
َتثاي مقغ (127وَّ) مل يسماه من أيب الُجراث (املف َف سنغ 32وَّ) ثل ثىغه لنه.
ذىيس نصََّّه "بشـيء من الباطل" كما ذكر
و طىب الراحغ للباطل.
هاألمر ثفمامه كما أهجره اثن حزم للن إب باج أيب الُجراث لن نفسَّه يرر ثغ سَّنُ كفب
األهل .هوكا ليس ذيه شََّّيث هللن املناقشََّّغ

أرثيغ مثل البخالث لىجاحظ هاثمق هاملغفىَّي الثن اجل زي ههبجغ اجملالس الثن لبُالربِ.
همن اللفب الُينيغ :إحياث لى م الُين لىغزايل هأتهيل ُمفىف اثُياب لىخطيب.
ذكر وََّّكه املصَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّارج لبََُّّاثق الرتكمََّّاين تاىيقََّّه لى كالم اثن حزم "ُمفصَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّر ط ق
اثمامغ".
هللنه مل ي ذق ذيه ذقُ ذكر أن الكي هجر ثىفظ اثن حزم و املصََّّارج السََّّاثقغ هيفهم منه
أن ذيه لفظ "الباطل" هقُ هقفت لى نصَّ َّ َّ َّ َّ َّ ص ثاض املصَّ َّ َّ َّ َّ ََّّارج املكك جة هليس ذيها كىمغ
"الباطل" هوي مجياها تككر ثُهن سنُ (ألين ذيما هقفت لىيه منها).
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هالىفظ
احلق".

ألتقوى بذلك فيما بعد على
اإلحياث" :إين ألسـ ــتجم نفسـ ــي بشـ ــيء من اللهو َ

ه سَّ َّ َّ ألالم النبالث لىكويب " :421 /5إين ألس ـ ــتجم ليكون أنشـ ــ يل يف احلق" .ذهكا
هذاك ليس ذيهما لفظ "الباطل" هلفظ "الىه " ال اجر اإلحياث ال يفيُ اثرام هالباطل ذقُ
مباحا هقُ يل ن حمظ اجا هذرق كب ثَّي أن يل ن االسَّ ََّّرتها ثىه مبا هثَّي أن
يل ن الىه
ا
يل ن ثىه لطل هال يفص َّ ج ص ََُّّهج القس ََّّم األ من اللالم من ص َّ ايب اىيل .هإن وكا
أشبه ما يل ن ثطىب الفُاهي لثرام لىمريض هو مررهر أبم ج:
 َّ َّ َّ ََّّاثط املُاهمغ لى اجلُ الامل الص َّ َّ َّ ََّّا ش َّ َّ َّ ََّّيغ املالل و اثااغ مع مرالاة ها هالنش ََّّاط هو خيفىف ل فالف األح ال هاألش ََّّخاص كما أذاره اثن حجر ش ََّّر حُياب
يتعولنا بملوعظة يف األايم كراهة الس ـ ــآمة
اثن مسَّ َّ ََّّا ر "كان النيب ص ـ ــلى للا عليه وس ـ ــلم َ

علينا" ذفح الباجي.
كل شخص يس م همبيزان هاحُ ثل وي طبائع همهم!
ذىيس ُّ

 مل جيال هللا تااىل ذيما حرمه لى اثن آرم رهاث له س اث أكان ذلي اسمي ا أم نفسي ا ذالذرق ثينهما هاثُياب ذلي ظاور ذيق ل لىيه الصالة هالسالم" :إن للا تعال خلق الداء
والدواء ،فتداووا ،وال تتداووا حبرام" .جهاه الطرباين من حُياب أم الُجراث هصَّ َّ َّ َّ َّ
ص يح اجلامع الصغ (.)1762
جيال شَّفاثكم ذيما حرم لىيلم" جهاه له البخاجي
هيق ل اثن مسَّا ر ج َّي هللا لنه" :إن هللا مل ْ
ص ي ه.
هها َّح إن االسَّفشَّفاث ال جي ز للقىيل كما ال جي ز لللث ذقُ صَّح أي َّا ق له لىيه الصَّالة
ه له

هالسالم" :ما أسكر كثريه فقليله حرام" .جهاه الرتمكي هأث راهر هاثاكم هح وم.
وكا هال تنلر الفائُة من أرهيغ ذيها حمرم ذإن اخلمر أي َّ َّ َّا مناذع هللن قُجوا قىيل
ِ
ِ ِ
ي َل ِن ْ
مقاثل طغيان ََّّرجوا .يق ل جثنا لز هال{ :يَ ْس َّ َل نَ َ
اخلَ ْم ِر َهالْ َمْيس َّ ِر ق ْل ذي ِه َما إ ْمثٌ َكبِ ٌ
َهَمنَاذِع لِىن ِ
راس َهإِْْثه َما أَ ْك َرب ِمن نَّر ْفاِ ِه َما} [س جة البقرة اآليغ .]219
ذمن م َّ َّ َّ ََّّاج اخلمر أن ذيها ذواب الاقل هاملال هالُين ههلا مناذع اسَّ َّ َّ ََّّميغ هنفسَّ َّ َّ ََّّيغ مؤقفغ
كاهل م هالطرب ...هوي ُّأم اخلبائاب.
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هككلي يقال الىه الباطل الكي قُ جيىب ثاض النشَّاط لصَّاحبه للن ذيه م َّرة أكرب.
ه َّ ََّّرج اثرام مؤكُ همل ِِ
حيرم اإلس َّ ََّّالم إال ما ذيه َّ ََّّرج .همن َّ ََّّرج الىه الباطل أنه ينزل من
رجاغ اإلميان هي اب اإلمث هي جث الفسََّّق هيفا رر لىيه هقُ يففح لىشََّّخص "آذاقا" أ رى
اثرام ذَّإن الشَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّيطَّان ينفظر من املؤمن لففَّغ صَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّغ ة إىل اثرام ليبَُّأ ماَّه ثرانجمَّا ط يالا
هأبساليب مفن لغ همغريغ ليف رسع ذيه.
هإذا قََّّال الاىمََّّاث للفََُّّاهي للنجََّّاس َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّغ إذا مل جيََُّّ املريض طََّّاورا يق م مقََّّامهََّّا ذََّّإذا هاََُّّ
حرمت النجاس َّ ََّّغ ثال الف كما يق ل الن هي "اجملم ع" ذإن االس َّ ََّّرتها لثالل هالرتذه
مبا و مبا لثه أهسع هأمشل من أن يطىب ثُالا منه الىه الباطل هاثرام.
 ذما ألحه اإلسَّ ََّّالم من الىه اثالل ٍكاف هو أي َّ َّ ا جيىب األجحييغ هالنشَّ ََّّاط لإلنسَّ ََّّان
هليس ذيَّه مَّا الىه البَّاطَّل من َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّرج ذفَّائَُّتَّه مؤكَُّة رهن َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّرج هذَّائَُّة اآل ر قىيىَّغ
همىغ مغ.
 هأذكر أمرا آ ر هو أن الىه الباطل قُ يُ ل مع اثالل ثُهن إجارة اإلنس َّ َّ َّ ََّّان ذيل نله نصيب من وكا هذاك ..كما األلااب هالقن ا الف ائيغ هاىسا ثاض األصُقاث..
اليت يففَّااَّ ذيهَّا املرث مبنَّاظر هأحَّاريَّاب ح الئقَّغ أه حمرمَّغ ...هلَّكلَّي كَّان أوَّل الاىم هالفق ى
يكجهن كث ا من اثالل ش َّ َّ َّ ََّّيغ أن يى قهم ش َّ َّ َّ ََّّيث من اثرام .هاثرام ليس اثالل هللنه
أي من انبا الطريق.
ه كَّل األح ال ذَّإنَّه ال ثَُّ لإلنس َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّان من أن يقع ملرهه أه حرام هاألمر كىَّه ا فبَّاج
هاثفالث.
{إِ ْن ِوي إِالر ذِْفَّنَّفي ت ِ َّ َّ ُّل ِهبا من تَشَّ َّاث هَهتْ ُِي من تَشَّ َّاث أ ِ
ِ
َنت
َ َ
َ َ
َنت َهليَُّّنَا ذَا ْحف ْر لَنَا َه ْاج َمحْنَا َهأ َ
َ
َ َ َ َ
َ
ِ
ين} [س جة األلراف اآليغ .]155
َ ْ الْغَاذ ِر َ
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الباب الثالث
علم النفس وما إليه
() 1
هاجس اإلبداع
ال تلار جتُ لُرا من ألُار اجملال الثقاذيغ هاألرثيغ لصران إال هذيه حُياب لن اإلثُاع
هك نه صاج حايغ ح ُِِ ذاته هشيئا الث رُ منه هوااسا لُى اللفِاب ذيفلىف ن ه ع
كفالهتم ويئغ (إثُاليغ) هل مل يل ن ا من أول (اإلثُاع) أبن أيت ا ثلالم حامض أه ينقى ا
نصا ذىسفيًّا أه حتىيالا نفسيا لباض "كباج" اللفاب .هجيري وكا اصغ لُى "اثُاميَّي"
ًّ
املبفىَّي لخل ض ق ااي ليست من مقاذفنا ذينقى ن من الغرب هيقىُهن أساليبهم هال
للىف هاجلُل
يُجك ن ا انب امل ع ذيففىسف ن ياين حي م ن ح ل امل ع ليصى ا إليه ِ
هالُهجان هيطبق نه لى الرتاث أه لى هاقانا همقاذفنا هثيئفنا اإلسالميغ...
هالكي يهمين وكا املقال أن أمهس أذن ثاض املفف نَّي ثَّ "اإلثُاع" من اللفِاب املسىمَّي
هثا هم يقف وكا اجلانب لن حسن ظن ياين ثفط ير الثقاذغ اإلسالميغ هاألرب اإلسالمي
هلُم الفشباب لألسى ب "اللالسيلي" تقُميهما لىجيل املااصر أق ل له :إن أراث اإلثُاع
رهبا هقكذها هوم قُ يصيب ن
مثل كرة مطاطيغ أه ا ذاث ي َىاب هبا ذيففنن الاللب ن
اهلُف هقُ ال يصيب ن ذاإلثُاع أراث أراث ذلرة أبسى ب ما هليس حايغ ح ُِِ ذاته .هقُ
يل ن اإلثُاع ظرذاا أه أسى ال أه حقيقغ كالميغ ميلن أن حيمل أذلاجا م لا مقاذيغ
نف سهم .ذن ن اآلن أمام
هلىميغ هأرثيغ هذىسفيغ هيق ُِِمها اللاتب لىناس هبُف الف م
كيفيغ إيصال وكه الفلرة ياين كيف نق ُِِم ذلرة اُيُة أه لاريغ لىقاجئ أه السامع لنؤمر
ذيه؟ ول يل ن لن طريق اإلثُاع ياين أبسى ب لصري اُيُ حي ي مففىسف أه لن طريق
لاراي مقب الا؟
اخلطاب املباشر هيل ن مقاالا جصيناا أه حىت ا
لنقل أهالا إن وكا الطر ليس هليُ الي م ثل و مااجلغ (ثيانيغ) قُميغ من أايم اجلاحظ هلبُهللا
ثن املقفع هرينيا من أايم احملاسيب جمحه هللا ذاألرلث (املبُل ن) مل يلفف ا ثنقل اخلرب كما يفال
71

أول األ باج مثل أيب الايناث هاألصماي هلمره ثن الاالث ثل انقش ا هلاجل ا هحىرى ا قبل أه
ثاُ تقُمي اخلرب أه قُرم ه أبسى ب اُيُ .هال ين َلر وكا مثل اه ر اجلاحظ "البيان
هالفبيَّي" كما ال تن َلر القيمغ الاىميغ للفاب "لي ن األ باج" الثن قفيبغ الُين جي .هال يغين
أحُمها لن اآل ر.
هاحملاسيب جمحه هللا قُرم الفلرة اإلسالميغ ثف ير اخلرب م الظه ِ
هح َلمه همل يق ُِِمها مثىما
نقل اإلمام أمحُ هاثن أيب الُنيا هالزوري من إيرار األمر ذقط هلُم الفاىيق لىيه .هقبىهم اإلمام
اثسن البصري الكي مجع ثينهما ذ حسن هأمرر أثىغ األمر.
حيب قراثة اخلرب كما و ثُهن
للل حمب ه هانصرهه ذباض الناس ُّ
ذلال األسى ثَّي هاجران ه ٍِ
حت ير هتفىسف هكث من لىماث النفس حيبكهن وكا هيرهن أنه أاُى هأنفع لىنفس ياين
كل قاجئ ليفىسف اخلرب هحي ِِجه من اانبه همبل انته الثقاذيغ هالفطريغ
أن يرتك اجملال لنفس ِِ
ط ذرصغ الففل لخلرب
ثينما ل هاُ من يفال له ذلي ر
لشي أه تىل أه (انزلج) ألنه مل يا َ
هك ن اللاتب ال يثق للقاجئ ذياطيه اخلرب مبطناا ثفلرته هذىسففه.
حتب اجلُل هالففىسف هاللالم هتففالل ماه هك هنا اانب ذيه هال تقفصر
هنفسيا أ رى ُّ
للل طالبه كما
لى أسى ب اخلرب املباشر ثل قُ تراه قُميا ح مناسب لىاصر ه ُّ
اثق أن ٍِ
ِ
ٍ
س اآل رين هإقباهلم
قىت هحىت ي منا وكا .ذال يفاص ر
نب صاحب مكوب ملكوب هليق ُِج نف َ
حيب تقُمي اخلرب صاذيا نقيا كما و هآ ر حيبه "إثُاليا" ذيه ثُع من
هإلرا هم ذإن وكا ُّ
اللالم .هاهلُف كما قىنا و إيصال الفلرة هحتقيق الف ليغ.
صف الي م لإلثُاع مرحىغ
قرأ هذاك ..ه ُّ
املهم امل م ن .هما ي َ
هال يقال أيهما أذ ل ذإن وكا ي َ
اثر
زمانيغ هسي هقت تقُرم ذيه الثقاذغ ِ
مبسم أه مصطىح آ ر مثىه مثل الشار ِ
كل زمان.
هالاام ري ...هيبق امل م ن و املهمِِ ..
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() 2
تشريح اإلبداع
م ع "اإلثُاع" وي تشريح أه تصنيف أه ما رههنما.
وكه نظرا
هقُ كانت اسفُجا اكا لى ما كفبفه من مقال ثان ان "وااس اإلثُاع" ذىما طال ااىفه
انقصا!
مقال مسفقل هثقي املقال األهل ا

نص ذيه طر ٌ اُيُ أسى ال أه ماىن.
اإلثُاع ذلرة اُيُة أه تص ج اُيُ أه حتىيل ِ
هو مثل ح ه من األذلاج مففاه ثَّي لاري همبهر.
ذقُ تق رُم ظاورة أه ذلرة أرثيغ أه مقاذيغ أبسى ثَّي :تقىيُي هإثُالي.
أما الفقىيُي أه "اللالسيلي" ذه تقُمي الفلرة أه النص نثر لاري أه ثالحي أه
أسى ب قصصي.
هاإلثُالي يل ن ذيه زايرة كالم ثف ىيل نفسي هذىسفي هترتيب أذلاج هتا يُوا أبق ال
هآجاث للفِاب حرثيَّي أه من يُهج ذىلهم .هإتقان الىغغ هذن هنا هرجاسغ لىم النفس هاالطالع
لى اآلراب األ رى له أتم س اإلثُاع.
ذرؤيغ لج ز االس لى طاهلغ قُميغ مغرهسغ األجض مف مالا ساكفاا أمام ك خ شيب قُ
تُلرت شبفان من ألاله لفسقطا جتىب ذ ل الشالر ذيصفه كما و هك نه االس أمامي
أه ك ني تنظر من هجاث شاره إىل ل حغ ذنيغ كب ة مى نغ.
هإذا تارض له شالر لَّ"يبُع" ذيه ذإنه حي م ح ل نفسيغ الاج ز هحيىل ما يف مل ذيه هو
وكا الامر هيرثط ثَّي اخلشبفَّي املفُليفَّي قريبيت السق ط هثَّي أاىه القريب أي ا ا..
هال ين َلر أسى ب االمنَّي هللن األصل األهل الكي يبق هاآل ر يفغ ..
هقُ يل ن اإلثُاع الفص ير ذالفص ير الااري و أن تقف أمام لب الُاج هتاى قىيالا
هاإلثُاع ذيه أن تص جه من زاهيغ يبُه ذيه أمجل من
لفص ج البيت كىه من اخلاجج ث
الل الرتكيز لى ظالل هأ اث طبيايغ هتركيبيغ هللن لى حساب إ فاث ا انب من
البيت.
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الفص ير ألنه ليس ثشلل لاري .هكنا نسميه قريباا "ثشلل ذين"

إثُالا
ذيس رم وكا ا
"إثُالا"!
ذصاج
ا
هللن ول سيم الفص ير "الفقىيُي" هيطغ اإلثُالي؟
ال أظن ذإنه األصل هسففغ الطرق األ رى هيبق و .
همثىه يقال الرسم ذىلل من الرسامَّي هالفنانَّي الفشليىيَّي طريقفهم الفاب ثريشفهم
ثا ها ال تفهم هال حتبرك كما ال تفهم نص ص هأشااج ..همع ذلي ذهناك من يففىسف أه
هجسام ن آ رهن يرمس ن ل حا طبيايغ كما
يبالغ ألمر نفسه ذَّ"يلكب" هيق ل إنه إثُاعِ .
حمل الفن ثل وي األصل
يارذها كل الناس ..هال يقال إن الى حا الطبيايغ مل ياُ هلا ِ
هسفبق هسففغي الطرق الفرليغ األ رى اليت تسم إثُاليغ حينها من تاب يغ هجتريُيغ
هما إليها.
ِ
يارب لنه كما و رهن
هلبثاا أطىق لى األهل مصطىح "تقىيُ" ذإن املرث ال يقىُِ ذيه هإَّنا ِِ
لرب
تفىسف أه حت ير هإَّنا ياين ثه َمن أطىق لىيه وكا املصطىح :األسى ب الساثق أي :كما ر
ثه الساثق ن.
هأق ل أي ا ا :وكا و األصل هسيبق كما و حىت ثقاث اإلنسان أما ما لُاه :ذنظريغ
األسى ب هتقىيُ ثَّي أص اثه هطريقغ مبفلرة سفبق مُة هسفزهل مثل ح وا من النظراي
هيبق األصل الكي و الفاب الااري هالطبياي لنُ كل البشر هما لُاه أساليب هطرق قُ
ير لنها الباض هال ير لنها آ رهن ألين قُ يفكهق هنا هقُ ال ...قُ ياجب ن هبا أه
ال ..قُ يف ِِ ى هنا أه يف ِِ ى ن ح وا.
هاإلثُاع األراث هالفاب ميلن أن نسميه "اإلثُاع الفاب ي" هو اانب أه ص جة من ص ج
اإلثُاع أما الفلرة اجلُيُة أه االكفشاف اجلُيُ ذه املاىن اثقيقي لإلثُاع الكي ياين
اُا.
تقُمي أمر اُيُ لىقاجئ مل يلن م ا ارا من قبل هو قىيل ا
هال أبس من الفن يع أساليب اللالم ثل و مطى ب لىفت النظر هلُذع الرَتثغ هاملىل لن
القاجئ هيككر جثُّنا القرآن اللرمي أنه "صرف" الفكك ياين ن رع أرائه هالفاب ثه
صرذَّْنَا ِ َوَّ َكا
ليفى رمسه الناس ثطبائاهم همقاذاهتم هذه مهم املفن لغ ذقال سب انهَ { :هلََق ُْ َ
الْقر ِ
آن لِيَ رك ركرهاْ َهَما يَِزيُو ْم إِالر نَّف جا} [س جة اإلسراث ]41 :أي :لقُ ذكران وكا القرآن
ْ
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ِ
اإلميان هاإلسالم لث َجج هالبيِِنا
ب ما نُل وم ِثه إىل
هكرجان ذيه هن رلنا أسى َ
هالرتويب هامل لظغ هاثِلمغ ليفك ركرها هيفراظ ا هيَف َقه ا هيفُثررها...
ذن
ذر َ
اثُث ال احُ أه القصغ ال احُة ثفن ن من األراث هالفاب  ..هالفاب أبكثر من ِ
اللالم إثُاع ذيه.
هقُ متيرز لص ج إسالميغ ثفن ن من الفاب (مصطى ا أرثيغ أه كالميغ أه ثالحيغ
كالسجع )..مل تلن لص ج ساثقغ هال الحقغ مثل الاصر املمى كي هآراب الاصر
انرجا.
األنُلسي همل تسفامل من ثاُ إال ا
هأذكر أن اللفاثغ أها ر القرن اهلجري املا ي اسف ُمت ذيها مسا كفاثيغ مل تلن م ا رة
الساثق همل تسفمر لنُ كل الناس ذلان املؤلف ن هاللفاب مبه جين مبصطى ا "لىميغ"
أتتينا من الغرب رهن ترمجغ أه ال يركز ذيها لى املاىن الاريب هلا ذيسفخُم هنا ثلثرة ر
لفُل
لى مقاذفهم هاطاللهم همسف اوم الاىمي مثل السيل ل ايا هالس سي ل ايا
هاألنرتث ل ايا...
هذن اإلثُاع الكي يفناهله ثا هم من اانب حُامي كان هقُ ال يل ن من ثاُ هو الغالب
ُّ
يام.
لى الظن ذإنه نظرة هاجتاه من قبل ثاض اللفِاب هسيقف هلن ِ
هالرتحيب
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() 3
فرق بني االنطواء والعزلة
الازلغ املصطىح الُيين ح االنط اث هاالنط ائيغ املسفخُمغ لىم النفس ذلي أن الكي
يافزل الناس إيثاجا لُينه ه ذا من ال ق ع املااصي هامللرهوا هكفًّا ِِ
لشره لن الناس ح
الشخص الكي آمر االنفرار ثنفسه زهااي البيت أه املُجسغ هنظر إىل الناس نظرة جيبغ ه ف
كفخف من لمل مشَّي أه َتطيط جلرميغ.
هأصيب لالكفئاب هقُ يل ن انط اؤه لشر
ِ
هيصنرف وكا األ مر ا ا نفسي ا أه اافمالي ا هيااجل أص اثه.
هقُ يل ن انازاهلم حمم ارا كما الفنت
أما الصنف األهل ذىيس مر ا ه أص اثه
هللنهم ليس ا أبذ ل من ح وم من االافماليَّي ذالكي جيفمع للناس من املؤمنَّي هخيالطهم
أذ ل هوكا ما نطق ثه جس ل اإلسالم لىيه الصالة هالسالم

ق له اللرمي "الذي خيال

خري من الذي ال خيال الناس وال يصرب على أذاهم".
الناس ويصرب على أذاهمٌ ،

ذلي أن املافزل يفيُ نفسه هحُه هال يفيُ جمفماه إال ا انب قىيىغ منه هال يقال إنه
سىيب ذه ال ُّ
يشك لن املسىمَّي م اقفهم الاامغ هال رهجيغ ذه قُ جياوُ هحي ر اجلنازة
هال يفخىف لن اجلمالغ هال يؤذي الناس ثشيث ذه مسامل اُا أمَّي انصح .ثل حيبه
هشرا.
الناس هيافقُهن ذيه اا ألنه زاوُ ثايُ لن اثسُ هاملال هالطمع همل يرها منه أذى ا
للن الكي خيالط أذ ل منه .ذلي أنه يفيُ نفسه هيفيُ اآل رين ذيُل وم إىل الُين هالف يىغ
هملاجم األ الق هينبههم إىل األ طاج احملُقغ هبم ِِ
هيارذهم ألُاثوم هأيمروم لخل
هيرشُوم إىل الطريق املسفقيم هيغياب املىه ف هيشاجك األلمال اخل يغ لامغ هيصرب
لى أق اهلم املنلرة هكىماهتم اجلاجحغ هجياهبها لثىم هاألانة.
للن وناك شيئا جيمع ثَّي الازلغ هاالنط ائيغ من انحيغ نفسيغ ذلي أن املنازل نفيجغ ورهثه من
ال اقع هلُم ا فالطه للناس لى مُى شه ج أه سن ا يصيبه م ج أه إلاقغ الامل
االافمالي ذال يفاهُ األلمال كما ينبغي هال يل ن ماورا الاالقا االافماليغ
هالسى كيا هالاارا هاأل الق هاآلراب الامىيغ هقُ يف ته األراث الفاب ي اثسن هالنطق
الص يح ملصطى ا اُيُة أه مفااجذغ ثَّي ذئا من اجملفمع ثل و ثاُ سن ا من االنازال
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ال ينجح اال فالط للناس إذا أجار الا رة إليه ذإنه قُ سبح ماث ما هال يقُج الايش
فل هتباط همل يارف حااا اجملفمع هأص ل
الاكب منه كاألمساك هإذا رارب تىل ها ر
الفااجف هاملُاجاة إال ثاُ زمن.
هقُ لرف حلام ظامل ن لصران وكا ما يصيب القارة هالراال األكفاث من الُلاة هاملفلرين
اراث ذلي ذ ثاُهوم لن املناصب اللربى هاجلها املؤمرة اجملفمع هح رل وم
املسىمَّي من ِ
إىل اثسال هالشؤهن البىُيغ هالقرهيغ هما إليها هقُ ذرت اللث منهم ثاُ ذلي حق ا هكان ا
مهرة هقارة هلباقرة هك ارج لظيمغ هل ر ه ثا هم للفراج من وكه اجملفماا الظاملغ أه الففرغ
لىاىم هالف ليف هالب اب أه ملهن مفيُة هألمال ال اافماع ذيها كاملزاجع هترثيغ الن ل.
هلنُما ذسح اجملال لبا هم لىا رة مل يفملن ا من أراث مهماهتم كما ينبغي ذقُ أصاهبم
(ال م ج) نفيجغ إثااروم لن اجملفمع هالففالل ماه.
هقُ أتكُ الاالقغ ثَّي االنط اث هال م ج رجاسا حُيثغ كما ثينه األسفاذ صال الُين
منص ج أحُ جهار األمراض الاصبيغ هالنفسيغ كىيغ الطب جباماغ اإلسلنُجيغ ( 1430
وَّ) ذه يق ل" :هكما أن االكفئاب يؤري إىل م ج اخلالاي اخلاصغ لملزاج الاام لملخ ذإن
االنط اث هاالنازال االافمالي الىكين يفصالن اإلنسان لن الاامل هيا قان مماجسغ النشاطا
اثي يغ الطبيايغ يؤراين أي ا ا إىل م ج تىي اخلالاي ذإذا لار هماجس اثياة ثص جة طبيايغ
ذإن تىي اخلالاي تااهر النم هالن ج هاثي يغ".
هيل لى ما قاله آ ارا مالحظا :
 الا رة إىل اثياة ثص جة طبيايغ يل ن لىشباب حالباا همن أه ذس غ من الامرقبل الشيخ غ أما من لاش منازالا إىل الشيخ غ ذصاب أمره ...ذخالاي
كل شيث الشيخ إىل الكث ل هال يا ر إليه الشباب هحي يفه هجثنا سب انه
اخلَْى ِق أَذَ َال يََّ ْا ِقى َن} [س جة يس.]68 :
{هَم ْن نَّ َا ِِم ْره نَّنَ ِِل ْسه ِ ْ
يق لَ :
هجمبا كان وكا ثص جة لامغ هإال ذإن وناك من الشي خ من يف ق إىل االافماع للناس
هقُ يزيُ اللالم هقُ يل ن اافماله ثبا هم مقيالا.
 الشاب إذا لار من االنط اث إىل اثياة الطبيايغ ذيل ن ثرانمج اافماليت ل ي منفظم حالباا ذه حيفاج إىل مران هت ايه ه ط ا مففاليغ.
77

 ل رة اخلالاي إىل النم هالن ج هاثي يغ تل ن حسب طبائع الناس همسف ايهتمهجتاههبم مع اثياة اجلُيُة ذقُ تل ن وامُة لجرة هقُ تل ن ثطيئغ النم
هقُ تل ن مبارجة إىل الففالل ق يغ النم  .ههللا ألىم.
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() 4
هل تعرف نفسك؟!
ول ياقل أن يب اب إنسان لن نفسه؟
إن من املؤسف أن كث اا من الناس ال يارذ ن أنفسهم ه ظنهم أهنم ليس ا حبااغ إىل الب اب
لنها؛ ألهنا ثُا ىهم هتبيت ماهم ذىماذا يب ث ن لنها هإذا حبث ا ذليف؟
أهنم كان ا اارين مارذفها
ذالنف س املن رذغ أكثر من
مبالَّي مبارذفها ذاللث من

هل أهنم أرجك ا ما أبنفسهم لارذ ا ما يصى ها هما يشينها هل
لففالى ا مع إصالحها هال اقع هالفاجيخ يشهُان ثغ ذلي
األقل ح
املسفقيمغ ذمارذغ الناس أبنفسهم إ اذا قىيل أه وم لى
ِِ
الناس يشرب اخلمر هو يارف آاثجوا الا يغ هالنفسيغ السيئغ.
احُا إهنا لست ثطاقغ ذا ل ن هاحُ حىت يلف َف للرتكيز
هاثق أن النفس ليست شيئاا ه ا
لىيها ثل ذيها أشياث كث ة ال حتص هال يظهر ثا ها لىشخص إال ثاُ لمر هجتاجب
هاشفغال ط يل للاىم هالب اب هالف ري ثل إن املرث مي هال يارف كل ا انب نفسه
ه القها هحُه يارف ذلي ذإنه سب انه يارف أنفسنا أكثر مناَ { :جثُّل ْم أ َْلىَم ِمبَا ِ نَّف ِسل ْم}
[س جة اإلسراث{ ]25 :و َ أ َْلىَم ثِل ْم إِ ْذ أَنْ َش َك ْم ِم َن ْاأل َْج ِ
ض َهإِ ْذ أَنَّْف ْم أ َِانرغٌ ِ ثط ِن أ رم َهاتِل ْم}
[س جة النجم.]32 :
ذما جيهىه املرث لن نفسه أكثر مما يارذه لنها!
هإن مارذفه ثنفسه قُ ال تزيُ لن مارذفه ث ظائف اسمه الُا ىيغ.
ذإن تركيب النفس هتن لها ذاهتا و مثل لمل األل اث را ل اسم اإلنسان هالقيام
ث ظائفها .ذالقىيل من الناس يارذ ن كيف يفل ن حىيب األم هكيف تامل املاُة أه كيف
يسفخىص الُم هالفيفامينا من األطامغ لفف ل إىل ق ة هحركغ هحراجة اجلسم.
هكم من الناس يارذ ن كيف يامل اجلهاز الاصيب هاملخ هالكاكرة ..هما وي ال ظائف اليت
هما وي الغُر
يق م هبا البنلرايس هاللراي اثمراث هكيف تفل ن اخلالاي هكيف مت
هأن الها هالقىب كيف يامل ..هاللبُ ..هحاسغ الشم ..هاملريث مثالا؟
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هإذا لرذ ا هظيفغ ثاض وكه األل اث ذلم منهم يارف هظيفغ األاهزة هالرتكيبا الُقيقغ
اجلسم مثل األذن هما ذيها كاظمغ الركاب هالاصب الُماحي هاخلالاي الشاريغ ..هامل اا
الص تيغ ..ه اجلسم ما ال يرى للاَّي هال لجملهر الااري؟ ككلي وي أح اج النفس.
كما أن مارذغ اإلنسان لألمراض النفسيغ ال تزيُ لن مارذفه لألمراض الا يغ!
هقُ ال يارف الشخص منها س ى امسها أه ثاض ألرا ها لى الرحم من أهنا ثُا ىه.
هاملرض النفسي هل كان مبسم هاحُ إال أن تط جه هلالاه خيفىف ل فالف األشخاص
نظرا لفن ع ظرهذهم ها فالف ثيئاهتم..
ا
إنه مثل الا ال احُ اجلسم الكي يصاب ثاُة أمراض ثل ازث من الا كاملسام
هاكج الشار هالشار نفسه هاجلىُ هالشراين هالا ىغ هالاظم ..هكىها منطقغ صغ ة
هاحُة..
هأمراض اىُ ال اه ح وا ِِ
الرال هالظهر..
هككلي النفس ثا املها الباطنغ هطبائع األشخاص هثيئاهتم املفن لغ..
شخصا ثاض األسئىغ لن نفسه لفىل هما لرف اإلااثغ لن اللث
هل أن لاملا نفسانيًّا س ل
ا
ا
منها.
الا لُيُة حىت ر ل الاى م األ رى هصاج وناك لىم
هلىم النفس تط ج كث اا هصاج أن ا
النفس الىغ ي هلىم النفس الصنالي هلىم نفس اإللالم هلىم النفس الاسلري ..هما إىل
ذلي.
هنظراي لىم النفس ليست كىها مثل ثا ها الباض هحتىيال النفسانيَّي لىنفس هأمرا ها
َتفىف حبسب مقاذفهم هأمزافهم ه ىفيفهم الاقُيغ هالبيئيغ هالفاجخييغ ..همااجلغ أانس لاش ا
ثيئغ إسالميغ ال متامل من لاش ثىُ إلحي ال يارتف للُين..
هقُ لرذنا هللا أنفسنا مبا يىزمنا منها من الل القرآن اللرمي هالسنغ النب يغ الشريفغ..
هصُج رجاسا هحب ث نفسيغ مفاُرة القرآن هالسنغ حبثها مفخصص ن لى م الُين
هالنفس ..هوكا حيفاج إىل مقال آ ر..
ه نظري أن أذ ل من كفب لىم النفس ترامنا اإلسالمي و حجغ اإلسالم حممُ ثن
حممُ الغزايل (  505وَّ) جمحه هللا تااىل

كفب مفن لغ له ه اصغ "اإلحياث".
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هحيسن أن أش ونا إىل أن مىغ من الاىماث املااصرين أحبرها ترامنا هاسفخرا ا منه لى م
النفس اليت حباب ذيها لىماث السىف هصُج اه روم كفاب "لىم النفس الرتاث
اإلسالمي" طبافه راج السالم للقاورة مالمغ أازاث.
همن املفيُ أن نسفخىص وكا اجلانب أن وناك نف اسا مؤمنغ نقيغ تسفجيب لى ق هترل
الاُل هأتىب الظىم هحتب األ الق اثميُة..
هأ رى كاذرة ذاارة مظىمغ حتب الشر هتنشر الفسار هاجلرميغ هحتاجب الف يىغ..
ي لى حكج هيارف مبن يثق همبن ال يثق إذا أجار االسفقامغ اثياة.
ليل ن اإلنسان الس ُّ
هاملسىم ال يىففت إىل نظراي النفس إذا كانت ُمالفغ لىُين ثل أي ك لىمه همقاذفه النفسيغ
من أول الاىم هالُين الكين يافمُهن لى املصارج اإلسالميغ هليس لى األذلاج الغرثيغ
امل ث ثة املغىرفغ ثثقاذفها اخلاصغ البايُة لن ريننا هآراثنا اإلسالميغ.
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() 5
علم النفس العالجي عند ابن حزم
اللفب املؤلرفغ لىم النفس الاالاي كث ةٌ وكا الاصر هالكي يهمنا وكا
امل ع و ما كفََّبَه لىماؤان املسىم ن ذيه من تشخيص األمراض النفسيغ مث
ائُ
طرق لالاها مسفنُين ذلي إىل لى مهم اإلسالميغ ح مفط ِِفىَّي لى م َ
م ث ثةٍ هحريبغ ال تالئم ريننا هجمفمانا .لقُ س رجل حمف ى وكا امل ع هرجمه

ثاىم األ الق الاامل هاملفلر املارهف اثن حزم الظاوري املف َف سنغ 456وَّ كفاب
جائع مسراه "مُاهاة النف س ههتكيب األ الق هالزوُ الرذائل" هأهرله ربتَه
الاىميغ هجترثفه الامىيغ كما أشاج إىل ذلي املقُمغ هذكر أنه أتاب نفسه ذيه
هأاهُوا هأطال ذيه الفلر؛ ليهُيه ونيئاا إىل الناس؛ إلصال ما ذسُ من أ القهم
همُاهاة لىل نف سهم هأنه أذ ل من كن ز املال هلقُ األمالك إذا تُثرره هي رسره هللا
لظيما؛ لنيرفِه نفع لباره.
أارا ا
تااىل السفاماله هأنه يرا من هجاث كفاثه وكا ا
لشر ذصالا كل ذصل ذقرا كث منها لى ويئغ
هقُ هزرع م لاتِه لى
َ
أحُ َ
ِح َلم ههصااي هإجشارا منها ما و قص همنها ما و ط يل هكان األهل
"مُاهاة النف س هإصال األ الق الكميمغ" ه منه "لب لظيم من أث اب الاقل
هالراحغ" هم لا الفص ل الفاليغ وي :الاىم األ الق هالس اإل ان هالصُاقغ
هالس أن اع احملبغ صباحغ الص ج ما يفاىق ثه الناس األ الق مُاهاة ذهي
األ الق الفاسُة حرائب أ الق النفس تطىُّع النفس إىل مارذغ ما يسرت لنها من
كالم مسم ع أه ٍ
ٍ
شيث مرئي هإىل املُ هثقاث ال ِِككر ح ج جمالس الاىم.
هلن ألطي امل ع حقره وكا املقال كما أنين ال ألرض ما اللفاب كىه ذإن
ش ين اثُياب لن اللفب و ثيان م لها هأوم حمف ايهتا أه ما تنبغي اإلشاجة
إليه همن شاث املزيُ ذاىيه لللفاب نفسه ذإنه مف ذر.
هالكي اسف قفين ذيه و حُياب اثن حزم الصريح لن نفسه هلن الاي ب النفسيغ
ِ
مرتسبغ نفسه هكيف صرب لى مااجلفها قال ذصل
هاخلىقيغ اليت كانت ِ
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ب ذىم أزل للراي غ ها ِطِاللي لى ما قالت
"األ الق هالس "" :كانت ر لي ٌ
األنبياث  -صى ا هللا لىيهم  -هاألذا ل من اثلماث املف رين هاملفقُمَّي
هال  -لى أكث ِر
األ الق ه آراب النفس ألاين مُاهاهتا حىت ألان هللا  -لرز ر
ذلي ثف ذيقه همنِِه".
هما أهر الفنبيه إليه :أن طبائع الناس هترثيفهم َتفىف من شخص إىل آ ر هل ثقي
اؤما ههحُة اافماليغ ثينه هثَّي إ انه
كل شخص لى ما و لىيه ملا هاُ ت ا
املسىمَّي ذاللل يفااجل آبراب اإلسالم هأ القه؛ ألال ذلي ثقُج ما يسفطيع همن
املؤسف أالر جتُ أتم اا ها ا ا لإلسالم لى أشخاص هوم يطبِِق ن شاائر اإلسالم
الظاورة ال لشيث س ى أهنم "مرَتح ن" مع طبائاهم هيصاب لىيهم الفخىي لما
ترثر ا لىيه هل كان ذلي ُمال افا لإلسالم ه اصغ السى ك هاملاامىغ ياين أهنم ال
يطبق ن ما ال ي اذق "و اوم".
هال شي صا ثغ ذلي هو ما أجل وكا الاامل اللب إىل اَتاذ ط ا حازمغ؛
ليااجل نفسه؛ حىت تف اذق هجه َ اإلسالم همن الاجب أن يق م ثسرر لي ثه اخلفيغ أمام
الناس كىهم هيا ُِِروا ثلل رقغ إال ما الفكج من ِذكره هو ما ال ألرف سبباا له
س ى إشااج القراث هتشجياهم لى االلرتاف ثاي هبم همااجلفها أي ا ا هالكي يبُه
هلُم إظهاجه أذ ل إال لىطبيب هالصُيق هالاامل؛ ثقصُ املااجلغ
يل أن سرت الايب
َ
كما أن لإلملان رجاسغ وكه األمراض هثيان لالاها رهن ذكر مصُجوا.
قال جمحه هللا ذيما ذكران من جأيه" :همتام الاُل هجاي غ النفس هالفصرف أبزرمغ اثقائق
ظ ي اما  -إن شاث هللا".
 و اإلقراج هبا؛ ليفاظ ثكلي مفرا ٌمث لُرر حن َ ( )12ليباا نفسيًّا ذيه هكيف لاجلها أهجر ثا ا ا منها قال:
ف الر ا هإذراط الغ ب ذىم أزل أراهي ذلي حىت هقفت لنُ
"ذمنها :كىَ ٌ
حيل من االنفصاج
ترك إظهاج الغ ب مجىغ لللالم هالفال هالفخبط هامفنات مما ال ُّ
شُيُا هصرب لى م ض مؤمل كان جمبا أمر ين هألجزين
هحت رمىت من ذلي مقالا ا
ذلي الر ا هك ين ساحمت نفسي ذلي؛ ألهنا متثرىت أن ترك ذلي ل ْؤم".
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ِِ
ظ
َّي الْغَْي َ
هو ياين ثاالج الغ ب ما هجر كفمه من أار؛ ق له تااىلَ { :هالْ َلاظم َ
ِ
ِِ
َّي َل ِن الن ِ
َّي} [س جة آل لمران.]134 :
راس َه ر
اّلل ِحي ُّ
ب الْم ْ سن َ
َهالْ َااذ َ
قال" :همنه ل ْجب شُيُ ذناظَر لقىي نفسي مبا يارذه من لي هبا حىت ذوب كىه
أمر؛ ثل كىرفت نفسي احفقاج قُجوا مجىغ هاسفامال
همل َ
يبق له  -هاثمُ هلل ٌ -
الف ا ع".
"همنها :حقُ مفرط قُج ثا ن هللا  -تااىل  -لى طيِِه هسرته هحىبفه لى إظهاج
مجيع نفائجه هأما قطاه البفغ ذىم أقُج لىيه هألجزين ماه أن أصارق َمن لاراين
أثُا".
لُاهة ص ي غ ا
هيككر ونا ما يايب لىيه الناقُهن هما زال ا هك هنم مل يقرؤها كفاثه وكا ذيق ل" :هأما
الكي يايبين ثه ا رهال ألُائي من أين ال أليل ذيما ألفقُه حقًّا لن ُمالفغ َمن الففه
هل أهنم مجيع من لى ظهر األجض هأين ال أليل م اذقغ أول ثالري كث من ِزيِِهم
الكي تا ررهه لغ ماىن ذهكه اخلصىغ لنُي من أكرب ذ ائىي اليت ال مثيل هلا".
مث حتُث لمن ينال منه هأن الهم هم قفه من كل هاحُ منهم.
أق ل :الح ْظ ق له "ا رهال ألُائي" الكي ال يناسب حُيثَه من أنه يااجل نفسه من
الاي ب؛ ذإن الكين ينقُهنه مسىم ن هال يقال هلم ألُاث؛ ثل وم إ ان هوكه األ ة
لقُة لقُوا هللا تااىل ال يقُج أحُ أن حيىرها؛ ذقال سب انه{ :إِرَّنَا الْم ْؤِمن َن إِ ْ َةٌ
ذَ ِ
َّي أَ َ َيْل ْم} [س جة اثجرا ]10 :؛ ياين :حىت ل قفل ثا هم ثا ا ا
َصى ا ثَْ َ
ْ
ذإهنم "إ ة" هليت وؤالث اإل ة الكين يفخاصم ن هيفقاذذ ن ثلىما قاسيغ
هثا ها مفُنيغ هثا ها ك هنا لقاجب ليفهم لاجل ا نف سهم أهالا هلىم ا أَّنا خياطب ن
إ ة هلم ال ُِِين هأن وكه األ رة ش هنا لظيم ال يارذه إال أهل النه هاألحالم.
كالما ُمي افا له الظاملَّي حياب يق ل جمحه هللا" :هأما َمن طبع لى اجل ج
هانظر ا
أثُا
هاسفسهاله هلى الظىم هاسفخفاذه ذ ْىيي س من أن يصىح نفسه أه يق ِِم طباله ا
ىق حمم ر".
هلياىم أنه ال يفىح ِرين هال
أق ل :لاىه قال وكا لن جترثغ ممن ح له أما ما لُا ذلي ذإن جا لهم إىل اثق هالف ثغ
اجر ه القرآن ما يُل لى قب ل ت ثفهم ثشرهط ه السنغ يككر القاجئ
مما ذرط ا  -ه ٌ
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اثُياب املشه ج قفل الرال تساغ هتساَّي هإكمال املائغ لق له إنه ال ت ثغ له هال
َ
شي أن الكي يسفي رماث الناس من ح حق و من أظىم الظاملَّي ثاُ الشرك
لهلل.
ٍ
نظرا لنقص ذيه أصالا
هيق ل اثن حزم الرتاف من أن اإلنسان ال يل ن كامالا؛ ا
هللن يقُج أن يقىِِل من لي ثه" :ال خيى ُمى ق من ليب ذالسايُ من قىرت لي ثه
هرقرت".
ه م ع "اإل ان هالصُاقغ" يق ل حزن همراجة:
"هأان ألىمي أن ثاض َمن الصين امل رة هأصفاين إايوا حايغ الصفاث حال الشُة
لاما
هالر اث هالساغ هال يق هالغ ب هالر ا  -تغ ر ر
لىي أقبح تغ ُّ ثاُ امين لشر ا
مفصىغ حايغ الصفاث؛ لسبب لطيف اًُّا ما قُرج قط أنه يؤمر مثىه أحُ من
شُيُا".
الناس هما صىح يل ثاُوا هلقُ أمهرين ذلي سنَّي كث ة مهًّا ا
مث ذكر أنه مع ذلي ال يسفامل ماه س ث املاامىغ؛ لئال يى ق املرث ثشراج الناس للن
حكجا "هوكه الطريق وي طريق الف ز
هلر شاق ذىيلن ا
الطريق مع أمثال وؤالث ٌ
الُين هالُنيا ْحي ِرز صاحبها صفاث نِيرا ذهي النف س السىيمغ هالاق ل الص ي غ
الربآث من امللر هاخلُياغ هحي ي ذ ائل األثراج هسجااي الف الث هحيصل مع ذلي
لى سالمغ الُواة هَتىُّص اخلبثاث هوي أن تلفم سر كل َمن همق ثي هأن تفي
أحُا لى شيث من أمرك تشفق لىيه إال لن رهجة ال
جلميع َمن ائفمني هال أتمتن ا
ثُ منها".
اهرا أه ثفاريض ال ثفصريح إال أن يفهم
هيق ل" :إذا نص ت ذانصح ًّ
سرا ال ا
املنص ثغر ي ذال ثُ من الفصريح له".
هيق ل" :ال تنقل إىل صُيقي ما يؤمل نفسه هال ينففع مبارذفه ذهكا ذال األجذال هال
تلفمه ما يسف ُّر جبهىه ذهكا ذال أول الشر".
القاجئ إىل ما ميلن أن يسففيُ منه
ه اانب آ ر من وكا االوفمام يق ل منبِِ اها
َ
هل ثُا ذلي ح لثه" :للل شيث ذائُة هلقُ انففات ِمبَ ِ
ي  -هو الىجااغ
ْ
هاجملارلغ هاملنازلغ اللالم ِ -
أول اجلهل منفاغا لظيمغ هوي أنه ت قرُ طباي هاحفُم
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ِ
لظيمغ املنفاغ
آتليف
اطري همحي ذلري ههتيرج نشاطي ذلان ذلي سبباا إىل َ
هل ال اسفثاجهتم ساكين هاقفُاحهم كامين ما انباثت لفىي الفآليف".
وم هو
ه م ع أن اع احملبغ يق ل الطمع" :الطمع إ اذا أصل للل ٍِ
ذل هللل ِ
هذم ه ُه نزاوغ النفس هوكه صفغ ذا ىغ مرتكبغ من النجُة هاجل ر
ىق س ث ٍِ
هالاُل هالفهم".
هيككر اانب من الف ىيل النفسي ح ل الغَ ْ ة هأنه ىق ذا ل" :أ ربين ثاض
لرف الغ ة قط حىت اثفىي لحملبغ ذغاج
َمن ص بناه الُور لن نفسه أنه ما َ
هكان وكا ِ
بياب الرتكيب إال أنه كان من أول الفهم هاجل ر".
ذاسُ الطبع
املخرب َ
َ
أق ل :ذإن املرث إذا كره ى اقا شخص ذإن ذيه أ القاا حيبها ذال يَّ ْفرط الص ُِِ
هال القرب هاملارذغ جبمال النفس هلي هبا ت جث ت ازاان الفاامل ماها لنُ الااقل.
ٍ
سىسىغ من ت لُّ ُِ األمراض النفسيغ هنش ث األ الق السيئغ" :اثرص مف لُ
هيق ل
لن الطمع هالطمع مف لُ لن اثسُ هاثسُ مف لُ لن الرحبغ هالرحبغ مف لُة لن
اجل ج هالشح هاجلهل .هيف لُ من اثرص جذائل لظيمغٌ منه :الكل هالسرقغ هالغصب
هالزان هالاشق هاملس لغ".
ه ذصل ما يفاامل ثه الناس األ الق يككر أن "اللكب مف لُِِ من اجل ج هاجلنب
هاجلهل؛ ألن اجلنب ي لُِِ مهانغَ النفس هاللكاب مهَّي النفس ثاي ٌُ لن لزهتا
احملم رة".
هيش إىل رهاث انذع هلم م الُنيا هو الزوُ ذيككر أن الزاوُ إذا انم ال خيش لى
حىن كما يككر
ذقرا هال ا
شيث مما ميىله أه يفناذس ذيه ذال يككر أوالا هال منصباا هال ا
أن من أساليب أتم ال ِ
لظ الثناثَ حب رة املسيث لى َمن ذال الف ذاىه.
كل ما
هانظر إىل وكا االسفنفاج منه لفطامه ان اجا هلف ك حكجك قال" :أت رمىت ر
حي هح حي ِمن
رهن السماث هطالت ذيه ذلر ذ اُ
ر
كل شيث ذيه من ٍِ
ِ
ي أن خيىع لى ح ه من األن اع كيفياتِه هيىبسه صفاته ذرتى الفا َل ي ُّر
طباه إن ق َ
ل كان الناس ذ الث هترى الناقص ي ُّر ل كان كل الناس نقصاث هكل ذي مكوب
ي ُّر ل كان الناس م اذقَّي له".
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قىت :هلاىي لرذت اآلن ما حلاه هللا تااىل لن املشركَّي هاملناذقَّي القرآن اللرمي
كفاجا؛ قال سب انهَ { :هُّرها لَ ْ تَلْفره َن َك َما َك َفرها}
أهنم َهُّرها ل كانت أمغ حممُ مثىهم ا
[س جة النساث ]89 :هقال أي ا اَ { :هَهُّرها لَْ تَلْفره َن} [س جة املمف نغ.]2 :
ب منه :ق م حىبت لىيهم آمال ذاسُة ال حيصى ن منها إال لى إتااب
همما تا رج َ
الغم آاالا كمن يفمىن حالث األق ا اليت حالئها والك
اهلم ه ِِ
النفس لااالا مث ِِ
الناس هقال ثاُ مزيُ من ال صف" :ذى متىن اخل هالر اث لفا رجل األار هالراحغ
هالف يىغ همل يفاب نفسه طرذغ لَّي ذما ذ قها ذالجب ا لفسار وكه األ الق ثال
منفاغ".
هالفصل املهم و "مُاهاة أرهاث األ الق الفاسُة" الكي ثُأه ثىزهم مارذغ الشخص
لي ثه هأنه إذا مل يارذها أه مل يارتف هبا ذه ممف َ ن للاجب هأنه هبكا ألظم الناس
متييزا مث ذكر أن مثل وكا ايف الاقل لااز هأمحق هأهجر
لي ال هأ افهم ا
أهصاذاا أ رى له جتاىه أرىن املسف اي اإلنسانيغ.
املاجب ثنفسه أن يقاجن ثَّي نفسه هثَّي َمن و أذ ل منه هأنه هبكا يفيق من
هنصح َ
شي  -اا
الُاث القبيح الكي ي لُِِ لىيه االسفخفاف للناس هذ ركره أبن ذيهم  -ال ر
ُّ
اسفخف ا ثي حبق؛ ألن هللا تااىل يق ل:
اسفخففت هبم ثغ حق
منه قال :ذإذا
َ
{ َه َاَزاث َسيِِئَ ٍغ َسيِِئَغٌ ِمثَّْى َها} [س جة الش جى ]40 :هأنه يف لرُ نفسه هبكا أنه أول
هال  -هطمس ما ذيه من ذ يىغ.
لالسفخفاف ثه لى اثقيقغ مع مقت هللا  -لرز ر
ط ََ هللا لى وكه
صل هجركز لى
املاجبَّي ثاىمهم هأنه ال ينبغي أن يسخ َ
مث نصح هذ ر
َ
النامغ هبكا اخلىق السيئ هذ ركروم أنه  -سب انه  -قارج لى أن يسىبه منهم ثاىرغ
هيس ق ذلي اطرة لطيفغ لن لبُاملىي ثن طريف الكي هصفه أبنه كان ذا
مير لى مساه شيث حيفاج إىل اسفاارته هأنه جكب
حظ لظيم من اثفظ ال يلار ُّ
الب ر ذمر ثه و ل شُيُ أنساه أكثر ما كان حيفظ همل يااهره ذلي الككاث ثاُ.
قال :هأان أصاثفين لىرغ ذ ذقت منها هقُ ذوب ما كنت أحفظ إال ما ال قَ ُْ َج له ذما
لاهرته إال ثاُ أل ام.
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رسب
مث حتُث لن اإللجاب للشجالغ هلجلاه الُنيا هلملال هلجلمال هللن َ
هحبب االمفُا هللبط لغ هو كل م ع منه ينصح هيااجل هي رب األمثىغ
هثَّي ثاُ ذلي م ا رج الاجب هنفائجه السيئغ ِلىم هقُجة ه ربة.
ر
ه مفاثاغ لسى ك الناس هم اقفهم وكا اجملال اسفنفج أنه ":كىما نقص الاقل
متييزا" هيق ل :إن وكا شغباا
ت روم صاحبه أنه أهذر الناس لقالا هأكمل ما كان ا
لجيباا ذاجلاول الناقص يهزأ لثلماث هأذا ل الاىماث هالصبيان الصغاج يففله ن
للله ل هالسفهاث يسفخف ن للاقالث ه افغ النساث يسفنقصن لق ل أكاثر الراال
هآجاثوم.
هذكر أن أحسن رهاث هلؤالث و الفقر هاخلم ل هلاىره ياين :لُم االلففا إليهم
هلُم اسفاماهلم قال" :هإال ذَ َُاؤوم ه رجوم لى الناس لظيم اًُّا ذال جتُوم إال
ليراثَّي لىناس هقرالَّي األلراض مسفهزئَّي لجلميع جمانِبَّي لى قائق".
هزهاه هما هبا من حسن
ارج لىم السى ك االافمالي كالرال ميُ أهالره َ
هي جر ن َ
همجال هأهنا ألقل منه.
هإذا أجر مارذغ الاُل هاإلنصاف أمر ذينص ي أن تف وم نفسي ملان
اخلصم ذإنه يظهر لي ذلي.
هإذا كنت تريُ الااذيغ؛ ياين :اهلناث هالطم نينغ ه"لُم هاع الرأس" ذه يُلي لى
أحُا  -هال ثىغَنَا  -أنه أوىله
ذلي ثق له" :كم شاوُان ممن أوىَ َله كالمه همل َنر قط ا
سل ته ذال تفلىم إال مبا ِِ
فت ظاملا ذاسلت".
يقرثي من القي ذإن
َ
ا
هيبُه أن الىقاث ثَّي "املفزالىَّي" أذ ل من اثفاار ثا هم من ثاض ذه يق ل" :الىقاث
يكوب للسخائم ذل ن نظر الاَّي إىل الاَّي يصىح القى ب".
هيصنف األشياث اليت تلُج صف النف س هتزلجها هحتيل اثياة إىل حزن هقىق
اهلم
هنلُ ذيق ل" :أشُ األشياث لى الناس :اخل ف  -ياين ذقُان األمن  -ه ُّ
هاملرض هالفقر".
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هاع مالزم ل ٍ ما
هيق ل حلمغ – ثاُ كالم " :-هأشُ األمراض كىها أملاا ٌ
ُّ
ذالكل لنُوا أشُ من كل ما ذكران هو أسهل املخى قا
ثاينه هأما النف س اللرميغ
لنُ ذهي النف س الىئيمغ".
هيركز لى الف ائل اإلسالميغ للفباجوا أساسيغ لىفلامل النفسي هاثيازة لى رجاغ
الساارة الُاجين من ذلي ق له :إَّنا ينبغي أن يرحب الااقل االسفلثاج من
ِ
كر اجلميل هالثناثَ اثسن هاملُ َ
الف ائل هألمال الرب اليت يسف ق َمن وي ذيه ال ِك َ
همحيُ الصفغ ذهي اليت ِِ
تقرثه من لجئه تااىل.
َ
اهل مارذغ الف ائل ذىيافمُ لى ما أمر ثه هللا تااىل
هقال م ع آ رَ :من َ
هجس له صى هللا لىيه هسىم ذإنه حيف ي لى مجيع الف ائل.
خامتة:
كان ما سبق قراثة ذلر اثن حزم من الل كفاثه "مُاهاة النف س" اليت جكز ذيها
لى الاالج النفسي للنص ص هالف ايها اإلسالميغ؛ لي ظ املرث ثراحغ نفسيغ
لنه جثُّه ذيل ن ثكلي أحرز
هأ الق لاليغ هليسففيُ منه جمفماه ههطنه هل
رنياه هآ رته  -إن شاث هللا  -كما جكز لى املبفىَّي للاي ب
رجاغ الف ز هالفال
النفسيغ الشُيُة هأمرا ها هما يب اب لىم النفس اإلكىينيلي أه السريري ذقُ
رثَّي رهجة الاالج منها إسالميًّا هإال تفاقم األمر ذ ر صاحبها ثنفسه هلآل رين
نظرا لف طنها همتلنها
كما ذكر أكثر من م ع أن االسفشفاث منها ال يف ت ثسرلغ؛ ا
من النفس هلالقفها للطبياغ هأنه ال ثُ ذلي من إميان هصرب هلزميغ همفاثاغ.
أق ل :هاثُياب وكا يط ل هما أهجرته و َّن ذج لىمااجلغ النفسيغ لنُ أحُ لىمائنا
لىما هجترثغ أبسى ب أجق
همفلرينا املسىمَّي هقُ حتُث ذيها َمن و أكثر منه ا
هأمجل هأحب إىل النفس هوم لىماث الزوُ هالرقاق هالسى ك هال خيف لى القاجئ
أن وكا حيفاج إىل كفاب أه كفب املهم أن ناىم أن لنُان لى منا وكا هأن
اسف ار لالج نفسي من أطباث همفلرين نفسيَّي ال يؤمن ن لإلسالم همن مث تطبيقه
لى النف س املسىمغ  -و لَّي اخلط هاخلط جة ههللا املسفاان.
الىهم آ ِ نف سنا تق اوا هزِكِها أنت من زركاوا أنت هليُّها هم الوا.
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الباب الرابع
العلوم االجتماعية والسياسية...
أوال :علم االجتماع
ً
() 1
اهلواية ...زينة
مما اسف مر لوفمامي اثياة االافماليغ ما جأيفه من انغماس أذرار ألماهلم إىل رجاغ
ال تصُرق! هليس املقص ر لمالا مايرن ا ثل ألمال كث ة قُ تل ن صغ ة َتذهغ هقُ تل ن
َتصص لال هانرج!
هوكا ما يالحظه الناس كىهم تقريبا ذفي الُهائر اثل ميغ هاملؤسسا األوىيغ هاملراكز
الاىميغ هالن اري الراي يغ هاملصانع املفن لغ هاجلاماا املخفىفغ هامللفبا هاملطاجا هالفنارق
هاملطالم هاألس اق هاملسفشفيا  ...أشخاص كث هن يق م ن مبهام ال يقُج لىيها ح وم هال
يصربهن لى مماجسفها رقائق أه سالا ثينما يامل ذيها أص اهبا سن ا أه ط ال لمروم!
هإذا ذرز من ثَّي الاامىَّي املهن املخفىفغ الكين أق م ا ألمال ألهنم مل جيُها ح وا
هأمثاهلم من اللساىل هالالمبالَّي الكين ال يصى ن ألي لمل هقُ يقاس لى حاهلم الكين
ياامى ن ماامىغ سيئغ هال تاط هلم حق قهم ذإن سائروم ياُهن من املنهملَّي هاملنفجَّي
الفالىَّي ألماهلم هلى أكفاذهم هأبذلاجوم هإراجهتم تنم هتنفظم هتفقُم اجملفماا .
هوكا الفن ع الفخصصا هاهل ااي مما ىقه هللا تااىل نف س لباره حىت تلفمل
اجل انب الاىميغ هالامىيغ اجملفمع هتق م هبا لماجة الُنيا .هل أن و ااي الناس هَتصصاهتم
متامىت ملا تص ِِج إقامغ رهلغ لى هاه األجض!
ذى أن ماظم الناس أحب ا الصيُ هت اه ا إليه الرب هالب ر أه كان ا لىماث ال يغارجهن
ملفباهتم إال قىيالا أه حق قيَّي هحمامَّي هكف أه أرلث هشاراث ذقط ...كيف تفص ج اثياة
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لنُوا؟ من الكي حيمل هيامل ألمال البناث هأس اق اخل ر هاملزاجع هحق ل النفط هاثراسغ
هما إليها ل كان الناس كىهم أص اب شهارا هأحنياث ذهي مرها أه أطباث أه قارة...
البشر
إن هللا سب انه و املفصرف الل ن هو الق الفخصصا هامل اوب
َ
هسيبق وكا األمر م ا را حىت آ ر الُنيا.
ِ
للل
يق ل سب انه هتااىلَ { :هالركي قَُ َ
رج ذََّ َه َُى} [س جة األلى  ]3 :أي :الكي قُرج ِِ
هالَ { :جثَُّّنَا الر ِكي أ َْلطَ ك رل َش ْي ٍث َ ْى َقه مثر
شيث ما يصى ه ذهُاه إليه .همثىه ق له لرز ر
كل شيث ملا ىقه له حياب أهرع ذيه صفا همل ان
َو َُى} [س جة طه .]50 :ذاهلل ي ِِاه ر
اصغ تؤوىه هتُذاه ألراث هظيففه اليت ىق هلا اثياة.
هأن إىل صىب امل ع هو أن هللا سب انه جسخ كل نفس ما هت اه حبياب تص
مرتبطغ ثه ذال تلار تنفي لنه! هقُ ر ه ت ايه وكا الفخصص أه اهل ايغ ثاُ أن رثَّي له
سبيل اخل هالشر.
ِ
ي َزيَّرنرا لِل ِِل أ رم ٍغ َل َمىَه ْم} [س جة األناام .]108 :هقُ
يق ل جثُّنا الاىيم اثليمَ { :ك َكل َ
ااث اآليغ من تاىق املشركَّي أبصنامهم .هماىن اآليغ :همثل وكا الفزي ِ
َّي الكي زيرناه
الُذاع لنها زيرنا ِ ٍ
ِ
من
حبب أصنامهم ه ِ
للل ق م لمىهم الكي اجتبط ا ثه هتفان ا ذيه ْ
لىمشركَّي ِِ
ِ
ٍ
هشر ذهكا ما أجارهه أصالا هتاىرق ا ثه.
ِ
ِ ِِ ِ
ِ ِ
وم إىل
هتفمغ اآليغ اللرميغ{ :مثر إ َىل َجِهبم رم ْرااه ْم ذََّيَّنََّبِئَّهم مبَا َكان اْ يََّ ْا َمى َن} أي إ رن مص ْ
ِ
يهم لى ذلي م الا أه لقالا.
مالي أمروم ذيخربو ْم مبا كان ا لىيه هجياز ْ
هاهلاهي املسىم ال ينس جثره هو منغمس َتصصه أه لابفه اليت يه اوا هأان أمجع ثَّي
اهل ايغ هالفخصص ألن ماظم املفخصصَّي يفىكذهن مبا وم ذيه حياب ينس ن أم جا كث ة من
زينغ اثياة ههل وا هلابها هوم ذجهة أراث ألماهلم!
هقُ جأيت من الناس من نلب لن الرسالغ األساسيغ وكا هاوفم للشلل هاملظهر.
ذ ل ان الطاام هالفاكهغ ليست وُذا هحايغ هأساسا لإلنسان للننا نرى أن ثاض
األشخاص يهفم ن ثه إىل رجاغ ال تفص ج هيغ ب ن هيهيج ن هيفهاهش ن ألاىه!
هالب ث الاىميغ هالامىيغ املراكز هاجلاماا هاملااوُ هاملخفربا هاملزاجع جيب أال تصرف
املرث لن الغايغ األساسيغ اليت هاُ هلا وكه األشياث ذهي لى م هآاي هأرلغ لى هحُانيغ
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ط لخلالق الاىيم هال ص ل إىل نفائج
هللا هقُجته هلظمفه ذلل نفيجغ اُيُة جيب أن ترث َ
اُيُة ثاُ ثكل اجلهُ هال قت هاملال تفر قىب املؤمن مبا يُل لى ص غ الرسالغ هأتييُ
الُين هتنطق كل ازئيغ ذيه ثق له تااىل{ :جثَّرنَا ما ىَ ْقت وكا ل ِطالا سب انَ ِ
اب
َْ َ
ي ذَقنَا َل َك َ
َ َ َ َ َ َ
النرا ِج} [س جة آل لمران.]191 :
هتاىم لىم اآلاثج من رف لن مساجه األساسي الكي ه اه له الُين ذقُ نبره هللا سب انه
أكثر من آيغ إىل أن ينظر اإلنسان إىل آاثج األمم املا يغ اليت أوىلها ألهنا ك ركثت جسىه
هأصر لى اللفر ليافرب منها هال يل ن مثىها ذيزرار إمياانا هالفزاما ثُين هللا .همن تىي
ِ
اآلاي { :ذَ ِس هاْ ِ األ َْج ِ
َّي} [س جة آل لمران.]137 :
ض ذَانْظرهاْ َكْي َ
ف َكا َن َلاقبَغ الْم َل ركثِ َ
للن املالحظ أن الرتكيز تاىم وكا الاىم و لى مارذغ كيفيغ مايشغ تىي األمم
هاالسففارة من أشياث هلم هالب اب لن كن ز إن هاُ هما إىل ذلي .أما الاربة هزايرة اإلميان
ذلي ذقُ ال خيطر إال لى لل املؤمن لى الرحم من ثقاث اآلاثجيَّي م اقع آاثجيغ شه جا
ظرهف منا يغ صابغ ...هلينظر ما أقصُه وكا هو الاربة هالرتكيز لى
هسن ا
الاقيُة املن رذغ اليت كان ا لىيها هإصراجوم هلناروم لى اخلط ذىم يغ ِن لنهم ما كان ا لىيه
من ح اجة همُنيغ هق ة همال ذقُ أوىلهم هللا جحم كل ذلي ذالاقيُة وي األساس هاإلنسان
و رائرة الرتكيز ذجميع الاى م جيب أن تفجه إىل ت ايهه هإصالحه مث أت األم ج األ رى.
هال شي أن اآلاثجيَّي هاملؤج َّي يككرهن -من من ما يككرهن -لقيُة الق م هسى كهم
ن ل ا ما هللن ليس ثف ايه ريين سُيُ هنقُ همت يص هذكر اثقيقغ لاقبغ أمروم .وكا
إذا كان مارهذا أمروم ذلي هإن الُاجس لىفاجيخ يرى كث ا اُا من الاقائُ الباطىغ لنهم
هيسفشهُهن لآلاثج الُالغ لى ذلي.
هاللفاب هسيىغ لىمارذغ هو لنُ املسىم مراع همقاذغ إسالميغ هلىم قيمفه أكثر من املال
مهما ثىغ للن من الناس من لشقه ال لاىمه ثل لشلىيا همظاور أ رى ذيه ك ن يل ن
قُميا هخبط ذالن همك روبا هجمىُا جبىُ اثي ان الفالين هولكا .ياين أنه ال يهمه الاىم ثل
اثرب هال جق هما إليه .مث تراه قالُا ملفبفه سالا هو ينظر اخلط أه يىمس اجلىُ هو
كل ما
ال يلار يقرأ منها شيئ ا! هقُ ينس أن يككر هللا ط ال وكا ال قت هيككر الاىماث أن ر
أهل اإلنسان لن ذكر هللا ذه حرام هجمبا يان ن إذا أهل لن هااب؟
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هولكا نرى أن الاى م هاهل ااي هالفخصصا جيب أالِ َتر َِج اإلنسان لن هظيففه األساسيغ
اثياة هوي لبارة هللا س اث أبرائها أه للففلر ك نه الاظيم هما ذيه من آالث هلرب.
اف لن مقاصُ الاى م ثل و ت ايه هتص يح ملساجوا األساسيغ
هليس ماىن وكا االحنر َ
حىت ال ين رف اإلنسان هيسفامل وكه الاى م اإل راج للبشريغ هاإلسالم حياب لى الاىم
هال يشي وكا إال مغرض جل ج.
{هَك َيِِن ِِمن آيٍَغ ِ ال رس َم َاها ِ َهاأل َْج ِ
ض َميُّره َن َلىَْيَّ َها َهو ْم َلْنَّ َها م ْا ِر َن}
هانظر إىل ق له تااىلَ :
[س جة ي سف ]105 :أي :هكم ِمن آاي ٍ رالرٍغ لى هحُانير ِغ هللاِ هقُجتِِه مبث مٍَغ ال رسماها ِ
َ
ْ ْ
َ
ِ
ٍ
رهم ال يَفف رلره َن ذيها هال يَافَربه َن هبا
هاألجض َماره َ غ َ
أمام األلَّي يشاوُوا النراس هللن ْ
الفام ِق ذيها هما ِر ِذغ اثِ ِ
ِ
لمغ منها
الاارةِ اليت و ْم َلىيها ذاكفَف ا ثرؤيفِها ولكا ره َن ُّ
لألل َفغ ه َ
َ
لكلي ال َِجتُ أكثروم ِ
مؤمنَّي.
ه َ
َ ْ
هأ ا ذإن اهل ايغ زينغ حقا كلل زينغ الُنيا ذ لبِ ْسها م ب الُين همساحفه حىت تل ن
زينغ لي الي م اآل ر هال تغرتر مبا يزينه الشيطان لي منها حىت جيال الباطل م ب اثق
ذإنه لُه لي يريُ أن أي كك من الطرف الكي حتب هأنت ال تشار!
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() 2
الالمباالة مرض
الالمباالة من أثغض األ الق االافماليغ.
إهنََّّا تاين الف َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ هلََُّّم االوفمََّّام هتاين اللس َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّل هتاين األاننيََّّغ هتاين وََُّّج اثق ق
هل فصاج تاين "الالح اجة" ه"الالالفزام".
هثينه هثَّي "الالمسؤهليغ" لم م ه ص ص.
هقَُّ حتَُّرث النَّاس لن الثقالث هلن البخالث كَّ مراض اافمَّاليَّغ ح مقب لَّغ اجملفمع هللن
ص ىق الالمباالة ثلفاب مع أنه يسف ُّق
ىط ا مع ذلي اهلزل هالطرذغ هال ألرف أحُا ر
ذلََّّي هأكثر لى أالِ يل ن ذلََّّي من لب الطرذََّّغ هالنلفََّّغ ه جمفماََّّاتنََّّا كث هن من أمثََّّال
وؤالث هل تفبات أ باجوم هآاثجوم منك أن الفقيت هبم هلُر ا انب المباالهتم ه َّ َّ َّ ََّّرجوم
لى اجملفمع ألت ذلَّي كفَّاب مهم ذَّإنَّه مرض ذفَِّاك حقَّا هلن ان َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّخم من لنَّاهين
يفبَّي ا انب اثياة كىها حبسَّ َّ َّ ََّّب م اقع الالمبالَّي املناصَّ َّ َّ ََّّب
الفخىف هوكا ال َّ َّ َّ ََّّرج ر
املفاُرة هاملخفىفغ اليت الفى وا الُهلغ هاجملفمع.
ذيهفم مبنصَّ َّ َّ َّ َّ ََّّبه ُّ
هياُ الراال من ح له كما يريُ
هألالوا إذا كان اثاكم اللب هاحُا منهم
ُّ
و هيغُق لىيهم املال هيففح هلم جمال الشَّ َّ َّ َّ ََّّه ا هيقسَّ َّ َّ َّ ََّّم تركغ ثيت املال ثَّي السَّ َّ َّ َّ ََّّىطغ
هالش ََّّاب مبا يس ََُّّ ا لغ وؤالث أه ال يس َّ َُُّّ مث ال يسَّ َّ ل لنهم هال يبايل مبش ََّّلالهتم هآماهلم
هآالمهم اثياة هقُ يغارج املاليَّي أه مئا األل ف من شَّ َّ َّ ََّّابه إىل اخلاجج ألهنم ال جيُهن
ما يامى ن هال ما أيكى ن هو مش ََّّغ ل ثفازيز منص ََّّبه هنش ََّّر لس ََّّاكره هلناص ََّّر "أمنه" هأكل
أم ال شابه أه ت ذ وا لراال سىطفه هليمت الشاب أهحال الفقر هاجلهل هاملرض!
هال زير مث ََّّل سَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّيِِ َُّه ...مهفم لألسَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّف ََّّاج هالىق ََّّاثا هياطي األهامر لالافم ََّّال ََّّا هجذع
الفقاجير...
هوي منظ مغ جهتينيغ ال تنفهي هخيى ذيها أحياانا كث ة الشا ج لملسؤهليغ أمام هللا تااىل.
هإذا طرقنا لب املسَّ ََّّؤهلَّي املباشَّ َّرين املىفصَّ ََّّقَّي للشَّ ََّّاب هاألذرار املاينَّي ال ظائف لفنفيك
األلمال املؤسَّ َّ َّ َّسَّ َّ َّ ََّّا اثل ميغ هاألوىيغ لرأينا أن تبايغ كربى تقع لى لاتقهم .هوؤالث
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اسَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّفقبَّال اجلمه ج هالفاَّاهن ماهم أه إمهَّال شَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّؤههنم

تفبَّي أ القهم املهنيَّغ هاالافمَّاليَّغ
ر
هماامالهتم.
هوؤالث مففاهت ن ذبا َّ َّ ََّّهم اُير ثامىه هصَّ َّ ََّّل إليه ثاُ شَّ َّ ََّّهارة ه ربة هأمانغ هللنه قُ ال
ياطَ حقره املايل أه ال يقُرج منص َّ َّ ََّّبه أه يطىب منه املس َّ َّ ََّّؤهل ن تنفيك ألمال ال يقبىها رينه
ه م ه.
هآ رهن هص َّ ََّّى ا إىل وكه املناص َّ ََّّب لملال أه ال اس َّ ََّّطغ أه اثزثيغ هما إليها ذيل ن وكا هلالا
لى األمغ هااْثا لى صَّ َّ ََُّّهجوم حصَّ َّ ََّّبا لنهم! هو هبكا ال يبايل ثشَّ َّ ََّّؤهن الناس هال يُقِِق
أهجاقَّه هال يرتِِبهَّا هيريَُّ أن يفخىرص من تباَّا ِ امل اطنَّي إبظهَّاج ألَّكاج مينع تنفيَّكوَّا هحي ِِهلم
إىل ذرهع هأقسَّ ََّّام ال صَّ َّ غ هلا .هو ال حي َّ ََّّر م اليُ الامل كىها ذىه لالقا أ رى...
كما ياطي م اليُ ح حقيقيغ هال يفقيُ هبا.
هإذا مل تلن له لالقغ لجلمه ج ثطبياغ لمىه اسَّ َّ َّ ََّّف نس ثصَّ َّ َّ ََُّّيق أه صَّ َّ َّ ََُّّيقغ أه أم ج رني يغ
َتذهََّّغ أكثر من الامََّّل املطى ب منََّّه ذال يامََّّل إال القىيََّّل أه و يامََّّل هللن ال يفقن هال
ي زع تباغ ألماله لى األقسَّ َّ َّ ََّّام األ رى م اليُوا كما يطىب منه ذيب اب لن ماامال
املراااَّي حىت تصَّ َّ ََّّل إليه ...هقُ تََّرى رجهج مهمىغ أه ياثَر لىيها ثَّي أهجاق ح نظاميغ!
هثا ها ال ياثَر لى أم ٍر هلا.
هإذا ائنا إىل الاامغ جأينا لنُ كث منهم ما ي اذق وكه الاارا هاآلراب املش َّ ََّّينغ مبا يناس َّ ََّّب
ه اهم...
جتماا الناس املناس َّ ََّّبا االافماليغ هالثقاذيغ هالراي َّ ََّّيغ هلنُ أص َّ َّ اب احملال أه
الاامىَّي ذيها ه م اقف السياجا ه املزاجع هحظائر اثي اان ...
ه البيََّّت تبََُّّه آاثج الالمبََّّاالة إذا تركََّّت األم شَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّؤهن املنزل هاألهالر لىخََّّارمََّّغ الغريبََّّغ اليت
تشَّار أن البيت ليس ثيفها هأن األهالر ليسَّ ا أهالروا ...هتل ن النفيجغ الف َّ هالالترثيغ
هالالأرب...
أحياان من املس َّ َّ َّ ََّّاث
هما تق ل الكي يرتك ص َّ َّ َّ ََّّناث املياه مفف حغ ثيفه أهقا ط يىغ ه ا
حىت الص َّ َّ ََّّبا أه ال يغىقها ايُا أه يفف ها لى آ روا لنُ اس َّ َّ ََّّفاماهلا س َّ َّ َّ اث ثفاىه أه
ثاُم تنبيه أوىه هأهالره إىل ذلي؟
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همََّّا تق ل الََّّكي ال حيى لََّّه اللالم أه ماََّّانقََّّغ ص َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّاحبََّّه أه لبس ناىََّّه إال لنََُّّ األث اب
ه اصغ أث اب املسااُ حياب يُ ل أه خيرج منه املصى ن للاشرا .
هما تق ل املؤِذِن اللسَّ َّ ل الالمبايل الكي ال يفنبره إىل أهقا الصَّ ََّّى ا إال لنُما يسَّ ََّّمع
األذان من مسَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّااُ أ رى هلكلي تسَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّمع صَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ته أكثر األحيان ثاُ املؤِذِنَّي كىهم.
هثا َّ ََّّهم يل ن املسَّ ََّّجُ هياىم ر ل ال قت هللنه يشَّ ََّّغل نفسَّ ََّّه لجل رال أه ال يقطع
حَُّيثَّه مع آ ر لنَُّه!! هال يهمَّه أمر إ انَّه الَّكين قَُّ جتَُّ ثا َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّهم صَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّائ امَّا ينفظر األذان
ليؤرها الفري ََّّغ أهل ال قت
للثانيغ هالُقيقغ هالاجائز هاملر َّ الكين ينفظرهن هقت األذان ُّ
أللكا ٍج هلم...
هما تق ل الكي ي قف س ََّّياجته لى املُ ل اليمَّي من الش ََّّاجع ذي رم الس ََّّياجا أن تُ ل
منه هيبق أص اهبا ولكا ينفظرهن حىت ت يث اإلشاجة اخل راث أمام ح رة ذلي الالمبايل!
شؤهان هأح االا.
هقس لى ذلي ا
يرتب لى
يرتب لى املسَّؤهليغ همل ر
إهنا أم ج كث ة تفصَّل اإلنسَّان لن لمىه اثقيقي ألنه مل ر
اخل ف هاخلش َّ َّ َّ ََّّيغ من هللا همل يفاثَع لمىه هينبره إىل أنه إذا مل يفال ككا ذإن أ ا له يف َّ َّ َّ َّرج
ثه هأن هللا سي اسبه ألنه مل ين ِِفك لمىه كما ينبغي...
هإن اجملفمع ...هال طن كىره يف َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّرج من وكا املفلاسَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّل الالمبايل الكي يهمل األلمال أه
يهمه إ انه هتُث شَّؤههنم هتسَّهيل أم جوم كما ال يهمه
ذفهمه نفسَّه هجاحفها هال ُّ
يؤ روا ُّ
أح ال الفم ََُُّّّن هاث َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّاجة هالفق ََُُّّّم ثى ََُّّه ذبَّ َّ مث ََّّال ََّّه تن ُّ
ط األم ج هتفخىرف ال ََُّّهاهين
هامللاتب هيف رجر الناس هيف ذف ن هيُل ن لىيه هلى أمثاله ههللا ِ
احملاسب ي م الُين.
هإن الق َّ َّ ََّّاث لى وكه اآلذغ االافماليغ هاملهنيغ تل ن للرتثيغ اإلس َّ َّ ََّّالميغ املرحىيغ الش َّ َّ ََّّامىغ
ألين الفرريغ هاألسَّ َّ َّ َّريغ هاالافماليغ هال طنيغ هيَّنَ رشَّ َّ َّ َّ الطفل لى االلفزام هال يسَّ َّ َّ ََّّامح إذا مل
يب َّ ِ
َّال مرا حىت ال يل ن ذل ََّّي ل ََّّه ل ََّّارة هتق ََّّام رهجا مفف ََّّالي ََّّغ لىم ظفَّي را ََّّل ال ََُّّهائر
ه اجاها لفكك وم ثس ث لاقبغ الالمباالة هأهنم حماسب ن لى تقص وم...
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() 3
األطفال ...واألايدي اجملرمة
وكه إحصائيغ مؤملغ قرأهتا قبل سنفَّي (1429وَّ) هال شي أهنا ازراير.
وكه اإلحص َّ ََّّائيغ تق ل :إن ما ثَّي  80ه %90من األطفال يفار َّ َّ ن لى َّ ََّّرب أثُاهنم
الاَّامل كىَّه هأن مىَّاب وَّكه اثَّاال أه أكثر تسَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّفخَُّم ذيهَّا األرها لىاقَّاب هأن أكثر من
اراث وكا الانف!
( )50000طفل مي ت ن سن ايا من ِ
الصَّ َّ َّ َّ ََُّّمغ كب ة هيبُه أن ال الُين هلما نصَّ َّ َّ َّ ََّّيب وكه اإلحصَّ َّ َّ َّ ََّّائيغ هجمبا كان الاقاب
البي أكثر من أي ملان يل ن ذيه األطفال ( الاامل اإلسَّ ََّّالمي لى األقل) هاألث ان مها
الىكان يش َّ َّ ََّّرذان لى األطفال البي حالباا همن املفرتض أن يل ان أش َّ َّ ََّّفق الناس هأحنرهم
لى األثناث ذليف ي َّ َّ َّ ََّّرب األث ان أهالرمها حىت امل أه يلرجان ال َّ َّ َّ ََّّرب حىت يص َّ َّ َّ ََّّاث ا
ارائها هل ثاُ حَّي!
ثااوا همي ت ا من ِ
هماذا يقال لن حال األطفال املؤسَّ َّسَّ ََّّا هاجلمايا اليت تشَّ ََّّرف لى الىقطاث هاليفام
ه الره َّ َّ ََّّا هأان غ األطفال أماكن أ رى هلنُ املرثيا ممن ليسَّ َّ َّ َّ ا ذىكا أكبار
هلنُون؟
لنُوم
ِ
هإذا ذكر اللبائر هذكر أكربوا ذإن اسَّم املؤمن يقشَّار هقىبه ي ال ألن االقرتاب منها
ياين الفارض لغ ب هللا هنقمفه هلكاثه الشُيُ هاملسىم جسالفه اثياة أن يابُ جثه هير يه
ثطالفه له ال مباصَّ ََّّيفه هو م م ج ثرتثيغ أثنائه ترثيغ حسَّ ََّّنغ هسَّ ََّّىيمغ ليل ن ا لناصَّ ََّّر ذالىغ
اجملفمع همؤرثَّغ هذا قيَم لىيَّا هأ الق كرميَّغ هلن يفَّ ت وَّكا كىَّه إال لللىمَّغ الطيبَّغ هالرتثيَّغ
املسَّ َّ ََّّؤهلغ أما ال َّ َّ ََّّرب ذيسَّ َّ ََّّفامل لنُ ال َّ َّ ََّّرهجة هللن أماكن ح مؤذيغ من الطفل هال
ِ
يفجر ذيه
يل ن َّ ََّّرلا ق ايا ياين أن ال َّ ََّّرب يل ن لىف ريب هثشَّ ََّّفقغ هليس انفقاما نفسَّ ََّّيا ِ
األب أه األم ح به طفىه.
هجلزاث وكا الامل الشَّ ََّّنيع الكي خياذه املسَّ ََّّىم أحسَّ ََّّب أن نسَّ ََّّبغ األم ا من األطفال نفيجغ
اُا ثيئغ املس َّ َّ ََّّىمَّي إذا كان ا وم املش َّ َّ ََّّرذَّي لى أطفاهلم ه ثي هتم
ال َّ َّ ََّّرب تل ن قىيىغ ا
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هقُ ثىغَّت وكا الامر همل أمسع أن طفالا ما من ال َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّرب إال قىيالا اُا هالنَّارج ال حلم
له .هال يل ن قصُ ال الُين ال رب حىت امل .
مير ثََُّّهن ُّ
أتمل هحت ُّسَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّر هلمََّّل مََّّا ميلن
وَّي؟ ه رب ُّ
هوََّّل مقفََّّل ( )50000نفس ثريئََّّغ أمر ِِ
تُاجكه؟
أما املُنيغ اثُيثغ ذهي أش ََّّق من أن جتُ لكلي حالًّ مناس ََّّبا هكاذيا ألهنا وي س ََّّبب ش ََّّقاث
ماظم األطفال ذهي اليت أقصت الُين لن الاالقا االافماليغ هأحىرت السفا هااىت
الناس مهجا لالقاهتم اجلنسَّ ََّّيغ حىت كثر األطفال ثُهن أث ين هثُهن ترثيغ هثُهن مفاثاغ
مسؤهلغ.
هااىت ت ليغ األث ين هاملشَّرذَّي لى األطفال ث سَّائل ترث يغ ح ال َّرب وي سَّبيل النجاة
من وكه املشلىغ اجلرميغ.
هاألمر يفاىق أبكرب من وكا األمر.
إن اسَّ َّ َّ َّ ََّّفشَّ َّ َّ َّ ََّّااج وكا الكنب اللب هو َّ َّ َّ َّ ََّّرب الطفل حىت امل ال يفصَّ َّ َّ َّ َّ رج إْثه هلق ثفه
الاظيمغ إال املسََّّىم اثق الكي ااىه اإلسََّّالم الُجاغ الثانيغ من أكرب اللبائر ذإن جس َّ ل
هللا صَّ ََّّى هللا لىيه هسَّ ََّّىم يق ل كما صَّ َّ يح البخاجي" :أكرب اللبائر اإلشَّ َّراك لهلل هقفل
النفس هلق ق ال الُين هق ل الزهج".
هال ذرق ثَّي وََّّكه اجلرميََّّغ هارميََّّغ ال أر اليت كََّّانََّّت مت َّاجس اجلََّّاوىيََّّغ حيََّّاب كََّّان اجلََّّاوىي
اللاذر ي ع طفىفه اثيرغ حفرة هيهيل لىيها للرتاب!!
َي َذ ٍ ِ
هرة سئِىَ ْ ِ
ت}؟ [س جة الفل ير.]9-8 :
نب قفىَ ْ
{هإِ َذا الْ َم ْؤ َ
ت  .أب ِِ
َ
هاملس َّ َّ َّ َّ ََّّىم ال ين َس َّ َّ َّ َّ َّ وكه الص َّ َّ َّ َّ َّ جة الفظياغ اليت كانت متاجس اجلاوىيغ هترتاُ هلا انَبا
اسمه كىه!
هاملطى ب من املؤس َّسََّّا اخلاصََّّغ لألطفال أن تف ِرى أمانغ املشََّّرذَّي لى األطفال أبن
يل ن ا ذهي رين ه ىق هأرب هليس ا ذسقغ هجمرمَّي.
الىهم احفظ املسىمَّي هأطفاهلم.
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() 4
هل العامل خبري؟
كل ي م ه كل

آملين آ ر إحصائيغ ألىنفها منظمغ الص غ الاامليغ لن لُر املنف رين
لام! من وكا الاام (1431وَّ)
همل أصُق ليين لنُما قرأ أن لُر املنف رين و ( )3000شخص هقىت :لاىهم (!)300
مث ك نه انطبع نفسي أن وكا الاُر و لىمنف رين سن ايا هملا أتكُ من أن ()3000
من البشر ينف رهن ي مي ا كانت املفاا ة أكرب هأقس .
إهنم مساكَّي وؤالث الكين ال جيُهن أمالا اثياة هيسفصاب ن الامل هالايش مع البشر
ذ هن أقصر طريق لىخالص من حياهتم و إلُامها ظنا منهم أهنم سيصب ن مثل الرتاب
ال حيس ن ثشيث هل هطئفهم األقُام!
إنه ل فصاج (الي س) وكا الُاث الاىقم الكي ال ينبغي ها ره حياة املسىم أصالا ثل و
ِ
اّللِ إِالر الْ َق ْ م الْ َلاذِره َن}
رذرت اللاذرين حياب هجر القرآن اللرمي{ :إِنره الَ يََّْي َس من رجْه ِ ِ
{هَمن يََّ ْقنَط ِمن رج ْمحَِغ َجثِِِه إِالر ال رآلُّ َن} [س جة اثجر.]56 :
[س جة ي سفَ ]87 :
ثشر
للن من املؤسف اُا أن جتُ ثَّي وؤالث املنف رين آالذ ا من املسىمَّي أي ا هو ما ينبئ ِ
ذإن الرتثيغ اإلسالميغ حائبغ هوؤالث ال افاث وائم ن سارجهن حائب ن لن الُين هلق ثغ
نفسه ذه ان ِج اهنم يرترى ذيه الُا ُمىرُا ذيها
ذقفل َ
االنف اج ذإن "من تررى من ابل َ
ذسمه يُه يف ِساه ان ِج اهنم الُا ُمىرُا ذيها أثُا
ذقفل نفسه ُّ
أثُا همن حت رس مسًّا َ
قفل نفسه حبُيُة ذ ُيُته يُه َجيَ هبا ثطنه ان ِج اهنم الُا ُمىرُا ذيها أثُا"
همن َ
كما ص يح البخاجي.
إن اإلسالم جيىب السلينغ لىنفس هاالطمئنان لىقىب ذيايش املسىم جا يا ثق اث هللا هل
كان ذق ا هطيِِب النفس هل مل يلن ذا ملانغ اجملفمع همطمئن القىب هل تلالبت لىيه
اهلم م ألن املسىم ياىم أن هللا لن يرتكه هأنه لن يبق لى حاله اليت و ذيها ثل ينفظر الفرج
هو م قن ثه هيبفسم لى ياة هل من ثايُ ذال تبق حال لى ما وي لىيه ثل وي مفقىبغ
من حسن إىل س ث همن س ث إىل حسن هاثلمغ ذلي و االثفالث الكي يبفىي هللا ثه
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للسراث هال ِراث ل ى صربوم هشلروم هالفجاثوم إىل جهبم أه أيسهم هلكلي ال ثُ
لباره َ
لىمسىم من أن يفب ر ر ألماق رينه ليارف مبارئه هحلمفه اخلىق ه اثياة هيطرىع لى
حال اإلنسان القرآن مع هللا همع البشر ه الفاجيخ لياىم أن ال مىج من هللا إال إليه
هأن اخل كىه ثيُه سب انه ذيفىمس منه الفرج هالفغىب لى الصا ل هالنجا
االمف ان الُني ي.
هإنه لى الرحم من الفقُم املُنيغ هأساليب اثياة هالفقنيغ ال اجثغ أبلماقها مايشغ
اإلنسان إال أهنا مع األسف ال جتىب له الساارة إهنا ذقط َتفف من الفاب هتبهره
لملاى ما هحتقق له جحبفه االسفطالع هتزيُ ثا هم مراث ...هللنها ال جتىب قط
االطمئنان هالراحغ النفسيغ ذاإلنسان و اإلنسان و الره هو اجلسُ هاملُنيغ اثُيثغ
تاطي اسُه أكثر من حقه هترتك جهحه مهالا هو األوم ألنه ال حياة حقيقيغ لىجسُ إال
للره هإذا كانت الره مري غ ذىن جتُ اجلسُ ص ي ا هص فهما مبا ىقهما هللا له هو
جب اخلىق كىهم لقيُة ص ي غ هلبارة ص ي غ همماجسغ ص ي غ لى ياة
الف اه إىل ِِ
هو ما ال ي اُ إال رين هللا اخلامت.
همن املؤسف أن اإلنسان يزرار شقاث وكه اثياة!
ذإن الَّ( )45سنغ األ ة قفز ماُال االنف اج ثنسبغ  %60مجيع أحناث الاامل! كما
ذكرته منظمغ الص غ الاامليغ!
حل ص يح لُى وكه املنظمغ لَّ"لالج االنف اج" ألهنا ال متىي رين ا ص ي ا! هكل ما
هال ر
حل أهنا تفااهن مع الراثطغ الُهليغ ملنع االنف اج هأهنا سف اب هسائل اإللالم لى
ذكرته من ٍِ
ت ي املزيُ من الاقالنيغ لُى تغطيغ حاال االنف اج ذقُ ل حظ أن كل حماهلغ انف اج
(انا غ) تقاثىها ( )20حماهلغ انف اج أه أكثر.
ثقي أن يارف القاجئ أن مسف اي ألماج االنف اج وي قمغ ن ج الامر حياة البشر
هوي ما ثَّي ( 44 -15سنغ)!
إن جهحي وكه اليت ثَّي انبيي أيها اإلنسان ليست مىلي حىت تنهي مهمفها اثياة
إبجارتي هلزميفي إهنا أمانغ من هللا لنُك ذإذا مل حترتم وكه األمانغ ثل تاُيت لىيها حىت
للقفل ذإن ازاثك و الناج الُائمغ اليت حتيط ثي ي م اثساب.
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هأتكُ أيها اإلنسان أن الاامل ليس خب ما رام اإلسالم حائبا لن حياة البشر لقيُهتم
همسىلهم ذه رين اثياة هو رين ال سطيغ هااللفُال الكي ياطي اجلسُ حقه هياطي
الره حقه.
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اثنيًا :الثقافة
() 1
مزالق الثقافة
جر اللث منهم أه مي ت ن حسب
لنُما ين رف القطاج لن مساجه يصاب الركاب ذي َ
مسرلا هثه لُر كب من الركاب كانت املصيبغ أكرب
(ال قاغ) اليت هقع ذيها القطاج ذإذا كان ا
أقل.
هإذا كانت ر
أقل كان ِ
هولكا الثقاذغ إذا احنرذت لن مساجوا الص يح ه ا ت أهحال اهل ى هاملصا هانزلقت
مزالق الاصبيغ هالقبىيغ هالطائفيغ هاتسمت للش ناث هالفباحض هلبست لباس الغرلث
هاهر للايب هالف شاث هذر ت نفسها ثلل لي هبا لى ثيئغ ال تؤمن هبا هال تناسبها
لنُئك تل ن اللاجمغ قُ حىرت لجملفماا هتصارمت ذيها النف س أبمزافها املخفىفغ ثَّي
مؤيُ هلا ملصى غ هجماف هلا ملبُأ ذفف اجب األذلاج هَتفىف النف س هيشفال الصراع ...
وكا ثُل جتييش املفلرين هاملثقفَّي لالنفصاج لى ق الكي يففق لىيه اجملفمع ثيئغ مسىمغ
تناسب مجيع ذئا اجملفمع هتففق لىيها تناسبها هتُاذع لنها هتؤلِِف اجملفمع نسيج هاحُ
ههحُة مفلامىغ هتل ن ثكلي ل اان لى اكم الصا هلىم ل م الكي مل تصارج لقيُته همل
ت ْأر كرامفه همل هت َُج مقاذفه.
هأكثر ما ي ُّر اجملفمع و الثقاذا اثزثيغ ال يقغ ذلل حزب يريُ أن يفرض جؤاه همقاذفه
لى اآل رين ال طن كىه ث سائىه اإللالميغ املخفىفغ همن الل الرتثيغ اثزثيغ ألل ائه
لى الرحم من أهنا نفاج أذلاج شخصيغ ثل لُة أشخاص وم األل اث املؤسس ن لى زب
هكل حزب خيالف اآل ر!
كان ث مُين يق ل ثلل صراحغ إنه يطبق االشرتاكيغ البالر ثُهن ج ا شابه! ذماذا كانت
النفيجغ اجلزائر اثبيبغ؟
هذرض القكا كفاثه "األ ر" هأنفق لى طباه هترمجفه هت زياه أحناث الاامل أم الا ال
حتص هأمر ثفالهته أه رجاسفه الىجان هاملُاجس هاجلاماا ههاُ من يسالُه هحيىِِل
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"نظرايته" طبقا مثقفغ لاليغ! هللن ما مص كفاثه ثاُ أن جذات يُ السىطغ الق يغ لنه؟
لقُ كان قنالا شخصيغ همقاذغ اصغ أجار شخص أن يفر ها ثق ة لى اآل رين هل مل
تناسب رينهم هثيئفهم.
هانفشر أذلاج حزب البااب (الق مي االشرتاكي) ثالر الشام هالاراق اصغ ذملر أبوىها
فرض
ه رب مائر اللث ين منهم هاال البالر ملنا حزثيغ ال يارتف ثغ مقاذفها اليت ت َ
لاما من حلم البااب همقاذفه؟
لى اجلميع ...ذماذا ر
حل ثس جيغ هالاراق الل أجثاَّي ا
ه لُن حياب طبق (الرذاق) األذلاج املاجكسيغ هاملبارئ الشي ليغ؛ هبُف إزاحغ َتجيخ
همقاذغ إسالميغ لى مُى قرهن .ذماذا كانت النفيجغ؟ هما مآل تىي الثقاذغ املفره غ ثغ
ج ا أوىها؟
هالنف س لجيبغ تسفجيب لى ق هلىباطل ياين أن ثا ها تفآلف مع الثقاذا املن رذغ همتفزج
ماها كما تفآلف النف س الطيبغ مع الثقاذا الص ي غ هما زال وناك أنصاج حملم ر حممُ
تُا! هقُ َتثاه مثقف ن هأص اب شهارا لىيا
طه الكي ارل النب ة الس ران هقفل مر ا
االقفصار!!
هأساتكة ااماا
همل َتل الساحغ اإلسالميغ من صراع الثقاذا همن املؤسف أن جتُ ثاض من تشبرع ثثقاذا
صا هيف رسع
حرثيغ هحزثيغ هإسالميغ وزيىغ أن ينفرر أبذلاج يىصقها لإلسالم هحيشُ هلا نص ا
ض من اإلسالم ل رغ حىت صاج اسُ
أتهيىها هيق ل إن رل ته "إسالميغ" ذصاج كلٌّ َيا ُّ
اإلسالم ارحياا هنفج لن ذلي تصاجع أحزاب إسالميغ!
هللن وكه األذلاج هاالافهارا اخلاصغ لن تا رمر هإن هاُ آذا اان تسمع حاالا.
ذقُ ذرض اخلىيفغ امل م ن مقاذغ االلفزال لى املسىمَّي هرلا ىيففه املافصم إىل الق ل خبىق
القرآن هسجن أحُ أئمغ املسىمَّي اللباج ألال ذلي .هللن ما نفيجغ وكه الثقاذغ هما مآل
أص اهبا؟ لقُ كار أن تنم ي ل ال انفشاج ثاض لىمائها ثىُان هانفه اإلمام املمف ن
أحُا إال مبش جته!
وكا (أمحُ ثن حنبل) إىل أن املف كل اثن املافصم كان يلرمه هال ي ِِيل ا
إنه ص جة من ص ج الثبا لى اثق هنبك لىثقاذغ الباطىغ البايُة لن مافقُ املسىمَّي.
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إن تباغ الثقاذغ هت ايهها أمانغ همسؤهليغ ال يسفقيم ذيها إال من أسىم هاهفه هلل هكفب ثنفس
صاذيغ ال تريُ إال اخل هالصال لىمسىمَّي هثالروم هلن يسفقيم أمروا مارامت مسف جرة
هح مناسبغ ملافقُ املسىمَّي هإن رثت نف اسا قىقغ أه اهيغ أه ايفغ أه ذاسُة.
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اثلثًا :اإلعالم
() 1
االعالم احلاقد
(صحيفة األهرام أمنوذجاً)
ألين لإللالم اثاقُ ت ظيف هسائل اإللالم أه ثا ها لباب اثقُ هالبغض هاللراويغ
اجملفمع هذلي ثف ايه األقالم املسم مغ هاثناار املسف ارة املبغ غ لإل راج ثفئغ أه
ذئا من اجملفمع ثقصُ إقصائها أه تنف الشاب منها أه تش يه مسافها هلفبق وي
مسف مرة للسىطغ هالبقاث اثلم.
ظل كبت اثراي
هاألمراض اإللالميغ كث ة جمفمااتنا الارثيغ هاإلسالميغ
هالفى يح للاق ل هالفهُيُ لإل راج .هوكا ن ع منها.
هقُ َتثات ص يفغ "األورام" القاوريغ سن ا ملفاثاغ ال ذيا ذقط ذىفت نظري
ذيها أشياث كث ة ال تبهج نفس القاجئ هيلفي أن يقال إهنا ص اثل مغ أه صُى
ص هتا حل ميغ كانت وكه املؤسسغ الص فيغ أه أوىيغ .هإذا لرف القاجئ الاريب ذلي
ذلف ثكلي مارذغ!
هالكي لفت نظري من ثَّي وكه املالحظا هو سياسغ اُيُة ظل جائسغ أسامغ
سرااي مل تلن من قبل ت اه إلالمي ط يؤمر صميم اجملفمع املصري هي لُِِ نف جا
شُيُا من اجلريُة هالقائمَّي لىيها هو الفباج املااج َّي لى ل مغ للطرق السىميغ
كاجملرمَّي لى ما أي تفصيىه!!
همن املارهف أن أكرب جتمع مااجض لىُهلغ و مجالغ "اإل ان املسىمَّي" همؤيُهوا
ذا الفاجيخ الاريق الُل ة هاإلصال اليت حت رمىت صن ف الاكاب السج ن
هاملافقال مما مل يشهُ الاامل له مثيالا تقريب ا اليت ذر ها لىيهم اثلام املسفبُهن املنارهن
للُميقراطيغ الكين ُل ا الشاب ثشااجا اثريغ هاالشرتاكيغ هما إليها .هقُ ا فاج
وكه اجلمالغ طريق السىم هالنقُ هاث اج الفغي هالفنميغ هالبناث هللن اثل مغ ال تر
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هبك األسى ب -املقب ل اجملفماا الاامليغ كىها -ألن القائمَّي ثه من املفُينَّي املىفزمَّي
للُل ة إىل تطبيق الشرياغ اإلسالميغ هصاج اإللالم اثل مي ياامىهم ماامىغ اجملرمَّي
هقف ثا هم أه سجن ا أايما أه ح كم ا ه ات أ باجوم صف غ "اث ارث"
ذإذا أ َ
اليت تاىن أب باج القفىغ هالىص ص هالبىطجيغ همُمين املخُجا هاملسلرا هما إليها!
هوي نظرة حاقُة هسياسغ إلالميغ مفُنيغ همااجلغ لىخرب الص في ثنفسيغ حتمل
طياهتا الظىم هال غينغ هاللره هالفاسف...
همن املؤسف أن حيمل جايغ وكا اإللالم اثاقُ املش ر ش أشهر اريُة مصر اليت
من املؤرمل أن تل ن ال اه الثقا هاث اجي هاإللالمي لىبىُ للنها نزلت إىل اث يض
لفباب الفرقغ هاثقُ اجملفمع املصري
لنُما ت اهت إىل وكا الفقسيم اإللالمي املزجي ر
املسىم هت صل وكا الف اه البغيض إىل أحناث كث ة من األجض نظرة ثشاغ هسيئغ ال
ُّ
تُل لى اثقيقغ حياب ينظر ذيها إىل املااجض املسامل أنه كاجملرم يسف ق الاق ثغ هالسجن
هما إليه!...
هحىت أ ع القاجئ اللرمي الص جة ذإين أنقل له من اريُة األورام جؤهس
امل لا اليت كانت تنشروا لن "اإل ان" صف غ اث ارث مع لناهين مل لا
أ رى الصف غ نفسها َتص اجملرمَّي ليُجك ثنفسه األسى ب الص في اليت تسىله
وكه الص يفغ لباب اثقُ هالففريق ثَّي ذئا اجملفمع املصري.
اجلريُة مُة
هوكه الاناهين َّناذج ح ُمفاجة ثل أ كهتا من تسىسل زمين صُج
أسب لَّي تبُأ للاُر (َ )44085تجيخ  1428/8/6وَّ هتنفهي للاُر ()44101
َتجيخ  1428/8/22وَّ .هوكه وي:
 ثاُ بطهم مفىبسَّي ثاقُ اافماع تنظيمي لجليزة النياثغ ثُأ حتقيقاهتا معلصام الاراين ه 15من قيارا هك ارج اإل ان.
هااث مقاثىه متاما :أم هاثنفها تقفالن األب لملطاجق اثُيُيغ.
هأسفىه :إ الث سبيل اجلزاج املفهم ثكثح مجىَّي را ل حُيقغ اثي ان.
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 ه لُر آ ر :حبس  8أشخاص من مجالغ اإل ان املسىمَّي احملظ جةلإلسلنُجيغ.
هااث ذ قه :مصرع طالب إيطايل ثسبب ارلغ ُمُجة زائُة [ مصر].
 ه لُر َتل :حبس  8من مجالغ اإل ان احملظ جة.هأسفىه :الاث ج لى مججمغ را ل ُمزن أ شاب لإلسلنُجيغ!
 ه لن ان ط يل ااث ذيه :بط أم ال هجم ورا را ل منازل لُر من املفهمَّي[ياين من اإل ان] مجات ملصى غ ق يغ ذىسطَّي (الحظ اجلرميغ اليت ال تغففر!!!).
ه يساج اخلرب :السفيالئه لى أم ال الشركغ للفزهير :املؤثُ ملُير ملفب مصر لىسياحغ
ثفرنسا ساثق ا.
هحتفه :ازاج لملنيا يكثح لامل اجملزج ثسبب لالقفه لثنغ شقيقه.
 النياثغ حتصل لى أرلغ لن امل اقع الفنظيميغ لىنائبَّي لجلمالغ احملظ جة.ه يساجه :مصرع طفل صاقا لللهرلث شربا اخليمغ.
 جتُيُ حبس  9من لناصر مجالغ اإل ان احملظ جة.هحتفه :سائق يكثح شالا هيصيب  2آ رين ثساط ج.
 اسفمراج حبس لصام الاراين ه 15من مسؤهيل اجلمالغ احملظ جة. هحتفه" طالب ااماي يقفل شقيقفه لجليزة ثاُ حماهلفه اثفزاز أم اهلا.أهل الصف غ مث تىيها من حتت هلن ميَّي هيساج ثقيغ
هوكه الاناهين هاأل باج أت
أ باج اجلرائم .هوكا ي حي أبن نظرة الص يفغ إليهم أهنم أكرب اجملرمَّي! إذا لرذنا أن تصنيف
األ باج هاألحُاث أي األهل حسب أمهيفها سياسغ الف رير الص في هكما نشاوُ
هنقرأ

ثقيغ الصف ا .
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همن املؤسف اُا أن متفُ سياسفها اثاقُة وكه إىل اجج حُهر مصر ياين أن
تل ن نظرهتا إىل مجالغ اإل ان املساملَّي لامغ و الفاامل ماهم كمجرمَّي ذقُ كفبت
صف غ اث ارث وكه نفسها لن مجالغ اإل ان األجرن منفهجغ األسى ب الساثق
لى الرحم من أهنم يشاجك ن اثلم منك لق ر من الزمن!! هوكا ازث مما أهجرته اجلريُة
لنهم:
" اإلذراج لن أجثاغ إسالميَّي األجرن :قال مسؤهل حزب ابهغ الامل اإلسالمي
هو أكرب األحزاب األجرنيغ أمس إن السىطا األجرنيغ أذرات لن أجثاغ من سباغ
م ق ذَّي من اثزب."...
هقُ ياين إيرار اخلرب ولكا أهنم كاجملرمَّي هل أذرج لنهم! هإال ذما ماىن إيراره ولكا
ثَّي أ باج اجلرائم هاث ارث؟!
هإذا كانت القيارا اإللالميغ املسؤهلغ وي اليت تق ر رذرغ اثقُ هالانصريغ اجملفمع
ذماذا يقال لن سياسغ ح القياريَّي هح املسؤهلَّي؟ هماذا يل ن حال اجملفمع إزاث وكه
السياسغ اإللالميغ املنلرة؟
إن الكي أذكره أن جئيس الف رير الساثق (إثراويم انذع) كان يسف يف قيارا من
اإل ان الص يفغ هي جر ح اجاهتم ثل أذكر متاما أهنا نشر ح اجا مع املرشُ الاام
لى ركغ تفالالا هجتاهلا ح اجايا هإلالمي ا مع املااج غ املساملغ هإثراويم انذع لى الرحم
من أنه يافرب من أقالم اثل مغ للنه كان هاسع الفلر ريِِنا له كفاثغ ي ميغ الُين
شهر جم ان اصغ ...هال أذكر أنه أهجر مرة هاحُة أ باج الفقاالهتم هحماكماهتم
صف غ اث ارث..
إن الكي أجيُ ق له لرئيس الف رير اجلُيُ أن أسى ثه املنلر وكا ال جيىب له أتييُا
هشلرا من الشاب ثل إنه ينقىب إىل للس ما يف اه إن وكا جيىب له هجلريُته البغض
هاللراويغ هو يارف اجتاه الص اذغ ايُا مصر حىت قال أنيس منص ج زاهيفه
لجلريُة نفسها أكثر من مرة :أال ي اُ شيث ص يح مصر؟ جرا لى الفلثيف اإللالمي
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هالنقُ املسفمر لى ل مغ من قبل الص ف ...هليقاجن ثَّي جأي الشاب هاإللالم اثر
هثَّي ما ينفهجه من قِبل نفسه أه مغى لا لى أمره.
إن سبب اجتاه الص اذغ ثل الشاب إىل للس ما تريُه اثل مغ و السفهفاجوا
ثقيمفه همبا حيبه هما خيفاجه هما يريُه .همن األذ ل لىجريُة أن تارف أن املااج َّي
ليس ا جمرمَّي هال وم ألُاث لىشاب هال لى ل مغ ثل إهنم حيب ن مصر هشابها هيريُهن
هلا الفقُم هالرقي هيبغ ن هلا اإلصال هَتجيخ وكه املااج غ اجلىيل يارذه القريب هالبايُ
هلن يسفطيع أحُ أن يطمسه مهما حاهل.
إن كفِاب اثل مغ لىيهم أن يارذ ا أهنم أذرار من الشاب هأن وكه اثل مغ سفكوب
كما ذوبت حل مغ لبُالناصر هحل مغ السارا هلىيهم أن يُجك ا أن قيمغ اإلنسان
و مب قفه املؤيُ لى ق هليس لىه ى هاثزب هالسىطغ هاملال.
هإن الكي حيب شابه هحيرتمه يففح له قىبه هيق ل له :قل ما تريُ جيب لىيي أن
تبَّي م ا ع اخلىل هتطالب لإلصال حىت ال يل ن وناك اسفبُار
تنبه لى اخلط هأن ِِ
هتفرر للسىطغ ...أبسى ب ح اجي هذلر مفففح هنفس مبفهجغ...
ذمىت يفُثرهن همىت يافربهن من الُجاسا هاإلحصاثا الرمسيغ هح الرمسيغ اليت
ت ح نفائج الظىم هاللبت هالفهميش لفئا اجملفمع هالف لم لهل ى هاثزب...؟
كفب ( 1428/9/17وَّ)
نشرته يف الشابكة بسم (حممد إمساعيل)
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ابعا :السياسة
رً
() 1
ملاذا فرنسا أكثر؟
ِ
اثقيقغ
ذكر
اإللالمي ن اإلسالمي ن حالباا ما يف اش ن َ
أكثر من ح وا من ِ
الُهل األهجهثيغ
َ
هحتىيىه سياسيًّا نظري
السبب و ال ا ر الاسلري الفرنسي امللثف إذريقيا
أن
َ
ه اصغا مشاليها
ِ
ٍ
أي حل ٍم إسالمي
أس حرثغ رُ إقامغ ِِ
ليل َن ج َ
أي ٍ
حترك إسالمي ال يناسب مصا َ أمريلا هالغرب
ا
هااوزا رُ ِِ
كما ذاىت مايل
تفقُ قالُة "ماراما"
أشاج إىل وكا ساث اقا هزير ِ
الُذاع الفرنسي (اان إيف ل رجاين) لنُما َ
هقُ َ
مشال النيجر قرب ِ
ِ
حُهر ليبيا
الفرنسيغ الاسلريغ أقص
َ
هأهنا ِ
ااهغ اجلمالا ِ املفشُرةِ
هبُف م ِ
ِ
مشال أذريقيا( .اجلزيرة 2015/2/1م).
ِ
السيئغ همناو فها لث جا ِ الرثي ِع الاريب
هككلي مل اقفها
ههق ذها إىل ِ
اانب الث جا ِ امل ارة
هحتر ِ
يي مناصريها من الُا ِل ِ
ألال ذلي
هه ِع مقىها رُ جحبا ِ الشا ِب اثر ِيغ هالُميقر ِ
اطيغ ثالروا
لى ِ
أمل ا فيا ِج قارهتا ثكاهتا رهن غ ٍط اجايغ
ياب القكا رُ إجارةِ
نب (حفرت) هج ِ
ِ
كما ه َح هق ذها مع أمريلا إىل اا ِ
الشاب الىييب
نس ثاُ جنا ِ م جهتا حىت حققت كث اا مما تريُ منه
هلفال وا اجل ر السياسي ت َ
احفالل ِ
ِ
ثالر املسىمَّي
هلفاجخيها األس ِر
ِ
ِ
الاىماث ذيها اصغ
هقفل
ِ
أسباب تركي ِز اجلهاريَّي لى ذرنسا
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ِ
هتاكيب اجملاوُين
ِ
هإلُام القارةِ املخىصَّي البالر...
نس ..
هالفاجيخ ال ي َ
ينس الشاب الس جي ما ذاىفه هتفاىه جهسيا من ٍ
قفل هرما ٍج ثىُوم؟
هول َ
ِ
املسفقبل أن يايُها الاالقا ِ مع جهسيا كما كانت
لاجا لى قارةِ س جاي
أال يل ن ا
كل الكي ذاىفه هبا
ثاُ ِِ
ِ
احفالل ثالروم
كما ألارها لالقاهتا مع ذرنسا ثاُ
هك ن شيئاا مل يلن؟!
هأ اا
ذإن اجلهاريَّي يرهن أن حرهبم مل ِ
تنفه مع الغرب
ِ
شؤهن ثالروم
ما رام ا يفُ ى ن
هيسانُهن اثلام الاىمانيَّي هالظاملَّي ُوم.
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() 2
االحنراف الفكري لدى القادة يف مصر
يرض القارة مصر حبلم اإلسالم.
مل َ
هلكلي اافما ا لى إسقاطه قبل أن يفملن منه أوىه.
هسَّ َّ ََّّبب هق ذهم َّ َّ َّ رُ نف ذ اإلسَّ َّ ََّّالم الُهلغ و احنراذهم الفلري هالرتثيغ الثقاذيغ املا راغ
اثق ثينهم .هيفهم من وكا أهنم
اليت نش َّ َّ ها لىيها مُنياا هلس َّ ََّّلرااي؛ هلكلي مل يف رمى ا إقامغ ِِ
ح جا َّ َّ َّ َََّّّي لن اإلس َّ َّ َّ ََّّالم أه وم لى األقل ح جا َّ َّ َّ َََّّّي لن االحفلام إليه أه لن محىفه
هالُالَّي إىل تطبيقه.
همن يقرأ كفاب "هت يُ لقل مصَّ ََّّر :قبل أن تفلر مصَّ ََّّر ثاقل صَّ ََّّهي ين أمريلي" ياىم مُى
تغىغل األ طب ط األمريلي هاإلس َّ َّ َّ َّ َّرائيىي اجملفمع املص َّ َّ َّ َّ ََّّري حىت اجملال الاىمي حياب
تبايغ ااماا همراكز حباب مصَّ َّ َّ َّ َّ َّريغ لىمؤسَّ َّ َّ َّ َّ َّسَّ َّ َّ َّ َّ ََّّغ األكارمييغ األمريليغ هاسَّ َّ َّ َّ َّ ََّّفخُام هكالغ
االس َّ ََّّفخباجا األمريليغ هامل س َّ ََّّار الغطاث األكارميي جماال "الفجس َّ ََّّس الاىمي" إطاج
الف ظيف السَّ َّ َّ ََّّياسَّ َّ َّ ََّّي لىب ث الاىميغ املشَّ َّ َّ ََّّرتكغ خلُمغ أوُاف أمريلا هالليان الصَّ َّ َّ ََّّهي ين..
ذليف ثغ ه من اجملاال !
هالرتثص مبص َّ ََّّر هأوىها هالفُ ل ش َّ ََّّؤههنا من قبل الُهل األانبيغ الق يغ هأص َّ َّ اب النف ذ
املن رذَّي ظهر منك اثمىغ الفرنس َّ َّ َّ َّ َّ ََّّيغ لىيها همنك حماهال الق َّ َّ َّ َّ َّ ََّّاث لى اخلالذغ الاثمانيغ
هك ََّّان الرتكيز ذل ََّّي لى الق ََّّارة اللب ََّّاج هاملؤمرين هذهي النف ذ من أو ََّّل اإلراجة هالثق ََّّاذ ََّّغ
هالُثى ماسَّ َّ َّ ََّّيغ هاجليش هقُ اافمع لى وكا الف م  :االحفالل هاالسَّ َّ َّ ََّّفشَّ َّ َّ َّراق هالفنصَّ َّ َّ َّ
هالباثَّا هاالمفيَّازا األانبيَّغ هاإللالم إبلالث ش َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ن املَُّنيَّغ الغرثيَّغ هالرتكيز لى تفريغ
مصَّر من مصَُّج ق هتا ههحُهتا همتاسَّلها هو اإلسَّالم هإاثجة الشَّبها ح له ألال ذلي
هذرض الق انَّي ال ايغ مصر ذر ا ا ظرهف ُمفىفغ.
هثُا ذلي من تص َّ ََّّرذا حممُ لىي لش َّ ََّّا (اللب ) أهالا الكي يافربه كث من مؤج ي مص َّ ََّّر
نظرا إلحُامه أرها اُيُة اثلم هلفااهنه مع األاانب
جال النه َّ ََّّغ األهل مص َّ ََّّر ا
الن احي الثقاذيغ هالاىميغ هح وا .هكان من رذاا ذلرااي ح صَّ ََّّارق مع أول مصَّ ََّّر هلنُما
112

مسع ثلفاب ملياذىىي الس َّ َّ َّ َّ ََّّياس َّ َّ َّ َّ ََّّغ "األم " (هذيه الغايغ اليت تربج ال س َّ َّ َّ َّ ََّّيىغ) طىب ترمجفه
اللف لن إمتامه هقال" :إين أمىي من
ليسَّ َّ ََّّففيُ منه سَّ َّ ََّّىطانه هللنه ملا قرئ لىيه طىب ر
اثيل ما ال ياىمه وكا املؤلف"! ياين أنه ميىي من اثيل هامللائُ هالطرق املىف يغ لى ص َّ ل إىل
أوُاذه أكثر مما طرحه وكا اللاتب كفاثه الكي انفشَّ َّ َّ َّ َّ ََّّر هاقفناه القارة هأصَّ َّ َّ َّ َّ َّ اب النف ذ
لالسففارة منه لبسط سيطرهتم لى الناس.
هيارف من وكا أنه يريُ ثكلي االثفاار لن اإلس َّ ََّّالم أص َّ َّالا القائمغ أحلامه لى الص َّ ََُّّق
هاإل الص هالاُل هالب اب لن البُيل الكي يناس َّ َّ َّ َّ ََّّب أوُاذه هطرقه املىف يغ لاللففاف لى
وكه األحلام هلى الشَّاب الكي يُين هبا ألال أن ين رذ ا وم أي اَّا هينشَّ ها لى وكه
االحنراذا ثاُ أن تفملن منهم.
هتباه لى وكا أهالره حلام مصََّّر من اخلُي اي هالباشََّّاها هاألمراث ذلان ا مفااهنَّي مع
ثريطانيا احملفىغ ألال تثبيت حلمهم هل أرى ذلي إىل الفخىي لن اإلسالم شيئاا ذشيئاا.
هملا اقرتب اسَّ َّ ََّّفقالل مصَّ َّ ََّّر لن احملفل اإلجنىيزي كان قُ ذفي ثاق ل مفلرين لجزين منهم
هوير وا لى لم هأوم ص َّ َّ َّ َّ َّ ََّّفغ ذيها الفزامها اجلانب الاىماين هثاُوا لن اإلس َّ َّ َّ َّ َّ ََّّالم هقُ ذكر
حاكم مص َّ ََّّر (كرهمر) تقاجيره الس َّ ََّّن يغ أمناثوا أنه ُّ
اُيُا من الش َّ ََّّباب املص َّ ََّّري
ياُ ايالا ا
املففرنج املاجَّب للغرب هيقبَّل الامَّل مع ثريطَّانيَّا .هكَّان أثرز ال طنيَّي الَّكين قَُّرمهم اإلجنىيز
لىش ََّّاب مها لطفي الس ََّّيُ هس ََّّاُ زحى ل الىكين مازاال حىت اآلن مي رجُان من قبل اثل ما
مفااهان
لَّي كرهمر سََّّاُ زحى ل هز ايرا لىمااجف ألنه كان من رف الفلر
املصَّريغ املفااقبغ هقُ ر
ا
لَّي مجال لبُالناص َّ َّ َّ َّ ََّّر طه حس َّ َّ َّ َّ َََّّّي هز ايرا لىمااجف ألنه كان من رف
متاما كما ر
مع اإلجنىيز ا
مفااهان مع الغرب إىل أقصَّ َّ َّ رجاغ حىت اللفاثغ من الشَّ َّ ََّّمال إىل اليمَّي!! هليسَّ َّ ََّّفمر
الفلر
ا
االحنراف لن اإلس َّ َّ َّ ََّّالم لن طريق املُاجس هاملااوُ هاجلاماا هاملراكز الثقاذيغ اليت حتف َّ َّ َّ ََّّن
أكرب هأوم الاق ل املؤمرة اجملفمع! همل يفغ ر األمر وكا حىت اآلن!
هكما يق ل األس َّ ََّّفاذ أن اجلنُي كفاثه "الش َّ ََّّبها هاأل طاث الش َّ ََّّائاغ" ص " :246كان
لطفي السَّيُ همجالغ اجلريُة هحزب األمغ ح صَّارقَّي الُل ة إىل "مصَّر لىمصَّريَّي" ذقُ
كَّان ا للرتاذهم لى هالث مع النف ذ الربيطَّاين مصَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّر هكَّان ا حيَّاب مسَّاوم كرهمر( :الَّكين
الفق ا لإلجنىيز

منفصَّ َّ ََّّف الطريق) هوم ثُائل االسَّ َّ ََّّفاماج ه ىفاؤه (لطفي السَّ َّ ََّّيُ هسَّ َّ ََّّاُ
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زحى ل هلبُالازيز ذهمي) هح وم وم تالميك مُجسَّ ََّّغ كرهمر اليت قامت لى أسَّ ََّّاس ذىسَّ ََّّففه
اليت جمسها تقاجيره السن يغ".
هملا تسىم "ساُ زحى ل" جائسغ ال زجاث اسفبشر أول مصر اا ألنه مصري.
هللنه كان من رذاا ذلرااي همرتبطاا ثفلر احملفل هما كان أمر اإلس َّ َّ ََّّالم يش َّ َّ ََّّغل مس َّ َّ ََّّاحغ من
ذلره ثَّل ثَُّأ صَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََُّّي اقَّا لإلجنىيز هانفه كَّكلَّي .هو يفصَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّح لن وَّكا مَّككراتَّه ثق لَّه إن
كرهمر كان جيىس ماه الس َّ ََّّالغ هالس َّ ََّّالفَّي "كي أتن ج منها حيا الس َّ ََّّياس َّ ََّّيغ"! هقُ جأس
ال زاجة همص ََّّر حتت ن احملفل .هكان ماجباا ثلرهمر إىل أقص َّ رجاا اإللجاب حياب قال
لنه مككراته لىكين انفقُهه" :صفاته قُ اتفق اللل لى كماهلا"!!
هلنُما رج كرهمر من مص ََّّر ع ثاُ جثع قرن من اثلم اثقيقي ذيها -مل ميُ س َّ ى جال
هاحَُّ و سَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّاَُّ زحى ل الَّكي مَّازالَّت اثل مَّا املصَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّريَّغ املفاَّاقبَّغ تافربه أثرز ال طنيَّي
املخىصَّي الغي جين ذيها!!
مقامرا مُمناا حىت قال مككراته " ...حىت
همل تفُه صَّراحفه صَُّاقغ كرهمر ..هأنه كان ا
سر ذيه ص غ هق ة هماالا همرهة"!
هملا حاجب اإل ان املس َّ ََّّىم ن الق انَّي ال َّ ََّّايغ ه اف اثلام هالغرب من ل رة اإلس َّ ََّّالم
إليها ذفل ا هبم هحىُّ ا مجايفهم هصارجها ص فهم هقفى ا زليمهم.
هامف رُ السياسغ نفسها مع اإلسالم هاملسىمَّي مصر لى وكا املن ال هإن تغ ر ثاض
لهُ لبُالناص َّ ََّّر هالس َّ ََّّارا ذقُ انرى األهل لالش َّ َّرتاكيغ هكرس
األس َّ ََّّاليب هالنظراي
اثيَّاة اثزثيَّغ هالق ميَّغ هالانصَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّريَّغ هرهلَّغ املخَّاثرا هذفَّي لإل ان هاه روم الراميَّغ إىل
ل رة السيارة اإلسالميغ إىل أجض اللنانغ ذفي هبم كما الاهُ املىلي...
لقُ احنرف القارة مصَّر لن اإلسَّالم كما طرط هلم احملفل همن شَّاياهم ...هثق ا ُمىصََّّي
خلططهم..
هملا ااث ط ذان الث جة لى حل مغ حسَّ َّ ََّّين مباجك ثل لى اثل ما السَّ َّ ََّّاثقغ كىها جنح
اإلسَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّالمي ن االنفخ ََّّال هذ ََّّازها لثلم ...ذل ََّّان ذل ََّّي حسَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّرة قى ب الاىم ََّّانيَّي
هالىيرباليَّي هحص َّ ََّّغ حى قهم هلرذ ا أن ال جمال هلم اثلم لالنفخال هاللىمغ النزيهغ
هالامل الشَّ َّريف ..ذىج ها إىل الق ة الاسَّ ََّّلريغ اليت جت ركج االحنراف الفلري قارهتا كما
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القارة املُنيَّي ..ذازل وم للق ة..
هاي هيح مصر من وكا..
هاي هحيها إذا أصر لى االحنراف لن اإلسالم..
ذإنه ال لرزة هلا إال ثه..
هسَّ َّ َّ ََّّفبق رائرة االحفالل هالفخىف مارامت مصَّ َّ َّ َّرة لى سَّ َّ َّ ََّّيارة املن رذَّي لى أج َّ َّ َّ ََّّها
هشابها.
هالارزة هلل هلرس له هلىمؤمنَّي.
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() 3
حنو قيادة صادقة مسؤولة
إن ما جيري الاامل من أحُاث كب ة هما تنفكه حل ما من سياسا طاحيغ ُ شا ب
يصب ماظمها ميزان
همجالا مث ما تفخكه الُهل لملقاثل من م اقف مفباينغ أه مفى نغ
ُّ
حيركهم ِِ
مصاثها يارف من وكا أن الاامل ليس خب هأن اثلام هالقارة ال ِِ
حمرك اثق هال

ينطىق ن من منطىق الاُل ثل ينظرهن من طرف ما جيىب لُههلم املال هاملصى غ هالق ة
هاملزيُ من الرذاويغ هالبكخ هإن سقطت شا ب جماهجة هلم أهحال الفقر هاجلهل هاملرض
ثل قُ يل ن ن وم السبب ذلي.
ذاالحنراف ظاور االجتاوا هامل اقف السياسيغ لىُهل هاإللالم الُهيل صاج م ىالا ا فىط
ذيه اللكب للصُق ثل ال تاىَن حقيقغ األم ج لىشا ب حالب االافمالا اليت تاقُ
ثَّي القارة هتصرحيا املسؤهلَّي اللباج كانت ساث اقا مبيزان هوي اآلن تفاثر كث اا ثل قُ تفغ
ثَّي ي م هآ ر ثُهن ف أه حياث هلفنظر امل اقف ال ايفغ أه قىيىغ اجلُهى من اثل مغ
الس جيغ اليت نفك لشرا اجملازج رُ شابها هنزحت املاليَّي هم اقف أ رى مرتحنغ ثَّي
مؤيُة هأ رى مفى نغ أه ح مباليغ من االنقالب اثاصل مصر رُ جئيس منفخب من
الشاب هما مياجس من ككب هرال هتزهير هإذي هَتبط هسائل إلالم مصريغ جمسيغ
هأ رى لرثيغ مسانُة هلا..
هال تنلر م اقف إنسانيغ لُهل أهجثيغ هأمريليغ جتاه شا ب مسف افغ أه مقه جة ذإهنا حتسب
وكا ال قت تغىِِب
حساب شا هبا من الل م اقفها من حق ق اإلنسان هللنها صاج
مصاثها ثلل صراحغ هال تنظر إىل حق ق اإلنسان إال مبقُاج قرهبا من مصاثها هما جيىب
هلا من مال أه ملان املنطقغ.
ظاورا شيغ الث جة لىيها من الُا ل أه شيغ لى أمنها من
هوي قُ تفخك م اقف مناسبغ ا
اخلاجج هتنفك مآجهبا فيغ ذهي ارلغ كاذثغ تصرحياهتا.
لقُ انفشر اللكب هالف ىيل هالفزييف هالف ىيل السيث هالفاىيق املن رف امل ىل لألحُاث
ال اثرهب
هسائل اإللالم هتصرحيا املسؤهلَّي ثشلل جويب أكثر من كل ما م
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الاامليغ ...من مثل تصرحيا لقائُ االنقالب مصر ك ركثه ذيها جئيس ال زجاث الساثق وشام
قنُيل هاملفلر األسفاذ حممُ سىيم الا ا هآ روا ق له :حنن حنمي اإلسالم ثينما يالحق كل
ذي ثيغ مصر!
إهنا سياسغ كفاب "األم " اليت تربج ال سيىغ أبي ذال كان هل كان ُمال افا لى ق هالاُل
هلأللراف هثق ق الشا ب...
هكل وكا يربز حااغ الاامل إىل قيارة جاشُة أت ك أحلامها من رين هللا اثق همن كفاثه
الكي ال ينطق لن اهل ى تىفزم االسفقامغ حلمها لى األشياث هااللفُال سياسفها
اخلاجايغ هتىفزم الصُق تصرحياهتا هتناصر الشا ب املظى مغ هاملقه جة هال ايفغ حق قها
هتطىااهتا هتاىن م اقفها الاارلغ من كل ق يغ جتري الساحغ ليففالل الناس مع اثقائق
ثغض النظر لن املصا هليارذ ا اثق هالاُل من الفزييف هالظىم هليظهر أول الباطل لى
ِِ
السطح كما يقال هتنلشف أحاثيىهم هأوُاذهم حينها ال ثاُ سن ا هقُ ثرر الق يغ
ِ ِ
ي َلن ثََّيِِنَ ٍغ َهَْحي َىي َم ْن َح ري َلن ثََّيِِنَ ٍغ} [س جة األنفال.]42 :
ي َم ْن َوىَ َ
هانفه أمروا{ .لِيََّ ْهى َ
همازال اخل أمغ حممُ صى هللا لىيه هسىم هذئا منها تطىب اهلُى هنصرة اثق هاثلم
للاُل رل هتا هاهاروا املسفمر هإذا بت ظرهف ذإهنا تنطىق هتفجُر ثَّي الفينغ
ذاا حتري اثق
هاأل رى حىت ينفصر اثق هتف قق القيارة الراشُة إبذن هللا؛ لفل ن أَّن ا
هاالسفقامغ ..هتل ن صارقغ تصرحياهتا هم اقفها همسؤهلغ لنها أمام هللا أهالا مث الشا ب
لامغ هتب ُِِر قفامغ الظىم ال اقع الاامل هالطغيان هاللكب الكي انفشر ذيه هطغ لىيه.
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() 4
كلمات يف الثورة
إهنا ل فصاج م جة لى  :الظىم هالانصريغ هالفقر هالبطالغ هالفخىف هالكل..
ولكا جأى امل اطن الس جي نفسه منك حن أجثاَّي لاما حينما قام هزير الُذاع (حاذظ األسُ
هو من الطائفغ الاى يغ) لنقالب لسلري همساه (اثركغ الفص ي يغ) ثزلم أن جاال حزب
البااب قُ احنرذ ا هأنه ااث ليص ح املساج! هكان ا من رذَّي حق ا هللنه ااث ذاحنرف أكثر
ذقُ كان اثزب هحُه مسىطا لى جقاب الشاب ذجاث و هاال السىطغ همقاليُ اثلم
ثيُ طائففه ذا النسبغ القىيىغ س جاي هثيُ املخاثرا هثيُ البااب هاال االقفصار
هالسياسغ هاإللالم كىه لى وكا الن الانصري .هقُ لرف اإل ان املسىم ن وكا الف اه
من اثل مغ اجلُيُة منك ثُايفها ذىم يقبى ا هلاج ا اهاجا هثق ة ذنلل هبم هثقارهتم
هالُلاة املخىصَّي ذقفل لشرا األل ف أه مئاهتا منهم ماظمهم من مُينغ أيب الفُاث محاة
إ اذغ إىل سجن اآلالف أه لشرا األل ف ككلي هتسىيط الاكاب لىيهم هتشريُ لشرا
األل ف اآل رين الكين انفشرها أطراف األجض همن ثقي منهم كان مراقب ا همشى الا ال
يسفطيع حراكا .همل يسالُوم أحُ من (حركا املااج غ) الكين كان ا قىغ أصالا مالُا
األكرار أص اب ت اه اص املااج غ .هثاُوا حتلم السىطغ أكثر هزار من "رجاغ"
قان ن الط اجئ همل يرذاه ط ال مُة حلمه ليبق كل شيث ثيُ الطائفغ هاملخاثرا  .هصاج
أول س جيغ أس أ حال هانفشر الفسار كل أاهزة الُهلغ هثُهن اسفثناث حىت اجليش
هأمري أص اب السىطغ هأَتم ا هصاجها أص اب املاليَّي هاملىياجا أيكى ن مؤهنغ املساكَّي
هيشرث ن لصائروم هيسرق ن م اجروم هيسف مرهن حىت ثاىف حي اانهتم! همع كل وكا
يظىم هنم هال ييسرهن ماامالهتم الُهائر اثل ميغ إال إذا رذا ا الرشاهي هماظمهم ال جيُ
قسما منه الرشاهي همنهم من ال
لمالا إال أرانه شقاث هكُ هتاب هإذا هاُه أنفق ا
جيُ ماالا ل حل إىل رهل أ رى ذيامل.
أما األكرار ذش هنم أصاب هألقُ ذاآلالف منهم حمرهم ن من حق قهم املُنيغ حرماانا َتما
حياب ال و يغ هلم ذال يسمح هلم للامل رهائر حل ميغ هال ياط ن أج ا يايش ن منها
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هال يقُجهن لى اخلرهج من البىُ ألهنم ال ياط ن ا از سفر  ..هليففلر املرث حبال آالف
الاائال املسلينغ امللف يغ ثناج البااب هالسىطغ لى وكا املن ال.
همع كل وكا الظىم ذإن الشاب كان يفارض ألقس أن اع الظىم السياسي هاثرمان حىت
اثق ق الشخصيغ ذال حريغ ألي م اطن إال إطاج السىطغ هالبااب هاملخاثرا تفُ ل
حىت مسائل الزهاج هالطالق!! هال يل ملن يااجض أه ال يسمع ذالسج ن مهي ة للل ٍِ
حر
أيب جيهر لثق هالظىم هالانصريغ تباع كل رائرة (جماانا) هال سالم لى الشاب! هال قيمغ
ِ
له هال الفباج ..هاالنفخال كىها مزيفغ مائغ لملائغ هجمىس الشاب و جمىس السىطغ هالبااب
هاملخاثرا ذالاناصر منفقاة...
ههجث االثن من أثيه اثلم هسىي طاه وكا كىه هزار الطَّي ثىغ أبن ذفح يُ إيران
هالشياغ لى أول البىُ من السنغ ذصاج اللىمغ هلم هالق ة ثيُوم..
هما كان الشاب قارجا لى إمساع نب ا قىبه ال ايفغ هجذاها إىل مسف ى اهلفاف هالث جة
ذبقي كامتا أنفاسه حائظا حانقا كىه حقُ هجذض هكراويغ هحنق لى وكا ال ع امل ساهي
الكي ال يطاق.
هملا انطىقت م جا لرثيغ ُ األنظمغ الُكفات جيغ هالانصريغ هالفسار ت نس همصر هليبيا
هاليمن كانت األج يغ ااوزة لفشفال س جاي األثيغ ذنقاط النزف مف اذرة هال ق ر منسلب
لى أج ها ..ذقط احفاا ا إىل ل ر مقاب من شجاع أيب لينقل هوج االشفاال من منطقغ
إىل أ رى.
ذلانت البُايغ من ح جان اثرة ثىُ اإلمام الن هي الكي أجحمه الظاور ثيربس لى مغارجة
رمشق لنُما مل ي اذقه مظىمغ ألول رمشق هأىب أن يا ر إليها ثطىب منه ما رام ذيها
حىت مي  ..هما ثاُ مُة قىيىغ ..ذاار!
الظل هالا ر
هولكا كان الشاب الكي أىب أن ي يِِع م جته هو ياىم أنه يسف يل أن يسفقيم ُّ
أل ج هوؤالث ثاكم ن طغاة مفجربهن ظامل ن هلفاة مسفلربهن ال ميلن هلم أن يق رها مبارئ
الاُالغ هيايُها لىم اطن لزته هوم الكين أذل ه هأذاق ه مر الايش هظىما السج ن هالقهر
هالفاكيب هالكل هس ث السماغ ثَّي األمم.
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هجذات اثل مغ قان ن الط اجئ همس ا قان ن اُيُ لملظاورا السىميغ هثا رة املغرتثَّي
هللن ثُا من مماجساهتم الامىيغ مع الشاب ككهبم لىيه ذقُ قفى ا املئا من املفظاورين الارزل
مظاوراهتم السىميغ هذف ا السج ن أبث اهبا الاري غ ل م ا ذيها األحراج األثطال من الشباب
اصغ الكين اثجها لى  :الظىم هالانصريغ هالفقر هالبطالغ هالفخىف هالكل.
ِ
يررر وفاذا اثريغ هيسماها الاامل كىه هشار ماه مئا
هتنفرس الشاب الصاُاث هصاج ِ
األل ف ثل ماليينهم املغرتثَّي ِِ
للاز هالفخاج هأهنم مجيا ا مثل ح وم حيب ن الايش اللرمي
هالاُالغ هاثق هالرذاغ هالفقُم هاث اجة هأنه ال لالقغ هلم مببارئ هتصرذا من تسىط
لىيهم.
إهنا الث جة حىت النصر إن شاث هللا.
هالازة هلل.
ههللا أكرب.
(كفب أهائل انطالق الث جة الس جيغ  1432وَّ  2011م)
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() 5
أشجان الثورة
وناك أشياث ال ت صف حقا أه أنه ال قُجة لإلنسان لى هصفها إما لاظمها هك هنا ذ ق
طاقفه أه لفظالفها هإطباقها لى النفس ذال ميىي من أمروا القُجة لى الفاب أه لاُم
أمرا هاُ أنه ما زالت وناك أشياث مل يارذها.
إحاطفه هبا مجياا ذه كىما هصف ا

هوكا األن اع الثالمغ اشرتكت أح ال إ اننا ثس جيغ ُ الظىم هالطائفيغ هاثزثيغ ذقام ا
ثث جة شابيغ لاجمغ ُ حل مغ ظاملغ هلنصريغ حاقُة ال تارف شيئا امسه الرمحغ هال هشيجغ
لامليغ امسها اإلنسانيغ هال لرذا لشائرايا هال رينا هال ىقا هال أرلا ثل ذاق ا كل هصف
الظىم هالقفل هالففي هالفاكيب هالفنليل هأن اع الفنت هااللفقال هالاكاب كان ا وم أص اب
الشرف ا رتاع ذن ن هلا هتطبيقها لى البشر .هلشُرة هحشيفهم مل يسفطيا ا إ فاثوا ثل
طغت هحشيفهم لى سطح األجض هأثرزها هسائىهم اخلاصغ كيفيغ تاكيب هإوانغ الشاب!!
هطغ ا هجتربها هلام ا ذسارا أكثر مف ُِِين الُهل الارثيغ هاإلسالميغ هالاامليغ كىها لجتلاهبم
أذظع اجلرائم اإلنسانيغ!
إنه شيث ال ي صف! إهنم يفصرذ ن ثال حياث هال رين هال إنسانيغ ثل هال مشالر حي انيغ!
من أين ااث وؤالث؟! هأين ترثر ا؟! هأيغ قى ب وي اليت حيمى هنا صُهجوم؟! هكيف وي
أح اهلم مع أسروم همع ا اهنم همع ثا هم الباض ثل همع الشاب! ذإهنم مل ي لُها من
اُيُ ثل لاش ماظمهم أجض س جيغ! هكان ا يفاامى ن مع الناس!
إهنا ل فصاج (ترثيغ اصغ)! ترثيغ نش هتا هتركيزوا لى اثقُ هاللراويغ هالاُاهة الشُيُة
هحب اجلرميغ هالفىكذ ثسفي الُماث هلى القفل هالففي هالفاكيب مبن يااري النظام أه
ِِ
يفلىم لى الرئيس هأل انه أه يرذع جأسه (ذ ق املسم ثه).
هطريقفهم مع الشاب وي اإلذالل هالاب ريغ ثلل ما حتمل من ماىن! إذالهلم كل مناحي
اثياة ذ ينما اجته ا هاُها أمامهم شخصا أه أشخاصا كخشب مسنرُة مينا ن أي إنسان
من جذع جايغ امسها (كرامغ اإلنسان) هإذا أث ا هتلىم ا ذ مامهم السج ن ألين املساخل اليت
تسىخ اإلنسان من كرامفه أهالا هحتيىه إىل كفىغ من املشالر احملبطغ امللب تغ املقه جة الكليىغ
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همجارا ي َرم
حىت يق ل إنه ال شيث ألبفغ اثياة .هيفمىن ل كان حي اانا حرا أه مقيُا ثل ا
هي ط لىيه لألقُام هليس إنساانا يايش وكا البىُ!
هوكه الفصرذا مل تلن اُيُة لى اثل مغ ثل وي مف صىغ ذيها هللن مل يارذها س ى
األحراج الكين ذفن ا أه ق َ ا حياوب السج ن هأم ا ذيها لى مُى أجثاَّي سنغ من
حلم األب هاالثن أقس هأذظع ما لرذه اإلنسان َتجخيه للسج ن! هذوبت قصصهم املؤملغ
هحلاايهتم املم رغ ماهم همن جنا منهم ما كان ا يسفطيا ن الب هبا هإال ذإن السج ن
مفف حغ همل تغىق ي م من األايم همن تلىم ذخاجج البىُ هت يع آواته هنُاثاته ثَّي أك ام
اإللالم املنظرم هكانت حل ما لرثيغ هإسالميغ تارف ذلي هللن ما كان يهمها أمر
اإلسالم هاملسىمَّي؛ ألن ماظم املسج نَّي هاملا ركثَّي هاملالحقَّي هاملقف لَّي كان ا من مجالغ
اإل ان املسىمَّي الكين أث ا السل لى الظىم.
الث جة ألن األحراج
هقُ انفقىت ص جة اثل مغ البغي غ من السج ن إىل الش اجع هالساحا
كثرها هالث جة امفُ ههاكبفها ككلي ارائم ثشاغ اجتلبت ُوم.
هكان من أهائل ما ظهر من ذلي قفل املشيِِاَّي لىم ت املصاحبَّي ملراسم الُذن ذقُ قفل
املئا منهم ثُهن أي ذنب منهم .هماذا لس أن يفال ٍ
ماش انازة يفجه حن القب ج؟!
هتفنرن ا أكثر ذجاى ا اجلرح أه اثمان امل ت الش اجع مصيُة ملن ينفشىهم منها أه ينقكوم
ذفناقىت أ باجوم األمم اسفبشا الا لفاىفهم املنلرة هصنافهم املزجيغ.
هللنهم زارها ذنشرها ص جوم هوم يكلُّ ن األسرى هاملسج نَّي ص ج كث ة ال ِِ
تشرف أحُا
من ثين البشر إال اثل مغ البغي غ هأتبالها.
كما لرذ ا من ثَّي األمم هالشا ب ثقفل األطفال لمُا؛ لرتويبهم هلفخ يف آلئهم هأمهاهتم؛
األيب أنه ال يارف جمحغ مع أحُ ال كباج هال صغاج .ذهكه ميزة
هإلجسال جسالغ إىل الشاب ِ
أ رى هلم يفباو ن هبا أمام الق ميا هالشا ب ليارذ ا ايُا هليككرها هبكه الصفغ لى مُى
الفاجيخ!!
هكان ا قُ سبق ا وكه الفاىغ ثقفل النساث لُة مظاورا حىت انفهَّي.
مث احفصاهبن ذزن ا ثففيا اإلسالم املؤمنا احملصنا الغاذال ثص ج ثشاغ هقكجة همفلرجة
تف ق هصف حاال ال ح ش ثل حاشاوا ذإن حياهتا اجلنسيغ منظرمغ!
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مث حرق البي هاملزاجع اليت َتص امل اطنَّي هوُمها مبرأى من مجيع الاامل...
وكا لُا اجملازج هاإللُاما اجلماليغ ه...
أمل أقل إن وناك أشياث ال ت صف ...لاظمها ...هالسفبشالها ...هلاُم اإلحاطغ هبا مجياا...
هلاُم القُجة لى امل ي هصفها؟!
سرر أحُ اإل ة حاال الفاكيب اليت تارض هلا هحاال أ رى تارض هلا إ انه
هأذكر أنه َ
سج ن األسُ األب حىت كُ أن أسقط لى األجض أه أن أ رج من اجملىس أه أن
أ ع يُي لى ذمه ...هطىبت منه أالِ يسرر مثل وكه ال قائع لى الشباب اصغ ذإهنم لن
ينفم ا إىل لمل إسالمي ثاُه أث اُا؛ ذاا من أن يصيبهم ما أصاهبم ...كان شيئاا جويباا ذ ق
حتمل املخى ق البشري أه اثي اين ..كنت أتى رمس م ا ع من اسُي ثُهن شا ج مين هأان
أتككر صن ف األذى اليت تارض هلا إ اين ..ألصروا ..هأ غط لىيها ..ثُل أسياخ اثُيُ
املىفهبغ ..احمل رمرة هثُل أسالك اللهرلث الغىيظغ هذيها الفياج اللهرلئي الق ي ...الاَّي..
ه الفم ..ه الثُيَّي...هما ران...
هقُ الحظ املشاوُ لقطا لُيُة كيف ي ُّ
كل أن اع
كل امل اطن ن للُوس لى جقاهبم ..ه ُّ
الفاكيب هالفنليل تفىخص إ اع الشاب هإاباجه لى اإلذالل هقسره لى الرتكيع لىرئيس
هحاشيفه هلى ل مغ اليت صناها .هحىت اثياة املُنيغ ثفج يع الشاب هجثط مصاثه
لملخاثرا هما إىل ذلي .هلىناس أن يس ل ا أجق احملا ن الاىميغ طالب املُاجس هاجلاماا
هالُجاسا الاىيا تاامل املسؤهلَّي هاملُجسَّي الطائفيَّي هاثزثيَّي ماهم ليسما ا أحرب
األ باج هاث ارث هاثلااي املؤملغ هالككراي املخزيغ ماهم ...هكىها تفىخص إذالهلم
هتبليفهم هوم طىبغ ماظمهم ذقراث يريُهن النجا هالشهارة ذإذا مل يكلُّ ا أنفسهم أثق وم
صف ذهم هألصق ا هبم الفهم هنلى ا هبم ...ذليف للُهائر األ رى؟!
شي أن كل وكا القفل هاثرق هالفُم ممنهج ليبق الشاب ذقر هانفلاسغ ط يىغ هل
هال ر
جنح إقصاث اثل مغ حىت ال ينهض إال ثاُ مُة ط يىغ .إهنا سياسغ اليه ر ..هاألجض احملرهقغ!
هول وناك مسىم يؤيُ كل وكا القفل هالفاكيب لىشاب املسىم؟
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إنه ال يل ن إال ممن أ ىه هللا لى لىم هإال من الشياغ الكين يربجهن كل ما يفاىه الرئيس
للشاب املسىم ألنه ينفمي إىل ذرقغ منهم هل كانت أذظع هأقس اجلرائم اليت ترتلب حبق
حزب ...أين و من هللا؟ هأين وم من اإلسالم؟!
البشر هلى جأسهم ٌ
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() 6
ليلة سوداء يف اتريخ جزيرتنا السورية
ثقاغ مباجكغ من أجض لاملنا اإلسالمي ازيرتنا الس جيغ اثبيبغ اليت كانت ي م
مغرا من مغ ج اإلسالم هحًُّا ثيننا هثَّي الرهم هذف ت لهُ الص اثغ اللرام
من األايم ا
ج ي هللا لنهم نامت وكه اجلزيرة الاريقغ ثنظام إسالمي أجثاغ لشر قراان حىت ااث الاُه
الفرنسي احملفل ذغ ر ما ح ر منه هذرض ق انَّي أ رى للن اانباا من شرياغ اإلسالم مل
ميس و اانب األح ال الشخصيغ مما خيص ذقه األسرة املسىمغ حىت لنُما حلم
ِ
البااب مل يفغ ر منه شيث.
حصاان
حرل أوىيغ طائفيغ رينيغ امفط قياري كرري
ا
ه ليل أس ر هبيم هالبىُ يايش ا
أس ر (مسؤهل حزب االحتار الُميقراطي اللرري الكي و نسخغ من حزب الامال
ي هر ِِجب حتت إشراف النظام الس جي صُيق لبُهللا
اللرري تركيا الكي نش هق َ
أهاالن) هجذع سيف اجلالر لى شاب وكه اجلزيرة الاريقغ هأجوبهم للفااهن مع جأس
النظام الطائفي الباثي ..همل متر سنفان حىت كشرر لن أنياثه اخلبيثغ هحلم ثرذع ما ثقي من
حصانغ إسالميغ لى ذقه األسرة ذمنع الزهاج أبكثر من هاحُة كما ألحه اإلسالم مع
طباا للزان هالبغاث هالفاحشغ هاخلنا ثاشرة همخسَّي همئغ من النساث أما االقرتان
السما ا
لمنفَّي أه مالث أه أجثع منهن للزهاج الافيف ذممن ع هجيرم صاحبه إذا الفبس هبكه
اجلرميغ!
هاملارهف لن اللرر أهنم أول شرف هح ة لى نسائهم ال كما يفرض لىيهم وكا اثزب
هأمثاله من أرلياث الفقُميغ هالثقاذغ املن رذغ هاالشرتاكيغ املري غ.
كما ألغ نظام اإلجث الكي ِِ
يفرق ثَّي نصيب املرأة هالرال ذيه هقُ أكُ الاىماث أن املرأة
النظام اإلسالمي حت ز أكثر من نصيب الرال للفباج ه اها األسري ذهي ال تنفق
زهاا أه أ ا ا أه اثناا.
لى أحُ هالرال ينفق لىيها هلى أهالروا األ كان أه ا
هل ااث نصيبها من تر ٍ
كغ أل افا هحاز أ وا الشقيق ألفَّي منها ذإهنا حالباا ما تشرتي ثه
تنميه أه هتبه ملن تشاث من أوىها أه تنفقه
اثىي أه حتففظ لملبىغ ثشلل ما أه ِ
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أايم قىيىغ للثرة

النكج هاملربِا  ..ثينما الرال هل أ ك افها ذإنه ال يىباب أن ينفقه
ما يطىب منه هملسؤهلياته املفاُرة.
ذ ااغ املرأة إىل املال أقل من حااغ الرال ثلث .
هقُ أكرم اإلسالم املرأة للففرغ ملهمغ حساسغ هنبيىغ وي شرف ترثيغ األهالر هلمىها وكا
أصاب من لمل كث من الراال ثل إن الراال ال يطيق ن ما تق م ثه هوي ال تلار
تنام للراحغ ليىها ههناجوا هتامل أكثر من ( )14سالغ الي م ...ذهل من إكرامها
زايرة لمىها اجج املنزل أي ا ا؟
هول من الاُالغ زايرة نصيبها من امل اث هوي تنام لألمان هاإلنفاق لىيها أينما كانت
هكيفما كان ه اها؟ هقُ اال هلا وكا القُج من النصيب لفففرغ ل ظيففها األساسيغ اليت
ىقها هللا من أاىها.
إنه ميزان اإلسالم الُين الاُل.
لقُ صنع وكا القياري اللرري لجلزيرة ما صناه ث جقيبغ ثف نس ..هو الُكفات ج الكي
ذرض نفسه لى شابه مثل ح ه من (الزلماث) الارب هارل أنه س ب من الشاب
ئيسا لىيهم ط ال لمره املمس خ!
أتييُوم أبن يل ن ج ا
هااث وكا القياري اللرري ليفرض نفسه أي ا ا لى األكرار هالارب وناك للق ة للفااهن
مع االِر س جيغ هأمر احملاكم أبن تنفك ق انينه جذض نظام األسرة اإلسالمي.
ذهل اسفشاج الشاب وناك لى ذلي؟
هول ج ي الشاب املسىم وناك (الاريب هاللرري) للنظام اللاذر اجلُيُ؟
إن مثل وكا القياري ال يارف شيئاا امسه الش جى هالفااهن هالُميقراطيغ ذه مل أي ِ إبذن
رض لىيهم ثاناصر من حزب الامال اللرري هالنظام الانصري
من األكرار أه الارب هإَّنا ذ َ
اثاكم ذه ال يارف س ى األمر للق ة هالرصاص.
إنه مثل و اجي ث مُين الكي قال :إنين أطبق االشرتاكيغ لى شايب هأان ألىم أنه ال يريُوا
هال ير هبا!
ذمن حتلم إذاا أيها الرئيس؟
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ت
لست من وكا الشاب إ اذا هليس و الكي انفخبي هج ي ثي هإَّنا ذر َ
ذ نت َ
لىيهم كما ذرض وكا اللرري لى شاب اجلزيرة الس جيغ (حماذظغ القامشىي هما ح هلا).
هانظر ماذا كانت نفيجغ تصرذا ث مُين اجلزائر املسىمغ الكي ذرض لى الشاب ما
ال ير ثه .تك ركرها اثرب األوىيغ اليت امفُ لشر سن ا هحصُ لشرا األل ف
من الاىمانيَّي هاإلسالميَّي.
هسفل ن وي نفيجغ ح ه إذا ذال مثىه.
هوا و ذا حيُث ما حيُث من انففا ا هم جا هثراكَّي ثشريغ ذىم ياُ الشاب يطيق
السل لى الظىم هالُكفات جاي .
هوكا القياري اللرري يريُ أن يفال للشاب اللرري هيايُ ما ذاىه قياري ن لرب
ثشا هبم.
إهنا مسرحيغ م لغ هللنها مؤملغ ذهي ُّ
تُل لى لقل مفخىف مفاصب هركفات جيغ
لمياث ال جيىن من هجائها س ى املزيُ من اجلهل هاملرض هالفخىف هالُماث هالففنغ.
إنه ي م أس ر مُهلم وكا الكي حِِ ذيه الق انَّي للق ة هثُهن ج ا الشاب من جال
لرف أبنه مى ُ ال يؤمن للقرآن هال أبي رين من األراين هذرض أذلاجه هأذلاج حزثه
ُمغ اإلسالم هالُاينغ له.
البغيض لى شاب مسىم أم َتجخيه
إهنا ازيرة ذف ها املسىم ن ثُمائهم ذهي حاليغ لىيهم هوكا القياري األجلن يريُ أن
يقطع صىفها لإلسالم..
ذمن يقف هاهه هحزثه؟
ِ
شره أكثر هقبل أن ينشر الفسار ثالر اإلسالم
همن ي قفه ح ُِه قبل أن يسفف ل ِ
هسيفال ثاَّي الارب كما ذال لجلزيرة إذا سنح له ذلي ثُل ى أهنا ثالر اللرر .هاللرر
مسىم ن أص اب رين هشرف ِ
هلرض هلفاف هال يفخى ن لن آراب رينهم.
ذمن يايُ لىمسىمَّي رينهم هآراهبم هكرامفهم اجلرحيغ؟
إن الق انَّي إذا طبِِقت ذىيس من السهل تغي وا.
هاخلشيغ من أن تسفمر وكه الق انَّي اللاذرة ه اصغ إذا حاز األكرار لى حلم ذا
ازيرتنا اثبيبغ هامف رُ ذيها حلم رم ي كهكا..
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ههللا املنفقم.
هلن يسلت املسىم ن لى وكا هأمثاله هل ثاُ حَّي.
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() 7
الطفل الغريق ..ومهوم الثورة
تبَّي أن الطفل الغريق الكي جمفه أم اج الب ر إىل شاطئ ٍ
مازهل و من الالائَّي الس جيَّي
ر
األكرار حرق مع شقيقه ه ِِأمهما اليت ثُ حم رجبغ ص جة هلا ماه قبل حن لام من الغرق.
هوجرة األكرار من س جيغ وي نفيجغ ظىم حزب الامال اللرري الس جي هلم همن ذساره
هطغيانه ههحشيفه هبم ه اصغ إذا كان ا أول رين ذه نسخغ مطاثقغ من حلم حزب البااب
الاريب االشرتاكي هأسى ب طاحيغ س جيغ هما و س ى صنالغ اسفخباجاتيغ لى يغ.
هاألكرار وم أهل اهلاجثَّي من ا يم ح ِلام س جيغ ذهجرهتم إىل أهجل مل تنقطع منك أن حلم
البااب هحىت حلم اثزب اللرري املشؤهم اجلزيرة الس جيغ هكانت وجرهتم سفل ن
م الفغ هللن كث اا منهم ما كان ا ميىل ن اهل يغ الس جيغ هيطىق ن لى وؤالث مصطىح
(أاانب) هثكلي كان اآلالف منهم ال مينَ ن ا ازا السفر ليساذرها إىل اجج س جيغ.
كرراي هال ح ه وكه الظرهف هح وا هماامىفه لألكرار
هاثزب اللرري املكك ج ال يرحم ًّ
يارذها الكين ُّذرها منه همن زلنيفه هواارها من س جيغ إىل ثالر الغرثغ.
هاألكرار إذا مل يفخىرص ا من وكا اثزب الي م ذسيفال هبم مثىما ذال طاحيغ س جيغ للارب
هح وم.
هليفك ركر الس جي ن كيف قام اإل ان املسىم ن هحُوم رُ هالُ وكا الطاحيغ أهائل حلمه؛
ألهنم كان ا يُجك ن طره ه طر طائففه لى البالر هأوىها هلى رين اإلسالم أي ا ا هللن

مل يسانُوم أحُ من الط ائف هاألحزاب هاجلمالا الس جيغ األ رى ثل كان ا مؤيُين
لى ل مغ هتصرذاهتا هلينظرها ماذا ح رل هبم نفيجغ وكا امل قف هليافرب األكرار من ذلي أي ا ا
حل أبول س جيغ إذا مل يزحي ا اثزب املكك ج من رجهبم.
حيل هبم مسفقبالا ما ر
حىت ال ر
همل يغِِ اإل ان م قفهم هال وم ذلُّ ا لى ل مغ لى الرحم من ثطشها هبم همبن أيرُوم من
أول ال ُِِين ذقفِِى ا هشِِررها هل ِِكث ا هم ساة محاة حُ لامليغ هليست هطنيغ ذ سب همع
ِ
تسمي نفسها (تقُميغ) هتسمي اإل ان
ذلي مل تسفنلروا األحزاب الس جيغ ه اصغ اليت ِ
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هكل اجملاوُين الكين يُاذا ن لن س جيغ اآلن رُ الطاحيغ (جاايَّي)! هوكه األحزاب وي
مصيبغ س جيغ لى جأس أوىها.
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() 8
لن يستمر الطغيان
ال م جة ثُهن أمل أه ارا أه رماث.
هوي تففاه ثَّي شاب ههطن هزمن.
حظرا من حمظ جا اثرهب
هآملها هأشََُّّوا ذف الا الي م الث جة لى طاحيغ الشََّّام الكي مل َ
يُع ا

إال هاجتلبها ح لاثئ ثُين ه ىق هلرف هإنسَّ َّ ََّّانيغ ههصَّ َّ ََّّىت َّ َّ َّ اايه إىل أكثر من مائغ
ألف هالث جة لامها الثالاب ماظمهم من ذئغ الشباب الكين تبىن األهطان لى س الُوم
هحبم ََّّاسَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّهم هنش َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّاطهم ل ََُّّا مئ ََّّا األل ف من اجلرح هاملافقىَّي هاملفق رين هماليَّي
النازحَّي.
قارجا لى الصَّم ر هاه صَّ لغ الشَّاب هوُير أثطاله امليامَّي مهما أثىغ القفل
هما كان ا
هأذ ش س َّ ََّّفي الُماث ل ال أنه احفم ثق ة كربى تناذس أكرب ق ة الاامل وي جهس َّ ََّّيا
هرهلغ أ رى ق يغ صالُة مكوبيغ لنصريغ حاقُة وي إيران.
هاألهىل آذ املسىمَّي كث اا لى مُى َتجيخ صا روا ثطش قياصرهتا هارائم ثالشففها
ثقيََّّارة لينَّي هسَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّفََّّالَّي الَّكين قفى ا ماليَّي املسَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّىمَّي لَّ ركث وم هو رجرهوم هنف وم هاحفى ا
أهطََّّاهنم هامف َّ رُ ارائمهم إىل مََّّا ثاََُّّ ذلََّّي هل رف َّت ُّ
هحقهََّّا أن تل ن ونََّّاك منظمََّّغ
رائمغ لالنفقام منها ملا ذاىفه هتفاىه لملس َّ ََّّىمَّي أذغانس َّ ََّّفان هالش َّ ََّّيش َّ ََّّان هس َّ ََّّائر الق ميا
تُع هلا صَّ اَت يرذَع هال شَّ اان يس ََّمع إ َّاذغ
املسَّىمغ اليت كفمت أنفاسَّها ثالر جهسَّيا ذال َ
إىل ما تفاىه ثشاب س جاي الي م.
هاأل رى رهلغ رينيغ مفطرذغ مبنيغ لى مكوب لطل تبغض املسَّ ََّّىمَّي كل أحناث األجض
ألهنم ال يُين ن مبكوبيفها هص َّ َّ َّ َّ َّ ََّّاج تنفاب حقُوا هكراويفها لىيهم من الل ص َّ َّ َّ َّ َّ ََّّنياغ هلم
ينفمي إىل ذرقغ منهم و حاكم س َّ َّ َّ َّ َّ جيغ الكي هجث لن أثيه اخلطط لبقاث الطائفغ النص َّ َّ َّ َّ َّ يغ
(الاى يغ) اثلم هوم ال يفجاهزهن لشَّر أول السَّنغ أه نصَّف لشَّروا ذجنرُ ك رل شَّيث
كل ما ار ره
الُهلغ ألال ذلي هأ ك احفياطاته لي م يث ج لىيه الش َّ َّ َّ َّ َّ ََّّاب ذإنه الث ُِ ذ راه ر
من ق ة لسَّ َّ َّ ََّّلريغ لىشَّ َّ َّ ََّّاب من أول السَّ َّ َّ ََّّنغ هليس لىاُه ه اصَّ َّ َّ ََّّغ ق ة الُذاع اجل يغ اليت
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ص َّ َّص َّ ََّّها لىقيارة الاى يغ ذقفل هذثرح هش َّ َّرر املاليَّي حىت َّ ََّّاقت هبم الُهل اجملاهجة ليس
ورهل من اثرب الُا ىيغ هحُوا ثل ألنه مل ياُ لإلملان اثصَّ َّ ل مق ما املايشَّ ََّّغ حىت
ا
الُهاث البس َّ َّ َّ ََّّيط مل ياُ لإلملان الاث ج لىيه أه حىت إر اله من اثُهر إال ثص َّ َّ َّ ََّّا ثغ للغغ
اثر!! هإَّنا اهلُف إماتغ الشَّ ََّّاب هحتق ه
حىت حب ب اإلسَّ ََّّربين حبجغ أهنا تصَّ ََّّل إىل اجليش ِ
هتَّكليىَّه هتركياَّه حىت ال يارف من اثيَّاة سَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ى الب َّاب لن قطاَّغ بز أه حبَّغ رهاث هلئال
يفلر ثُذاع أه مقاهمغ هال ميفىي ما مي ِِلنه من ذلي.
هلن يط ل األمر إن شََّّاث هللا ذإن املسََّّىمَّي صََّّاجها يُجك ن اخلطر ال اقع لىيهم أكثر ذ كثر
من الل مَّا يىمسَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ن من آاثج الطَّاحيَّغ هأل انَّه ي امَّا ثاَُّ آ ر هوَّكا يباثهم لى ال حَُّة
أكثر هالُذاع لن هطنهم هألرا َّ ََّّهم هأم اهلم حىت إزالغ الظىم هالطغيان ال اقع لىيهم إن شَّ ََّّاث
هللا مهمَّا نزذَّت الَُّمَّاث هاذفَُّيَّت األنفس ذَّإهنم إن مل يقَّ ُِِم ا أنفسَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّهم الي م لىَُّذَّاع ذثرح
حُا.
أثناثوم هذجاجيهم ا
همل يسَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّفمر طَّاحيَّغ اثلم حىت يسَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّفمر و هالشَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ اوَُّ كث ة الفَّاجيخ ه ال اقع
هاملظى م ن كثر هالُلاث لى الطاحيغ مسفمر.
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() 9
قيادات جمرمة
لىقياري املقف ِل (ثُج الُين)
وكا الف خيم هالففخيم
ِِ
السنغ إبلالمهم رُ ِ
حرب نفسيغٌ يشاجك ذيها أول ِ
أنفسهم ثق ة
ٌ
ِ
ِ
هقياراته اجملرمَّي
حبزب هللا
مما يرذع من ش ِن ما يس رم
ِ
لألطفال هالنساث
الكين وزم ا لى أيُي اجملاوُين س جاي ذىجؤها إىل اثصا ِج هالفج ي ِع
ِ
األثطال قيارا ٌ ألى ش اان هأكثر حنلغا هَتطيطاا هاسرتاتيجيغا لسلريغ
هثَّي اجملاوُين
ِ
ِ
ِ
الففاكغ هانراالهتا هلفاةِ حرهبا:
الاامليغ هأسى فها
أمام أك ِرب الق ى
ثُليل صم روم ههق ذهم َ
أمريلا هجهسيا هإيران
إ اذغا إىل إارِام اثل ِ
مغ الس ج ِيغ الانصر ِيغ البغي غ
ِ
حبزب هللا الىبناين.
هذى ِل ما يس رم
ِ
ذاخلزي هالااج هلكا ِ
هقياراته اجملرمغ
اثزب
ِ
ِ
الاظيمغ إن شاث هللا.
هقياراته
هالنصر هالفملَّي لىمجاوُين
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()10
الطغاة اجلبناء
ِ
ي!
اجلبان و الكي ينفقم من ال ايف إذا مل ْ
يقُج لى الق ِ
ِ
طاحيغ ِ
الشام هانُه
ك ِال
ِ
حبزب هللا الشياي
هما يس رم
ِ
مقاهمغ اجملاوُين األثطال
الكين مل يقُجها لى
ذانفقم ا من ال افاث
من الشي ِخ هاألطفال
همن املر َ هالنساث
همن املُنيَّي الارزل
ذج رل وم ليم ت ا أبنفسهم
اخلبز هالطاام
منا ا منهم َ
ذااش ا لى النباَت ِ ه ِ
قرحت أاساروم
اجليف شه اجا حىت
ْ
ه اج ْ ق اوم
ٍ
لظميغ هأشبا
كهياكل
هصاجها
َ
النظر إليهم
تف َ
اش الاَّي َ
هيف رمل القىب هيففطرَر إذا تف رلَر أبح اهلم...

وكه وي شجالغ الطغاة
أول السنغ
هولكا سيل ن ن ه َ
أقس إذا حلم ا َ
ذال الطاحيفان ِ
لاما هأكثر
أبول س جيغَ لى َ
مُى أجثاَّي ا
كما َ
هكما يفاى ن هبم إيرا َن هالاراق
ِ
حياوب السج ِن هوم ي ل ن!
ذيخطف ن هيروب ن هيا ِِكث ن
ليَُ ى ا رينهم أه يَبق ا ولكا مقه جين!
هوكه وي املقاهمغ اليت كان يقصُوا حزب نصر هللا اجملرم
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وكه وي شجالفهم اليت ال يقُج لى أن ينلروا أحُ
كما ظهر ْ لىايان
ٍ
هقاحغ ه كالن
هثلل
ِِ
القُس لىمسىمَّي!!
هولكا سيايُهن
َ
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التحول األمريكي إل الشيعة
ظهر اجتاه أمريلا حن الشياغ هالفااهن ماهم رُ أول السنغ منك احفالل الاراق لهُ الرئيس
األمريلي ا جج ث ش االثن هقُ صر هبكا الف ل ث ل ثرمير مككراته هكان املنُهب
(السامي) األمريلي لىاراق همهنُس نقل اثلم من السنغ إىل الشياغ.
هكان الرئيس الرهسي ث تَّي قُ أقنع اإلراجة األمريليغ هالغرب أي ا ا للفااهن مع الانصر الشياي
طرا لى مصا جهسيا
هلكلي كان تااهنه مع إيران ق ًّاي هانا ا ا؛ ألنه مل ير من هنجها الُيين ا
هح وا من الُهل األانبيغ.
ُمراا من
هقُ اقفنات أمريلا هبكا امل قف هسانُته ثق ة هكرسفه رثى ماسيفها هجأ ذيه ا
تنجح وكه أي ا ا.
أزما مل تنجح ذيها .هلن َ
هالفاجيخ يشهُ أن الشياغ أصُقاث ُمىص ن مع ألُاث املسىمَّي ذاثن الاىقمي الشياي (
 656وَّ) لنُما مبت منصبه هز ايرا لىمسفاصم لهلل ماأل و الك هأقناه ثغزه الاراق للي
لاما ذ مق ثه املسفاصم هألق إليه زمام
تسقط اخلالذغ اإلسالميغ .هكان قُ هيل ال زاجة ( )14ا
أم جه.
مق َتجخييًّا ثل إن أصل همنش الفشيع يه ري ذالكي أسس وكه
هتااهن الشياغ مع اليه ر م ٌ
الفرقغ و اثن الس راث (لبُهللا ثن سب ) الكي قُرس لىيًّا هااىه جتبغ اإلله كما يق ُِِس
الشياغ أئمفهم (املاص مَّي) هجياى ن هلم صفا إهليغ!
مقاما حمم ارا هرجاغ
من ذلي ق ل اخلميين كفاثه «اثل مغ اإلسالميغ» ص" :52إن لإلمام ا
ذجا وكا الل ن .هإن من رهجا
ساميغ ه الذغ تل ينيغ َت ع ل اليفها هسيطرهتا مجيع ِ
نيب مرسل"!
مقاما ال يبىغه مىي مقرب هال ٌّ
مكوبنا أن ألئمفنا ا
لىي
هقُ تنقرل اثن سب ثَّي البىُان لهُ لثمان ج ي هللا لنه هو ينشر ثُلفه هنفاه ِ
ج ي هللا لنه إىل سالط املُائن ثاُ أن لرف حنىفه.
هها ر اخلميين ذرنسا قبل إلالن م جته الشيايغ هاتصاالته لليه ر هتنظيماهتم السريغ يارذها
املؤج ن هالباحث ن همل تاُ َتف لى أحُ هلكلي ذإن اإللالم الفرنسي سانُه هو رل من
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ش نه هجذع جايفه لى جايغ الشاه لنُما ألىن الث جة ُه لام  1399وَّ (1979م) هذرنسا مل
ايُا.
هلن تفال مع تنظيم إسالمي سين مثىه؛ ألهنا تارف منطىق الث جة الشيايغ هأصل تركيبفها ا
هما يظهر من ا فالف ثَّي أمريلا هإيران هثَّي الليان الصهي ين هما يسم حبزب هللا و
ا فالف مصا هكما حيُث ثَّي أهال الام من أسرة هاحُة ذقُ يصل اخلالف ثَّي ثا هم
أن يقفى ا أذر اارا منهم .هللن اثقيقغ تبق أهنم أول هأص اب ي ايل ثا هم ثا ا ا.
رهخ أمريلا هالغرب هو رُ أجكاهنا هاسفنزف ق هتا و تنظيم القالُة الكي ينفمي
مث إن الكي ر
شياي ثينهم ثينما الفنظيما الُينيغ الشيايغ مل تسبب
كل لناصروا إىل أول السنغ ذال ر
ذجا لىرمار الاي ن.
مشلىغ هلا ذىم جترحها همل تنفك لمىيغ ُوا إال ما كان منها ًّ
تبَّي ألمريلا هالغرب أن الفنظيما هاثركا هاجلمايا اإلسالميغ ظهر هكثر هق يت
كما ر
كل أحناث الاامل اإلسالمي همل تاُ قارجة لى جماهبفها كىها ذرأ أن الفااهن مع إيران
هتق يغ األقىيا الشيايغ مناطق أ رى خيفف لنها وكا الابث هأن الشياغ إذا حلم ا ذهم
الكين سي اجث ن القالُة هاثركا اإلسالميغ األ رى ثُالا منها.
أما لالقا أمريلا مع رهل أول السنغ  -هماظمهم لىماني ن حياجث ن الُين – ذهي لالقا
اقفصاراي.
رهليغ تق م لى املصا االقفصاريغ هالسياسيغ هوم األكثر هاألق ى
ا
هما كانت وناك ق ة حقيقيغ لىشياغ حىت هقت قريب ذقُ رحر الاراق ق ا إيران هكبُهتا
اُا األجها هاملا ُِا اثرثيغ حىت انس بت من اثرب اسرة همل تق َ إيران
سائر كب ة ا
إال ثاُ أن احفىت أمريلا الاراق ذفااظمت ق هتا منك ذلي اثَّي ياين منك أن سانُ
أمريلا الانصر الشياي هالفمُته ثُل السنغ.
ذالفرق ا فالف لالقا أمريلا هح وا ونا و تااههنا مع الشياغ الق ة املصناغ الصالُة
مبسالُة أكرب ق تَّي لى األجض وي أمريلا هجهسيا ل ِ
رب أول السنغ هالسيطرة لىيهم
هل كان الشياغ أقىيغ رهل.
ذالاالقغ الُثى ماسيغ األمريليغ ونا حت لت إىل طائفيغ هليس إىل مصا اقفصاريغ أه سياسيغ
أه حىت ت ازن إقىيمي.
هاهلُف من وكه الاالقغ اجلُيُة و هأر أه إ ااف الق ة اإلسالميغ املفااظمغ لنُ أول السنغ
كما كان هما يزال يق م ثه طاحيغ س جيغ هلميل إيران األهل من رب أق ى الفنظيما
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اإلسالميغ الشام مث تنظيماهتا الاسلريغ اآلن مبسالُة ما يسم (حزب هللا) له هرلم
إيران اللامل له هتغطيغ أمريليغ هحرثيغ هجهسيغ اصغ أبشلال الُلم الظاورة هاخلفيغ.
هوكا االجتاه الاالقغ نظر أمريلا خيفف لنها الابث الاسلري الط يل حياب ترى
إجوال س اث أكان مساملا أم مسى ا ا ثينما ال ترى لمىياا أق ى
كل تنظيم إسالمي سين
ا
ا
إجوال؛ ألهنا ال اقع ال هتُف إىل رب أمريلا همصاثها هال
الفنظيما الشيايغ املسى غ ا
الليان الصهي ين ثل تسفهُف أول السنغ هحُوم.
هوكه الاالقا اجلُيُة جسالغ إىل كل أول السنغ املىفزمَّي ثُينهم هح املىفزمَّي لاللفمار
لى أنفسهم هتشليل ق ة ذاتيغ منهم جملاهبغ اثىف األمريلي الشياي ُوم.
هكان الشياغ منك سن ا قىيىغ م ت ينارهن للرباثة من املشركَّي هيايِن ن أمريلا للكا
هيسم هنا (الشيطان األكرب) هحُيثاا قال ا (ق ى االسفلباج) هيا ِ هن أول السنغ ثكلي هأهنم
مب االهتم هلم صاجها مثىهم هواوم اآلن صاجها ح ن الشيطان ثاُ م االهتم هلم للفااهن
ماهم ُ املسىمَّي ذهم منهم ثشهارة لىمائهم.
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()12
حلب يف القلب
األو ال حىب ذ ق ما نفص ج!
ظل ما يفال أبوىنا وناك.
اإللرة صاج كىمغ لاريغ
ِ
إهنم الشياغ هكف !
أنس ا أذاال اليه ر هالصىيبيَّي هالشي ليَّي ثالر املسىمَّي.
الشياغ الكين َ
ايُا أبذااهلم أيها املسىم ن
الرذ ا الشياغ ا
هال تنخُل ا للشااجا الزائفغ ثاُ الي م
ِ
هنفاق أمم هرهل كث ة
هارذن ا (الارهثغ) أهل حفرة جتُههنا.
×××

×××

×××

حىب الصاثرة

للم هللا اي إ اننا هأحباثنا
قى ثنا لنُكم
هأايرينا مرذ لغ إىل السماث
هلي ننا لنفظاج ما أي ثه جثنا من ذرج

الىهم ِذرج اللرب
هاجحم ال اف
هانفقم من هح ش البشر هجمرميهم
الىهم ال طاقغ لنا هبؤالث الكين اافما ا لىينا من كل ص ب
هتركنا أوىنا هأقرلؤان ذريسغ هلم
الىهم إان مغى ث ن ذانفصر.
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×××

×××

×××

رما
حىب تنزف ا
حىب ارحنا النازف الي م
حىب صرب هااوُ همبفت
هكانت ش كغ لصيغ حىق األلُاث
هللنهم كثرها هاافما ا
هترَكنا ا اننا
مل مي ُِها إلينا أيُيهم
همل جيفما ا مانا للق ة هالسال كما اافمع األلُاث من كل ص ب
ذباتت حىب الصامُة ذريسغ لأللُاث
يُنِس ن أج ها
هيففل ن أبوىها
هيشررههنم هينفهل ن ألرا هم
يقفِى هنم ِ
ث حشيغ ال مثيل هلا.
الىهم ال جاحم إال أنت
هال انصر إال أنت
هإ ْن مل ترمحنا وىلنا.
نا ذ ثي من ح بي.
نا ذ ثي أن ترتكنا أللُائي ألُاث الُين
من الل َكثغ هالفاارين هالظاملَّي
هاألصُقاث املزيفَّي.
×××

×××
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×××

حىب لن مت .
حىب إن سر أج ا ا ذإهنا مل َتسر نف اسا الفرز ثُين اإلسالم
ههوبت نفسها هلل
سفكيق الاُ ره األمرين اخلفاث
هتا ر ذفجفمع لفنفصر إبذن هللا.
هالفاجيخ شاوُ
ذقُ نلبت حىب نلبا قاتىغ َتجخيها
هللنها لار إىل اثياة ق يغ لزيزة.
األمل هللا انصر املؤمنَّي
هالازميغ من لباره األهذياث املفقَّي.
{ َهإِ رن اْن َُ َان َهلم الْغَالِب َن}.
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()13
قذائف حق
• أجض ِ
أجض مباجكغ
الشام ٌ
نباَت
تنبت اجملاوُين ا
ِ
الفنليل ه ِ
ِ
القفل لملسىمَّي
أقس أن ِاع
لاما
مر أكثر من أجثاَّي ا
اسفامل ذيها الطاحيفان َ
َ
همل يفملنا من الق ِاث لى الُل ةِ ه ِ
اجلهار ذيها
ٍ
اجايغ من ذلي
تفملن أيغ ره ٍلغ
هلن
َ
ذاألجض أجض اإلسالم
هالراال جاال اإلسالم
هالشباب مف ِِمس ن
ِ
سبيل هللا
هاللب هالصغ
ر
يفمىن الشهارةَ
قائم ثيننا
هكفاب هللا َ
تااىل ٌ
ُّ
السُار أمران
نسفمُ منه
َ
أحُ يقُج لى أن يطفئ ن َج هللا.
هال َ
كل اجلبها ِ هالفنظيما ِ اليت تقاتل
• ُّ
أه تسا َن منها لملئغ
سجن َن هيا ركث ن
هوم الكين يقفَى ن هجيَرح َن هي َ
ِ
ِ
الُسائس هاملؤامرا ِ هاملناصب
لىلالم ه
هالاىماني َن هالىيربالي َن
لإلسالميَّي شيث
هوم هأساتكهتم الغرثي َن ال يريُه َن أن يل َن
َ
هال ِظ ِل.
ِ
هولكا كان األمر لنُما متر حترير ِ
ِ
األلُاث احملفىَِِّي.
اإلسالميغ من
البالر
كل مرة
اإلسالمي ن يُذا َن أجه َ
احهم ِِ
هطنيغ ٍ
ثيغ أه ٍ
مث يسفَباُه َن ثق ى حر ٍ
لميىغ همشب وغ
َ
هيُل َن إىل اث ا ِج هاالنفخال ِ هااللرت ِ
اف لألكثريغ

س جاي رُ الظى ِم هالطغ ِ
يان وي إسالميغ
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ذلي هحصى ا لى ألى األص ا
كل َ
ذإذا َ
جنح اإلسالمي َن ِِ
كارها هلم هآتمرها لىيهم هقام ا ُروم
ياين جذ ا اث اج همل يارتذ ا لالنفخال همل يفبا ا األكثريغ!
هاسفاان ا أبهليائهم الغرثيَّي هأزاح وم لن اثلم.
ملاذا؟
اثق
ألهنم ال يريُهن
اإلسالم ِ
َ
إهنم ألُاث الُين
هياين أهنم ألُاث هللا.
لُها؟
ذهل اَتكمت وم ا
كل نغمغ
• إىل الكين يرقص ن مع ِِ
كل انلق
هيفربا ن ر
إىل مىت تقىُهن ألُاثَ رينلم ج ِ
كل سنغ؟
أس ِِ

هما الكي تسففيُهنه لُينلم هجمفمالم ههطنلم هأنفسلم من وكا؟
فككر هلْيَاف ِرب الباض من ِ
أول السنرغ
هلْيَ ْ
ثل اللث منهم
ِ
لطاحيغ س جيغ
كيف كان ا يهفف ن
اذفخاجا مبا يس رم حزب هللا هزليمه
هخيرا ن مس ا ٍ ا
أتييُا ه ا
أتمرا إبلالمهم هرلاايهتم هأث اقهم
ا
هتقىيُا جلمالاهتم هأنصاجوم هُماثراهتم
ا
هلينظرها ما الكي ذاى ه الي َم مب طنهم هأوىيهم هذهيهم هأم اهلم؟
يسفمر النظر القص
ذإىل مىت
ُّ
هاخلط ة الاش اث
هالفقىيُ األلم ؟
مىت تلرب الاق ل الصغ ة؟
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همىت يارف ِ
وؤالث اث رق من الباطل
األخ من الاُه؟
ه َ
النيب سىيما َن مبنطقغ
• مر ايش ِِ
ذقالت َّنىغٌ أل اهتا ذ ا من أن حيطَم ِن:
{ َاي أَيَُّّ َها الن ْرمل ْار ى ا َم َساكِنَل ْم َال َْحي ِط َمنرل ْم سىَْي َمان َهان ره َهو ْم َال يَ ْشاره َن}
س جة النمل.18 :
ذماذا تق ل َّنال س جيغَ اجلرحيغَ هو ُّامها ه َ شاشها
هاثرب مسفمرةٌ منك سن ا ؟
ول جتُ هلا ُمب ا حتت األجض؟
هكيف حتصل لى جزقها ذ قها؟
أال تطاهلا قكائف الطاح ِ هثراميىه أي ا ا؟

هماذا يق ل أطفال س جيغَ هشي ها هنساؤوا هانزح وا
هلريت ثي هتم؟
هقُ كسر أان فهم هذَرحت أيُيهم َ
ِ
هاه األجض؟
هأوىها املقيم ن ذيها هوم يايش ن أس أ حياةٍ لى
الىهم لىيي للظىمغ همن لاههنم
ذقُ سفل ا الُماثَ ثغ ِ حق
ه رث ا البالر
هانفهل ا األلراض
ههنب ا األم ال
لنفصاجك لىمظى مَّي
هال ينفه ن إال
َ
تي اليت تؤيُ هبا اجملاوُين.
هثق َ
• ما حيُث

س جاي شيث ال ي صف!

قفال ه ن اقا هتاكيباا ههتج اا..
آتمر رهيل لى شاب ا
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ٍ
ثشاب ألزل..
اافماع صىييب يه ري شياي لل الففي
ال مي رلن من الُذاع لن نفسه كما ينبغي..
حاكما لرثياا (اسفنلر) ما حُث إل اهنم ان شيخ ن من القصف
مل أمسع حىت اآلن أن ا
الليميائي!
مع أن نفنياو (لُه اإلسالم هاملسىمَّي) ألىن اسفنلاجه هلكه اإللرة ال حشيغ.
لى الرحم من لُم ذائُة وكا (االسفنلاج) الكي لرف ثه الارب!
هللنها امل اساة ..هاملشاجكغ إظهاج األس ..
ثينما يهرل ن إىل تازيغ ث تَّي اجملرم قاتل أطفال س جاي مسفنلرين ما حُث ثطرسب جغ من
مقفل ث اغ أشخاص...
هذرنسا هثريطانيا تُل ان إىل اناقار جمىس األمن هلكه اثارمغ الفظياغ...
هالنفيجغ مارهذغ ..مثل كل مرة..
الفيف الرهسي هالصيين...
هولكا يفال ثنا الاُه الشرق هالغرب ..يسرهن هجياورهن قفىنا ...همل ياُ وناك شيث
ُمفي..
ذال ث رُ من امل ااهغ ..شئنا أم أثينا..
جذانا جؤهسنا أم رذنِاوا...
( 8جاب  1438وَّ)
• نام قاهلا ث تَّي ثلل هقاحغ هلنجهيغ! إهنا ذرصغ أن يفُجب ايشه لى القفال
ثس جيغ ثقفل اآلالف منهم هثفُم ثىُوم!!
أذل من الارب هاملسىمَّي حىت قاهلا ثُهن ف هثُهن أن حيسب حساب
مل َير ِ
ذلثغ تقف لى أنفه!
آهٍ من ق مي همن ذ ِهلم هانفلاسفهم!
لقُ كفبت منك أجثع سن ا إنه جيب أن تل ن وناك ق ة إسالميغ لامليغ لُحر
جهسيا ههقف ارائمها ُ املسىمَّي...
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هكنت ألىم أن كىميت سفقع لى األجض هقفها هال أيثه هبا أحُ....
هما زلنا ككلي ذن ن لنفظاج أطماع ألُاث كث ين..
هوا وي إيران هاحُة منهم..
• يى م ن أمريلا لى م قفها مما جيري
لُه
هأمريلا ِ
هول يطىَب النصر من األلُاث؟
الُهل الار ِ
ِ
ثيغ هاإلسالميغ
الااج لى
لل رن الى َم ه َ
ِ
اجلبناث هاملنفلسَّي
اليت ذلرت ه نات هسلفت سل َ
هلى جأسها اثل مغ االنقالثيغ مصر
اليت ذف ت ذجاليها لىيه ِر هرهيىفهم
هأيُ جهسيا هإيرا َن تُم ِ س جاي هشابها.
س جاي

• الغرب يريُ أن نل َن َتثاَّي له
أه نب َق حتت حل ِم صنائاهم الطغاة
ياين ال يقبى ن أن نب َق مسفقىَّي ثكهاتنا.
همل ير ا حبل ِم اإلسالميَّي (املافُلَّي).
ر
تنظيم القالُة
هقُ هلُ هلم وكه السياسغ َ
هرهلغَ اخلالذغ
هالباقي الطريق.
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()14
قذائف أخرى
• شرقنا مي ج للف ِ
نت هاجلرائ ِم هاملؤامرا ِ لى الشا ب هلى جأس تُث وا إيران هقُ
ذاقت أمريلا هالليا َن الصهي ين

ارائمها ثس جيغ.

• اسفطالت إيران أن جتال مىرغَ اللف ِر ماها :أمريلا هجهسيا .هوكا ُّ
يُل لى
َ
ِ
اخلالص مع اللاذرين رُ املسىمَّي ِ
أول الف حيُ.
ه بثها هتااههنا

الهلا

حبق الشا ِب لفمري ِر ألماهلم كما تسلت أمريلا
• اللباج يسلف ن لن ارائ ِم ثا هم ِِ
ِ
مجياا جمرم ن حمرتذ ن.
لن ارائ ِم إيرا َن هالليان الصهي ين .إهنم ا
• ما حيُث اآلن ألول السنغ الاراق و ما حُث من ذال الصف يَّي أبول السنغ
إيران لفصف هلم األجض من إكراه أه إلرة لى مراحل.
• اجلهار إىل اجلهار اي أمغ اإلسالم اي يل هللا اجكيب .ثالر اإلسالم تفارض لغزه صىييب
اُيُ.
ِ
كاذرا هال تُاون
• حىب تبار ألهنا حتمل جايغَ اجلهار حبق ال َتش طاحيغ هال ت ايل ا
مناذ اقا.
• ال ح رل

ثفلثيف اجلهار هاملز ِ
ِ
يُ من الق ةِ هاالنفقام.
س جاي إال

للُم نافق جقاثنا من لب ِ
ريغ ِ
• ِ
الغرب هالطغيان حياب مل تنف ِع السياسغ هالُل ة هاث اج.
ِ
ِ
ِ
هيصربههنم ذإذا
قفل القيارا اثليمغ ٌ
محق سياسي أي ا ا إهنم يه ُِئ ن الاامغَ ِِ
• إن َ
ِ
هرب اخلراب.
ر
ذقُها انفشر الف َ
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()15
السياسة علم وخربة ومسؤولية
قال :ملاذا ال تلفب السياسغ؟
قىت :ألين ال أتقن وكا الفن.
كل ِ
الناس يق ل ن ذيه هيلفب ن.
قال :هلل رن ر
قىت :هلن لى ٍم ه ربةٍ هكياسغ أم ظن ٍن هآج ٍاث لاثرا ٍ هكما يق ل الناس؟
قال :ثل ي رث ن ذيه ثسهمهم كيفما كان.
ِ
السياسغ ه فاايوا هما حياك من مؤامرا
رواليز
قىت :هيارذ ن
َ
سرا هيظهرهن ح َه لىناا؟
هما يففق لىيه الساسغ ًّ
ِ
أم يغرتذ ن من هكاال ِ
حاصبغ ٍ
ٍ
األنباث الغرثيغ همصارج حل ٍ
هظاملغ هما ال يارف
ميغ
َ
هلناصر ح ِ مقا ؟
هص فيَّي مشب وَّي
َ
اب لن اثقيقغ.
هقىيال ما يف رهن
كل ملان ا
َ
الصُق هالب َ
قال :ثل من ِِ
قىت :هيصيب ن حتىيالهتم هح اجاهتم هت ايهاهتم...
قال :ال يهمهم وكا
اثُث.
أي اجلهغ اليت ينفم ن إليها هيشاجك ا
ُّ
َ
املهم أن يق ل ا جأيَهم أه ج َ
هقُ يراا ن لن جأيهم اه يفاصب ن له هوم يارذ ن أنه ط ..
أه يرتك نَه هينفقى ن إىل م ٍع آ ر ...هولكا ..جمالس أه ص ٍ
ف أه ذ ائيا ..
َ
ِ
القرآن اللرمي
هجر
الفرب املسىم ن منهم مما َ
قىتَ :أما َ
ِ
أول الناج:
لنُما س َل أول اجلنغ َ
{ َما َسىَ َلل ْم ِ َس َقَر}؟
ذلا َن من ا اهبم:
{هكنرا ََن ض مع ْ ِ ِ
َّي} [س جة املُمر]45 :
اخلَائ َ
ََ
َ
ِ
الباطل هذيما ال يَانِينا هذيما ال نَاىَم
أي :هكنرا نفلىرم
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ِ
َ
مع وؤالث الكين ال يَزال ن يَفلىرم َن صبا َ مساثَ
حبق هال ِ
لطل
هال يبال َن ذيها ٍِ
هم حياب مال ا هال نبايل.
ذنَميل َ
ما ْ
ِ
نفسه هاآل رين؟
ش لى
هقىت لصاحيب :هوكه وي جسالغ املسى ِم اثياة؟ أن يش ِِ َ
ٍ
أصال؟!
هياطي جأيه رهن ثيِِنغ همن ح
هيفلىم ذيما ال ياىم
أتكيُ لىخ ِرب ا
َ
َ
الباطل ه ِ
ِ
اللالم هنش ِر ِ
حق؟
هقُ يشاجك تزهي ِر
االهتام من ح ِ ِ
همُ ِ الظاِمل هاالذرتا ِث لى ال ايف؟
أين و من ق ِله تااىل:
{هال تََّ ْقف ما لَيس لَ َ ِ ِ
ي َكا َن َلْنه َم ْسَّ َّ َّ َّ َّئ اال}
صَّ َّ َّ َّ ََّر َهالْف َؤ َار ك ُّل أ ْهلَئِ َ
ي ثِه ل ْى ٌم إِ رن ال رسَّ َّ َّ َّ َّ ْم َع َهالْبَ َ
َ
َ ْ َ
[س جة اإلسراث.]36 :
ف هتَفُثرر.
َ
كل وكه اث ا ر
سم َع هتَا ِر َ
ألطاك هللا ر
س لفَ َ
مسؤهل لنها كىِِها كما اآليغ.
كُ هتَصُق هأنت
ٌ
لفاىم هتف َ
ه َ
تفميز ثه شخصيغ املسى ِم املفزنغ.
هوكا ما ينبغي أن َ
الُاين.
ب ثَّي َ
يُي ِ
تفال ذإني َ
حماس ٌ
هما مل ْ
أشخاص ال حيص ن
ه
ٌ
حرهتم السياسغ ثظاوروا ذُ ى ا طرقها ال لرةِ من ِ
رهن لى ٍم هال ربة
الناس هتصُرل ا...
ذصُرل ا َ
ر ى ا أحز ٍ
الناس إليها
اب لىمانيغ َ
هرل ا َ
مث جاا ا ثاُ أن جأها الهلم.
لقُ أ ط ها ثاُ أن ىُّ ا هأ ىُّ ا آ رين
هما ز َال الكين أ ىُّ وم األحز ِ
اب يامى ن هوم أي ا ا يَُل ن ح َوم!!
هكان ا يبُهن جأيهم كما متىي لىيهم أحزاهبم هجتمااهتم
هينارهن حبياةِ ٍ
ت حنااروم هنَِفُ ْ حماثروم.
أصنام هط احيت حىت كىر ْ
لق ارا من الزمن!!
أذلا ٍج هنَظرراي ٍ هأم ٍج َش رىت

هأتتيهم الكن ب حىت ثاُ م هتم
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من ِ
رأب الكين أ ىُّ وم ذما زال ا يامى ن هوم ي ِ ىُّ ن آ رين...
هاباال من الكن ِب هاآلاثم.
اباال ا
ياين أهنم اكفسب ا ا
ثا هم لىماث الُين
همؤج ن همثقف ن هلىماث اافماع هأساتكة همصى ن هأرلث...
كان ا ملثَ الاَّي!
هقا ا أ ٍ
طاث كب ةٍ اًُّا؛ ألهنم ر ى ا لى ٍم ال يفقن هنا هال يارذ ن أسراجوا
هألهنم مل يؤتَ ا شيغَ هللا مع الاىم
ذقال ا كما يق ل الناس من ِ
رهن ٍِ
حتر هرهن شيغ
هرهن ٍ
ف من اثساب.
ِ
ذاتق هللا أيها املسىم
هال ت رب ِ
ي ذيما ال تاىم
ثسهم َ
ْ
تقل ذيما ال تاىم
إن هللا ال يس ل َ
ي ملاذا مل ْ
قىت ذيما ال تاىم.
للن يس لي :ملاذا َ
ه ْ
ذللٌّ يلفب ذيما ياىم.
تلفب ذيما ال تاىم.
َ
هإايك أن تق َل أه َ
اكففيت مبا تاىم؟
ِ
ذهال الفرب ه َ
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خامسا :الرتبية والتعليم
ً
() 1
الرتبية بإلعراض
كفبت ت ٍ
اصل مع اإل ة هاألحباب أق ل انص ا ا هلُي:
الباب إال إذا
مني س ثٌ ذقُ
ثُج َ
َ
أذفح وكا َ
أحىقت ثه َ
اي لني هلن َ
"اي ثين إذا َ
لب ج َ
ِ
أحُمت حسنغا ُّ
صُق ت ُّاهي".
تُل لى
رذنت ذلي الس ثَ ه
لىمت َ
َ
أني َ
ذالرتض أحُ األساتكة الف الث هقال أرب الاىماث:
اي لني" تاب مجيل هللن الفلرة ذيها ثاض القس ة
ثُج َ
َ
أحىقت ثه َ
مني س ثٌ
"إذا َ
لب ج َ
أسفاذان.
ذ ابفه" :نام و من لب الرتويب هالف ريب أي ولكا هولكا" .ألين ترحيباا هترويباا.
هقىت" :الرتحيب هالرتويب هلما أشرلغ ط يىغ كفبنا ه اصغ كفب الزوُ هالرقائق همها
مفيُان ملن لىم مىت هكيف يسفخُمهما".
ٍ
متاما ...أنه ال ميلن االسفغناث
ذ َ
ثُى م اذقفه ت ازن مع الرتحيب هقال مشل اجا" :أهاذقي ا
لن الرتويب كجنا يقاثل الرتحيب مل ازنغ اخلطاب ال لظي هماارلغ اثياة."...
مث أحببت أن أت رسع ذيه من الل وكا املقال القص هأزيُ ذيه ذ ائُ.
هاألمر يُهج ح ل "اإللراض" الكي ُّ
يُل لى لُم الر ا هيَظهر ص جة اهلجر أه ح ما
يل ن.
هقُ كفب "اهلجر" من انحيغ ذقهيغ هلقُيغ رهن الناحيغ الرتث يغ.
أصل السنغ النب يغ حبياب ُّ
ياُ ترثيغ لمىيغ هليس نظرًّاي هترويباا ذقط.
ههلكا األسى ب ٌ
ذقُ ث رب البخاجي ص ي ه ثق له" :لب ما جي ز من اهلجران ملن لص ".
هذلي قصغ كاب ثن مالي األنصاجي هصاحبيه حَّي َتىرف ا لن النيب صى هللا لىيه هسىم
حزهة تب ك ثغ لكج ذهجره الرس ل لىيه الصالة هالسالم ههن ص اثفه لن اللالم ماه.
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قال اثاذظ اثن حجر جمحه هللا ثيان ماىن الباب (ذفح الباجي  :)497/10أجار هبكه الرتمجغ
سبب مشرهع
(ياين الباب) ثيان اهلجران اجلائز; ألن لم م النهي ُمص ٌ
ص مبن مل يلن هلجره ٌ
ذفبَّي ونا السبب املس غ لىهجر هو ملن صُج منه ماصيغ ذيس غ ملن اطىع لىيها منه
ر
ليلف لنها.
وجره لىيها ر
شرا اثُياب ح له من ذلي ق ل املهىب :حرض البخاجي وكا الباب أن
مث أهجر كالم ِ
يبَّي صفغ اهلجران اجلائز هأنه يفن ع ثقُج اجلرم ذمن كان من أول الاصيان يسف ق اهلجران
ثرتك امللاملغ كما قصغ كاب هصاحبيه هما كان من املغا بغ ثَّي األول هاإل ان ذيج ز
نارى لمسه الصريح ك نه وجر امسه ال ذاته؛ لئال يل ن
اهلجر ذيه ثرتك الفسميغ مثالا [أي :ال ي َ
قطاا لىرحم] أه ثرتك ثسط ال اه مع لُم وجر السالم هاللالم.
ذلي ا
أصل وجران أول املااصي.
كما َ
أهجر ق ل اإلمام الطربي :قصغ كاب ثن مالي ٌ
مث قال اثن حجر جمحه هللا ... :هأااب ح ه أبن اهلجران لى مرتبفَّي:
اهلجران للقىب هاهلجران للىسان.
ذهجران اللاذر للقىب هثرتك الف رر هالفااهن هالفناصر ال سيما إذا كان حرثيًّا هإَّنا مل يشرع
وجرانه لللالم لاُم اجتُاله ثكلي لن كفره خبالف الااصي املسىم ذإنه ينزار ثكلي حالباا.
هيشرتك كلٌّ من اللاذر هالااصي مشرهليغ ملاملفه للُلاث إىل الطالغ هاألمر لملارهف
هالنهي لن املنلر هإَّنا املشرهع ترك امللاملغ لمل ارة هحن وا .ا.وَّ.
الزهج زهافه هحن
هأهجر حتفغ األح ذي ( )51/6ما ذكره اخلطايب أن وجر ال الُ هلُه ه ِ
شهرا..
ذلي ال يف يرق للثالث هاسفُل أبنه صى هللا لىيه هسىم وجر نساثه ا
قىت :هاملرث ال يهجر أ اه املسىم ألسباب هاويغ أه ح مشرهلغ حىت ال يقع احملكهج من
يهجر أ اه ذ ق مالث" كما جهاه
ق ل جس ل هللا صى هللا لىيه هسىم" :ال ُّ
حيل ملسىم أن َ
البخاجي ( )6237هح ه.
أق ل :هإن إلراض األب لن اثنه هإلراض الشيخ لن تىميكه ثسبب اقرتاذه س ثاا :ككثغ أه
الال مبرهثة كمي لغ أه ال مباالةٍ ٍ
ثامل شرلي..
اهرا ثفسق أه إ ا
حيبغ أه سخريغ أه ا
ذاال ...لى ِأال يل ن
مثل وكا أه ح ه مما يارذه املرث ن ..ذإن اإللراض ونا إاراث ترث ٌّ
ي ِ
لىمار ِ
ض لنه إَّنا و مااجلغ كمااجلغ مرض يصرب لىيه حىت
ذلي ا
حقُا ه غينغ هحتق اا َ
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يشف كما ح رُ أحُوم لهُ الرس ل صى هللا لىيه هسىم ذىانه ثاض الص اثغ للثرة ما
تفال ذإنه ُّ
حيب هللاَ
كان يؤتَ ثه لشرثه اخلمر ذقال الرس ل لىيه الصالة هالسالم لاللنه" :ال ْ
هجس لَه".
هاملهم أن وجر الرس ل صى هللا لىيه هسىم هص اثفه كاباا هصاحبيه أْثر ذفاث ا هَتب هللا
لىيهم كما قال هللا تااىل كفاثه الازيز{ :هلىَ الث َرالمَِغ الر ِك ِ
ت َلىَْي ِهم
ين ىِف ا َح رىت إِذَا َ اقَ ْ
ََ
َ
ْاألَجض ِمبَا جحبت ه اقَت لىَي ِهم أَنَّْفسهم هظَنُّ ا أَ ْن َال م ْىج َ ِمن رِ
ِ
ب َلىَْي ِه ْم
اّلل إِرال إِلَْيه مثر ََت َ
ْ
َ َ ْ َ َ ْ َْ ْ
َْ
َ َ َ
اّللَ و َ الفرَّ راب الرِحيم} [س جة الف ثغ.]118 :
لِيََّف ث ا إِ رن ر
لئال يفخىف ا ثاُ ذلي لن جس ل هللا صى هللا لىيه هسىم هإال
رجسا لىمسىمَّي ِ
هكان ذلي ا
كان مص وم مارهذاا.
هقُ كان م قف كاب ج ي هللا لنه ِِ
مشرذاا ذقُ صرب لى املقاطاغ الشرليغ أميا صرب هحت رمل
اف ة املسىمَّي له مخسَّي ي اما ثاُ ما أمره جس ل هللا صى هللا لىيه هسىم للفزال زهافه
ي قُ
أي ا ا! هزيُ ثالثا لنُما ااثته جسالغ من مىي حسان يق ل له ذيها" :ثىغَنا أ رن صاحبَ َ
جياىي هللا ثُا ِج و ٍان هال َم ياغ ذاثَ ْق ثنا ن ِاسي" .قال :ذقىت حَّي قرأهتا:
افاك همل
َ
هوكه أي ا من ِ
ذسجرهتا هبا( .ص يح مسىم .)2769
البالثَ .
ا
ذفياممت هبا الفنُّ َج َ
انااا إذا مل ياانُ الطرف اآل ر هيفقبرل املقاطاغ ألنه يسف قها ذيصرب.
هيل ن الاالج ا
هيفهم من وكا أن اإللراض هاهلجر يانيان لُم الر ا ثل مها سبب لُم الر ا هتركهما ل رة
إىل الر ا.
هوناك أمثىغ أ رى من ترامنا اإلسالمي مثل وكا مثل وجر ثاض أول الاىم من اثفُع أه
ش رك اافهار ه الف املسىمَّي أه ككب جذع حُياب أه مال إىل ذرقغ..
ذى أذرر مثل وكا أتليف ترث ي همااجلغ لصريغ وارذغ ألذار.
هيؤ ك االلفباج لنُ املااجلغ ا فالف طبائع األشخاص هظرهذهم هثيئفهم هألراذهم
هزماهنم هالفباج اجملفمع :ول و هسط إسالمي أم ح إسالمي .هوكا ما يق ُِِجه الرتث ي ن
اإلسالمي ن القُيرهن.
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هأذ ِكِر ونا أبن أمر اهلجر ط ه اصغ إذا ترترب لىيه قطياغ جحم هالاياذ لهلل ذال يىج إىل
ال
وكا الُهاث الشُيُ املراجة إال لنُ ال رهجة حىت ال يزرار األمر س ثاا ذىىهجر شرهط تر َ
هإال حت رل الُهاث إىل راث هالرتث ي ن اثاذق ن يُجك ن وكا.
ههللا امل ذق.
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() 2

ٌ
أمثال أكادميية!
من لجائب الشَّ ن األكارميي أنه ال مينح الشََّّهارا الااليغ ملن ينشََّّئ ري ان شََّّار مهما
همفميزا أرثياا هذنياا!
كان لالياا
ا
أي من رهاهينه أه
هل كان أم الشََّّاراث أمحُ ش َّ قي حياا ملا ألطي شََّّهارة ركف جاه لى ِ
حىت جمم لهََّّا هال المرئ القيس أه املفنيب هللن قََُّّ يفصَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ رُق لىيهم ثشَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّهََّّارا
(ذخريغ)!
هككا القص َّ َّ ََّّص هاملس َّ َّ ََّّرحيا هما يس َّ َّ ََّّم لأللمال اإلثُاليغ هل كانت لامليغ هانل
أص اهبا ا ائز كب ة ن ثل أه ح وا.
هال ن َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّرب املث ََّّل لجل ََّّاحظ هلب ََُّّهللا ثن املقفع هاثن قفيب ََّّغ ال ََُّّين جي هأمث ََّّاهلم ذهؤالث
املس َّ ََّّاكَّي ل ق ُِِمت أهجاقهم إىل مُير ش َّ ََّّؤهن الفس َّ ََّّجيل لرذض النظر ذيها أص َّ َّالا هطىب
األصل أه الص جة املصُرقغ من شهاراته الساثقغ ...هإال أقىا ا ثسالم!
انقُا هراجسا لىشار منِ ها هل مل يلن قارجا لى نظم ِ
ثيت شا ٍر هاحُ!
همن كفب ا
َ
َ
ا
ا
ِ
ٍ
َّالرا منح شَّهارةا
هقُ ح ِ
صَّىت آالف شَّهارا الُكف جاه رجاسَّغ األشَّااج هال ألرف ش ا
قاصا أه مسرحياا.
نظاميغا لى شاره! هال ًّ
ذاألصل ال مينح هالفرع مينح!
الينب ع ال مينح هالساقيغ متنح!!
ِ
األلمال اإلنشََّّائيغ هالرهمانسََّّيغ هحُوا
هليس األمر مقصَّ اجا لى حجب الشََّّهارا لن
ذإن الباحاب ال ث رُ أن يلفب جسَّ َّ َّ َّ ََّّالفه لألسَّ َّ َّ َّ ََّّى ب األكارميي املارهف الكي يق ُِِمه طىبغ
املااسف هالُكف جاه هكما يق ُِِم األساتكة املسالُهن حب مهم لىرتقيغ إىل أساتكة مشاجكَّي.
اثن حجر الاسَّقالين ل قُرم كفاثه املشَّه ج "ذفح الباجي
ههبكه الشَّرهط ال ُّ
أظن أن اثاذظ َ
ب
ثشَّ ََّّر صَّ َّ يح البخاجي" َ
لنال ثه شَّ ََّّهارة لىميغ ال لشَّ ََّّيث سَّ َّ ى ألنه مل يفبع األسَّ ََّّى َ
األكارميي!!
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َّففار من كفاثه وكا اس َّ ََّّففارة مؤكُة ماليَّي املس َّ ََّّىمَّي لى مُى س َّ ََّّفغ قرهن أه
مع أنه اس َّ َّ َ
أكثر!
ص َّى ا من رجاس ََّّغ وكا اللفاب
هتقامسه طىبغ الُجاس ََّّا الاىيا اجلاماا اإلس ََّّالميغ هح ر
هح ه من كفبه مئا ش َّ َّ َّ َّ ََّّهارا املااس َّ َّ َّ َّ ََّّف هالُكف جاه هال يفجاهز لمىهم ذيها س َّ َّ َّ َّ َّ ى
الفخريج هالف ميق من اللفب هاثلم لى ثاض األحارياب هش َّ َّ ََّّيث من الُجاس َّ َّ ََّّغ ياين
مما ال يساهي س ى ازث قىيل من قيمغ األصل.
هال متنح الش َّ َّ َّ ََّّهارا الااليغ أي ا َّ َّ َّ َّا للفاثغ الرتاام هل كانت م مقغ ت مي اقا لىمياا! إال أن
تل ن رجاسغ لىشخص مع ألماله الاىميغ أه األرثيغ.
هألين ل أن اإلمام الكويب قُرم كفاثه "س َّ َّ َّ ألالم النبالث" إىل قس َّ َّ ََّّم الفاجيخ ثلىيغ الاى م
االافماليغ لرذض!
األمثال لللفب الرتاميغ الرائاغ قيمفها الاىميغ هجذ َّ ََّّها أكارميياا لفجاهز
هل َّ َّرثت
َ
األجقام الظنيغ!
ِ
ص َّ َّى ا الش َّ ََّّهارة هثاُوا ذرأيت نف س َّ ََّّهم مفغ ة ه
مث إين لاش َّ ََّّر أكارمييَّي قبل أن حي ِ
ثا ََّّهم شََّّيث من األنفغ هالفلرب هينظرهن لزرجاث إىل ألمال اللفِاب هاملؤلفَّي ما مل تلن
ملف ثغ لألسى ب األكارميي هل كانت اللفاثغ مش قغ همفيُة هاللفاب هاسع االنفشاج
ثينما أسَّ ََّّى هبم ذيه شَّ ََّّيث من اجلفاف مبا ينفر القاجئ هال يشَّ ََّّجاه لى امل َّ ََّّي القراثة
هكَّ هنم يلفب ن لىطبقَّغ املثقفَّغ الاَّاليَّغ ذقط أمَّا اجلمه ج الاَّام ذال يهمهم أمره إ ْن قرأها أه
جذ ا!
هالنظر إىل املاىن هالفائُة هاألسَّ ََّّى ب و األوم هليافرب القاجئ هالباحاب أبسَّ ََّّى ب ِ
القرآن
أثُا هككلي أس َّ َّ َّ ََّّى ب النيب ص َّ َّ َّ ََّّى هللا لىيه
اللرمي الكي ال يقال له أس َّ َّ َّ ََّّى ب أكارميي ا
هس ََّّىم اخلطاب هاإلجش ََّّار هحىت الفش َّريع الكي ذيه إنش ََّّاث كث هال لظ هالنص ََّّي غ
اللفاب هالسنغ كث هالفائُة منهما أجق هآكُ من كل كفاب لى هاه األجض!
ذاملهم الفائُة هاملااجلغ الناا غ هاالسففارة..
هال ينلر ت ايه الطالب إىل األسَّ َّ َّ ََّّى ب الاىمي هالب اب الرصَّ َّ َّ َََّّّي اللفاثغ هالامق
املاََّّاجلََّّغ هترتيََّّب األذلََّّاج همََّّا إىل ذلََّّي هللن ال يل ن املرث لبَّ اَُّا لألذلََّّاج هالنظراي
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الغرثيغ ال اذُة اليت تقفصَّ ََّّر لى النظرة امل َّ َّ ليغ هاملاريغ هحُوا الب اب هأسَّ ََّّى ثه...
هليلن لنُ املسَّ ََّّىمَّي مناوج حباب تناسَّ ََّّب رينهم الكي و لصَّ ََّّمغ أمروم .هليسَّ ََّّففيُها
من مناوج لىمائنا اللباج الكين جن ا آتليفهم هثنيت اث َّ َّ َّ ََّّاجة اإلس َّ َّ َّ ََّّالميغ الاظيمغ
جبه روم الُينيغ هالاىميغ ذن ن أص اب الاىم هآلؤه هأاُاره ...هلى ُياب شج ن.
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الباب اخلامس
اللغة العربية
() 1
عرب أم عجم؟
من مسا األمم املغى ثغ أهنا تقىُِِ األمم الق يغ حىت لغفها هإن كانت لغفها األصَّىيغ سَّىيمغ
ال شَّ ََّّائبغ ذيها هيفهمها شَّ ََّّابها كىه ثينما وي ال تفهم إال القىيل من الىغغ األ رى هللنها
ل مغ الفقىيُ ه َّ َّ َّ ََّّاف الشَّ َّ َّ ََّّخصَّ َّ َّ ََّّيغ هالفكلل لىق ي ثُل اإليقاع ثه أه الفف ق لىيه هاهل س
لجلُيُ هانفظاج ما أي من وناك رهن إثُاع ما ميلن من ونا هالثقغ ثه.
هال حيفاج املرث إىل إمبا ما ثىغفه ثاض ش َّ َّ ََّّا ثنا اإلس َّ َّ ََّّالميغ من الفغىب لى أمروا ش َّ َّ َّ ن
لغفهََّّا ذفي ماظمهََّّا يفرض تاىم الىغََّّغ اإلجنىيزيََّّغ من أهل ي م يطَّ ذيهََّّا الفىميََّّك ثقََُّّمََّّه لفبََّّغ
املُجسََّّغ ه ااماا منها تل ن وكه الىغغ وي األسََّّاسََّّيغ الفاىم هال يسََّّمح ذيها ثىغفها
األس َّ َّ ََّّاس َّ َّ ََّّيغ أص َّ َّ َّالا كما ثىُان لرثيغ تُ رجس ذيها امل ار الاىميغ هقُ الفرب أحُ كباجوم أن
رجاس َّ ََّّغ الاى م الطبيغ هاهلنُس َّ ََّّيغ للىغغ الارثيغ َتىف هجا ع إىل ال جاث!! هأمثال وؤالث املقىُِِين
املغى ثَّي وم أجكان َتىفنا.
همن الناحيغ الش ََّّابيغ أه االافماليغ الاامغ جيُ املرث مص ََُّّاق طغيان الفقىيُ الىغغ هاس ََّّا ا
صَُّهن اسَّفامال كىما أانبيغ
همنفشَّرا كما أحارياب جمالس املففرجنَّي اصَّغ الكين يفق ر
أحاريثهم لبيان أهنم ِِ
مفغرث ن همن أول امل غ أه املي لغ!
هأيَّغ ا لَّغ أحنَّاث األسَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ اق أبن الهَّا جيَُّ املرث األمسَّاث األلجميَّغ املنفشَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّرة لى الى حَّا
املخفص َّ َّ ََّّغ مب الِهتا أه اإللالنيغ منها املثبفغ لى األجص َّ َّ ََّّفغ أه املبث مغ ال س َّ َّ ََّّائل الُلائيغ
اثُيثغ هصَّ َّ َّ ََّّاج وكه األمساث مسَّ َّ َّ ََّّفسَّ َّ َّ ََّّاحغ لنُ كث من الناس النفشَّ َّ َّ ََّّاجوا هلاُم م اكبغ
جمامانا الىغ يغ ملا يقاثىها مث طرحها الس َّ َّ َّ َّ َّ ََّّاحغ اإللالميغ ثىغفنا الارثيغ قبل ذش َّ َّ َّ َّ َّ َّ ِِ األانبيغ
منها أه لفقصَّ َّ مؤسَّ َّسَّ ََّّا الُهلغ ذرض ما يقاثىها للارثيغ لى هسَّ ََّّائل اإللالم همراكز
الفجاجة هل ه ات ُمالفغ هاحُة لى َتار لرتكها مائغ َتار هألف هللنها ال تفال!!
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هال حنفاج إىل حتُيُ ثُايغ أه هنايغ لن أبمثىغ تطبيقيغ لى ما ذكران.
هكَّان من حظ وَّكا املقَّال أن ثَُّأ ثلفَّاثفَّه هأان أتابَّرُ املسَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّجَُّ اثرام هملَّا راَّت من
لب الف ساغ منه هكان أمر املقال ما زال ذوين اصطُمت ليناي هبكه الى حا األانبيغ
اللب ة :ذنُق الف حيُ أنرتك نفننفال!
ولكا مرة هاحُة! الف حيُ وكا املصَّطىح اإلسَّالمي اجلىيل يقاجن ثه مصَّطىح أانيب حريب
همقيل لى الىسان الاريب هللنهما مع ذلي الفقيا وكا اجليل الغريب مثىه! هأين؟
هلى ميينه (م ليىي).
هلى يساجه :جهللس مث واجريز مث كنفاكي ...هثينهما أمساث لرثيغ.
هكىما أ رى ش اجلها :األصيل ثالزا مياه سفل الل أكسرتمير...
ه املُينغ املن جة :املُينغ ويىف ن اإلميان ك نفننفال املُينغ م ذنبيي ذاينُجا جهايل رايج..
ه ح وا :كريفيفييت تىي م ين ن ثىز.
ه س َّ ق االتصََّّاال  :لقغ ثرهر لنُ جتمع ثَّي  DSLهك يي نت (ال أرجي ملاذا مل تلفب
لإلجنىيزيغ ما رامت كىها لإلجنىيزيغ!) قرين أثل مركز ني لرن صيانغ رانسا ...
أحُا يفىفظ مبا يرارذها
همن اللىما األلجميغ املنفش َّ َّ َّ َّ َّ ََّّرة لى األلس َّ َّ َّ َّ َّ ََّّنغ اليت ال تلار جتُ ا
للارثيَّ َّ ََّّغ هال يارذهَّ َّ ََّّا ماظم النَّ َّ ََّّاس :الراري الفىف ن اإلنرتنَّ َّ ََّّت ثى ت ث األهذس َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّت
اإلللرتهنيا األملني م الفىفزي ن اللام ا األسََّّفُي اللاهنرت اللمبي تر املاجكغ ليم زين
س ثرماجكت ...هح وا اللث ..
هثا َّها ال يسَّمح ثفغي أمسائها أه وي ال تارف أهنا املقصَّ رة إذا ت ِ
را َم لفظها إىل الارثيغ؛
ألهنا شركا هأنظمغ لامليغ مسجىغ همنفشرة لاملياا..هوكا ُّ
يُل لى طغياهنا.
هل َتيىت أني سَّ ََّّفىفقي جبمالغ من القرهن املا َّ ََّّيغ هتف ُث هلم لن أح ال من قرننا ذىن
يفهم ا مني اللث هل تلىمت الفصَّ ! ذإذا حتُمت لن السَّياجا هأن الها ذ ي سَّياجة
حتمَّل امسَّا لرثيَّا؟ هإذا حتَُّمَّت لن قطع حيَّاجوَّا ذىن جتَُّ منهَّا للارثيَّغ إال القىيَّل هإذا هاَُّ
ذم لرُة .هل حتُمت لن البرتهل (ألين النفط ألين احملرهقا ) هحتُمت لن مشَّ َّ ََّّفقاته ذهل
تككر األمساث الارثيغ لىبنزين هاللاز هاملازه ؟
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هالطائرا هأن الها هالامال هم ار البناث هاملخرتلا الصََّّناليغ ...هأن اع لىميغ لُيُة
من النبَّ َّ ََّّاَت هاألمسَّ َّ ََّّاك هاثي اان الصَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّغ ة هاللب ة هلنَّ َّ ََّّاصَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّر امل ار (األكسَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّجَّي
هاهليُجهاَّي )...هالليى حرام الليى مرت ...هالنظراي هاملكاوب السياسيغ...
هال ش ََّّي أن أص َّ اثي س ََّّياجب ن من حُيثي هيق ل ن :ول وكا من الارب أم من الاجم؟
ذمن املارهف أن األلجمي يس َّ َّ ََّّفامل كىما كث ة من لغفه هي َّ َّ ََّّاها ثَّي الارثيغ ...هوكا ما
صاج من ش ن الارب لغفهم!!
لقُ امفأل حياتنا لللىما األلجميغ ...ذهل من حي ج هول من منقك؟
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() 2
التصحيح اللغوي
ذن ال ث رُ منه للل الاى م هليس لىغغ هاألرب ذقط هيف كُ لىفن ن
ش ن الفص يح قُمي هو ِ
هيقل الرثط اثي ي ثَّي اجلمل
األ رى إذا كان أص اهبا ح ماورين الىغغ ذفلثر األ طاث ُّ
هتزرار الركاكغ مع الى ن.
هإذا كان سىفنا يقرؤهن كل الاى م حىت يفخرا ا هحيصى ا لى إاازة ذإن اخلىف َتصص
لى م رهن أ رى هثكلي يفقُ حالبهم املهاجة الىغغ هيصبح ايفا ذيها ذفزرار أمهيغ
الفص يح ونا.
هكان الفص يح القرن الفائت ه اصغ الاق ر األهىل منه مقفصرا لى الن يَّي هالىغ يَّي
املفملنَّي ذما كنت جتُ اللفب القُميغ ط للن الاق ر األ ة صاج الفجاجة حىت
الىغغ ذياط اللفاب ملاور الىغغ هلغ ماور ذيها ذفصُج ثاض اللفب ثفص يح ال
أبس ثه هأ رى ت ي منها أه ترميها من يُك للثرة األ طاث ذيها إذ يبُه أن كفِاهبا مل
يفجاهزها مارذفهم الىغ يغ املرحىغ االثفُائيغ أه حىت ما رههنا ألن الفالميك وكه املرحىغ
يفاىم ن األسس هاملهما من الىغغ!
همن الغنب ونا اثلم لى شخصيغ املؤلف الىغ يغ أه مقاذفه الن يغ إذ ال يبُه من هجاث
مير حتت يُي املص ح .هقُ ص ت
كفاثه أه كفبه أهنا من إنشائه الىغ ي مبا أن اللفاب ُّ
مير يب سطر أه سط ج قىيىغ إال هأاُ ذيها ط أه أ طاث إال ما نُج!
كفباا ذما كان ُّ
كما أن وناك كفِالا مقفُجين ياان ن من لاب املص َّي ذهم أصناف همقاذفهم الىغ يغ ح
مفجانسغ ذبا هم ال ميىي س ى مقاذغ لغ يغ مف ا اغ هثا هم ال ربة له ذيها هال جترثغ
ثل رجاسغ نظريغ ذقط هالفص يح ذن ه ربة إىل اانب الاىم همن مل مياجسه ال يل ن مص ا
مفملن ا.
كما أن وناك مص َّي مفقارين هجمارلَّي ذين هن حتت اافهار مُجسغ لسانيغ أه أهنم
ألجب ا أبشخاص هكفالهتم ذقىُهوم أه أ كها لافهار جممع رهن آ ر أه أ كها من وكا
مرة همن ذاك أ رى ثُهن مبُأ أه قالُة ه اصغ مسميا الاى م هالفن ن هاملخرتلا
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أحياان أه وي ثُهن مسم لريب أصالا ..ذيفر ن نظراهتم
اجلُيُة املخفىف تسمياهتا ا
الىغ يغ املقىُة أه ح احمل رلمغ لى اللفِاب هيغ هن ألفاظاا أه مجالا إذا مل تلن م اذقغ
الافهاراهتم هإن كان هلا هاه أه ها ه الىغغ.
هوكه سيئغ من سيئا الفص يح ذاللاتب يريُ أن يصبغ كفاثه أبلفاظ هتراكيب لغ يغ مقص رة
تناسب م له هأراثه هأسى ثه ذيفُ ل ذيها املص ح هخيىط...
هاثق أن املص ح ينبغي أال يفُ ل س ى األ طاث املطبايغ هاإلمالئيغ (املففق لىيها)
هالن يغ ال ا غ أما ما كان منها ذا أهاه هاحفماال هأاازهتا جمامع همل جتزوا جمامع
أ رى أه نقُوا لامل لغ ي مفملن هأاازوا آ ر مثل رجافه ذىيس لىمص ح أن يفُ ل
ذيها أثُا هإَّنا يرتكها هاللاتب و الكي يف مل مسؤهليفها هيُاذع لن نفسه إذا نقُ ذيها
ذإذا كان تُ الا من املص ح ذماذا يفال؟
هللنسبغ لىلفِاب الباجزين ال يص ح هلم املص ح شيئا إال إبذهنم؛ ألهنم الاارة يل ن ن
أقل ربة هلىما من املؤلفَّي.
ِ
حر ِ
اس لغغ القرآن اللرمي الكين ل الوم ملا كانت
هلى كل حال تقُرج اه ر املص ِ َّي ِ
كفب كث ة تقرأ أصالا.
هماظمهم أص اب رين همقاذغ يُلُّ ن الناشرين لى م ا ع اللفاب ذيها احنراف لن
الاقيُة أه أ طاث لىميغ ههلم صرب لجيب لى مفاثاغ القراثة هالغ ص املااين هرالال
مجياا هسُرر
األلفاظ هها ه اإللراب ...همنهم لىماث تففخر هبم األمغ .حفظهم هللا ا
ط اهتم هأهلمهم الامل الصا .
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() 3
فائدة لغوية
س لت األسفاذ هباث الُين لبُالرمحن أسفاذ الىغغ هالن ثلىيغ اآلراب ااماغ الطائف:
مل أاُ من اسفامل كىمغ (أجثا ان ) هإَّنا املسفامل (أجثاينا ) للفب األجثاَّي حُيثاا ذإذا
أهل اللالم ذليف نق ل؟
ااث
هول ياين وكا أن (أجثاينا ) مجع تلس هولكا و مسالي؟
هكيف يل ن تاامل الاُر هاملاُهر ماه؟ نق ل :مالث أجثاينا أم مالمغ؟
ذ ااب سىرمه هللا:
وكا من قبيل الفسميغ جبمع املككر السامل هألن املسم مؤناب أي (جمم لغ األحارياب) مجع
مجع مؤناب سامل هيل ن للياث ال لل اه ألن أكثر ما هجر من األمساث اليت وي لى صيغغ
مجع املككر السامل هجر للياث مثل قنسرين هراجين هيربين.
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() 4
فوائد لغوية
األلجمي :الكي ال يفصح هإن كان ينزل للباريغ.
هالاجمي :منس ب إىل الاجم هإن كان ذصي ا.

هاأللرايب :البُهي.
هالاريب :منس ب إىل الارب هإن مل يلن ذصي ا.
(من تفس البغ ي لنُ تفس اآليغ  103من س جة الن ل)
يقال :كفرته هكفر ثه.
هشلرته هشلر له.
هنص فه هنص ت له.
كىها ص ي غ.
اللالم الىغ  :و الكي ي َجر ال لن جهيغ هذلر ذيجري جمرى الىغاث هو ص
الاصاذ هحن وا من الط .
(من تفس جه املااين لنُ تفس اآليغ  3من س جة املؤمن ن)
الغرقئ :و القشرة الىينغ املىفصقغ ثقشرة البيض.
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أخطاء طباعية
يف تفسري التحرير والتنوير
طبع (تفس َّ الف رير هالفن ير) لىاالمغ حممُ الطاور ثن لاش َّ ج (  1394وَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّ) أكثر من
جمىُا هقبىها أصُجته
مرة هأذ ىها طباغ الُاج الف نسيغ ( 1404وَّ َّ َّ َّ َّ َّ  1984م) ( )15ا
الُاج نفس َّ َّ َّ َّ َّ ََّّها من ح جتىيُ ( )30ازثاا هالكي ص َّ َّ َّ َّ َّ ََُّّج ثاُوا من طباا ذيها أ طاث
كث ة كما أذاره آ رهن.
هلنَُّ اسَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّفَُّجاكي لى وكا الففسَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ (الفل ير لى الف رير هالفن ير) كنَّت أالحظ وكه
الطباغ أي ا ا أ طاث ثا ها طباليغ جسم آاي قرآنيغ ذلنت أقيُوا هأحففظ هبا لنشروا
َّامال ذإذا
همل أتفباها هال قص َّ َّ ََُّّ الب اب لنها ذىم يلن اطاللي لى الففس َّ َّ َّ رقي اقا هش َّ َّ َّ ا
لف ذ رسر اآليغَ م ع تركت لقي كالمه هقُ يل ن وكا صف ا .
جأيت املؤ َ
هالطباغ اليت الفمُ لىيها مص جة الشاثلغ هلىيها تص ي ا أي ا ا من ماللها جأيت
أتجخياا ل احُة منها لام  1423و َّ ( )558/30هوي ايُة همفيُة هيبُه أهنا ثقىم لامل.
همل أهجروا من وكه املالحظا .
ي كفَّاب ترامي! لَُّا َتىيص َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّه من
هاللفَّاب ثاَُّ وَّكا هذاك حيفَّاج إىل (ت ميق هحتقيق) كَّ ِِ
أ طائه الطباليغ هإن كانت قىيىغ نسبغ إىل حجمها .هوكه قائمغ هبا:
أمل نف ِل شؤهنلم هحنيط ثلم = هحنط ثلم.
:237/5
اثِىف = اثَىِف.
:19/7
أل ِن ياىم ا = أل ْن.
:385/7
( 84/8ق :)2ثفي الف احش = ثفىي أه ثفيي.
رِ
ين َك َفرها َهَكَّ ركث ا ِآب َايتِنََّا} [سَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ جة البقرة .]39 :أهجروَّا لى أهنَّا اآليَّغ
:111/8
{ َهالَّك َ
ِ رِ
ِ
اسفَل َْربها َلْنَّ َها}.
ين َك ركث ا ِآب َايتنَا َه ْ
( )36من س جة األلراف هوي{ :إ رن الك َ
( 191/9ق :)2لى ماىن األنلاج = اإلنلاج.
كآهنم = ك هنم.
:249/9
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"ذ ن هللا مخسه" = {ذََ رن ِرّللِ مخ َسه} [س جة األنفال.]41 :
:251/9
 :209/10أنسفهم = أنفسهم.
 :165/12الف ييُ = الف ثيُ.
س ثالنا = سؤالنا.
:37/13
اخلَرالق الْ َاىِيم} [سَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ جة اثجر .]86 :يغىق ق س اآليغ ذقُ
:78/14
ي وَ ْ
{إِ رن َجثر َ
ا فىط لللالم الكي ثاُه.
 :168/14اآللراض = األلراض.
قريفم = قريفهم.
:53/15
" :319/15هو جياهجه" = { َهو َ حيَا ِهجه} [س جة اللهف.]37 :
" :189/16هإن هتجر للق ل" = { َهإِن َْجت َه ْر ِللْ َق ْ ِل} [س جة طه.]7 :
" :219/16لى من يلىفه" = { َلى َمن يَلفىه} [س جة طه.]40 :
 :301/17لنصاجذهم = لنصراذهم.
 :218/18أبذن = إبذن.
 :182/19األكيغ = األيلغ.
 :232/19هاملصربة = هاملبصرة.
 :139/20امشىفت = اشفمىت.
املساها = السماها .
:16/21
" :117/21هلىم ا الصَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّاثا " = املقصَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ر اآليغ ( )45من سَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ جة الرهم { َه َل ِمى ا
صِ
اثَا ِ }.
ال ر
(ثَّي الرقمَّي ألاله هأرانه لنُ تفس س جة األحزاب) :إثقاقاا :إثاقاا.
" :149/22إذا مزمت كل ممزق" = {إِذَا مِِزقَّْف ْم ك رل ممَرزٍق} [س جة سب .]7 :
 :154/22ال تسفابُها وكا = ال تسفباُها.
 :162/22ه ع املاث ليغىس ا ذيها = ليغسى ا.
" :221/22خيشروم" = املقص ر اآليغ ( )40من س جة سب { :هيَّ م َحيشروم َِ
مج اياا}.
ََْ َ ْ ْ
ي ِمن ن ِركي ٍر} [س جة سب .]44 :
" :227/22قىبي من نكير" = {قََّْبَّىَ َ
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:255/22
:280/22
:288/22
:321/22
:136/23
:282/23
:14/24
:20/24
:44/24
:124/24
:149/24
:159/24
:159/24
:39/25
:71/25
:203/25
:223/25
:331/25
:351/25
/26؟:
:18/26
:19/26

"من املسَّ َّ ََّّاث هاألجض" = املقص َّ َّ َّ ر اآليغ ( )3من س َّ َّ َّ جة ذاطر { ِِم َن ال رسَّ َّ َّ َم ِاث
َه ْاأل َْج ِ
ض}.
"لفبفىغ ا" = املقص ر اآليغ ( )12من س جة ذاطر {لِفََّْبَّفََّغ ا}.
"هال تسَّ َّ َّ َّ َّ ََّّلب كل نفس" = { َهال تَ ْل ِسَّ َّ َّ َّ َّ َّب ك ُّل نََّ ْف ٍ
س إِال َلىَْيَّ َها} [سَّ َّ َّ َّ َّ َّ جة
األناام.]164 :
ليزرار النيب صَّ ََّّى هللا لىيه هسَّ ََّّىم يقيناا أبن هللا ح لامل مبا يلنه املشَّ ََّّرك ن =
ولكا!! هحتكف (ح ) ذهي مق مغ.
الرال هأثفاله = هأتباله.
الظرف = الطرف.
"ذما له همن م ل" = ياين اآليغ ( )37من س جة الزمر {ذَ َما لَه ِمن ُّم ِ ٍِل}.
اب خيْ ِز ِيه} [س جة الزمر.]40 :
"لكاب جيزيه" = { َل َك ٌ
"أن تل ن" = {أَن تََّق َل} [س جة الزمر.]56 :
الرحغ ههمل = الرحبغ همل.
ِ
يل الر َش ِار} [س جة حاذر.]38 :
"شبيل الرشار" – { َسب َ
"حُها هحشياا" = {حُ ًّها َه َل ِشيًّا} [س جة حاذر.]46 :
انيغ لن الُهام = لاىها :نياثغ لن الُهام.
املفهُهن = املهفُهن.
اإلحياث هاإلنشاث = هاإلنشاج.
ي} [س جة الز رف.]32 :
"هجحغ جثي" = { َهَج ْمحَت َجثِِ َ
ذإن ذرل ن همىئه = همأله.
للشر.
ه (هيل له) كىمغ رلاث للشلر = ِ
"أن جنىهم" = {أَن رْجن َاىَه ْم} [س جة اجلاميغ.]21 :
ه م ا "أكان ا" = ياين اآليغ ( )6من س جة األحقاف { َكان ا َهل ْم أ َْل َُاثا}.
ِ
َّي} [س جة األحقاف.]9 :
هما أان نكير مبَّي = { َهَما أ ََان إِرال نَك ٌير ُّمبِ ٌ
مع ثاض اليه ري = اليه ر.
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:39/26
:59/26
:329/26
:25/27
:72/27
:271/27
:322/27
:143/28
:229/28
:341/29
:400/29
:427/29
:442/29
:27/30
:131/30
:156/30
:389/30
:389/30
:447/30
:485/30
:545/30

اجلِ ِِن} [س جة األحقاف.]18 :
"من قبىهم رمن اجلن" = { ِمن قََّْبىِ ِهم ِِم َن ْ
ِ
ِ
مبين لىنائب.
هق ي "مبِين" لىنائب = ولكا! هالص يحَ { :هق َي} ٌّ
ت شي اقا = تش ي اقا.
أن يايُهن = أن يابُهن.
هاتبا ا أو ائهم = أو اثوم.
الفال اثسب = اثسن.
"ذظىِفم" = {ذَظَْىف ْم} [س جة ال اقاغ.]65 :
الرباوغ = الربامهغ.
يا هم = ياظهم.
هصفت اليمَّي اللاذثغ للفا رة = للفاارة.
يفخىرَّي = يف ىرَّي.
هالقُير = هالفقُير.
الاار = الاجز.
الربزة = البزجة.
ْثر ال َلَرم = ال َل ْرم.
ذي الاشر = ذي الارش.
"هأما من بل" = { َهأَرما َمن َِخب َل} [سَّ َّ َّ َّ َّ جة الىيل .]8 :هجر لنُ تفسَّ َّ َّ َّ َّ
اآليغ ( )14من س جة الىيل.
تطى = {تََّىَظر } [س جة الىيل.]14 :
مي = أيمر.
لماهلم = ألماهلم.
يسفاطمان = يسفطامان.
***

***
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***

الباب السادس
العلوم (الطب)
() 1
اهلال ..والرمان
• ت صي ثاض املرااع الطبيغ القُميغ منها هاثُيثغ مب غ حبا من اهلال لقب كل
هابغ طاام لزايرة إذراز الىااب املا ي هاملسالُة لى اهل م هيساوم الفخىص
من جائ غ الفم اللريهغ .لإل اذغ إىل أن اهلال ياُ ذاحتا لىشهيغ همنشطا لاما هطاجرا
لىغازا املا يغ هالُيُان.
• تش الُجاسا إىل أن لص الرمان حين لمل ار السلريغ ككلي لنصر اثُيُ هو
رهجي هوام لفل ين كراي الُم اثمراث هلكلي ذه لنصر مفيُ حاال ذقر
اصيغ
الُم (األنيمبا) .هنظرا الحف ائه ثلثرة لى محض الفنيي هوي مارة ذا
قاث غ ذإنه يسفخُم اثاال الفاليغ:
 تسفخُم القش ج لالج اإلسهال هالب اس . هيسفخُم لص الرمان كنقط لألنف حاال الرشح هالزكام حيابيسالُ لى انقباض األهليغ الُم يغ هالغشاث املخاطي املبطن لألنف هثكلي يامل
لى ذفح األنف حاال الرشح هالزكام.
 أما زور اجلىناج الكي يطىق لىيه زور الرمان ذإن مغىيه يفيُ لالجمرض الىثغ.
(جمىغ اخلفجي مجارى اآل رة مث جاب  1428وَّ ص  30مث .)25
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() 2
حرية القارئ يف صحته
تطالانا الص ف هاجملال لى مُاج األايم هاألساثيع هاألشهر أب باج الاىم هآ ر النظراي
هالفجاجب الاىميغ م لا مفاُرة هَتصصا ُمفىفغ هتم اإلنسان كث من ا انب
حياته هلال أكثروا قرلا منه و ما يفاىق ثص فه ذقُ كثر األمراض هتاُر األرهيغ...
هقُ ال يشف املرث أه يبطئ شفاؤه ذيطالع هيب اب لن اجلُيُ ذيما يسفجُ هيفط ج من أ باج
الص غ الشخصيغ.
للن القاجئ املسلَّي يففاا أب باج هرجاسا هجتاجب كث ة ال يلار جيُ هلا آ را هو
إن قرأ م لا مهما يقي مر ا ذاسفبشر أه مسع لن رهاث ا رتع حيفاج إليه ماليَّي املر
ذاثفهج ال جيُ حُيث ا ثاُه الي م الفايل هال األسب ع الكي يىيه هال الكي ثاُه هك ن
األ باج كالطي ج إذا طاج هاثفاُ مل تر ثاُ!
لقُ كثر الفجاجب املامىيغ هتشابت الب ث الاىميغ اجلاماا هح وا ذصاج كل
ينشر أ باجه هنفائج جتاجثه جمىفه ذفبثها هكاال األنباث هتفىقفها الص ف هاجملال
املفخصصغ هح املفخصصغ ذف جر منها ما يناسب اخلرب الص في أبسى ب سهل مث ترتك
القاجئ هش نه!
هكثر شركا األرهيغ اليت صاج تسفخُم شهرهتا هلراقفها هق هتا الُلائيغ هسيطرهتا
املاليغ لنفسها ه ُ ح وا حىت جتال من الُهاث اجلُيُ امللىرفغ إبنفااه ما ال مثيل له هال شي
الشفاث لسفاماله هجتال من رهاث شركغ أ رى َتذه ا ا ال أمل الشفاث منه أه تُلي
أن له نفائج اانبيغ طرة ثاُ إاراث جتاجب لى املر لى الرحم من أن له الرتكيب هاملفا ل
نفسه!
وكا ما لُا شركا جتاجيغ أ رى هتُف إىل تس يق أن اع ماينغ من النباَت هاخل ر
ذفامل رلااي ألن اع منها هتككر أن اسفاماهلا جمرب هيؤري إىل الشفاث هوي هتُف إىل
الرثح للُجاغ األهىل.

170

الكي ال يارف كيف يفصرف هو يقرأ وكا هذاك هال

هنا ر إىل القاجئ (الااري) املف
جيُ شيئ ا منه لى ريطغ ال اقع!
هليفككر املريض للسلر -مثالا -كم مرة قرأ من لالاا شاذيغ هلكا املرض س اث من
الص ف أه النشرا أه لرب هسائل االتصال اثُيثغ همل
األرهيغ أه من النباَت
يلفشف له رهاث حىت اآلن هما يسفامىه املر من أرهيغ كىها لالاا مؤقفغ لسالا من
النهاج!
إن الكي يارف لن رهجاي أن هلا حمرجين ص يَّي رجاغ أطباث أه قريبَّي منهم وم
الكين خيفاجهن هحيرجهن هوناك لبث كب يقع لى لاتق وؤالث وكا الف رير ذاأل باج
هالفجاجب اجلُيُة اليت ال تلار تصُق ال ينبغي أن ي جروا ولكا ثل ال ثُ من أن ياىق
ساثقا.
ا
لىيها هيبَّي ا فالذها أه تناق ها مع ما لرف من ذلي
هككلي األرهيغ هاملسف ُاث اجلُيُة الاالج يككر أهنا ط ج الفجرثغ هأهنا مل تامم
ثاُ هولكا يفاامل مع األ باج الاىميغ لي قف القاجئ الااري لى حقيقغ األمر هأن ال
يظن أن ما هجر وكا اخلرب و كل شيث هآ ر شيث!
هإن لُم "اُيغ" ما يقرؤه الشخص يؤمر لى مقاذفه الاىميغ ذيل ن م طرلا قىقا ح
مف كُ من ماى ماته همُى ص غ ما يقرؤه من لُم ص فه همن مث يل ن ح هامق ثنفسه
هثاىمه هال جيُ اجملال ليس ل الطبيب لن كل ما يقرأ مث إن كث ا من األطباث ال يفاثا ن
املسفجُ من الل الُهجاي الااريغ...
هقُ أحببت أن أهقف القاجئ لى جمم لغ من أمثال وكه األ باج اليت قُ جتىب االنفباه
هتث تساؤال أهجروا لناهين هجؤهس م لا هأمتىن أن هتفم ويئا الف رير
الُهجاي هالص ف السياجة مبا ذكر من مالحظا ...
اإلسربين طر لى السمع.
الفُ َّي أ طر من الشااع الن هي.
السجائر املىف ذغ لليُ تزيُ ُماطر اإلصاثغ للسرطان!
لالج السرطان قشر الربتقال الي سفي.
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السلر لنظام حكائي اص هبم ذبإملاهنم تناهل

تقرير طيب يؤكُ لُم اُهى اتباع مر
طاامهم كاألشخاص الااريَّي متام ا...
النق ر تنقل األنفى نزا ه اصغ األهجاق النقُيغ.
السمنغ تنفشر للاُهى من الل الاالقا االافماليغ!
البُانث يايش ن أط ل!
انقالب اإلسااذا األهليغ :ط جة تقُمي أي لالج لفربيُ اثرهق اخلط ة ه اصغ سلب
املاث لىيها .ككلي لُم حاب املصاثَّي للفسمم لى الفقيؤ.
السبانخ يناذس أذ ل الاقاق الُهائيغ :اذض لى راجة مُج لىب ل رهاث...
الث م ثُيل طبياي لألنس لَّي.
الشاي األ ر هالث م ميناان تىف اثمض الن هي.
الشاي للناناع يق ي لى الشار الزائُ لنُ النساث.
الىنب ياُل املزاج هيق ِِم السى ك الانيف.
اللاكاه خيفض غط الُم.
الشيل الته الس راث مفيُة لىمرأة اثامل.
الككراي األليمغ تااجل كيماهايا ثُل الطب النفسي!
الفياارا تسبب ذقُان السمع كما تسبب الام .
جذع األمقال يسبب الصىع!
الغازا السامغ تسالُ املر الكين ياان ن من ألراض جئ يغ حارة لى حتسَّي ص فهم!!...
هكان هللا ل ن القاجئ!
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() 3
املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية
أنشئت املنظمغ اإلسالميغ لىاى م الطبيغ الل يت أبمر أم ي ههتُف إىل اآل :
•إحياث تااليم الُين اإلسالمي اثنيف اليت تفاىق ثاالج ُمفىف األمراض البُنيغ هالنفسيغ
هال قايغ منها هككلي إحياث الرتاث اإلسالمي وكا اجملال لن طريق حتُياب الب ث
ث الفقُم الفقين املااصر هتطبيقها

هالُجاسا اليت ه اها الرهار من األطباث املسىمَّي لى
أبسى ب لىمي حُياب خلُمغ اإلنسانيغ .
•تشجيع الاامىَّي جمال الاى م الطبيغ اإلسالميغ هالامل لى ت اذر اجله ر الطبيغ هالفقهيغ
هبُف ال ص ل لرأي م حُ تطبيق ما يسفجُ من أم ج الب اب الطيب اثُياب هت ذ
اإلملاان الالزمغ ملفاثاغ أحبامهم هإجيار البُائل الص ي غ لى سائل هالاقاق احملظ ج اسفاماهلا
إسالميا.
•الفااهن مع اهليئا هاجلمايا ال طنيغ هالُهليغ اليت تاىن ثنفس األوُاف أحناث الاامل
همسالُهتا لنشر جسالفها لى أكمل هاه هتشجيع تل ين مراكز أه مجايا اُيُة تاىن
ثنفس األوُاف هالامل لى ان مامها لىمنظمغ.
•إنشاث املراكز الص يغ لىفئا احملفااغ من املسىمَّي الاامل.
•جثط ثرامج الُجاسا الطبيغ للقيم اليت اجتلز لىيها اث اجة اإلسالميغ هتااليم الُين
اثنيف هالشرياغ السم اث هت ليغ النشث املسىم ثرتامه وكا اجملال.
•ت حيُ هنشر املصطى ا هاملفاويم الاىميغ هاأل القيغ اإلسالميغ لىمهن الطبيغ هتاميمها.
•تنسيق اجله ر جماال اخلُما الص يغ للاامل اإلسالمي.
هلىمنظمغ م قع لى اإلنرتنت تُل ك لزايجته لىفارف لى :
•أمر الاىماث املسىمَّي لى الاى م.
•أمر الاىماث املسىمَّي لى اث اجة الاامليغ.
•النباَت الطبيغ هاسفخُاماهتا.
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•احملُاث الطبيغ هاإلسالم :اإليُز هاإلسالم االسفنساخ طفل األانثيب هالرحم هالظئر ثن ك
اثىيب البشري الف لم انس اجلنَّي اإلاهاض الُين هالطب هالقان ن اسفخُام
األانغ الب اب هالاالج زجالغ األل اث الفناسىيغ من الناحيغ الطبيغ هالفقهيغ البصمغ
ال جاميغ من منظ ج إسالمي آ ر أنباث اهلنُسغ ال جاميغ هُماطروا الغكاث امل ار احملرمغ هالنجسغ
الغكاث هالُهاث.
همن منش جا املنظمغ:
•ذهرس املخط طا الطبيغ املنظمغ اإلسالميغ لىاى م الطبيغ /إلُار لبُهللا اللنُجي امحُ
الا ي -.الصىيبخا الل يت :املنظمغ اإلسالميغ لىاى م الطبيغ [ 1424وَّ]  2003م
 455ص .
•الطب النب ي /أمحُ ثن حممُ ثن السين؛ الُار أمحُ الا ي لبُهللا اللنُجي-.
الصىيبخا الل يت :املنظمغ اإلسالميغ لىاى م الطبيغ [ 1425وَّ].
هح مها.
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الباب السابع
األدب
() 1
معلومتان أدبيتان
 -1أريََّّب هطبيََّّب مغم ج و الََُّّكف ج (حممََُّّ ن ج اجل وري) طباََّّت لََّّه جهايََّّغ هحيََُّّة
وي "االنتقـام الطبعي :روايـة علميـة أدبيـة أخالقيـة اجتمـاعيـة" أصَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََُّّجوَّا هلمره ()16
لاما اُة لام 1354و َّ َّ (1935م) هتقع ( 39ص) .هتافرب َتجخيياا الرهايغ الثانيغ
ا

اثجَّاز هجمبَّا اجلزيرة الارثيَّغ ثاَُّ جهايَّغ "التوأمـان :روايـة أدبيـة علميـة اجتمـاعيـة"
اليت صُج لابُالقُهس األنصاجي (من اُة) لام 1349وَّ (1930م) رمشق.
مُيرا لىصَّ َّ َّ َّ غ املُجسَّ َّ َّ ََّّيغ مبنطقغ الرايض ههبا ت لام
هاجل وري من ملغ امللرمغ لمل ا
لاما هترك ألماالا ُمط طغ مل أيثه ثه ههبا أحُ!
1419وَّ لن ( )81ا
 -2ال ألرف ممرن نظم رهاهين ش َّ َّ َّ َّ َّ ََّّار لصَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّران هذيما حرب أكثر نظما من الش َّ َّ َّ َّ َّ ََّّالر
املى مي (لبُاجمليُ ذرحىي) من أس َّ ََّّي ط ثص َّ ََّّايُ مص َّ ََّّر اجملاز اثق ق لاجض ألالم
الش ََّّار قص ََّّائُ له هرهاهين هذكر أن له أكثر من ( )120ري ان ش ََّّار ما ثَّي ُمط ط
هما ُِ لىطبع هن قشَّ َّ َّ َّ ََّّت شَّ َّ َّ َّ ََّّاره لُة جسَّ َّ َّ َّ ََّّائل مااسَّ َّ َّ َّ ََّّف هركف جاه اامايت األزور
أبسي ط هااماغ القاورة هت
هو ح مشه ج ككلي!

لام 1430وَّ.
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() 2
طرف وأشعار
• سئل الشيخ لبُهللا ثن لبُالازيز الاقيل (شيخ اثناثىغ سلن الرايض) لن
صنُهق ثريُه ذىم يارذه ...مث أهجر وكه الطرذغ:
ر َّل جاَّل ثىَُّة ذ اَُّ املؤِذِن يؤِذِن من هجقَّغ ذس َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ لَّه :منَّك مىت هأنَّت تؤِذِن؟ ذقَّال:
منك لشَّ َّرين سَّ ََّّنغ! ذقال الرال :وكا أمر ال يسَّ ََّّلت لنه ذكوب إىل القا َّ ََّّي هقال له:
الس َّ ََّّالم لىيلم .ذقام القا َّ ََّّي هأ رج هجقغ من ايبه هقرأوا هقال :هلىيلم الس َّ ََّّالم هجمحغ
هللا هثركاته!
• همن الطرف اليت ذكروا لفالمكته أي ا:
أي الراال يصََّّىح لىزهاج مين :قائُ طبيب مهنُس؟ ذقال هلا:
س َّ لت امرأة جاالاُّ :
تزهاي آاثجايا أي لاملا لآلاثج ألني كىما قَ ُِ ِ
ِ
قيمفي لنُه!
مت ازرار
• هقال شالر:
همسل ا هجحياانا ذقىت :شهيق
مرج ثاطاج يُقُّ قرنفالا
همسلي هجحياين ذقىت :زذ
ذقال يل الاطاج جر قرنفىي
البيت األهل اشََّّف رم املسََّّي هالرحيان أبنفه ه البيت الثاين ألار ما اشََّّفمه إب رااه
من أنفه ألنه السبيل ال حيُ إىل إلارة ما مشره( .اإلكىيل هصف الرحىغ هاملقرهثا /...
هليُ املنيس ص.)191 152 119
• هقال شالر:
لى أين من ألرف الناس للناس

هألجب مين كيف أ طئ رائما
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() 3
املقال القصري جداً
أحببت املقال القص اُا – الكي ميلن أن يس رم املقال املصغرر (امليلرهمقال)  -من الا اميُ
الي ميغ القص ة للباج كفِاب الص اذغ ذما كان أي ك ذلي من هقيت أكثر من رقيقغ هكنت
أصل إىل املقصُ هاملاىن لى حسب هاهغ املقال ثفىي السرلغ ألنه كفب حج ٍم صغ
ٍ
همااجلغ ال أبس هبا هجمبا اُة امل ع.
هأبسى ب سهل همش ِِق مع ه اهلُف
هكروت املقاال الط يىغ ألهنا أت ك من هقيت هتش ِِش لى ذلري للثرة تلراج أذلا ٍج ذيه
هتفصيال ممىرغ ال تىزم هكنت أ رج من مقال ذي لشر صف ا ٍ مب ف ى صف ٍغ هاحُة
همب ف ى ِ
نصف صف غ من مقال مخس صف ا  .ذلنت أأتذف هأ جر هألجب من
وكه املقاال املمىرغ اليت ال تقرأ حالبا هتنشر ثلثرة هإذا قرئت ذان اهنا أه كىما ٌ من أههلا
أه امتغ قص ة إن هاُ ...
هملاذا ال تلفب قص ةا لفقرأ هيف قق اهلُف الكي يريُه املؤلف هذلي ل فصا ِج ما يريُ
ق له هإجيازه هال حااغ لنُئك ملقُمغ هال امتغ ياين ثال متهيُ هال تلراج هال مزيُ أمثىغ؟
همن ونا أرل إىل الرتكيز لى املقاال ِ القص ة اُا لفقرأ .ذإن املقاال ِ الااريغَ اليت تل ن
لارةا ما ثَّي مالث إىل لشر صف ا ال يقرأ كىُّها كما قىت هال نصيفها إال من كانت له
لالقغ هبا ٍ
لسبب ما هو قىيل.
ثينما القص ة تقرأ من قبل ذئا كث ة من اجملفمع ه اصغ لصر الف يرت هالفيسب ك الكي
تنشر هتنفشر ذيه اجلمل هالفقرا القص ة ثسرلغ هليس املقاال .
ِ
الىفائف هاملاىربا
ذالناس يقبى ن لى هابا قص ة من الثقاذغ هقفنا كما يقبى ن لى
ألهنم مشغ ل ن كث ا همفاىق ن مب اليُ هألمال هينفظرهن نفيجغ ما ينجزهنه هليس لنُوم
هقت ليجىس ا هيقرؤها هيف مى ا هينفظرها لينفه ا من ٍ
مقال لاري.
يسفغل وكا امل قف أه الظاورة لالسفجاثغ له مبا
هجماجاة الاصر مبا ال ي ُّر ال أبس ثه ثل
ُّ
يناسبه هيرتك ح ه لظرهف هم اقف أ رى كما أي ذكره.
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فصر املقاال املهمغ الساثقغ هتنشر من اُيُ ليفثقف هبا الناس
هأزيُ لى وكا الطىب أبن َت َ
هيارذ ا كباج اللفِاب هأذلاجوم املفيُة اليت تزيُ ا ر الثقاذغ حركغ هَّن ًّا.
نصف
تقبل إال املقاال القص ة
َ
هميلن جملال هم اقع إللرتهنيغ أن تبُع وكا األمر هال َ
صف غ هصف غ هاحُة ذقط هال تل ن وناك صف فان إال ل رهجة!
القراث هتزرار هبكا ساحغ القراثة اجملفمع املسىم اليت نشل من
إننا هبكا نلسب ايالا من ِ
قىفها رائم ا...
أق ل :هوكا خبالف الب ث هالُجاسا هاملقاال الاىميغ اليت يىزم هلا مساحغٌ أكرب من
الب اب هاألرلغ هاألمثىغ الفطبيقيغ ليفهم ما يقال هي ر
سفُل ثه هيقفنع القاجئ.
إَّنا لنيت املقال الثقا هاألريب هالاىمي الُاجج الكي يطىق لىيه املقال الص في أه األريب
أه الثقا  ...هو الكي يؤمر اجلمه ج هينفشر جمفمع الشباب هطىبغ اجلاماا هالطبقغ
املثقفغ ثشلل لام .هو الكي يشلل الرأي الاام هيغِِ األذلاج هيهيِِج الااطفغ كما يلبح
مجا الشائاا هالشبها ثسرلغ.
هال ثُع ذيما أرل إليه ونا ذقُ انفشر ثُلغ "القصص القص ة اُا" أي ا ا هوناك قصائُ
قص ةٌ أي ا ا هت اُ قصيُة إجنىيزيغ تف لف من مالث كىما ذقط!
همثىها املسرحيا هاث اجا هاملقاطع الفمثيىيغ القص ة.
ِ
األمثال
هل تفبانا حفراي مقاذيغ أ رى ل اُان ح وا مثل املقاما هاخلطب هقصص
هال صااي هذن ن أرثيغ أنُلسيغ هتراميغ لُيُة...
ُمغ كفاثه هرينه.
ههللا يف ىل أم جان هجيمع اه ران
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املثل نوع فريد من األدب
املثَل :لصَّاجة ذلريغ ااماغ قيل نفيجغ حارث ماَّي همشَّه ج سَّ رجىه الفاجيخ لى مُى الزمن ملا
تناقىه الناس هتُاهلفه األلسَّ َّ ََّّن ..هك ن وكا املثَل صَّ َّ ََّّاج شَّ َّ ََّّيئاا اثثفاا تراع إليه كل حارمغ مشَّ َّ ََّّاهبغ
حيَّاة النَّاس كمَّا يالحظ أنَّه ازث حي من حيَّاة كَّل أمَّغ أه ثىَُّ ذياىن ثَّه كفَّاب األرب هيَُّهن ن
َّرحا هتاىي اقا هحتقي اقا؛ ذاملثَل ِسَّ ِجل ل قائع
ما ِح َ
يي ح له من قصََّّص هحلااي هيزيُهن وكا شَّ ا
الناس هترمجا ثاهلم الفلري هاالافمالي هالسياسي ..
هاملثَل ذن مجيل هن ع ذريُ من األرب االافمالي هَتجيخ الش َّ َّ َّ ََّّا ب هو يفميز خبص َّ َّ َّ ََّّائص مرتبطغ
للفلر البشَّ َّ َّ َّ َّ ََّّري قُميه هحُيثه كما أنه ال يفف يرترر لى األلسَّ َّ َّ َّ َّ ََّّنغ أي حميط اافمالي لنُ
االسَّ َّ َّ ََّّفُالل ثه لى حارمغ أه ذلرة هو خيفىف ثَّي أن يل ن َتجخييًّا ذصَّ َّ َّ ََّّي ا ا يسَّ َّ َّ ََّّفُجج َّ َّ َّ ََّّمن
الب ث هاللفال أه شابيًّا مفُاهالا يقال لنُ األحارياب الاامغ هالىقاثا الشخصيغ.
هقَُّ جأيَّت ثا اَُّا مفام اَُّا لن وَّكه الثقَّاذَّغ الفَّاجخييَّغ هالرتاث اجلميَّل من قِبََّل أرلئنَّا هلحثينَّا هال أرجي
ما السَّ َّ ََّّبب ذلي للنين ألفرب املثَل مقاذغ أصَّ َّ ََّّيىغ ألي شَّ َّ ََّّاب من الشَّ َّ ََّّا ب هراللغ مىم سَّ َّ ََّّغ
َ
َّ َّ َِِّم الثقاذا
أل القِه هلاراته ه ىفياته الفلريغ اليت ينبغي أالر تى َق أه تنسَّ َّ هبكه السَّ ََّّرلغ
ال اذُة هالغزه الفلري امللثرف.
هلاَّل إلقَّائِنَّا ال َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ث لى مفه م املثََّل هأمهيفَّه هَتجخيَّه  -إبجيَّاز  -مَّا يايَُّ إىل األذوَّان القيمَّغ
َ
ِ
الامىيغ له ههللا امل ذق.
الاىميغ ه َ
تعريف املثل:

ذ من املثال هاثكه هالصَّ َّ َّ ََّّفغ حتىيغ هنات هاملثل :الشَّ َّ َّ ََّّيث الكي

لسَّ َّ َّ ََّّان الارب :أن املثَل م
ي رب لشيث َمثالا ذيجال مثىه.
قال امليُاين :ذاملثَل ما ميثل ثه الشيث؛ أي :يشبره كالنَ َلل ِمن :ين ِِلل ثه لُهه.
ح أن املِثْل ال ي َ َّ َّ َّع م َّ َّ ََّّع وكا املثَل هان كان املثَل ي َّ َّ ََّّع م َّ َّ ََّّاه  ..ذص َّ َّ ََّّاج املثَل امساا
َّرحا هلكا الكي ي َّرب مث يََّرر إىل أصَّىه الكي كان له من الصَّفغ .. 6هقيل تاريف املثل :إنه
مص ا
الق ل السائر املشبه م رثه مب جره.
( )6انظر جممع األمثال أليب الف ل أمحُ ثن حممُ ثن أمحُ امليُاين ج  1ص  - 8حتقيق حممُ أث الف ل إثراويم.
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هقيل :املثَل و اثجغ.
هقال املرزهقي :املثَل :مجىغ من الق ل مقف َّ َّ َّ ََّّبغ من أص َّ َّ َّ ََّّىها أه :مرس َّ َّ َّ ََّّىها ثكاهتا تفس َّ َّ َّ ََّّم لل َقب ل
هتش َّ َّ َّ َّ ََّّفهر للفُاهل ذفنفقل لما هجر ذيه إىل كل ما يص َّ َّ َّ َّ ََّّح قص َّ َّ َّ َّ ََُّّه هبا من ح تغ ُّ يى قها
لفظها هلما ي ابه الظاور إىل ِ
أشباوه من املااين.
قال الي سَّ ََّّي :هتىخيص الق ل وكا املقام أن املثَل و ق ل ي ِرر أهالا لسَّ ََّّبب اص مث يفاُاه إىل
ِ َ
هاه تشبي ِهها لمل جر األهل.7
ذائاا لى
شائاا ا
أشباوه ذيسفامل ذيها ا
أمهية األمثال:
ِ
حفظ األمثال هتاىُّمها ق ة هحجغ لُى املفلىِِم الكي يريُ أن يؤيُ حُيثَه لثجج
ال ش َّ َّ َّ ََّّي أن
صم هيسفسىم لنُه.
هالرباوَّي هيقطع راثر اخلالف ثشيث مارهف يف قرف ذيه اخلَ ْ
ِ
الا ْ م هالفرهسيغ َهجُّههوم
لمر ج ي هللا لنه كفب إىل األنصاج :لىِم ا أهالركم َ
ه (زور األكم) أن َ
ما ساج من املثَل هما حسن من الشار.
ص َّا الس ََّّائرة؛ ذإهنا أقطع لىنزاع هالش ََّّغب8؛ يق ل إلي س ََّّي لن
ذهكا حض لى تاىُّم األمثال ص َّ ا
األمثَّال :إهنَّا زمَّام كَّل ماىن همنَّاط كَّل مبىن همنَّاج كَّل مرم همصَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّبَّا كَّل ظَْى َمَّا ههبَّا يرَتض
ههبا يا ر الغائب مشه ارا ثل املاُهم م ا ارا.9
كل مج هيصبح املنبَ ِهم ذا ه
هيق ل :إن ََّّرب املثَل ي ََّّح املبهم هيففح املنغىق هثه يص َّ رج املاىن الكون هيلشََّّف املا رم
َ
اطمئناان هثه
لنُ الىربس هثه يقع األمر النفس حسَّ ََّّن م قع هتقبىه ذ َّ ََّّل قَب ل  ..هتطمئن ثه
ا
صم هقطع تش ُّف املارتض  ..هسر ذلي أن املثَل يص ِِج املاق ل ثص جة احملس س.
يقع إقناع اخلَ ْ
َ
الغائب ثصَّ َّ جة املشَّ ََّّاوُ اثا َّ ََّّر ذيسَّ ََّّفاَّي الاقل لى إرجاك
هقُ يصَّ َّ ِِج املاُهم ثصَّ َّ جة امل ا ر ه َ
ذلي لث اس ذيفق رى اإلرجاك هيفر ح املُجك.10
ميزة األمثال:
(زور األكم األمثال هاثلم لى سن إلي سي ج  1ص  - 21 - 20حققه الُكف ج حممُ
( )7انظر وكه الفاريفا
حجي هالُكف ج حممُ األ ر نشر هت زيع راج الثقاذغ  -الُاج البي اث  -املغرب).
( )8زور األكم األمثال هاثلم ص  35ج .1
( )9زور األكم  -ج  - 1ص.13
( )10زور األكم  -ج  - 31ج .1
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قال إثراويم النظام :جيفمع املثَل أجثاغٌ ال جتفمع ح ه من اللالم:
إجياز الىفظ هإص َّ َّ َّ ََّّاثغ املاىن ها رة اللنايغ؛ ذه هنايغ البالحغ هقال اثن املقفع :إذا اال اللالم
أهسع لشا ب اثُياب.11
مثالا كان أه َح لىمنطق هآنَ َق لى رسمع ه َ
بني األمثال واحلكم:
ينقل امليُاين لن ثا َّ َّ ََّّهم أنه ِمسِيت اثِلم القائم صَّ َّ ََُّّقها الاق ل أمثاالا النفصَّ َّ ََّّاب صَّ َّ َّ ِجوا
الاق ل مشفقغ من املث ل الكي و االنفصاب.12
ذاملثَل  -لامغا  -و حص َّ َّ َّ َّ ََّّيىغ جت ِرثغ هاقايغ هامل لظغ هاثلمغ وي حتُيُ ش َّ َّ َّ َّ ََّّرط س َّ َّ َّ َّ ََّّى كي هقيمغ
أ َالقيغ ترتبط مباشرةا أبحلام ِ
القيم هقُ تفصُج لن ٍ
جؤيغ حُسيغ همن جتر ٍ
اقاي.13
يب ه ٍِ
َ
هيق ل حممُ قنُيل البقىي :هاألمثال كما نرى ال شَّ َّ َّ ََّّي لناهين لقصَّ َّ َّ َّ ٍ
أحُاث
َّص ار هكان هلا
ٌ
هقاَّت ألليَّان ثاينهم أهل األمر هكَّكلَّي اثلمَّغ هللن الفرق ثَّي االمنَّي :أن املثََّل مل يف ىرَّ ْل من
َ
ت من األشخاص.
أشخاص القصغ لى حَّي أن اثلمغَ حتىرىَ ْ
هلال اتصَّال األمثال أبشَّخاصَّها و الكي َِّمن هلا الكي ع هالبقاث هاألمر الناذ َك؛ إذ وي حتمل ثَّي
ِ
صَّ َّ َّ َّها الكين ار لى أيُيهم األحُاث؛ ذهي هبكا تبُه ِحسَّ َّ َّ ََّّيغ لى حَّي تبُه
طياهتا أشَّ َّ َّ ََّّخا َ
اثِلمغ مان يغ هوكه اثس َّ َّ َّ َّ ََّّيغ س َّ َّ َّ َّ ََّّبيىها إىل النفس أيس َّ َّ َّ َّ ََّّر ..من أال ذلي كان هلا الكي ع هذاك
البقاث مث ذلي األمر الناذك النفس.
مث إن الفرج ِرثغ املثَىيرغ جت ِرثغ لامغ لى حَّي أن الفج ِرثغ اثليمغ جت ِرثغ تلار تل ن اص ََّّغ ألين :أن
اخلاص األكثر.
املثَل ميىيه اخلاص كما ميىيه الاام هاثلمغ ال ميىيها إال
ُّ
َ
همن أال ذلي كانت األمثال ثِىغَ ِغ اخلاص َّ ََّّغ مرة هثِىغَ ِغ الاامغ مرة لى الالس من اثلمغ اليت مل
ِجت ْئ إال لى لسان اخلاصغ.14
(نشر

اريُة املُينغ ( 1405/9/16وَّ) )

( )11جممع األمثال لىميُاين ج  - 1ص  7ه .8
( )12جممع األمثال لىميُاين ج  1ص .67
( )13األمثال الارثيغ همصارجوا ص  - 28نقالا لن األمثال الل نيغ املقاجنغ ص .15
( )14هحُة األمثال الااميغ البالر الارثيغ  -حممُ قنُيل البقىي  -ملفبغ األجنى املصريغ  -القاورة 1968م.
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() 5
أمثالنا العربية
وما حتمله من قيم اجتماعية واترخيية
جأيت املثل لصَّ َّ ََّّاجة ذلريغ ااماغ قيل نفيجغ حارث ماَّي همشَّ َّ ََّّه ج سَّ َّ َّ رجىه الفاجيخ لى
مُى الزمن ملا تناقىه الناس هتُاهلفه األلسن ..
هك ن وكا املثل صَّاج شَّيئاا اثثفاا تراع إليه كل حارمغ مشَّاهبغ حياة الناس كما يالحظ أنه
ازث حي من حياة كل أمغ أه ثىُ ذيافين ثه كفراب األرب هيُهن ن ما أمِر لنه من قصَّ َّ َّ ََّّص
َّرحا هتاىي اقا هحتقي اقا؛ ذه س ََّّجلٌّ ل قائع الناس
هحلااي هيزيُهن اللفب القُميغ وكا ش َّ ا
هترمجان ثاهلم الفلري هاالافمالي ..
إنه ذن مجيل هن ع ذريُ من األرب االافمالي هَتجيخ الش َّ َّ َّ َّ ََّّا ب هيفميز خبص َّ َّ َّ َّ ََّّائص مرتبطغ
للفلر البش َّ ََّّري قُميه هحُيثه؛ ذه ال يفف يرترر لى األلس َّ ََّّنغ أي حميط اافمالي لنُ
االس َّ َّ ََّّفُالل ثه لى حارمغ أه ذلرة هو خيفىف ثَّي أن يل ن َتجخييًّا ذص َّ َّ ََّّي ا ا يُجج َّ َّ ََّّمن
الب ث هاللفََّّال املخفىفََّّغ أه شَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّابيًَّّا مفََُّّاهالا يقََّّال لنََُّّ األحََّّاريََّّاب الاََّّامََّّغ هالىقََّّاثا
الشخصيغ.
هقَُّ جأيَّت ثا اَُّا مفام اَُّا لن وَّكه الثقَّاذَّغ الفَّاجخييَّغ هالرتاث اجلميَّل من قِبََّل أرلئنَّا هلحثينَّا هال
أرجي ما الس َّ ََّّبب ذلي! للنين ألفرب املثَل مقاذغ أص َّ ََّّيىغ ألي ش َّ ََّّاب من الش َّ ََّّا ب هراللغ
َ
مىم سَّ ََّّغ لى أ القه هلاراته ه ىفياته الفلريغ اليت ينبغي أال تىق أه تنسَّ َّ هبكه السَّ ََّّرلغ
م الثقاذا ال اذُة هالغزه الفلري امللثف ..
هلاَّل إلقَّائنَّا ال َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ثَ لى مفه م املثَّل هأمهيفَّه هَتجخيَّه هجحىَّغ لَّاملَّه  -إبجيَّاز  -مَّا يايَُّ
إىل األذوان ِ
القيمغ الاِىميغ هالامىيغ له هلهلل الف ذيق.
تعريف املثل وأمهيته:
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ي جر (اثسَّ ََّّن الي سَّ ََّّي) مجىغ من الفاريفا اليت قيىت املثل مث ينفهي إىل ق له :إن املثل و
ذائاا لى هاه
َّائاا ا
ق ل ي ِرر أهالا لس َّ َّ َّ ََّّبب اص مث يفاُاه إىل أش َّ َّ َّ ََّّباوه ذيس َّ َّ َّ ََّّفامل ذيها ش َّ َّ َّ َّ ا
تشبيهها لمل جر األهل.
هال ش َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّي أن حفظ األمثَّال هتاىمهَّا ق ةا هحجَّغ لَُّى املفلىم الَّكي يريَُّ أن يؤيَُّ حَُّيثَّه
ٍ
مارهف يف قف لنُه اخلَصم هيسفسىم.
لثجج هالرباوَّي هيقطع راثر اخلالف ثشيث
ِ
الا م
ه (زور األكم) أن لمر  -ج َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّي هللا لنََّّه  -كفََّّب إىل األنص َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّاج :لىِم ا أهالركم َ
الشار.
هالفرهسيغ َهجُّههوم ما ساج من املثَل هما حسن من ِِ
َ
صا السائرة؛ ذإهنا أقطع لىنزاع هالشرغب.
ص
حض لى تاىم األمثال
ذهكا ٌّ
ا
يق ل الي س َّ َّ ََّّي :إن َّ َّ ََّّرب املثل ي َّ َّ ََّّح املنبهم هيففح املنغىق هثه يص َّ َّ َّ رج املاىن الكون
هيلشَّ َّ َّ َّ ََّّف املا رم لنُ الىربس هثه يقع األمر النفس حسَّ َّ َّ َّ ََّّن م قع هتقبىه ذ َّ َّ َّ َّ ََّّل قب ل
اطمئناان هثه يقع إقناع اخلَص َّ َّ َّ ََّّم هقطع تش َّ َّ َّ َّ ف املارتض  ..هس َّ َّ َّ َّ َُّّر ذلي أن املثل
هتطمئن ثه
ا
يص َّ ج املاق ل ثص َّ جة احملس َّ س هقُ يص َّ ج املاُهم ثص َّ جة امل ا ر هالغائب ثص َّ جة املشََّّاوُ
اثا ر ذيسفاَّي الاقل لى إرجاك ذلي لث اس ذيفق ى اإلرجاك هيف ح املُجك.
قال إثراويم النظام :جيفمع املثل أجثاغ ال جتفمع ح ه من اللالم:
إجياز الىفظ هإصاثغ املاىن ها رة اللنايغ ذه هنايغ البالحغ.
هقال اثن املقفع :إذا اال اللالم مثالا كان أه ََّّح لىمنطق هآنق لىس ََّّمع هأهس ََّّع لش ََّّا ب
اثُياب.
كتابة األمثال:
يراع االشفغال للف ليف األمثال إىل أهائل لصر اخلىفاث األم يَّي للنه مل يصىنا شيث من
كفالهتم ثل يَّ َا ُُّ كفاب (أمثال الارب) لىمف ل ال يب  -الكي ت حن ( )178وَّ  -أقُم
كفَّاب هصَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّل إلينَّا األمثَّال أما أجهع هأمجع كفَّاب ألِِف األمثَّال ذإنه (جممع األمثَّال)
أليب الف ل أمحُ ثن إثراويم امليُاين (  )158وَّ هيقع ازأين كب ين مجع ذيهما أكثر
من سفغ آالف َمثَل.
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أصل األمثال:
يق ل صَّاحب مجهرة األمثال البغُاريغ :أميل إىل الق ل :إن للث من األمثال قصَّغا ث ِين لىيها
املثل ذمن تىي القصَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّص ما ثقي مفُاهالا مع املثل همنها ما انُمر هثقي املثل مفُاهالا رهن
َ
َ
مارذغ قصفه.
هقُ تل ن القصَّ ََّّغ أصَّ َّالا حقيقيًّا لىمثل هقُ تل ن م َّ َّ لغ هقُ ترهى القصَّ ََّّغ لى لسَّ ََّّان
اثي اان هوي ال شَّ َّ ََّّي م َّ َّ َّ لغ هقُ خيفىف الناس جهايغ القصَّ َّ ََّّغ ال احُة هقُ حيل
لىمثل أكثر من قصغ.
أنواع املثل:
اجرا القرآن اللرمي أه األحارياب الش َّ َّ َّ َّ َّ َّريفغ هقُ يل ن من ق ل حليم أه
يل ن املثل ه ا
شالر أه نفيجغ حارمغ أه قصغ ماينغ  ..قاله أحُ الناس.
أما لن ال َفرق ثَّي األمثال هاثِلم ذيق ل األسفاذ (حممُ قنُيل البقىي):
ار ْ هكان هلا أحُاث هقات ألليان ثاينهم أهل األمر هككلي
األمثال لناهين لقصَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّص َ
اثلمَّغ هللن ال َف ْرق ثَّي االمنَّي أن املثَّل مل يف ىَّل من أشَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّخَّاص القصَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّغ لى حَّي أن
اثلمغ حتىىت من األشَّ ََّّخاص  ..ذاألمثال تبُه حسَّ ََّّيغ لى حَّي تبُه اثلمغ مان يغ ...
مث إن الفج ِرثَّغ املثىيَّغ جت ِرثَّغ لَّامَّغ لى حَّي أن الفج ِرثَّغ اثلميَّغ جت ِرثَّغ تلَّار تل ن َّاص َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّغ
ألين :أن املثََّّل ميىيََّّه اخلََّّاص كمََّّا ميىيََّّه الاََّّام هاثلمََّّغ ال ميىيهََّّا إال اخلََّّاص األكثر همن
أال ذلي كانت األمثال ثىغَغ اخلاص ََّّغ مرة هثىغَغ الاامغ مرة لى الالس من اثلمغ اليت مل
َِجت ْئ إال لى لسان اخلاصغ.
رحلة يف عامل األمثال:
القرآن اللرمي آاي ٌ لظيمَّغ ذيهَّا تككرة لىنَّاس هثيَّان لطريق اهلُى هلم هنىمح ثينها
هجر
آاي ذيها تشَّبيه لىماق ل لحملسَّ س هذلي ث َّرب مثل لفقريب الصَّ جة إىل أذوان الناس مبا
اقاا حياهتم الامىيغ لف ك الفلرة جما َهلا إىل النفس هتسَّفقر القىب
ياايشَّ نه حمسَّ اسَّا ه ا
هتغ ََُّّه ل ح ََّّغ ماىرق ََّّغ لى لب الفؤار ذيه ََّّا اثلم ََّّغ هالاِربة هالاظ ََّّغ من ذل ََّّي ق ل ََّّه تا ََّّاىل:
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رِ
اّلل ثِن ِجِوم هتََّرَكهم ِ ظىما ٍ
ب ر
َ
ََْ ْ
َ
{مثََّىه ْم َك َمثَ ِل الكي ا ْس َّفََّ ْ قَ َُ َان اجا ذََّىَ رما أَ َ َّاثَ ْ َما َح ْ لَه َذ َو َ
ِ
صَّ َّ َّيِِ ٍ
ب ِم َن ال رسَّ َّ َّ َم ِاث ذِ ِيه ظى َما ٌ َهَج ْل ٌُ َهثََّْر ٌق} [البقرة:
َال يَّْبصَّ َّ َّره َن} [البقرة{ .. ]17 :أ َْه َك َ
َّي َك ْاأل َْلم ه ْاألَصَّ ِم هالْب ِ
{مثَل الْ َف ِري َق ْ ِ
صَّ ِ َهال رسَّ ِمي ِع َو ْل يَ ْسَّفَ ِ َاي ِن
َ َ َِ َ َ
 ]19اآليغ هق له لز هالَ :
{هَم ْن ي ْش َّ ِرْك ِل رّللِ ذَ َل َرَّنَا َ ر ِم َن ال رس َّ َم ِاث
َمثَ اال أَذَ َال تَ َك ركره َن} [و ر ]24 :هق له ال ش َّ نهَ :
الريح ِ م َل ٍ
ذََّفَ ْخطَفه الطرْ أ َْه َهتْ ِي ثِِه ِِ
ان َس ِ ٍيق} [اثج.]31 :
َ
هحىت نارف مُى ذائُة َّ َّ ََّّرب املثل هتش َّ َّ ََّّبيه املاق ل لحملس َّ َّ َّ س ذإننا نقفطع وكا الففس َّ َّ َّ َ
املب َُِّع من (الظالل) لنَُّمَّا يىقي صَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّاحبَّه  -جمحَّه هللا  -ظالالا لى ق لَّه تاَّاىل{ :ذَ َمَّا َهل ْم
ِ
ِ
َّي * َك رَهن ْم محٌر م ْسفََّْن ِفَرةٌ * ذََّر ْ ِم ْن قَ ْس َ َجةٍ} [املُمر.]51 - 49 :
َل ِن الفر ْككَرةِ م ْا ِر َ
تفر كل اجتاه حَّي تس َّ َّ ََّّمع زئ األس َّ َّ ََُّّ هَتش َّ َّ ََّّاه -
همش َّ َّ ََّّهُ مح ِر ال حش هوي مس َّ َّ ََّّفنفرة ُّ
مش َّ ََّّه ٌُ يارذه الارب هو مش َّ ََّّهُ لنيف اثركغ م َّ َّ ي أش َّ َّ رُ ال َّ َّ ي؛ حياب يش َّ ََّّبه ثه
اآلرمي ن حَّي خيََّّاذ ن! ذليف إذا كََّّان ا إَّنََّّا يفرهن وََّّكا النفََّّاج الََّّكي يف ل ن ثََّّه من آرميَّي
إىل محر ال ألهنم ائف ن مهُررهن ثل ألن مك ِكِارا يككروم ثرهبم همبصَّ وم هميهُ هلم الفرصَّغ
ليفرق ا ذلي امل قف املهَّي هذلي املصَّ َّ َّ َّ الاصَّ َّ َّ ََّّيب األليم؟! إهنا الريشَّ َّ َّ ََّّغ املبُلغ ترسَّ َّ َّ َّم وكا
املشهُ ِ
هتسجىه صىب الل ن تفماله النف س ذفخجل هتسفنلف أن تل ن ذيه.
ِ
اثُياب الش َّ َّ َّ َّ َّريف أمثال كث ة حىت نقل لن لبُهللا ثن لمره ق له :حفظت
كما هجر
لن النيب صى هللا لىيه هسىم ألف مثل!
من ذلي ق له لىيه الصََّّالة هالسََّّالم(( :أ ربهين ثشََّّجرةٍ كالرال املسََّّىم تؤ أكىَها كل حَّي
إبذن جهبا ال يف ا ُّ هجقها؟ مث قال :وي النخىغ)).
((إن اجلنغ حتت ظالل السَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّي ف)) ((إن َمثَل الاىماث األجض َمثَل النج م السَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّماث
يهفُى هبا ظىما الرب هالب ر ذإذا انطمسَّت النج م أهشَّي أن ي َّل اهلُى)) ((إايكم
ه َّراث الُمن)) قيل :هما َّراث الُمن؟ قال(( :املرأة اثسََّّناث منبت السَّ ث)) ((مثل
جهيُا سَّ قَي للق اجير)) مسيت
أحياان همتيل ا
املؤمن مثل السَّنبىغ تق م ا
أحياان)) ((اي أجنشَّغ ا
النساث ق اجير؛ ألهنن شبهنها للرقغ هالىطاذغ ه اف البِنيغ.
صَّا حريبغ هلجيبغ سَّ اث أكانت
وكا هحت ي كفب األمثال  -إىل اانب ثاض األمثال  -قصَّ ا
ح ارث ذرري ََّّغ أم مج ََّّالي ََّّغ كم ََّّا أن ذيه ََّّا من ال ق ََّّائع الف ََّّاجخيي ََّّغ هاألح ال االافم ََّّالي ََّّغ م ََّّا ال
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يسَّفهان ثفُهين ثا َّها هالفن يه ثشَّ هنا هإلارة اسَّفككاجوا هكفاثغ قصَّصَّها ثىغَغ سَّهىغ تقرب
َّطرا من ترامهم  ..و ازث لزيز من َتجخيهم
إىل أذهام الش َّ ََّّباب هالناش َّ ََّّئَّي حىت ال ين َسَّ َّ َّ ْا ش َّ َّ ا
األريب.
همن القص ََّّص اجلميىغ ثل هالاجيبغ أي ا َّا اليت تككروا كفب األمثال مبينغ س ََّّبب هجرهر املثل
هاجل انَّب الاَّامَّغ احمليطَّغ ثَّه" :أحىم من األحنف" "اسَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّرتا من ال لقَّل لَّه" "ترى الففيَّان
طب كب " "كيف ألاهرك هوكا أمر
كالن ل هما يُجيي ما الُ ل" " طب يس َّ َّ َّ َّ َّ َّ
ذ سَّي" "اجلاج قبل الُاج هالرذيق قبل الطريق"  ...هح وا كث هل مل يط ْل ثنا املقال لسَّرران
لىقاجئ قصغ منها هللننا نككر جؤهس األقالم هننبه إىل أمهيغ األمثال.
هأليََُّّ إىل الََّّكاكرة أن أرلثان همؤج ينََّّا املسَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّىمَّي الفن ا هبََّّكه األمثََّّال هجأها ذيهََّّا تاب اا لن
ال اقع هإقر ااجا مل اقف أرثيغ هاافماليغ َتجخييغ حامسغ هأشَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّاجها إىل الفائُة اليت جتىن من هجاث
كل َمثل.
ترامنا وي اليت حُمت
هال أرجي ول أك ن مص َّ َّ َّ ََّّيباا إذا قىت :إن ماظم األمثال اليت هجر
الاصَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّر اجلاوىي أم ال أك ن مصَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّيباا ذلي! كما أن اللث من األمثال اليت مل ت ِرْر هلا
قصص قيىت الاصر اجلاوىي أي ا ا.
هلكلي ذإنين أقرت لى اللفراب املهفمَّي لألرب اإلس َّ َّ َّ َّ َّ ََّّالمي  -هخباص َّ َّ َّ َّ َّ ََّّغ القُمي منه  -أن
يفررها األمثال اليت قيىت الاصَّ َّ َّ ََّّر اإلسَّ َّ َّ ََّّالمي اثفُاثا من لهُ النب ة؛ ذلي أهنا أصَّ َّ َّ ََّّف
قرل هالفصَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّاقاَّا أبذلََّّا ِجان
الََُّّاللََّّغ لى هاقع أمََّّغ حنن مرتبط ن هبََّّا هأذهم ل اقاهََّّا هوي أكثر ا
هلقائُان هس َّ ََّّى كنا من األمثال اجلاوىيغ اليت حُمت ظرهف هثيئغ اص َّ ََّّغ هثىغغ ص َّ ََّّابغ ال
فهم إال للشر هالفبسيط.
تَ
هال ياين وَّكا الغض من قيمََّّغ تىََّّي األمثََّّال مَّا رامَّت ذيهََّّا رجهس هذ ائَُّ تفيََُّّ املسَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّىم
أحق هبا.
حياته؛ ذاثلمغ الرغ املؤمن أىن هاُوا ذه ُّ
ااا ههللا من هجاث القصُ.
للنين أجى وكا اإلذرار هالفقسيم يل ن أكثر ذائُة هأجنح إ ر ا
(نشر يف "اجمللة العربية" بلرايض ع ( 93شوال 1405هـ) )
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() 6
خطورة ألف ليلة...
يق ل املفلر اإلسالمي امل س لي األسفاذ أن ج اجلنُي جمحه هللا:
من أ طر ش َّ ََّّبها الفغريب حماهلغ الفباج كفاب "ألف ليىغ هليىغ" مص َّ ََُّّجا َتجخييا ممثالا
ثياة الاامل اإلسَّالمي ذقُ ار حماهال مفاُرة اللفباج القصَّص الكي ت َّمه ألف ليىغ
ممثالا ثياة الارب هاملسََّّىمَّي ثصََّّفغ لامغ ثينما تلشََّّف أقل مراااغ ملصََّّارج ألف ليىغ لن
أنه تراث إيراين هونُي ساثق لإلسالم هأنه ال ميثل حبال ص جة اجملفمع اإلسالمي.
هقُ حل املؤجخ اللب املسا ري (  346وَّ َّ ََّّ) كفاثه "مرهج الكوب" لن ها ر
كفاب قُمي للفاجس َّ َّ ََّّيغ أه للفهى يغ حيلي لن مىي هلن ثنت هزيره (ش َّ َّ ََّّهرزار) ه ارمفها
رين زار هقََُّّ أشَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّاج إليََّّه اثن النََُّّمي الفهرسَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّت جممالا هقََّّال :إنََّّه كفََّّاب اثمََّّاقََّّغ
هالسيئا كما أشاج إليه املؤجخ القرطيب.
هقُ كانت كل إشَّ َّ ََّّاجا املؤج َّي املسَّ َّ ََّّىمَّي إليه حتمل طاثع الرذض هاالمفهان هالنص
لى أنه مصَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََُّّج سَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّاقط أنظاج الاىماث هالباحثَّي لى ح ُِِ لباجة الُكف ج سَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّنييت
كماجارتاي جمىغ مقاذغ اهلنُ (يناير  1962م).
هماىن وكا أن للفاب ألف ليىغ أصَّالا كان سَّاثقا لإلسَّالم هأن مصَُّج أسَّاط ه ونُيغ
هذاجس َّ ََّّيغ هقُ ظل الارب يفناقى نه ثاُ ترمجفه ك س َّ ََّّيىغ من هس َّ ََّّائل الرتف هي َّ ََّّيف ن إليه
حلَّااي اَُّيَُّة كمَّا أ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّيفَّت إليَّه الاه ر املخفىفَّغ هآ روَّا لهَُّ رهلَّغ املمَّاليَّي
همسامرا أول ثغُار هالقاورة.
همن ونا نرى طر االس َّ ََّّفاانغ ثه كمص َّ ََُّّج لُجاس َّ ََّّغ حياة اجملفمع اإلس َّ ََّّالمي ثل لى
حُ اجتاه ثاض املسفشرقَّي هرلاة الفغريب من الفباجه مصُجا هحيُا جسم ص جة زائفغ.
همما يككر أن أهل من أثُى اوفمام ا إزاث ألف ليىغ هليىغ و ااس َّ َّ َّ َّ َّ َّ س إجنىيزي مغامر
(جيفش َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّاجر ث ت ن) لَّام  1883م هو هاحَُّ من أهلئَّي الَّكين كَّان ا يفخف ن زايجاهتم
لىبالر الارثيغ هيىبسَّ َّ َّ َّ َّ ن الاباثة الارثيغ أمثال ل جنس هذيىيب هكان يطىق لى نفسَّ َّ َّ َّ ََّّه
رمشق اثاج لبُهللا هاملارهف أنه تصرف النقل لى الن الكي خيُم أوُاذه.
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همن اثق أن يقال :إنه مهما تلن صَّ جة اثياة اليت ترمسها ألف ليىغ ذهي ليسَّت قطاا
صَّ جة املرأة الارثيغ أه املسَّىمغ ذقُ ح ر اإلسَّالم نظرة املرأة إىل اثياة كما ح ر هاقاها متام ا
ذىم تلن مفه مه هال جمفماه األصيل أراة انس أه مصُج حااي حسيغ كما كانت
مفه م اجملفمع ال مين أه اجلاوىي هحىت ثاُ أن ا َّ َّ َّ ََّّطرثت اثياة اجملفمع اإلسَّ َّ َّ ََّّالمي
ذقُ ظل وناك ذاجق ها َّح هحااز كب ثَّي ما كان ا يسَّم هنا "الغانيغ" هثَّي ذا الصَّ ن
هالافاف.
هقُ ح ى ألف ليىغ صَّ َّ جة مشَّ َّ وغ لن اجملفمع اإلسَّ ََّّالمي يزيُ زيفها أن قصَّ َّصَّ ََّّه
متثل أمما ُمفىفغ هلص َّ َّ َّ َّ جا مفباينغ هأن اجلانب األكرب منه كان م ا را قبل اإلس َّ َّ َّ ََّّالم .هقُ
أ ََّّاف املرتمج ن الغرثي ن –للقص ََُّّ الامُ القائم لى الفاص ََّّب هاخلص َّ مغ -أ ََّّاذ ا إىل
ثش ََّّالغ الص َّ جة اليت حيمىها اللفاب إ ََّّاذا زارته ذس ََّّارا .ذقُ أش ََّّاج "حاالن" املس ََّّفش ََّّرق
الفرنسَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّي الكي ترام ألف ليىَّغ ألهل مرة لام  1704م أبنه "ذرنج" اللفَّاب ليالئم ذهق
قاجئه هأنه جكز لى صَّ َّ َّ َّ ج الرذاويغ هالرتف هأنه لمُ إىل جسَّ َّ َّ ََّّم ما مساه :صَّ َّ َّ َّ جة الشَّ َّ َّ ََّّرق
اثي اين!
(الشبها هاأل طاث الشائاغ ألن ج اجلنُي ص 374مع قىيل من اال فصاج)
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() 7
حزن على فراق
لاطفغٌ هحنا ٌن حىب لى ِ
قىب أب ذقال قبيل ِ طبغ اثنفه
َ
األسرة:
()1
طاج ْ شفاث.
همن ال يارف شفاث؟!
َ
ذراشغ ِ
البيت شفاث.
قرة الاَّي شفاث.
سى ة النفس شفاث.
نسمغ الره شفاث.
ذرحغ البشرى شفاث.
لسل الن ل شفاث.
انغ األجض شفاث.
()2
ِ
البالثل.
شفاث رهحغ
ِ
اخلمائل.
شفاث زورة
ِ
األصائل.
شفاث منظر

()3
شفاث مقيىغٌ امليزان.
شفاث من ح ِج اجلنان.
كل لسان.
شفاث لى ِِ
()4
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جؤى جآوا لىم أهنا سففاجق

رماغ الا ِ
َّي شفاث.
آوغ ِ
النفس شفاث.
حرقغ ِ
القىب شفاث.
زذرةٌ حرى شفاث.
وم الفر ِاق شفاث.
ُّ
راع شفاث.
حسرة ال ِ
شفاث اي شفاث اي شفاث.
( 1431/4/11وَّ).
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الباب الثامن
التاريخ والرتاجم
أوال :التاريخ
ً
()1
التأريخ بهلجرة
شؤون وشجون
ِ
ِ
الاىميغ هالامىيغ
شؤهنه

ي
يخ اهلجر ر
الكي ال يسفخُم الفاج َ
ي (هو أتجيخ النصاجى)
هيسفخُم الفاجيخ امليالر ر
يخ املسىمَّي
يخ رهن َتج ِ
ذه إما أنه ُّ
حيب ذلي الفاج َ
ذهكا مع و اه هحنىفه
االسفامال أذ ل
أه أنه َيرى وكا
َ

هنجا
ذيفخكه ا
هال يهمه أتجخيه اإلسالمي هما اسفامىَه ألالم ِ
أمفه هالغي جهن لى الُي ِن منك اهلجرةِ هحىت الي م
ُّ
امي ايف الشخصيغ
ذهكا إ رماغ اهنز ِ
ي هل كان ُمطئاا
يقىُِِ الق ر
ايف هل كان ص ي ا ا.
هيرتك ال َ
أه أنه ال ٍ
مبال
ذال يَس ل لن ذلي هال يشغل نفسه ثه
أصيب ثه كث ٌ من املسىمَّي
مرض
هالالمباالة ٌ
َ
ه اصغا وكا الاصر
ِ
أسباب حفىفهم هأت روم
هو من
همن كفب الفاجخيَّي لُه ٍاع حساثيغ أه ٍ
هطنيغ ذال أبس.
َ
يخ امليالري
هإذا كانت الُهل تفاامل للف ج ِ
ذال يىزم منه أن يغفل املسىم لن ِ
اإلسالمي شؤهنه
أتجخيه
ِِ
َ
أه يسفامل الف جخيَّي لى األقل
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الفزازا ثف ِ
أهال
جخيه ا
ا
ِ
يخ اآل ر اثنياا.
همُاجا اة ألح ٍال له جي َرب ذيها لى
اسفامال الف ج ِ
يخ لهلجرِة سنرغٌ سنرفها اخلالذغ الراشُة
اىم أن الف ج َ
هلي ْ
ِ
هقُ أمران جس ل هللا صىر هللا لىيه هسىرم أن نىفزم ثسن ِ
اخلىفاث الراشُين من ثاُه
رفه هسن ِرغ
َ
َ
ض لىيها للن ااك.
هأن نََّ َا ر
أثُا
ذال يرتَك الف جيخ
ُّ
اهلجري ا

هال يسفهان ثه.
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() 2
مقارنة على استحياء!
حبب هإلجاب هيق ل ن لنهم (السىف الصا ) هوكا
املسىم ن يككرهن من قبىهم خب ثل ِ
من أرب اإلسالم ذكر األم ا هاسفجاثغ ل صيغ جس ل هللا صى هللا لىيه هسىم ذلي:
ذُل ه ال ت َقا ا
"اذكرها
حماسن م َتكم" هق له لىيه الصالة هالسالم" :إذا ما َ صاحبلم َ
َ
ذيه" الكي جهاه أث راهر هص ه ص يح اجلامع .هأمىن هللا كفاثه اللرمي لى من رلا
ِ ِِ
ِ ِ رِ
ِ
ِِ ِ
ين َآمن ا َجثَّرنَا
ين َسبََّق َان ل ْإلميَان َهَال َْجت َا ْل ِ قَّى ثِنَا ح ِالا لِىرك َ
ثق لهَ { :جثَّرنَا ا ْحف ْر لَنَا َهِإل ْ َاننَا الك َ
هف رجِح ٌيم} [س جة اثشر.]10 :
ري َجؤ ٌ
إِن َ
هال ياين وكا أثُا الفغا ي لن أ طائهم ذفقُيس األشخاص شيث هذكروم خب شيث آ ر
هال لصمغ اإلسالم إال للفاب هللا هجس له.
هولكا أئمغ اإلسالم ه ىفاؤه من الصاثَّي الكين حلم ا البالر ه ُم ا الابار إب الص كان ا
وم أي ا يككرهن من قبىهم من اخلىفاث هاألمراث خب هذاث هلم هالرتاذا ثف ىهم هأكثروم
وكا أرلا هحمبغ وم اخلىفاث الراشُهن ج ي هللا لنهم ه اصغ أم املؤمنَّي لمر ثن اخلطاب
ج ي هللا تااىل لنه ذلان يككر سىفه أل ثلر الصُيق خب هإلجاب شُيُ لى املأل هثَّي
األص اب حبا له هتاىيما لىمسىمَّي لل ذاث هترسيخا ملبُأ إسالمي هو أن ينسب الف ل
هثياان لألار الاظيم ملن س رن سنغ حسنغ هإشارة
ألوىه هأن تككر الف ائل اإلسالميغ هتنشر ا
ثشي خ اإلسالم هقارته الاظام الكين مبف ا لى وكا الُين هنشرهه هأنفق ا أم اهلم سبيىه
هقُرم ا أجهاحهم ذُاث له.
هكان أث ثلر الصاحب األهل لرس ل اإلسالم لىيه الصالة هالسالم هأهل من أسىم هأنفق
ُمىصا ذا لزميغ هجأي جااح اإلسالم
كل أم اله سبيل اإلسالم هأهل ىيفغ لىمسىمَّي
ر
ا
هكان لمر جيىُّه ألال ذلي هيارف َتجيخ اهاره وكا الُين ذما قُرم نفسه لىيه مرة
ُمغ املسىمَّي هالاُالغ ثينهم ثل كان يق ل
هاحُة ل ذع من ش ن الذفه هط ل مُرته
ثلل ت ا ع (كما هجر األ باج َتجيخ اخلىفاث لىس طي) :أث ثلر سيُِِان.
هيق ل ماجباا ثق ة إميانه :ل هز َن إميان أيب ثلر إبميان أول األجض لراح هبم!
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همن أمجل أق اله ذيه :ل رر أين شارةٌ صُج أيب ثلر!
هثىغ من حبِه له همقفه ثه أن قال :هرر أين من ِ
اجلنغ حياب أجى أل ثلر!
ِ
ههجر كفب األرب أنه مسع منشُا ينشُ:
اب
ما ساسنا مثىي اي اثن
أثر لألقص هلألص ْ
اللفاب
اخلطابثاُ النيب صاحب
ْ
ْ
ذنخسه لمر هقال :أين أث ثلر هيىي؟!
نام ..ولكا كان ال ذاث ..هولكا يل ن األرب!
هيق ل ذيه اخلىيفغ الراثع أم املؤمنَّي لىي ثن أيب طالب ج ي هللا لنه :هالكي نفسي ثيُه ما
اسفبقنا إىل ٍ ُّ
قط إال سب َقنا إليه أث ثلر!
همشيُا لخلىيففَّي األهلَّي :الناس ثاُ جس ل هللا صى هللا لىيه هسىم أث ثلر
هقال مارتذاا
ا
هلمر.
أما لمر ذف ائىه كث ة هحنن ننقل ما قال اخلىفاث املف رهن لمن قبىهم هقُ قيل أليب ثلر
مر ه :ماذا تق ل لرثي هقُ هليت لمر؟ قال :أق ل له :هليت لىيهم وم.
إيل من لمر.
هقال قبل ذلي :ما لى ظهر األجض جال ُّ
أحب ر
كر الصاث ن ذ يهال ثامر.
لىي ج ي هللا لنه :إذا ذ َ
هق ل ِ
هللرتاف مجيل من اخلىيفغ مااهيغ هجر ق له :أما أث ثلر ذىم ي ِرر الُنيا همل ترره هأما لمر
ِ
ظهرا لبطن!
ذ جارته الُنيا همل يرروا هأما حنن ذفمرحنا ذيها ا
أما من كان حلمه مىلا اإلسالم أه حصباا ذمن الطبياي أالِ يق ل مق لغ أيب ثلر هلمر
هلىي إال من وُاه هللا ذقال مبق لفهم هسىي هنجهم مثل اخلىيفغ الاارل لمر ثن لبُالازيز
ِ
جمحه هللا..
ذإذا كان لمر ثن لبُالازيز أقاُ لنُما أ رب لخلالذغ لشا جه ثثقل املسؤهليغ لىيه ذإن املؤج َّي
يككرهن لن لبُاملىي ثن مرهان أنه قال ملَِّا أذ األمر إليه هاملص ف حجره أطبقه
هقال :وكا آ ر الاهُ ثي!
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جمفهُا لاملَّاا لثُياب هاألرب.
هياين االنشغال ثه ذقُ كان طالب لىم ا
هممن يككرهن منهم خب سىيمان ثن لبُاملىي الكي قال ذيه اثن س ين جمحه هللا :يرحم هللا
سىيمان اذففح الذفه إبحيائه الصالة مل اقيفها ها ففمها لسفخالذه لمر ثن لبُالازيز .هقُ
ما حازااي ثُاثق.
لقُ نظر وكا اخلىيفغ املرآة ذ لجبه شباثه همجاله ذقال :كان حممُ صى هللا لىيه هسىم
ِ
حىيما هكان
نبيًّا هكان أث ثلر ص ُِي اقا هكان لمر ذاجهقاا هكان لثمان حييًّا هكان مااهيغ ا
الشاب!
سائسا (سياسيًّا) هكان ال ليُ ابِ ااجا هأان املىي
ِ
يزيُ صب اجا هكان لبُاملىي ا
هللن ما راج لىيه الشهر حىت ما !
هل نظران إىل الطا رمغ اليت أصيب هبا املسىم ن وكا الاصر هما نلب ا ثه جؤساث احفصب ا
اثلم من الشاب همن الرؤساث الساثقَّي لارذنا كيف يككرههنم!
إهنم يككرهن مثالبهم هنقائصهم هقبائ هم كىرها هزايرة لىيها هال يُل ن شيئا منلرا هقبي ا
إال ألصق ه هبم هخيرا ن أهجاقهم القُميغ هيلشف ن لالقاهتم املشب وغ هاألم ال اليت هنب وا
هالف احش اليت اجتلب وا هالسج ن اليت مىؤهوا ..اخل .هقُ يل ن أكثر ما يق ل ن ذلي
حقا هللنهم للف كيُ أس أ منهم هأكثر ثشالغ القفل هالنهب ..هكلٌّ يككر اآل ر مبثالبه
هو أس أ منه ألهنم ال خيُم ن رينا هاحُا ذيه جذافهم مجياا ثل خيُم ن مناصبهم هشه اهتم
ِ
مجياا!
هال حيب ن أن يفقُمهم وكا أحُ! ههللا املسؤهل أن خيىِصنا من وؤالث هوؤالث ا
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اثنيًا :الرتاجم
() 1
قناة األعالم والوفيات!
ُّ
تسفاُ له أملانيا هو ثاب قناة ذ ائيغ اصغ ثلباج السن
نقىت هكاال األنباث ربا ذريُا
(من  50سنغ ذما ثاُ) مفخصصغ إذالغ أ باج ال ذيا هاجلنازا ثُثا من ترتيبا الُذن
" ذكر وكا جاب
حىت املقربة مرهجا ثففاصيل اجلنازة هقُ أطىق لىيها اسم "ايف س
من سنغ  1428وَّ.
مقاثل "إثُالا "

هألفرب وكا إثُالا تن ع اإللالم مع ذ ائُ همناذع ال َتف
ذ ائياتنا م لا مفُنيغ هُمزيغ!
هقُ أحببت أن أقرت أمرا مفيُا وكا هو إنشاث قناة مفخصصغ ألالم األمغ هال
ألىن األلالم الكين اثفىيت هبم أمفنا منك سق ط اخلالذغ اإلسالميغ الكين جيُهن من يطنطن
هيُنُن هلم من أص اب ال مائر القاثىغ لىبيع هالشراث هسائل اإللالم املخفىفغ هللن
ألين ألالم أمغ اإلسالم املخىصَّي لُين هللا اثنيف من الاىماث هالفقهاث هاألص ليَّي
ِ
ِ
املفسرين هلىماث الاقيُة هاللالم هالرتث يَّي هأول السى ك
هالق اة هاحمل ُِمَّي ه ِ
القراث ه ِ
هلىماث االافماع هاول الرب هاإلحسان هلىماث الىغغ هالن هالبالحيَّي هاألرلث هالشاراث
املىفزمَّي هلىماث الطبياغ هالليمياث هأن اع الاى م الب فغ هالفطبيقيغ من األطباث هاملهنُسَّي
هالراي يَّي هح وم هأول الفن هالاماجة هاملؤج َّي هاجلغراذيَّي هامللفشفَّي الكين مىؤها مساث
اث اجة للاىم الناذع هالثقاذغ املفيُة .
ه س وم هذكر ذ ائىهم هآاثجوم ما يايُ الثقغ للنفس هحيفز اهلمم إىل الامل هاإلنفاج
مع الف مر هاالقفُاث ثرااال األمغ املقفُجين.
احملُمَّي إما حيار هم ليغ إبلطاث ماى ما
ثل يفناهل مجيع األلالم الساثقَّي ه َ
َتجخييغ ههاقايغ لنهم أه مع الفنبيه إىل ما يىزم من اهلف ا هاأل طاث ذيمن اانبه الص اب
منهم

حلمغ هنقُ لىمي.
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همن الف ائُ اجلمغ هلكه القناة و جثط الاامل الاريب هاإلسالمي من الل الفاريف لأللالم
الساثقَّي هامل ا رين مع ثيان أنشطفهم هحب مهم همؤلفاهتم الاىميغ هذكر ال ذيا اثا رة من
متر السنغ هالسن ا هال يارف املسىم ن اثي
الل مراسىي القناة امل زلَّي أحناث الاامل ذإنه ُّ
من امليت.
هثرامج القناة سفجمع ثَّي القُمي هاثُياب هتن ِِع امل ع هاإل راج من ذكر تراام
فيفغ ميسرة إىل س ٍ مط لغ حىقا إىل لقاثا مع ألالم ذيها تركيز لى اثياة الاىميغ
هالامىيغ هاملهم و ذكر اآلاثج الاىميغ هثيان املطب ع هاملخط ط هما حقق من املؤلفا
القُميغ لأللالم هالفنبيه إىل املفيُة هالرائاغ منها اليت مازالت ترقُ زائن املخط طا  ...ال
شي أن مثل وكا حيُث حركغ ذلريغ ايُة هم اغ مقاذيغ جائاغ هيرثط الشباب ثُينهم هترامهم
هإ اهنم البالر األ رى .ههللا اهلاري.
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() 2
أبو أمامة الباهلي
( 21ق.هـ641 ،م 86 -هـ705 ،م)
ي ثن َل ْجالن ثن هوب الباوىي أث أمامغ من قيس َلْيالن ااىه ثا َّ َّ َّ َّ َّ ََّّهم من ثين
ص َّ َّ َّ َّ َّ َّ َُ ُّ
سَّ َّ ََّّهم ثن لمره ه الفه ح وم همل خيفىف ا أنه من لوىغ هذكر اسَّ َّ ََّّم هالُه ح ذلي
للن الرااح ما أمبت ثلنيفه هكان من أشراف ق مه.
هالرته سنغ ( 21ق.و َّ َّ َّ َّ َّ ََّّ) لى الص يح ذقُ حتُث جلمالغ لن "حجغ ال راع" ذسئل لن
لمره ي م ذاك ذككر أنه كان اثن مالمَّي سََّّنغ هقُ جهاه البخاجي "الفاجيخ اللب " هسََّّنُه
حسن أه ص يح.
ص ِ ب النيب صى هللا لىيه هسىم همسع منه هجهى لنه هحُرث لن لمر هلثمان هلىي
هأيب لبيُة ثن اجلرا همااذ ثن ابل هح وم ج ي هللا لنهم.
هجهى لنه الُ ثن ماُان هسامل ثن أيب اجلاُ هجااث ثن َحْي ة هشهر ثن َح ْ شب هحممُ
ثن زاير األهلاين هآ رهن جمحهم هللا.
جهى له اجلمالغ هله الصَّ َّ َّ َّ َّ ي َّي ( )250حُيثاا هأحارياب هأ باج هأق ال مصَّ َّ َّ َّ ََّّارج
أ رى لُيُة ذلان من امللثرين من الرهايغ هأكثر حُيثه لن الشاميَّي.
لاش لصَّ َّ َّ ََّّر النب ة هلصَّ َّ َّ ََّّر اخلالذغ الراشَّ َّ َّ ََُّّة هازثاا كب اا من لصَّ َّ َّ ََّّر ثين أميغ حىت امس
النيب صَّ َّ ََّّى هللا لىيه هسَّ َّ ََّّىم حتت الشَّ َّ ََّّجرة هوي املسَّ َّ ََّّماة
ىفائهم هجِهي أنه كان ممن ليع ر

ثبياغ الر َّ َّ َّ ان هكان ا ( )1400صَّ َّ َّ ايب شَّ َّ ََّّاجك حزها لُيُة هأي ما يفيُ أنه كان
ثُجا هأ رج الطرباين ما
ا
حماجل حمن الا هقُ أهجر أث نَّ َايم "اثىيغ" ما يسََّّفنفج منه أنه ح ََّّر ا
ُّ
باج طيِِبغ هكان م ََّّع
يُل لى أنه ش ََّّهُ أح اُا للن ثس ََّّنُ ََّّايف هله مع جس َّ ل هللا أ ٌ
مقفِه  -لىيه الصَّ ََّّالة هالسَّ ََّّالم؛ ذه أحُ جااال الُل ة املفملنَّي صَّ ََُّّج اإلسَّ ََّّالم هقُ
َهجر إبسََّّنار حسََّّن جهاه الطرباينُّ أن الرس َّ َل صََّّى هللا لىيه هسََّّىم أجسََّّىه إىل ق مه لُل ِهتم إىل
هجرهه
اإلسَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّالم ههنيهم لن أكَّل امليفَّغ همَّا إليهَّا ذَّكوَّب إليهم هرلَّاوم إىل ذلَّي ذلَّ ركث ه ُّ
اائاا ظمآن ذما أطام ه هال س َّ َّ َق ْه ذنام هجأى أنه أ ثش َّ َّرثغ لنب ذش َّ ََّّرب هش َّ ََّّبع مث
هكان ا
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قال ا :أَتكم جال من أش َّ َّ َّ َّراذلم هس َّ َّ َّ َّراتلم ذرررمت ه اذوب ا إليه هأطاِم ه ذك َكر هلم أنه أطاِم
ِ
ب هجأها من حاله ما يص َّ َّ ُِِق
يطا ْم هلم شَّ ََّّيئاا همل يشَّ َّ ََّر ْ
هسَّ َّق َي املنام ذه شَّ ََّّباان جاين همل َ
ذلي ذ سىَم ا لن آ روم!
ِ
همن أ با ِجه مع الرسَّ َّ ل صَّ ََّّى هللا لىيه هسَّ ََّّىم ما جهاه أمحُ إبسَّ ََّّنار صَّ َّ يح هآ َ رهن أنه أجار
حزهةا ذقال :اي جس َّ ل هللا ارع يل للشََّّهارة ذقال(( :الىهم س َّىِِ ْمهم هحنِِ ْمهم)) قال :ذغزهان
ذسَّىِ ْمنا هحنِ ْمنا هقىت :اي جسَّ ل هللا م ْرين ثامل قال(( :لىيي للصَّ ِم؛ ذإنه ال ِمثْ َل له))
صياما.
ذلان أث أمامغَ هامرأته ه ارمه ال يى َف ْ ن إال ا
ِ
أيمره أبمر آ َر لس َّ َّ هللا أن ين َف َاه ثه
مث إنه طىَب من جس َّ َّ ل هللا ص َّ ََّّى هللا لىيه هس َّ ََّّىم أن َ
ذقَّال لَّه(( :الىَ ْم أنَّي ال تسَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّجَُّ هلل سَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّجَُّةا إال جذَع هللا لَّي هبَّا رجاَّغ هح ر
ط لنَّي هبَّا
طيئغ))؛ (ص يح اجلامع الصغ جقم .)1069
رر ِمن ص ََّّفاته اانباا مجيالا ذككر أنه
همن الل ص َّ بفه لرس َّ ل هللا ص ََّّى هللا لىيه هس ََّّىم لُ َ
"كان من أ َّ َّ َّ َّ َّ ِ
ي الناس سَّ َّ َّ َّ َّنًّا هأطيبه نف اسَّ َّ َّ َّ َّا"؛ (جهاه اثن أيب الُنيا "مُاجاة الناس" جقم
 153هالطرباين املاجم اللب جقم  7838هذيه لىي ثن يزيُ األهلاين هو ايف هلاىه
يفق رى ثطريق أ رى لى ُياب هجر املصُج األهل منه).
هله أ باج أ رى يفهم منها أنه كان مطر اىاا لى أح ال النيب ص َّ َّ َّ َّ َّ ََّّى هللا لىيه هس َّ َّ َّ َّ َّ ََّّىم ب اا
لجملفمع املُين؛ ذه يس ل هيرهي هيشاجك مناحي اثياة املخفىفغ.
ِ
ىما كث اا حزا هتابرُ هرلا
ش ََّّهُ ذفح مص ََّّر هس ََّّلنها مث انفقل إىل الش ََّّام هنزل محص جهى ل ا
اب لى هحُة الص َّ َّ َّ ََّّف هحي ِِكج من الفرقغ هيق ل لن األزاجقغ:
ثازميغ هإميان هص َّ َّ َّ ََّّرب هكان حي ُّ
ِ
"ص ِِفَّي" هأهجر حممُ ثن ساُ ق له" :شهُ
لىي
"إهنم ُّ
شر قفى " هقُ ذكر أنه كان مع ٍِ
ِصَّ َّ َّ َّ َّ َّ ِِفَّي ذلان ا ال جيهزهن لى اريح هال يطىب ن م لِِياا هال يسَّ َّ َّ َّ َّ ََّّىب ن قفيالا" هال ياين وكا
لل َّ ََّّرهجة أنه شَّ ََّّاجك اثرب هلال ك نه مع لىي ِصَّ َّ ِِفَّي أهل األمر قبل ثُث اثرب؛
"البَُّايَّغ هالنهَّايَّغ" أن أل الَُّجراث هأل أمَّامَّغ مل يشَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َهَُّا قفَّاالا ثَّل ل ِزمَّا
ذقَُّ نقَّل اثن كث
مقاليت مااهيغ هلىي ثنفس َّ َّ َّ ََّّيهما حماهجة ار ثينهم ثل ذكر
ثي هتما هذلي ثاُ أن مساا َ ْ
احملر َّي لى املطالبغ ِ
من قبل أنه كان ِِ
ثُم لثمان.
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حائزا لى مقغ مسَّؤهليه يسَّفامل
هكان ذاج اسَّا ش ا
َّجالا لاجذاا لخلطط اثرثيغ مع مل ٍر هرواث ا
امل اقف الصَّ َّ ََّّابغ ذلان طىياغَ اجليش الكي ذفح رمشَّ َّ ََّّق هقُ ا فاجه أث لبيُة ثن اجلرا
َُّلَّغ
ذجرا قفَّل الب اب هلَّار
هثاثَّه ثَّي يَُّيَّه هحل كيف أنَّه لنَُّمَّا ذفح لب املَُّينَّغ ا
لطيفغ هت زيع أرها ٍج مع صاحبَّي له.
ثن أيب سََّّفيان لى ايش لظيم هه راهه إىل الشََّّام
ه السََّّنغ الثالثغ لشََّّرة أ رمر أث ثل ٍر يز َ
يُ َ
مجع ث َّ "الارثغ" من أجض ذىسطَّي ه راه
من من َمن هاههم إىل وناك هلنُما اافمع لىرهم ٌ
أهل قفََّّال
ذهزمهم هحنِم منهم هقفََّّل منهم ثِطري اقَّا لظي امَّا ذلََّّان ذلََّّي َ
إليهم يزيََُّّ أل أمََّّامََّّغ َ
للشَّ ََّّام ثاُ سَّ َّريغ أسَّ ََّّامغ ثن زيُ مث أت ا املُائن (قرب حزة) ذهزمهم أي ا َّ َّا مث "مرج الصَّ ََّّفر"
اليت اسفش ِهُ ذيها مجالغ من املسىمَّي همت رلن و من االنس اب.
هكان يرترر لى اخلىفاث هال الة هيشَّ َّ َّ ََّّاجك اثياة السَّ َّ َّ ََّّياسَّ َّ َّ ََّّيغ انصَّ َّ َّ َّ ا ا هم ِِا اها ه اثياة
ِ
َّاهج لىيًَّّا هماََّّاهيََّّغ أمرمهََّّا هأ رج البخََّّاجي
الاىميََّّغ هاالافمََّّاليََّّغ كََّّكلََّّي هقََُّّ مر أنََّّه حَّ َ
َتجخيَّه اللب ق ل محيَُّ ثَّي جثياَّغ :إنَّه جأى أل أمَّامَّغ َّاج ااَّا من لنَُّ ال ليَُّ ثن لبَُّاملىَّي
الُ ثن يزيُ ثن مااهيغ هو أم ِمحص ذ لق إليه
هاليفه س َّ َّ َّ ََّّنغ س َّ َّ َّ ََّّت هْثانَّي كما أنه لار َ
مفرل من حرير ذفن ر لنه هنصَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ه ه آ ر حياته مرض هاسَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّف ذن ال ايل أن خيرج من
مُينغ محص إىل قريغ قريبغ منها.
هكان لالِ اما مصَّ َّ ََّّى ا ا حي ُِِث هياىم هيبىِِغ ما شَّ َّ ََّّاث هيق ل" :أمران جسَّ َّ َّ ل هللا صَّ َّ ََّّى هللا لىيه
هسَّىم ثفاىيم القرآن هحثنا لىيه" هصَّاج له تالمكةٌ يق ِ
صَُّهنه من اآلذاق قال سَّىيم ثن لامر:
"كنا جنىِس إىل أيب أمامغ ذي ُمنا حُيثاا كث اا لن جسَّ َّ ِل هللا صَّ ََّّى هللا لىيه هسَّ ََّّىم مث يق ل:
ِ
اجملالس من
القى ا هثىِِغ ا لنا ما تسَّ َّ ََّّما ن" هذكر سَّ َّ ََّّىيمان ثن حبيب أنه قال هلم" :إن وكه
َ
ثالغ هللا إايكم هإن جس َّ َّ َّ َل هللا ص َّ َّ ََّّى هللا لىيه هس َّ َّ ََّّىم قُ ثىرغ ما أجس َّ َّ ََّّل ثه إلينا ذبىِِغ ا لنا
ِ
ِ
يؤري
صَّا لى الُل ة هالفبىيغ حي ُِث كالرال الكي لىيه أن ِ
أحس ََّن ما تسَّما ن" هكان حري ا
لىي جمحغٌ للم هح رجغٌ
ما مسع ر ل مجالغ لىيه مس َّ َّ ََّّجُ محص ذقال هلم" :إن ر لَلم ر
لىيلم همل َأج جس َّ َّ َّ َل هللا ص َّ َّ ََّّى هللا لىيه هس َّ َّ ََّّىم من ش َّ َّ ََّّيث أش َّ َّ َّ رُ ذاا لى وكه األ رمغ من
اللكب هالاصبيغ أال هإنه أمران أن نبىِِغَلم ذلي لنه أال هقُ
اللكب هالاصبيرغ أال هإايكم ه َ
ذا ْىنا ذ ثىِغ ا لنا ما ثىرغناكم".
َ
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جمفمع الاقل جأى سَّي ف ثاض اجملاوُين حىِيًّا ذقال" :أما ههللاِ لقُ ذفِ ت
هكان
حليما َ
ا
ِ
ِ
اليب هاآلني هاثُيُ"؛ (أي
الا ِ ُّ
الفف ثسَّ َّ َّ َّ َّ ََّّي ف ما ح ْىيفها الكوب هالف َّ َّ َّ َّ َّ ََّّغ هللن حىيفها َ
صب هالرصاص).
الا َ
َ
املنَّاسَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّبَّا كمَّا جهى طبَّغا لَّه اثَّاكم "املسَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّفَُّجك" ()400/2
ظ هتَّكك
هلَّه هل ٌ
هص ه.
هذكر م الةٌ له أنه كان جاالا حيب الصَُّقغَ هجيمع ما ثَّي الُيناج هالُجوم هالفى س ...هال
مير ٍ
أبحُ إال سَّىرم لىيه صَّغ اا أه كب اا هيق ل:
َّائل إال ألطاه ما هتي له هكان ال ُّ
يقف ثه س ٌ
نفشي السالم".
َ
"أمران نبينا صى هللا لىيه هسىم أن َ
همن أق اله ج َّ َّ ََّّي هللا لنه" :حبِِب ا هللاَ إىل الناس حيبِْبلم هللا" "املؤمن الُنيا ثَّي أجثاغ :ثَّي
همناذق يبغِ َّ َّ َّه هكاذر يقاتِىه هشَّ َّ َّ ٍ
َّيطان قُ ي كل ثه" "كان الناس كشَّ َّ ََّّجرةٍ
ٍ
مؤمن حيسَّ َّ َُّه
ذا ِ َا اىن هي شي أن يا رها كشجرةٍ ذا ِ أش اك".
ايل
هقُ ما ثقريغ "رن ة" القريبغ من محص هكان قُ أصَّ ََّّاثه سَّ ََّّىسَّ ََّّل الب ل ذاسَّ ََّّف ذن ال َ
ليل ن وناك ه سنغ هذاته ا فالف أكثروا قيالا وي ( )81ه( )86وَّ َّ هلال األكثر لى
َّاجي َتجخيَّه  -كمَّا مر  -أنَّه
األ حىت قَّال اثن الربقي :إنَّه ثغ الف! هقَُّ جهى البخ ُّ
ِ
مجياا
اجاا من لنُ ال ليُ ثن لبُاملىي هاليفه سنغ (86وَّ َّ َّ َّ ََّّ) هجهاة سنُه ماُرل ن ا
ئي ا
جَ
هقُ ما هالُه اخلىيفغ لبُاملىي ثن مرهان منفصف ش ال ذفسىم و اخلالذغ من ثاُه
الس َّ َّ َّ َّ ََّّنغ نفس َّ َّ َّ َّ ََّّها هتل ن هذاة أيب أمامغ أها ر الس َّ َّ َّ َّ ََّّنغ املكك جة هيل ن قُ ل ِِمر ()106
سَّ ََّّن ا هذكر أنه آ ر َمن ما للشَّ ََّّام من الصَّ َّ اثغ للن الصَّ َّ يح أن لبُهللا ثن ثسَّ ََّّر
ما ثاُه السنغ نفسها أه ثاُوا.
املرااع:
 االسَّفيااب مارذغ األصَّ اب /ي سَّف ثن لبُهللا ثن لبُالرب القرطيب؛ حتقيق لىي حممُالبجاهي - .ث ه راج اجليل 1412وَّ .1602/4
 أ ْسَّ َّ َّ َّ َُّ الغاثغ مارذغ الصَّ َّ َّ َّ َّ اثغ /لز الُين لىي ثن حممُ ثن األم اجلزجي؛ حتقيق ىيلم م ن شي ا - .ث ه  :راج املارذغ 1418وَّ .375/4 446/2
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 اإلص ََّّاثغ متييز الصَّ َّ اثغ /اثن حجر الاس ََّّقالين؛ حتقيق لىي حممُ البجاهي - .ث ه :راج اجليل 1412وَّ .420/3
 البُايغ هالنهايغ /إمساليل ثن كث ؛ حتقيق لبُهللا ثن لبُاحملس َّ َّ َّ َّ َّ ََّّن الرتكي - .القاورة :وجرلىطبالغ هالنشََّّر 1420 - 1417و َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ 376/12 508 425/10 570 544/9
.86/20 410
 الفَّ ََّّاجيخ اللب  /حممَّ ََُّّ ثن إمسَّ ََّّاليَّ ََّّل البخَّ ََّّاجي - .ث ه  :راج اللفَّ ََّّب الاىميَّ ََّّغ ر. 326/2/2جقم (.)3001
 هتكيب اللمال أمساث الراال /أث اثجاج ي سَّ َّ ََّّف ثن لبُالرمحن املزي؛ حققه ه َّ َّ ََّّبطنصه هلىق لىيه ثشاج ل ار مارهف - .ث ه  :مؤسسغ الرسالغ 1413وَّ .158/13
 حىيََّّغ األهليََّّاث /أث نايم األصَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّبهََّّاين - .ث ه  :راج اللفََّّب الاىميََّّغ ر107/5 ..37/9 175
 سَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ألالم النبالث /مشس الُين الكويب؛ حتقيق شَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّايب األجانؤهط هآ رين - .ث ه :مؤسسغ الرسالغ 1409 - 1401وَّ .359/3
 صَّ َّ ََّّفغ الصَّ َّ ََّّف ة /لبُالرمحن اجل زي؛ حققه هلىق لىيه حمم ر ذا جي رج أحاريثه حممُجهاس قىاجي - .ط  3مص َّ َّ َّ َّ َّ غ همنق غ همزيُة - .حىب :راج ال لي 1405و َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ
.733/1
 الطبقا اللربى /حممُ ثن ساُ - .ث ه  :راج صارج :راج الفلر ر.411/ . اللامل الفاجيخ /لز الُين لىي ثن حممُ ثن األم اجلزجي؛ لين مبراااغ أص َّ له هالفاىيقلىي ََّّه َنب ََّّغ من الاىم ََّّاث .ط 4متيز ثفه ََّّاجس ش َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّامى ََّّغ - .ث ه  :راج اللف ََّّاب الاريب
1403وَّ .277/2
 جممع الزهائَُّ همنبع الف ائَُّ /ن ج الَُّين اهليثمي؛ ثف رير الاراقي هاثن حجر - .ث ه  :راجاللفاب الاريب 1387وَّ .386/9
 ُمفصَّ َّ َّ ََّّر َتجيخ رمشَّ َّ َّ ََّّق الثن لسَّ َّ َّ ََّّاكر /حممُ ثن ملرم ثن منظ ج؛ حتقيق لُة لحثَّي- .رمشق :راج الفلر 1408 - 1404وَّ .76/11
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العربية للرتبية والثقافة والعلوم بتونس ،حنو عام 1426هـ)
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() 3
عباقرة الفكر اإلسالمي يف عصران
أكرب مفلر إسالمي أحُث أكرب أتم

اثياة الثقاذيغ اإلسالميغ

لصران و األسفاذ

"سيد قطب" جمحه هللا الكي ثُأ أريب ا حىت ملع جنمه مث انفقل إىل حياة اجلُ هالُل ة هاجلهار
مفلرا همن ِظِرا
ذانفم إىل مُجسغ اإلمام حسن البنا هشغف مبنهجه حىت األلماق هصاج ا
لىُل ة مث ألى مقامه أكثر ثففس كفاب هللا لز هال الكي ما إن يقرؤه املرث حىت ياجب
من مقاذفه اإلسالميغ هامل س ليغ الشامىغ همن اسفنفاااته هأذلاجه هحتىيالته هكىها ِِ
حترك الاقل
هتغ ج ألماق الفلر مع حالهة اإلميان هثيان لظمغ اإلسالم هأسى ب أريب مش ِِق .هكفبه
مف ذرة همنفشرة همرتمجغ إىل لشرا الىغا همن مل يقرأ له ذل نه مل ي لَُ! أه أنه ليس من
مسىما مل يقرأ له ذه الاالمغ الفاجقغ وكا الزمان.
لصران! ألين أني قُ ال جتُ مثق افا ا
مث أي الاالمغ "أبو األعلى املودودي" مؤسس اجلمالغ اإلسالمغ

لكسفان هجمُر

اإلسالم ذيها هللاب النه غ الفلريغ هاإلسالميغ أحناث من الاامل الكي ما إن تقرأ له حىت
تسىِِم أبنه ذيىس ف اإلسالم همفلر ال يناذَس همن ِظِر ال يغالَب هشجاع ال يهاب ثطش
مقام األمغ ثلفالته الاىميغ املنطقيغ املىيئغ لألرلغ هاثجج القاطاغ
اجلباثرة هاملسفلربين ألى
َ
هاملقناغ اليت ال يلار يقرؤوا أحُ حىت يسىِِم هبا هيسفسىم هلا هيارتف ثابقريغ صاحبها
هإمامفه الفلر هالثقاذغ املااصرة.
هاثلثهم الاالمغ "أبو احلسن علي احلسين الندوي" جمحه هللا جئيس نُهة الاىماث لهلنُ الكي

مجع إىل لىمه الغزير أرلا مجا هذلرا انشطا هالفزاما لإلسالم كما لرذه أول السنغ هاجلمالغ
ال حييُ لنه هال يرتذع لى أحُ منهم ثل حيسب نفسه ارما هلم هو قُج جذيع هملانغ
ساميغ هويبغ هلىم هك نه مُجسغ ثنفسه اال حياته كىها لىُل ة هالرتثيغ هنشر الفلر
اإلسالمي املىفزم.
مث أي الشيخ "حممد الغزايل" جمحه هللا الكي كان ق رمغ النشاط اإلسالمي :رل ة إليه
همناذ غ لنه هتلريسا ألحلامه .هكان انجا ََ لى ألُائه مع لرزة النفس وي لرزة املؤمن
ٍ
هنفس لصاميغ تقُج أن تايش هحُوا اثياة إذا كانت وي
لى اجلاوىيغ هاجلاوىيَّي
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هحُوا لى اثق هكانت كفبه مناجة ثي اث هشاىغ ياث وكا الاصر لىمسىمَّي لامغ
هلىمفلىمَّي للارثيغ اصغ هقُ هاُها ذيها مجيا ا اجلُيُ هاملفيُ هالفنبيه إىل امللائُ اليت
تلار لإلسالم هاملسىمَّي مع شجالغ طرحها هكشف أص اهبا هق ِة ذلر هأصالغ هذكاث
هح رجغ مااجلفها هالرر لى أوىها من املسفشرقَّي هاملالحُة هالاىمانيَّي الكي ياارهن
حق مثل
اإلسالم هوم ثَّي أوىه هيريُهن إقصاثه من منهج اثياة أج ه .لقُ كان قكيفغ ٍِ
كفاثه "قكائف اثق" {ثل نََّ ْق ِكف ِل ْث ِق لىَ الْب ِ
اط ِل ذََّيَ ُْ َمغه ذَِإذَا و َ َز ِاو ٌق َهلَلم الْ َيْل ِممرا
َِ َ َ
َْ
تَ ِ
صف َن} [س جة األنبياث .]18 :هقُ اض مااجك ألال ذلي هانفصر لنفصاج اإلسالم هلى ِِ
حجفه.
هأي ثاُ وكا آ رهن من املفلرين اإلسالميَّي املارهذَّي مبُاجسهم هأساليبهم اخلاصغ هالاامغ
وكا الاصر منهم الشيخ "حممد متويل الشعراوي" جمحه هللا الكي ألار حالهةَ اإلميان إىل
القى ب ثاىمه الفائض هأسى ثه املفميز الُل ة ه تفس كفاب هللا لز هال حىت حُا
حُياب السالغ هقصغ الناس جمالسهم.
هلن ياُم اثُياب لن مفلرين لظماث آ رين ثالر اإلسالم مثل الاالمغ "عبداحلميد بن
بديس" للاب النه غ اإلسالميغ

اجلزائر اجملاوُة هجئيس مجايغ الاىماث املسىمَّي هبا.

ه"مالك بن نيب" جمحه هللا الكي ااثه ح اجة الغرب ثاظمغ ح اجة اإلسالم هاحف رج للُين
هثَّي ق ة اإلسالم هلُالفه النطاق املار هاخلىقي
هالاقل هالثقاذغ جماهبغ ألُاث الُين ر
هاالقفصاري..
همن لظماث الفلر اإلسالمي من األحياث (هأان أكفب وكا املقال) الاالمغ "يوسف
القرضاوي" الكي ذرض نفسه شخصيغ لامليغ ثقامفه اإلسالميغ الفاجلغ هرل ته الاامليغ هالكي
مجع ثَّي األصالغ هاملااصرة ذلان ذقيه األمغ همفلروا هجاذع جأسها ثَّي األمم هصاج ي اوي
القارة هالرؤساث شهرهتم هح جوم ه اصغ ثاُ أن أسس هالفى جائسغ "االحتار الااملي
لاىماث املسىمَّي" ثل إن شهرته ذاقت شهرهتم هالفرب أكرب شخصيغ لامليغ إحُى السن ا
هأحُ الشخصيا املهمغ هاملؤمرة الاامل كىه هكفبه مف ذرة هوي انطقغ ثاى ِِ كابه الُين
هالاىم هثثقاذفه الاامليغ هاطالله ال اسع لى السياسغ الاامليغ هحلمفه هصربه مااجلغ
األم ج مهما كانت ماقُة همسفاصيغ همؤمرة هحساسغ هقُ اض مااجك مع الغرب همع
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املالحُة هالاىمانيَّي ككلي ه ِ
الفرق هما إليها ههللا حيفظه هيارز اإلسالم ثه هأبمثاله من الكين
خيىص ن هلل هحُه هال يشرك ن ثرهبم أحُا.

همنهم املفلر اإلسالمي املارهف "حممد عمارة" الكي تشهُ له كفالته أبنه كاتب إسالمي
همبَّي أص له همقاذفه هماىم لىناس مبارئه هأوُاذه
لبقري ال جياجي همُاذع ق ي لن اإلسالم ِِ
هحايفه هال تلار تربز آذغ من آذا الغرثيَّي هالاىمانيَّي ُ اإلسالم حىت تراه يبارج إليها
اجلم هذلره اثي الناثض ذيفنُِِوا هيففِِفها هحييل كفل الشبها إىل ما ال يؤثه
هجياهبهما ثاىمه ِ
ثه يسف ر من الهلا الش اوُ من اللفاب هالسنغ أبسهل هأمجع ما يل ن مع مقاجان
اطالع لى الفرق هاألذلاج هاألحزاب هاالجتاوا املااصرة أبن الها الفلريغ هالسياسيغ
أراين ه ٍ
هاالافماليغ هاالقفصاريغ هيصُج كث من اللفراب املسىمَّي لن وكه اإلاال .

ه"طارق رمضان" ثفلره اإلسالمي النا ج هاملفط ج هذىسففه اإلسالميغ الق يغ هلبقريفه
ذلر أه مقاذغ ...هيلفي أنه ذرض طرهحاته
طر اإلسالم ا
منهجا لى ياة همقاذغا ال ياى لىيها ٌ
اإلسالميغ لفناذس هتقاجع أكثر الثقاذا هاألذلاج شي الا هاال الغرب كىره يسفمع إليه هصاج
أحُ أوم الشخصيا املؤمرة الفلر الااملي! همن الل ق ة شخصيفه الثقاذيغ هأمثاله
هاه ر املراكز اإلسالميغ الغرب الُل ة إىل اإلسالم شلر "البال" املسىمَّي ألهنم ألارها
ال ُِِين إىل الغرب!
أكثر من هاحُ هللنه أمىن مرا لى حاكم
هوناك من و مفلر إسالمي حبق هقُ يل ن َ
هلغ رماث املسىمَّي هحلم لثُيُ هالناج هكفم أنفاس شابه هظىم هقهر هطغ هجترب...
ذ سف ي أن أذكره مع لظماث اإلسالم هلباقرته هإن القىم ال يطاهلين أن أشيُ ثه ماهم
هأرل هللا أن يغفر يل هله.
هاخل أمغ حممُ صى هللا لىيه هسىم حىت آ ر ثظغ وكه اثياة.
هأت قائمغ ط يىغ ثاُ وؤالث هك هنم مجيا ا يغرتذ ن من إانئهم ثل وم مجيا ا يغرتذ ن من منبع
هاحُ و حبر اإلسالم الاظيم!
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() 4
غريوا آراءهم
أعالم َ
خفاج حبثا لىميا أه جسالغ اامايغ تقُرم كىيا الاى م االافماليغ
وكا الان ان ه افه لي َ
السياسغ هالُين هاألرب هحىت
أه ح وا ذهناك كث من األلالم ح ر ها آجاثوم
النظراي الاىميغ .هإذا ألىن كاتب ما تربُّؤه مما كفب ذإنه ال جي ز نقل ما سبق لنه أنه
قائىه إال لىمقاجنغ هالفنبيه .هال ر
شي أن تفبُّ ِع وكه اآلجاث هأسباب تغِِ وا ذائُة هت ميق ا

لىميا.
ه َتجخينا اإلسالمي شخصيا كث ة ح ر ها آجاثوم هقُ كفب لنهم ما كان ا لىيه مث ما
اسفقرها لىيه هأش َ إىل وكا ترامجهم هذكر أمثىغٌ من ذلي س وم ليل ن القاجئ
لى ثيِِنغ من ذلي هأذكر من وكا اإلمام الشاذاي جمحه هللا الكي انفه إىل املكوب
اجلُيُ ثاُ القُمي منه .هذقهاث كث هن كان ا لى مكاوب ذرتك وا إىل ح وا هأث اثسن
األشاري جمحه هللا الفزم مكوب أول السنغ هاجلمالغ ثاُ أن كان مافزليا أهل أمره.
هأث ن اس كان شالرا ماان ا ذفاب آ ر حياته هح وم...
يىف أح ال ثاض األلالم الاصر
هالكي رلاين إىل اللفاثغ وكا و الغم ض الكي ُّ
لما كان ا لىيه أه ح ر ها
اثُياب أها ر حياهتم مع إشاجا تفيُ أهنم قُ انفه ا ِ
أذلاجوم إىل ح وا هللن الكين ثق ا ماهم أها ر حياهتم وم أنفسهم أصُقاؤوم
الساثق ن هلكلي ذإهنم حىت ل تغ ها أه قال ا كالم ا ال يناسب مكوبهم ذإهنم ال
سرا إىل أن ينطق أحُ أذرار أسروم ثكلي أه أحُ أصُقائهم
يصرح ن ثه! هسيبق وكا ًّ
رهن وا هلثر لىيها ثَّي أهجاقهم
أه تربز هميقغ تفيُ ذلي ك صاايوم أه كىما أ ة ر
ثاُ هذاهتم مبُة.
َتص اجلانب الُيين حياة ثاض األلالم أم هبا االنفباه
هأذكر ونا أمثىغ مفن لغ ُّ
لفب اب من اُيُ...
فب اللث لن األريب املارهف طه حسَّي هلن حقيقغ جا له لن أذلاجه اخلط ة
ك َ
الُين هقُ مسات لقاث ماه قبيل هذاته اإلذالغ هقُ سئل :ما الكي تفاىه اآلن؟ ذقال
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أذ ل شيث لنُي و االسفماع إىل القرآن اللرمي .هنقل لنه ح وكا مما يفيُ تُيُّنه
صل وكا هحباب ذيه لىمي ا و اللاتب هالب ِ امغ اإلسالمي املارهف أن ج
للن الكي ذ ر
اجلنُي جمحه هللا الكي مجع أق اله وكا هح ه أبمانغ مث ذكر أنه مل يلفب همل يؤمر لنه
أنه تنازل لن أذلاجه كفبه الساثقغ هتفصيىه كفاثه "ول ح ر الُكف ج طه حسَّي
آجاثه سن اته األ ة؟".
هاللاتب املسرحي املارهف ت ذيق اثليم (  1407وَّ) كان سيث الفلر جتاه الُين
من ذلي ق له كفاثه "حتت مشس الفلر" (ص " :)15إن اثقيقغ الُينيغ ثايُة لن
هسائل الاىم هرائرة حبثه هإن الاقل يسفطيع أن يهُم الُين كما يشاث ...ذالف ذيق ثَّي
الاىم هالُين رب من الاباب" .هوكا اهل منه للُين أه للُين هالاىم ما ا همن اهل
شيئ ا لاره .هإذا كان يقصُ َتجيخ النصرانيغ من الل ما ذاىه جاال اللنيسغ ذال أبس
أما اإلسالم ذال ت اُ آيغ قرآنيغ هال حُياب نب ي ص يح يناقض حقيقغ لىميغ أق ل
"حقيقغ لىميغ" هذرق ثينها هثَّي "النظراي الاىميغ" اليت مازالت ط ج الب اب
هالفجرثغ.
هقبيل هذاته نشر ت ذيق اثليم "األورام" مقاال مففاليغ ثان ان "مع هللا" أهجر ذيها
أذلاجه الفشليليغ هذيها ح اجا جيريها ثينه هثَّي هللا –سب انه هتااىل -هجر لىيه لىماث
كث هن أثرزوم الشيخ حممُ مف يل الشاراهي جمحه هللا .هلاىه جاع لن أذلاجه أه أسى ثه
تىي اث اجا ه اصغ ثاُ أن حت ُِاه الشيخ الشاراهي حملاهجته الرائي لىن ا لبيان
نُمه أحُ تالميك الشاراهي .هجا له
طَئه .مث إنه زاجه املسفشف قبل هذاته .هذكر َ
و لن حماهجاته املشاج إليها هليس لن كفال أ رى له .هقُ صُج كفاب ذلي
ثان ان "ح بغ هللا".
هوناك شخصيا أ رى تثاج ح هلا أسئىغ اسففهام ذفاجخيهم مىيث للفلر الاىماين
لمل
هاثُامي الاميق أه و األمر ال حيُ الكي يارف لنهم للن يككر لنهم من ثاُ ٌ
أه ألمال إسالميغ هقُ لىمت أن وكا األمر خيفىف من شخص إىل آ ر!
طيث اجلزيرة الس جيغ كان حاجق ا
ذهكا كاتب مارهف امسه "تركي الرثيا " لريب من قبيىغ ِ
ذلر اثُامغ إىل ح ُِِ كب هيلفب اإلسالميا لى النهج الغريب هالفىسفي
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اثُامي هقُ كفب لنه لحاب إسالمي أطرهحفه لىُكف جاه هالفربه من املى ُين هما
للسرطان سنغ  1427وَّ.
حج أها ر لمره ههقف أمام قرب النيب صى هللا لىيه هسىم ذبل  ...هيق ل لصُيق
له لن سبب ذلي :أنت تاىم أننا ترثينا لى حبه منك ثظغ هالرتنا إنه را ىنا مجياا
مل أسفطع متالي نفسي أمام قربه ههللا ذبليت".
هملا اسفهزأ ثه أصُقاؤه من اللفاب الاىمانيَّي هاثُاميَّي ههتلم ا ثه ألرائه مناسي اثج
ِ
رثَّي لصُيق له أهنم ذهم ه ط ذه ال ينظر إىل اإلسالم كُين هللن كثقاذغ ذقط!
هحىت ال يظ رن أنين أؤهل كالمه أنقل ما ذكره صُيقه من حُيثه لثرف قال" :إن
تقُميينا (ياين من الس جيَّي) مل يسفطيا ا أن يص ُِِق ا أنين أريت مناسي اثج وم لُيهم
م قفهم من اإلسالم كُين أان للنسبغ يل األمر ُمفىف اُا اإلسالم و مقاذيت همقاذغ
األمغ".
ثغض النظر لن مصُجه هقُسيفه هما إىل ذلي
هو يلفب اإلسالم ك ي م ع
ِِ
ياين أنه مارذغ ما يشر هيٌف رسر مثل أي رب أه قصغ أه َتجيخ أه مااجلغ اافماليغ أه
لباريغ!
يق ل لنه صُيقه لبُالرمحن اثاج الكي نشر كالمه املكك ج "املثقف" ع 594
(2008/1/28م) :مل يلن يرى تركي الرثيا رجاساته األنثرث ل ايغ لى أهنا م قف
من اإلسالم ثل لى أهنا مساحا إشلاليغ املارذغ جيب الب اب ذيها.اوَّ.
يافز ثه أه
هولكا ترى أن الرثيا كاتب لريب حُامي ينظر إىل رينه كرتاث همقاذغ قُ ُّ
ينقُه للن ال ينظر إليه رينا همافقُا خي ع له .ههللا ألىم.
هقُ كفبت مقاالا لن "لبُهللا ثن مح ر الطريقي" أثرز مؤسسي منظمغ أهثي هأهل هزير
اثي هال
لىبرتهل السا ريغ ذقُ اجته إىل اإلسالم هألف ثيفه هكان يؤذن اامع ِ
تلار تف ته صالة اجلمالغ هله أذلاج يساجيغ ساثقغ هأتييُ ملناوج لرثيغ شي ليغ
كفالته اليت مجات هنشر من قبل مركز رجاسا ال حُة الارثيغ الكي كان من
مؤسسيه همل ينقل لنه أنه نُم لى أذلاجه الساثقغ.
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كر أنه أنشُ قصيُة جائاغ أمام قرب
كما كفبت مقاالا ثان ان" :ول َتب نزاج قباين؟" ذقُ ذ َ
النيب صى هللا لىيه هسىم سن اته األ ة للن أح اله هكىماته أايمه األ ة تُل
لى الفزازه ثشاره هاذفخاجه مبنهجه همل ينقل لنا من قبل أصُقائه هلائىفه
ثلل ه
أنه تنازل لن شيث منه هقُ ش رلي ثا هم نسبغ تىي القصيُة له هلاىين منهم.
هصال ااوَّي ذنان هزاال مصري مارهف اشفهر أبلماله اللاجيلات جيغ أشهر
اسفغل من قبل الاىمانيَّي أس أ اسفغالل هألىن ثاُ هذاته أنه
الص ف املصريغ هقُ
ر
ما مبرض "االكفئاب" (لام  1406وَّ) هيبُه أنه انازل لن أصُقائه الساثقَّي لفغ ٍُّ
أذلاجه ٍ
هنُم لى منهجه ذقُ أطىق ثيفه هالفىن هبا هظهر ذيها ثص جة مجيىغ هكان
آ ر ما كفبه شار إسالمي جائع لألطفال هل أنه كان ككلي من قبل ملا ألطفه الُهلغ
منصب املسؤهل الاام لن مقاذغ الطفل ثل ملا نشر له زاالا هال كاجيلات ا هاحُا همع
ذلي مل أقرأ أنه "َتب" أه نُم لى ما سبق له من جسم هكالم .هقُ تل ن هسائل اإللالم
اثل ميغ هالقائم ن لىيها وي السبب حجب حقيقغ ما آل إليه أمره.
مما قاله "حن ة لألطفال" ثان ان "جثنا" اليت أظنها نشر ثاُ هذاته (ذكر املصارج
تفمغ األلالم):
مَّي الىي ك رج اللرة األج يغ ؟
مَّي الىي ر رهجوا كُه حبنِِيغ ؟
مَّي الىي الف ا اللب لىرقها؟
ما تقاش منها أي نقطغ َميره؟
مَّي الىي لمل البين آرمَّي ؟
مَّي الىي ِأراان لق ل هقى ب ؟
جثنا.
احنا ثن ب جثنا ....هجثنا ثي بنا
هحيبنا أكرت كمان ملا حنب ثا نا
ِ
هيق ل ذيها:
مَّي ملا ثنطىب يسمانا ؟
ِ
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مَّي الىي قىبه لىينا هاحُ هاحُ؟
هكىنا حنبه  ....و ال احُ ؟
جثنا.
ههللا ألىم خبامتفهم.
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() 5
العربوي حيذر
لمر صا الارلهي (هامسه اثقيقي اثمالهي)
من ألالم اجملاوُين هاملصى َّي اجلزائر.
ه ع حتت اإلقامغ اجلربيغ حىت حص ل اجلزائر لى اسفقالهلا.
هقُ ت منك لام  1405وَّ.
حكج وكا الاامل الرتث ي اجملاوُ من الث جة الشيايغ هأتم وا لى املسىمَّي هالاامل اإلسالمي منك
سيطرهتا لى إيران.
هللن كث اا من ت ايها الُلاة هاملصى َّي ال يؤثه هبا
هال تقُج قراثاهتم لىمسفقبل هحتكيراهتم لألمغ.
( 1438/12/22وَّ)
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() 6
سعيد بن راشد اليمين
(1429 – ....هـ) (2008 – ...م)
إمام ه طيب.
أقام الرايض حىت هذاته .أ رم ه طب اامع األم لبُهللا ثن لبُالازيز
من مُينغ الُمل َ
اللائن حي املََّىَز حن ( )40لام ا الكي صاج من ثاُ "اامع ارم اثرمَّي الشريفَّي املىي
ين اجلامع لام (1389وَّ) هكان
لبُهللا ثن لبُالازيز" ذلان من أقُم األئمغ للرايض هقُ ث َ
يؤم ذيه هو يؤِذِن.
هالُه ُّ
هكان الشيخ سايُ طيِِبا مه ركلا وارائا صىيت هجاثه سن ا ذقُ كنت ااجا له هااجا لىجامع
يؤم ذيه .هكان خيفاج من اخلطب ما يفاىق لألم ج الفقهيغ هاالافماليغ رهن إاثجة مثل
الكي ُّ
ظ أت ر
الابارا هاملاامال هلن أح ال الشباب هاملسؤهليغ هأهقا األذان هقُ الح َ
ثاض املؤِذِنَّي لن ِ
األذان هل لُقائق قىيىغ هي صي للامال الفقراث هاجلاليا اإلسالميغ هحي ِِكج
من االلفُاث لى حق قهم هتسخ وم لغ لمىهم هيُل ل يل األمر ثصفغ اصغ هلىمر
كث ا هلى الُين مع جقغ القىب .هال يفارض ألح ال املسىمَّي الاامل هاملخاطر احمليطغ
هبم هذكر ألُائهم هت ايههم إىل ما ينبغي هو ما يقبِل لىيه املسىم ن هيفش رق ن إىل مساله.
ه ذصل الشفاث كىه تقريبا يُل اخلطبغ الثانيغ من كل مجاغ أرليغ االسفسقاث الط يىغ
هيقرأ من ال جقغ هكان ذا ص اه جي.
همل يلن يهفم جب انب النشاط هالثقاذغ املسجُ هال ياظ الناس لُا شهر جم ان ذيقرأ
كفيب ثاُ الاصر .هحىت جمىغ اثائط تلار تل ن ذاجحغ ماظم األهقا  .إال أن حتفيظ
القرآن كان مهفما ثه هالقائم ن لىيه شباب من هزاجة األهقاف .هاجلامع كب يصىر ذيه صالة
الايُ هاالسفسقاث ذمجال اإلجشار هالف ليغ ذيه هاسع.
هكان لُيه إملام للاىم للن مل ألرف أنه يصنرف مع الاىماث البىُ أه أنه ما كان يقصُ
ألال الاىم هلاىه كان منازالا لنهم ثسبب مر ه املزمن أه اجتباطه الُائم لملسجُ أهقا
اُا لى اث ج هإمامغ املصىَّي هل كان مري ا ا هياىن
يصا ا
الصالة اخلمسغ هقُ كان حر ا
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ثنظاذغ املسجُ هتنظيم أم جه ثشلل ايُ هيهفم ثفلمىغ الصف ف هلُم ترك الفَرج هترصيصه
كث ا ه طب طبغ كامىغ ذلي هيؤشر ثيُه إىل من ال يسف ي هيلرج ذلي حىت يط ل
صر هال حيرم
هقُ ا ثه ثلىما من م م مَّي أكثر من مرة ألاىه هو حيرص لى ذلي هي ُّ
الصالة حىت يطمئن...
هيهفم مبظهره هحسن مسَْفه كث ا هال حي ر إىل املسجُ إال ثَّ "البشت" (الاباثة) حتقيقا لق له
نُ ك ِِل َم ْس ِج ٍُ} [األلراف !]31 :هكان ذطن ا حي ُِِق النظر األشياث
تااىل { :كهاْ ِزينََّفَل ْم ِل َ
ِ
رمه ذيما يارف
هيفم ران ذيما ح له .هقُ أصيب مبرض الفشل اللى ي لسن ا ذلان يص ِفي َ
كل مرة.
األسب ع هيبق حتت األاهزة حن أجثع سالا
للغسيل اللى ي مالث مرا
هاثفىي أبمراض أ رى ذلان يبق املسفشفيا شه جا هكان صب اجا ال يشفلي من أمرا ه
اارا أم جه قىيالا ما
ألحُ هيفجىرُ ثقُج ما يسفطيع هقُ َ اف أها ر لمره .هكان ًّ
يبفسم للنه لطيف املاشر حمبرب حُيثه مع الناس.
ما للسلفغ القىبيغ ي م السبت  18ش ال  18تشرين األهل (أكف ثر) هقُ أ رم املصىَّي
صالة الفجر من الي م نفسه هكان حن السفَّي من لمره هح ر انازته هرذنه همل يشي
منه أحُ .جمحه هللا جمحغ هاساغ.
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() 7
راثء حممد قطب
ما َ أحُ ِ
ألالم الُنيا!
جح الاى ِم هالفل ِر ي ٍم من األايم
ما َ القطب الكي كانت تُهج لىيه َ
ما َ الكي يبل لىيه ِ
ثُل الُمع
للُم َ
ما َ األسفاذ حممُ قطب
الكي مأل مساثَ الاىم
و هأ ه سيُِِ
ٍ
ٍ
إسالميغ اارة
ثثقاذغ
كفاب هللاِ ِ
هإثُاع ذلري إسالمي انث ٍع من ِ
هسنغ جس ِله صى هللا لىيه هسىم
ٍ
جصينغ هذل ٍر ق ٍمي ه ٍ
يااجلان هاقع املسىمَّي رل ةٍ ٍ
ِ
أرلغ حملمغ
َ
َ
أثرز مفلرين إسالمي ِ
لصريهما
َّي
َ
ذلاان َ َ
مل يسبقا إثُالهما الفلري اإلسالمي
ِ
كامل املام جةِ كىِِها
ر
ايل إسالمي ٌ
هترىب لى كفبهما همقاالهتما ٌ
تاج ِ
للنقل منهما
هاللفب ُّ
هحىت األسفاذ سيُِِ كان ينقل منه
ه اصغا من ِ
كفاثيه الرائاَّي "اإلنسان ثَّي املاريغ هاإلسالم" ه "ااوىيغ القرن الاشرين"
ٍ
مسىم ذه شخصيغ لميقغ مسفقىغ مفميزة
هلنُما قرأهتما أحسست من اُيُ أبنين ٌ
ٍ
أجض مباجكغ
هلا اكهجوا ال اجثغ
قيغ مىغ مغ أه حر ٍ
ال أحفاج ثاُوا إىل مقاذا ٍ أ رى شر ٍ
ثيغ م ث ثة
هجمبا مل أمت رن لقاث ٍ
أحُ مثىما أحببت لقاثَ وكا الاىَ َم اللب
َ
الكي أكرب ذيه مقاذفه اإلسالميغَ هالاامليغ
انب النفسيغَ منها هاالافماليغَ هالفنيغ
ه اصغا اجل َ
مث ذخره همتسله هالفز َازه ِ
ثُينه حىت ِ
ألمق األلماق
َ
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هلنُما جأيفه
هسىرمت لىيه
كبغ من ِ
هاىست أمسع منه مع ك ٍ
طىبغ الاىم
ائل ِ
أه ِ
القرن اهلجري وكا
ِ
ِ
مسااُ ملغَ الصغ ة
أحُ
ازرر حبًّا له
ال لىاى ِم وكه املرة
ِ
الشُيُ لنُه
ثل لىف ا ِع
ٍ
أحُ مهما كان ش نه
حتس من هجائه تاالياا له لى
الكي ال ُّ
انه إىل ِ
ذقُ كان ويناا ليناا مع إ ِ
أثاُ ح ُِ
ِ
هينطبق لىيه ق له تااىل{ :أ َِذلرٍغ َلىَ الْم ْؤِمنِ َ ِ ٍ
ين}
َّي أَلرزة َلىَ الْ َلاذ ِر َ
هيفلىم ٍ
ٍ
هسلينغ هإجيا ٍز مع ه
هبُهث
جمحي هللا اي أ ا اإلسالم
َ
مفلر اإلسالم
هاي َ
رمت من ذل ٍر نظيف
لما قُ َ
هاز َاك هللا اا ِ
ٍ
همقاذغ لاليغ
هرل ةٍ لظيمغ.
1435/6/4وَّ
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() 8
توفيق احلكيم واإلسالم
ت ذيق اثليم كاتب مسَّ َّ َّ َّ ََّّرحي مارهف لُى مثقفي الارب هقُ قرأ مسَّ َّ َّ َّ ََّّرحيا كث ة له
هكنت ألجب من قُجته لى ت زيع األرهاج ثَّي ش ََّّخص ََّّيا املس ََّّرحيغ هحنلفه إراجهتا مع
لرثيغ ذصَّ ََّّي غ هنص مفماسَّ ََّّي هلنُما قرأ له مسَّ ََّّرحيفه "حممُ" مل أذرق ثينه هثَّي "سَّ َّ ة
اثن وش َّ ََّّام" س َّ َّ ى الرتتيب اجلُيُ الكي قُرمه ت ذيق اثليم هإاثجته القاجئ من الل تقُمي
نص أريب اُيُ يفلىم ذيه األشَّخاص ثُل سَّرر َتجخيي هقصَّصَّي هك نه مل يفال شَّيئ ا سَّ ى
انفشال األمساث من ثَّي النص ص هلصق كل ذقرة لسم شخصيغ النص املسرحي..
هال ينلر هلكا اللاتب املسَّرحي قُجته هثرالفه هإثُاله املسَّرحيا هكان له شَّ ن أريب كب
مصر اصغ كما شغل مناصب لىميغ ذيها ذقُ لمل الق اث مث كان مُيرا لإلجشار
االافمَّالي ث زاجة الشَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّؤهن االافمَّاليَّغ هلمَّل الصَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّاذَّغ همَُّيرا لَّامَّا لَُّاج اللفَّب
همنُهلا ملصَّر الي نسَّل هجئيسَّا الحتار كفاب مصَّر مث تفرغ لألرب هكان يث ثَّي اثَّي
هاثَّي ق ََّّااي تث اجلُل هاخلالف هاملناقش ََّّغ هتس ََّّفمر وكه املااجك الفلريغ أس ََّّاثيع هش ََّّه جا
هقُ ت لام 1407وَّ.
هال ََّّكي يهمن ََّّا و ََّّكا املق ََّّال و مارذ ََّّغ م قف ََّّه من ال ََُّّين من الل ثاض م ََّّا كف ََّّب هأاثج
لنارف مُى الفزامه أه تفىفه من أحام الُين اثنيف.
همن األذ َّ َّ ََّّل أن نبُأ ثككر جأيه نفس َّ َّ ََّّه هثيان منهجه همس َّ َّ ََّّىله أه مافقُه هذىس َّ َّ ََّّففه
اثياة حياب سََّّئل مرة لن نفسََّّه ذ ااب ثفاجيخ " :1986/9 /6ت ذيق اثليم شََّّخص ال
ألرف لنه شَّ ََّّيئا كث ا ..هإين أقرأ لنه أحياانا ثاض ما ينشَّ ََّّر لنه ذ جاه شَّ ََّّخصَّ َّا آ ر ..أما أان
ذ سَّ َّ َّ ل نفسَّ َّ ََّّي رائما :ما وي املهمغ اليت كىفت هبا وكه اثياة امل ق تغ ..هكىما سَّ َّ ََّّر
طريق حيَّا ذطنَّت ذجَّ ة إىل أن وَّكا الطريق ليس و الطريق الَّكي تصَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ جتَّه ..هل كَّان
طريق حيَّا الذفَّا مثَّل الذفَّا املرهج تنبهين إىل أن وَّكا الطريق يؤري إىل اهَّغ كَّكا كنَّت
تنبهت من أهل األمر همل أهاص ََّّل الس َّ  ..ذ ان إذن ُمى ق َّ يغ لُم ها ر الذفا مرهج
شاجع حيا الط يل."..
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أق ل :ذ ين و من رينه الكي "يُين" ثه؟! هإذا كان يشَّ ََّّل من لُم ها ر الذفا تنبهه
اثياة هال يارف املهمغ اليت كىِِف هبا ذ ين و من كفاب جثه هو م ا ر ثي َت مص َّ َّ َّ ََّّر
هملفبََّّاهتََّّا هذيََّّه األمر هالنهي هقصَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّص األهلَّي هاآل رين هالرر لى املى ََُّّين هاملنََّّاذقَّي
ِ
املؤمن لآل رة هو الُسَّ ََّّف ج
هاملشَّ ََّّللَّي هطريق السَّ ََّّاارة اثياة الُنيا هالطريق املمهُ ه ِ
منهجا اثياة ملا قال ذلي اللالم.
الاام جلميع املسىمَّي؟!! إنه ل اَتكه ا
هيق ل كفَّاثَّه "حتَّت مشس الفلر" (القَّاورة 1937م) ص  :15إن اثقيقَّغ الَُّينيَّغ ثايَُّة
لن هسَّ ََّّائل الاىم هرائرة حبثه هإن الاقل يسَّ ََّّفطيع أن يهُم الُين كما يشَّ ََّّاث ...ذالف ذيق ثَّي
الاىم هالُين رب من الاباب!
أق ل :إنَّه هبَّكا يهَُّم إميَّانَّه ثَُّينَّه ثنفس َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّه إذا مل يلن َتب منَّه ذمىت هأين تاَّاجض ريننَّا مع
تبَّي
حقيقََّّغ لىميََّّغ؟! هوََّّكه مئََّّا اللفََّّب املؤلفََّّغ اإللجََّّاز الاىمي القرآن هالسَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّنََّّغ ِِ
أراين
سَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّبقهمَّا إىل اكفشَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّاذَّا لىميَّغ مَّكوىَّغ! هللن الَّكي يفاَّاجض مع الاىم حيثيَّا
أ رى ألهنا ُمالفغ لى ق.
هذكر صَّ َّ َّ ََّّاحب "االحنراف الاقُي" أن ت ذيق اثليم من أكاثر املف مرين للغرب هالُالَّي إىل
جر لىيه مفلرهن هلىماث لس َّ ََّّخريفه
أَّناطه هأذلاجه اص َّ ََّّطُم لألزور لس َّ ََّّخريفه للُين هأوىه ِ
لهلل تااىل يرى أن حتليم شَّرع هللا ل رة إىل الاصَّر اثجري يافربه اليه ر صَُّيقا لُهيىفهم.
اوَّ.
ض ذ ه" -آرم لبيط" قال الشيخ لبُاثميُ كشي جمحه هللا" :ت ذيق اثليم
هلنُما قال -ذ ر
حياب ال ت ذيق هال حلمغ" .مث يفنهُ الشيخ هيق ل مف سفا :وؤالث وم أرلؤان.
هقبيَّل هذَّاتَّه نشَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّر صَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ يفَّغ "األورام" مقَّاال مففَّاليَّغ ثان ان "مع هللا" أهجر ذيهَّا أذلَّاجه
الفشَّ َّ َّ َّ ََّّليليغ هذيها ح اجا جيريها ثينه هثَّي هللا سَّ َّ َّ َّ ََّّب انه هتااىل!! هجر لىيه لىماث كث هن
أثرزوم الش َّ ََّّيخ حممُ مف يل الش َّ ََّّاراهي هقُ ص َّ ََُّّج كفاب ذلي كفاب ثان ان "ح َّ ََّّبغ هللا"
الكي أت ثياانته.
هأظن أنه جاع لن أذلَّاجه أه أسَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّى ثه تىَّي اث اجا ه اصَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّغ ثاَُّ أن حتُراه الشَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّيخ
الشَّ َّ ََّّاراهي حملاهجته الفىفزي ن لىن ا لبيان طئه .مث إنه زاجه املسَّ َّ ََّّفشَّ َّ ََّّف قبل هذاته .هذكر
نُمه أحُ تالميك الشَّيخ الشَّاراهي .هجا له و لن حماهجاته املشَّاج إليها هليس لن كفال
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أ رى لَّه لى مَّا يبَُّه هكَّان و الَّكي طىَّب ح َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ج الشَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّاراهي لرؤاي جآوَّا ه هنَّايَّغ
هحجرا يفيمم ثه ذفيمم هأرى الص َّ ََّّالة هكان
حُيثهما أح َّ ََّّر الش َّ ََّّاراهي له سَّ َّ جارة ص َّ ََّّالة
ا
يررر لباجا االسفغفاج..
همما جر لىيه كفب:

 غض ــبه للا :حول بيان الش ــيخ الش ــعراوي ض ــد كل من توفيق احلكيم ،يوس ــف إدريسوزكي جنيب حممود /حممُ الُ اثثت.ع القاورة راج اثثت 1403وَّ  54ص.

 احلكيم يف حـديثـه مع للا ومـدرس ـ ـ ـ ـ ــة املتمردين على الش ـ ـ ـ ـ ـريعـة /لبَُّالاظيم املطاين.عالقاورة :راج اللفاب اإلسالمي 1403وَّ 200ص.
 ال اي حكيم /أمحُ ي سَّ َّ ََّّف املراحي سَّ َّ ََّّيُ أمحُ السَّ َّ ََّّىيمي.ع مصَّ َّ ََّّر 1403و َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ (لىالغالف :حُياب اثليم هجر الشيخ الشاراهي لىيه).

 ملن اس ـ ـ ــتمع توفيق احلكيم وإل من حتدث /ذاجهق أمحُ رس َّ َّ َّ َّ قي.ع اإلس َّ َّ َّ ََّّلنُجيغ :راجالُل ة 1404وَّ 82ص.
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() 9
أنيس منصور واإلسالم
من خالل مقاالت له

:

األسَّفاذ أنيس منصَّ ج كاتب م سَّ لي من مصَّر يلفب مقاال ي ميغ الصَّ ف منك
لق ر من الزمن أثرزوا "األورام" .هيفص َّ َّ َّ ََّّف ثس َّ َّ َّ ََّّاغ املارذغ هالُجرش َّ َّ َّ ََّّغ اجلميىغ هالفطرق إىل
الن احي الاىميغ هاملشلال االافماليغ هاألح ال السياسيغ هالىغغ هاألرب...
هال يفااىل لى ِقرائه ثل يُن منهم هحي ُِِمهم أبسهل أسى ب ألقُ املسائل.
هيركز كث ا لى "الب ََّّاب الاىمي" ه"الفاىيم اجلََّّاماي" ه"ترثيََّّغ امل و ثَّي" هيرى ذلََّّي
الطريق ال حيُ إىل الفقُم هيش َّ َّ َّ ثَّي ذينغ هأ رى إىل أن كث ا من الُهل تقُرمت أه أحرز
تقُُّما مالُا مصر!
هله أكثر من ( )100كفاب كث منها مقاال له مجات كفب.
هقُمت ذيه جسَّ َّ َّ َّ ََّّائل اامايغ لُيُة حىت من قبل اليه ر من ذلي رجاسَّ َّ َّ َّ ََّّغ ملؤلفاته من
قبَّل "سَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّيجَّال ا جاي" لحثَّغ يه ر َّي غ من الليَّان اليه ري حصَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّىَّت هبَّا لى الَُّكف جاه
هجسالغ ركف جاه أ رى رجاسغ أذلاجه األرثيغ هالفىسفيغ هالسياسيغ حصل لىيها جذات ذ رة
من مصر ...هح ذلي.
حباب م قفه من اإلسَّ ََّّالم!
همع كفال إسَّ ََّّالميغ لُيُة له مل أقف لى جسَّ ََّّالغ أه مؤلرف َ
جمبا لاُم اطاللي لىيه أه أنه حقًّا مل يلفب ذيه من الل وكا امل ع.
هق ََُّّ َتثا ََّّت مق ََّّاالت ََّّه الي مي ََّّغ اليت يلفبه ََّّا لم ر "م اقف" جبري ََُّّة األورام م ََُّّة ()6
ألتبَّي ثاض ماامل ذلره الُيين
شه ج منك أهائل لام 1427و َّ َّ َّ َّ حىت أها ر مجارى اآل رة ر
من الل م قفه من الاقيُة هح وا ها انب إسالميغ مطرهحغ الساحغ.
قبل النقد:
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هقبل البُث امل َّ َّ َّ َّ ع أذكر أن وكا ليس رجاس َّ َّ َّ ََّّغ مفلامىغ مل قفه اإلس َّ َّ َّ ََّّالمي ذهي ال
تسََّّفنُ إىل شََّّيث مما هجر كفبه هال مقاالته السََّّاثقغ أه الفاليغ وكه اجلريُة هح وا هإَّنا
تاىن مبا كفبه الل سفغ شه ج ذقط.
كما أنه ال يفطرق إىل م اقفه اإلجياثيغ ذاهلُف مارذغ أ طائه هجر ثاض شبهاته هم اقفه
السىبيغ.
هإال ذإن الرال ذيه لاطفغ إسَّالميغ هيُاذع لن املسَّىمَّي َُّ اهلجمغ الصَّىيبيغ األمريليغ
كما ذكره أكثر من مقال كما رثَّي ت َّ ََّّامنه مع املس َّ ََّّىمَّي اس َّ ََّّفنلاجوم هتظاوروم َّ ََُّّ
الرسَّ َّ َّ َّ م السَّ َّ َّ ََّّا رة للرسَّ َّ َّ َّ ل اللرمي لىيه الصَّ َّ َّ ََّّالة هالسَّ َّ َّ ََّّالم هو من املرتررين لى اثرمَّي
الشريفَّي ألراث الامرة هالزايجة...
للن ألماله هم اقفه اإلجياثيغ ال ِ
تربِج الس َّ َّ َّ َّ ََّّل لن أ طائه هم اقفه ذىه أص َّ َّ َّ َّ ََُّّقاث من
اليه ر لى مسَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّف ى لَّال ثَّل إن شَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّفَّالفَّه ترجت لَُّيهم هقَُّ ذكر أنَّه الفق لجملرم أجييَّل
شاجهن لُة مرا مع ثطرس حايل هح ه [األورام ع 1426 /2 /18 -43507و َّ ََّّ] .هكان
مبارجة اسفسالمه ذه ال يفف كل مناسبغ يككر
من الفالمكة املخىصَّي ألن اج السارا
الفىسطينيَّي أبن يسفسىم ا كما اسفسىمت مصر!
هلاىَّه يفبَّي من الل مقَّاال لَّه أن لقيَُّتَّه ح من َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّبطَّغ ثق الَُّ إسَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّالميَّغ حَُّرروَّا
الاىماث ه اصغ من الل مبُأ "امل االة هاملااراة" اليت تافرب من الاقيُة.
ثل إن له ذىسفا هحتىيال ِِ
تقرثنا من الق ل أبن إميانه مثل إميان الفالسفغ.
مث إن لَّه أسَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّى لا ىط اجلَُّ لهلزل قَُّ ال يارف من ذلَّي م قفَّه اثقيقي من ثاض
الق ََّّااي اثس ََّّاس ََّّغ هو ثكلي يس ََّّجل وُذه أبنه قال ما يريُ .هو نفس ََّّه يككر أكثر من
مقال أنه ال يارف ماذا تريُ الص اذغ هما الكي ال تريُه ...ذيقال له ما قال ذيها.
تضايقه وتضجره من الدعاة والفتاوى:
يبُه وكا ها َّ َّ ا من الل ق له" :ما الكي حُث مص َّ ََّّر أ ا :ول اجتُ املص َّ َّري ن
لن اإلس َّ َّ ََّّالم ..ول كفرها ..ول أحىق ا أث اب املس َّ َّ ََّّااُ ..ول وُم ا املآذن ..هول ص َّ َّ ََّّرح ا
حجا؟ ول يطالب املص َّ َّ َّ َّ َّ َّري ن ثُين اُيُ؟ ماذا ارى لىناس؟ ا ال
أبهنم ال يريُهن لمرة هال ًّ
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شَّ ََّّيث من ذلي قُ حُث .إذن ملاذا يظهر املشَّ ََّّايخ هأرلياث الفقه هالشَّ َّرياغ هالففسَّ َّ كل
القن ا هالربامج هكىهم حم حمم م ن يصَّ َّ َّ َّ ََّّر ن ..هالناس أي َّ َّ َّ َّ َّ ا ذهم يس َّ َّ َّ َّ َّ ل ن كل
صَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّغَّ ة هكَّبَّ ة َّ ذ َّ َّ َّا مَّن اَّهَّنَّم َّ ..ذ َّ َّ َّا مَّن اخلَّرهج لَّىَّ ال َّ َّ ََُّّيَّن هلَّىَّ امل َّ َّ ََّّكاو َّ َّ ََّّب"
(ع1427 /5 /17 -43653وَّ).
هياىل ت َّ ََّّجره من ذلي – الاُر نفسَّ ََّّه -أبنه ال شَّ ََّّيث حُث يزلزل اإلميان هاليقَّي
هأن املص َّ َّريَّي وم أكثر الش َّ ََّّا ب اإلس َّ ََّّالميغ متس َّ ََّّل ا للُين هأن وكا اإللالم هالُل ة لىُين
تظاور للفمس ََّّي للُين هاملارذغ هأن ذلي "يؤكُ اهىهم هس ََّّخاذغ تفل وم"! هأن "املش ََّّلىغ
أصَّب ت ولكا :أانس سَّخفاث يريُهن أن يسَّ ل ا لن كل شَّيث سَّخيف هحمجبا ال يارذن
كيف يلفنب أمساثون يفرتش َّ َّ َّ َّ َّ ََّّن األجض لإلذفاث كل ش َّ َّ َّ َّ َّ ََّّيث .هاملاىن :اهالث يش َّ َّ َّ َّ َّ ََّّجا ن
ااوال لى أن يسَّ َّ َّ لن اجلهالث أم ج سَّ َّ ََّّخيفغ .ذال وكا رين هال وكا تسَّ َّ ََّّمي للُين.
هإَّنا اسفاراض ألشلال هأل ان من اجلهل!"
هيؤكُ نف جه من اإللالم اإلس َّ َّ َّ َّ َّ ََّّالمي أكثر لنُما تفلاتف اجله ر النفش َّ َّ َّ َّ َّ ََّّال اجملفمع من
أهحاله هأمرا َّ ََّّه اخلىقيغ هما تارض له من تشَّ َّ َّ يه لُينه هلقيُته هم اقفه ذال ير َّ َّ َّ ثكلي
هخيش َّ أن يفس ََّّىم وكا األمر اإلس ََّّالمي ن ذيق ل" :إذا كانت ال تزال لينيي رم ع ذ جا
أن تسَّ َّ َّ ََّّلبها لى حال املسَّ َّ َّ ََّّىمَّي الشَّ َّ َّ ََّّرق األهسَّ َّ َّ ََّّط ..ما وكا اإلسَّ َّ َّ ََّّالم الكي شَّ َّ َّ َّ وناه
هأذسَّ ََُّّانه ..ما وكه اخلراذا اليت يايشَّ ََّّها املصَّ َّري ن الص َّ َّ ف هاإلذالغ هالفىيفزي ن ..من
وكا الابقري الش َّ َّ َّرير الكي رج لىينا لألحارياب املفربكغ لن الرس َّ َّ َّ ل  .من الكي ااىنا
أ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ كََّّغ األمم مََّّاذا حََُّّث حىت نفََّّااَّ مبََّّا ال هنََّّايََّّغ لََّّه من أرليََّّاث اإلذفََّّاث لى كََّّل قنََّّاة
هصَّ يفغ؟ ول وي صَّ ة إسَّالميغ؟ كنا نياما هصَّ ت َّمائران ذرحنا نفىمس شَّ اطئ األمان
من وكا ال الل؟ (ع  1427 / 2 / 6 – 43554وَّ).
ه الاُر نفسه يبُي اسفهزاثه ههتلمه من ل رة الفناان إىل اثق هالف ثغ من الفس ق
هالفج ج ذيق ل" :هللن هحُك ال تس َّ َّ ََّّفطيع أن تقاهم ط ذان الففاهى ليس جاال الُين هال
املفلرهن هإَّنَّا احملرتذَّا من الفنَّاان الفَّائبَّا الفَّائبَّا لن مَّاذا؟ الفَّائبَّا لن الفهم هلن
الاىم هالُين .حىت وؤالث الال مل يلن شيئ ا الفن حياهلن أن يلن شيئ ا الُين".
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كما محل محىغ شَّ ََّّا اث لى اخلطباث من أول القرى اصَّ ََّّغ لُة مقاال له ألهنم ال
يالئم ن أذلاج الاص َّ َّ َّ ََّّر هككا املش َّ َّ َّ ََّّايخ هالفقهاث املف ُمَّي القن ا هأن اثل أن "يلف ا
هأن يل ن ا مااصَّ َّ َّ َّ َّ َّرين لنا هليس أليب وريرة هالبخاجي" وكا كالمه (ع /10 -436174
1427 /4وَّ).
هق ََُّّ تارض أكثر من مرة ألح ََّّاري ََّّاب النيب اللرمي  هم قف ََّّه و ََّّكا قري ََّّب ا ًََُّّّا من
م قف الشياغ الكين ال يثق ن هال يرههن إال لىقىيل من الص اثغ .
هيربج م قفه مفاثاا ق له ذلي" :ذاملش َّ َّ َّ ََّّاكل الي م ألقُ هالل اجث ألظم هاملس َّ َّ َّ ََّّىم ن
أكثر هك ََّّكل ََّّي مف ََّّالبهم"! هك َّ ن األح ََّّاري ََّّاب تقف ل ََّّائق َّا أم ََّّام ذل ََّّي هال يارف أن ََّّه "أح ََُّّ
ال حيَّي" تق م لىيهما شرياغ اإلسالم هأن صالته –إن كان يصىي -من ثيان السنغ هككلي
ح رجه هالفماجه ذهل يريُ أن أي ك ما يش َّ ََّّاث هيُع ما يش َّ ََّّاث مبا ميىيه لىيه لقىه أم يفبع اثق
هينقار لإلميان كما ثيرنه الرس ل  السنغ؟
همل أشَّر إىل سَّخراي أ رى له هتسَّاؤالته املقكلغ الف َّائيا هاألسَّئىغ اليت تىق لى
الاىمََّّاث هن ليََّّغ أا ثفهم هأنََّّه جيََّّب تغي وََّّا أه أهنََّّا تؤري إىل الفطرف همل يقََُّّم البََُّّيََّّل هال
يارذَّه هإَّنَّا اهلَُّف تقىيصَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّهَّا أه مناهَّا هقَّاجن ذلَّي للفَّاتيلَّان هح ه هأنَّه ال ي اَُّ أه ال
يارف هلم مفت!!
(ينظر مثال لى ذلي ع 1427 /4 /15 -43622وَّ).
هيبُه من وكا أنه ال يريُ ذقهاث هال مففَّي هأن كل مس َّ َّ َّ َّ َّ ََّّىم أي ك ما يريُ كما يفهمه
همن ال يريُ ال لالقغ ألحُ ثه ذيفال ما يشاث كما يشاث!
إنه كالم ط اًُّا ال يفف ره ثه ائف من هللا .ذإن الاىماث وم هجمغ األنبياث هاإلسَّ ََّّالم
حبر هلى مه الش ََّّرليغ ال يفهمها إال من ماجس قراثهتا هحفظ ق الُوا هثقي يفاىمها لشَّ َّرا
الس َّ ََّّنَّي حىت يقُج لى تاىيمها هاإلذفاث منها ...ذليف لملس َّ ََّّىم ِِ
الغر الكي ال يارف أن يقرأ
القرآن ثل قُ ال يارف أن يص َّ ََّّىي أه يزكي أىن له أن يفهم هيارف أحلام الش َّ َّرياغ هالن ازل
اجلُيُة من ذهمه هو ال حيفظ هال يارف شيئا ََ من رينه؟
هق لَّه إنَّه ليس الفَّاتيلَّان مفَّت حريَّب لثَّه ال ينَّاس َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّب مقَّاذفَّه أليس "البَّال"
الفاتيلان هالنصَّاجى يصَُّجهن لن جأيه ذيما يناسَّب رينهم؟ أال ي اُ قسَّس هجوبان منفشَّرهن
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اللنائس ياىم ن النصَّ ََّّاجى رينهم هيصَّ ََّّى ن هبم هجييب ن لن أسَّ ََّّئىفهم؟ ول يقبل النصَّ ََّّاجى
مُينغ ثال كنيسَّ ََّّغ أه كنائس ليس هبا لىماؤوم؟ همن اانب آ ر :ول يريُ اللاتب مسَّ ََّّااُ
ثال لىمََّّاث هال ذقهََّّاث؟ أم أنََّّه يريََُّّوم لى تفصَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّيََّّل ذهقََّّه اخلََّّاص ال لى طىََّّب هحََّّااََّّغ
املسىمَّي؟!
املفاضلة بني املسلمني وغريهم:

إذا لىمنا أن اإلسَّ َّ ََّّالم و أصَّ َّ ََّّح األراين هأنه نسَّ َّ ََّّخ األراين السَّ َّ ََّّاثقغ كىها هال يصَّ َّ ََّّح
الفناق رين س َّ َّ ى اإلس َّ ََّّالم ذإنه يص َّ ََّّح ق لنا إن املس َّ ََّّىم و لى اثق رهن كل املخالفَّي له
اّللَ الَ يََّ ْغ ِفر أَن ي ْشَّ َّ َّ َّ ََّرَك ثِِه
هأنه أذ َّ َّ َّ َّ ََّّل من مجيع الناس ثاقيُته وكه يق ل هللا سَّ َّ َّ َّ ََّّب انه{ :إِ رن ِ
ِ
ِ
ي لِ َمن يَ َشاث} [النساث.]48 :
َهيََّ ْغفر َما ره َن ذَل َ
هيق ل س ََّّب انه :كنفم أمغ أ رات لىناس أتمرهن لملارهف هتنه ن لن املنلر[ آل
لمران.]110 :
هلينظر اللََّّاتََّّب إىل مََّّا هجر آ ر اآليََّّغ من أن اخل يََّّغ مفاىقََّّغ لألمر لخل هالََُّّل ة إليََّّه
هالنهي لن الشر هاملااصي هوكا ما ال يريُه اللاتب لى ما يبُه.
ثنص اآليغ اللرميغ للن اللاتب يككر ثصَّراحغ هلثرف أنه جيب
ذاألذ ََّّىيغ ألمغ اإلسََّّالم ِِ
أال يل ن لىف َّ ََّّاجق ال َّ ََُّّيين شَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ن الفا َّ ََّّام َّ ََّّل مع الباض [األورام ع /4 /24 -43631
1427وَّ] هال ياين ثه املاامال املاليغ هما إليها كما أي .
لقُ ذكر أنه نشَّ َّ َّ ا مفسَّ َّ ََّّامح رينيًّا هأنه مل يارف الفرق ثَّي مسَّ َّ ََّّي ي هيه ري إال
مرحىغ مف رة هال سَّ َّ ل نفسَّ ََّّه ما الفرق ثَّي اجلامع هاللنيسَّ ََّّغ هاملابُ اليه ري (ع -43601
1427 /3 /24وَّ).
ارف أنَّه مسَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّىم! هأن اللث ين كَّان ا يظن نَّه قبطيًَّّا! ثَّل ذكر
هكَّان يففخر أبنَّه مَّا كَّان ي َ
لُر (َ )43599تجيخ 1427 /3 /22وَّ 2006 /4 /20م أن صُيقه اثميم كمال املالخ
(القبطي) ثقي ماه ( )8سن ا هو ال يارف أنه مسىم هأنه مل حياهل أن يبَّي له إسالمه!
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أق ل :يفهم من وكا أنه ما كان يصَّ َّ َّ ََّّىي هال يص َّ َّ َّ َّ م ذقُ ذكر الاُر نفسَّ َّ َّ ََّّه ق له "كان
املالخ ص َّ ََُّّيقي همل ننفص َّ ََّّل ال ليالا هال هناجا هال حُاث هال لش َّ ََّّاث لمىنا ما ا "...ذإنه ل كان
يصىي لارف املالخ أنه مسىم هل صام ككلي ذإنه كان ماه رائما.
ه حارث ثَّي األقباط هاملس ََّّىمَّي قال :هنس ََّّينا أن األقباط وم أص ََّّل وكا البىُ هوم ليسَّ َّ ا
ون را محرا هإَّن ََّّا وم أانس جيفه ََُّّهن مثقف ن مفاىم ن ا ًََُّّّا[ "...األورام ع /20 -43597
1427 /3و َّ ََّّ] .قىت :هأول مصر أليس ا أص اب البىُ األصىيَّي؟ أألهنم أسىم ا منك 1400
سنغ صاجها ذرليَّي؟
الكاتب ونظام اإلسالم:

يبُه أن اللاتب ثايُ اًُّا لن نظام اإلس َّ َّ َّ ََّّالم هش َّ َّ َّ َّريافه أه أنه ال حيبكه ثص َّ َّ َّ َّراحغ! همن
املارهف أن "اإل ان املسَّىم ن" يطالب ن ثفطبيق الشَّرياغ اإلسَّالميغ كل منفُايهتم هكفالهتم
همنك َتجخيهم الط يل اجلهار هالُل ة هلنُما ذازها ثَّ َّ  %20من مقالُ الربملان لام 1426وَّ
ح َّ ََّّب اللاتب ح َّ ََّّب ا شَّ ََُّّيُا مل أقرأ له ح َّ ََّّبغ مثىها ذقُ قال ما نصَّ ََّّه (همل يايِِنهم)" :جذ َّ ََّّنا
حلم الشاب لىشاب هقبىنا حلم الفطرف الُيين لىسياسغ هاالقفصار هاثياة املُنيغ".
ههصََّّف الشََّّاب املصََّّري لجلهل ألنه ا فاج وكه القيارة هقال آ ر مقاله :إننا نسََّّف ق
امل ما رمنا جذ نا اللرامغ حياة هأسى لا"[ .األورام ع 1426 /11 /6 -43466وَّ].
هقََّّال ثاََُّّ ي مَّي من َتجخيََّّه (ع " :)43468إن الََّّكي ا فََّّاجهوم لبيََُّّ هأنََّّه وفََّّي لارض
الُميقراطيغ هأنه إكراه سياسي هرلاجة أ القيغ "...اخل.
هاألمر الكي يُل إىل االسََّّفغراب أنه ح جأيه متاما حىقا قارمغ! و هح ه من كفاب
صَّ َّ َّ َّ َّ َّروم ثكلي أحُ أصَّ َّ َّ َّ َّ ََُّّقائهم املرم قَّي هإال ذما كان ا
لال الكي فرف لنهم هث ر
مصَّ َّ َّ َّ َّ ََّّر ه ر
يص َّ َِِّرح ن ذقُ ص َّر الرهائي املارهف جنيب حمف ظ أن اإل ان هلم َتجيخ الامل الس ََّّياس ََّّي
هأهنم سَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّجن ا هلَّ ِِكث ا هصَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّربها همبف ا هذش َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّل ح وم ذىمَّاذا َنَّاف هننزلج؟ إن هلم ثرامج
همقرتحا ذىنر وكا الانصر أي ا هلناطهم ذرصغ حىت يق ُِِم ا لنا ما خيطط ن له!
هلنُما ذاز محاس االنفخال هجتهز لفشليل اثل مغ قال أهل مقاله:
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مطى ب من حل مغ محاس أن تق ل نام مالث مرا  :نام لاللرتاف إبسَّ َّ َّرائيل نام ل قف
الانف هنام للل االتفاقيا الُهليغ"[ .األورام ع 1427 /1 /19 -43538وَّ]
هألََّّار مثََّّل وََّّكا اللالم أكثر من مرة هأهنََّّا إذا مل تفاََّّل ذلََّّي ذََّّإهنََّّا تقف جمََّّاهبََّّغ الق ى
الاامليغ...
ه ع ( 9صفر 1426وَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّ) اطب الشاب الفىسطيين – هياين هبم محاس اليت جذ ت
االس َّ َّ ََّّفس َّ َّ ََّّالم –هيس َّ َّ ََّّميه الس َّ َّ ََّّالم هأنه
االلرتاف للليان اليه ري -مثْني ا لى الس َّ َّ ََّّارا
"الرال الشََّّجاع ثايُ النظر الكي جأى املسََّّفقبل هأجسَّ ق الُه" مبينا أننا مل حنقق شََّّيئا منك 50
لاما إَّنا السارا ذقط حقق وكا اثىم!.
ردود على استهزاءاته ومغالطاته:
إن املفاثع للىما األسفاذ أنيس منص ج يارف أنه ال يريُ اإلسالم من مصارجه الص ي غ
ثل يريُ إسالما لى و اه ياين اإلسالم الكي لرذه ثكهقه اخلاص هتفل ه الاىماين.
هنظرته إىل السََّّنغ النب يغ هَتجيخ اثُياب النب ي الش َّريف سََّّيث اُا هح مقب ل هيبُه أنه
قرأ كفبا لىمسفشرقَّي أه من قامفهم هآمن هبا.
همن كالم اللاتب ذلي" :إن أل ف األحارياب قُ نسََّّبت إىل السََّّيُة لائشََّّغ ج ََّّي هللا
لنها هالسَّيُة لائشَّغ تزهات الرسَّ ل الااشَّرة من لمروا هما لنها هوي الثامنغ لشَّرة.
هلقُ حفظت القرآن هاألحارياب هالفقه هالش َّ َّرياغ هالفف ى كل الاى م ه الطب إن كث ين
من الفقهاث يرهن ص َّ َّ ََّّا ثغ ش َّ َّ ََُّّيُة تص َّ َّ ََُّّيق كل ذلي؟" [األورام ع /12 /28 -43517
1426وَّ]
حراس الاقيُة
هوكا كالم اخلصَّ َّ َّ م هاأللُاث من املسَّ َّ ََّّفشَّ َّ َّرقَّي هح وم ملرج هقُمي يارذه ِ
أحب النسَّ ََّّاث إىل
هالكاثُّ ن لن السَّ َّنرغ النب يغ ذإذا كانت ُّأمنا لائشَّ ََّّغ (الككيغ اثاذظغ األمينغ)
ر
الرس َّ َّ َّ ل  وي اليت تلكب ذمن يل ن ص َّ َّ ََّّارقا؟ أألُاث اإلس َّ َّ ََّّالم هاملش َّ َّ َّ ِِلل ن هاملى ُهن
هالباطني ن؟ إن الكي قىبه مرض –ذقط -و الكي ال يصَّ َّ َّ َّ َّ َّ ُِِق ما جهي لنها من األحارياب
الص ي غ.
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هال لىم لىلاتب أبص َّ َّ َّ َّ َّ َّ ل اثُياب همص َّ َّ َّ َّ َّ ََّّطى ه هاجلر هالفاُيل هال يارف كيف يقبل
اثَُّيَّاب هكيف ي ِرر هال يارف َترجيَّه هت ميقَّه همن اهَّل شَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّيئَّ ا لَّاراه .هقَُّ جر الن ِقَّار احملَّ ُِِم ن
آالف األحارياب ألهنا م َّ َّ لغ أه مشَّ ََّّه جة ح صَّ َّ ي غ أه َّ ََّّايفغ ...هلى ُياب رجاا
هقُ اس ََّّفش ََّّهُ اللاتب حبُياب "لُان من اجلهار األص ََّّغر إىل اجلهار األكرب" (ع -43664
1427 /5 /28و َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّ) همل يصََّّح ذه ََّّايف كما قال ُمراه نفسََّّه اثاذظ البيهقي كفاثه
الزوُ .ثل ذكر اثاذظ اثن حجر أنه مشَّ َّ َّ َّ ََّّه ج لى األلسَّ َّ َّ َّ ََّّنغ هو من كالم إثراويم ثن لبىغ
اللىن لىنسائي.
هيق ل اللَّ ََّّاتَّ ََّّب مرة أ رى مفهلمَّ َّا ثسَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّنَّ ََّّغ جسَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ل هللا ( ع /5 /11 -43647
ذلل هاحُ أصَّ ََّّبح يفيت إن كان
1427و َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّ)" :أما حنن ذقُ ذف نا لب الفف ى لى اآل ر ُّ
ر ل اثم ََّّام للق ََُّّم اليمىن هإن ك ََّّان إلق ََّّاث الطالق لى الزها ََّّغ لى اإلنرتن ََّّت [حرام َّ ا] أه
حالالا إىل آ ر األسئىغ الفاجحغ من لق ل أكثر ذراحا"
هلنُما حتُث مفيت مصَّ َّ ََّّر (لىي مجاغ) لن حرمغ الفماميل انزلج كث ا ذقال سَّ َّ ََّّخريغ
هو ينااي أسَّفاذه "سَّقراط" (ع 1427 /3 /10 -43587و َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّ)" :اي أسَّفاذان ذليف تراان
ثاُ أن حرمنا البنطى ن هالفماميل هالُ ل للقُم اليس َّ َّ َّ َّ َّ ََّّرى هأزلنا ش َّ َّ َّ َّ َّ ََّّارتَّي من ثَّي اثاابَّي
هاسََّّفاكان لهلل لنُ الىقاث اجلنسََّّي حىت ال تفسََّّىل الافاجيت هثاُ ذلي ح قىنا هثسََّّمىنا هوىرىنا
ذيا جب إن كان وكا و الط ذان ذقُ حاب لنا ن ذ ي ي م وكا؟".
ه لُر آ ر (1427 /4 /6 -43613وَّ ََّّ) ي ح م قفه أكثر ذيككر "قرذه" ه" يقه"
من ثرانمج تىفزي ين لن الزهاج ألنه اسَّ َّ ََّّف َّ َّ ََّّيف ذيه "جال مففقه" مث قال" :ول الزهاج مشَّ َّ ََّّلىغ
رينيغ؟ ول كل ما ينقص الشَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّباب للي يفزهج و أن يصَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّىي جكافَّي"؟ مث يق ل إن مثل وكا
احنراف لمل ع هت ىيل...
هقال هو يفرقُ حقُا هح ََّّب ا :أجيُ أن أتزهج هأن يل ن لنُي ش ََّّقغ هر ل كب للي أجيب
أهالري هأ َّ َّ َّ ََّّمن ثقاثوم هثقائي مص َّ َّ َّ ََّّر ذما الكي يس َّ َّ َّ ََّّفطياه أث وريرة هالبخاجي من أال
اثصَّ َّ ل لى شَّ ََّّقغ مسَّ ََّّاكن الشَّ ََّّباب! شَّ ََّّيث لجيب أن نسَّ ََّّرف إذالغ الربامج الُينيغ مث
نفهم الناس للفطرف هنىقي القبض لىيهم ثاُ ذلي مع أهنم مل يفاى ا أكثر من تص َّ َّ َّ َّ ََُّّيق ثاض
من املف ُمَّي من املكياَّي أي ا؟!".
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ها َّ َّ َّ َّ ََّّح اًُّا أنه ال يريُ اثى ل اإلس َّ َّ َّ َّ ََّّالميغ لىمش َّ َّ َّ َّ ََّّلال االافماليغ هلار يغمز هيىمز
الصَّ ايب اجلىيل أل وريرة  هأم املؤمنَّي اثُياب اإلمام البخاجي صَّاحب أصَّح كفاب
ثاُ كفاب هللا لز هال!
هاألذظع من وكا أن يقاجن االشَّفغال لثُياب النب ي الشَّريف للرسَّ م املسَّيئغ لىرسَّ ل 
ذيق ل كالم ال يلفب سَّ ى لىفنبيه هالبيان" :مث نشَّل من لاب الايال الرسَّامَّي الَُّنرك.
ما وكه الرسَّ َّ َّ ما الفاذهغ السَّ َّ ََّّخيفغ ...إن الكي نناقشَّ َّ ََّّه من أحارياب الرسَّ َّ َّ ل  وي ألظم
إوانغ له هلإلس َّ ََّّالم اثنيف .إن وكه اخلراذا هاخلزلبال اليت حنش َّ ََّّروا هين ش َّ ََّّر ذيها املش َّ ََّّايخ
هاملاليل كل ملان وي أذُ هأذ َّ ََّّح هأثشَّ ََّّع ازرجاث لإلسَّ ََّّالم هاملسَّ ََّّىمَّي!"[ .ع -43554
1427 /2 /6وَّ].
إين أذ ِكِر الل ََّّاتََّّب هأمث ََّّالََّّه أبن هللا  ثا ََّّاب نبير َّه حمم ََُّّا  لبي ََّّان رين ََّّه ذه ألىم الن ََّّاس
آَتكم
للقرآن هثُين هللا هإذا هصل كالمه إلينا ص ي ا ذينبغي أن يطاع يق ل هللا َ { :هَما َ
اّلل َشَّ َّ َّ َّ ُِيُ الْاِ َق ِ
الرسَّ َّ َّ َّ ل ذَخكهه هَما َهنَاكم َلْنه ذَانفََّه ا هاتَّرق ا ر ِ
اب} [اثشَّ َّ َّ ََّّر .]7 :هقرن
اّللَ إ رن رَ
ْ
َ
َ
ِ
اّللَ َهالرسَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َل لَ َاىرل ْم تَّ ْر َمح َن} [سَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ جة آل
طََّّالفََّّه ثطََّّالفََّّه ذقََّّال اَّ رَّل من قََّّائََّّلَ { :هأَطيا اْ ِ
لرب الازة ألنه مبىِِغ لنه رينه هال يل ملن الفه{ :يََّ ْ َمئِ ٍك
لمران .]132:هإن لصَّيانه لصَّيان ِِ
رِ
ِِ
اّللَ َح ُِيثا} [س َّ جة النسََّّاث:
ص َّ اْ الرس َّ َل لَ ْ ت َسَّ رى هبم األ َْجض َهالَ يَلْفم َن ِ
ين َك َفرهاْ َه َل َ
يََّ َ ُّر الك َ
]42
هوناك آاي أ ر هأحارياب ذلي هال حيفاج األمر إىل ثيان ذيلفي أنه جسَّ َّ َّ ل مرس َّ ََّّل
ثرسالغ هأنه مبىِِغها لىيه صى ا جيب هسالمه.
هاسََّّفهزاؤه لألكل لليمَّي هر ل اثمام للرال اليسََّّرى هصََّّالة جكافَّي قبل الزهاج هما
ي اإلميان
َّىم ق ُّ
إىل ذلي من األحارياب الص َّ َّ ي غ وكه األح ال هح وا ال يقُم لىيه مس َّ َّ ٌ
ثَّل إن إميَّانَّه هلمىَّه طر ...هإن هللا يري انسَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ا ل اقَّب رني يَّغ ليافرب هبَّا آ رهن هال يل ن
راس ِمبَا َك َسَّ َّ َّ َّ َّ َّب ا َما تَََّرَك َلىَ ظَ ْه ِرَوا ِمن َراثرٍغ َهلَ ِلن
وكا الاقاب كل مرة { َهلَ ْ يَّ َؤا ِ ك ر
اّلل الن َ
ِ
َا ٍل ُّم َس ًّم } [س جة ذاطر.]45 :
يَّ َؤ ِ رو ْم إِ َىل أ َ
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همن تىي الارب أن جاالا أكل لنُ جسَّ َّ َّ َّ ل هللا  ثشَّ َّ َّ ََّّماله ذقال" :كل بيمينك" قال :ال
أسَّ ََّّفطيع قال" :ال اس ــتطعت" ما مناه إال ِ
الل ْرب .ذما جذاها إىل ذيه .كما صَّ َّ يح مسَّ ََّّىم (
هتلربا.
جقم  )2021ياين شىرت يُه ألنه لص جس ل هللا  همل يََّْنَّ َق ُْ للالمه أنَفغا ُّ
هأذ ِكِر اللاتب مرة أ رى أبن لاقبغ ماصيغ الرس ل  ه يمغ ذليف مبن أنلر سنرفه؟
أما ملاذا وكه الس َّ َّ ََّّنن هملاذا ال يل ن األكل للش َّ َّ ََّّمال هر ل اثمام لليمَّي ...اخل ذإن
األمر لىمشََِِّّرع ذلي ه ذلي ِح َلم لرذنا ثا ََّّها همل نارف ثا ََّّها اآل ر إَّنا املسََّّىم يامل
هبا اتِبال ا لألهامر اليت نزلت هحي ا من السماث.
همن اثلم ذلي متيُّز شَّخصَّيغ املسَّىم ذ ينما ذوب هالفق أبخ له يراه م اذقا له وكه
األلمال هكان جس َّ َّ ل هللا  خيالف اليه ر هالنص َّ ََّّاجى أش َّ ََّّياث كث ة هيص َّ َّ َِِّر ثكلي هينه
لن الفش َّ َّبُّه هبم لباس َّ ََّّهم هلاراهتم هما إليها ذإن الفقىيُ س َّ ََّّبب لىفبايغ ...حىت قال اليه ر
جس َّ ل هللا " :ما يريُ وكا الرال أن يُع من أمران ش ََّّيئ ا إال الفنا ذيه" .ص َّ يح مس ََّّىم ( جقم
.)302
هأسَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ل اللاتب لنُما يصَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّىي هيافمر هحيج أال يق م حبركا ماينغ؟ أال يرذع يُيه
الصَّ َّ ََّّالة؟ أال يقرأ سَّ َّ َّ جة أه آاي ثاُ الفاحتغ؟ أال يصَّ َّ ََّّىي لى النيب لىيه الصَّ َّ ََّّالة هالسَّ َّ ََّّالم
الفشهُ األ ؟ أال يصىي املقام ثاُ الط اف؟
إنه يفال وكا هللنه ينلر ما و مثىه مناسَّ ََّّبا أ رى ذهكا سَّ ََّّنغ هذاك سَّ ََّّنغ ذما و
ِ
هجر ذاك؟ ول و ميزان اجلر هالفاُيل هق الُ مصَّ َّ ََّّطىح اثُياب أم اهل ى
ميزاني قب ل وكا ِ
هالكهق اخلاص؟
همن أ طائه األ رى ق له [ ع 1427 /4 /27 -43634وَّ ََّّ]" :حرام أن نىان القُج
ذإن القُج و هللا" .هو ط ِِثَّي ذإن القُج و الق اث الكي يق ي ثه هللا لى لباره.
هيبُه أنه أجار حُياب "ال تسـ ـ ـ ـ ــبوا الدهر ،فإن للا هو الدهر" .ص َّ َّ َّ َّ َّ َّ يح مس َّ َّ َّ َّ َّ ََّّىم ( جقم
 .)2246هوكا أي ا من اهىه الفاحش لثُياب هتُ ُّ ٌل له ذيما ال يارذه هال يانيه.
هقُ هقفت لى كىما أ رى له ألُار َتليغ من األورام ثاُ الفاجيخ املكك ج تش َّ َّ َّ َّ َّ ََّّبه ما
سََّّبق أن كفبه هقُ أهقفين من ثينها مقال ذظيع ال جيرؤ أن يلفبه مسََّّىم خيش َّ هللا ذقُ أسََّّقط
ذيه أحلاما أمبفها هللا سَّ َّ ََّّب انه القرآن اللرمي! هح ذلي من سَّ َّ ََّّخرايته للُين اثنيف .ذفي
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ارأة هال مباالة ههتلم أق م نفسَّ َّ ََّّه أم ج ال يارذها أه يصَّ َّ َّ َُّّر لى أن يل ن اثلْم ذيها له ال
هلل هال لرس َّ له هال لاىماث الُين يق ل أهل مقال كفبه األورام (ع  7 – 44142ش َّ ال
جرا لى مثل
 8 142وََّّ)" :ال أرلي أنين مفيت القريغ هال املُينغ هال الُايج هإَّنا كالمي للاقل ِ
وكه الفساؤال  :ول أر ل للقُم اليمىن؟ اجل اب :ار ل كما تريُ!
الظالم ال ألرف أين القبىغ ذليف أص ََّّىي؟ اجل اب أي اجتاه ذ نت تص ََّّىي هلل ههللا
كل ملان! (؟).
سؤال :إنين أصاب مبغص ثسبب الصيام ذماذا أذال؟ اجل اب :ال تصم!
اثرهب ال يس ََّّفطيع اجلنُي ال أن يص ََّّىي هال أن يص َّ م ذفي ذلي انش ََّّغال لن مهمفه
ه ذلي ط جة لىيه هلى زمالئه من املقاتىَّي"
هجر اجل اب أن املقاتل ال يصىي!
طاما هيلفي ق له إنه يق ل وكا للاقل ياين ليس اسَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّفنارا إىل كفاب
هذيما كفبه ونا ِ
هال س ََّّنِغ .هيق ل لىمجاوُ املس ََّّىم ال تص َّ َِِّل ه القرآن اللرمي آيغ ط يىغ كيفيغ الص ََّّالة أمناث
اثرب تس ََّّم ص ََّّالة اخل ف هوي اآليغ ( )102من س َّ جة النس ََّّاث{ :هإِذَا ك ِ
ت
نت ذي ِه ْم ذََقَ ْم َ
َ
َ
ي َهلْيَ ْ كهاْ أَ ْسَّ َّ َّ َّىِ َ فََّه ْم} .وكا هالاُه يرتثص هبم هيلار أن
َهلم ال ر
صَّ َّ َّ َّالَةَ ذََّ ْىفََّق ْم طَآئَِفغٌ ِِمْنَّهم رم َا َ
يهجم لىيهم .أما لنُ االلف ام ذىىصالة أح ال أ رى ذكروا الاىماث.
ه آ ر وكا املقال ما يَّْنبِئ لن حنقه هحيظه لى الش َّ َّ َّ َّ ََّّباب املىفزم ثُل ذرحه هبم ذيق ل
ض هللا ذاه" :مث جائُ ذ َّ ََّّاث ماليزي يس َّ َّ ل كيف يص َّ ََّّىي س َّ ََّّفينغ الف َّ ََّّاث
باب يبطنه ذ ر
هكيف يص م هو ملىف مبهام ط ة؟
تصل هال تصم ذالُين قُ ألطاك وكه الر صغ هإذا كان يريُ أن يفجه إىل
أان أق ل له :ال ِِ
القبىغ ذىم جيُوا ذفي أي اجتاه هاقف ا أه االسَّ ا أه انئم ا أه ال رالي ألن يصََّّىي ذالُين يسََّّر.
هحنن قُ أس ان إىل الُين أبذلاجان السخيفغ هتساؤالتنا الغبيغ".
وكا ما قاله امتغ مقاله ألانه هللا لى امتفه.
خامتة:
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تبَّي مما سَّ َّ َّ ََّّبق أن اللاتب أنيس منصَّ َّ َّ َّ ج ليس لى لقيُة صَّ َّ َّ َّ ي غ كل ما يلفبه لن
ر
هتبَّي أنه ال يريُ
اإلسَّالم هأن مقاذفه لثُياب ماُهمغ هلكلي ياُ االشَّفغال ثه من "اجلرائم"! ر
سَّيارة الثقاذغ اإلسَّالميغ هال اإللالم اإلسَّالمي هال اثلم لإلسَّالم هو ال يفف يلرج الُل ة
لىجميع لالسََّّفسََّّالم لىليان اليه ري من الل مااوُة السََّّارا ماهم كما أن له مغالطا
هسخراي أبم ج رينيغ جر لىيه وكا املقال.
(نشر يف جملة البيان ،الرايض)
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()10
آخر أايم نزار قباين
وموقفه من الدين
يارف نزاج قباين أبنه شالر الغزل هاجمل ن هال يلار ي اجله وكا أحُ من الشاراث
امل َُمَّي هاملااصرين ذقُ شغل حميب شاره لى مُى لق ر من الزمن ثقصائُ األرب
امللش ف يصف هلم ذيها املرأة من انحيغ املفاغ هاجلمال هما إىل ذلي مما ج ص ذيه قيمغ
املرأة اللربى هملانفها الرتثيغ هالفاىيم هاثنان هالرمحغ هالامل املناسب هلا ...هله كفال
السياسغ هال طنيغ ككلي هذيه أسى ب السخريغ هالفهلم..
هلن أطيل املقُمغ ذالقصُ من وكا املقال و اإلشاجة إىل انحيغ أ رى حياة وكا
الشالر ح ما كفب املرأة هالسياسغ هو لن م قفه من الُين هالاقيُة اإلسالميغ هلن
مباته لى أذلاجه من لُمها.
همن املؤسف أنه يفقُم لى كث من الشاراث السخريغ من ذا هللا (سب انه
هتااىل) همن جس له اللرمي لىيه الصالة هالسالم همن رينه الاظيم هينظم أشااجا ال ينطق هبا
مسىم أبسى ب هتلمي مزرجر ال يى ي ذيه لى أرب ه ىق جتاه اإلسالم اثنيف هو ياىم
أ ْن ال مااقب له لى ما يق ل وكه الُنيا هقُ مسر ري اانا له ثان ان "أشهُ أ ْن ال امرأة إال
أنت" هك نه يساهي ثَّي املرأة اليت يفغرزل هبا مع جكن الشهارة اليت ال ينطق هبا إال املسىم
اصم هبا رمه.
هي َ
همن شاره السيث املناقض لإلسالم ق له:
قُ كان ِ
مغرك مرة
جيب ذ صبح ارمي.
ِِ

هق له:
ال َتجىي مين ذهكي ذرصيت
جل أه أك ن جس ل.
ألك َن ًّ
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هيق ل القمر:
أيها الرب الر امي املاىرق.
هيق ل كفر هإثار:
تررين
مشيئغ األقُاج ال ُّ
أان الكي أحِِ األقُاج.
هيسفهزئ للُين قائالا:
هأنبياث هللا يارذ نين
لىيهم الصالة هالسالم
الصى ا اخلمس ال أقطاها
اي سار اللرام
ه طبغ اجلماغ ال تف تين
اي سار اللرام
من جثع قرن هأان
أماجس الرك ع هالسج ر
أماجس القيام هالقا ر
هيررف ذلي ثق له:
هولكا اي سار اللرام
ق يت لشرين سنغ
أليش حظ ة األحنام
ألىف كاألحنام
أانم كاألحنام
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أث ل كاألحنام....
هوكا َّن ذج من شاره السيث هوناك ما و أس أ ثلث هليس القصُ ونا الف سع ذيه
هما أهجرته له و من ألماله الشاريغ اللامىغ هالسياسيغ 22/3 761/2 347/1
 133-130/3 329/3هاملزيُ منه كفاب "االحنراف الاقُي أرب اثُامغ هذلروا"
لسايُ ثن انصر الغامُي.
هللن ول ثقي الشالر لى وكا األسى ب هالباُ لن الُين ط ال حياته؟ أال ت اُ حمطا
حياته ص ا ذيها قىبه هاثب ذيها لقىه ههاُ ما ين له رجثه؟
لقُ تناقل ثاض الناس أنه زاج مُينغ جس ل هللا صى هللا لىيه هسىم هزاج قربه هأنه قال
قصيُة مؤمرة لنُما هقف أمام القرب الشريف لكي ا هأنشُ جالا قصيُة ط يىغ أههلا:
مُحي ذاثرهف لقام
أث اب
قصُهك هامفُح ا هرهين أحىقت
َ
َ
احُ من وكه القصيُة.
هللن ر
تبَّي ثاُ الف قيق أهنا ليست له هأنه مل يقل ثيفاا ه ا
هول َتب هالفزم ألين :ول تربرأ من الشار اثرام هأهص ثاُم نشر رهاهينه اليت ذيها كفر
هإثار أه ما نظمه املرأة من شار ماان مفهفي أه أي شيث يفيُ نُمه لى ذسقه
هذج جه الظاور شاره؟
مل ينقل لنا شيث من وكا هالكين كان ا ح له أ راي حياته مل يككرها شيئ ا من ذلي
ذقُ اطىات لى كفاب "آ ر كىما نزاج" لارذان نظام الُين صُيقه اثميم جئيس حترير
ص يفغ الشرق األهسط الكي صُج ثايُ هذا نزاج ( 1420وَّ) هت و ( 1419وَّ)
ي الفزام ريين لُيه.
هليس ذيه ما يفيُ أي نُم لنُه أه أ ر
هميلن ا فصاج اللفاب كىه كىما قاهلا املؤلف وي" :كان مفرط ا مقفه ثنفسه
هثقصائُه هحبب اجلمه ج له" .كان وكا أثرز ما كان يررره نزاج هيطىب قراثة ما كفب لنه
أها ر أايمه .هيق ل :إن األزمغ القىبيغ اليت مرج هبا مل تلن أزمغ اسُيغ ذ سب ثل
كانت اسفففاث لظيم ا لشاري!
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همما يسفنفج من كالمه أي ا الكي ُّ
يُل لى لُم نُمه لى شاره ق له إن لغفه لغغ
اللب هالصغ هاملرأة النا جغ هالففاة املراوقغ هالرال اثليم هالشاب الياذع هالاج ز
هالطفل.
كما ذكر أنه سىي طريق الشار ثُل الغناث هأنه سايُ هبكا اال فياج.
هأنه حىن له مطرث ن همطرل كباج هذكر إبلجاب جناة الصغ ة.
هقال :مخس ن لام ا حاهلت ذيها أن أؤسس مجه جيغ لىشار ترذع ألالم اثب هالاُل
هاثريغ ....هيف ج ذيها النساث مىلا لى مُى اثياة.
هقال :أشلر هللا ألين ال أحفاج أحُا ...هجمبا كنت الشالر ال حيُ الكي يايش لى ر ل
رهاهينه (ما حلم جيع وكه الُهاهين هقُ لىم القاجئ ما ذيها؟).
هيككر الُنيا همل أقف له لى كىمغ هاحُة اآل رة يق ل :اثمُ هلل لقُ أ ك حقي
من وكه الُنيا (ياين الشهرة هحب "الناس" لشاره).
هيق ل :لقُ أجتين ذحبغ الصُج قبل أن أم أثاار جمُي!
همن حريب ق له :مل أحن ِن أمام أيغ سىطغ س ى سىطغ هللا.
هآ ر ما كفبه مناث لى الرئيس حاذظ األسُ ألنه أطىق امسه لى شاجع ثُمشق!
هذكر أنيس مص ج األورام (ع  )44493أن آ ر ما كفبه نزاج قباين لى ذراش امل " :مل
أحُاق أليننا النخيل شففاي من
تاب اللالم من اللالم هما
َ
يبق لنُي ما أق ل َ
ُّ
تُق له الطب ل".
شب ههاهي مروق هالنهُ ما لار
هقرأ ما كفبت لائىفه أتثينه ذىم أاُ كىمغ أه ذ يىغ له الُين س ى كىما قُ
يل أه لاطفغ رينيغ كق ل ثناته " :مل يشبب هالُان لمرأة قط شاره" ؟ ه
ال يفهم منها َم ٌ
تق ل اثنفه ذيه لنُما كان ا ث ه " :س ف أذ ي ي م ا إذ س ق ل لىناس كم أنت نقي
هلكجي هثيف تنام السالغ السارسغ مساث هتنهض مع أذان الفجر هكم أنت نظيف هنظامي
اث اثياة االافماليغ ذال ليايل محراث هال زجقاث هال صفراث هال من يسهرهن
همافزل لن
هال تسلع هال من يفسلا ن" .هيبق الق ل ذيما كفبه من شار هما ذيه من احنراف لقُي
هح ه.
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شي كث هن تىي القصيُة اليت أهجر ثيفاا منها هاسفباُها أن يل ن و قائىها.
هقُ ر
هالنفيجغ اليت نصل إليها هنايغ وكا املقال أنه إن كان و قائىها أه مل يلن ذالنفيجغ هاحُة!
همن شاره الكي قُ ُّ
يُل لى مكوبه ذيما حنن ثصُره هلاىه كان م جة لنف انه الشاري
آنكاك:
اق ل وم َتث ا
ما تبت من لشقي هال اسفغفرته
الاش َ
ما أسخف ِ
ثل سينُم ن كث ا ل مل يف ث ا اي نزاج إذا قال ا مثىما تق ل هامل لُ ي م اثساب لى كل
نطقت هبا.
كىمغ كفبفها أه
َ
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()11
حممود درويش ونضاله مع الشيوعيني اليهود
حمم ر سىيم رجهيش شالر هطين مارهف من قرى للا هلُ ألسرة تامل الزجالغ نظم
الشار هو طالب هان رم إىل اثزب الشي لي اإلسرائيىي هثفشجيع من إميل حبييب أصبح
ل ا ويئغ اريُة "االحتار" لسان حال اثزب الشي لي املكك ج الصارج حيفا هإميل

املكك ج كان ممثل اثزب الشي لي اللنيست اليه ري لفساغ لشر لام ا حىت سنغ 1392
وَّ ( 1972م).مث أصبح رجهيش حمرجا ملى ق "اجلُيُ" األريب الفاثع لى زب أي ا هأجسىه
اثزب الشي لي املكك ج إىل االحتار الس ذييت لامل رهجا حزثيغ كما رجس وناك االقفصار
السياسي هتنقل مناصب مقاذيغ مبنظمغ الف رير الفىسطينيغ مث اسفقال منها جمبا ملالحظا
له لى اتفاقيغ أهسى 1993م .هقُ تزهج لمنفَّي هطىقهما هجذض اإلجناب.
اثر همتيرز أبسى ب اص نظمه هقُم قصائُ ط االا هالفرب
كفب الشار الام ري مث ِ
أمريلا الثامن من شابان من
شالرا هطنيا اثئرا هترام شاره إىل لغا لامليغ هما
لام 1429وَّ  10آب (أحسطس) 2008م.
ذه من انحيغ النظم هالففنن ق ل الشار شالر ذ ِك هقُ أ ك ملانغ لجزة ثَّي شاراث لصره
ذلي.
اىم ما
ككر ما لىشخص هما لىيه حىت تسف ي شخصيفه لَّي القاجئ هي َ
همن الاُل أن ي َ
ٍ
مافقُ ٍ
هلمل ط ال حياته هقُ جأيت أنه مل يركز لى اانب من س ته أ ك
كان لىيه من
هقفا من لمره هشلل مقاذفه همنهجه اثياة هو ما حُا يب إىل الفكك ثه هالفنبيه لىيه
تلمىغ جل انب من س ته.
ذقُ اثرنه هاحفف ثشاره هس ته كث من املراكز هاملؤسسا الثقاذيغ هالف ائيا الارثيغ ثاُ
هذاته هقبىها ككلي هكىها أطراف حل ميغ هأشخاص لىماني ن هحُامي ن همل أج احففاثا ثه
من أي طرف إسالمي ال قبل هذاته هال ثاُوا هجمبا يا ر ذلي إىل ك نه شي ليا مى ُا وكا
ما كان لىيه ماظم سين حياته هجمبا أ ك مافقُه وكا ماه إىل القرب .هإذا كان قُ ترك
ي تقاجب من الُين .همل يلن شي لي ا
أذلاجا شي ليغ سياسيغ هذلريغ ماينغ ذىم أقرأ لنه أ ر
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لارايا ثل كان منا الا انبا إىل انب مع اليه ر الشي ليَّي ذقُ كان ل ا لامالا اثزب
ي حزب شي لي لريب آ ر .همن املارهف ثل من
الشي لي اإلسرائيىي (جاكا ) هليس أ ر
البُوي أن مجيع األحزاب الشي ليغ تارتف للليان الصهي ين هقُ كان االحتار الس ذييت أهل
مارتف ثه هاألحزاب الشي ليغ األساسيغ كانت تباا لالحتار هحمم ر رجهيش كان هاحُا منهم
هاثزب الشي لي اإلسرائيىي اصغ و أكثر املارتذَّي ثُينهم هق ميفهم ههطنهم املزل م ههلم
االنفماث إىل األحزاب لف ريف األذلاج هصيُ الشخصيا ناىم أسراج
أذانَّي هسياسا
ثا ها هال ناىم ثا ها اآل ر هاملهم أن حمم ر رجهيش كان ماهم .ه ذلي ال قت كان
الاريب الكي يارتف ثَّ "إسرائيل" يافرب ائنا ثلل ما تاين وكه اللىمغ من ماىن هما كان
جيرؤ لريب أن يارتف هبا هليفككر القاجئ ما قاله الارب حل ما هشا لا السارا ملا
ِ
الرتف ثُهلغ لىيه ر ثينما كان حمم ر رجهيش هأ راثه الشي ليَّي مارتذَّي هبا رهن الفباج
لشا ج أي ذىسطيين هال لريب هال مسىم هللن ملا اسفمرأ حل ما لرثيغ هأنصاجوا
الاىماني ن هاثُامي ن الكل هاهل ان هثينهم اثل مغ الفىسطينيغ نفسها صاج االلرتاف ثَّ
"إسرائيل" شيئ ا طبياي ا ال يَّْنَّ َفر منه هال يااتب لىيه صاحبه هلكلي ال يسفباُ أن يسفمر
الكل هاالنفلاسغ هاخلكالن ثَّي املراكز هاملؤسسا هالف ائيا الارثيغ الرمسيغ هالاىمانيغ
شريط ِ
هاثُاميغ هَتىط ثَّي اخلائن هح اخلائن همتجُ شاراث هأرلث همفلرين سبق ا كث ا من الارب
احفل أج هم هقفل
إىل اللرتاف للُهيىغ اليه ريغ هوم أيث ن مقاهمغ الاُ ره املغفصب الكي ر
مئا اآلالف من أوىيهم ها اهنم.
هقُ ماجس وكا الشالر و ايفه نظم الشار ثا اطف سخيغ ال خيسر منها شيئا هال يزيُ
الارب منها إال كالما ه جيجا ال ِِ
يقرب نصرا هال يباُِ طرا .ههلكا هح ه ذإنه ال ي ُّر
ٌّ
مسفاُ لالحففاث ثه هأبمثاله ثاُ
الليا َن الصهي ين أن يق ل رجهيش هح ه ما يق ل ثل إنه
م هتم مثل كل الُهل الارثيغ ما رام ا ال يقاهم ن هقُ اقرت وكا الليان – لسم هزير الثقاذغ
ذيه – إطالق اائزة أرثيغ إسرائيىيغ لمسه وي اائزة الففرغ لألرب اليت تقُمها هزاجة الاى م
هالثقاذغ هالراي غ هالشباب اإلسرائيىيغ هللن لائىفه جذ ت .هو اقرتا ها ح ال حيفاج إىل
تاىيق.
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أجا أن يل ن ما كفبفه ونا إ اذغ م
لُى القاجئ.

ليغ إىل ما احففي ثه حىت تلفمل ا انب س ته
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()12
ما ال يعرف عن عبدللا الطريقي
لبُهللا ثن مح ر الطريقي شخصيغ ق ميغ مارهذغ من مُينغ الزلفي السا ريغ هكان أهل هزير
لىبرتهل هبا متيز حياته للُل ة إىل ال حُة الارثيغ هالامل لى َتىيص النفط من الشركا
األانبيغ ذلان أن جذع شااج "ثرتهل الارب لىارب" هرلا هساوم إنشاث األهثي.
هكان مؤمن ا ثث جة الرئيس املصري مجال لبُالناصر هشخصه؛ ألنه كان "هحُهايا" هذكر اثنفه
أنه مل يلن انصرايا للنها ذكر أي ا أنه ح ب هانزلج لنُما نقُ لبُالناصر سياسفه
الُا ىيغ.
كما لرف مب اقف مااج غ ثل مغ ثالره لنُما كان اخلاجج مصر هلبنان هالل يت
هللن حُهر.
هقُ ِِ
كرم ثاُ هذاته إبنشاث كرسي له مركز ال حُة الارثيغ ثب ه هقام ثطبع ألماله اللامىغ
( 1032ص).
هاملهم أنه مل جي ِن من أذلاجه الق ميغ هن اله ال حُهي شيئ ا ذقُ زار تشفت الارب هم اطن
ا فالذاهتم.
هلاىه ثاُ لمر ط يل ه ربة ثشؤههنم جأى أن الق ميغ ال جتمع ذال ثُ من مبُأ هلقيُة جتماهم
هال يارف أن الارب اافما ا أه صاجها ق ة لامليغ إال لإلسالم ذال لرز هلم إال ثه.
ذهل ما حُث من تغي حياته كان ملثل وكا أم و لغ ذلي؟
لقُ سىي طريق الفُين قبل أكثر من لقُ من هذاته منك حن  1405وَّ إىل حَّي هذاته
1417وَّ هالفزم ثكلي لمىيا لباراته حياب لزم املسجُ ذلان يؤري ذيه الصى ا اخلمس
اثي إذا تغيرب املؤذن
مجالغ ُّ
هيؤم املصىَّي صال الظهر هاملغرب هيرذع األذان مسجُ ِ
هألف ثيفه هكانت ط يىغ...هإمااانا الفزامه الُيين ذكر صُيق له أنه أجار مرة إلارة الصالة
ألن اإلمام مل يؤروا سلينغ هطم نينغ.
هال ألرف من أذلاجه السياسيغ آ ر حياته شيئا همل يككر أصُقاؤه إنلاجه لشيث مما كان
يُل إليه ساثق ا أه تنازله لن ثا ها أه أنين مل أَتثع ذلي ثُقرغ للين س لت كاتب ا يارذه
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ذلي شيئا .ياين أن األمر ال يارف .أق ل :إال أن يل ن

هقُ كفب لنه ذقال :مل يلفب
ترك شيئ ا ُمط ط ا مل ياىن لنه.
ذهل كان ت اهه حن اإلسالم من انحيغ تابُُّيغ أم أنه كان للامل نظام اإلسالم ههنجه؟ ياين
ول نبك الطريقي أذلاجه الق ميغ هالاىمانيغ الساثقغ أم أنه أثق لىيها هاكفف للشاائر الفابُيغ
من رينه؟ هول كفب شيئا من ذلي لىُاللغ لى ما ذكر؟
لقُ كانت له أذلاج ق ميغ هلىمانيغ ال تالئم اإلسالم ألبفغ ...هل مل يلن ككلي ملا كان
االحففاث ثه اخلاجج إىل رجاغ كب ة من قبل مؤيُيه هال ألرف ثينهم ممن حيمل وم اإلسالم
هالُل ة إليه...
هكان جاذ ا لألحالف اإلسالميغ هيق ل :إهنا ليست سبيالا مل ااهغ االسفاماج أه مل ااهغ
إسرائيل هال ميلن اين أي ذائُة منها! هيربج ذلي أبهنا مرتبطغ للُهل الغرثيغ [هالُهل
الارثيغ؟؟] هأن ذلي يزلج املاسلر االشرتاكي هاملطى ب أن يزيُها من تقاجهبم من وكا
املاسلر ...هما إىل ذلي ...
هكان يثين لى اليمن اجلن ثيغ (الشي ليغ آنكاك) هيق ل ُماطب ا الارب :ل ذهم اآل رهن ما ماىن
الُهلغ اليساجيغ لرحب ا هبا هل م وا إىل صُهجوم هأللط وا حقها من الثرها  .قال ذلي لل هنا
حتاهل الفخىص من "االسفغالل هاالسفاماج هالسيطرة األانبيغ هاجلهل هالفقر هاملرض" .هقال:
ذ اهل ا اي إ اننا الارب ذهمهم قبل ذ ا األهان!!
فهل بقي على مثل هذه األفكار وغريها؟
هقُ ثقي اثمانه مسج مالمغ أايم مصر لرذض زهافه أن يُذن السا ريغ (هوي أ ت
الزليم الُجزي كمال انبالط تزهاها ثاُ طالق زهافه األمريليغ اليت أجنبت له صخرا) مث
رذن هبا ثاُ حماهال رثى ماسيغ .هكانت اثنفه تق ل إن هالُوا مل يرِِهبم ترثيغ "سا ريغ"! هقُ
لار إىل ثىُه سن اته األ ة هأكرمفه الُهلغ ه آ ر سنفَّي من لمره كان القاورة
لفلمل اثنفه تاىيمها.
( املعلومات املذكورة عنه من كتاب صدر فيه بعنوان :عبدللا الطريقي :صعور النف ورمال السياسة/
حممد بن عبدللا السيف -.بريوت :رايض الريس للكتب والنشر 1428 ،هـ .والتحليل من كاتب
املقال).
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()13
آه  ...اي جدي
إبراهيم حممد خري يوسف
لقُ ما ا ُِي!
كان حيبين كث ا ألنين كنت أصغر أحفاره.
يناريين ثص َّ ته ال ََّّايف :تاال اي إثراويم .مث ميُ يُه إىل حتت ذراشََّّه هخيرج جايال هياطيها
يل هو يبفسم.
هقُ يناريين أحياان ألاىب له ثاض املاث أه أح ر له لصاه أه أليُ شيئا إىل ملانه.
هكانت آ ر أايمه ثيفنا لنُما محى ه لينزل ه من الُجج هجيىس َّ َّ َّ َّ ه الس َّ َّ َّ ََّّياجة ذنارى أيب:
انظرها إىل اُكم ايُا ذىاىلم لن ترهه ثاُ اآلن! هكان كما قال أيب مل نره ثاُ ذلي.
لقُ ما اُي!
كان مر َّ َّ َّ ََّّه األ مؤملا اُا مل يلن يطيقه اُي هكان الفس َّ َّ َّ ََّّاَّي من لمره هما كان
يقُج أن يفمُر هال أن ينام لى انبيه هقُ ثقي أكثر من أس َّ َّ َّ َّ ََّّب لَّي هو يف هه من األمل من
جاىيه ال ايففَّي هال يقُج أن يف رك إال قىيالا.
لقُ ما اُي جم ان ...الشهر املا ي (مجارى األهىل  1428وَّ).
لنََُّّمََّّا أذوََّّب إىل حرذفََّّه ال أاََُّّه ...أجى يََّّالََّّه هظىََّّه هذكراه ذقط هك َّ ن لينيََّّه الزائغفَّي
إىل من ثايُ هك ن واتف ا ثص َّ ته ال ََّّايف يناريين هيق ل :ال تنسََّّين اي هلُي إثراويم
تنظران ِ

كنت أحبي كث ا هأنصَّ َّ َّ َّ َّ َّ ي كث ا ارع يل إذا تككرتين تصَّ َّ َّ َّ َّ َُّرق لين ثباض الرايال إذا
كرب إن شاث هللا...
لن أنساك أثُا اي اُي ليفين سالُتي أكثر ليفين كنت لنُك رائما ألك ن جون إشاجتي
ليفين كنَّت أمحَّل كَّ س املَّاث يَُّي رائمَّ ا ألقَّ ُِِمهَّا لَّي لنَُّمَّا تريَُّ .لقَُّ ثلينَّا لىيَّي كث ا اي
اَّ ُِِي أان هأيب هأمي هإ اين هأ ا مجياَّا جمحَّي هللا ثرمحفَّه ال اسَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّاَّغ هأسَّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّلنين ماَّي
الفررهس األلى هسالم لىيي كل حَّي.
إبراهيم بن حممد خري بن رمضان يوسف
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()14
أسامة!
س َّ َّ َّ ى أخ يل جأيت

مل َأج (أس َّ َّ ََّّامغ) كما مل َأج أ يه همل أج أحُا من أهالر إ اين هأ ا
أطفاالا له.
ذقُ لشت حرثغ امفُ ( )32لام ا هشه جا مل أمتلن الهلا من الا رة إىل ثىُي س جيغ
هل جاات لرحبت يب السج ن هذف ت يل أث اهبا هللنت صيُا ْثينا ل باط املخاثرا

همصاصي الُماث هحمرت الفاكيب هالفنليل هجمبا انفظرين القفل ال لشيث س ى ألين من
أول اإلميان الكين ال حين ن جؤهسهم لىطغاة هال جيامى هنم هال يسلف ن لن ظىمهم...
ذهرسغ

أجنب أثنائه الفمُ لىيه
مل َأج أسامغ الكي كان اليُ اليمىن لشقيقي حممُ زكي ه َ
ملفبفه الفجاجيغ النارجة هَتزينها هسالُه شؤهن البيت ثاُ أن ت ذيت هالُته هو صغ ...
الشبلغ الاامليغ لىماى ما

هجااع له كفالته املففاليغ

هما إىل ذلي...

مل َأج اثبيب أسامغ هقُ كان شالا ينففض حي يغ هنشاط ا

الاشرين من الامر قُ ر ل

اجلاماغ قريب ا يفلر مسفقبل خيفف ذيه من ألباث هالُه امللُهر الكي مل يارف الراحغ مك
كان ذىت هحىت ي مه وكا.
هكان هالُه للنسبغ له كل شيث ثاُ هللا تااىل يسفش ه كما يش إليه همع ثا هما رائما
إ ْن

كالظل له.
امللفبغ ذقُ كان ِِ

البيت أه

ها فطفه امل

ذج ة

هتركفه اثغ وامُة

أحُ أايم شهر ذي القاُة من لام 1434وَّ
ثظا ...
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ن ثغ قىبيغ مل تفىفه

أ رب ث ذاته ذكوىت هاسرتاات هصر أذلر ثليفيغ (مقفىه) :ول و ثفال قناص أم
أهنا طىقغ شاجرة أم ...ذال ذاة الطبيايغ لىشباب اصغ ال َتطر لى البال

وكه األايم

ثس جيغ املنل ثغ...
هاتصىت أب ي ألزيه ...ذرأيت قىب ا ملى م ا هص َتا مفهُا ا هحنيب ا يقطع نياط القىب
صرف لنا
ذ اهشت للبلاث ماه هاسففسر منه لن كيفيغ هذاته ألح جمرى اثُياب هلي َ
البلاث هأان مفص ِِج أنه قفل ثفال ذالل هو ينفي هيف ُث لن هذاة لاريغ...
حيب حياة اجلُ هاملسؤهليغ هيفااهن
كان أسامغ حبيبا ثَّي أوىه مجياا مبفهجا هبم حن انا ُّ
لى اخل هالصال ...
جمحه هللا هقُ جقُ إىل اانب هالُته هألان هللا هالُه هأ يه لبارة هراانغ هاثمُ هلل لى
كل حال ذىه ما أ ك هله ما ألط

هو هليُّنا ه القنا هجامحنا.
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()15
وفيات أعالم
حممود شاكر شاكر
هذاته للرايض األهل من شهر صفر  1436وَّ.
ِ
شبال هلرذنا هبا
جحم هللا األسفا َذ حمم ر شاكر الُمشقي املؤجخ تفىمكان لى كفبه لنُما كنا ا
َ
احفر له هاازهِ لنا َ اجلزاث.
أح َال املسىمَّي الاامل .الىهم ْ
***

***

***

عدانن شيخ إبراهيم حقي
هذاته إسفانب ل  3شابان  1436وَّ.
أحُ ابال الاىم اجلزيرة الس جيغ الاامل املفب ر األريب الىغ ي صاحب رل ة همصنفا
هإصال هملفبغ نفيسغ ال مثيل هلا اجلزيرة .حتُمت لنه ذكراي  .جمحه هللا هازاه لنا
اا.
***

***

***

بسام بن عبدالوهاب اجلايب.
هذاته  20شابان  1438وَّ .جمحه هللا هأحسن مث ثفه .انشر حمقق صاحب جسالغ .أهل من
كفال (اخل ر ثَّي ال اقع هالفه يل مث لقمان اثليم هحلمه) لنُما أنش (راج
نشر يل ا
املص ف) ث ه  .هقال لنُما جأيفه أهل مرة رمشق (جمبا لام  1402وَّ) :لنُما جأيت
مراااي لىمت أنه كفاب ايُ .هلنُما قىت إين أجيُ أن يقُم ذالن (الُكف ج) للفايب
نص ين أال أذال هقال :إن حمف ى كفاثي و الكي يقُمي لىقاجئ .هكان مف ا ااا أي ا ا
أوال هلكه
كفال يل الرتاام وُيغ له ذ لجب ثه أميا إلجاب هقال" :لست ا
أجسىت له ا
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اهلُيغ اللب ة" .هكنت أجيُ أن أجسل له (تفمغ األلالم) ثاُ أن اكفمل طبافه الراثاغ 10
أازاث هأذلر ذلي ...قرأ وكا الناي اثزين له .هكنت أق ل له كفال (أسفاذي)
حياب لىمين ألفباث النشر .الىهم ذاجمحه جمحغ من لنُك هاازه لنا اجلزاث.
ارما لرتامهم .جمحه
كان لاجذاا أبلالم الاصر
مقُجا هلم هال يرى نفسه ثينهم ثل تىمي اكا ه ا
ا
هللا تااىل هازاه اا لما كفب هحقق.
***

***

***

حممد أديب الصاحل.
هذاته الرايض ي م  8ش ال  1438وَّ.
الاامل الرلين املفلر اجلىيل الُاليغ الصب ج أسفاذ اثُياب هالففس كىيغ الشرياغ ثُمشق
مث الرايض جئيس حترير جمىغ (ح اجة اإلسالم).
كان طىبغ اللىيغ ثُمشق إذا جأهه ح ر لىُجس يق ل ن :ااث الزليم!
الىهم اجمحه هاااىه لىيَّي هاازه اا لما ق ُِم لإلسالم هاملسىمَّي.
***

***

***

حممد صاحل مصطفى

ت ي م  29ذي اثجغ  1438وَّ.
من مُينغ لام را لجلزيرة الس جيغ.
أسفاذ الففس ااماغ اإلمام للرايض.
صل رجافه الااليغ هالاىميغ من األزور قُمياا.
حر
قياري كرري إسالمي مارهف لنُ الشاب اللرري
أ كتنا ص بغ ماه سن ا منك لام  1402وَّ.
اوُا اثياة كرمي اليُ.
وارائ صب اجا ز ا
هكان ا
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ُمفىف أهطانه.

هحيب ق مه هخيُمهم ثلل ما يسفطيع.
لاازا لن اثركغ سن ا حىت ت ذاه هللا
ثقي ا
ملغ امللرمغ.
هكان قُ أقام هبا سن ا .
هله مقاال هحما را همُا ال هحب ث مؤمترا مل جتمع
هله كفب ماظمها جمال َتصصه لى م القرآن هالففس .
***

***

***

حممد مهدي عاكف
هذاته  3حمرم  1439وَّ.
جمحه هللا ثرمحفه ال اساغ .كان من لباقرة اإل ان املسىمَّي همفلريهم هجمُريهم مثل لمر
الفىمساين .شغل الص اذغ الاامليغ آبجائه هتصرحياته هحتىيالته اإلسالميغ هالسياسيغ .الىهم اازه
لن اإلسالم هأوىه اجلزاث.
***

***

حممد فوزي فيض للا

***

الاالمغ األص يل الفقيه ت ثرتكيا  1439/1/5وَّ.
ح ر له اجلاماغ لنُما كنت طالباا كىيغ الشرياغ جباماغ رمشق
هقُ كان آيغا الف ليف هالفصنيف
لالمغ الفنظيم هالرتتيب هالفب يب
ِ
ه اصغ املسائل الفقهيغ هذرهلها هاخلالف ذيها
هو من حىب الشهباث
صل شهارته الااليغ هالاامليغ الفقه هأص له هالق اث الشرلي من األزور
حر
247

لهُ حاذظ األسُ هحزب

هقُ ذصل من اجلاماغ ثقراج جائسي إىل هنقل إىل زاجة الص غ
البااب.
مث ر رجس كىيغ األهزالي ثىبنان ه كىيغ الشرياغ للل يت.
انففع ثه الطىبغ كث اا هحىت األساتكة الف الث
املقرين ثف ساه همتلنه الب اب هالف قيق
هكنت ه ا
احُا من املسففيُين منه هاملاجبَّي أبسى ثه ه ِ
هالفُقيق
حازما ويئفه مفثبفاا مشيفه.
هكان و أني اقا شخصه
ا
ذجزاه هللا لنا اجلزاث
هجمحه ثرمحفه ال اساغ.
***

***

***

حممد بن لطفي الصباغ
ذجرا  8صفر  1439وَّ ( 2017م).
ت ي م اجلماغ ا
هو رمشقي سىفي .أسفاذ لى م اثُياب جباماغ الرايض.
هيافرب من الاىماث الشجاان الكين ال يسف ي ن من ق ل الق ل هال يهاث ن من الصُع ثه.
شجالا ال أنساه!
أذكر م ق افا له
ا
ذفي أحُ جمالس األريب املارهف لبُالازيز الرذالي جمحه هللا اليت لرذت لخلميسيغ جأيت
األسفاذ الصباغ حي روا ألهل مرة ذفاجبت منه همل ألرف السر هكان م لُ اخلميسيغ مع
أحُ كباج أل اث مؤمتر الطائف ل قف اثرب األوىيغ ثىبنان لام  1410وَّ ( 1990م) هكل
الكي أذكره أنه كان (ا جج ساارة) جئيس حزب اللفائب! الكي زاج الرايض من الطائف
هلرف شهرة (اخلميسيغ) ذ روا.
هما إن ثُأ اجلىسغ حىت شرع األسفاذ الصباغ ثف ايه كالم إليه محل كل مااين الى م هالنقُ
هالفقريع هالفجريح ثصراحغ هشجالغ انرجة هقال له إنه همجالفه سبب ماظم املشلال
لبنان هح ه هأن ما لاىن منه الاامل الاريب من احنراذا ذلريغ هلىمانيغ هص ُِ لن اإلسالم
هحماجثغ لىماث املسىمَّي كىه انطىق من لبنان هأنه لاصمغ النزلغ الفغريبغ هالفنص يغ اليت يركز
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لىيها الغرب هتصُير اجمل ن هاجلنس هاألرب امللش ف هاجملال هاألذالم اخلىياغ هنشروا ثَّي
أثناث املسىمَّي إلهلائهم لن ق اايوم ...
هثقي ماه مثل وكا اللالم الكي يارذه القاجئ جمبا حن جثع سالغ أه أكثر .ها جج ساارة
ساكت ال ينبس ثبنت شفغ هاجملىس كىه أبرلئه همفلريه همثقفيه هاام مرتقب هك ن لى
جؤهسهم الط هجالي اخلميسيغ األسفاذ الرذالي قُ يفُ ل ثلىما أه يبفسم هينظر إىل
األسفاذ الصباغ هك نه يريُ أن خيفصر اللالم...
جحم هللا األسفاذ الصباغ ثرمحفه ال اساغ هازاه لن اإلسالم هاملسىمَّي اجلزاث.
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()16
حممد خري رمضان يوسف (لقاء صحفي)
(أ)
قضية املرأة ..حترير أم تدمري؟!
جملة الشقائق :املالحظ أنه كل املناطق اليت تشفال اثرب ذيها ُ املسىمَّي تل ن املرأة
احفصال رهن مقاهمغ تككر ذيها!
أهل ال ااي هأكربوم هيامل الاُه ذيها ا
قفال هتاكيباا ه ا
ذهل قصر املسىم ن هتيئغ املرأة املسىمغ مل ااهغ األلُاث را ىيًّا ه اجايًّا؟!
ما وي أشلال وكه الفهيئغ؟!
مجياا -
جواب حممد خري يوسف :ال أرجي ملاذا تس لين وكا السؤال هأنت تارف  -هالقراث ا

أن اجل اب و نام لخلط األس ر الاريض!
أساسا يس إىل إذسار املرأة
ثل األمر أس أ من وكا ثلث ؛ حياب إن الفخطي َ
ط الرتث ي الاا رم ا
ِ
ِ
ثلل ما ذيها من مفاسُ هم ثقا !
هإىل ت ايهها حن حياة املرأة الغرثيغ ِِ
أسفطرر ذيه أذكر أن ألمال
هحىت ال أر ِ ل القاجئ اجل الفشاؤمي من وكا القبيل هال
َ
القفل هالفاكيب هاالحفصاب لىمرأة املسىمغ حاال اثرب هتُف إىل اإلجواب هاإلذالل
هثاب الكلر حرب نفسيغ ثَّي الفئا ال ايفغ من اجملفمع هاإلذالل
ذاإلجواب لىفخ يف ِِ
ألنه يفاىق ثاِْرض املسىم هشرذه ذالاِْرض من الُين هاملسىم يغاج لى ِل ْر ه هيقاتل رهنه
الاُه ما يفال من وكه األم ج ليهَّي مقام الرا لغ
همي
شهيُا إن قفل ثسببه هإَّنا يفال ُّ
ا
هاملرهثة الناثا ِ
َّي من إميان الرال هلقيُته.
هوكا االلفُاث من الاُه ال يصنرف حتت انفصاجاته هل كان حالغ حرب ثل و انب
مجياا؛ ألنه الفُاثٌ صاجخ لى َمن ال حيمل
هرانثة هارميغ لامليغ تنبكوا األراين هالق انَّي ا
السال هال ِ
يقُج لىيه هال يشاجك اثرب.
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هحلم اإلسالم وكا ها ح اىي ذه ال جييز قفل ح املقاتىغ من امرأة أه صيب أه شيخ
قاُ أه أشل أه ألم أه جمن ن ...إخل هلكلي ال جيب لىيها اجلزيغ؛
ورم أه مريض م َ
ألهنا ليست من أول القفال.
مبين لى السرت هالافاف هالرتثيغ األسريغ هأم ج الفاىيم
لرذنا أن أمر املرأة املسىمغ ِ ٌّ
هإذا َ
هالفمريض هما إىل ذلي مما ي اذق تل ينها اجلسماين ههتيئفها النفسيغ حُهر ما أل هلا
الشرع هوي ثايُة لن اثياة الاسلريغ اليت يىزم ذيها اخلش نغ هالق ة هاثركغ هالفُجيب
القاسي همحل السال هالقفال هما إىل ذلي  -ذإننا نارف هبكا أن االلفُاث لى اآلمنَّي
همن ال يقُج لى محل السال يل ن سهالا هيل ن السبب و ارائم اثرب اليت
هال افاث َ
يرتلبها الاُه ح املفخىِِق لأل الق اإلنسانيغ ثل و أقرب إىل سى ك ال ح ش اليت ال حيلم
ِ
لقل هال تُث هليس السبب املرأة ذاهتا.
تصرذاهتا ٌ
ِ
منظما
هح ارث االحفصاب اليت جاات أ باجوا لن الفُاث ِ
الصرب لى النساث املسىما كان ا
املُاجس
هوارذاا ثفُث لق ل جمرمَّي مل يشهُ الفاجيخ هلم مثيالا ذقُ الف ُِي لى صغ ا
ِ
االثفُائيغ هاحف ِ
أمهاهتن أمامهن
الي م ال احُ هالف ُِي لى
صبت ذفيا لُرة مرا
ماسلرا الصرب ثقطع شرايينهن لىخالص
هلىيهن أمام ذهيهن هقُ انف ر الاُيُا
من وكا الااج الكي ذ ِرض لىيهن.
هتيئغ املرأة مل ااهغ األلُاث قائم ثشلل ها ح ثل و حق الراال
هقىت :إن الفقص
أه ح!
ذ ا اث الرتثيغ الاامل اإلسالمي ح سىيمغ هاإللالم ح سىيم هالغزه الفلري مفف
ِ
متاما حىت مل تََّاُ املرأة املسىمغ تسفطيع
ملثرف يسالُه اإللالم الُا ىي نفسه هالف ىيل هاجر ا
تصنيف ِِ
لُهوا من صُيقها ثل وي تلار تسمع هتشاوُ ما يق ل هلا ألُاؤوا هوي تسف نس
هت ي هال تازف أن رماجوا هرماج أسرهتا يلمن ذيما تسفمفع ثه هأتنس!
أثطاال جماوُين.
هوكا كىه يؤمر لى م قفها هترثيفها ألهالروا اليت من املزمع أن َتِِراهم رلاة ه ا
هإن أقرب مثال ملا حنن ثصُره و صرالنا مع اليه ر الكين وم ُّ
ألُ ألُائنا هألُاث ريننا
ذماذا مي ِِهُ اإللالم الاريب اآلن هلم هلىُهلغ اليت أقام وا حببل من الناس؟
ملاذا صاج املرأة املسىمغ تسمع صبا َ مساثَ من ثين ق ِمها لن وؤالث األلُاث؟
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همن يف رمل مسؤهليغ تش يه الرتثيغ اليت تلفسبها ثنا اجليل اجلُيُ الى ا يفاىرمن املُاجس
هيفار ن هلكا الف ىيل اإللالمي القسري؟!
لُه مهما تغ الظرهف هال جي ز حتسَّي ص جته
إن الاُ ره  -املصطىح اإلسالمي ٌّ -
إلالميًّا انويي لن ال الث له أه ألنصاجه؟
هوكه امل ازين إن تغ أمر أتم اا سىبيًّا ها ا ا لى ذئا اجملفمع اإلسالمي ثل ينبغي أن
هاسُاي همان ًّاي حالغ
لقُاي هنفسيًّا إن مل تلن حالغ حرب
رائما مل ااهفه
ًّ
ًّ
يهير اجملفمع ا
حرب.
الاُه ذهي ليست ذا
ثىُوا ُّ
ه جمال اثياة اثرثيغ تل ن املرأة أصاب امل اقف إذا راوم َ
(تل ين لسلري) هيصاب لىيها م اواة الراال محل السال هالففج هالقفل هلكلي
ِ
اهارا ثُهن قفال و اثج ذفي ص يح البخاجي
مل ي اب اإلسالم لىيها اجلهار ثل ذ رل هلا ا
أن لائشغ ج ي هللا لنها قالت :اي جس ل هللا أال نغزه هجناوُ مالم؟ ذقال لىيه الصالة
هالسالم" :للن أحسن اجلهار هأمجىه :اثج حج مربهج" للن اثُياب يُل لى أن هلن
اهارا ح اثج أذ ل منه كما ذكر ذلي اثاذظ اثن حجر ذفح الباجي (لب حج
ا
النساث) هقُ مبت أن الص اثيا كن خيران إىل اجلهار ذيُاهين اجلرح ه األمر تفصيل:
لاما) ال جي ز لىمرأة االشرتاك
ذانُما يل ن اجلهار ذرض كفايغ؛ (أي ال يل ن النف ًّ
لاما
اجلهار إال إبذن زهاها  -ما ال يفم ال ااب إال ثه يل ن هااباا  -أما إذا كان النف ًّ
كل قارج من املسىمَّي هجي ز
ك ن وجم الاُه لى ثىُ إسالمي ذاجلهار ذرض لَّي لى ِِ
لىمرأة ٍ
حينئك أن َترج ثغ إذن زهاها.
ذرض ل ٍ
َّي هيىزم املرأة ذيه اجلهار
هأمناث اثرب هلنُما يل ن النف ًّ
لاما هيل ن اجلهار َ
حمُهر
يل ن أي ا ا تُجيبها هااباا ذما ال يفم ال ااب إال ثه يل ن هااباا هال شي أن ذلي ٌ
حبُهر مايرنغ منها الفُجيبا الُذاليغ هكيفيغ اسفامال السال همُاهاة اجلرح همرالاة
مصا األمغ الُا ىيغ هأم ج إراجيغ همركزيغ هإلالميغ هإمُار اجملاوُين للطاام ههتيئفه هلم
إىل آ ر ما يراه قارة اجلهار مناسباا هلن ه صا الامل اإلسالمي.
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تررروا لى املراكز اإلسالميغ اليت تبااب ذيها جه اإلميان هالثبا هالصرب هالازميغ
كما ينبغي ُّ
هالفشجيع لى اجلهار هأن حتكج من أحاثيل األلُاث هاالسفماع إىل إلالمهم امل ىل هيل ن
الف ايه ممن ي مق ثُينه ه ىقه ه اثُهر الشرليغ املرس م هلا.
هإذا تا ركج لىيها الفُجيب هالفاىيم لظرهف اجاغ لن إجارهتا هإجارة اجلهار ذإن الفُجيب
األ ْس ِري و مطىب مهم كل هقت هإبملاهنا أن أت ك نصيبها من ذلي حُهر املطى ب
مما متلن ثه من الُذاع لن نفسها هملمنها.
(نشر يف جملة "الشقائق" الشهرية ،جملة كل النساء ،شهرية ،تعّن بشؤون املرأة ،العدد الثاين ،السنة
األول ،غرة رمضان 1416هـ ،يناير 1996م).
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(ب)
سطور من جتربة املؤرخ حممد خري رمضان يوسف
حاوره ىف جتربته /أبو احلسن اجلمال
كاتب صحفي  -مصر
ما أحى الرترر لى جم ز حياتنا الثقاذيغ هالاىميغ هاالقرتاب منهم هاالسففارة من جتاجهبم
حىت ن اها لى مائُة القاجىث ...ينهل منها اخل اللث هلقاثان اآلن مع لامل اىيل امفُ
جم ان ي سف..
نشاطه إىل جماال شىت ..و األسفاذ املؤجخ هاملفلر اإلسالمي حممُ
ذقُ ثُأ السىم من أهله مُجسا لىمراحل االثفُائيغ هاإللُاريغ هالثان يغ حماذظغ اثسلغ
هالااصمغ رمشق ثَّي  1401 – 1394وَّ ( 1981 – 1974م) مث لمىه إماما مث إماما
ه طيب ا اامع زين الااثُين مبُينغ القامشىي مُة لام هنصف الاام ثَّي 1401 – 1400
وَّ هصاحب أمناثوا لىماث هح ر هلم جمالس ِلىم كما هجل ثالط الص اذغ صاحبغ اجلاللغ
هلمل مبُأ األمر مص ا جمىغ "لامل اللفب" السا ريغ سنغ 1407وَّ مث سرلان ما
حت ل إىل الف رير هاكفسب ربة كب ة وكا اجملال هأصُج جمىغ إللرتهنيغ  15جم ان
1432وَّ ثان ان (جمىغ اللفاب اإلسالمي) كان يق م إبلُاروا هحتريروا كما اسففار جمال
آ ر لنُما لمل ملفبغ املىي ذهُ ال طنيغ منك ثُايغ إنشائها لام  1409وَّ هلَّي مُيرا
إلراجة االقفناث هتنظيم املاى ما من حمرم  1411وَّ حىت شهر صفر من لام  1413وَّ
كفب ٍ
ِِ
ٍ
قىيىغ ح ِِلت إليه هاسفقر لمىه إراجة الفصنيف هالفهرسغ مفهرسا همصنفا
هحملما
لىلفب همرااا ا هلما .هأمناث إراجته لىقسم أصُج نشرة أه جمىغ صغ ة ثان ان (الُ رجة) صُج
منها لُة ألُار هت قفت لسفقالفه.
همل تشغىه وكه ال ظائف هوكه األنشطغ لن الب اب الاىمي هالف ليف هحتقيق كن ز الرتاث
الاريب هيفصف منهجه للُقغ هالامق هامفالك أرها الب اب الاىمي ذجاثت مؤلفاته هأحبامه
هحمققا اآلذاق هيصاب حصروا وكا املقام ال يق هس ف نككر ثا ها همنها:
الرتاام هاأللالم حياب ذيرل لى األلالم لىزجكىي ثان ان "تفمغ األلالم لىزجكىي :هذيا
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1415 -1397وَّ" -ث ه  :راج اثن حزم 1418وَّ َف جمىُين هالطباغ الثانيغ (هذيا
 1415 -1396وَّ) يىيه مسفُجك اُيُ جمىُ (اَّ ...)3راج اثن حزم  1422وَّ هجتهز
الطباغ الثالثغ حىت هذيا 1433ه هتل ن حن لشرة جمىُا أه أكثر إن شاث هللا
[هذيا  1435 – 1396وَّ لشرة أازاث صُج لن راج ال ذاق ثاُن طباغ اثلثغ
هجاثاغ  1437وَّ] هذيل ككلي لى "ماجم املؤلفَّي" لامر ج ا ك الغ ثان ان "تلمىغ
ماجم املؤلفَّي :هذيا 1415 -1397وَّ" -ث ه  :راج اثن حزم 1418وَّ
794ص.هجتهز لطباغ اثنيغ ..هتل ن لُة أازاث إن شاث هللا.
هَف حتقيق الرتاث :منها َ" :تج الرتاام" لقاسم ثن قطى ثغا اثنفي ( 879وَّ) رمشق:
راج القىم 1413وَّ 568ص "املفا ىغ ثَّي الغين الشاكر هالفق الصاثر" أتليف حممُ ثن
ث لىي الب كىي ( 981وَّ) ه"الىماا الربقيغ النلت الفاجخييغ" أتليف مشس الُين
حممُ ثن لىي ثن ط ل ن الصاثي ( 953وَّ)  -ث ه  :راج اثن حزم 1415وَّ 176ص
"جذع الريبغ لما جي ز هما ال جي ز من الغيبغ" حممُ ثن لىي الش كاين ( 1250وَّ)  -ث ه :
راج اثن حزم 1415وَّ 63ص ه"الرقغ هالبلاث" أتليف م ذق الُين لبُ هللا ثن أمحُ ثن
قُامغ املقُسي ( 620وَّ)  -رمشق :راج القىم؛ ث ه  :الُاج الشاميغ 1415وَّ 534
ص.
هَف الفهاجس نككر منها" :رليل املؤلفا اإلسالميغ املمىلغ الارثيغ السا ريغَّ 1400
1409وَّ" -الرايض :راج الفيصل الثقاذيغ 1413وَّ 781ص ه"اإللالم اإلسالمي:
ثبىي اراذيا لللفب هالرسائل هالب ث اجلامايغ" -الرايض :راج ط يق 1414وَّ 117ص
ه"امللثرهن من الفصنيف القُمي هاثُياب :من صنِف مائغ كفاب ...ذ لفا ...ذ كثر"-
ث ه  :راج اثن حزم 1421وَّ  175ص ه"ماجم املؤلفَّي املااصرين آاثجوم املخط طغ
هاملفق رة هما طبع منها أه ح ِِقق ثاُ هذاهتم :هذيا  1424 - 1315وَّ" -الرايض :ملفبغ
املىي ذهُ ال طنيغ 1425وَّ  2مج ( 934ص) -.السىسىغ الثالثغ (.)55هح وا..
هحاهلنا ح اجان وكا أن نس له لن النش ة هكيف كان له أمروا حياته الاىميغ همن وم
أساتكته الل جحىفه طىب الاىم هقصغ تكييىه لى كفاب "األلالم" لىزجكىي الكي ياُ
مبثاثغ اثن ىلان الاصر هكفاثه "هذيا األليان" هالكي ل لى كفاثه اليت امفُ لن
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قرنَّي

من الزمان ككلي كان للفاب األلالم ذي ل مثل :ذيل الاالهنغ هذيل نزاج ألظغ هذيل
جم ان ككلي حتُث لن املااجك اليت جاذقت وكه الكي ل هانقشنا ماه
يفنا حممُ
جؤيفه لاىم الرتاام ال قت الراون همنهجه كفاثغ الرتاام هق ااي حتقيق الرتاث هكيفيغ
االسففارة من وكا الرتاث هم لا أ رى س ف نطالاها وكا اث اج:
-1

بداية حدثنا عن النشأة ،وكيف كانت للنشأة أثرها الكبري على حياتك العلمية

فيما بعد؟
ثىُة امسها (الق طانيغ) هلللرريغ (ترثه سيب) مشال شرقي
قريغ انئيغ هنش
هلُ
س جيغ قرب اثُهر الرتكيغ هالاراقيغ أثرز مساهتا اجلهل! ذىم يلن ذيها لامل هاحُ هال ملفبغ
هذيها ِِ
مُجسان ذقط أحُمها حاصل لى الشهارة االثفُائيغ هاآل ر ت قف ثاُ السنغ الراثاغ
االثفُائيغ هذيها مُجسغ اثفُائيغ هاحُة ِِ
يُجس ذيها ماىِم ن من املُن األ رى.
رائما لى تاىم
لىي ثل كل الف م من هالُي الكي كان حيثين ا
ذىم يلن لىبيئغ أتم لىمي ِ
القرآن اللرمي هقراثته هحيبب إيل الاىماث هلىمهم هيثين لىيهم .هكان هالُه قُ مناه من الفاىم
ذ جار أن يا ِِض ما ذاته هلُه.
رجست تىي البىُة املراحل الُجاسيغ األهىل هحصىت لى الشهارة الثان يغ من مُينغ
هقُ َ
قريبغ تسم (القامشىي).

 -2كيف ابتدأ مشوارك يف حتصيل العلم؟
ثُأ جحىيت األهىل مع الاىم أبهجاق الفق مي (الرهزانمه) هلفائف السىع اخلفيفغ من أهجاق
اجملال القُميغ ذلان ذلي أنيسي همقاذيت الصغر .هملا أنشئت امللفبغ املُجسيغ ورلت
إليها هللن ذ ائت أبهنا مصارمغ لىُين هالفطرة هاألرب ذلانت مؤلفا لزلماث شي ليَّي
همنظرين اشرتاكيَّي هقارة أحزاب ق ميَّي لىمانيَّي هأرلث سالَّي إىل الفاحشغ هالرذيىغ!
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ه ثُايغ الثان يغ ثُأ أُمر لباب اجملىُا من كفب اجلاحظ هرهاهين الشار القُميغ
هالقصص الشابيغ املارهذغ .هملا اَنرطت سىي الفاىيم اجلاماي تارذت لى مقاذغ اُيُة
هكفب مناسبغ من ملفبا الااصمغ ذ سست ملفبغ صغ ة ذيها جمال قُميغ هكفب مقاذيغ
إسالميغ همرااع..
 -3أهم األعالم الذين تتلمذت عليهم وأتثرت هبم وذكرايتك معهم؟
ال ي اُ شخص يقرأ كفب األسفاذ سيُ قطب لن ط اليغ إال هيف مر هبا ذإذا مل يلن مفُيناا
أتمر أبرثه ذه جمحه هللا ق ي األسى ب ذه مقاذغ هاساغ هذلر لميق هو هاقاي مؤمِر
هيسخر م اوبه لى ق هالُين هيلفب لن الفزام.
همبُع جم ُِر هُمىص لىمه هلقيُته
ِ
مث هقع ثَّي يُي كفاب (قكائف اثق) لألسفاذ حممُ الغزايل جمحه هللا ذ طىىت منه لى لا َمل
اُيُ الفلر هالثقاذغ اإلسالميغ هالرر لى ألُاث الُين.
كما قرأ ماظم كفب الاالمغ مصطف صارق الراذاي هكث اا من جهااي األريب جنيب
الليالين جمحه هللا همأل قىيب كفاب إحياث لى م الُين هاجتقيت ذلرًّاي ثلفب أيب األلى
امل رهري همالي ثن نيب..
تقىيُا ألحُ منهم أه تاصباا له أه ال ق ف لنُه
هكان كل أتمري جب انب مما كفب ا ذيه هليس ا
رهن ح ه.
همل أقرأ لى شي خ الاىم للن ح ر جمالسهم هأاازين شيخي لى ان حقي إاازة لامغ
مرتررا قب هلا ذىست من طبقغ الاىماث.
هكنت ا
 -4األستاذ خري الدين الزركلى كان مبثابة (ابن خلكان العصر) ،وكان لكتابه "األعالم"
ذيول عديدة ،منها تذييلكم عليه ..ما املنهج الذى انتهجته يف هذا الذيل؟
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أهال أنين مل أتبع منهج الزجكىي كما ال أتبع منهج أحُ أه أسى ثه كفال هل ذاىت
أذكر ا
ثُلا وكا ذقُ أكمل السخاهي تراام شيخه اثن حجر همل يفبع هنجه
لفشىت .هلست ا
ذفرق كب ثَّي (إنباث الغمر) ه(ال ث الالمع) هولكا.
أما النهج الكي اتبافه ذقُ حليفه مقُمغ (تفمغ األلالم) هو ط يل ثاض الشيث كما
ذيىت اللفاب مبقال ط يل آ ره ثان ان (مقالغ الرتاام) ثينت ذيها ما يىزم اتباله ملن
ثنُا هكىها من صناي هجترثيت هوي تفاىق ثف ري
تص ُِى لامل تراام لأللالم هو ( )14ا
االسم هسنيت ال الرة هال ذاة هامللان هالنش ة هالُجاسغ هالرحال هاأللمال هالفخصص
هصاحبهم هاملناصب اليت الفالوا هلقيُته همنهجه اثياة هو
همن أ ك منهم املرتام له
َ
ما جكز لىيه ثلل ما أهتيت من لىم همقاذغ هقىت املقال ح ل وكا:
حيب مكوبه همافقُه هيريُ أن يارف ول وكا الشخص ماه
"إن وكا ما يريُه اجلميع ذلل ُّ
أه ُه؟ هو مهم ملن يفصُرى لىرتاام من اإلسالميَّي ليبيِِن ا لىقاجئ املسىم حقيقغ من يقرأ
له أه يسمع ثه ذي به أه حيكجه هكان وكا منهج سىفنا كفاثغ الرتاام هو قريب من منهج
ك ن يل ن شياي ا أه
اجلر هالفاُيل ذيككرهن الفرقغ اليت ينفمي إليها الشخص ثلل ه
مافزليا أه اهميا أه حىت من مكاوب ذقهيغ إن كان مالليا أه حنفيا..
هال ألرف ملاذا يف رج ثاض الناس من ذكر ذلي هقُ كرس املرتام له حياته كىها ملكوبه
همنهجه؟ هيُل الناس إليه هيففخر ثه هيريُ أن يارذه الناس هبكا ذىماذا ال يقال ذلي
ترمجفه هقُ صبغ حياته ثه"؟
مث تككر آاثجه الاىميغ هما إىل ذلي...
 -5املعارك اليت صاحبت ظهور ذيول األعالم؟
ظهر وكه املااجك ألمهيغ اللفاب األصل (األلالم) هم صاحبه األسفاذ ( الُين
الزجكىي) ذبُأ املثقف ن هالباحث ن يف سس ن ما ظهر من البُيل اجلُيُ هتلمالته هول وي
رجافه أم ال؟ هكان كفايب (تفمغ األلالم) أهل ما ظهر من وكه الكي ل الكي صُج طبافه
هتسرع ثاض
الثالثغ لام  1436وَّ [هصُج طبافه الراثاغ لام  1437وَّ] لشرة أازاثِ .
همن أنصف .همل
الناس إثُاث آجائهم ذمنهم من أصاب همنهم من أ ط همنه من تاُرى َ
258

أتُ ل شيث مما ارى هال ثلفاثغ حرف ذاللىمغ ليست ألص اب الكي ل ههلم الُذاع
لن أنفسهم ذقط هللن اللىمغ وي لىن ِقار اخلرباث أص اب ال مائر املنصفَّي هقُ تفىح
وكا رجاسا هحب ث أكارمييغ.
 -6كيف ترى علم الرتاجم اليوم ىف ظل هيمنه األفكار املستوردة والىت أثرت جدايً
على الثقافة العربية وعلى علم التاريخ والرتاجم بألخص؟
اثمُ هلل مازال لىم الرتاام أكثره ثيُ أص اثه من اللفِاب األمناث لى تراث األمغ هجااهلا
هالُ يل وكا و من قىرُ همل ينظر إىل هنج اآللث هذيه من املفيُ اللث أما من اسففار
من االمنَّي ذال أبس هللن املهم األمانغ هثيان هنج املرتام له هلقيُته كما ثينت من قبل.
صاحب الزيف هالبهفان هاللكب الف جيخ لألحُاث هالقيارا
همن املؤسف أن الكي
َ
هالزلماث وم الكين اسف مرها للسىطغ حصباا لن الشاب هحلم ا لللىمغ ال احُة هاجلرب
هالقهر هاسفغى ا كل مقُجا الُهلغ هق هتا لصا كرسي اثاكم هأص اب النف ذ ممن شاياه
همل يسمح ألحُ للزايرة لىيه ذلانت األث اق كىها من ذمه إىل أذنه!
هكما قىت مقُمغ الففمغ " :هالكين يصنا ن وكا ِِ
هيلرس نه هيُاذا ن لنه وم «األلالم»
الباجزهن ذيها هالكين يسانُههنم هيق رههنم وم اإللالمي ن هالص في ن هاملكيا ن هاألرلث
جحما لنا! هيَّ َقُرم ن لى أهنم
هاملؤلف ن همن إليهم ممن يصبِِ ننا ه ُّ
ميس ننا ث ا وهم هأقالمهم ا
وم القىم الف ِك هالابقريغ املبهرة هالثقاذغ الاظيمغ هاألرب اجلُير ثه هالقُهة ال ااب اتبالها
السم
هما وم إال ظَىَمغ أه ٌ
ظالل هلم ال يفلىم ن إال مبا ير ي سارهتم ه جؤهس أقالمهم ُّ
الزلاف هلى أطراف ألسنفهم اللكب هاخلُاع ه قى هبم الغُج هالنفاق ميىؤهن مساث مقاذفنا
للنظراي اهلُامغ هالفلر الفغرييب هالفُايل اإللالمي."...

 -7منهجك ىف الرتاجم والسري ،هل هناك مؤثرات غربية ؟ أم هي إسالمية صافية؟
ذقطاا ال أما اإلسالميغ (الصاذيغ) ذ جا .
أما املؤمرا الغرثيغ ا
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هالسمغ اإلسالميغ الباجزة لمل الرتمجغ وي الصُق وي ق ل اثقيقغ هإلطاث الفص ج
الص يح الشامل لىشخصيغ املرتام هلا وي ثيان النهج الكي كان يس لىيه .همل يف ِ يل
مطىاا لى أح ال كل الناس هال كل ما كفب ه هللن
وكا كل من ترمجت له ذىست ا
لُها .هإذا
أحباب هأكفب لى قُج ما ألرف هال أرلي هال أككب هل كان من أترام له ًّ
نقىت همرقت لياىم أن وكا الق ل من مصُجه.
هقُ ال تاط الرتمجغ حقها ألسباب منها أن املرتام له ما مغم اجا هال تالمكة له أه مل
تصل ما كفب ه إىل أص اب الش ن ممن أ رج ا له.
 -8لكم مصنفات عديدة حول اتريخ املرأة ودورها العلمي يف احلضارة اإلسالمية،
كيف رأيتها؟ وما الدوافع الىت جعلتك تؤلف هذه املصنفات النفيسة؟
ال راذع يل س ى الاىم .ذرأيت اوفمامها للاىم هالرتثيغ هاأل الق ذرتمجت هلا هثيرنت أمروا

هذكر ش هنا.
الفاجيخ اإلسالمي هذكر أين مل أقف س ى لى ترمجغ ()36
هقُ الحظت قىغ املؤلِِفا
مؤلفغ لى مُى الفاجيخ اإلسالمي حىت لام  1200وَّ كفايب (املؤلِِفا من النساث
ثيان أسباب ذلي هأن الناظر حال املرأة
همؤلرفاهتن الفاجيخ اإلسالمي) .مث اافهُ
اجملفماا الغرثيغ يالحظ أي ا ا قىغ النساث املؤلِِفا للنسبغ إىل الراال.
تبَّي يل أن اوفمام املرأة للاىم هاُاجهتا هنب حها ثاض الاى م يا ر إىل حال األسر
هقُ ر
هاوفماماهتا الاىميغ هإىل ثيئفها ثشلل لام هأن أثرز أسباب انصراذها لن امل ي طريق
الاىم و النشغاهلا أبم ج األم مغ الاظيمغ ذهي جسالفها األساسيغ هوكا ما يالحظ لىيها
حىت الي م مع النظر حال ثيئا هلارا .
وحمررا ،كيف ترى دور الصحافة ىف أتكيد دور
 -9لك جتارب يف الصحافة
ً
مصححا ً
الرتاث العلمي للحضارة اإلسالمية؟
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إن الص اذغ وي لسان الاىم الط يل إذا كانت مسُررة هليست مُذ لغ ألم ج أ رى ذهي
لب الشباب هلق ل الاىماث هقى ب الاامغ ذفىفت نظروم إىل
اليت تسفطيع أن تصل إىل ِ
الاز
املفيُ من الاى م مما يصىح النف س هاجملفماا هيبين ح اجا همُنيا هيرذع ثي
ِ
هاللرم .هوكا ما كان لىيه أاُاران ذلان ا أساتكة الاامل هثناة ح اجة هسالطَّي الاىم
هالفجاجب هلكلي كان ا اُيرين لثياة ألزة هقمغ السيارة ه الفاىيم هالفاىم.
 -10كيف ترى حتقيق الرتاث يف العامل العريب واإلسالمي؟
لقُ حققت أمها اللفب الاى م اإلسالميغ هح وا منك سن ا هحُمت طفرة لظيمغ
الشبلغ الاامليغ لىماى ما مث
حتقيق كفب تراميغ اُيُة ثاُ أن أنزلت أل ف املخط طا
َتف شيئاا ذشيئاا .للن املالحظ و حتقيق كفب سبق أن حققت أبذ ل من اجلُيُ
صاج
ِ
هك ن الناس حتب اجلُيُ هل كان لى حساب اجل رة هالف قيق الاىمي!!
همما يؤملين و تفا ر ثاض احملققَّي ثف قيقاهتم هثيان متيزوا لى ح وا هوم ال حيسن ن اللفاثغ
السىيمغ ذيخىط ن ثَّي املرذ ع هاملنص ب هجمبا املككر هاملؤناب هال ي بط ن النص هإذا
بط ه أت ا لى السهل هترك ا الصاب هكفب ا مقُمغ سقيمغ يارف هبا رجافهم الاىم
هاملارذغ.
 -11كيف نستفيد من تراثنا العظيم؟
سىيما
ثفسهيل إيصال املخط طا إىل أيُي الباحثَّي هاجلُيرين للف قيق لف قيقها حتقي اقا ا
هالفاىيق لى ما يىزم منها همقاجنغ ماى ما ذيها مبا ا ُِ هاإللالن لما حقق منها
هاالسفشهار مب امينها هثيان ما ذيها من ذ ائُ هتسهيل هص ل اللفب إىل طىبغ الاىم
هالاىماث هتقُير املهفمَّي للرتاث اإلسالمي هاإلشارة هبم هجبه روم لفشجياهم هلُم
املفاارة للاىم لى حساب األمانغ الاىميغ هتبىيغ الرسالغ الاظيمغ .هلمل مساجر هُمازن
هأنظمغ إللرتهنيغ اصغ ثلفب الرتاث اإلسالمي ملارذغ أماكن ها روا همارذغ ما حقق منها
هما مل حيقق..
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كامال ،فقد حذفت منه مجل وعبارات).
(نشر يف شبكة األلوكة ،وأوردت نص احلوار ً

مث نشر

جمىغ املخفاج اإلسالمي أحُ ألُار  1441وَّ  2020م همل أقاجن ثينه هثَّي وكا.
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واحلمد هلل رب العاملني
***

***
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