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َم ْد َخ ٌل قُرآني
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
عت
ُن أَهَ َو لوا أ غَِ ل َلواَِ َِم بت َ ل غت تع غه للم .فَ َو للن َُل غِ ل تلنا َم للن اَ َ ل علا اهللَ ََِّم للا َ لَلم م للن
((بَل تلا ابلعََل َلذ ال للَ َ
ت
عاص ترُن! فَأَقتم ِّجِك لتهنُ تن حنتيفاً فتطغرَة اهللت العتِت فَطَر النعاس عهَيلِا .الَ بَلَ تن ت
ك
ُا ِلَغه تق اهللتَ .ذل َ
ن ت َ غ َ غَ َ
َ َ َ غَ
َ
َ
غ َ
ت
عاس الَ ُلعهَوو َن .منتيَت ت ت
ت
صالََةَِّ .الَ بَ َكونلَوا تم َلن
يووا ال ع
ُن الغ َقي َمَِّ .لَك عن أَ غكثَلَر الن ت َ غ َ َ َ
ني إلَغيه َِّابعل َقوهَ َِّأَق َ
الن َ
الغو غشل تركت ت ع ت
ُن فَلعرقَلوا تَُلنَل َِ غم ََِّكلانَوا تكلليَعاً َك َلا تحل غلَْ تملَلا لَ َلنُغ تِ غم فَ تر َحللو َن!)) (اللرِّ -92:
َ َ
ني .مل َلن اللَ َ
.)11
إهـداء..
إىل َمحع تال ترساالَ ت
ت ال َقرآن..
َ
تت
ني تِبَا إىل اهللت ،بَل َعَناً ِّبَالَغاً..
ال عسالك َ
تت
ُن تِبَا تِمَ َن ِ ََا العََمان!
الغ َو َكابن َ
إىل بَالَبت تا الهع ت
ضر..
ياِل غ
اِلَ غ
الغوربلهَ تة َخ غوفَل َِا ِّر َجاِ َِا تمَ َحا تر ت
ُب ال عس َحر!
َ َ
ََ
ت
اِلَي ت
ول ال َغَلر..
إىل طَالَئ تذ غ َ
تت ت ت ت ت
يب ال َفغح ت الغ َوَتني
الغ َوورَُة ب َسنَابك َِا َ َ
لهعالَ توني!
َسالَماً ِّ َأماناً َ
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ص تاَ تق الغو غؤتم تن﴿ ..الع تَُن ُلَله َو َن ترساالَ ت
أجي تال الشعَ ت
اْ ال ع
ت اهللت َََِّيغ َش غونَهَ َِّالَ
َ ََ
َ
إىل غ َ
َ
َ
َح ًنا إتالع اهللَ! ََِّك َفى بتاهللت َح تسيَاً!﴾()1
ََيغ َش غو َن أ َ
إلَغي َك غم َس َاَتت ..أ غَِ تنا َِ تَهت الهع َو َعات!..
خادمكم المحب :فريد األنصاري.

ُخطبة الكتاب

إن احلو للن هلل ،حنو للنه ِّنس للحعينه ِّنس للح فرهِّ ،نع للوذ ب للاهلل م للن كل لرِّر أنفس للنا ِّس للي ات
أعوالنللا .مللن ُِللنه اهلل فللال مضللا لللهِّ ،مللن ُضللها فللال ِللاَا لللهِّ .أكللِن أن ال إللله إال اهلل،
ِّح للنه ال ك لرُك ل للهِّ ،أك للِن أن ِمو للنا عَ للنه ِّرس لوله .به للل الرس للالةِّ ،أَن ا مان للةِّ ،نص ل
ا مةِّ ،جاِن يف اهلل حق جِاَه؛ حىت أباه اليقني.
أمللا بعللن؛ فللقن أصللنق احلللنُت كحللاْ اهلل بعللاىلِّ ،خل ا للنا ِللنا ِموللن صللهى اهلل
عهيه ِّسهمِّ ،كر ا مور ِمنثاهتاِّ ،كا ِمنثة بنعةِّ ،كا بنعة اللةِّ ،كا اللة يف النار.
لك أ غن
لك أ غن أَ تععل أِّ أ ََععلِّ ،أع للوذَ ب ل َ
لك أن أَ ت ل علا أِّ أَ َ ل علاِّ ،أع للوذَ ب ل َ
الهع َِ ل عم إين أع للوذَ ب ل َ
ت
لك أ غن أبغ تل َلْ أَِّ ُغَل َللى َعهَ ل عْ!
َج َِل َلا أِّ َغأ َِل َلا عهل علِّْ ،أعللوذَ بل َ
أَأهللم أِّ أَأهَللمِّ ،أعللوذَ بل َ
لك أ غن أ غ
لك م ل ل ل ل ل للن ك ل ل ل ل ل للا بَهتيع ل ل ل ل ل للة ِّفتغحلنَ ل ل ل ل ل للة ،أ ل ل ل ل ل للاِرة أِّ باطن ل ل ل ل ل للةَ ،م غقَتهَل ل ل ل ل ل لة أِّ َم ل ل ل ل ل ل ل غنبتَرة!
ِّأع ل ل ل ل ل للوذ ب ل ل ل ل ل ل َ
لك ملن العكلَ ِّالكس تلاِّ ،أعلوذَ بلك ملن ا غَل غ ت
ب
بك ملن ا لم ِّ غ
احلَ َلَتن ِّ ،أعلوذ ب َ
الهع َِ عم إين أعوذَ َ
ِّ ت
بك من َغهَََ تة النعُغ تن ِّقَل غِ تر الر َجال!
الَخاِّ ،أعوذَ َ
ت
ت
لك تمل غلن قَسللوةت ال َق غهل ت
ص ل تر َِّعلعل تلة اله َسللان!
الهع َِل عم إين أعللوذَ بل َ
لب ِّطَ غيَللان ال َقهَل تمِّ ،مل غلن َعُغل تل الََ َ
غَ
ِّملن علني الَ بَل غنمذ ،ت
ت
ت
ِّأَعوذَ بت َ ت ت
ِّم غلن َِ ًلون َمطَلا
ك َرِّب م غن ع غهم الَ َُلغنل َفذِّ ،م غن قَل غهب الَ ََيغ َشلذ ،غ َ غ
َ
َ
ت
ت
ِّملا ُلَغه تقلْ ال عش غليطَا َن بتَرَ َاِلا! ََن َِلا الهع َِل عم تم غلن
َِّ َك ٍّ َمحعََذ! ِّأعَوذَ بت َ
ك الهع َِ عم م غلن نَل غفسلْ ََِِّ َو َاِلاَ ،
ت
ت ت
تت
لو َِّلتيَل َِ للا
صل لالَ َح َِا ََِِّ ل َلن َاِا! أن ل َ
طَ غيَان لله َِّطَ غ َو َاِ للا! َِّ غاعص ل غلو َِا م ل غلن فَ َكوترَِ للا بتحَل غق َو َاِ للا! ِّأ غ غو َِ للا َ
ََِّم غوالَ َِا!
مث أما بعن؛
فقن قضية َِا الكحاْ راجعة إىل إثَات أمرُن اثنني:
 1ا حَاْ.12 :
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أِّ وا :إثَات أن طَيعة الحنافذ احلضارا بني ا مة ِّخصومِا قن َخا مرحهة أخرن
مللن بارَيلله ،مرحهللة ذات اخللحالو كوللْ ِّنللوعْ! حيللت صللار الرِللان ال للرِّب اليللو قائوللا عهللى
الع ل غلولَ توْ ا نُ للن! يف َُنِ للا،
ب للنم الفط ــرة اإلني ــانية يف ا م للة؛ م للا أعهِ للا قابه للة لالب للحال َ
ِّأخالقِللاِّ ،قيوِللا احلضللارُةِّ ،يف سياسللحِاِّ ،اقحصللاَِاِّ ،عوراهنللاِّ ،سللائر يللا عيشللِا عهللى
اإلمجال! ما نعحقن أنه مل مير مثهه يف الحارُخ ِبَا العوقِِّ ،بلَه اإلحاطلة ِّالشلوول! نعلم ،قلن
مرت عهى ا مة فل أنكلى ِّأكلن! لكلن بأكلكال ِّصلور جَئيلة .فل مرُلرة ِّ -العيلاذ بلاهلل –
لكنِا كانو بضرْ من ا مة جانَا َِّن جانبِّ ،بث قضلية َِّن أخلرن ،كولا ِّقلذ ملراراً يف
الحارُخ ،من االبلحالِ بفل اِللوو ِّا لو ! أملا اليلو فاِلطلب أَِلى! ِّإن سلاَ ا ملن نسلَيا
كثل ا مللن الللَالَ اإلسللالمية – ِّا مللن العللا نعوللةهلل مللن اهلل ع يوللة! ال حيقرِللا إال جاِل هلللا بللاهلل
أِّال ،مث جاِ ل هلللا ب للالواقذ ِّبالح للارُخ! – إال أن اِلط للر ا نُ للن م للذ ذل للك م للن الناحي للة احلض للارُة
أكلن؛ نلله ُسللحِنو الوجللوَ الشخصللاين لهمللة بأكوهلهِّ ،حيللاِّل اجحثاثلله مللن أصللهه! بوسللائا
أقا قوًة ِّأِو َن بأث اً!
أكثر بنم اً ِّأكن ب ي اً! رما كان ا
سهوْ العسكرا منِا ع
َ
نعللم؛ لللن ُللحوكن ال للرْ مللن ذلللك أبللناً؛ بهللك عقيللنبنا! ِّليسللو ِمللن ا مللة اليللو إال
بشائر يف طرُق العوَة  -إن كاِ اهلل  -إىل اعحالِ موقعِا الَا جعهِا اهلل فيله ابحلناًِ ،موقلذ
الشلِاَة عهلى النلاس! فقيلا ِلْ فل الحوحليال ِّاالبلحالِ(( :أَ غ َح تس غلَحَ َم أَن بَل غن َخهَواغ ا غَنعلةَ َِّلَ عولا
لول العرس َ ع ت
عت
ت
ُن
ُن َخهَ غواغ تمن قَل غلَهت َكم عم عسلغحل َِ َم الغََأغ َسلاَِ َِّال ع
ضلعراَِ ََِّعلغ تَللَواغ َح علىت َُل َق َ َ
لول َِّاللَ َ
َُأغب َكم عمثَ َا الَ َ
ت
ت
َس الَر َسل َلا
صل َلر اهلل أَال إت عن نَ غ
َآمنَلواغ َم َعللهَ َمل َلىت نَ غ
لب!))(الَقللرةَ (( )912 :حل علىت إتذَا غ
صل َلر اهلل قَ ترُل هلل
اسلحَلغيأ َ
ِّأَنَل ل لواغ أَنلعِل ل للم قَل ل ل غن َك ل للَبواغ جل ل للاِِم نَص ل ل لرنَا فَلنلغن تك ل ل لْ مل ل للن نعشل ل للاِ ِّالَ ُل ل للرَ بأغس ل للنا ع ل ل ل تن الغ َق ل للوت
َ َ َغ غ َ َ
َ َ َ ََ َ ََ َ
غ
َ غ
َ
ت ت
ت
لور اهللت بتلأَفغل َو تاِ تِ غم َِّاهللَ َمللحت َم
الغ َو غك ل ترم َ
ني!))(ُوس ل ِّ )111:قللال سللَحانهَُ(( :ترُل َلنِّ َن ليَطغفل َلؤِّا نلَ َ
احلَق لتيَ غ تَِرهَ َعهَلى اللنُ تن َكه تله َِّلَ غلو
نَوترهت َِّلَ غو َك ترَه الغ َكافتَرِّ َن! َِ َو الع تَا أ غَر َس َا َر َسولَهَ بتا غََنن َِّتَُ تن غ
َكل ل ترَه الغ َو غشل ل ترَكو َن!))(الصل ل ِّ .)2-8 :بع للل أِ للا العه للم ا عاصل لرُن ُل لرِّن أن ال ِ للور عه للى
"النُن كهه" إيا ُكون بعا ية اإلسال الِت سحححقق يف َِا العصر!
ِّمللن ِنللا ب لوابرت ا َش لرات عللن رسللول اهلل  -صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم  -ب ِللور ِللَا
الللنُن عهللى ا ره كهِللا! ُِّكفينللا مللن ذلللك ِللَا اِلللل النَللوا الصللحي ا هللي  ،الللَا ُرُِّلله
لو رسللول اهلل  -صللهى اهلل عهيلله
الصللحاِّب ا هيللا متلليم الللنارا  -ر للْ اهلل عنلله – قللال :مسعل َ
1

لو َم َلنر ِّالَ َِّبَلر إالع
عِ َار! ِّالَ َُلغحل َرَك اهللَ بَلغي َ
ِّسهم ُ -قول(( :لَيَغَلهَ َ عن ِ ََا ا غم َر َما بَلهَ َل الهعغي َا ِّالنل َ
ت
ت ت ت
غأَخهَلله اهلل ِ ل ََا الللن ت
اإلس لالَ َِّ ،ذَال ُلَ تلَ َل اهللَ بتل تله
ُن ،بتعللَ َع تَُللَ أِّ بتل ََل ذَليللا ،عللَاً َُع لَ اهللَ بتلله غ
َ َ َ
َ
2
ال َك غفَر!))( ) َُِّنِّ أن العامل مِيأ َا اليو أكثر من أا ِّقو مضلى! رغلم ملا ُكحنل ِّاقلذ
ا سهوني من ِمن ِّف !
حىت) الِت يف آُة الَقرة ا حقَِا! إذ ال ُححقق ما بعنِا من فَل َلرٍ إال ملا
لكن عَارة ( ع
قَهِللا مللن لليق ِّحللرٍ! ِِّللْ يف ِللَا العصللر فحنللة كللنُنة ِِّمنللة مرُللرة! للا َِّرَهتللا ِّ للا إبعا َهنللا!
أهوللات مللن الشللَِات ِّالشللِوات ذات طَيعللة أخللرن ،بعص ل بفطللرة اإلنسللان ا سللهم اليللو
لرَ ِِّّطل هلللن ِّأمللة! فللححطم َِّححَلله ِّمتسللخ ِوُحَلله بشللىت الوسللائا الثقافيللة،
َر َغَ لاً َِّرََِ لاً ،مللا ِللو فل هلل
ِّالحعهيويةِّ ،االجحواعيلةِّ ،االقحصلاَُةِّ ،اإلعالميلةِّ ،السياسليةِّ ،العسلكرُة...إخل؛ لحلنحا بله
ت
ت تت
لات للن جلرٍ ِلَه ا ملة منِلا
الع غولَ َولة! أهو هلل
يف ََ َرك الََل َِويعة اِلرساِ ،عَناً خسيسا لطاغوت َ
بسِولة! ِّ حاُاِا  -كوا نرن اليو  -يف العامل اإلسالمْ كث !
وههنا مدار المعركة! إن التحدي قائم اليوم على تحرير اإلنيان الميلم  -فرداً
العـ ْـولَ ِمي! عقيــدةً واقاف ـةً واعتماع ـاً واقت ـاداً! لقــد فَـ َق ـ َد
وأم ـةً  -مــن ألــالس اقســترقاو َ

الميلم اليوم كثيرا من خ ائ ه الفطرية – بما هو عبد خـال
 وكـاد ي ـير عـً اًمن منظومة اآلخر الحضارية ،لكن على شكل ذرة تافهة تدور على الهامش! خادما لير
مخــدوم ،وميــتهلِكاً ليــر منــت ! ومفعــوقً بــه ليــر فاعــل! تمامــا علــى وهان هــدا الحــدي
النبوي الرهيب ،من قوله عليه ال ـالة واليـالم(( :ي ِ
اعى َعلَـ ْي ُك ْم َك َمـا
وشـ ُ
ك الَُمـ ُم أ ْن تَـ َد َ
ُ
اس قَائِـلِ :
ِ
ـاس :بَـ ْل أنْـ ـتُ ْم يَـ ْوَمئِـد
وم ـ ْن قِلَّـة نحـ ُـن يَـ ْوَمئِـد؟ قـ َ
تَـ َد َ
اعى الَ َكلَـةُ إلَـى قَ ْ ـ َعت َها! ف َقـ َ ٌ
ِ
ص ـ ُدوِر َع ـ ُدوُك ُم الْ َم َهابَ ـةَ ِم ـ ْن ُك ْم،
َكثِيـ ٌـر؛ ولَ ِك ـنَّ ُك ْم لُثَ ـا ٌ َكغُثَ ـا ِ َّ
الي ـ ْي ِل! َولَيَـ ْنـ ـ ًِ َع َّن ا ُ م ـ ْن ُ
ِ
ِ
ـاس قَائِـل :ي ـا رس ـ َ ِ
ـاسُ :ح ـب
وم ـا الـ َـو َه ُن؟ قـ َ
وس ا ! َ
َولَيَـ ْق ـدفَ َّن ا ُ ف ـي قُـلُـوبِ ُك ُم الـ َـو َه َن! فقـ َ ٌ َ َ ُ

 2رِّاه أمحنِّ ،احلاكمِّ ،ابن مننه ،عن متيم النارا مرفوعاِّ ،قال صحي اإلسناَ .كولا رِّاه ابلن حَلان،
ِّاحلاكمِّ ،الَيِقِّْ ،الطلاين يف الكَ  ،كهِم عن ا قناَ بن ا سوَِّ .صححه الشيخ كلعيب ا رنلا ِّ
يف بعهيقلله عهللى ا سللننِّ ،قللال" :إسللناَه صللحي عهللى كللر مسللهم" .كوللا صللححه ا لَللاين يف السهسللهة
الصحيحة.
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الدنْـيا وَكر ِاهيَّةُ الْمو ِ
ت!))( .)3وتلك نتيجة طبيعية لمروقه عن مدار العبدية الخال ة ،
َْ
َ ََ
إلى شرك الهوا والشهوات ،التي ضلت به في ظلمات الوانية العالمية الجديدة!

والثانية :أن العوا اإلسالمْ ا عاصر لن ميكنه االسحكابة َا الححنا احلضارا ا نُن،
إال بحكنُن نفسه ِو أِّال؛ ِّذلك بالرجو إىل فطربه ِو أُضا يف النُن ِّاللنعوة؛ ن الفطلرة

ا سهوبة أِّ ا خرِّمة ،لن بَعا ج أِّ لن بَسجرجذ إال بمنهاج فطري!
ِ ِ
ـاج فــي العمــل
ولــدلك كانــت ورقــات هــدا البح ـ فــي تقريــر "الفطْ ِريَّــة" ،بمــا هــي منهـ ٌ

الدعوي ،قائم أساسـا علـى أصـوس الفطـرة ،كمـا هـي معروضـة فـي القـرآن الكـريم واليـنة

النبويــة .وبمــا هــي محاولــة قســتعادة دور الــوحي التربــوي واقعتمــاعي فــي الــنف

وفــي

المجتمــا ،الــوحي الــدي قــام منهاعــه الشــمولي علــى هــد أســا  ،أق وهــو :تخ ـري

نموذج "عبد ا "! الدي هو مناط كل شي فـي الـدين والـدعوة! علـى مـا يقتضـيه "مقـام
العبديـــة" الخال ـــة  ،مـــن توحيـــد لـــرب العـــالمين فـ ــي اقعتقـ ــاد والثقاف ــة واقعتمـــا

واليياسة واققت اد ،وفي سائر مجاقت العمران البشري .بنـا علـى قولـه تعـالى(( :بَ ِـل
َّ ِ
ِ
ين!
ض َّ
ين ظَلَ ُموا أ َْه َوا َ ُهم بِغَْي ِر ِعلْم .فَ َمن يَـ ْه ِـدي َمـن اَ َ
ـل ا ُ؟ َوَمـا لَ ُهـم مـن نَّاصـ ِر َ
اتَّـبَ َا الد َ
فَأَقِم وعه َ ِ
ِ
ِ ِ
ِ َِّ
ـك
يل لِ َخ ْلـ ِ ا ِ .ذَلِ َ
ْ َ َْ
ك للدي ِن َحنيفـاً فطْ َـرةَ ا التـي فَطَ َـر النَّـا َ َعلَْيـ َهـا .قَ تَـ ْبـد َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
يمــوا ال َّ ـالَ َةَ .وقَ
ـين إِلَْيــه َواتَّـ ُقــوَُ َوأَق ُ
ين الْ َقــي ُمَ .ولَكـ َّـن أَ ْكثَ ـ َـر النَّــا ِ قَ يَـ ْعلَ ُمــو َنُ .منيبـ َ
الــد ُ
تَ ُكونُــوا ِم ــن الْم ْشـ ـ ِركِ ِ َّ ِ
ين فَـ َّرقُــوا ِديـ ـنَـ ُه ْم َوَك ــانُوا ِش ــيَعاً ُك ــل ِح ـ ْـًب بِ َم ــا لَـ ـ َديْ ِه ْم
ين .م ـ َـن ال ــد َ
َ
َ ُ
فَ ِر ُحو َن!))(الرِّ .)11-92:
فَعينا عن خورا الفطرُة ،من مضاُق ا واعات ِّالحن يوات ِّا حَاِّْ ،بعينا عن َح َلرتٍ
ا مسلاِ ِّا صلطهحات ِّا لقلاِّْ ،ملا ُجربلب علن ِلَه ِّبهلك ملن بصلنيفات ِّبعقيلنات؛ نعللوَ
إىل النَللذ ا ِّل يف َُنن لا َِّعوبنللا .نعللوَ إىل بسللاطة اإلسللال  .نعللوَ إىل ربيللذ القللرآن الصللايف؛
لنسوْ ا عاين كوا مساِا اهللِّ ،نص احلقائق كوا ِّصفِا رسول اهلل ،صهى اهلل عهيله ِّسلهم.
فاحتني قهوبنا للرِّ القلرآن ،عسلى أن نحهقلى حقائقله اإلميانيلةِّ ،نجرقلى مناعلله الربانيلة ،يف سلَيا
الحخهللق مقللا العَنُللة هلل .فــدلك هــو بــاب النجــاة الخــروي َّأوقً! وهــو َم ـ َد ُار الــدين كــل
3

أخرجه أمحنِّ ،أبو َاَِِّّ ،ابن أِّب كيَة ،عن ثوبان مرفوعاِّ ،صلححه ا لَلاين يف السهسلهة الصلحيحة،

ِّيف ا امذ الص .
5

ال ــدين! مث ِ للو مفح للا اِلل لرٍِّ باإلنس للان ا س للهم  -ف للرَاً ِّأمل لةً  -م للن أهو للات الحي لله الع للو ْ

ص َلا ِّانحصللر،
ا عاصلرِّ ،بهلك ِلْ راُلة الححرُلر الكهلْ ملن اسلجرقاقه .ملن محهِلا ِّاعحصلم ِبلا َِّ َ
ِّمللن خاهنللا اهنللَ ِّانكسللر! ِّكهيللات القللرآن الع لليم قاطعللة ِبللَا ا نِللاٍُِّ .كفيللك منِللا قوللله
ت
ِ ِ
ت
ي
بعللاىل يف ِللَا السللياق ذابللهَِّ (( :لََقل غن َكحَغَلنَللا تيف العَبلَلوتر مللن بَل غعللن الللَ غك تر أَ عن االَغر َ
ه يَ ِراُـ َهــا عبَــاد َ
ِ
ِِ
ت
ت
لوحى
ين! ََِّملا أ غَر َسل غهنَا َك إتالع َر غمحَلةً ل غه َعلالَو َ
ال َّال ُحو َن .إت عن تيف َِ ََا لَََالَغاً ل َق ْـوم َعابـد َ
ني .قَ غلا إعيَلا َُ َ
ِل أَعيَا إت َ َكم إتلَه ِّ ت
اح هللن .فَـ َه ْل أَنتُم م ْيلِ ُمو َن ))(ا نَياِ.)118 -115 :
إت َع
َ َ هلل َ
فعه للى ِ للَا ا س للاس – بع للون اهلل  -نع للره ِّرق للات ِ للَا الكح للاَِّْ ،ن أن حن للر عه للى
االسح ثار بهقب أِّ الححيَ إىل ف ة؛ إال ما َل عهيه سَيا القرآنِّ ،أركن إليه منِاٍ النيب عهيه
أفض للا الص للالة ِّالس للال  .محوس للهني إىل ذل للك  -جِ للن ا س للحطا  -بوس للائا العه للم ِّقواعل للن
الش لرُعة .حرُصللني عهللى االسللحفاَة مللن ب لراذ ا مللة يف ِللَا ا للال ،بللنِاً يللا القللرآن ا ِّل،
أصلحاْ رسللول اهلل صلهى اهلل عهيلله ِّسلهمِّ ،ملرِّرا بأبَلاعِم ا خيللارِّ ،بفقِلاِ ا مصللارِّ ،مللا
َِّعرثَوهَ َه ا مة ملن منلاِيف يف الفِلمِّ ،قواعلن يف االسلحنَا  ،الا بوارثلوه بلوابراً كهيلاِّ ،اسلحقراًِ
لال" الللنعوة اإلسللالمية عللل الحللارُخ إىل ُومنللا
معنوُللا ،عللن الصللحابة الك لرا  .مث مححَعللني "قَ َ
صل َ
َِا ،غ ِا وني أا جتربلة َعوُلة ح عقِلاِّ ،ال منكلرُن ا حركلة أِّ طائفلة فضلهَِا .ملراعني
عنللن الحنل لَُا لهوواق ل ِّا حكللا ِّ ،الححقيللق ناطللات الحصللورات ِّا فِللا  ،خصللو َ الَمللان
ِّا كان ،من ا مة ِّالوطن ِّالشعب ِّالحارُخِّ ،ما اسحور من خصو براثه اللنُ ِّالسياسلْ
اطن
ِّالثقايف ِّاالجحواعْ ،ما مل َيال نصا قطعيا أِّ إمجاعا كلرعيا .سلائهني اهلل أن أنَنلا ملو َ
الق الضاللة ِّاِلطا!
الَلاِّ ،أن ُقينا مَ َ
ِّعهي لله ،ف للقن كحابن للا ِ للَا ال للَا نقنم لله الي للو حَحن للا ِّقرائن للا الك لرا عام للة ِ ِّ ،للا الش للأن
ال للنعوا م للنِم خاص للة ،عَ للارة ع للن ر ُ للة – محوا للعة  -يف فق لله ال للنعوة اإلس للالمية ،بحض للون
بأصيالت منِاجية ،ن رُة ِّبطَيقيةِِّ .و لَلك ُنقسلم َِّ -ن ِلَه "اِلطَلة" اللِت ِلْ فيولا
برنِّ ،اِلامتة الِت بهخال نحائكه – إىل متِين ِّثالثة فصول ِّمهحقِّ .قن قسونا الفصلول إىل
مَاحت عهى حسب ما بحضونه من قضاُا.
فالحوِين ِو يف بناِ سَذ "مقنمات منِكية" متِن لقضاُا الكحاْ.
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ِّالفصا ا ِّل صيل بعنوان" :الفطرُة منخا إىل بأسيس القضية"ِّ .فيله مَحثلان :ا َحلت
ا ِّل يف" :بعثة الحكنُن" َراسة يف ا فِو ِّ .ا َحت الثاين" :الفطرُة نقهة نوعية :ملن احلركلة
اإلسالمية إىل َعوة اإلسلال "ِّ .أملا الفصلا الثلاين فِلو" :يف الفطرُلة :القضلية ِّا فِلو "ِّ .فيله
مَحث للان :ا َح للت ا ِّل يف" :الفطرُ للة ِّقض للية ال للنُن"ِّ .ا َح للت الث للاين " :ت
الفطغ ترُع لةَ َراس للة يف
ا ركان ِّا سالك"ِّ .أما الفصا الثالت فِو يف" :الحكنُن الفطرا :معالتوه ا نِكية ِّقَضلاَُاه
العورانيللة"ِّ .فيلله متِي للن ِّمَحثللان .ا َحللت ا ِّل" :يف الغوع ل ت
لامل ا نِكيل تلة لهحع غك تنُللن الفط للرا".
ََ
َ

ِّا َحت الثاين يف" :الحكنُن الفطرا ِّقضاُا العوران الَشرا".
لات إىل الرسللاالَ ت
ِّأمللا ا هحللق فِللو يف" :برنللاميف العربعانتيعل تلة تمللن ال َكهتول ت
ت"ِّ .فيلله متِيللن بعرُفللْ
َ
َ َ
باللن للاميف طَيع لةً ِّغاُ لةً ،مث ع للره مق للرر برب للوا ُحك للون أساس للا م للن ووع للة م للن الرس للاالت،
و عهى طرُقلة اللجراجم الفقِيلة للنن
ا سحخهصة من النصو القرآنية ِّالَيانات النَوُة َِّ ،ت َع غ
ت
ني ،مربَ لةً عهللى منِللاٍ بربللوا ُحللنرٍ بصللاحَه عللل مللنارٍ الحخهللق بصللفات الربانيللة؛
الغ َو َحللنث َ
ِّذلك قصن الحأِيا وارسة العوا النعوا.
ِّيف ا خ ِّ عنا خامتة عامة ،برجذ عهى ما سَق باسحخال نحائيف ِّخالصات لهعوا.
بهك قضاُا حاِّلنا منارسحِا يف َِه الورقات؛ عسى أن ُقيل اهلل ا َم غن ََيلرٍ تم غلن بتغَنت َِلا
َحَاً نافعا!
ِّال أنسللى بعللن ِللَا أن أكللكر السللاَة العهوللاِ ،مللن بعللل أكللياخنا ِّإخواننللاِّ ،كللَا بعللل
أِ للا اِل لللة الجربوُ للة يف ا للال ال للنعوا ،ا للن بكرمل لوا بقل لراِة فص للول ِ للَا الكح للاْ ،كهِ للا أِّ
بعضِا؛ فأفاَِّنا مهحوأاهتم ِّبوجيِاهتم .با إن أذكر أن بعل فصوله كان عَارة عن عولا
مجاعْ؛ ملا نلال ملن الحصلحي ِّالحنقلي  ،اللَا اكلح ا فيله بضلعِم بلرِّ الفرُلق .فكلَاِم اهلل
ع ِّعن اإلسال خ ا َاِ.
ذلكِّ ،إيا ا وفق من ِّفقه اهللِّ ،ال حلول ِّال قلوة إال بلاهللِّ .صلهى اهلل عهلى سليننا ِمولن،
ِّعهى آله ِّصحَه ِّسهم بسهيوا.
ِّكحَه – مكناسة الَُحون – عَن ربه ،راجْ عفوه ِّغفرانه ،الفق إىل رمححه ِّر وانه :فرُن
بلن احلسلن ا نصلارا اِلَرجلْ السكهواسلْ ،غفلر اهلل لله ِّلوالنُله ِّلهولؤمننيِّ .قلن ِّافلق متلا
بصنيفه ُو السَو 27 :رجبِ1428 :ل ،ا وافق لل. 2007/08/11 :
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تمهيد :في سبا مقدمات منهجية
نس للحعوا مص للطه "ا قنم للة"  -خ للالل ِ للَا الحوِي للن  -م للا ُق للارْ ا عل ل ا نطق للْ
لهكهولة ،أا باعحَارِللا منطهقلا منِكيللاِّ ،أصللال اسلحنالليا؛ لحوجيلله ا َلللة ِّبنلاِ احلكللاٍِّ .مللن
ِنا؛ فوا من مسألة نقررِا خلالل ِلَه ا قلنمات السلَذ ،إال ِِّلْ اِلنة لقضلية ملن القضلاُا
ا عرِّ لة يف ِللَا الكحلاْ ،اللا سلليأت بسلطه مفصللال خلالل فصلوله ِّمَاحثللهِّ .بيلان ذلللك ِللو
كوا ُهْ:
المقدمة الولى :بين يَ َد ْي هدا الًمان!

ِّما عسانا أن نقول عن َِا الَمان ِّلهَمان  -يف َِا الَمان  -أل لسان!
الع غولَ َوةَ"  -بوجِِا الكاحل  -قن اكحسحو فعال ِِّا بقلْ كلك
فِا بقْ كك يف أن " َ
يف أن لله ق للن ا احل للحالل اإلنس للان قَ للا احل للحالل ا ِّطل للان مث مل للن ذا ُل للجرََ بع ل َلن يف مالح ل للة
الححللوالت العا يللة أليسللو ا ره بللنِّر اليللو عهللى غ ل طرُقحِللا العاَُللة أال بللنخا ا مللة
اآلن منعطفا جنُنا من بارُخ عالقاهتا مذ نفسِاِّ ،مذ اآلخر
أمل بكش ل الصللِيونية – بوجِِللا ا مرُكللْ  -القنللا عللن غطرسللحِا؛ اسللحخفافا بللالعرْ
ِّا سهوني ،يف أجرأ حركة من بارَيِا جتاه ا مة اإلسالمية؛ اسحعناَا مر ما
لق للن بق للارْ الَم للان الي للو لينكش ل ع للن ك للِْ! ِّالع للامل ُحِي للأ ل لله ب للنِّل بحوح للن ِّبحكح للا،
ِّأخللرن بحوللَق ِّبحفللرق! ِّبرمللوع بقللو ِّأخللرن بنِللار! فانطالقللا مللن سللقو االحتللاَ السللوفيات،
ِّسللقو س للور ب لرلني بنالالب لله السلليويائية العويق للة ،ح للىت أحللناذ احل للاَا عشللر م للن ك للحنل:
 2001بأمرُك للا ،ال للِت ت
و لن للا ب ل ل"إخراجِ للا"؛ كان للو موج للة أخ للرن م للن ب للارُخ الح للنافذ
ص للن َع غ
َ
احلضللارا بحكوللذ؛ لحنطهللق بللأكل عوهيللة احللحالل عسللكرا يف القللرن اِلللامس عشللر ا كللرا
(احلاَا ِّالعشرُن ا يالَا)! ُِّنخا ال رْ العلامل اإلسلالمْ – بقيلاَة أمرُكيلة  -غاعُلا بلال
قن للا سياس للْ! فحك للون الع لراق أك للل قنط للرة لهعَ للور إىل غ لَِّ ع للا ْ جنُ للن لهم للة اإلس للالمية!
بحكهيللات محعللنَة ،قللن جحه ل م اِرِللا مللن قطللر إىل قطللر؛ ِّلك لن مآ للا ِّاحللنِ :للو ا يونللة
العو ية احلنُنُة عهى العامل اإلسالمْ! ِِِّنا :بعنَت ا ككال ِّا وت ِّاحن!

8

إن ال لَِّ ال للرِّب لهع للامل اإلس للالمْ يف ص للوربه ا نُ للنة ،احلاص للهة الي للو – ثقافي للا ِّسياس لليا
ِّعسلكرُا  -للو صللفعة قوُللة يف ِّجلله ا مللة! لليس – فقللا  -مللن حيللت ِللْ أن وللةهلل َم َساُت َسللةهلل
ت
مناِنلةهلل أحيانللا ،أِّ خانعلة محخاذلللة أحيانلا ،أِّ محواط للةهلل أحيانللا أخلرن؛ ِّلكللن أُضلا مللن حيللت
ِْ مشارُذ هنضوُة فكرُةِّ ،قوميةِِّّ ،طنية ،با حىت إسالمية أُضا! ِّمل ال
لقن انحِى عمن ِّكالة ا ن وة العربية! فلاآلن العلنِّ ِلو اللَا ُشلح اِِّ ،لو اللَا ُقلححم
الَيللوت ُِّلعح تقللا! ِِّللو الللَا حيللاكتم! ِِّللو الللَا ُصل ت
لاَر! ُهقللْ القللَل عهللى مللن ُشللاِ كوللا
َ َ غَ َ
ُشللاِِّ ،مللىت ُشللاِ! فأميللا مفكللر حللر ،أِّ َاعيللة – أِّ رمللا حللىت عللابر سللَيا  -أععكلله بكهوللة؛
أصلنر أملره باعحقاللله! ِّمل ُعلن َُللاِل! ِّال حلىت رللرٍ الن لا العللرِّب اللَا ُعلليل ذللك ا طهللوْ
يف حوعبلله ِّحتللو سللهطانه! ُِّهقللْ الق لَل عهيلله ِللو بنفسللهِ ،نللا أِّ ِنللاك ،يف أا مكللان مللن
خرُطة العامل اإلسالمْ!
إ افة إىل َِه ا ِهكات اِلارجية ،فقن أصيَو ا مة بناِ الحآكا الناخهْ منَ
عنة قرِّن! َِا الناِ الَا بطور حىت آل إىل اهنيار ِّجوَِا ا عنوا؛ فوجنِا العنِّ لقوة
سائ ةِّ ،جاِت سهسهة االسحعوارات القنمية ِّا نُنة بشىت ُِّالهتا ِّمصائَِا! ِّبهك ِْ
قَا  -يف ال ثائيةِِّ .و
برمجة الحارُخ ا عاصر حلنُت النيب صهى اهلل عهيه ِّسهم – ا َكور َ

قوله عهيه الصالة ِّالسال  ُ(( :ت
اعى ا َ َكهَةَ َإىل
وك َ
اعى َعهَغي َك غم َك َوا بَ َن َ
ك ا ََم َم أ غن بَ َن َ
َ
ت ت ت
قَ ت
قال :بَ غا أنغلحَ غم َُل غوَمتَ َكثت هلل؛ ِّلَ تكنع َك غم غَثَاِهلل َك َثَ تاِ
حنن َُل غوَمتَ َ
غ
ص َعح َِا! ف َق َال قَائ هللاِّ :م غن قهعة َ
ت
ت
ت
ال عسغي تا! ِّلَيَلغنل تَ َع عن اهللَ تم غن َ ت
فقال
الوَِ َن! َ
َ
ص َنِّر َع َنَِّك َم الغ َو َِابَةَ مغن َك غمَِّ ،لَيَل غقَفَ عن اهللَ يف قَلهَوبت َك َم َ
ب ال َننغليا َِّكر تاِيعةَ الغوو ت
قَائتاُ :ا رس َ ت
ت!))(.)4
الوَِ َن َ
ول اهلل! َ
هلل َ َ َ
َغ
ِّما َ
قالَ :ح َ َ َ َ

إن أعمة ع الوجوَ ا عنوا لهمة ،الَا صار اليو إىل ما ُشَه الفقنان ،إيا ِو
راجذ إىل ما ذَكتر يف َِا الحشخيال النَوا الكرمي :حب الننيا ِّكراِية ا وت! ِّمعناه فقنان
الثقة باهلل! ِّ ع
4

االربَا بأصول النُن إمياناً ِّعوالًِّ .إيا كانو َِه ا مة ُو كانو

أخرجه أمحنِّ ،أبو َاَِِّّ ،ابن أِّب كيَة ،عن ثوبان مرفوعاِّ ،صححه ا لَاين يف السهسهة الصحيحة،

ِّيف ا امذ الص .
2

إنسان أخرِّا بالنرجة ا ِّىل.
بالنُنِّ .لن بكون يف ُو من ا ُا إال بالنُن! ِّإيا ا سهم
هلل
ِِّبَا ب عورانه الننيوا احلضارا الع يمُ ،و كان حا را يف الحارُخِّ .بهك ِْ القضية!
إن مشكهة ا مة اليو – ِِّْ بنلَو باسحورار؛ جراِ متَقِا الرِّحْ ِّالثقايف
ِّالسياسْ  -أهنا مل بعن بَاِل مصنر قوهتا احلقيقيةِّ ،ال بثق فيوا عننِا من أَُِّة بصينلية
النُن! ِّال ِْ بعن ذلك بثق حىت بنفسِا! اا أكسَِا َِمية نفسية ألقو ِبا يف أحضان
العنِّ تمََقاً من ا كالِ ِّا جَاِ!
مره الحآكا الناخهْ عل سنوات ،بلاميف الحعهيم ا سوو
ِّلقن غ عَن العنِّ َ
ِّاإلعال ا ه و ؛ ما بهل ِبا إىل انقالْ ا ضاَات احليوُة الطَيعية ،الِت َخهقو لهنفا عن
ا سم ،إىل مضاَات َاخهية لهكسم نفسه! فنشأت بيارات كاذة من أبناِ ا مة حياربون
ا مة! ُِّهعنون الحارُخ الَا كان! بيارات بنصهو عن ِوُحِاِّ ،بلأت من َُنِاِّ ،مترَت
عهى اهلل خالقِا! فخانو ا مةِّ ،خانو النُنِّ ،خانو الوطن! ِّما أحسب أن كي ا كان
أكن عهى ا مة يف حرِبا مذ عنِِّا من َِا الكين الع يم! ذلك أنه رغم ع

الرصين

الشعيب َه الحيارات فقهنا اسحقوت بالعنِّ عهى أِّطاهنا ِّكعوِباِّ ،بَوأت بنعوه ا َاكر
مواطن الصنارة ِّاإلَارة يف احلكومات! ِِّّقَعو بأُنُِا سياسةَ الحعهيم ِّاإلعال ِّاالقحصاَ؛
ففعهو يف الَالَ ِّالعَاَ من اِلراْ ما مل ُسحطذ االسحعوار ا َاكر أن ُفعهه!
فانحقهنا بَلك من الو ذ الصحْ السهيم ا وصوو يف احلنُتَ ( :مثَ َا ا ؤمنني يف
ضو بَ َناعى له سائر ا ت
ت
سن بال عسِر
بواَِم ِّبرامحِم ِّبعاطفِم َمثَ َا ا سن ،إذا اكحكى منه عَ غ هلل َ
َ
احلَ عوى!)( )5إىل الو ذ الصحْ السقيم ِّ ،ذ الحفرق ِّاالقححال الناخهْ ،ا وصوو يف
ِّ غ

سألو رِّب أالع َُِهك أمِت
سألو َرِّب ثالثاً فأعطاين اثنحني ِّمنع ِّاحنة!
َ
احلنُت اآلخرَ ( :
 5رِّاه مسهم.
11

بال عسنة فأعطانيِاِّ ،سألحه أالع َُِهك أمِت بال رق فأعطانيِاِّ ،سألحه أالع أعا بأسِم بينِم

فونعنيِا!)(.)6

ِِّمنة ا مة اليو ِْ يف ِماِّلة النِوه من حتو َِا الَالِ كهه ،بحشعَابه الناخهية
ِّاِلارجية! ِّلنا اليقني يف أن ا من الطاقة الكامنة ِّاحملركات الَابية ،ما لو ك عهحه قهعو
بقوة ،با لطارت يف الفضاِ رغم ذلك كهه! ِّإيا اإلككال اليو ِو يف الححنُن النقيق
واطن أعرار الحش يا لطاقة احلياة فيِا! بهك ِْ ا س هة! ِّبهك ِْ الِت ال متهك ا احلركة
اإلسالمية – يف كث من جتهياهتا ا عاصرة  -إال أجوبة وهة!
ُِّنحصب السؤال ا رُر :أُن احلركات اإلسلالمية يف العلامل العلرِّب ِّاإلسلالمْ إذن أُلن حنلو
قرن من الَمان ،مضى يف بناِ الحن يوات ِّا واعات أُن اِلطا ِّاللاميف ِّاالسحعناَات
أمل ُ ن ا ِّان بعن لهوراجعةِّ ،ا ساِلة حلركات العوا اإلسالمْ ِنا ِِّناك
إىل مللىت ِّحنللن محشللَثون قطللا خرقِللا ال للرْ ِّاخجرقِللا أكثللر مللن سللَعني مللرة حللىت أبللو
عو للة الن للا العللا ْ ا نُللن عهللى آخللر مللا بقللْ منِللا! فهللم ُعللن للا غ ل عكللييف ا للاِرات،
ِّصلراا ا ِللابرات ! إىل مللىت ِّحنللن محشللَثون – أحَابللا ِّبن يوللات  -بللوِم (إننللا قللاَمون!)()7
متامللا كوللا بشللَت الن للا السللابق يف الع لراق بللوِم ( َخطَللا لهسللحق ِّالحقطيللذ)؛ مل بهَ للت أن
َكحِا النبابة ا مرُكيةِّ ،لَ عوا بنقطذ أصناِ كهواهتا الرنانة يف الفضائيات!
ِ للَا عم للان هناُ للة ا رافي للا ِّاخحف للاِ احل للنَِّ! نع للمِّ ،لكن لله عم للان انَع للاذ حرك للة الح للارُخ!
ِّاسحشرافِا لنِّرة حضارُة أخرن! ِّالصرا اليو ِو حول ملن ُكلون لا أِّ ِلْ لن بكلون
ت
ت
لو
الع غولَ َوةِّ ،أسلطورة ملن أسلاط ِا! أَنغح َك غ
أما قصة "هناُة الحارُخ" فحهك أكَِّبة من أكاذُب َ
يف سياق احلرْ النفسية عهى ا سحون الفهسفْ ِّالسياسْ!
احلرْ احلضارُة اليو عا ية ما لهكهوة من مع ! ِّقطار الحارُخ ُنطهق بقوة حنو ا سحقَا!

 6رِّاه مسهم.
 7إيللا القصللن نقللل قللو م (إننللا قللاَمون) مللن ُعل بللَلك جتربحلله الحارَييللة الَابيللة ،انطالقللا مللن حَبلله ،أِّ
بن يوه ِّمجاعحه ،أما َعوة اإلسال يف ووعِا ِّ وهِا فِْ قاَمة بقذن اهلل ،بهك حقيقة عقنُلة بلوابرت
النصو

بنَوِهتاِّ ،أبرق الواقذ احلَُن مسحقَهِا؛ ذكرن لهوسحَصرُن.
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ِّالعو للة يف هناُ للة ا ط للاو حص للان! ِّاحلص للان للن ُركَ لله! ِّإنن للا عه للى ُق للني م للن أن ال للنعوة
اإلسللالمية اليللو إذا ِللْ َخهللو ِللَه ا عركللة بشلرِّطِا اإلميانيللةِّ ،بحويَِللا احلضللاراِِّ ،وُحِللا
اإلسالمية الصافية؛ فقهنا بقذن اهلل بَنحيف عو حَِا اإلميانيةَ عَ غوَراناً حضارُاً جنُناًِّ ،أمنلاً ِّسلالماً
لهعا ني ،كا العا ني! ِّإن ال َفرس الِت بقابا اليو يف ص العنِّ ،ميكن أن بقابا ِْ نفسِا
غنا يف ص اإلميان! ِّإيا القضية ِْ يف الفارس من ِو ! ِّما طَيعة الرِّ الِت بسكنه!
ات نصللية
فللأُن احلركللات اإلسللالمية مللن ِللَا كهلله بللا أُللن ِللْ مللن اإلسللال مللا ِللو َمََشل َلر هلل
ِّمنِاجيللة بعا يللة ِللَا الللنُنِّ ،أِللوره عهللى العللا ني ِّإىل أا حللن ِللْ فعللال تجتهــد – فكلرا

ِّعولال  -مللن َاخلا بنيللة اللنال الشللرعِّْ ،من ومحله االسللحناللية؛ لحكنُلن مفاِيولله ِّقيولله يف
ا حوذ أُن ِْ االسجرابيكيات النعوُة ِّاإلصالحية ِّأُلن ملواعُن نقلنِا ِّمتحيصلِا يف ِلَا
اإلطار العا ْ ا نُن
أللليس قللن آن ا ِّان فعللال لحكنُللن الن للر يف ا سللاليب الجربوُللةِّ ،ا نِكيللات النعوُللة يف
عمن مل بعن فيله ألالل احلكوملات كولا كانلوِّ ،ال م لاِر العلنِّان كولا كانلو ِّصلار العلنِّ
– عن كثب ُ -راقب براميف الحعهيمِّ ،خطلب ا سلاجنِّ ،العالقلات الَِّجيلةِّ ،حيصلْ ملنارس
ت
لب اللوالَات أللليس قلن آن ا ِّان لَعثلة جنُللنة جتلنَ أِّل مللا
القلرآنِّ ،ا عاِلن النُنيللةِّ ،ن َس َ
جتنَ َِه (احلركلات اإلسلالمية) نفسلِا! اللِت مل بعلن قلاَرة عهلى إعطلاِ ملا ال متهلك إىل ملىت
ِّحن للن ص للامحون م للجرََِّن يف ِّ للذ اإلص للَذ عه للى مل لواطن آالمن للا ِّأَِّائن للا ِّق للن امح للنت ُ للن
اآلخللر" إليِللا قَللا ُللننا؛ لحعا ِللا – ِّلكللن مللذ ا س ل – بنِّائلله ال بللنِّائنا ِّبطرُقحلله ،ال
" َ
بطرُقحنا!
إن الوقو الَا نعيشه اليو قن بضاُق ِّبقارْ؛ حىت مل َُق منه  -لفوات الواجب  -إال
ِّق للو الضل لرِّرة! فو للن ذا حي للاِّل من للا أن ُنحق للا م للن الش للكا إىل ا للوِر ،يف "بعث للة الحكنُ للن
ا قَهللة" ِّمللن ذا َُللاَر ليفسللِا يف بسللكيا خطللوة االنحقللال الحللارَيْ الكَ ل
العو ة ا هم؛ من "احلركة اإلسالمية" إىل "َعوة اإلسال "
المقدمة الثانية :بين يَ َد ْي هدا المشرو !
من "الحركة" إلى "الدعوة"
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مللذ منعط ل

ِّعهيه؛ فَِه لَنة جنُنة يف الَناِ اللنعوا اللَا نشلح ا بله ،برملْ إىل اإلسلِا يف العلوَة
بالعوا اإلسالمْ إىل فطربهِّ ،أصا طَيعحهِّ .لَلك ِّمسنلا الكحلاْ مصلطه "الفطرُلة"ِِّ .لْ
سيواِ َاللة عهلى ا قصلوَ منله ابحلناًِ ِّانحِلاًِ .أخلَا ملن كحلاْ اهلل ِّسلنة رسلول اهلل صلهى اهلل
عهيلله ِّسللهم .محخللَُن لللَلك منطهقلاً مللن قوللله بعللاىل(( :بَل تا ابلعََل َلذ العل تلَُن أَهَو لوا أ غَِللواِ َِم بت َل غت
َ َ ََ
ت
ت
ت
ت
ك لتهنُ تن َحنتيفلاً فتطغ َلرَة الهع تله الع تلِت
ُن .فَأَق غم َِّ غج َِ َ
ع غهم فَ َون َُل غِنا َمن اَ َ عا الهعهَ ََِّما ََم من نعاص تر َ
ت
فَطَللر النعللاس عهَيلِللا .الَ بَلَل تلن ت
ُن الغ َقللي َمَِّ .لَ تك ل عن أَ غكثَل َلر النعل ت
لاس الَ َُل غعهَ َوللو َن.
ُا ِلَغهل تلق الهعل تله .ذَلل َ
َ َ َ غَ
لك الللن َ
غ َ
صلالََةِّ .الَ بَ َكونَلوا تمللن الغو غش ل تركت ت ع ت
ت
منتيَتل ت ت
ُن فَلعرقَلوا تَُ لنَل َِ غم ََِّكللانَوا
َ َ َ
َ َ
يو لوا ال ع َ
لني إلَغيلله َِّابعل َقللوهَ َِّأَق َ
ني .مل َلن الللَ َ
تكيَعاً َك َا تح غَْ تمَا لَ َنُغ تِ غم فَ تر َحو َن()).الرِّ .)11-92:
ِّ ن الفطللرة راجعللة – عهللى اإلمجللال  -إىل الطَيعللة ا ِّىلِّ ،إىل ا يللأة ا صللهية الللِت كانللو
لهكل للياِ قَل للا خضل للوعِا لهح ي ل ل ِّالحَل للنُا ،فل للقن احلاجل للة مهحل للة اليل للو عهل للى العل للوَة بالعول للا
اإلسالمْ إىل ذلك أُضا.
لقللن أبللى عهللى العوللا اإلسللالمْ حللني مللن الللنِر ِّجللن نفسلله فيلله ُللنِّر يف حهقللة مفرغللة!
بس للَب ا عم للة احلاص للهة يف بص للوره ِّمنِاج لله! ِّإن لهق للاموس االص للطالحْ ِّا ِ للاع ا فِ للومْ
الَا ُشح ا به لناللة عهى طَيعة بهلك ا عملة ،الا ميكلن بشخيصله بالححهيلا بلرع مصلطه
ُحسم بهِّ .عهى رأس ذلك مصطه (احلركة) نفسله! اللَا حيولا ملا حيولا ملن اِلهفيلات غل
اإلسالمية؛ اا كان له ا ثر الَالل عهى بوجِات الحن يوات اإلسالمية ا عاصلرةِّ ،عهلى ميلَان
أِّلوُاهتلاِّ .ا لفلا ليسلو برُ لة ملن اِلهفيلات احلضلارُة ِّا ََِيلةِّ ،ال اسلحعوا ا بلا مر ا للني
يف أمور الثقافات ِّالعهو عووملاِّ ،يف أملور اللنُن بصلفة خاصلة! ِّقلن أركلن اهلل الصلحابة إىل
الحح للرا فيو للا َي للاطَون ب لله رس لوله – عهي لله الص للالة ِّالس للال  -م للن ا لف للا ِّالعَ للارات؛ لت َو للا
لالكجراك اله وا احلاصا يف بعضِا بني اِل ِّبني الشلر؛ رفعلا لكلا بهَليس ِّبلنليس ُقلذ ملن
اعنللا ِّقَولَلواغ ان َرنَلا ِّ غ ت ت
عت
ت
ُن
غ َ
ُن َآمنَلواغ الَ بَل َقولَلواغ َر َ َ
امسَعَلوا َِّله َكللاف تر َ
ا نللافقني! فقللال بعللاىلَُ(( :للا أَُلَ َِللا الللَ َ
ع ََ ت
يم!))(الَقرة.)112 :
َ هلل
اْ أَل هلل
ِّإيا فطرة العوا اإلسالمْ أنه "َعوة" ،ال "حركة"ِّ .بني ِلَا ِّذاك فلرق كَل ! فوصلطه
"النعوة" لفل قلرآين أصلياِّ ،مصلطه "احلركلة" لفل سياسلْ َخيلا! ِّللَلك ملا لله ملن آثلار
كَ ة عهى مسحون ا نِاٍ ِّالحصلور لهعولا اإلسلالمْ كولا سلجرن رلول اهللِّ .إيلا مسلى اهلل -
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جا ِّعال  -فعا جتنُن النُن ِِّّأيفة "ا مر با عرِّو ِّالنِْ علن ا نكلر"  -يف كحابله ِّسلنة
نَيه َ" -عوة"ِّ .ما كان ُنَ ْ العنِّل عوا مسى اهلل بله مفلاِيم اللنُن ،إىل غل ه ملن عَلارات
ت
َح َسل َلن قَل غلوالً العلن ََ َعللا إت َىل
الغ َو غح َلنث َ
ني! نلله سللَحانه أَرن ملراَه ملن َُنلله .قللال بعللاىلََِّ (( :م غلن أ غ
اهللت ِّع توللا صل ت
ت
تت
ني!))(فصللهوِّ .)11:خاطللب رس لولَه  -صللهى اهلل
لاحلاً َِّقَل َ
لال إتنعل ت مل َلن الغ َو غسللهو َ
ََ َ َ
عهيله ِّسلهم – يف ِللَا الشلأن فقللال لله(( :قَللا ِل تلَهت سلَتيهتْ أ غََعللو إت َىل اهللت عهَلى ب ت
صل َة أَنَلاغ ََِّمل تن
َ
َ َ
غ َ َ
ت
ت
ت
ني))(ُوس ِّ .)118 :قال له أُضا (( :غاَ َ إتتىل َسَت تيا
ابعلََل َع ت َِّ َسغَ َحا َن اهلل ََِّما أَنَا م َن الغ َو غش ترك َ
ت
احلتكغول تلة ِّالغوو تع َل تلة غ ت ت
ربل َ ت
لك َِل َلو أ غَعهَل َلم تملَلن َ ل علا َعلن
َح َسل َلن إت عن َربلع َ
احلَ َسللنَة َِّ َجللاَ غَم بتللالعتِت ِل َلْ أ غ
لك ب غ َ َ َ غ
َ
ت ت
ت تت
ُن))(النحا.)195 :
َسَيهه ََِِّ َو أ غَعهَ َم بالغ َو غِحَن َ
اِلَل ل غت ََُِّل لأغ َم َرِّ َن
ِّخاطل للب سل للَحانه ِل للَه ا مل للة فقل للالَِّ (( :لغل للحَ َكن مل للن َك غم أَعمل للةهلل َُل ل غنعَو َن إت َىل غ
عت
ت
ت
اخحَلهَ َفواغ تمن
بتالغ َو غع َرِّو ََُِّلغنل َِ غو َن َع تن الغ َون َك تر َِّأ غَِّلَلت َ
ُن بَل َفعرقَواغ َِّ غ
ك َِ َم الغ َو غفه َحو َنَِّ .الَ بَ َكونَواغ َكالَ َ
ت
ت
ليم!))(آل عول لرانِّ )115-112 :ق للال
لات َِّأ غَِّلَل لت َ
لاِِ َم الغََليلنَ ل َ
بَل غع للن َم للا َج ل َ
ك َ لَ غلم َعل ل ََ هلل
اْ َع ل هلل
سَحانهَِّ (( :اهللَ َُل غنعَو إت َىل ََا تر ال عسلالَت ََُِّل غِ تلنا َملن َُ َشلاَِ إت َىل تص َلرا َم غسلحَ تقيم))(ُلونس)95 :
ت ت
َخل ََ تميثَلاقَ َك غم إتن
ِّقال أُضاََِّ (( :ما لَ َك غم َال بَل غؤتمنَو َن بتالهع ته َِّالعر َس َ
ول َُ غنعَوَك غم لحَل غؤمنَوا بتَرب َك غم َِّقَ غن أ َ
ت
تت
ت
تت
لني آَُابتل ته
ني))(احلنُللنِّ .)8:مثهلله أُضللاَِّ (( :اهللَ َُل غنعَ َو إت َىل ا غَنعللة َِّالغ َو غفل َلرةت بتتق غذنلله َُِّلَََ ل َ
َكنللحَم َمل غلؤمن َ
لتهن ت
عاس لَ َعهع َِ غم َُلحَ ََ عك َرِّ َن!))(الَقرةِّ .)991 :غ َِا ِّذاك يف القرآن كث .
ِّ"النعوة" ِو عني ا صطه ا سحعوا يف الَيانات النَوُة بلاطراَ بلا ُِّ ،كفيلك منِلا قولله
ت
ت
ال
صهى اهلل عهيه ِّسهمَ (( :م غن ََ َعلا إىل َِ َلنن َكلا َن لَلهَ م َلن ا غجل تر مثغ َلا َ
أجلوتر َم غلن بََت َعلهَ الَ َُلغنل َق َ
ت
ك تمن أجوترتِم َكي اًِّ .من َعا َإىل الَلَة َكا َن عهَي ته تمن غت ت
ت
ال
َ
َذل َ غ َ غ غ َ َ غ َ َ
اإلمث مثغ َلا آثَلا َم غلن بََت َعلهَ الَ َُلغنل َق َ
َغ َ
ت
ك تم غن آثَ تام تِ غم َكغي اً)8()).
َذل َ
مث م للا اس للحعوا الس لله الص للاحل  -بع للن ذل للك  -غل ل مص للطه (دع ــوة اإلس ــالم) ِِّ ،للو

الجركيللب االصللطالحْ ا سللحعوا عنللن أِللا احلللنُت كوللا يف صللحي مسللهم ِّغ ل ه(ِّ ،)9كللَا
عن للن َكحعل ت
لاْ الس ل ة عووم للاِّ ،عن للن عهو للاِ الفق لله ،خاص للة يف أب لواْ ا ِ للاَ ِّا م للر ب للا عرِّو
8

رِّاه مسهم.
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ص للحي مسل للهم( :كحل للاْ ا ِل للاَ ِّالس ل ل  .بل للاْ ج ل لواع اإلغل للارة عهل للى الكفل للار الل للَُن به ل للحِم دعـ ــوة

اإلسالم)..
12

ِّالنِْ عن ا نكرِّ ،سائر رِّْ اإلصال  ،سلواِ يف َار اإلسلال أِّ يف َار احللرْ ،أِّ َار
العِللنِِّ .للَه النصللو ِّغ ِللا َالللة عهللى أنلله مصللطه عللا يف مع ل بَهيللل َعللوة الحوحيللن،
ِّأصللا الللنُن الكهللْ ،الللَا ِللو مسللوى "اإلسللال "ِّ ،إُصللاله للن مل َُه لله أصلالً مللن الكفللار.
كوا أنه مسحعوا عننِم يف الناللة عهى اإلصال الناخهِّْ ،الحكنُن اللنُ لا احنلرو ملن
مفاِيم النُن ِّأحكامه يف ا حوذ اإلسالمْ أصالةً.
فحَ للني إذن أن مص للطه "ال للنعوة" ج للامذ لك للا ا ع للاين ا ش ل لرِّعة ،ال للِت ُع للل عنِ للا اليل للو
مصطه "احلركلة" ،كولا أنله ملانذ ملن َخلول كلا اإلحلاالت ا نحرفلة ِّاللنالالت ا خحهلة ،اللِت
قن بحسرْ إىل العوا اإلسالمْ مذ الحعَ النخيا! إ افة إىل متيَه ِّبفلرَه با قاصلن الحعَنُلة
ص َر عنِا لف "احلركة" ُِّضيق!
الِت َُل غق َ
ونحيب أن م طلح "الدعوة" قـد نالـه مـن التحريـم المفهـومي والتجـًي الـدقلي؛

بحيـ ـ ععل ــه مق ــورا ل ــدم كثي ــر م ــن المي ــتعملين ل ــه الي ــوم ،ف ــي الحق ــل اإلس ــالمي
اإلص ــالحي ،عل ــى معن ــى "ال ــوع " بمفهوم ــه الخط ــابي ل ــي

إق! وه ــدَ أهم ــة كثي ــر م ــن

"اإلس ــالميين" إها الم ــطلحات القرآني ــة الرائج ــة ف ــي الت ــداوس اإلس ــالمي المعاص ــر.

ونحيب أن من مهـام "الفطريـة" إعـادة اقعتبـار للفـال القـرآن الكـريم ،وللم ـطلحات
الشرعية عموما؛ بتجديد استعمالها بمفاهيمها الصيلة ،كما هي في الكتـاب واليـنة ،ق
كمــا هــي عاريــة علــى أليــنة النــا ! وكــدا مواعهــة الق ــم اإلعالمــي للعــالم اإلســالمي،
الـدي يرمـي المـة صــباء ميـا بالم ـطلحات اإليديولوعيــة ،الم ـنوعة فـي المختبـرات
ال ــهيونية! وال ــمود أمــام هحفــه الثقــافي الشــامل؛ وذلــك بــالع

علــى "كلمــات ا "

بالنواعــد ،والتشــب بألفــال القــرآن الك ــريم ،وبمفاهيمهــا الربانيــة ودققتهــا اإليماني ــة.
ونحــن نعلــم أن دون ذلــك مــا دونــه مــن المجاهــدة بــالقرآن ،لفظ ـاً ودقلــة(( :فَ ـالَ تُ ِط ـ ِا

الْ َكافِ ِرين وع ِ
اه ْد ُهم بِ ِه ِع َهاداً َكبِيراً!))(الفرقان.)59 :
َ ََ

إن مصطه "النعوة" ِو الحعَ اإل ْ ا نلَل ِّحياً؛ لهناللة عهى طَيعة الرسالة القرآنيلة يف
ا ره بأسيساً ِّجتنُناً .بينوا َُقى مصطه "احلركة" بعَ اً ِّ عياً ،مربَطا بنسلَيحه الحارَييلة،
ِّمرجعيحه ا اَُة الَشلرُة ،اللِت ال رِّ فيِلا ِّال رِّاِ! ِّملا أرن العلنِّل علن كهولات اللرمحن إىل
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عَ للارات اإلنس للان ،يف للال َُل ل بعَ للنا ِم للل ،إال لربا م للن الححرُل ل ا فِ للومْ قاص للن
القرآن!
ِّبي للان ذل للك أن مص للطه (حرك للة) يف ا للال االجحو للاعْ إي للا ِ للو برمج للة لهف ل ا جن لليب:
( ِِّ .)mouvementللو بعَل ل منح للنر م للن أَبي للات عه للم االجحو للا السياس للْ .أِ للر يف
أرِّبا يف أرِّو ا امل االجحواعية ِّاالخحالالت الطَقية اللِت خهفحِلا الثلورة الصلناعية ،خلالل
القللرن الثللامن عشللر مث الحاسللذ عشللر ا يالَُللنيِّ .ذلللك عنللنما ب ل ت طَيعللة االقحصللاَ ا رِِّّب
ِّحهو اآللة ِما الين العامهة ،كولا حهلو ا صلانذ الضلخوة ِملا الصلناعات الينُِّلة ِّالنسلوُة
ا نلَلية ،فأحنذ ذلك ب ات بنيوُة عهى طَيعة ا حوذ ا رِِّّبِّ ،بكونو بكحالت اجحواعيلة
جنُ للنة؛ له للنفا ع للن حقوقِ للا ِّا طالَ للة بححس للني ِّ للعيحِا ،كالنقاب للات العوالي للةِّ ،احلرك للات
النسوُة ،مث احلركات الطالبيةِّ ،غ ِا.
ِّمن ِنا جلاِ مصلطه "احلركلة" َاال با سلاس عهلى :بيلار سياسلْ ملن م فكرُلا ِّبشلرُا،
ُنا للا مللن أجللا فكللرة ِمللنَة؛ لح ي ل ِّ للذ معللني بأسللاليب سياسللية يف ال الللب ،لكنِللا قللن
بحطور إىل أساليب عسكرُة أِّ ثورُة َموُة! كوا ِو كأن احلركات ا اركسية مثال.
ِّلَلك فقن بقْ ا صطه ِموال بنالالت "ماَُة"ِّ ،مرجعية محأثرة إىل حن بعيلن بن رُلة
"الصلرا الطَقللْ" ،أِّ "الن لَا االجحوللاعْ" كوللا مسللاه العللامل االجحوللاعْ الللنكحور عَللن ا للاَا
خهل  ،يف َراسللحه ا كاَمييللة( :المقاومـة المدنيــة :مــدار العمــل الجمــاهيري وأشــكاله).

ُقللولُ(( :قللو بللارُخ الَشلرُة عهللى احهل أكللكال الن لَا بللني ا حوعللات الَشلرُة ِّ ،للون كللا
منِللا .فالنل لَا معنللاه االجحوللاعْ العللا  :ال َقابتهَ لةَ الللِت ُهللن الحللارُخ عهللى ُللنِا ُِّحقللن !))()10
لال نشللأبه إىل االنقسللا إىل ووعللات ،بحفللاِّت قللنراهتا
حيللت ((ُحكلله كللا حوللذ بشللرا حل َ
عهللى الوصللول إىل ا لوارَ ا حاحللة لللَلك ا حوللذ ِّاالسللحفاَة منِللا ،بيللن أن ا كللكال الَسلليطة
لللَلك الحفللاِّت ا ِِّل سللرعان مللا بصللَ أكللكاال معقللنة ِّمحشللعَة ا صللاَر ِّالحللأث ات ،كهوللا
بطور ذلك ا حولذ ِّبلرعت مؤسسلابهِّ ،بَهلورت قيوله ِّثقافحلهِّ ،أكلكال ِّأسلاليب إعلاَة إنحلاٍ
عالقابلله االجحواعيللة .فوللذ ِللَا الحطللور ُحك للرس الحفللاِّت االجحوللاعْ ُِّحخللَ أكللكاال أكث للر
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ا قاِّمة ا ننية25 :
16

صللالبة ِِّّ للوحا!))(ِّ )11مللن ِنللا ُنشللأ "الن لَا " أِّ "الصلرا " مللن أجللا السلليطرة عهللى ا لوارَ
االقحص للاَُة ،حي للت ((بحن للافس في لله الف للات االجحواعي للة عه للى االس للحفاَة م للن ا ل لوارَ ا حاح للة
حوعِاِّ ،االسححواذ عهيِاِِّّ ،سائا الححكم فيِا!))()12
ِّما مفِو "احلركات االجحواعية" عهى حن بعَ "بشارلَ بهْ" "Charles Tilly
" سل للون(( :سهسل للهة مل للن الحفل للاعالت بل للني أصل للحاْ السل للهطة ِّأكل للخا ُلَنَص ل لََو َن أنفسل للِم
ِّباقحللنار ،كوححللنثني عللن قاعللنة كللعَية بفحقللن لهحوثيللا النيلاِّب الرمسللِّْ .يف ِللَا اإلطللار ُقللو
ِللؤالِ ا كللخا بحقللنمي مطالللب عهللى ا لله مللن أجللا الح ي ل  ،س لواِ يف بوعُللذ أِّ يف اارسللة
السهطةِّ ،بنعيم َِه ا طالب م اِرات عامة لهحأُين!))(.)13
ِّم للن ِنل للا ف للقن "احلرك للات ا واِ ُ للة" ق للن نش للأت يف س للياق مواجِ للة صل للور ك للىت م للن
االس ل للحَناَ ،م ل للن مث ل للا" :االنقالب ل للات العس ل للكرُة""ِّ ،ا ن و ل للة النُكحابورُ ل للة العس ل للكرُة" ،أِّ
"النُكحابورُللة ا طهقللة""ِّ ،ال لَِّ أِّ االحللحالل ا جنلليب""ِّ ،ال هللم االجحوللاعْ" بشللىت صللوره،
ال للَا يف أه لله أِ للرت "احلرك للات النس للوُة""ِّ ،حرك للات مقاِّم للة ا ي للَ العنص للرا""ِّ ،حرك للات
الححللرر الللوط " يف الَهللنان ا سللحعورة"ِّ ،حركللات مواجِللة االسللح الل الطَقللْ" يف كث ل مللن
الَهنان الصلناعية( .)14إ غذ ((علل مثلا ِلَه احلركلات ا واِ ُلة ُقلن الحلارُخ الَشلرا ا عاصلر

أمثهللة بللارعة عهللى اإلمكانيللات الواسللعة ،الللِت ُحيحِللا النضللال ا وللاِ اِّ ،خاصللة حللني بكللون
ا واِ عيفةِّ ،يف مواجِة عنِّ مسه ِّ ،قوعِّْ ،قاَر عهى الَطل!))()15
فل ل"احلركللة" ِبللَا ا فِ للو إذن؛ ال جللرٍ عللن مع ل كوهن للا " ووعللة ل ا سياسللْ حتو للا
ووعة من ا طالب" ،ليس إال! ِّعهى ذلك أمجعو أغهب النراسلات ِّالَحلوذ اللِت بناِّللو
مفِللو "احلركللات االجحواعيللة" بشللىت ألواهنللاِّ .السللَب يف ذلللك – كوللا ُقللول الللنكحور إبلراِيم
11
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Charles Tilly, “Social Movements as Historically Specific Clusters of Political
Performances," Berkeley Journal of Sociology 38 (1994): 1-30.
13

 .9 :لهَل للاحثني( :ربيل للذ َِِّل للةِّ ،جوعُ ل ل

نقل للال عل للن( :احلركل للات االجحواعيل للة ا فِل للو ِّالحل للارُخ)
ككال) ،رت منشور عهى ا وقذ اإللكجرِّين.http://www.hic-mena.org/homea.htm :
 14ا قاِّمة ا ننية.62 -28 :
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الَيل للومْ غ ل للام( )16أن احلرك ل للات االجحواعي ل للة إي ل للا نش ل للأت يف س ل للياق ا عم ل للة ،خاص ل للة "أعم ل للة
النميوقراطيللة" ،حيللت ((بنشللأ احلركللات االجحواعيللة يف مواجِللة النِّلللة؛ نحيكللة بعثللر النِّلللة يف
أَاِ َِّرِاِّ ،بنخا النِّلة ا حَاُن لهسيطرة عهى السوقِّ ،بنعيم قوهتا ِّبوسعِا عهى حساْ
ا حوللذ ا للنينِِّ .للو مللا ُح لَامن عللاَ ًة مللذ بآكللا َِّر ا ح لَاْ السياسللية ،كون وللات لهحعَ للة
ِّالحوثيللا الشللعيب (ِّ )...بنشللا احلركللات االجحواعيللة يف أللا ِللَا العكللَ؛ لحقللو مِوللة متثيللا
ا صللاحلِّ ،بقللنمي خطللا بنُهللةِّ ،الللنفذ باجتللاه الح ي ل مللن خللارٍ الن للا ِّ ،لحوثللا قللوة للاغطة
بفره عهى النِّلة بعنُا سياساهتا ِّبطوُر أَائِا.)17()).
ذلللك ِللو مفِللو "احلركللة" يف ا للال االجحوللاعْ ،كوللا أِللر يف سللياق الص ل ِّرة ال ربيللة
احلنُثةِّ .ال غَل يف أن اِلهفية ا اَُة العهوانية ِّا حة فيه جنا.
ِّال رُللب أن ُؤكللن الللنكحور إب لراِيم الَيللومِِّْ ،للو باحللت إسللالمْ أص لالً(( :أن احلركللات
النُنية ِْ نو من احلركات االجحواعيةِّ ،إن كانو بحويَ عن غ ِا بكوهنا متحهك منطهقات
ِّمراجللذ كونيللةِّ )18()).يف ِللَا اإلطللار ُصللن الَاحللت (حركللة اإلخ لوان ا سللهوني)ِِِّ .نللا
منا اإلككال ا صطهحْ كوا سنَني بعن قهيا رول اهلل.
ذلللك أن ِللَه الحعرُفللات ِّالش لرِّحات كهِللا بؤكللن القصللور الشللنُن ص لطه "حركللة" عللن
الناللة الشوولية الكهية الِت ُحوحذ ِبا مصطه "النعوة" ،ما ُحضونه َِا من مصنرُة ربانية،
ِّخهفي للة إمياني للة َع َق تنُلع للةِّ ،مرجعيل للة بربوُ للة إص للالحية ك للامهة .مث إن مصل للطه "احلركل للة" مل للحِم
بحضخيم بعل معلاين العولا اإلسلالمْ عهلى حسلاْ بعلل ،لحضلخوِا عنلن أصلحاِبا أصلال
من ِّا عْ ا صطه يف من ومحله ال ربيلة! ِّبهلك حضلارة أخلرن ِّقلو آخلرِّن! كولا أنله ملحِم
بحكللوَُ ِّسللائا لهعوللا قللن ال بقَهِللا  -كهيللا أِّ جَئيللا – أحكللا الش لرُعة! إال باسحصللال أِّ
(أسهوة) كولا ُعللِّن اليلو  .ملذ أن أملر اللنعوة َُلن! ِّاللنُن ِّا لحة معا له ،أصليهة ِّسلائهه.
خاصة عهى ا سحون ا نِاجْ الكهِّْ .ليس كا الوسائا ُقلال فيِلا إهنلا ملن قَيلا االجحِلاَ،
 16خَ سياسْ يف "ا ركَ القومْ لهَحوذ االجحواعية" مصر.
 17احلركللات االجحواعيللة .َ ،إب لراِيم الَيللومْ غللام .رللت لهللنكحور إب لراِيم الَيللومْ غللام ،منشللور عهللى
ا وقذ اإللكجرِّين" :إسال أِّن الُن".
" 18احلركات االجحواعية :حتوالت الَنية ِّانفحا ا ال"،
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ب للا منِ للا م للا ِ للو مل لربَا بثواب للو ال للنُن! ال حاج للة لن للا في لله إىل "أس للهوة" ِّال إىل اس للح اَ أِّ
اقجراه!
ِّمللن ِنللا؛ فقللن كللان لحوأيل مصللطه "احلركللة" مللن ا ثللر مللا كللان يف االخللحالل ا َئللْ أِّ
الكه للْ لهعوللا اإلس للالمِّْ ،االحن لراو ب لله إىل مض للاُق العو للا احل للَِّب ا َاك للر أِّ غ ل ا َاك للر،
حيللت أصللَحو كلللن احلركللات اإلسللالمية يف العللامل للرَ أحلَاْ سياسللية كلللن!(ِّ )19بَعِللا
يف ذلك من بَعِا من احلركات ِّالحني وات يف ا شرق ِّا رْ! حىت رسلخ يف ذِلن ا يلا أن
ص للورة العو للا اإلس للالمْ إي للا ِ للْ ِ للَا ال للنوا أِّ ِ للَه ا يل للأة! فش للاِو ب للَلك مجه للة م للن
الحصوراتِّ ،انقهب كث من موعاُن ا ِّلوُات!
بللا رسللخ يف ذِللن الكثل أنلله ال ميكللن أن ُعلليل بالللنُنِّ ،ال أن ُكللون مللن ا سللهوني ،إال
بانحوائ لله إىل مجاع للة ،أِّ ايفراط لله يف بن لليم! ِّاحنص للاره َاخ للا إس للاره! ال ُ للنِّر إال م للنارهِّ ،ال
ُح َن إال بأفكاره! ِّقن عوهو بعل ا واعات فعال عهى برُِّيف َِا الَِحان! ِّاهلل ُعهم أنه
مللا أنللَل بلله مللن سللهطان! بللا الفكللرة ِبللَه الصللورة بنعللة منكللرة! ِّعقيللنة باطهللة! أع ل جعللا
النكاة ا خرُِّة رِينة أغالل ا واعات ِّمضاُق الحن يوات! فون مل مير عل "مَاركحِا" ِنا،
َح ترَ النكا َة ِناك!
ِّعهيل لله؛ فقننل للا لسل للنا نقصل للن ِبل للَا الحأصل لليا االصل للطالحْ مقارنل للة ألفل للا ِّ ،بقهيل للب معل للان
َِّالالتِّ ،بيل للان َقل للائق إكل للكاالت؛ مل للن أجل للا أمل للور ال بَُل للن ِّال بل للنقال مل للن أمل للر العول للا
اإلسالمْ كي ا! أِّ رما قيا فيِا ما ُقلال أحيانلا يف سلياق اِللالو الفقِلْ ،إذا اكحَشل أنله
راجللذ إىل للرَ اخللحالو لف ل  ،ال إىل حقللائق ا حكللا ِّمفللاِيم العهللم ،فيقللال عننئللَ( :ال
مشاحة يف االصطال )! كلال طَعلا! فلا مر ِنلا احهل متاملا .إذ ِلو عويلق االربَلا با فلاِيم
ا ساسللية لهعوللا اإلسللالمْ ِّالللنعوا ،س لواِ مللن حيللت مفاِيولله ،أِّ مللن حيللت أحكاملله ،أِّ
مواعُن أِّلوُابهِّ ،كا ما بعهق بصحة الفعا الواقذ يف سياقه أِّ بطالنه!

 19ان للر بصلرُ الللنكحور "ِموللن سللهيم العلوا" أحللن قيللاَُْ مجاعللة اإلخلوان ا سللهوني بضلرِّرة بللرك العوللا
السياسْ بكا مفرَابه ِّالعوَة إىل العوا الجربوا الشاما! (حوار مذ ا وقذ اإللكجرِّين :إسلال أِّن الُلن:
ا حنُ 01 .ونيو.)7112 :
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لحاْ رسلول
ِّلَلك فا شاحة كا ا شاحة يف االصطال ! ِّلو ن رت إىل أملر اهلل بعلاىل أص َ
اهلل مخاطَة نَيه  -صهى اهلل عهيه ِّسهم  -بهف " :انغ َرنَا" بنل "ر ت
اعنَلا"؛ لوجلنت أن العَلاربني
غ
َ
مجراَفحان يف اله ةِّ ،رغم ذلك ِّرَ النِْ عن أحنمها ِّا مر باآلخر! ِّمل ُلَ َق غلا آن لَ" :ال مشلاحة
يف االصطال "!
إن "النعوة" ا ال بناِّل كرعْ أصيا ،حتفه أحكا معينةِّ ،أصول معينةِّ ،آَاْ معينلة،
ِّن للا معللني مللن ا رابللب ِّا ِّلوُللات ا ق عللنة كللرعاِّ ،ا وثقللة نصللا ،أِّ ا قاربللة اجحِللاَا بقواعللن
العه للم ِّم لواعُن الش لرُعة .أم للا "احلرك للة" فهِ للا للال ب للناِِّل آخ للر احه ل متام للاِّ .نقهِ للا إىل للال
"النعوة" ال ُسهم من اسحصحاْ مرجعيحِا ال ربيةِّ ،لو عهى ا سلحون النفسلْ! ِِّلو أم هلللر لله ملا
ل لله م للن الض للرر عه للى العو للا اإلس للالمْ يف مفِوم للهِّ ،طَيعح للهِّ ،مي ل لَان أِّلوُاب للهِّ ،ح للىت بع للل
أحكامه!
ِّال ُع َِا كهه أُضا أننا ََنرا ا لفا عهى أواِرِا فحسب ،با العلة بل"ا فاِيم"! فقلن
لكال مل بحهق للب بهفل ل "حرك للة"ِّ ،إي للا بس للوو باس للم" :مجاع للة" ،أِّ
ُك للون م للن الحن يو للات أك ل هلل
"َعوة" ،أِّ غ مها ملن ا لفلا ذات النالللة الشلرعية ا صليهةِّ ،لكنِلا يف الواقلذ حَيسلة مفِلو
"احلركة"ِّ ،لو مل بحسم رمسيا بسيواه! ِّذللك حسلب ملا طَلذ بصلور تاهتا ا نِاجيلة ِّالعوهيلة فِلو
العوا اإلسالمْ ِّطَيعحه!
ِّمن ِنا ناَُنا بفطرُة العوا اإلسالمْ ،أا الرجو بله إىل أصلا فطربله النُنيلةِّ ،إىل طَيعحله
الشللرعية ،ا امعللة بللني الَسللاطة ِّالعوللق .س لواِ عهللى مسللحون ا صللطهحات ِّا فللاِيم ،أِّ عهللى
مسحون ا ناِيف ِّالحصورات؛ ن بلَلك  -يف ن رنلا ُ -سلحوا ميَانله ِّبسلحقيم أحكاملهِّ .ذللك
ِو مو و كحابنا َِا.
المقدمة الثالثة :الن

الشرعي بين "الحركة اإلسالمية" وبين "دعوة اإلسالم"!

الفطللرة ِللْ الللنُنِّ ،مللا الللنُن إال ِّحللْ مللن اهللِّ ،مللا الللوحْ إال نللال مللن كحللاْ اهلل أِّ
نللال مللن سللنة رسللول اهلل ،صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم؛ فللآل أمللر الللنُن كللا الللنُن إىل أنلله نللال! ِِّنللا
ُ ِر الفرق جهيا بني "احلركة اإلسالمية" ِّبني" َعوة اإلسال " .فاحلركة اإلسالمية بشح ا حول
النال ،بينوا َعوة اإلسال بشلح ا بلالنال ِّيف اللنال! ِّبلنعو إىل اللنال! فعوهِلا مربكلَ أساسلا
عهللى الحعامللا ا َاكللر مللذ الللوحْ ،جهقللا بأخالقلله ِّحتققللا بأحكاملله ت
ِّح َك توللهَِّ ،عللوةً لهنللاس إىل
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ال للنخول يف فَلهَ تك لله ِّاس للحثوار مقاص للنه .ف للالنال يف ا ِّىل ك للعار ِِّ ،للو يف الثاني للة َم ل َلنار ُ ،للؤَا
النخول يف ِميطه إىل ابحالِ عوهْ لهنفسِّ ،سهوك بطَيقْ يف ا حوذ.
عوا بالنال ِّيف النال ،بينوا ِو يف احلقيقة رَ
ِّاالكح ال "حول النال" قن ُوِم أنه هلل
رسم ِناو إسالمية ،لكن بسعْ فكرا ِّكسب بشرا ِمل ال عالقة له بلالنال ،بلا ِلو –
من حيت منِكيحه "احلركيلة"  -خلارٍ إطلار اللنال! كولا بينلاه يف ا قنملة السلابقةِّ .إيلا مرجعله
يف ذلك ِو منحوٍ الفكر الَشرا يف لال "الح يل االجحولاعْ" ،الا أنحكله "اآلخلر" ملن منلاِيف
ِّبصوراتِّ ،ما رمسله ملن قواعلن ِّأِّلوُلات ،يف السلياق احلضلارا ال لرِّبِّ ،كلان ملن صلهب جتربحله
الحارَيية ،اا قن َيال أِّلوُات النُن أِّ رما خال طَيعة اللنُن! بسلَب علن اسحشلارة اللنال
ص تلنهت،
بأصيال ِّاجحِاَاًِّ ،عن االححكلا إليله ِّاالكلح ال بله َُانلةً ِّبعَلناًِّ ،علن جعهله ِّسليهةَ قَ غ
ت
ِّسلهع تم بنائله ِّعورانلله .فاالكلح ال لهللنُن يف ا لال الللنعوا ال ُكلون إال بالللنُن!
ِّم غسلهَ َ
َ
ك َم َلراَهَ ،
إ غذ ال ُحم الحوصا إىل غاُحه إال بوسيهحه .فِو ال اُة ِّالوسيهة معاًِّ .عن اعحَار ذلك ِو ما َحيَو َل
أِللناو االكللح ال "حللول الللنال" إىل للرَ كللعارات ،ال جتللنَ  -يف الواقللذ العوهللْ  -مللن الللنُن
كي ا!()20
ِّقضية حرُة "الوسائا" يف ا ال اللنعوا ليسلو عهلى إطالقِلا أبلناً! بلا ِلْ مقيلنة ملا
ذكرنللا مللن االكللح ال بللالنال اجحِللاَاً ِّبأصلليالً! ِّعللن َ للَا ِللَا أ عَن يف كثل مللن ا حيللان إىل
االحنل لراو ع للن منِ للاٍ ال للنُنِّ ،إىل الض للرْ بعيل لنا ع للن أِناف لله ِّمقاص للنه! بم ــا ععـــل بعـ ـ

الحركات تتحوس من مشرو ديني تجديـدي ،إلـى مجـرد مشـرو "مـدني" ق يـرتب بالـدين
إق قليال!
ِّال ُع ل ِللَا أننللا نعللره مش لرِّعا "حرفانيللا" يف للال الللنعوة ِّاإلصللال ! أِّ أننللا نقللول
بعللن ج لواع االسللحفاَة مللن جتربللة "اآلخللر" ،كللال طَعللاِّ .لكللن بشللر أال بكللون ا نقللوالت مللن
صللهب ا نِللاٍ ِّأركانلله! ن ا نِللاٍ ِللو الللنُن .بللا أللب أن جضللذ االسللحفاَة قللاُيس الللنُن
اسحصللالحا؛ حللىت بص ل جللَِا مللن الللنُنِّ ،بللنخا حتللو سللهطان الللنالِّ ،بص ل  -يف سللياق
الحنل لَُا ِّالححقيللق  -عوللال بالللنُن ِّبعَللنا هلل رْ العللا نيِِّ .للو مللا ُسللحوعَه الللنرس ا ص لوِل
20

ل للك أن بن للر بفاص لليا للَا م للن جان للب آخ للر ،عه للى ا س للحون الحن يو للْ خاص للةِّ .ذل للك يف الفص للا

الثالت من َِا الَحت ،خالل ا َحت ا ِّل يف (الغ َو غعهَم العرابتذ :الحن يم الفطرا).
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الفقِ للْ ،مناِك لله االسحص للالحية ِّاالسححس للانية ،ا نض للَطة إىل قواع للنِا الش للرعية ِّحتقيقاهت للا
االجحِاَُة.
ِّالنللاأر يف َعللوة اإلسللال كوللا ِّرَت يف القللرآن أللنِا ال جللرٍ عللن منرسللة الللنال ،مللا
لان نَللوا قحضلليابه ت
ِّح َك توله! ِّال بللن مللن الحنَيله يف ِللَا السللياق
ِلو ِّحللْ ملن اهلل جللا عللالهِّ ،بي هلل
إىل أن القرآن مل ُجرك ا ال النعوا مهال بال بيلان ،بلا ذللك كلان ملن أكلل ا لاالت اللِت اعحل
بَياهنا ِّبنقيقِاُِّ .كفينا يف ذلك آُة ِّأائ النَوة النعوُة اللِت بكلررت يف القلرآن أربلذ ملرات!
مللن أِّائهلله يف سللورة الَقللرة ِّآل عو لران إىل أِّاخللره يف سللورة ا وعللة مللن ا فصللا! جللاِت بألفللا
ثابحللة ال بكللاَ بح ل إال بقللنميا ِّبللأخ ا ،عهللى حسللب مقللا السللياق ِّمقاصللنه ،للليس إال! حيللت
حصللر اهللَ َجل علا جاللَلله ِّأيف لةَ الرسللول  -صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم  -النعوُللة يف ثللالذ ِّأللائ ،
ِّاحنةهلل منِا ميكن أن بنقسم إىل اثنحني؛ فيكلون ا ويلذ أربعلاِِّ .لْ :الـتالوة لآليـات ،والتًكيـة

للقلــوب ،والتعلــيم للكتــاب والحكمــةِِّّ .ا ل أن ِللَه ا خ ل ة ميكللن أن بنقسللم إىل بعهلليم
لهكحللاِّْ ،بعهلليم لهحكوللةِّ .بهللك ِللْ َعللوة إب لراِيم للَه ا مللة ا سللهوةِّ .ال أللوع أن ُكللون
بك لرار ِللَه احلقللائق بألفاأِللا يف القللرآن عَثللا! بللا ِللو بقرُللر بش لرُعْ للنِيف اإلسللال الللنعوا،
االبحللنائْ ِّالحكنُللنا معللا ،عهللى سللَيا احلصللر ِّالثَللات ِّاالسللحقرار! ِّكللا ِّأائفلله بهللك بنطهللق
ت
و
باإلنسان من النال ِّبنحِلْ بله إىل اللنال! فلاقرأ اآلُلات بَلغحل َلرن ِّبَ َلنبلعغر! مث عَل عن حقائ َقِلا إن كلغ َ
َعناً!
لت فتلي تِ غم َر َسللوالً م لغنل َِ غم َُلغحلهَللو
 الولــى :قوللله بعللاىل يف َعللوة إب لراِيم للَه ا مللةَ (( :ربلعنَللا َِّابغل َعل غت
ك ُِّلعهوِم الغ تكحَاْ ِّ غت
ت ت
َنو َ ت
يم))(الَقرة)192 :
غوةَ َُِّلََكي تِ غم إتن َ
عك أ َ
احلك َ
َ َ
العَ ََُ احلَك َ
َعهَغيِ َم آَُاب َ َ َ َ َ َ َ
 والثانيــة :قوللله بعللاىل للَه ا مللةَ (( :ك َوللا أ غَر َس ل غهنَا فتللي َك غم َر َسللوالً مللن َك غم َُلغحلهَللو َعهَل غلي َك َم آَُابتنَللاُِّ ل لَكي َكم ُِّلعهو َك للم الغ تكحَ للاْ ِّ غت
غول لةَ َُِّلَ َعه َو َك للم عم للا َملغ بَ َكونَل لواغ بَل غعهَ َو للو َن .فَ للاذغ َك َر تِّين أَذغ َك ل غلرَك غم
احلك َ
َ َ
ََ غ َََ َ َ
ِّا غك َكرِّاغ تِل ِّالَ بَ غك َفر ت
ِّن))(الَقرة.)159-151 :
َ َ َ
َ
 الثالثة :قوله سَحانه يف سياق ا ن بنعوة الرسالة احملونُة عهى ا ؤمنني( :لََق غن َم عن اهللَ َعهَىلؤمنتني إت غذ بلع ل ت
ت
تت
ت
لاْ
الغ َول ت َ َ َ َ
لت فللي تِ غم َر َس للوالً مل غلن أَن َفس ل تِ غم َُلغحلهَللو َعهَل غلي تِ َم آَُابلله َُِّلَ لَكي تِ غم َُِّلَ َعه َو َِل َلم الغكحَل َ
ِّ غت
غوةَ َِّإتن َكانَواغ تمن قَلغَ َا لَتفْ َ الل َمَتني!)(آل عوران.)461:
احلك َ
َ
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 الرابعة :قوله بعاىل يف بيان سر النقهة العكيَة لهوسهوني من حال إىل حالَ َِ (( :لو الع تلَات تيف اغ َميني رسوالً مغنلِم ُلغحلهَو عهَي تِم آُابتته ُِّلَكي تِم ُِّلعهوِم الغ تكحَلاْ ِّ غت
غولةَ َِّإتن َكلانَوا
بَل َع َ
َ ََ
احلك َ
َ َ
َ غ َ َ غ َ َ ََ غ َََ َ َ َ
تمن قَلغَ َا لَتفْ َ َالل َمَتني!))(ا وعة.)9:
فأنللو بللرن أنلله ال كللِْ مللن ذلللك َيللرٍ عللن َائللرة(( :يَـ ْتـلُــو َعلَـ ْـي ِه ُم آيَاتِـ ِـهَ ،ويُـ ًَكي ِه ْم،
ْكتَاب وال ِ
ِ
ْح ْك َمةَ!)) ِّكهِا اكح ال بالنال ِّيف النال .فِْ ِّأائ ثالذ :بلالِّة
َويُـ َعل ُم ُه ُم ال َ َ
ِّبَكي للة ِّبعه لليم! ِّلك للن قطع للا لك للا ِّأيف للة َالل للة أعو للق ا للا قل لن ُحَ للاَر إىل ال للَِن م للن مع ل
سللطحْ! بللا ِللْ – عهللى مللا فصللهناه يف غل ِللَا الكحللاْ  -تــالوة بمــنه التلقــي ،وتًكيــة
بمنه التدبر ،وتعلـيم بمـنه التـدار (ِّ .)21كلا ذللك مَثلوذ يف الكحلاْ ِّالسلنة صلراحة
ِّ وناَُ ،ترََ كهوا بعهق ا مر بَيان منِيف جتنُن النُن أِّ النعوة إليهِّ .ال كِْ من ذلك كهه

َيرٍ عن ال بناِّل النال الشرعْ ِّاالكح ال به قرآنلا ِّسلنةًِّ .للَلك قلال بعلاىل عهلى سلَيا
ت
االسحنراك عهى الَُن بنلوا يف ا نِيف ِّغ ِّاِّ(( :لَ ت
لكن َكونَواغ ربعانتي ت
لاْ
َ َ
ني مَا َكنحَ غم بَل غعهَ َولو َن الغكحَ َ
َ
ت
لاْ) كوللا ِللو معه للو ؛
َِّتملَلا َكنللحَ غم بَ غن َر َسللو َن!))(آل عو لرانِّ .)72:قللن قَرئللو( :بَل َعه َوللو َن الكحَل َ
بنَيِا إىل رِّرة االعحصا بالوحْ َُناً َِّعوةً!
ِّأما السنة فأمرِا يف َِا الشلأن أع لم ملن أن حيلا بله! ِّمشلِور جلنا حلنُت النليب
صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم ،ا ضلرِّْ مللثال رابللب العوللا الللنعوا يف اسللحثواره لهللوحْ .قللال عهيلله
ت ت
ت
تت
لاْ أ غَر ً لا،
الصالة ِّالسال َ ( :مثَ َا َما بَل َعثَت الهعهَ بته م َن ا غََنن َِّالغع غه تمَ ،ك َوثَ تلا الغ َغيلت الغ َكثل ت أ َ
َص َ
ت ت
و الغ َك َهَ ِّالغع غشلب الغ َكثتل َِّ .كانَلو تمغنلِلا أ ت
لاَْ أَمسل َك ت
و الغواِ ،فَأَنغلَحَ ت
ت
و
َ َ غ َ َ
فَ َكا َن مغنل َِا نَقيعةهلل قََتهَ َ َ َ
َ َ َ
َج َ غ َ
ت
الغواِ فَلنَل َفذ الهعه تِبا النعلاس ،فَ َشل تربوا ِّسل َقوا ِّعرعلواِّ .أَصلاب ت
لان
َخ َلرن إتعيَلا تِ َلْ قت َيع هلل
َ َ َ غ َ ََ َ َ َ َ غ
و مغنل َِلا طَائ َفلةً أ غ
ََ َ َ َ َ
ت
ك َمثَل َلا َمل غلن فَل َقللهَ تيف تَُل تن الهعل تله َِّنَل َف َعللهَ َمللا بَل َعثَل ت الهعللهَ بتل تله فَل َعهتل َلم
لو َكلهً! فَل ََل َ
َال متَغ تسل َ
لك َمللاًِ ََِّال بَلغنَتل َ
ت
ت ت ت
و بتل تله!)(ِّ )22قللال:
َِّ َعهعل َلمََِّ ،مثَل َلا َمل غلن َملغ َُل غرفَل غلذ بتل ََل َ
ك َرأغ ًسللاََِّ ،ملغ َُل غقََل غلا َِل َلنن الهعلله العللَا أ غَرس ل غه َ
((بَله َوا َع َِّلَ غو آَُةً!))(ِّ )23قال أُضاَ (( :خغيل َرَك غم َم غن بَل َعهع َم ال َق غرآ َن َِّ َعهع َولهَ!))( )24فولاذا بقلْ
بعن ذلك من منارات النعوة غ النال
21

الس القرآنِّ .22-15 :بالغ الرسالة القرآنية.196 :
محفق عهيه.

23

رِّاه الَخارا.

22
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إن ا للوِر احلقيقللْ ِّا لللر ا سللاس لوجللوَ العوللا اإلسللالمْ إيللا ِللو جتنُللن الحهقللْ
لهقللرآن الكللرمي رسللالة اهلل رْ العللا ني! القللرآن مللن حيللت حقائقلله اإلميانيللة ِّمفاِيولله الشللرعية،
م للذ اسحص للحاْ الَيان للات النَوُ للة يف ذل للك؛ لحن ل لَُهه مح للنرجا عه للى ا نِ للاٍ ال للنعوا الس للهيم،
ِّحتقيللق مناطابلله يف ِّاقللذ اإلنسللان مللا ِللو حركللة عورانيللة يف الَمللان ِّا كللان .القللرآن ِللو رسللالة
الللرمحن إىل العللا ني! ِللَه حقيقللة أ للاعِا اليللو كثل مللن ا سللهوني! ِّلعللا عللنَا غل قهيللا مللن
أبناِ احلركة اإلسالمية سيححاٍ إىل ِّقو ليس باليس ؛ من أجا أن بسحيق رِّحه عهلى ِلَه
احلقيقللة الع وللى! ِّمللن أجللا أن ُللنرك كللم كللان ُضللرْ – يف حركحلله  -بعيللنا عللن ا قاصللن
ا صهية لهنُن ِّلنعوة النُن! نعم! كث منا سيححاٍ إىل ِّقلو لليس باليسل  ،بلا إىل الاه
فك للرا ِّرِّح للْ عسل ل ! م للن أج للا ال للحخهال م للن االعحق للاَات الَاطه للةِّ ،الفِ للو الَائف للة ،ال للِت
براكوللو عهللى عقولنللا ِّأِوائنللا ،يف بصللور مفِللو العوللا اإلسللالمِّْ ،يف بصللور مع ل الللنُن!
ِّذلك ملا طلال عهينلا ملن ا ملن – يف حركابنلا ِّبن يوابنلا ِّ -حنلن نضلرْ خلارٍ ملنار القلرآن
الع لليم! َُن لاً َِّعللوًة! ِّمللا لربنا عهللى أنفسللنا بأنفسللنا مللن حصللار فكللراِّ ،جللنار بصللورا،
أغهللب حكاربلله ِّماَبلله مللن ا باطيللا! جللنار كللكا حولنللا برعخللا مسيكللا معقللناِّ ،كللان حكابللا
بيننا ِّبني فطرية الـدين! مينلذ عنلا أكلعة الشلوس! ِّحيكلب عنلا الر ُلة السلهيوة للنعوة اللنُن!

و  -م للن خ للالل ِ للَه اآلُ للة
ِّإهن للا حلقيق للة ك لللن حن للن عنِ للا غ للافهون! ف للان ر إليِ للا  -إن ك ل َ
تت ت
ُن َآمنَ لوا أَن َجغ َش ل َذ قَلهَللوبلَ َِ غم لتل تلَ غك تر اهللت ََِّمللا نَل َلََل تمل َلن غ
احلَللق َِّالَ
الَص ل ة ِّبللنبر! ((أَ َملغ َُلان لهعللَ َ
عت
ت
لو قَلهَللوبلَ َِ غم ََِّكثتل ل هلل مل لغنل َِ غم
لاْ تم للن قَلغَ ل َلا فَطَل َ
لال َعهَل غلي تِ َم االََم ل َلن؛ فَل َق َس ل غ
ُن أَِّبَ لوا الغكحَل َ
َُ َكونَ لوا َكال للَ َ
فَ ت
اس ل َقو َن!))(احلنُللن .)16 :مث اق لرأ منِللاٍ اإلصللال القللرآين مق لعرراً مللن لللنن اهلل يف كهوللات!
ِِ
((ِّالع تلَُن يميـ ُكو َن بِال ِ
ت
ت
ْكتَـ ِ
ين!))(ا علراو:
ـاب َوأَقَـ ُ
ليذ أ غ
َجلَلر ال ُْم ْ ــلح َ
َ َ َُ
ـامواْ ال َّ ـالَ َة :إنلعلا الَ نَضل َ
يك بالكحاْ ِّإقَا هلل لهصالة!
 .)171فقيا اإلصال  :متَغ تس هلل
المقدمة الرابعة :اإلنيان هو القضية!
ِّالقض للية ليس للو محعهق للة مص للطه "احلرك للة" فحس للب؛ ب للا ِ للْ محعهق للة " ِ للاع مف للاِيوْ"
كامللاِّ ،بن للا بصللورا كللاما ،يف إطللار عوللا منِللاجْ ُرمللْ إىل اإلسللِا يف بأصلليا العوللا
اإلسالمْ يف الكحاْ ِّالسنة ،بني ُنا بعثة جتنُن النُن ا قَهة.
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ذلك أن العوَة بالعوا اإلسالمْ إىل فطربه بقحضْ العوَة به إىل لال عوهلهِّ ،االكلح ال بله
يف صهب ِّأيفحهِّ ،يف جوِر مو وعه ِِّما خطابه؛ ملا ِلو عولا َُل أساسلا ُلَ غعََ َلن اهلل بله أِّال
ِّآخ لراً! ِّال خ للالو ب للني عهو للاِ الش لرُعة أن ذل للك مجيع للا إي للا ِ للو َائ للر – م للن حي للت مو للوعه
اإلمجاِل  -عهلى قضلية ِّاحلنةِِّ ،لنو ِّاحلنِِّ ،ملا لهخطلاْ ِّاحلنِ ،لو :اإلنسلان يف عالقحله
مللذ ربلله! ِّكللا مللا عللنا ذلللك فِللو راجللذ إىل ِللَا ا ع ل مللا يف ذلللك الحش لرُعات ا حعهقللة بعالقللة
اإلنسان بأخيه اإلنسان .فالعالقات الحشرُعية ِّالجربوُة ا فقية يف الكحلاْ ِّالسلنة كهِلا آئهلة إىل
العالقللة العووَُ للة ،ال للِت ِ للْ ربللا العَ للاَ ب للاهلل .به للك حكوللة اِله للقِّ ،غاُ للة الوج للوَ الَش للرا يف
اإلسال ِّ .آُات القرآن ِّبيانات السنة ال جرٍ عن ِلَا ا عل الَحلة! كولا سنفصلا يف مل ِلَه
النراسة رول اهلل.
اإلنسللان إذن ِللو القضللية! ِِّللو للال االسللحثوار ال لرئيس لهللنُنِّ .قضلليحه الكلللن َائللرة بللني
أمرُن اثنني :إما أن ُكون عَنا هللِّ ،إما أن ُكون محورَا عهيه ،جلا علاله! سلواِ يف ذللك إميانله
ِّعقينبه ،أِّ عَاَبه ِّكسَه ،أِّ بشرُعه ِّقوانينله ،أِّ عالقابله االجحواعيلة ِّالسياسلية ِّاالقحصلاَُة
...إخل .فاالسل للحثوار الل للنعوا يف اإلنسل للان كفيل ل هلللا – إذا اسل للحقامو الوسل للائا طَيع ل لةً ِّفقِ ل لاً -
بضوان ذلك كهه .ذلك ِو ا نِاٍ الفطرا الَا جلاِ بله القلرآنِّ ،اكلح ا بله الرسلا ِّا نَيلاِ،
ِّمن سار عهى هنكِم من العهواِ العامهني ِّاحلكواِ الربانيني.
َِا ملن جِلةِّ ،ملن جِلة أخلرن فلقن بشلخيال أملراه العصلر يف ا لال اللنُ العلا ملؤَ –
عنن الححَذ ِّا الح ة االسحقرائية  -إىل حقيقة أاِرة ِِّْ :أن طَيعة االحنراو احلاصا اليو يف
ا للال اإلنسللاين ِّاالجحوللاعْ إيللا ِللو احن لراو يف الفطللرةِّ ،اخللحالل يف أخللال خصائصللِا! كوللا
سللنَني رللول اهللِِّ .للَا ال ُعللا ج إال منِللاٍ فطللرا ربللاين أصلليا! فحاجللة العصللر ِّطَيعللة الللنُن،
كالمها ُقضْ بضرِّرة العوَة إىل "الفطرُة" يف العوا اإلسلالمْ؛ إلعلاَة بشلكيا اإلنسلان عهلى
مواعُن القرآن! ِّذلك ِو جوِر بعثات الحكنُلن اإلسلالمْ علل الحلارُخِّ ،بهلك ِلْ طَيعحِلا يف
َِّرهتا ا قَهة إن كاِ اهلل.
لقللن آن ا ِّان لنحوقل عللن إعللاَة إنحللاٍ الللنوا ا نحللرو لللَعل الحن يوللات اإلسللالمية ،الللِت
خالفللو ا نِللاٍ الفطللرا السللهيم ،بللالحقعر يف مصللطهحاهتاِّ ،الحنطللذ يف مفاِيوِللاِّ ،اإلغ لراْ يف
و!
ت! َ
ت ِّبَل َع عق َلن غ
ِّسائهِاِّ ،االخحالل يف أِّلوُاهتاِّ ،اِلهلا يف مرجعيحِلا! فَل َع عق َلن غ
عو ِّبَ َشل عق َق غ
ِّكلق غ
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لو! بينولا ِلَا القلرآن ُنلاَا يف كللا ِّقلو ِّحلنيَِّ (( :لََقل غن َُ عسل غلرنَا
لو ِّالَ غأر لاً قَطَ َعل غ
فلالَ أَ غِلراً أبغل َق غ
الغ َق غرآ َن لتهَ غك تر فَل َِ غا تمن َم عنكتر !))(القور.)17 :
ِّعهيلله؛ فللقن االكللح ال – يف الوقللو ال لراِن  -بللالحن ل للاميف سياسللية ،أِّ حهللول اجحواعيللة
عهى ا سحون السياسلْ؛ بلنعون الشلوولية يف العولا اإلسلالمْ ملا ِلو يف احلقيقلة إال جتلَاِ لله
ِّمتَُق! با الشوولية كا الشوولية إيا ِْ يف إنحاٍ اإلنسان القرآين أساسلاً! ِِّلَا كفيلا بقنحلاٍ
كللا كللِْ م للن بهللك الف لرِّ بصللورة بهقائي للة! لكللن عنللن ِّقح لله ِّإبانللهِّ .رح للم اهلل ابللن عط للاِ اهلل
السللكننرا للا سللطره يف حكوحلله اِلالللنة ،حيللت قللالَ (( :مللا بَل َلرَك تمل َلن ا غِل تلا َكل غلي اً َمل غلن َأر َاَ أ غن
َحي تنذ يف الوقغ ت
و َغغيلَر َما أأغ ََِرهَ اهللَ فت تيه!))()25
غ
َ
ا شرِّ اإلسالمْ الشووِل ِو ا شرِّ القائم عهلى مشوليلة القلرآن يف بنلاِ اللنُنِّ .الشلوولية
– مفِومِللا اإلسللالمْ  -إيللا ِللْ قائوللة عهللى بنللاِ ا صللول ِّالكهيللات ،مللن احلقللائق ِّا فللاِيم،
عهللى مجيللذ ا سللحوُات العقنُللة ِّاإلميانيللة ِّالعورانيللة .لكللن مللا ِللْ أصللول ِّكهيللات ،ال مللا ِللْ
بفاصلليا ِّب لراميف يف السياسللة ِّاإلَارة ِّقضللاُا العوللا ِّالعوللال ِّالَطالللة فحسللب! فِللَه إيللا ِللْ
ِّأيفل للة "الفقل لله الحش ل لرُعْ"ِِّ .ماِّلل للة عالجِل للا يف بنيل للة َمغنََحعل للة ،غ ل ل مؤصل للهة يف بهل للك ا ص ل للول
رْ من العَت ِّجترُب لهوحال!
ِّالكهيات ،هلل
إن الع للامل الي للو َِّل للة ِّاح للنة! حتكو لله كحه للةهلل ِّاح للنة! يف الق للوة ِّيف السياس للة ِّيف االقحص للاَ
ِّاإلعللال ! ِِّماِّلللة ب ي ل جللَِ منلله عهللى ا سللحون احملهللْ ِنللا أِّ ِنللاكَ ،مل َلؤٍَّ بالض لرِّرة إىل ععَعللة
أصللهه عهللى مسللحون مركَُحلله العا يللة االسللحعوارُة! َِِّّن ذلللك مللا َِّنلله مللن منافعللة ِّصلرا ! البللن
من بقنُر حكوه ِّاسحَصار مآالبه .فلأا عوهلة قطرُلة يف العلامل اليلو ليسلو ِمكوملة باللنِّالر
ِّأا سياسة يف الوطن العرِّب ِّاإلسالمْ ال بنِّر يف فهكه ِّمناره ِّا ه من أِهه إيا ُقلابهون يف
العامل ِنا ِِّناكُِّ ،وجِون سياسة َِا الَهن أِّ ذاك ،بالجرغيب ِّالجرِيب خنمةً لسهطانه! َِه
حقيقل للة العو ل للة اليل للو  ،الل للِت بقصل للن إىل صل للِر كل للا الشل للعوْ ِّالثقافل للات ِّا ل لََِياتِّ ،سل للائر
اِلصوص ل لليات يف خنم ل للة ال ل للنِّالر! ِّال بس ل للو بوج ل للوَ أا ك ل للِْ ُ ل للنقل أطرِّححِ ل للا الطاغي ل للة
ا حوحشة!
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ك! ِّاإلسلال يف عِلن الرسلالة ِِّ -لو
ِِّهَ َ
ِّمن ِنا فكا مشرِّ إصالحْ مل ُرا ذلك َ عا َ
ُحنلَل من رْ العا ني القاِر فوق عَاَه  -راعى بواعن القون الناخهيلة ملن قلرُل ِّأحالفِلا ملن
العرِّْ ،القون اِلارجية من فارس ِّالرِّ ؛ فَ َِّلحه بني ذلك مجيعا بَنلاِ أصلو ا ا ِّىلَ ،علوًة
عهى ا سحون الَشرا أِّال ،عقنُا ِّإميانيا ِّاجحواعيا ،مث برقى ِبا  -عهى ا سحون الَشرا َائولا
 كللي ا فشللي ا ،حللىت متخضللو الللنعوة عللن َِّلحِللا يف إباهنللاِّ .الللنارس لهس ل ة النَوُللة ِّمراحهِللاُللنرك سللنة الحللنرٍ الربللاين بالللنعوة اإلسللالمية ،كيل انطهقللو مللن القللرآن إىل العولران ،عللل بنللاِ
اإلنسان ِّاإلنسان أساساً! فكان من أمر اهلل ما كان!
ِّمللن مثَع فللقن قضللية ا مللة اليللو يف ِللَه ا رحهللة الحارَييللة ليسللو يف الللاميف الحفصلليهية بالنرجللة
ا ِّىل! َِه قضية ا جيال الالحقة! ِِّْ فقه مرحهة الحوكني ليفسال ِّا سهوني ،ا َشعر به يف
الق للرآن ِّيف س للنة س للين ا رس للهني ِِّ .للْ م للن حي للت طَيعحِ للا العهوي للة ليس للو ذات خط للر ع لليم.
القضل للية اليل للو ِل للْ أن ُكل للون النل للاس مسل للهوني ح ل ل عق مسل للهوني هلل رْ العل للا ني! كي ل ل ِِّل للَه
ا ُللنُو يات الالَُنيللة مللا بللَال بنللاع الللنُن ِّأِهلله مشلرِّعية الحوجلله ِّالوجللوَ! يف كثل مللن بللالَ
العرْ ِّا سهوني !
ِّعهيه؛ فاإلنسان ا قصوَ بالنعوة الفطرُة – عهى ا سحون القياَا  -نوعان:
إنيان فاعل ،وإنيان متفاعل.

فل"اإلنيان الفاعل"ِ :و العامل الرباين احلاما لرسلالة القلرآن ،الفقيله ا لنَ ،الناعيلة احلكليم.
كوا سيأت بيانه خالل فصول َِا الكحاْ .فخطابه ِو عهى ِّعان خطاْ القلرآن علا كلاما،
حيوللا إىل ا حوللذ  -بكللا كلرائحه ِّطَقابلله  -كهيللات الللنُنِّ ،أصلوله اإلميانيللة ِّالعوهيللةِّ ،قيولله
ا خالقية ،بالًِّة ِّبَكيةً ِّبعهيواًِّ .لَلك كان ِو اإلنسان ا ركَا يف َعوة الفطرُة.
ِّأم للا "اإلني ــان المتفاع ــل" :فِ للو اإلنس للان ا حهق للْ ِلط للاْ ال للنعوة ع للن اإلنس للان الفاع للا،

ليحوهِ للا باعحَ للاره ف للاعالً أُض لاً ،لك للن يف للال محخص للال ِم للنَ ،كا للال الحعهيو للْ ،أِّ ا للال
اإلعالم للْ ،أِّ ا للال االقحص للاَا ،أِّ السياس للْ ...إخل .فاإلنس للان ا حفاع للا إذن ِ للو :إنس للان
الحعهيم ،أِّ إنسان اإلعال  ،أِّ إنسان ا ال ،أِّ إنسان االقحصاَ ،أِّ إنسان السياسة ...إخل.
ِّالناأر يف قون العوران الَشرا ،ا ححكوة يف نسيكه االجحواعْ العا  ،ألن أهنلا برجلذ إلـى
أربعــة أس ـ هــي :التعلــيم ،واإلعــالم ،واققت ــاد ،واليياســة .إال أهنللا ليسللو مجيعِللا عهللى
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بَ َساِّ فيوا بينِلا .بلا بحويلَ ا سلس الثالثلة ا ََِّ َل (الحعهليمِّ ،اإلعلال ِّ ،االقحصلاَ) بكوهنلا عولال
بنيوُا حتحيا عهى ا سحون القاعنا .بينوا ُحويَ ا ساس السياسْ بكونه عوال فوقياِّ .بينه ِّبني
الثالثللة ا للَكورة عالقللة جنليللة قوُللة جللناً ،أخللَاً ِّعطللاًِِّ .مللن ِنللا كانللو ا ِّلوُللة النعوُللة يف
ا نِللاٍ الفطللرا  -باعحَللاره َعللوة إسللالمية حتللحكم إىل سللنة الحللنرٍ – إيللا ِللْ لهعوللا الَنيللوا
الححِت ،لكن طَعا َِّن إغفال أمهية العوا الفوقْ يف عالقحه ا نلية باآلخر.

ُس ُ الثالاةُ ال َُو ُس هي الميادين الرئيية للعمل الدعوي فـي
ولدلك وعب أن تكون ال ُ
عالقته باإلنيان المتفاعل .إ ْذ من سيطر عليها صنا اليياسـة ،ومـن سـيطرت عليـه صـنعته
اليياسة!

ِّأما ِماِّلة صناعة السياسة ب السيطرة عهيِا كهيا أِّ جَئيا ،أِّ عهى ا قا احلضور ا يناين
فيِا؛ فِو رْ من العَت .خاصة يف ال رِّو العا ية ِّاحملهيلة ا عاصلرة! ِّالعولا فيِلا اليلو إيلا
أللب أن ُك لون مللن خللالل ال للاميف النعوُللة أساسللا .فالعوللا الللنعوا ِنللاِ :للو العوللا الَنيللوا
الححِت ،العوا الَا ُشح ا يف ا ينان العوهْ يف أرِّو سيطرة اآلخر عهيله! ِّقلن َيحهل ذللك
نسَيا عهى حسب طَيعة ا ينان ِّإنسانه.
فحنخا النعوة معركة الحعهيم ما ِو ِّأيفة نَوُلة رئيسلة! ِّذللك ملن خلالل االكلح ال بقنسلان
الحعهلليم أساسلاً ،مللن الحهويللَ إىل الغ َول َلنر تس ،إىل أِّليللاِ الحالميللَ ِّمجعيللاهتم ،إىل ا ؤسسللة الحعهيويللة
ِّمنافتع لةً
برمحِللا ،ا كهفللة ِبللَا القطللا احليللوا اِلطل  ،جِوُللا ِّمركَُللا .بللنخا ذلللك كهلله َاعيلةً َ
ت
ِّمغنحت َكلةً! لكلن عهللى ا سللحون القاعللنا َائوللاِّ .يف ذلللك مللا
ِّمناف َسلةً! ِّبشللح ا فيلله ِّبلله ،اا ترسلةً َ
َ
فيه من ا كاسب الكلن ليفسال ما ال ُنانيه كِْ آخر عهى اإلطالق!
كوا بنخا النعوة معركة اإلعال ما ِو مينان لهَالغ النعوا (( َِل ََا بَالَغهلل لهنع ت
لاس َِّلتيَنل ََ َرِّاغ
تت ت
ت
احل هلللن ِّلتيل عَ عكر أَِّلَلواغ ا َلغَل ت
لاْ!))(إبلراِيمِّ .)59(( :اإلعللال ِللو ربيللب
بلله َِّليَل غعهَ َولواغ أَعيلَلا َِل َلو إتلَللههلل َِّ َ َ َ غ
َ
الحعهلليم إذ ِللو عوللا يف اإلنسللان أُضللاِّ ،صللناعة لعقهلله ِِّّجنانلله ،إصللالحا أِّ إفسللاَا! ِّمللن ِنللا
أمهيحه ِّخطوربه عهلى ا سلحون اللنعواِّ .للَلك فِلو لال ِّجلب أن بنخهله اللنعوة عهلى اللوعان
ا ِّل أُضا ،أع َ :اعيةً ِّمنافتعةً ت
ِّمغنحت َكةً!
ِّمناف َسةً! ِّبشح ا فيه ِّبه ،اا ترسةً َ
َ
َ
فوسائا اإلعال اليو رغلم سليطرة الحوجِلات الالَُنيلة عهلى كثل ملن مواقعِلا االسلجرابيكية،
فقنه من الواجب عهى أصحاْ العوا اإلسالمْ الحلنافذ حلول اعلحالِ منابرِلا ،لرفلذ كهولة اهلل،
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ِّالصلن بلنعوة احلللق! ِّال ننسلى أن الوسلائا ا حاحللة ملن كلَكات ا نجرنيللو ِّا كلرطة السللوعية
ِّالَص لرُة قللن َُللارك اهلل فيِللا ،فححللرع ِبللا الللنعوة مللن ا كاسللب مللا ال حيللرعه ا ح هللب بفضللائيابه
الع وى! فا عركة النعوُة إذا حتقق أصحاِبا بقخالصِم هلل ،بَل َوالع َِا اهللَ جا عالهِّ ،بلارك فيِلا،
ِّجعا قهيهِا كث ا.
مث بللنخا الللنعوة معركللة االقحصللاَ أُضللاَ ،اعيلةً ت
ِّمنافت َسلةً! ِّبشللح ا فيلله ِّبلله ،اا ترسلةً
ِّمنافعلةً َ
َ
ِّمغنحت َكةً!
َ
ِّجوه معركحه بربيلةً لهوسلحِهك أِّال ،مث َعلوًة ِّبكوُنلاً لهوسلحثور ِّا نلحيف ثانيلا .إلكلاعة قليم
اإلسللال االسللحِالكية ِّاإلنحاجيللة عهللى الس لواِ ،يف اجتللاه أفللق السلليطرة النعوُللة ا َُللة أِّ الكهيللة
عهى اإلنحاٍ الرئيسْ ِّعهى السوق .لكن َائوا عهى مسلحون العولا الجربلوا القاعلنا ،ا شلح ا
بصناعة رجا االقحصلاَ ا لؤمنِّ ،رجلا ا لال ا لؤمنِّ ،رجلا ا عولال ا لؤمن ،أكثلر ملن االكلح ال
بسياسة االقحصاَ العامة ،فقيلا ِلَه بكلون بلَاك ِّال عكلس! الرِلان اليلو عهلى إصلال "إنسلان
ا للال" ،اآلخللَ ِّا عطللْ سلواِ ،اسللحِالكاًِّ ،إنحاج لاً؛ قصللن اإلسللِا يف بوجيلله َفللة الحللنافذ ا للاِل
كي ا فشي ا ،عهى ا سحون احملهْ مث العا ْ عننما ُأذن اهلل.
ِّأمللا العوللا السياسللْ فَليَ غكحَل َفللى فيلله مخاطَللة إنسللانه بكهوللات اهلل ،بعوقِللا ال يلليب ِّامحللناَِا
ا خرِّاَ ،عوًة ِّبوجيِاَِّ .ن عوا ِّال قصلن إىل منافسلحه يف م ايله ِّمناصلَهِّ ،ال حلىت العولا
ما ُشعره بَلك! من النخول يف منافسات انحخابية يقة أِّ حتالفات حَبيلة خاسلرة ،بلؤَا يف
النِاُللة إىل ِماصللرة الللنعوة ِّرجا للا .إذ ا قصللوَ يف الللنعوة الفطرُللة – يف ِللَا ا للال  -إيللا ِللو
"اإلنسان السياسْ" بشىت أطيافله ،ملن "اليولني" إىل "اليسلار"ِّ ،ملن "ا عار لة" إىل "ا غهَيلة"،
ِّمن ا يناين إىل اإلَارا .كا أِّل ك مجيعا مو و لهعوا النعوا؛ عسى أن ُسحعين فطرُحه!
نعم ،بعوا الفطرُة يف َعوهتا ليفنسان السياسْ عهى ب هيب فضهه عهى نقصهِّ ،نصرة خ ه
عهلى كلرهِّ ،حقله عهلى باطهله ،مث َفلذ كيللنه بقخالصله! لكلن َِّن أن بكلون ِلْ طرفلا يف صلرا
احلقائللب ِّا ناصللب! بللا الرِللان عهللى أن ُسللحكيب كللا مللن موقعلله لكهوللات اهلل! أِّللليس كهِللم
مجيعا ب آَ أليسوا معنيني قطاْ القلرآن ِّبلنعوة اإلسلال أليسلوا مسلهوني – مِولا كانلو
أح لوا م ب للني الص للال ِّالفس للاَ – ب للؤرقِم حقيق للة ا للوت ،ل للو أِّقفِ للم اِلط للاْ ال للنعوا عه للى
مفِومِا اإلسالمِّْ ،ما ُجربب عهيه من احلقائق اإلميانية ِّا آالت ا خرُِّة
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إن ل عهللى ُقللني بللأن الللنعوة اإلسللالمية بصللي حِا الفطرُللة سللحكن مكاهنللا بللني أِّل للك مجيعللا،
ِّبصللنذ بيارِللا مللن كللا ا طيللاو؛ ن السياسللة احلَبيللة بصللورهتا احلاليللة إيللا ِللْ صللنيعة بش لرُة
"برامجابية" أكَه ما بكون بالطائفية؛ ِلهوِا يف ال الب من ا صاحل العاملة احلقيقيلة؛ الهِلم إال ملا
كان كعارا ِّكفى! فوصاحلِا إيا ِْ لَعل الناس ال لكا الناس! بينوا النُن ِو كهله هلل! ِّملا
ت
ت
ت ع
ُا تِلَغه تلق اهللت.
كان كهه هلل عاَ فضهَه عهى كا الناس! (فطغَرَة اهلل ال تلِت فَطََلر النع َ
لاس َعهَغيل َِلا الَ بَلغَلن َ
ت
ُن الغ َقي َمَِّ .لَ تك عن أَ غكثَلَر الن ت
عاس الَ َُل غعهَ َوو َن!)
ذَل َ
ك الن َ
المقدمة الخامية :في وقيـة ا  ،وتدبير الشأن الدعوي!

ِّاجلب الوقللو اليللو ِللو صلناعة ا سللهم العَللن هلل الواحللن القِلار! كللا ا شللارُذ النعوُللة أللب
أن بنِّر حول َِا ا نارِّ ،كا الللاميف اإلسلالمية ألب أن جنمله! ِّقلن بقلرر يف الكحلاْ أن اهلل
ِّم عك َن م َُنِم الَا اربضى مِّ ،إال فال! مِولا
بعاىل إذا أخهال له َ
عَاَه بوالِم ِّنصرِمَ ،
خا لوا يف عك للييف السياس للات ِّايفرط لوا يف لكييف النقاب للات! ِّالُ للة اهلل ب للاْ اِل لرٍِّ ا ِّح للن
بالعوا اإلسالمْ من أعمحه! ِّباْ الوصول بله إىل غاُحله! ِّملا عاَه العلنِّل علن ِلَه الوجِلة إال
خَاالً!
إن العولا اإلسلالمْ اللَا ال ُحلواله اهلل ال ُصلا ال اُلة أبلناً! فلقذا بلوىل اهللَ عَلناً أِّ قوملاً؛ ملا
س الهعللهَ بت َكللاو
حقق لوا مللن جتللرَ هلل ِّإخللال للله ِّحللنه َِّن س لواه ،كفللاِم كللا كللِْ! ((أَلَل غلي َ
عَ َنه ََِّيوفَونَ ت ع ت
ضهت تا الهعهَ فَ َوا لَهَ تم غن َِاَََِّ .من َُل غِ تن الهعهَ فَ َولا لَلهَ تملن
ُن تمن ََِّنتته! ََِّمن َُ غ
َغ َ َ َ َ
ك بالَ َ
ت
س الهعهَ بت َع تََُ تذا انحت َقا ))(الَمر)17-16 :
َمض ٍّا .أَلَغي َ
بهك قاعلنة كهيلة اسلحقرائية جتلرن لرن القلوانني الراسلخة يف الكحلاْ ِّالسلنة! ُِّكفيلك منِلا
ت
عت
ت
ِِ
ت
َّ
ُن بَل غنعَو َن تمللن
لاْ َو ُهـ َـو يَـتَ ـ َـولى ال َّــالح َ
قوللله بعللاىل(( :إت عن َِّليل َلْ اهللَ العللَا نَلعََل الغكحَل َ
ين! َِّالللَ َ
ِ
تت
يـ ُـه ْم يَـ ْن ُـ ُـرو َن!))(ا ع لراوِّ .)127-126 :مللن ِنللا
ََِّنلله قَ يَ ْيــتَطيعُو َن نَ ْ ـ َـرُك ْم َوق أَن ُف َ
قللرر سللَحانه أن تسلعر ِّراثللة ا ره قَل َلنهللر ثابللو ال ُح ل  ،فكعهلله يف "عَللاَه الصللاحلني" خاصللة!
ت ت
ِ ِ
ي ال َّـالِ ُحو َن.
ِِّو قوله بعاىلَِّ (( :لََق غن َكحَغَلنَا تيف العَبَوتر من بَل غعلن اللَ غك تر أَ عن االَغر َ
ه يَ ِراُـ َهـا عبَـاد َ
ِِ
اك إتالع ر غمحَةً ل غه َعالَ تو َ ت
ِل أَعيَلا إت ََ َك َلم
لوحى إت َع
إت عن تيف َِ ََا لَََالَغاً ل َق ْوم َعابد َ
ني .قَ غا إعيَلا َُ َ
ين! ََِّما أ غَر َس غهنَ َ َ
ِ
ت
إتلَللههلل َِّاح ل هلللن .فَـ َه ـ ْـل أَن ــتُم م ْي ــل ُمو َن ))(ا نَي للاِِّ .)118 -115 :قول لله س للَحانهَ َِّ (( :ع ل َلن اهللَ
عت
ت
الع تَُن آمنَوا تمن َكم ِّع توهَوا ال ع ت ت
عِم تيف اغ غَر ت
ُن تملن قَل غلَهت تِ غم
غ ََ
ه َك َولا غ
صاحلَات لَيَ غسحَ غخه َفنل َ
َ َ
اسلحَ غخهَ َ اللَ َ
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ت
ت
عِم ملن بَل غع تلن َخ غلوفت تِ َم أ غَمنلاًَُ :ل غعََ َلنِّنَت الَ َُ غشل ترَكو َن
َِّلَيَ َوكنَ عن ََ غم َُنَل َِ َم العلَا غاربَ َ
ضلى ََ غلم َِّلَيَََلنلَنل َ
لك ِللم الغ َف ت
تِّب َكللي اًِّ .مللن َك َفللر بلعل َلن ذَلتل َ ت
اس ل َقو َن!))(النللورِّ )55 :قللال سللَحانه(( :إتعيلَلا
َ َغ
غ ََ
لك فَأ غَِّلَ ل َ َ َ
ِّلتليَ َكم اهلل ِّرس لولَه ِّالعل تلَُن آمن لواغ :العل تلَ ت
ص لالَةَ َُِّلَ غؤبَللو َن العََكللاةَ ََِِّل غلم َراكتعَللو َن! َوَمــن
يوللو َن ال ع
َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ
ُن َُق َ
َ
ِ
َّ ِ
َّ
ب ا ِ ُه ُـم الْغَـالِبُو َن!))(ا ائلنة .)56-55 :ذللك
آمنُـواْ فَـَِّ َّن ح ْـً َ
ين َ
يَـتَـ َوس ا َ َوَر ُسولَهُ َوالـد َ
ت
قَ َنر اهلل السابق يف عهم اهلل! ِِّو مقحضى قولله بعلاىلِّ(( :لََقل غن سلَل َق ت ت ت ت
ني
َ ََ غ
و َكه َوحَلنَلا لعََاَنَلا الغ َو غر َسله َ
َ
َ
ورِّ َنَ .وإِ َّن ُعن َدنَا لَ ُه ُم الْغَالِبُو َن!))(الصافات.)171-171 :
عِ غم ََ َم الغ َو َ
إتنل َ
نص َ
ومعنــى الوقيــة هنــا :إنمــا هــو راعــا إلــى تــولي ا لمــن تــوقَ! أي أن ا  -عــل
عالَ  -يتخد هدا اإلنيان ،أو تلك الـدعوة ،أو أولئـك القـوم ،مـن عنـدَ وخاصـته! بمـا
رضي عنهم ورضوا عنه ،وبما أخل وا له العبادة والعمل! فعالً وق داً! فتجردوا من كـل
الهوا  ،وتخل وا من كل الدوا  ،ظاهرا وباطنا؛ فجعلوا كل شـي

 ،ولـم يجعلـوا مـن
وبـه! ق شـبهة

أمر الدين والدعوة شـيئا لنفيـهم البتـة! فلـم يكونـوا فـي ذلـك كلـه إق
ت عليهم محبة ا ! وهو مقام الوقية الح ! ودون
ص َف ْوا على ذلك أُل ِْقيَ ْ
وق شائبة! فَّذا َ
المجاهدات! ولكنـه ييـير علـى مـن ييـرَ ا لـه .والييـر فيـه
ذلك ما دونه من ميالك
َ
يكون على قَ ْد ِر ما أضمر العبد من ال دو في طلبه ،والتجرد له  -عل عالَ  -فـي
القيام بحقه ومرادَ .وإنما الموف من وفقه ا !
ِّسللَيا الوالُللة ِبللَا ا عل ِّا ل جللنا مللن اآلُللات اآلنفللة الللَكرِّ .لنللا أن نَُللنِا بيانللا
لال
لال :قَ َ
رنُت الوالُة ا شِورِِّ ،و ا رِّا يف الصحي َع غن أتَِّب ََِرُغلَرةَ  -ر لْ اهلل عنله  -قَ َ
ت
رسل َ ت
صلهعى اهلل َعهَغيل تله َِّ َسلهع َم (( :-إت عن الهعللهَ بعللاىل قَل َ
لالَ " :مل غلن َعل َ
لاَن تِل َِّليللا فَل َقل غن آ َذنغلحَللهَ
لول الهعلله َ -
ََ
لب إت َ ت
ت
ت
بت غ ت
ْ! ِّملا بَل َقلعرْ إت َع ت ت
ْ
َح ع ع
ِل اعلا افغلحَلَر غ َ
لو َعهَغيلهََِّ ،ملا َُل َلَ َال َعغَلنا َُلحَل َقلعر َ
َ
ِل َعغَلنا ب َش غلِْ أ َ
احلَغر َ َ
ت
ت
ت
ت ت
ت
ت
إت َع
َحََغَحَهَ َكغن َ
ِل بتالنل َعواف تا َح عىت أَحَعهَ ،فَتقذَا أ غ
صَرهَ العَا ُلَغَص َلر بتلهَ ََُِّ ،لنهَ
و مسَغ َعهَ العَا َُ غس َو َذ بتهَِّ ،بَ َ
العتِت ُلَ تطل تِباِّ ،ترجهَه العتِت ميَغ تشْ تِباِّ ،إت غن سلأَلَت َ غَع تطيلنعلهِّ ،لَلت تن اسلحَلعاذَتين َ ت
َعي ََنلعهَ!))(.)26
َغ َ َ َ غ َ
غ َ
َ َ َ
ََ َ
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ت أ غغََل َلر ،تذا تط غو َلرُغ تن ،الَ ُلَ غؤبَلهَ لَلهَ،
ِّمنه أُضا قول النيب صهى اهلل عهيه ِّسهمَ (( :ك غم تم غن أ غك َع َ
لَ غو أقغ َس َم عهَى اهللت َبَلعرهَ!))(َِِّ )27ا ا ع الع يم يف الكحاْ ِّالسنة كث .
ِّمن ِنا ُحَلني أن َنلا العولا اإلسلالمْ رِلني  -أِّال  -مراقَلة قصلن اهلل يف الحفكل
ِّالحللنب ِّ ،مش لرِّ بححللرا م لراَه بعللاىل مللن عَللاَه يف عالقللحِم بلله بعللاىل ِّبنُنلله ،مث مراعللاة
أِّلوُللات الش لرُعة كوللا عر للحِا نصللو القللرآن ِّالسللنة ،قَللا أِّلوُللات السياسللةِّ ،جعللا ِللَه
ِمكومة بحهك يف النعوة ِّالعوا ،إال ما اسحثناه النلياِّ ،اقحضاه الفقه السهيم لهنُن.
فقذا حصا لهص اإلسالمْ ذلك عهى اإلمجال ،بَينو له قاعنة مِوة جنا يف فقه

النعوة ِْ .من القواعن الكلن يف اإلسال ! ِِّْ :أن تدبير شأن الـدعوة فـي الرإ إنمـا
هو من شؤون الربوبية! ق قيادة لإلنيان فيه – على الحقيقة  -وق ريادة! وإنما المؤمن
عَاَه يف َِا السياق خاصة،
فيه عندي من عنود ا ! وعبد من عبادَ! ِكَا ِّص اهللَ َ

كوا مر يف اآلُات السابقة! مث إن آُة الحنافذ اإلصالحْ يف القرآن بقضْ ِبَا ا مر قضلاًِ!
قال بعاىلِّ(( :لَوالَ تَفَا اهللت النعاس بلعضِم بتَلعل لعَفس َن ت
ت ا َره ِّلَل ت
ضلا َعهَلى
لك عن اهللَ ذَِّ فَ غ
َ
َ َغ َ َ غ َ غ
َغ
غ ََ
َ
ت
ت
ت
ضل َلِم بتلََل غعل
اس بَل غع َ
الغ َعللالَو َ
ني!))(الَقللرةُِّ ،)951 :فصللهِا قوللله بعللاىلَِّ (( :لَل غلوالَ َفَلا َ اهلل النع ل َ
ت
ت
ت ت
ع لنمو ت
نصل َلرهَ!
صلهَ َو هلل
ات ََِّم َسللاج َن ُلَ غَ َك َر ف َيِلا غ
نص َلر عن اهللَ َملن َُ َ
اس َلم الهعلله َكثل اًَِّ .لَيَ َ
ص َلوام َذ َِّبتيَ هلللذ َِّ َ
ََ غ َ
ا َع تَ هللَُ!))(احليف.)21:
إت عن اهللَ لََق تو ٌّ
فالفاعللا – عهللى ا سللحون النحللوا  -يف اآلُحللني معللا ِّاحللنِ ،للو :اهلل جللا جالللله!
فا صل للنر (َفل للا )  -أِّ (َفل للذ) كول للا يف رِّاُل للة حفل للال – أ ل للي إىل فاعهل لله ،أا إىل لف ل ل
تتت
ت
لاس َم ل ل َلنافتعَ َِ غم
لاس) .فالنل ل َ
ا ل للالل( :اهلل)؛ فعول ل َلا َع َو ل ل َلا ف غعهل لله؛ فاج ل للَ مفعل للوال ب ل للهِ ،ل للو( :الن ل ل َ
لول بلله لتَقل َلن تر اهلل ِّبللنب ه سللَحانه! فِللو الفاعللا
ِّمل َلنافَل َع َِ غم ،كهِللم مجيعللا يف ِللَا السللياق ،مفعل هلل
َ
ليفصال ِّالغ َو َنبل َر مرهِّ ،ما الناس يف ذللك إال عَيلن! ِّإيلا غاُلة أملرِم أهنلم مَحهلون يف ِلَا
الشأن بكسَِم :ما بني َعغَن جننا هللِّ ،ما بني عَن محورَ عهى اهلل!
ِك للَا ق للرر الق للرآن أم للر ال للنعوة إىل اهلل ِّا ِ للاَ يف س للَيههِِّ ،ك للَا ك للاِنه ا نَي للاِ
ِّالصنُقون! ِِّكَا عاكوه!
27
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ِّلنللا أن نحأمللا ذلللك بو للو يف قصللال القللرآن الكللرميِّ .مللن أبهللل ياذجلله يف الكحللاْ
مشل ت
لاِ َن ِّمواق ل َ مللن قصللة موسللى عهيلله السللال  ،الللِت بحضللون مللن القواعللن النعوُللة تح َكو لاً
ََ
بال ة! ِّإليك الَيان!
إن أِّل أم للر ُس للحوق ال للنارس يف قص للة موس للى عهي لله الس للال  ِ ،للو :حض للور "ثنائي للة
ال يب ِّالشِاَة" يف بلنب أملر اللنعوة إىل اهلل! ذللك أن اهلل جلا علاله ُقلرر حقائ َقِلا بصلي ة
ا ا للْ الللنال  -يف القللرآن  -عهللى مضللْ ا م ل تر ال َقل َلن تراِّ ،ا كحل ت
لوْ القضللائْ؛ مللا قضللاه اهلل
َ
ِّقنعره منَ ا عل! سَحانه جا عاله كوا ُنَ ْ لالل ِّجِله ِّع ليم سلهطانه! ن ذللك ملن
خلوا ربوبيحلله بعللاىل .فقللال عهينللا سللَحانه الجربيللب اإل للْ احلكلليمِّ ،الحللنب الربللاين الع لليم،
لشأن النعوة ِّإصال ا ره ،ملن بعلن ملا مهِلا فرعلو َن ِّمهلؤه فسلاَاً .فكلاِ الجربيلب للَلك
من قَا ميالَ موسى نفسه! حيت ِيأ احلق سَحانه خرُطة اإلصال كامهة ،مث بعت رسلوله
يف ب إسرائيا عَناً منفَاً لقضاِ اهلل ِّقنره ،عهى سَيا االبلحالِ لله ِّلقوملهِّ ،لفرعلون ِّمه له،
ِب للَا ا م للر الع لليم! فحن ل لَلو ا ح للناذ بع للن ذل للك ب للجرن عه للى ا ره ،ح للنثا ح للنثا ،عه للى
مقحضللى بللنب اهلل ِّحكوحلله! فخرُطللة القصللة النعوُللة كهِللا مرسللومة يف السللواِِ ،مسللومة يف
عللامل ال يللبِّ .ا للؤمن النللاأر بعللني اهلل ُللرن ِللَه احلقيقللةِّ ،إن مل ُللر بفاصلليهِا .ويشــاهد أن
قي ــادة الش ــأن ال ــدعوي والت ــدافا اإلص ــالحي ه ــي ف ــي الي ــما  ،وأن ع ــالم الغي ــب ه ــو

المــتحكم فــي عــالم الشــهادة والعك ـ

ليــر صــحيح! ولــدلك فمهمــا يكــن للواقــا مــن

إكراهات – ق يجوه إهمالها – فالداعية ما ذلك يحاوس بمـا آتـاَ ا مـن إيمـان وعلـم
بــا وش ـريعته؛ أن ينظــر فــي مــراد اليــما ومــا يقتضــيه مــن إكراهــات الرإ! فكمــا أن
لألرإ ضروراتها فلليما أيضا قضاؤها وقدرها! ومن لم يرا هدَ الثنائية اإليمانية فـي
تدبير الشأن الدعوي تخب كثيرا في اليير ،وضـل عنـه بـاب الخـروج مـن المضـاي  ،إق
ما شا ا .
ِّإليك اآلن طرفا من قصة موسى عهيه السال  ،فيِا بيلان كيل أن اهلل جلا علاله قلن

وقائعهــا
ِيللأ كللا كللِْ مللن أمللر قصللحه َِّعوبلله قَللا بعثحلله! حتــى إذا عــا اإلبَّــا ُن نـ َّـًس تعــالى َ
منَ َّجم ـةً وم َف َّرقَـةً علــى م ْك ـ  ،تمامــا كمــا نَـ َّـً َس آيـ ِ
ـات القــرآن مفرق ـةً علــى ُم ْك ـ ! بترتي ـب
ُ
ُ َ ُ
ربــاني متيليــل عجيــب! ِّذلللك يف قللول سللَحانه لنَيلله موسللى عهيلله السللال َِّ (( :لََق ل غن َمنَلنعللا
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لك مللا ُللوحى ،أ تَن اقغ تَفتيل تله تيف الحعللاب ت
ت
لك م لعرًة أ غ ت
وت ،فَاقغ تَفتيل تله تيف الغلليَم،
َ
َخل َلرن .إ غذ أ غَِّ َحغيلنَللا إ َىل أَمل َ َ َ َ
َعهَغيل َ َ
ت
ت
تت
صنَ َذ َعهَى َعغي ت !
و َعهَغي َ
ك َِمََعةً م َِّ ،لحَ غ
فَل غهيَل غهقه الغيَ َم بتال عساح تاَُ ،أغ َخ غَهَ َع َن ٌِّّ ِل َِّ َع َن ٌِّّ لعهَ! َِّأَلغ َقغي َ
ت
لك َك غلْ بَل َقلعر َعغيلنَل َِللا ََِّال
لك فَلحَل َق َ
لول َِ :غلا أ َََلَ َك غلم َعهَلى َمللن َُ غك َفهَلهَ فَلَر َج غعنَ َ
لاك إت َىل أَم َ
َخحَ َ
إت غذ متَغشلْ أ غ
ت
لاك فَلحَونلاً .فَلهََتثغ ت ت
لو
اك تم َن الغ َمَِّ ،فَلحَلنع َ
و نَل غفساً فَلنَ عكغيلنَ َ
لو سلن َ
ني تيف أ غَِ تلا َمل غنَُ َن ،مثَع جغ َ
َ
َغحتََ َنَِّ .قَلحَل غه َ
وسلى!)) نعلم ِكلَا ُحسهسلا ِلَا الجربيلب الربلاين العكيلب مرحهلةً مرحهلةً ،كولا
َعهَى قَ َنر َُا َم َ
وســى!)) نعللم ( َعهَللى قَل َلنر!) ال
رأُللو ،لينحِللْ إىل قوللله بعللاىل(( :اُـ َّـم ِع ْئـ َ
ـت َعلَــى قَ ـ َدر يَــا ُم َ
صنفة ِّال عشوائية! با ِو قَ َنهللر مرسو ِّقضاِهلل ِمسو ! ِّكا ذلك من فعا اهللِّ ،من فعلا اهلل
ِّحنه َِّن سواه! ن الشأن النعوا إيا َيصه ِّحنه! سواِ يف أنَيائه أِّ يف أِّليائه .إ غذ ِلَا
28
صنَ َذ عهلى علني اهلل
الشأن ُكون فيه ((العهواِ ِّرثة ا نَياِ!))( ) فكا كِْ من ذلك إيا َُ غ
ت
صنَ َذ َعهَى َعغي ت !))
يف عا َمل ال يب ابحناًِ! ِِّو قوله بعاىل يف السياق القرآين ا َكورَِّ (( :لحَ غ
ِّمن مثَع قرر باقْ القصة عهى نفس ا نِيف ال َق َن ترا ،ما ُصلر بصلرحيا ِّا لحا ال للَس
ك لِنَـ ْف ِيـي!
اصـطَنَـ ْعتُ َ
فيه ِّال غَل ،بالقيلاَة الربانيلة ا َاكلرة لهملر اللنعوا! فلاقرأ ِّبلنبرَ (( :و ْ
َخل َ
لوك بتآَُل تلات ََِّال بَنتيَللا تيف تذ غكل ترا! ا غذ َََِللا إت َىل فتغر َعل غلو َن إتنلعلهَ طَ َللى! فَل َقللوالَ لَللهَ قَل غلوالً لعينلاً
لب أَنل َ
لو َِّأ َ
ا غذ َِل غ
ـاس َق تَ َخافَـا إِنَّنِـي
او أَن َُل غف َر َ َعهَغيلنَا أ غَِّ أَن َُطغ َى .قَ َ
لع َعهعهَ َُلحَ ََ عك َر أ غَِّ ََيغ َشى .قَاالََ :ربلعنَا إتنلعنَا َيفَ َ
َس َم ُا َوأ ََرم!))(طه.)26-17 :
َم َع ُك َما أ ْ
ِّعهيله؛ فللقن موسللى عهيله السللال  -مللن بعللن ملا كللاِن مللن معيلة اهلل بعللاىل مللا كللاِن،
لأمور منف هلللَ ،كلان لله
ِّحتقق ملن أنله بعلاىل ِلو ِّحلنه الفاعلا يف كلا كلِِّْ ،إيلا موسلى عَ هلللن م هلل
من اليقني النَوا ما قطذ َابر اِلوو يف نفسهِّ ،طرَ حرٍ الجرََ من قهَه! ِّأِر ذلك جهيا
يف أكن ا واق ِّأحرجِا ملن قصلحه .ففلْ أِّاخلر ا حلناذ ملن مطلارَة جليل فرعلون وسلى
ت
لالَ :كـالَّ! إِ َّن
وسى :إتنلعا لَ َول غن َرَكو َن! قَ َ
ِّقومه قال بعاىل(( :فَلهَ عوا بَلَراِن ا غَ غو َعان قَ َال أ غ
َص َح َ
اْ َم َ
ِ
ِ
ت
ت
لاك الغََ غحل َلر فَللان َفهَ َق فَ َكللا َن َكل َلا فتل غلرق
صل َ
وسللى أَن ا غ ل ترْ بل َع َ
َمعـ َـي َربــي َس ـيَـ ْهدي ِن! فَأ غَِّ َحغيلنَللا إ َىل َم َ
َكالطعوتَ الغع ت ي تم! ِّأ غَعلَغفنَلا مثَع غاآلخل ترُنِّ .أََنيلنَلا موسلى ِّملن عمعله أ غ ت
ُن .إت عن
َمجَع َ
َ َ َ َغ َ َ َ َ َ َ
غ َ
َ
لني .مثَع أَ غغَرقغلنَلا غاآل َخل تر َ
ت
ت ت
تت
يم!))(الشلعراِ.)68-61 :
نيَِّ .إت عن َربع َ
تيف َذل َ
ك َآلَُةً ََِّما َكا َن أَ غكثَل َرَِم َم غؤمن َ
لك َََلو الغ َعَُ َلَ اللعرح َ
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ِكللَا قررِللا موسللى عهيلله السللال َ (( :كلالع! إت عن َمعتل َلْ َرِّب َسليَل غِ تنُ تن!)) مَينللا لرِّرة اسححضللار
ص غهنَا ِّبَليعلنعا!
ثنائية ال يب ِّالشِاَة يف بنب الشأن النعوا ما ف ع
ِِّللو عللني مللا سللهكه ِموللن رسللول اهلل  -صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم  -يف قصللحه ِّيف بربيحلله
صللحابه! ِّذلللك عهللى أكوللا مللا ُكللون ا ثللال! للن بللنبر قصللحه يف القللرآنَِّ ،رس مراحهِللا
ِّبربيب ِّقائعِا يف س به ،عهيله أطيلب الصلالة ِّالسلال ُِّ .كفيلك ملن بقرُلر ِلَه القاعلنة يف
س ل به  -ص للهى اهلل عهي لله ِّس للهم  ِِّ -للو يف أك للن مراح للا ِمنح للهِّ ،ق للن اك للحن ال للَالِ بأص للحابه
ا سحضعفني آن لَ يف مكلة! احللنُت الصلحي اللَا ُرُِّله الصلحاِّب ا هيلا خَلاْ بلن ا رت
ر ْ اهلل عنه ،قال(( :ككونا إىل رسول اهلل  -صلهى اهلل عهيله ِّسلهم ِِّ -لو محوس هلللن بَل غرََ ًة لله
يف أ للا الكعَ للة ،فقهن للا :أالَ بسحنص للر لن للا أال ب للنعو لن للا فق للال :ق للن ك للان َم ل غن ق للَهكم ُلَ غؤ َخ ل ََ
الرج ل َلا ،فَليَ غح َفل ل َر ل لله يف ا ره ،فَليَ غك َع ل َا فيِ للا ،فَليَ َكل لاَِ با نش للار فيو للذ عه للى رأس لله ،فَليَ غك َع ل َا
نصللفني! َِّميشللا بأمشللا احلنُللن مللا َِّن حلولله ِّع ولله! فوللا ُصللنه ذلللك عللن َُنلله! وا

ـب مــن صــنعا إلــى حضــرموت ،ق يخــا إق ا َ
ليــتمن هــدا المــر؛ حتــى ييــير الراكـ ُ
والدئب على لنمه! ولكنكم تيتعجلون!))()29
َ

ِّغ ما مرة كش النيب صهى اهلل عهيه ِّسهم صحابه مآل َعوبه – كوا ِو ثابو
يف س به الصحيحة ِّ -ما سلوو حيققونله ملن نصلرِّ ،ملا سلوو متحلن إليله خيلو م ملن فحلو !
فقن ِّع َن أصحابه امحلناَ س ت
لهطان اإلسلال ؛ ليسلحوعب ملا بلني مشلارق ا ره ِّم ارِبلا ،حلىت
َ
ََ
َ
ُشللوا كنللوع الفللرس ِّال لرِّ ! قللال للم ذلللك ِِّللم ُعللانون آن للَ مللن اِلللوو ِّا للو  ،يف لليق
احلصار الشنُن عهى ا نُنة من غَِّة اِلننق!
ِّمثا َِا يف الس ة النَوُة الصحيحة كث ِّ ..العكيب أنه  -صهى اهلل عهيه ِّسهم -
ال َُكره م غالَا إال ِِّم يف أكن مضاُق االبحالِ ِّاالسحضعاو! ِّذلك ربطاً لم ِّللنعوهتم
بثنائيللة ال يللب ِّالشللِاَة يف بللنب الشللأن الللنعواِّ ،اسللحناَا إىل اهلل  -جللا ِّعللال ِّ -بللوكال
حقيقيللا عهيللهِّ ،جتللرَا مللن كللا حللول ِّقللوة؛ اللا قللن ُوقللذ الناعيللة يف العَ غكل ت
لب ِّال لرِّر؛ فيحللَا
عوههِّ ،بربفذ عنه ِّالُة اهلل! مث ُكون من اِلاسرُن َُناِّ ،من ا َِِّمني َنيا! ِّالعياذ باهلل!
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ِّما أفسلن العولا اإلسلالمْ كلِِّْ ،ال أخرجله علن مقاصلنه الحعَنُلة ،للنن كثل ملن
ا واع للات ِّالحن يو للات؛ م للا رف ل َلذ ِّالُل لةَ اهلل عن لله  -بس للنُناً ِّبأُي للناً ِّنص للرةً  -تمثغ ل َلا إفس للاَ
أصحابه له؛ باحلر عهى حتقيق الَِّات ِّاسحعراه العضالت!
اإلسالمي المعاصر
المقدمة اليادسة :في اليياسة والق
ِّالللَا ُ للن – بعللن ذلللك  -أننللا ِبللَا ا للنِيف سللنقاطذ السياسللة ،فِللو ُعللاين مللن مشللكهة يف
مفِ للو "ال للنُن"! إن ال للنُن  -م للا ِ للو خض للو هلل رْ الع للا ني ُ -حض للون بص للورات ِّمواقل ل
سياسية يف كلا كلِْ! ملن أصلوله إىل أَق فرِّعله! فلأن "بشلِن أال إلله إال اهلل ِّأن ِمولنا رسلول
اهلل" سياسة! ِّأن بسكن هللِّ ،هلل ِّحنه ،سياسة! ِّأن بسحكيب لنناِ ا ؤذن كا فكلر سياسلة!
إن السياسللة سللارُة يف الللنُن (سلرُان السللون يف احلهيللب!) عهللى حللن بعَل ا اربللة .لكللن جترُللن
قضاُاِا يف العوا النعوا ِّعر ِا عهى أهنا ِْ النُن ،أِّ عهى أهنا عووَ اللنُن ،احنلراو علن
منِيف النُن! ِِّو ما مسيناه من قَا بالحضخم السياسْ!()30
إننلا نسلعى ِبلَا ا نِللاٍ الفطلرا إىل إنحلاٍ سياسلة بسللوس السياسلة ِّال بشلح ا بالسياسللة! أِّ
بحعَل ا ناطقللة :سياسللة حا للرة "بللالقوة" يف كللا كللِِّْ ،إن مل حتضللر "بالفعللا" يف كللا كللِْ!
ِّبللَلك بكللون – بللقذن اهلل  -موجِللة لكللا كللِْ! ِّمعنللاه أن عهينللا أن نصللنذ السياسللة بصللناعة
الللنُن؛ ال أن نصللنذ الللنُن بصللناعة السياسللة ،كوللا بفعهلله كث ل مللن احلركللات اإلسللالمية اليللو !
ِّبللني ا عنيللني فللرق كَ ل ! بللا ِللْ معاَلللة ذات ط لرفني ،مقحضللاِا :أن الللنُن يف الطللرو ا ِّل
أصللا ِّالسياسللة فللر ِِّ ،للو يف الطللرو الثللاين فللر ِّالسياسللة أصللا! كوللا أنلله يف الطللرو ا ِّل
مصنر إنحاٍ حاكم؛ فيكون له ا ثر الَلالل يف منحوجله عهلى مواعُنله الشلرعية ِّمقاصلنه الحعَنُلة،
بينوا ِو يف الطرو الثاين رَ منحوٍ ِمكو ! خا ذ لضرِّرات الفعا السياسْ ِّأِوائه!
ِّلَلك ما له من آثار عهى ا سلحون الحصلورا ِّالجربلوا بنلاِ العولا اإلسلالمْ َِّعابله عهلى
السواِ! سهَا أِّ إأابا عهى حسب موقعِم من ا عاَلة ا َكورة!
ِِّللَا الحصللور لهوسللألة السياسللية يف العوللا اإلسللالمْ للليس لربا مللن الحن ل الطوبللاِّا أِّ
الحوِم اِلياِل ،بلا ِلو علني الفعلا النَلوا يف بنلاِ َعلوة اإلسلال  ،مث ِلو جتربلة ِّقعلو بالفعلا يف
الحارُخ ا عاصر لهعوا اإلسالمْ .حيت كانو ا نحائيف َعوُة محويلَة يف مشلرِّ جتنُلن اللنُن
30
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يف ا حوللذِّ ،آثللار ِّا للحة يف إرسللاِ الح لواعن السياسللْ بأِّطاهنللا لصللاحل الللنُن ِّأِهلله ،يف سللياق
مشلرِّ َعللوا محللنرٍ عهلى ملواعُن ا ِّلوُللات الشلرعيةِّ .مل ُكللن ِللَا ا لنِيف حكلرا عهللى مجاعللة
بعينِللا يف العللامل اإلسللالمِّْ ،ال عهللى بيللار إسللالمْ معللني مفللرَه ،بللا قللن اكللجرك فيلله أكثللر مللن
منرسة ِّبيارِّ ،إن كان ذلك عهى اخحالو بينِا يف مرابب الححقق من منِكه ِّقواعنه.
ِّلليس معل ِللَا أننللا سللننقا جتربللة ِلَا االجتللاه أِّ ذاك ،أِّ أننللا سنسللحورَ ِللَا (السللينارُو) أِّ
ذاك ،كال قطعلا! نله بَسلاطة (ال ميكنلك أن بسلَ يف النِلر ملربني!) كولا قلال احلكولاِِّ .إيلا
نللورَ الحكللارْ مللورَ القصللال لالسللح ناس ِّاالعحَللارِّ ،اكحشللاو سللنن اهلل يف أس لرار الححللوالت
اإلنسانية ِّاالجحواعية ،عهى ما َلنا عهيه القلرآن الكلرمي ِّالسلنة النَوُلةِّ .لهقصلال يف القلرآن أثلر
ع يم يف الناللة عهى سنن الحارُخ ِّقوانني العوران الَشرا!
ذل للك ِ للو م للنِيف الق للرآنِّ ،به للك ِ للْ طَيع للة ال للنعوة النَوُ للة ،كو للا ب لوابرت س للننَِا يف كح للب
احلنُت ِّالس َت  .مث بهك ِْ طَيعة النُن يف كهيابه ِّأصولهِّ .ما ُنَ ْ أن بكون أصلول اللنعوة
إليه إال عهى مواعُنه ،ال عهى مواعُن غ ه من ا َبيات النخيهةِّ ،ا قاُيس ا ر ية ا سحورَة!
ِّمن ِنا؛ فقنه ال ُنَ ْ أن نضرْ بكا مكحسَات العوا اإلسالمْ ا عاصر علره احللائا،
كال! فَِا إيا ِو جِا أِّ غرِّر! بلا ال بلن ملن االسلحفاَة ملن كلا مكحسلَابه اإلأابيلة يف بعثلة
الحكنُن ا قَهة عنن العوَة به إىل فطربه ِّأصالحهِّ .ال ُنَ ى أن بسلحث ملن ذللك جتربلة أِّ مجاعلة
أِّ بيللار .بللا كللا طائفللة إسللالمية عنللنِا مللن احلللق كوللا عنللنِا مللن الَاطللا عهللى قللنر بعللنِا أِّ
قرِبللا مللن م لواعُن الش لرُعة ِّأِّلوُللات الللنُن ِّقواعللنهِّ .صللحي أن الرجللو إىل نصللو الكحللاْ
ِّالسنة فيه ال نية ِّالكفاُة ،لكن القرآن عهونا أن الحكربة الواقعية مِوة جنا يف متحيال النعوة؛
للا بحيحلله لهوراقللب احلصللي مللن الن للر يف طَيعللة النكللا ِّاإلخفللاق ،عنللن حتقيللق منللا ا فللاِيم
ِّا حك للا  ،يف لال ال للنُن عووم للا ِّ للال ال للنعوة إلي لله خصوص للا ِّ .للَا ق للال اهلل القص للال يف
لكن بَ ت
لاْ مللا َكللا َن حل تلنُثاً ُل غفحَ للرن ِّلَل ت
القللرآن(( :لََق ل غن َكللا َن تيف قَ ت ت
ت
ُق
غ
صللن َ
َ
صص ل تِ غم عغَ ل َلرةهلل غَِّتِل ا َلغََل َ
َ َ َ َ
ت
ت ت
ليا َك علا َكل غلِْ ََِِّل ًلنن ََِّر غمحَلةً ل َق غلو ُلَ غؤتمنَللو َن))(ُوسل ِّ .)111 :ال كللك
العلَا بَل غ َ
لني َُ َنُغلله َِّبَل غفصل َ
أن جتارْ احلركلات اإلسلالمية ا عاصلرة ِلْ ملن "قصلال" ِلَا العصلر .فلال ُضلرْ علن كسلَِا
إال جاِا بسنن اهلل يف الحارُخ.
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ِّالناأر يف كسلب العولا اإلسلالمْ ا عاصلر ُسلحطيذ بصلنيفه – باعحَلار آخلر  -إىل ثالثلة
أصللناو عهللى اإلمجللال .كللا صللن منِللا اخللحال انللب إأللاِّب يف الللنُن ِّالللنعوةِّ ،بَلعرَع فيلله
حىت كانو له فيله الرُلاَة ِّاإلماملة .بينولا لع يف جوانلب أخلرن ،لعفا أَن بله يف بعلل
ا حيان إىل االخحالل.
ِّا ص للناو الثالث للة لهعو للا اإلس للالمْ ا عاص للر ِ للْ :ا نرس للة الس للهفية العهوي للةِّ ،ا نرس للة
احلركيللة الحن يويللة اإلصللالحية ،مث ا نرسللة النعوُللة ذات الطللابذ الجربللوا الصللروِّ .االسللحفاَة
من ذلك كهه يف سياق جتنُن النُن عهى مواعُن الفطرة ،اا قرره الكحاْ ِّالسنة ،راجذ – يف
ن رنا  -إىل اإلمكانات الحالية:
 أِّال :االسحفاَة من اإلأاَُات الِت حققحِا ا نرسلة السلهفية العهويلة يف لال بصلحيا فاِيم العقنُةِّ ،بصفيحِا من الشركيات ِّاِلرافياتِّ .ملا أَنَبله ملن ِلوَ مشلكور يف لال
الححقيقات احلنُثية ،اا كان له أكل ا ثر يف بصفية الجراذ اإلسالمْ عهى العوو .
 ثانيا :االسحفاَة من إأابيات ا ِوَ الفكرا يف ال النراسات الواقعية ِّالسياسية ،ااأَنَه مفكرِّ احلركة اإلسالمية احلنُثة يف العامل اإلسالمِّْ ،ما أسِووا به ملن حتهيلا عطيلات
الواقذ العا ْ ِّاإلقهيوْ ِّ ،ا ُحِنَه من أخطلار ِّأ لرار؛ ملا أنلحيف منِكلا محويلَا لفقله الواقلذ،
اللا ال منللا عنلله لهناعيللة يف سللياق حتقيللق منللا ا حكللا النعوُللةِّ ،اللا ُعحللل اإلعلراه عنلله
ربا من ا ِا بطَيعة النُن ،من حيت نَل ليححقق يف إطار الَملان ِّا كلانِّ ،ليكلرا عهلى
مواعُن العاَات يف سنن الحارُخِّ ،ما بقحضيه رِّرات الواقذ الَشرا.
 ثالثا :االسحفاَة ملن الحكلارْ الجربوُلة الناجحلة ،اللِت حققِلا الحيلار الجربلوا الرِّحلْ ،يفك للا م للن مجاع للة ال للنعوة ِّالحَيه للل ،ذات الط للابذ الفط للرا الَس للياِّ ،مجاع للة الن للور الجركي للة ذات
الطللابذ القللرآين العويللق ،الللِت أسسللِا للنَ الللنُن بللَالَ ا نا للول ا سللحاذ بللنُذ الَمللان سللعين
النورسْ رمحه اهللِّ ،طورِا َخهَ َفهَ الناعية احلكيم ا سحاذ فح اهلل كولن.
ِّح َك َولاَِهَ ،فقننلا نعهلم أُضلا أ عن لكلا ملَِب َسل َف َِاَِهَ
ِّكوا نعهم أ عن لكا ملَِب عَ َقلالََِهَ َ
َِّ غمهَللاَِهَ! ِّكو للا نعه للم أُض للا أن لك للا م للَِب إأابيابتلله ِّإك لراقابته ،فقنن للا نعه للم أُض للا أن لك للا
َ
مللَِب سللهَيابته َ تت
لاْ اهلل ِّسللنةَ رسلوله – صللهى اهلل
ِّكلطَ َحابه! ِّإيللا احلَ َكل َلم يف ذلللك مجيعلله كحل َ
ِّمقحضيات أصول العهم ِّقواعنه ا سحنَطة منِوا.
عهيه ِّسهم –
َ
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ِّل للَلك فقنن للا نك للرر ِّنق للرر  -م للرة أخ للرن  -أن اس للحفاَة ال للنعاة م للن الحك للارْ النعوُ للة
ا خحهفة ،ال ُنَ ْ أن بكلون عهلى سلَيا النقلا احللريف لصلي ِا .فقيلا ِلْ ملن الناحيلة الحارَييلة
ال" لالعحَارِّ .إال فهكا بهن خصائصه الِت ُكون إمها ا ربا من ا ِلا بطَيعلة اللنُن
ص هلل
"قَ َ
ص ل تِم" تعلللاً مللن الفشللا ِّالنكللا يف أمللر الللنُن ِّالللنعوة ،ت
نفسلله! ِّقللن رأُنللا يف "قَ ت
ِّح َكو لاً
ص غ َ
َ
بال ة ،اا بشن إىل مثهه الرحال!
ِّبعن َِا ِّذاك؛ فنحن نرن – بناِ عهى اسلحقراِ ِّاقلذ احلركلات اإلسلالميةِّ ،طَيعلة ا عملة
اإلسللالمية احلاليللة ،يف ِمنحِللا ِّفحنحِللا مع لاً  -أن العللامل اإلسللالمْ َم غقَتل هلللا  -رللول اهلل  -عهللى
"بت غعثَل تلة َغجت تنُللن لهللنُن" جنُللنة! كوللا سنو للحه مفصللال رللول اهلل ِبللَه الورقللات .بعثللة جتنُللن
بسحوعب الجراذ احلركْ ِّالنعوا اإلسالمْ ا عاصر ،مث بحكاِّعه إىل اسحيعاْ آفاق ا سلحقَا
رول اهلل ،عهى ما بقحضيه الح ات العا ية ا نُنة ،مسجركلنة ِبلنن القلرآنِّ ،بَيانابله النَوُلة
يف الشلأن الللنعوا" .بعثللة جتنُللن" نللرن أن معا ِللا بللنأت ب ِللر بالفعللا عهللى أره الواقللذ ،يف
عنة أماكن من العامل اإلسالمْ ،لكنِا مل بكحوا صورهتا بعنَِِّ .ا الكحاْ إيلا ِلو إسلِا
مللن جانَنللا  -عهللى مللا ُسللره اهلل  -يف الَنللاِ الن للرا ِّالحطَيقللْ لللَعل معا ِللاِّ .اهلل ا وفللق
لهخ ِّا اَا إليه.
المقدمة اليابعة :في أقيام مشرو الفطرية
ِّمللن ِنللا فللقن مش لرِّعنا ِللَا قللائم عهللى ثل ت
لالذ ووعللات مللن الحصللاني  .جعهنللا أغهَِللا

ون سهسهحنا النعوُة( :من القرآن إلى العمران).

 ا ووع للة ا ِّىل :يف م للنِيف جتنُ لن العه للم ِّمفِ للو الع ل تلاملِّ ،ق للن أص للنرنا يف ذل للك كح للاْ
(أ للنُات الَحللت يف العهللو الشللرعيةِ :ماِّلللة يف الحأصلليا ا نِكللْ)ِّ .رسللالة (مفِللو العالت تويعل تلة
من الكحاْ إىل الربانيلة)ِّ .ذللك ن ا شلرِّ اللنعوا رِلني بوجلوَ العهولاِ ا لنَُن أِّال ،إذ
ِللم منللا بعثللة الحكنُللن ،كوللا بللنال عهيله نصللو القللرآن ِّا حاَُللت النَوُللة ا سحفيضللة .اللا
بين للاه يف ِ للَا الكح للاْ ِّغ ل ه .مث ِ للو رِ للني بحأس لليس منرس للة عهوي للة ك للرعية ،جتو للذ م للا ب للني
(الحأصلليا ِّالحأِيللا) .الحأصلليا الللَا ُعيللن إنحللاٍ "الفقلله يف الللنُن" معنللاه الشللووِل ا صلليا،
ِّأللنَ منللاِيف الَحللت يف ال لجراذ اإلسللالمْ؛ مللا أللنَ حركللة االجحِللاَِّ ،أللنَ حركللة بللناِّل
النال الشرعْ ملنِيف فقِلْ راكلن ،ال حرفانيلة فيله ِّال بسليبِّ .الحأِيلا اللَا ََيَلر ٍَ الطاقلات
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العهويل للة الواعل للنةَ ُِّ ،كل للو َن ا هَ َكل ل ت
لات االسل للحنَاطية الراكل للنةُِّ ،ل للنفذ ِبل للا إىل آفل للاق االجحِل للاَ
َ
ِّالحكنُن؛ لَناِ صر ا مة العهوْ يف منِيف فقه النُن ِّبنلَُهه.
 ا ووعة الثانية :يف الحأصيا الن را لهعوا النعوا ِِّْ ،راجعة إىل بيان طَيعة ا نِاٍالفطللرا ،القللائم أساسللا عهللى مللنِيف الحهقللْ الجربللوا لهقللرآن الكللرميِّ ،عهللى الحللناِّل االجحوللاعْ
آلُابه ِّمفاِيوهِّ .ميثهِا َِا الكحاْ الَا بني ُنُك أساساً .أع كحاْ (الفطرُلة) .إ لافة
للا م للا س للَق أن أص للنرناه يف نف للس االجت للاه م للن الكح للب ا وِ للنة ل لله ،مث للا كح للاْ (الحوحي للن
ِّالوساطة يف الجربية النعوُة)(ِّ ،بالغ الرسالة القرآنية).
ت
س ت االَبتلله ِِّ .للو العو للوَ الفق للرا ش لرِّعنا
 ا ووع للة الثالث للة :يف للالس الق للرآن ِّبَلهَق للْ ر َالللنعوا عهللى ا سللحون الحطَيقللْ خاصلةِّ .قللن أصللنرنا فيلله رسللالة ( للالس القللرآن) ،الللِت برمللْ
إىل ِماِّلللة بيللان ا للنِيف العوهللْ لحللنارس القللرآن الكللرمي ِّبللنبرهِّ ،طرُقللة بنللاِ السللهِّ ،مللنِيف
بناِّللله عهللى ا سللحون االجحوللاعِّْ .العللَ رللول اهلل معقللوَ عهللى جعللا ذلللك الكحيللب مقنمللة
لنراسلات بطَيقيللة يف كحلاْ اهلل ،ذات طللابذ بربلوا ،بقللو عهلى منارسللة السلور ِّاآلُللات عهللى
"ِّحللنات" أِّ حهقللات ،كللا ِّحللنة أِّ حهقللة بشللكا " َغهتس لاً قَل غرآنتي لاً" محكللامالًِّ .ذلللك عهللى
حسب ما ُسحوعَه ا هس الواحن من قضاُا ،يف أرو عم قرُلب ،ال إفلرا فيله ِّال بفلرُا،
اا بطيقله طَلائذ النفلوس .ملذ بيسل طرُقلة الحلنبر لُ،لات ،بصلورة بربوُلة بعهيويلةِّ ،اسلحخراٍ
مللا بيسللر اسللحخراجه اللا بحضللونه مللن َِل َلنن قللرآين .مث بيللان مسللهك الحَكيللة ِّالحخهللق باحلقللائق
اإلميانية ا حهقاة من اآلُات ا نرِّسة عنن هناُة كا " هس".
ِّحنسب أن َِا ا شرِّ ِبَه الصورة ا نرسلية الحعهيويلةِ ،لو الا مل بحناِّلله كحلب الحفسل ،
ِّم لا ب لَال ا كحَللة القرآنيللة بعللاين مللن ف لراغ يف ِللَا الشللأن خاصللة .أمللا العوللا فِللو مللن الناحيللة
ا نِكية عني الس القرآن النَوُةِِّ ،و عني ما بوابر اِلل به عن الس أصحاْ رسول اهلل
مذ أبَلاعِم ،بعلن بفلرقِم يف ا مصلار لهلنعوة ِّا ِلاَ .كولا بينلاه يف ِمهلهِّ )31(.إيلا حنلن يف
َِا مقحنِّن محَعون(( .أَِّلَلت ع ت
ُن َِ َنن اهللَ فََت َِ َن َاِ َم اقغلحَ تن غه!))(ا نعا .)82 :
َ
ك الَ َ
ِّال كللك أن كث ل ا مللن كحللب الحفس ل بحضللون مللن بيانللات ا للنن القللرآين الشللِْ الكث ل ،
لكنِا حتحاٍ إىل أِا العهم ِّاالخحصا الشرعْ السحخراجِا ِّالكش عن ِّجِِا .بَلغي َن أن
31

ن .ذلك مفصال يف كحيب الس القرآنِّ ،92 :يف بالغ الرسالة القرآنية.196 :
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ال اُللة م لن ِللَا ا ش لرِّ إيللا ِللو عللره ذلللك ِّا للحا مفصللال ،بصللورة منرسللية بربوُللة بنائيللة.
ِّمربَللا عللل رسللائا بينللة ،سللِهة الحهقللْ لهوحهقللني ،مللن غ ل ا خحصللني بالش لرُعة أساسللا؛ قصللن
بعولليم االسللحفاَة مللن كحللاْ اهلل جللا عللاله ،عهللى مسللحون إصللال الللنفس ِّا حوللذ؛ حتقيقللا
تت
لت فتلي تِ غم َر َسلوالً م غلن أَن َف تسل تِ غم َُلغحلهَلو
ني إت غذ بَل َع َ
نا آُة ِّأائ النَوة( :لََقل غن َمل عن اهللَ َعهَلى الغ َولؤمن َ
عهَللي تِم آُابلت تله ُِّ لَكي تِم ُِّلعهوِللم الغ تكحَللاْ ِّ غت
غو لةَ َِّإتن َكللانَواغ تمللن قَلغَل َلا لَتفللْ َ للالل َمَتللني)(آل
احلك َ
َ َ
َ غ غ َ ََ غ َََ َ َ َ
عوران.)461:
ِّالفكللرة الرئيسللة مللن كللا ذللك ِللْ قضللية (التلقــي) لرسللاالت القللرآن! مللن حيللت بضللونِا

للنن اهلل جللا عللاله .ننللا حنسللب أن أكللل طعنللة َِّجِللو لهعللامل اإلسللالمْ يف ِللَا العصللر،
ِْ َنا العنِّ يف فصا ا مة عن كحاْ رِبا :القرآن الع ليم! فنشلأت أجيلال بعلن ذللك ملن
ا سللهوني  -م للذ ا س ل الش للنُن  -ال بع للرو الق للرآن إال بومه للا ِّجرص للا! ب للا نش للأ منِ للا م للن
ُعاَُه ِّحياربه!
ِّالعوَة إليه ال بكون مكرَ بشكيذ حف له ِّاسلح ِاره فحسلب؛ ِِّلو عولا ع ليم ِّجهيلا
بال كلكُِّ ،صلب فيولا حنلن فيله َِّينملهِّ .لكلن  -قَلا ذللك ِّبعلنه  -بكلون بحكنُلن كلِْ
أساس يف ا مةِ ،و ملا علنلا عنله ب ل"التلقـي" ت َ َلناهَ ،معل الحهقلْ حلقائقله اإلميانيلةِّ ،مفاِيوله
الجربوُةِّ ،صفابه اِلَهَقيةِّ ،أحكامه الشرعيةِّ .ذلك اسحفاَ ًة من عنة آُات قرآنيلةِّ ،أحاَُلت
لك لَحَلهَ عق ل ل للى ال َق ل ل ل غلرآ َن تم ل ل للن لعل ل ل َلن غن َح تك ل ل لليم
نَوُ ل ل للة ص ل ل للحيحة .م ل ل للن مث ل ل للا قول ل ل لله بع ل ل للاىلِّ(( :إنعل ل ل َ
ت
ت
ت
َعهيم!))(النواِّ )6:قوله سلَحانه(( :إتنعلا َسلنَل غهقْ َعهَغي َ
لك قَل غلوالً ثَقليالً!))(ا َملا .)5:مث اسلحقراًِ
للنِيف النلليب  -صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم  -يف الحعامللا مللذ القللرآن ِللو ِّصللحَه الكلرا  .كوللا بينللاه
صالً بأَلحه من قَاِّ ،كوا سنَينه ِبَه الورقات رول اهلل)32(.
صالً ِّمؤ ع
مف ع
َِِّا ال ُكون إال بالرجو إىل منِيف القرآن نفسه يف عره قضاُا القرآن! ِّمنِيف الرسلول
 صهى اهلل عهيه ِّسهم  -يف بهقيه عن اهلل! ِّمنِيف أصحابه  -ر لوان اهلل علنِم  -يف بهقيلهعن رسول اهللِِّ .و منِيف ِّاحن ثابو ،لكن له جتهيات عهلى حسلب مقلا ا حهقلْ! ِِّلو أملر
مسطور يف الكحاْ ،ال حيحاٍ إال إىل اسحخراٍِِّ ،و ما حياِّله َِا ا شرِّ رول اهلل.

32

ِو يف الرسائا الحالية :الس القرآنِّ ،بالغ الرسالة القرآنيةِّ ،ميثاق العِن.
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ِّالحالِّة لُ،لات اللِت مارسلِا النليب  -صلهى اهلل عهيله ِّسلهم – إيلا كانلو بمـنه التلقـي،
ِّلللَلك كانللو أِللم ِّأللائ النَللوة الكلللن غاُ لةً ِِّّسلليهةً ،فللورَت مقصللوَة لللَاهتا ِّل ِللا يف
لني يف آُللة
سللياق بيللان ِّسللائا اإلصللال الللنعوا ِّمقاصللنه يف اإلسللال ! كوللا ِللو ِّا ل بَل هلل
تت
ت فتلي تِ غم َر َسلوالً م غلن أَن َف تسل تِ غم
ني إت غذ بَل َع َ
قَا(( :لََق غن َم عن اهللَ َعهَى الغ َوؤمن َ
الوأائ النَوُة ا َكورة َ
يَـ ْتـلُو َعلَْي ِه ُم آيَاتِِه ))...اآلُة .با رما ذَكرت الحالِّة يف ا ال اللنعوا مفلرَة بلَاهتا عهلى أهنلا

أساس اللنعوة يف اإلسلال ! ِّعهلى أهنلا الوأيفلة ا لهلَالغ النَلوا! ِِّلو ملا ِّرَ يف كحلاْ اهلل
يف أكثللر مللن مللوطنُِّ ،كفيللك منلله خامتللة سللورة النوللا ،مللن قوللله بعللاىل عهللى لسللان رس لوله -
ت
ت أَ غن أ غَعََل َلن
صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم – مقللرراً منِكلله الللنعوا بأسللهوْ احلصللر ا للانذ(( :إتعيلَلا أَمل غلر َ
ت ت
ر ع تت
ت
ت
تت
نيَ .وأَ ْن أَتْـلُـ َـو
ت أَ غن أَ َكللو َن مل َلن الغ َو غسللهو َ
ْ َِللَه الغََل غهل َلنة العللَا َحعرَم َِللا َِّلَللهَ َكل َلا َكل غلَِِّْ .أَمل غلر َ
َ
ِ
ِ
ينَِّ .قَل تلا
ضـ َّ
الْ ُقـ ْـرآ َن .فَ َمـ ِن ْاهتَـ َدم فََِّنَّ َمــا يَـ ْهتَـ ِـدي لِنَـ ْف ِيـ ِـه َوَمــن َ
ـل فَـ ُقـ ْـل إِنَّ َمــا أَنَــا مـ َـن ال ُْمنــد ِر َ
لك بت َافت للا َع عو للا بَل غع َوهَللو َن!))(النو للا.)21-21 :
غ
احلَ غو ل َلن هللت َسل ل َتُ َك َم آَُابتل تله فَلحَل غع ترفَونَل َِ للا ََِّم للا َربَل َ
ِّلكنِا بالِّة ليسو كأا بالِّة! إهنلا بلالِّة المتلقـين لهقلرآن الع ليم ،اللَُن ِلم ِّحلنِم لم
القللنرة عهللى إلقــا حقائقــه اإليمانيــة يف قهللوْ ا سللهوني! ِّيف قهللوْ مللن كللاِ اهلل مللن غ ل
ا سهوني! ِّبهك ِْ فكرة الس القرآن الكرمي.
ِّاآلُات ن بنبرِا جامعة مانعة ا حنن فيه!
ِّحنن نؤمن ُقينا أن َِا ا نِاٍ القرآين الفطرا يف الحعاما مذ القرآن ا ين ،إذا ا بعويوه
(بتلالَِّةً ِّبَل غَكتيَ لةً ِّبَل غعهتيو لاً) عهللى مقحضللى ِّال للائ الللثالذ لهنَللوةِّ ،مللا ُحفللر عنِللا مللن ِّسللائا
ِّب لراميف ،كللان كفلليال بقعللاَة جتنُللن َُللن ا مللة بصللورة كللامهة ،س لواِ يف ذلللك مللا ُصللهحِا يف
ذاهتا للَاهتاِّ ،ملا أعهِلا بسلجرجذ َِّرِلا احلضلارا العلا ِّْ ،موقعِلا الرُلاَا القيلاَا ،كلِاَ ًة
ت
لب َعهَللى
عهللى النللاس أمجلليعن! تَُنلاً َ
ِّكل غلوَكةًِّ ،اجحواعلاً ِّسياسلةًِّ ،اقحصللاَاً ِّعورانلاً! (( َِّاهللَ َغالل هلل
أَم ترهت ِّلَ ت
لك عن أَ غكثَلَر الن ت
عاس الَ َُل غعهَ َوو َن!))(ُوس .)91 :
غ َ
ذلكِّ ،ما الحوفيق إال اهلل.
الف ل الوس :الفطرية مدخل إلى تأسي
وفيه مبحثان:
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القضية

المبح الوس" :بعثة التجديد" دراسة في المفهوم
ُللرَ مفِللو (الَعللت) يف القللرآن ِّالسللنة معنيللني اثنللني :ا ِّل ِللو معل إحيللاِ ا لوات،
كوا يف قوله عَ ِّجا( :فَأ ََمابَهَ اهللَ تمَةَ َعلا مثَع بَل َعثَلهَ)(الَقلرةِّ )952:قولله سلَحانهَِّ ( :أَقغ َس َلوواغ
تت
لت اله لله م للن ميََللوت .بلهَللى ِّ غع ل ًلنا عهَي ل تله حق للا ِّلل ل ت
ت ت
لك عن أَ غكثَل ل َلر النعل ت
لاس الَ
ب للاهلل َج غِ ل َلن أغَميَللاهن غم الَ َُلغَل َع ل َ َ َ
َغ َ َ
َ َ َ
لت َمللن تيف الغ َقََللوتر)(احللليف )7:إخل .فالَعللت
َُل غعهَ َوللو َن)(النحللاِّ )83:قوللله أُضللاَِّ ( :أَ عن الهعللهَ َُلغَل َعل َ
ِنا فعا قنرا بكوُ ُرجذ إىل إراَة اهلل جا ِّعال بقحياِ ا يوِّ ،جتنُن احلياة فيله؛ ليخلرٍ
من عامل الفناِ إىل عامل الَقاِ ،أِّ من َائرة العن إىل َائرة الوجوَ.
ِّال ُك للون الَع للت – ِب للَا ا ع ل ل – إال بع للن حي للاة س للابقة ُعقَِ للا م للوت؛ للا ع ل ل
(الَعت) من َاللة عهى إعاَة احلياة إىل من فقنِاِّ ،ليس معل نفلخ احليلاة ابحلناًِ .فِلَا إيلا

ِللو (خهللق )ِّ .أمللا الَعللت فِللو( :إعللاَة خهللق ) ،كوللا ِللو مفِللو مللن النصللو السللابقةِّ ،يف
ت
ت
لت
لوت ََُِّل غلوَ ُلَغَل َعل َ
قللول اهلل أُضللا ،يف حللق عيسللى عهيلله السللال َ َِّ ( :سل َلال هلل َعهَغيلله َُل غلوَ َِّلل َلن ََُِّل غلوَ ميلََ َ
َحيا)(مرمي.)15:
ِّأمللا ا عل الثللاين فِللو (الَعللت) ف جللذ إىل معل (اإلرسللال)ِِّ .للو :بكهيل الرسللا
ت
لوال
لت تيف أَم َِلا َر َس ً
لك الغ َق َلرن َح علىت َُلغَل َع َ
لك َم غِه َ
بوأيفة الَالغ .كوا يف قولله بعلاىلََِّ ( :ملا َكلا َن َربَ َ
ت
لت
ني َح ل ل علىت نَلغَل َع ل ل َ
َُلغحلهَ ل للو َعهَ ل ل غلي تِ غم آَُابنَ ل للا)(القص ل للالِّ ،)52:قول ل لله س ل للَحانهََِّ ( :م ل للا َكنع ل للا َم َع ل للَبت َ
تت
ت
وس للى بتآَُابتنَ للا إت َىل فتغر َع ل غلو َن
َر َس للوالً)(اإلسل لراِِّ ،)15:قول لله ج للا ِّع للال( :مثَع بَل َعثغلنَ للا م للن بَل غع للنِم َم َ
ََِّمهَته)(ا عراوِّ .)111:حنو َِا ِّذاك يف القرآن كث .
فالبع ِ :نا ُرجذ إىل مع بكهيفِّْ ،أمر بشرُعْ بعَنا .بينوا ِو يف ا ِّل راجذ
إىل أم ل للر قَ ل ل َن ترا بك ل للوُ  .إال أن ِ ل للَا ا ع ل ل الث ل للاين ُسحص ل للحب ا ع ل ل ا ِّل م ل للن الناحي ل للة
الس ليويائية ،فللال ميكللن جترُللن الهف ل مللن إحياِابلله اإلحيائيللة ،فكأيللا ِّرَِّ ا َعللوذ عهللى ا مللة
الضالة نو من ال يت حييلْ منِلا ا لواتَُِّ ،علت فيِلا احليلاة! ِّملن ِنلا كلان قلول النليب صلهى
اهلل عهي لله ِّس للهم( :إن اهلل بع للاىل َُع للت للَه ا م للة عه للى رأس ك للا مائ للة س للنة م للن أ للنَ للا
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َُنِللا)()33؛ بعَ ل ا جامعللا لكللا بهللك ا عللاين ،فِللو َال با صللالة عهللى جتنُللن الَعثللة ب لا ع
اإلرساِل ،أع إرسال العهواِ ال ا نَياِِّ .ليس ِو ابحناِ ِّحِّْ ،إيا ِو بعهليم ِّحلْ إعلاَ ًة
ِّنفخ لرِّ
فَع َ
ت ا نَُن إيا ِو إحياِ لهمة ،هلل
ِّجتنُناًِِّ .و َال بالحَذ عهى مع اإلحياِ .غ
القلرآن فيِلا مللن جنُلن ،حللىت بعلوَ إليِللا احليلاةِّ ،بنخلر مللن جنُلن يف صللناعة الحلارُخ! ِّمللن
ِنا كان (العهولاِ ِّرثلة ا نَيلاِ)( )34كولا صل يف احللنُتِ .لَا ا عل الع ليم بؤكلنه بصلائر
القرآن الع يمِّ ،بشائر السنة النَوُةِّ ،حركة الحارُخ!
ِّال بكلون الَعثللة  -بنللاِ عهللى ذلللك  -إال عوهيلة جَرُللة كللامهة ِّعامللة ،سلواِ رجعللو
يف الَلنِ إىل كلخال ِّاحلن ،أِّ إىل عللنة أكلخا  ،عهلى اِللالو يف بأُِّللا معل لفل ( َملن)

الوارَ يف احلنُت( :من أنَ ا َُنِلا) ،أِلو َال عهلى ا فلرَ أ عهلى ا ولذ قهلوِ :لو يف
مجيللذ ا ح لوال آئ للا إىل ا و للذ ،ح للىت ِّل للو محهن للاه عه للى ا ف للرَ .أع ل ح للىت ِّل للو ك للان ا نطه للق

الحكنُنا فرَا .أال برن أن أصلا الَعثلة النَوُلة يف ِلَه ا ملة إيلا ِلو رسلول اهلل  -صلهى اهلل
عهيلله ِّسللهم  -نلليب ِّاحللن خللااِّ ،لكللن م للاِر بعثحلله صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم جتللَرت يف جيللا
كاما ملن الصلحابة ر لْ اهلل علنِم .بهلك ِلْ ا وجلة ا ِّىل ملن الَعثلة ا ِّىل ،محهلو َفعلة
الوحْ قوُة ،حتيْ ا وات يف ا ره.
مث كانو بعن ذلك موجات محفرعة عنِا ِْ .منِا ِّإليِا ِِّْ ،بعثات الحكنُن الِت
حصهو يف الحارُخ .إذ كِن جيلا الحلابعني الكَلار ِّالصل ارِّ ،ملن عاصلرِم ملن أبَلاعِم أِّل
عوهية لهحكنُن ،يف أِّاخر ا ائة ا ِّىل ِّبناُة الثانية ،من أمثال سلعين بلن جَل (ت ِ25:ل)،
ِّ اِ ل ل للن ب ل ل للن ج ل ل للل (ت ِ112:ل ل ل ل)ِّ ،ع ل ل للامر الش ل ل للعيب (ت ِ117:ل ل ل ل)ِّ ،احلس ل ل للن الَص ل ل للرا
(تِ111:ل)ِّ ،قحاَة بن َعامة السنِّسلْ (ت ِ117:ل) … إخلِّ .غل ِم كثل  ،الن كلانوا
جيا الحكنُن ا ِّل بعن جيا الصحابة ،حيت نشرِّا العهمِّ ،ربوا ا مةِّ ،بنوا أصول ملنارس
 33رِّاه أبلو َاَِّ ِّاحلللاكم ِّالَيِقللْ يف ا عرفلة ،عللن أِّب ِرُللرة مرفوعلاِّ .صللححه ا لَللاين ،رقللم1872 :
يف صحي ا امذ.
 34جَِ حنُت أخرجه أمحن ِّا ربعة ِّابن حَانِّ ،صححه ا لَاين يف صحي ا امذ6927 :
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العه للم ِّاجتاِاب لله ،قَ للا بَهورِ للا عه للى أُ للنا جي للا فقِ للاِ ا مص للار الكَ للار ،ال للَُن مثه لوا بعثل لة
الحكنُللن لهورحهللة الثانيللةِّ ،لللنِّرة جنُللنة مللن َِّرات الحللارُخ ،مللن أمث لال أِّب حنيفللة النعوللان
(ت ِ151:ل ل)ِّ ،عَ للن ال للرمحن ا ِّعاع للْ (ت ِ157:ل ل)ِّ ،الهي للت ب للن س للعن (ت ِ175:ل ل)،
ِّمال للك ب للن أن للس (ت ِ172:ل ل)ِّ ،عَ للن اهلل ب للن ا َ للارك (ت ِ181:ل ل) ِِّمو للن ب للن إَرُ للس
الشافعْ (تِ912:ل)ِّ ،غ ِم .
ِِّك للَا ع للرو جي للا الق للرن ،عن للن النص ل الث للاين م للن ك للا ق للرن ح للىت هناُح لله ،أِّ عن للن
النص ل ا ِّل مللن القللرن حللىت أِّاسللطه ،بعثللة جتنُللن الللنعوة ،مللن جوانللب محعللنَة .منِللا مللا
ُحعهللق بالللنُن أصللالة ِّ ،منِللا مللا ُحعهللق بلله بَعللا .فقللن كللِنت بناُللة القللرن الثللامن مللثال؛ َعللوة
كل لليخ اإلسل للال بقل للْ الل للنُن بل للن بيويل للة(تِ798:ل ل ل)ِّ ،منرسل للحه الحكنُنُ ل لة ،مل للن بالمَبل لله
ا شللِورُن كللابن القلليم ِّغ ل ه ،كوللا كللِنت هناُللة القللرن بعثللة أِّب إسللحاق الشللاطيب( ِ721ل)
با ننلس من ال رْ اإلسالمِّْ ،معه جيا من ا نَُن ا عاصرُن له ،يف مياَُن كىت ،كعَن
الللرمحن بللن خهللنِّن اإلكللَيهْ(ت ِ818:ل) يف جتنُللن عهللم الحللارُخ ِّفقلله العولران الَشللرا مللثال
…إخل .
إن القللول بفرَُللة ا للنَِّ ،حصللر بعثللة الحكنُ للن فيلله؛ إيللا ِ للو نللو مللن ال للححكم ،أِّ
الحعصب ا َِيب ليس إال! ِّكَلك الحفس احلريف لل(رأس ا ائة) من كا قرن بسلنة ِملنَة عينلا
ِللو أُضللا سللوِ فِللم؛ ن حركللة الحللارُخ ال بكللون ِّليللنة سللنة أِّ سللنحني ،بللا ِللْ نحللاٍ عوللر
كاما! ِّإيا قن بلع مثارِا بشكا ِّا

مذ مطهلذ ِلَه السلنة بالححنُلن ،أِّ بهلك .ذللك أن

نضلليف اإلنسللان ِّنشللاطه الحكنُللنا إيللا ُكللون عهللى امحللناَ جيللا ،أا عهللى حنللو ثالثللني أِّ
أربعني سنةِّ ،ليس احَال يف سنة ِّاحنة! ِّإيا ُفِلم حلنُت رسلول اهلل صلهى اهلل عهيله ِّسلهم
عهى َِا الوعان .فَعثة الحكنُن ملن قولله صلهى اهلل عهيله ِّسلهم( :عهلى رأس كلا مائلة سلنة)؛
قن بنطهق قَا متا القرن بسنة ،أِّ سنحني ،أِّ ثالذِّ ،قن بحأخر عن ذلك بنفس ا قنار ،ملذ
مراعاة سائر االححواالت ا وكنة يف حتنُن بناُة العن ،الا سلنَكره بعلن قهيلا ،ملاَا ا قصلوَ
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أن ا يللا ا للنَ لهقللرن  -الللَا قللن ُولللن يف أِّاخللر القللرن ا ا للْ أِّ هناُحلله ،أِّ يف بناُللة القللرن
ا نُن ِ -و حاما رسالة الحكنُنِِّ ،و مو و الَعثة احلاما لرسالحِا.
مث بعللن ِللَا ِّذاك ،كيل بللنِ العللن لحوللا ا ائللة سللنة عللنَاً مللا ِللو رأس القللرن الللَا
عهيلله مللنار أِللور بعثللة الحكنُللن ِللا ِللو بللنِ انطللالق َعللوة ا للنَ السللابق أ ِللو هناُحلله
ِِّّفابله أ ِللو مضللْ مائلة سللنة عهللى حل لة االنحكللاس ِّاالهنيللار اللَا ُحطهللب الحكنُللن بهللك
أس ل هة كهِللا ِّارَة ِِّمحوهللةِّ .أغهللب العهوللاِ إيللا عللنِّا قللنميا (مائللة الحكنُللن) بالعللن ا كللرا،
ِّليس من بارُخ بنِ الَعثلة النَوُلة ،أا ملن ُلو نلَِّل ( اقلرأ )ِِّ ،لو إمكلان ِمحولا أُضلاِّ ،ال
من سلنة ِّفلاة النليب صلهى اهلل عهيله ِّسلهمِِّ ،لو أُضلا اكلن ِمحولا أُضلا ،حيلت َُلنأ النسلييف
االجحواعْ النُ يف الَهى كي ا فشي ا ،حىت َُعلت جيلا الحكنُلن عنلن هناُلة القلرن ملن ذللك
الحللارُخِّ .إيللا كللان العللن – كوللا ذكللرت – مللن عللا ِكللرة النلليب صللهى اهلل عهيلله ِّسللهمِِّ ،للو
راج أُضا؛ نه ص غهب ت
عِن الَعثة النَوُةِّ ،منعط الحارُخ لَنِ الحوكني لهنعوة اإلسالمية
َ َ
ا ِّىل؛ َُنا َِِّّلة يف ا ره!
ِّالعلللة يف ذلللك كهلله إيللا ِللو مللا ُقربنللا مللن حتقيللق منللا احلللنُت  -يف عماننللا ِللَا -
عهى أقرْ َم َعاَ ،ميكن االسحناَ إليه يف بَني مالم بعثة الحكنُن ا قَهة .فنقول رول اهلل:

إذا ن رنللا إىل بعث للة الحكنُللن الس للابقة يف جيللا الق للرن ا ا للْ ،أا الق للرن الرابللذ عش للر

ا كرا ِّجننا أنه قن كِنت بناُحَه إىل أِّاسطه حركةً كامهةِّ ،هنضةً عامة ،مذ أِور جيا
الشيخ ركين ر اِّ ،اإلما حسن الَناِّ ،سين قطب يف مصلرِّ ،الشليخ ِمولن إليلاس يف ا نلن،

ِّا سحاذ أِّب ا عهى ا وََِّا يف الَاكسحانِّ ،بنُذ الَمان النورسلْ يف بركيلاِّ ،الشليخ الطلاِر
بن عاكور يف بلونسِّ ،اإلملا عَلن احلويلن بلن بلاَُس يف ا َائلرِّ ،الشليخ أِّب كلعيب اللنكاِل
يف ا للرْ...إخل ،مللذ بالمللَهتم مجيعللا ،كهِللم ك ل عكا بعثللة الحكنُللن يللا كامللا مللن العهوللاِ
ا نحصَني لهنعوة.
ِّبالع للن ا لليالَا ك للان ذل للك خ للالل النصل ل ا ِّل م للن الق للرن العشل لرُن ِِّ ،للْ ف للجرة
كللِنت أحللناثا مِوللة جللنا بالنسللَة لهعللامل اإلسللالمْ ،فقللن كللان عِللن اكحسللا االسللحعوار
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ا رِِّّبِّ ،إسللقا اِلالفللة اإلسللالمية العثوانيللةِّ ،بوعُ لذ بركللة الرجللا ا لرُل .مث إنشللاِ الكيللان
الصللِيوين بفهسللطني! كللا ذلللك كللان مرحهللة مللن سللنة اهلل يف الحللارُخ؛ إلنضللاٍ بعثللة الحكنُللن،
ال للِت قاِّم للو أهو للات االح للحالل ا رِِّّب ،مث امح للنت بع للنه لحص للفية آث للاره ،عه للى ا س للحوُات
الفكرُة ِّالعقنُة ِّاالقحصاَُة ِّالسياسية  ...إخل .
ِّحلللن اآلن مل ُحكللرر جيللا مللن حكللم جيللا حسللن الَنللاِّ ،سللين قطللبِّ ،عَللن القللاَر
عللوَةِّ ،سللعين النورسللِّْ ،أِّب ا عهللى ا للوََِّاِِّ ،موللن إليللاسِِّ ،موللن إقَللالِّ ،ابللن عاكللور،
ِّأمثا م ِبَا االجحولا ِِّ ،بلَا الححلابذ ِّالحكاملا! أِلر أفلراَ ِنلا ِِّنلاك ِّلكلن مل ُصلنعوا بعثلة
مللن جلليهِم ،بقللنر مللا كللانوا امحللناَا فكرُللا أِّ بن يويللا ِّ -يف بعللل ا حيللان َحرفيللا  -يللا
الَعثة السابق ،ليس إال!

ِّأحس ل للب أن الَم ل للان ق ل للن َار َِّرة أخ ل للرن! ِّأن بعث ل للة جي ل للا االس ل للحعوار ا ِّل ق ل للن
اسحنفنت أغرا ِا ،ملن حيلت بأث ِلا الحكنُلنا ،كولا أن الححلنُات قلن اخحهفلو ِّب ل ت،
ِّبعقنت ،كوا أن طَيعة ا عركة صارت ا أبعاَ أخرن!
ِّميكللن أن نعحللل بللارُخ إسللقا اِلالفللة اإلسللالميةِ1343( :ل لِّ ) 1924/انطللالق
َعللوة اإلمللا حسللن الَنللا رمحلله اهلل – بعللن أربللذ سللنوات فقللا مللن ذلللك الحللارُخ! – أا حلواِل
سللنةِ1347 :ل لِّ ، 1928/كحابللة النورسللْ ِّل رسللائهه الحكنُنُللة يف السللنة نفسللِا! َِّن
معرفل للة أحل للنمها بل للاآلخر! ِّمل للا صل للاحب ذلل للك مل للن حركل للات ِّاجحِل للاَات مشل للاِبة يف العل للامل
اإلسللالمْ ،عكويلله ِّعربيلله ،اللا أِللر يف نفللس الفللجرة بقرَُللا مللن السلوابق ِّالهواحللق ،كللا ذلللك
كللان مؤكلرا عهللى أن الَعثللة الحكنُنُللة ،كانللو يف عنفلوان موجحِللا القوُللة آن للَ ،مللن مصللر إىل
ا رْ ِّمن بركيا إىل ا ننِّ .كا ذلك أُضا كلان عَلارة علن َِّرة جتنُنُلة ِّاحلنة ،ذات طلابذ
ِّاحن يف أسَاِبا ِّأغهب م اِرِا.

ِّملن ِنللا؛ فقنله ُسللحقيم إىل حللن بعيلن أن نَل عهيلله يف علن ا ائللة الحكنُنُللة؛ لت َولا حنللن مقَهللون

عهيه رول اهلل – كأمة  -خالل القرن اِلامس عشر ا كرا.
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ِّالقراِة ل لرِّو العلامل اإلسلالمْ اليلو  ،كولا ِلْ باَُلة ملن أحلناذ مرحهحنلا الحارَييلة
َِه ،بآالمِا ِّآما لا ِّ -حنلن يضلْ حنلو أِّاسلا القلرن اِللامس عشلر ا كلرا ،يف اجتلاه إمتلا
ا ائة سنة عهى بنِ َِّرة الحكنُن السلابقة  -بثَلو أننلا عهلى أبلواْ حتلوالت جنُلنةِ ،لْ يف
ب للارُخ الع للامل ق للن ب للنأت بالفع للا ،إذ ميك للن اعحَ للار س للقو االحت للاَ الس للوفياتِّ ،بف للرَ ا يون للة
ا مرُكيللة الصللِيوُنة عهللى العللامل أحللن مؤك لراهتا ،كوللا ال ميكللن – يف ِللَا الصللنَ – إغفللال
االجتاه الوحنِّا ا رِِّّبِّ ،الحقاربات الوثنيلة الصلِيونيةِّ ،كلَا االهنيلار العلرِّب الف يلذ ِّمقوالبله
السياسللية ِّالقومي للةِّ ،اإلب للاَات ا واعيللة لش للعوْ الع للامل اإلسللالمْ يف ك للا مك للان! مث عك للَ
احلركللات اإلسللالمية يف العللامل – غالَللا – عللن مواكَللة الححللوالت العا يللة ا نُللنةِّ ،إص لرارِا
عهى ا لنِيف السياسلْ الحقهيلنا يف النقلن ِّاالححكلاٍِ ،لَا ا لنِيف اللَا ِّرثلو أغهلب بقنيابله
الحن يويللة ِّاحلركيللة؛ عللن ا حلَاْ السياسللية العهوانيللة الَائللنة ،الللِت نشللأت يف أللا االسللحعوار
ِّبلَ َعغيل ل َنهِّ ،مل َُ للق للا الي للو يف ِّاق للذ الن للاس إال أ للالل باِحل لةِ ،ل لْ أك للَه م للا بك للون ب للأطالل
ا ا ْ!مل بسحطذ احلركات اإلسالمية يف ال الب أن جرٍ من جَة احلَْ السياسلِّْ ،يوذجله
النضللاِل الللنخيا! ِّإن اَعللو أهنللا بفارقلله ِّبرفضلله ،فقيللا ِللْ صللورة بقهينُللة للله ،إمللا بصللورة
اجحواعية ،أِّ  -يف بعل ا حيان  -بصورة حرفية!
بعهقو احلركات اإلسالمية الحقهينُة بعقنة ا ن وة احلاكولةِّ ،مشلكهة النميقراطيلة يف
الع َقل تلنا! فاحنصللرت آفاقِللا يف َائللرة الفعللا
العللامل اإلسللالمْ ِّ ،للخوحِا إىل َرجللة الحقللنُس َ
السياسْ ا َئِّْ ،باِو يف جَئيات احلنذ اليومْ الَا ال ُعرو قرارا ِّال اسحقرارا.
ِّأحسللب أن الح للارُخ ا نُ للن معطيابلله احلا للرةِّ ،مالِم لله ا سللحقَهية؛ ق للن جت للاِّع ِ للَه
ا شللكالت مجيعللا! فهللم بعللن ا ن وللة احلاكوللة متهللك كللي ا عهللى احلقيقللةِّ ،باكللر االسللحعوار
العا ْ اليو  ،يف الصورة ا مرُكية الصِيونية قوذ الشعوْ بنفسهِّ ،بلنِّن أا ِّكاللة ملن ِلَا
الن ا أِّ ذاك!
مث امحنت اآللة اإلعالمية ِّالثقافية ِّاالقحصاَُة؛ لحسحعور اإلنسان ا سهم ،يف أخلال
خصائصلله الوجنانيللة ِّالعقنُ للة ِّاالسللحِالكية؛ ليعلليل عه للى الللنوا ا مرُكللْ ،أِّ ُس للعى إىل
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ذلللك .حللىت صللار عهللى اسللحعناَ  -يف بعللل ا حيللان ِّيف بعللل ا ِّطللان  -لهحضللحية بكللا
مقنسل ل للابه مل ل للن أجل ل للا ذلل ل للك! ِّاآللل ل للة االسل ل للحعوارُة الشل ل للوولية ا نُل ل للنة ،محوثهل ل للة يف الكحهل ل للة
ا مرُكيل للة/الصل للِيونية منِوكل للة يف حل للرْ كل للامهة؛ لحل للَُِّب الَل للاقْ ِّالشل للارَ مل للن الشل للعوْ
اإلسللالمية؛ يف ِللالوك (العو للة) ،أِّ (حركللة هتوُللن العللامل)! ِللَه أكللياِ نشللاِنِا عهللى م لرأن
ِّمسوذ من العامل ِِّْ ،اليو أأِر من أن حتحاٍ إىل َليا!()35
لقلن متكللن االسللحعوار القللنمي ملن ا ِّطللان ،فقامللو عهيلله بعثلة جتنُللن اِللنة ،مناسللَة
لفكللوره ِّ للوره! فحاربللو ِّجللوَه العسللكرا ِّاإلُللنُولوجْ بعللن ذلللك بشللىت الوسللائا .بيللن أن
االسللحعوار ا نُللن متكللن مللن اإلنسللان قَللا أن ُللحوكن مللن ا ِّطللان! ف لاقححم جسللور الللَالَ
بالشللِوات قَللا أن ُقححوِللا با للنرعات ِّالللنبابات! ففقللنت الشللعوْ اإلسللالمية قوهتللا عهللى
الصللووَ أمللا اإلغ لراِ العللو ِّْ ،فقللنت يللا عيشللِا ِّطرائللق اسللحِالكِاِّ ،اححوهتللا الفهسللفة
ا مرُكية الشِوانية اححواِ كهيا إال قهيال!
نعللم إهنلم معار للون مرُكللا ،لكللن معل أهنللم ُكرِللون أهوِللا فقللا ،ال معل الكفللر
بوثنيحِا ِّبأ ِا الهَ اِلِّ ،رفل منِيف حياهتاِّ ،طَيعة عيشِاِّ .من ِنا كان نقنِم ا عوهيةً
بقوميية جَئية ،من َاخا بنيحِاِّ ،من خالل يطِا ،ال من خالل من وملة القلرآن الع ليمِّ ،ال
من خالل مقومات الشخصية اإلسالمية ا سحقهة ا صيهة!
ِّمللن ِنللا ف لقن بعثللة الحكنُللن ا قَهللة مللنعوة إىل حترُللر اإلنسللان قَللا حترُللر السللهطان!
ِّإىل حترُر الوجنان قَا حترُر ا ِّطان! ِّلقن رأُنا كي أن أحَاْ ا قاِّمة لالسلحعوار القلنمي
يف كث ل مللن الللَالَ العربيللة ِّاإلسللالمية ،للا جهصللو مللن ِيونحلله العسللكرُة ِّاإلَارُللة ا َاكللرة؛
خهفحلله يف كللعوِبا بكللا أللوان الفسللوق ِّالعصلليانِّ ،إعللالن الحوللرَ عهللى كلرُعة الللرمحن! ِّللليس
مع َِا أنه أب عهينا أن هناَن االسحعوار ا نُن ،كال! با جتب مقاِّمحه! ِّلكن عهلى أن

35

ِّذلك ما حَرنا منه يف كحيَنا (الفكور السياسْ)؛ فرَ عهينا بعضِم بنو من السخرُةِّ ،رَ آخرِّن

بحقهيا أمهية اِلَطرِّ .قهة من النعاة ِم الَُن رأِّا ما رأُنا.
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ُؤسس ذلك كهه عهى الَناِ العقنا ِّا ِاَ الجربوا .إننا يف حاجة إىل بن لَُا جنُلن لهقلرآن؛
لكللن ِلَه ا للرة للليس ِّحيللا مللن السللواِ ،فوحوللن بللن عَللن اهلل  -عهيلله الصللالة ِّالسللال  -قللن
خحم بعثة الرساِّ .إيا الحنلَُا ا نُنِ :و قن هلل حلركة الحناِّل االجحواعْ لهقلرآن! ِّذللك بلأن

ُنطهللق أِللا الَعثللة الحكنُنُ لة بآُابلله ِّحقائقلله يف ا حوللذ؛ بَص لراً ِّبَص ل اًِّ ،بللنبرا ِّبللنب ا ،يف

َعوة بربوُة بنائية كامهة(.)36

لقللن كللان الرسللول اِلللاا صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم يف الهح للات ا ِّىل مللن نلَِّل القللرآن
عهيلله؛ يف حاجللة إىل اإلميللان بنفسلله أِّالِِّ ،للَه قضللية مِوللة سللنححاٍ إليِللا قرَُللا ،أمل بللر أنلله
خوطلب – كوللا يف احلللنُت ا حفللق عهيله  -بقوللله بعللاىل ( :اقلرأ)! فكلان جوابلله مكللررا بحكلرار
ا مللر( :مللا أنللا بقللار !) حللىت قللال – يف سللياق قصللة ِللَا احلللنُت نفسلله -لَِّجلله أ ا للؤمنني
خنأللة ر للْ اهلل عنِللا( :أا خنأللة! مللا ِل لقللن خشلليو عهللى نفسللْ!) فكعهللو بواسلليه
ِّبطو ن لله ح للىت ذِ للب عن لله الل لرِّ  ،مث ذَِ للو ب لله إىل ِّرق للة ب للن نوف للا ِّك للان عهيو للا باإلَني للا،
ُسحفسرانه عن حاله صهى اهلل عهيه ِّسهم ِّطَيعة ما ُراه عهيه الصالة ِّالسلال (ِّ )37قلن ِّرَ
 36سيأت بيان ذلك مفصال يف الفصول الالحقة رول اهلل.
 37عن عائشة أ ا ؤمنني ر ْ اهلل عنِا قاللو( :كلان أِّل ملا بلن بله رسلول اهلل صلهى اهلل عهيله ِّسلهم
الر ُللا الصللاَقة يف النللو  ،فكللان ال ُللرن ر ُللا إال جللاِت مثللا فهللق الصللَ  ،مث حَللب إليلله اِلللالِ ،فكللان
ُهحللق ب للار ح لراِ ،فيححنللت فيلله الهيللاِل ذِّات العللنَ قَللا أن ُرجللذ إىل أِهللهُِّ ،ح لََِّ لللَلك ،مث ُرجللذ إىل
خنأللة ،فيح لََِّ مثهِللا ،حللىت فكللأه احلللق ِِّللو يف غللار ح لراِ ،فكللاِه ا هللك فقللال :اق لرأ ،فقللال رسللول اهلل
صهى اهلل عهيه ِّسهم( :ما أنا بقار ) .قال( :فأخَين ف طل حلىت بهلل مل ا ِلن ،مث أرسله فقلال :اقلرأ،
قهللو :م لا أنللا بقللار  ،فأخللَين ف ط ل الثانيللة حللىت بهللل م ل ا ِللن ،مث أرسلله فقللال :اق لرأ ،قهللو :مللا أنللا
بقار  ،فأخلَين ف طل الثالثلة حلىت بهلل مل ا ِلن ،مث أرسله فقلال" :اقلرأ باسلم ربلك اللَا خهلق .خهلق
اإلنسان من عهق .اقرأ ِّربلك ا كلر  .اللَا عهلم بلالقهم .عهلم اإلنسلان ملا مل ُعهلم" .فرجلذ ِبلا رسلول اهلل
صهى اهلل عهيه ِّسهم برج بواَره ،حىت َخلا عهلى خنألة ،فقلال( :عمهلوين عمهلوين) .فَمهلوه حلىت ذِلب
عنله اللرِّ  .قلال ِلنأللة( :أا خنألة ،مللا ِل لقللن خشليو عهللى نفسلْ!) فأخلِللا اِللل ،قالللو خنأللة:
ك للال ،أبش للر ،فل لواهلل ال َيَُ للك اهلل أب للنا! فل لواهلل إن للك لحص للا ال للرحمِّ ،بص للنق احل للنُتِّ ،حتو للا الك للا،
ِّبكسب ا عنِّ ِّ ،بقرا الضي ِّ ،بعني عهى نوائب احلق.
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لو صللوبا مللن
يف الصللحيحني أُضللا أنلله صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم قللال( :بَلغيلنَللا أنَللا أمشللْ إ غذ مسعل َ

الس للواِ ،فرفع للو بص للرا ،ف للقذا ا هَللك ال للَا ج للاِين ر لراِ ج للالس عه للى كرس للْ ب للني الس للواِ
ت
ت
لو إىل
لو من لله ح للىت ِوُل ل َ
لو من للهِّ[ ،يف رِّاُ للة أخ للرن لهشل لليخني أُض للا :فَ َك ثغ ل َ
ِّا ره ،فَل َرعغَ ل َ
لو فقهللوَ :عمهَل تلوين َعمهَل تلوين! فللأنَل اهلل بعللاىلُ" :للا أُِللا الغ َول عنثل َر قَل غلم فأنغل تلَ غر  -إىل
ا ره!] فرجعل َ
ت
الو غح َْ ِّبَلحَابَ َذ!)()38
قوله ِّ -الر غجََ فَ غاِ َك غر!" ،فَ َحو َْ َ
ِّمللن مثَع اسللحقر اإلميللان يف قهللب رس لول اهلل صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم ،اإلميللان بنفسلله نَيللا
ِّرسوال من رْ العا ني ،حىت اسحيقن أنه أحن ا رسهني ،با ِو خاا ا رسهني ِّالنَي ني.
ِّلَلك كان  -صهى اهلل عهيه ِّسهم ِ -و أِّل مؤمن يف اإلسال  .قال اهلل عَ ِّجلا
لول تملَلا أَن ل تََل إتلَغيل تله تمللن عربل تله َِّالغ َو غؤتمنَللون)(الَقللرة .)985:فِللو أِّل
يف ِمكللم القللرآن( :آ َمل َلن العر َسل َ
مللؤمن قَللا أن ُللنعو إليلله أحللناً مللن العللا ني حللىت أقللرْ النللاس إليلله ،آمللن ِللو أِّال! ِِّللَا أمللر
بَ َنِْ ،لكنه قضية منِكية ،حتحا أمهية كلن يف فقه النعوة اإلسالمية.
فِللا آمنللو احلركللات اإلسللالمية بنفسللِا عهللى أهنللا َعللوة إىل اهلل أساس لاً ِللا آمنللو

بأهنللا َعللوة لحكنُللن الللنُن ،مللن حيللت ِللو "َُللن" قَللا أا كللِْ آخللر أ أهنللا  -يف ذلللك -
عهللى كللك مللن أمرِللا ِّعهللى ا للطراْ يف حتنُللن غاُحِللا إىل أا حللن ِللْ ِّاعيللة ،بللا مؤمنللة
بوأيفحِللا الربانيللة أ أهنللا بشللح ا مكللرَ ِّعللْ ا شللاركة يف بطللوُر بنيللة حوللذ حللنُت

حوللذ

ِيكهه االسحعوار ا نُن ِّفق ن ا حياة َخياِّ ،يا عيل مسحورَ ،فكان بَلك َيضلذ يف
فانطهقللو بلله خنأللة حللىت أبللو بلله ِّرقللة بللن نوفللاِِّ ،للو ابللن عللم خنأللةِّ ،كللان ام لرأ بنصللر يف
ا اِهيةِّ ،كان ُكحب الكحلاْ العللاينُِّ ،كحلب ملن اإلَنيلا بالعربيلة ملا كلاِ اهلل أن ُكحلبِّ ،كلان كليخا
كَل ا قللن عوللْ ،فقالللو خنأللةُ :للا ابللن عللم ،امسللذ مللن ابللن أخيللك! قللال ِّرقللةُ :للا ابللن أخللْ ،مللاذا بللرن
فلأخله النليب صلهى اهلل عهيله ِّسلهم خلل ملا رأن ،فقلال ِّرقلةِ :لَا النلاموس اللَا أنلَل عهلى موسلى ،ليحل
فيِا جَعا ،ليح أكون حيا إذ َيرجك قومك! قال رسول اهلل صهى اهلل عهيله ِّسلهمَ ( :أِّ ارجلْ ِلم ).
قللال ِّرقللة :نعللم ،مل ُللأت رجللا مللا ج للو بلله إال أِّذاِّ ،إن ُللنرك ُومللك حيللا أنصللرك نصلرا مللؤعرا .مث مل
ُنشب ِّرقة أن بويفِّ ،فجر الوحْ فجرة ،حىت حَن رسول اهلل صهى اهلل عهيه ِّسهم) محفق عهيه.
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خصائصله الحن يويللة للنوا غل أصليا! ِّمللا ا حوللذ إن مل ُكلن نسلليكا ملن العالقللاتِّ ،نسللقا
من ا ؤسسات ماذا ميكن أن بعطْ قراِة لهحناثة من خالل بنيحِا غ احلناثة نفسِا
فقىل أا حن جتلن احلركلة اإلسلالمية نفسلِا مشلح هة يف صلهب اللنُن ِّ لنَة حلقائقله
اإلمياني للة يف ال للنفس ِّيف ا حو للذ مث إىل أا م للنن ِ للْ مؤمن للة الي للو أن ِّأيفحِ للا ِ للْ ِّأيف للة
ا نَياِ ،يف إعاَة الصهة حية جنُنة بني ا سهوني ِّبني رِبم
مللا أحللوٍ الناعيللة ا سللهم  -فللرَاً ِّمجاع لةً  -اليللو إىل ِّقفللة ِّجنانيللة بفكرُللة عويقللة!

ِّقفة ُسحطيذ أن ُربا مص َه ا خرِّا بنحائكِا ِِّو مطو ن! ِّقفة ُسائا فيِا نفسه خاليلا،
للليس بينلله ِّبللني ربلله كللِْ! ِّبكللون ا سللاِلة فيِللا َائللرة عهللى أربعللة قضللاُا منِاجيللة :مللن ِللو
ت
ت ت
ت ت
وملوا هلل َمثغ ل َ
ِّماذا ُرُن مث َِا النُن ما ِو ِّملاذا ُرُلن ((قَ غلا إعيَلا أَع َ َكلم ب َواح َلنة :أَن بَل َق َ
ت
ت
ِّفَ ل للراَن مثَع بَلحَل َف عكل للرِّا! مل للا بت ت
لني َُل ل َلن غا َع ل ل ََاْ
َ ََ
ص ل للاحَت َكم مل للن جنعل للة إت غن َِل ل َلو إتالع نَل للَ هللُر لع َكل للم بَل ل غ َ
َ َ َ
َك تنُن!))(سَأ.)26 :
ف للقذن؛ الَعث للة معناِ للا الحكنُ للنا إي للا ِ للْ (َع للوة إس للالمية) ،أكث للر ا للا ِ للْ (حرك للة
إسالمية) .إهنا ليسلو حركلة بلرِن نفسلِا مشلرِّ (أسلهوة) لواقلذ سياسلْ ِكلني .مشلرِّ ال
ُعنِّ أن ُكلون لرَ بلب ولو مفاِيوله ملن خلالل كلواِن قرآنيلة ِّنصلو حنُثيلة ،مَحلورة
مللن سللياقِا ،للرَة عللن مقاصللنِا الشللرعية ،مفرغللة مللن آثارِللا الجربوُللة يف الللنفس ِّيف ا حوللذ!
إن (بعثللة الحكنُللن) ِللْ َعللوة كهيللة بعيللن صللياغة اإلنسللان مللن خللالل اسللحعاَة إنحللاٍ الحن لَُا
القللرآين منِكيحلله الجربوُللة الربانيللة الشللامهة ،بللوعْ عهوللْ راكللن ،قواملله (الفقلله يف الللنُن) معنللاه
الكهللُْ ،ؤملله جيللا مللن العهوللاِ احلكوللاُِ ،نطهقللون مللرة أخللرن بللا عهو مللن الللنُن بالض لرِّرة،
فيكنَِّن ا صول العقنُة ِّالعوهية ،مع جتنُن ال رس ِّالجربية ِّالحكوُن.
إهنا إذن؛ جتنُلن ا شلاِنة لهحقلائق اإلميانيلةِّ ،جتنُلن الحع غو تسليك االجحولاعْ بالكحلاْ
عت
ت
ت ت ت
لاْ ِّأَقَ للامواغ ال ع ت
َج ل َلر
ليذ أ غ
ُن ميََسل ل َكو َن بالغكحَ ل َ َ
صل لالََة إنعللا الَ نَض ل َ
ِّإق للا الص للالة .ق للال بع للاىلَِّ ( :ال للَ َ
الغو ت ت
ني)(ا عراو.)171:
صهح َ
َ غ

59

احلاجللة إذن بللنعو – كوللا ذكرنللا  -إىل جتنُللن "الللنعوة اإلسللالمية"؛ ب لنل "احلركللات
اإلسالمية"! إن "الدعوة اإلسالمية" ِْ مصنر بعثة الحكنُن ،ما حتنثنا عنه من اصلطال ،
ِِّْ ا ححكوة أساسا يف حركة حتول ا حوذِّ ،بوجيه الحيارِّ ،بناِ النسييف النُ .
إن َعوة اإلسال ِْ عولا يف صلهب اللنُنِّ ،انلنماٍ يف قضلاُاه اإلميانيلةِّ ،أحكامله
الشرعيةِّ ،اكح ال بنصوصه بربيةً َِّعوةً؛ س ا حنو مفِو جتنُن النُن يف ا مة ،ما ِو َُ هلللن،
أَنغل تََل أساسلاً لتيَل غعََل َلن بلله اهللَ يف ا ره .بينوللا آل أمللر "احلركللة اإلسللالمية" – كوللا سللَق بيانلله –
إىل "حركة سياسية" ذات بوجه إسلالمْ! فِلْ عولا باسلم اللنُنِّ ،رفلذ لشلعاره ،بلنِّر حولله
ال َاخههِّ ،لو أن ا صا فيِا أهنا بشح ا من أجهه!
ِّبيان ذلك ِو كوا ُهْ:
المبح الثاني :الفطرية نقلة نوعية ،من الحركة اإلسالمية إلى دعوة اإلسالم
أِّل سؤال نضعه يف َِا السياق إذن ِوِ :ا اسحنفنت "احلركة اإلسالمية" أغرا ِا
ال خللالو يف أن "احلركللة اإلسللالمية" بعوللا مللن أجللا الللنُن عهللى اإلمجللال؛ ِّلللَلك قهنللا قَللا:
إهنللا (بيللان َعللوا)( .)39لكللن ِللَا إيللا ِللو مللن حيللت الطَيعللة العامللة ا حصللفة ِبللاِّ ،الرغَللة
الوجناني للة الكامن للة فيِ للاِّ ،ا س للََة لنش للأهتاِّ .أم للا م للن حي للت الص للي ة ا نِكي للة فِ للْ م ِ للر
(ح للَِّب) ،ب للا ع السياس للْ ال للرِّب احل للنُت لهوص للطه  .ميك للن أن ُحكه للى  -عه للى مس للحون
الشللكا  -يف عللنة صللور اصللطالحية ،مللن مثللا مصللطه "مجاعللة" ،أِّ "حركللة" ،أِّ "بن لليم"،
أِّ "من وللة" ،لكنلله ُرجللذ يف النِاُللة إىل جللوِر ِّاحللنِ .للو مفِللو "احلللَْ" معنللاه السياسللْ.
ِّذلك ب ل الن ر عن مشاركحه الفعهية يف االنحخابلات أِّ ملا ُسلوى "بالهعَلة السياسلية" عهلى
اإلمجال ،أِّ عن مشاركحه .فحهك قصة أخرن ال ب من ِّاقلذ ا ملر كلي ا! ِّإيلا العللة بالَنيلة
ا نِكيللة ِّالحصللورُة الللِت بللححكم يف مسللار احلركللة .حيللت إن احلللَْ السياسللْ قللن ُكللون للله
ِّجوَ حركْ "مشا ترك"ِّ ،قن ُكون له ِّجوَ حركْ "رافل"؛ ِّبكون مشاركحه مححققة بالفعا
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مل للن خل للالل الل للنعوة إىل "ال ل لرفل السياسل للْ"؛ فيسل للحوا بل للَلك مل للذ ا ِّل مل للن حيل للت ا ل للآل
ا نِكْ! ِّلَلك قهنا غ ما مرة :إهنوا ِّجِان لعوهة ِّاحنة!
ِّمن ِنا ميكن أن ييَ يف احلركة اإلسالمية بني كي ني  :المظهر والمنه .
فالمظهر إسالمَِْ .ا عهى اإلمجالِّ ،قن فصهناه بأَلحه يف كحابنا "الَيان النعوا".
ِّأملا المـنه فولن الصلعوبة أن ننفلْ عنله الحلأثر با طرِّحلة السياسلية معناِلا العهوللاين
احلنُتِّ ،برََِّ ا فعال ا نِكية يف مواجِة ا حَاْ السياسية ا عاصلرة! ِلَا عهلى اإلمجلال
أُضا ،مذ عن نفْ اِلصو

النُ لهحركة اإلسالمية .فالحلأثر العهولاين راجلذ يف جلوِره إىل

بَل ل النو للوذٍ ال للرِّب يف "الح يل ل "ِّ ،بَل ل ا طرِّح للة الحارَيي للة ا رِّبي للة لهث للورات النموُ للة ،أِّ
لب ِّا  ،أِّ غل ِّا ؛ لنِيف الح يل العهولاينِِّ .لو
لهححوالت النميوقراطيةِّ .يف كال الصوربني بَل َ ٍّ
يف هناُة ا طاو ال ُنحيف حوعا نعَا؛ بقنر ما ُنلحيف صلورة أهيلة للَلك ا حولذ نفسله! مِولا
حللنذ مللن حتللوالت َميوقراطيللة ِّسياسللية .فللال حتللول يف ا للوِر! إذ ا للوِر إيللا ِللو ِّجللنان
اإلنسان.
الوجنان – أِّ "القهب" مفِومه القرآين ال العلاطفْ ِ -لو منلا اإلصلال اللنُ يف
اإلسال ِِّ .و الَا منه بنَذ  -عهلى احلقيقلة  -ا واقل ِّالحصلورات ِّالحصلرفاتِّ .اللَا عنله
بنشأ العالقات ا فقية ِّالعووَُة ،الِت ِْ أساس بنلاِ النسلييف االجحولاعْ ،يف صلهة اإلنسلان
برب للهِّ ،يف ص للهحه بأخي لله اإلنس للان ،عه للى س للائر ا س للحوُات العقنُ للةِّ ،الحعَنُ للةِّ ،االقحص للاَُة،
ِّالسياسيةِّ ،العورانية عووماَِِّ .ا أمر ال بصا إليه احلركات اإلسلالمية مناِكِلا الشلكالنية
عذ إال يف احلات النُن ،ما ِو "َعوة إسالمية" بالنرجة ا ِّىل!
َِه! فالوجنان ال َُ َ
صن َ

ِّمن ِنا بكون "احلركة اإلسالمية" عوال ِمنَِّا رنَِّ اجحِاَُةِّ ،بن يويةِّ ،بشرُة.

إهنا بصور بشرا ِّ عْ ذِّ أصول عهوانية ،نِيف العوا يف برمجة قيم النُن ِّمقاصنه! ِّمها
أمران ال أحوعان! ِّمن ِنا البسو اإلسال ِّفارقحه يف آن ِّاحن! فقن البسحه يف
(االنحساْ) عهى مسحون القصن العا ِّجتهيابهِّ ،عهى مسحون الشعارات ِّاللاميف العامة.
ِّفارقحه يف (النسَة) عهى مسحون ا نِاٍ ،يف أساليب العوا ِّاإلصال !
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ِّرما كان َه ال اِرة ملر ِّجوَ يف مرحهة سابقة ،مرحهة النعاُة اإلسالمية ِّإعالِ
الشعار ،اا أنحكحه بعثة الحكنُن السابقة .بين أن ا عركة احلضارُة ا نُنة قن جتاِّعبه
بححنُاهتا العويقة ِّأسهححِا الفحاكة ا نُنة ،الِت متس مفِو اإلنسان ِّفطربه! ِّبنمر
نسيكه االجحواعْ ِّخصائصه احلضارُة! اا بفر ه اليو العو ة يف صورهتا الشوولية
ا نُنة.
ِّإذا كللان ذلللك كللَلك؛ فللقن احلركللة اإلسللالمية – بصللورهتا الحقهينُللة ِللَه ِ -مكومللة
بسنن االجحوا الَشرا ،متاما كاحلضارات ِّالنِّل با ع اِلهنِّين ،أا أن لا مرحلـة نشـأة،

ومرحلــة نض ـ واكتمــاس ،اــم مرحلــة هــرم وانهيــارِّ .ال ُع ل ذلللك طَعللا أن اإلسللال ُحللأثر
لرِّرة مللا ُصلليَِا ،فقللن ُنش لئ اهلل جللا جالللله لنُنلله موجللة بارَييللة أخللرن ،حتوهلله ِّبؤصللا
َعوبه .قال جا ِّعالَِّ ( :إتن بَلحَل َولعغوا َُ غسحَغَ تن غل قَل غوًملا َغغيل َلرَك غم مثَع َال َُ َكونلَوا أ غَمثَلالَ َك غم)(ِمولن،)18:
ِّقللال سللَحانه( :أَِّلَل لت ع ت
ت
احلَ غكل َلم َِّالنَََللوَِ َة فَلتقن َُ غك َفل غلر تِبلَلا َِ ل َلؤالِ فَل َق ل غن
لاْ َِّ غ
غ َ
ُن آبَلغيلنَل َ
لاِ َم الغكحَل َ
ك الللَ َ
ع ت ت ت
ت
ُن)(ا نعا  .)82:فَِه قضية أخرنِّ .اإلسلال قلائم حلىت قيلا
َِّعك غهنَا ِبَا قَل غوًما لغي َسواغ ِبَا ب َكاف تر َ
الساعة!
ِّإيا حنُثنا عن احلركة اإلسالمية ِنا إيا ِو باعحَارِا جتربة بشرُة ،أا ما ِْ حركلة
محولنة يف الحلارُخِ ،مكوملة بالسلنن الربانيلة ،اللِت حتكلم سلائر الحكلارْ ِّا كاسلب الَشلرُة يف
ا حوذ .فِْ سنن ثابحة ،ال حتاِّب أحناِّ ،ال بححاملا عهلى أحلن .قلال بعلاىلَِّ ( :لَلن َتجت َلن لت َسلن تعة
الهعل تله بَلغَل تلن ًُال)(ا ح لَاِّْ .)69:عهيلله فقننللا حنسللب أن احلركللة اإلسللالمية يف صللي حِا الحقهينُللة
ِ للَه ،ق للن اس للحنفنت أغرا للِا ،أِّ  -ب للالحعَ ا َق  ِ -للْ عه للى ِّك للك ذل للكِّ .نقص للن
بالصللي ة الحقهينُللة :الصللورة احلَبيللة الللِت اكحسللَحِا احلركللة اإلسللالمية احلنُثللة يف نشللأهتا؛ بللأثرا
بالن للا احلللَِّب ال للرِّبِّ .قللن بينللا أن مع للم احلركللات اإلسللالمية اليللو يف العللامل اإلسللالمْ؛ ِللْ
عهى بهك الشاكهة ،سواِ منِا الِت بسوو باسم (احلَْ) ،أِّ الِت بسوو باسم (ا واعة)،
أِّ (احلركة) ،فكوِرِا مجيعا ِّاحنِّ .مع َِا أن اإلسال ملا ِلو َُلن اهلل القلنرا ،سلينطهق
بَعثة جتنُنُة أخرن ،بحكاِّع احلركة اإلسالمية احلَبية يف صورهتا احلالية.
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نعللم ،إن الححللوالت العا يللة احلنُثللة ،يف صللورهتا (العو يللة) الحِوُنُللة ،سللائرة يف اجتللاه
ب يل ل بني للة ا حوع للات اإلس للالمية؛ ِّذل للك مخاطَل لة إراَة الش للعوْ مَاك للرةِّ ،جت للاِّع الوس لليا
السياسللْ الرمسللْ ،الللَا مل بعللن لنُلله أا مقومللات إلقنللا الشللعوْ ،خاصللة ِّالقللون العا يللة
االسللحعوارُة ،بللنرك جيللنا أنلله اليللو  -أكثللر مللن أا ِّقللو مضللى  -ال ميهللك إراَة الشللعوْ،
ِّإن كان ميهك السهطان السياسْ بصورة نسَية.
إن العو للة ا نُ للنة  -يف ص للي حِا ا مرُكي للة االس للحِالكية  -ال بس للعى إىل إخض للا
الع للامل اإلس للالمْ ،عس للكرُا ِّاقحص للاَُا فحس للب؛ عه للى طرُق للة اس للحعوار الق للرن الحاس للذ عش للر
ِّالعشلرُن؛ ِّلكنِللا بسللعى إىل إخضللا اإلراَات ،أِّ بعَللارة أَق :احللحالل اإلنسللان مللن حيللت
ِو انحواِ ِِّّالِ ِِّّجلنان! متاملا كولا ِّقلذ لهشلعوْ ا مرُكيلة ا صلهية ،أِّ ملا بقلْ منِلاِّ ،ملا
ُقذ لهشعوْ ا سيوُة القصون ،مثا اليابان خاصةَِ .ا الَهن الَا كان مضرْ مثا لكثل
مللن النارسللني العللرْ ِّ -مللنِم حللىت بعللل اإلسللالميني!  -الللَُن ُن لرِّن إىل سل احلضللارة،
ِّإىل حركة الحارُخ؛ بعني ِّاحنة فقا! فرأِّا يف الحكربة اليابانية يوذجا لهنِلوه! لكلنِم نسلوا
حقيق للة أخ للرن خط ل ة ِِّ ،للْ أن هن للوه الش للعب الياب للاين ماَُ للا ك للان عه للى حس للاْ فق للنان
اإلنس للان الياب للاين! لق للن ح للا الوجل للنان ا مرُكل للْ يف إراَة ا حول للذ الياب للاينِّ ،مل َُ للق ل لله م للن
خصوصيحه الثقافية ِّا نطرِّبولوجية غل م لاِر ِملنَِّة ملن الفهكهلور السلياحْ لليس إال! ِّال
ُ رنك منِم َِا االححكلاٍ ،أِّ بهلك ا لاِرة لن السياسلة ا مرُكيلة يف العلامل ،فقلن ايفلر
ذلك كهه يف نقن أمرُكا بوجنان أمرُكا! ِّانحِى ِّجوَ اليابان اإلنسان!
مث إن مقارنة إنسان اليابان – قهفيحه احلضارُة ِّالنُنية ا ناقضة ليفسال متا ا ناقضة
 مذ إنسان اإلسال  ِْ ،يف ا صا أغهوطة فاسنة! إذ ال قياس  -يف خصو َِا الشأن مذ ِّجوَ الفارق! كي ِِّا الفارق عويق جنا!نع للم لق للن اسحعص للى الع للامل اإلس للالمْ ِّح للنه حق للا عه للى االب للحال ِّ ،أد أن ُ للنِّر يف
ماكينللة الح رُللب رغللم كللا مللا حللنذ! ِّرغللم مللا بعللره للله مللن بشللوِات يف طَقحلله (ا ثقفللة)
ِّا رسللحقراطيةِّ ،سللائر ك لرائحه االجحواعيللة ،بقللنر مللن الحفللاِّت يف الحللأثر ِّالحشللوه؛ بللني ِللَه
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الشرحية أِّ بهك ،حسب ما بعره له من مناِيف بعهيوية ِّإعالمية .لكلن جلوِر اإلنسلان فيله
بقْ قرَُا من فطربه عهى اإلمجال ،مصراً عهى جتنُن ذاكربهِّ .مل ُفقن الرغَة ِّال ا ما قا يف
بوأيفِا من حني آلخرِّ .ليس ِّجوَ احلركات اإلسالمية نفسِا – رغم نقننا ا  -إال نوعا
من الحعَ عن َِه الرغَةِّ ،مقنمة من مقنمات بوأي بهك اإلراَة.
إن االسللحعوار قللن أَرك ذلللك جيللنا؛ ِّلللَلك فقللن أنللحيف (العو للة) ،باعحَارِللا أحللنذ
خطللة الحح لواِ الوجللوَ اإلسللالمْ الراسللخ يف ِّجللنان ا مللة! فللقىل أا حللن بسللحطيذ (احلركللات
اإلسللالمية) يف صللي حِا احلَبيللة الحقهينُللة ِِّ -للْ الللِت نشللأت يف أللا رَ الفعللا االسللحعوارا
القنمي  -أن بسحكيب لححنُات العو ة يف صورهتا ا نُنة اللِت حتولا مشلرِّ هتوُلن العلامل؛
لححقيق ما ُسوى يف ا ن ومة الصِيونية بل(إسرائيا الكلن) ِِّّا

جنا أن َِّن ذللك قحلا

الوجنان اإلسالمْ يف ا مة ،بشىت ألوان ا سخ ِّالحشوُه!
العو للة إذن؛ مللا ب لَال يف طللور نشللأهتا ،بللا مل ُكحوللا بشللكهِا بعللنِّ ،مل بهح ل م صللورهتا
الكهية عهى متامِا ِّمل َُل ا يف ا سحقَا القرُب نحاٍ جنُن قصن بكويا الصورة!
أين الحركة اإلسـالمية إذن – ب ـورتها الموصـوفة  -مـن هـدا كلـه؛ وعيـا وإرادةً،
وم ــنه َ عم ــل وعه ــاد؟ ه ــدا ه ــو الي ــؤاس الج ــوهري ال ــدي يمث ــل ص ــلب ه ــدا البحـ ـ

وعدواَ!

إننللا نعحقللن أن احلركللات اإلسللالمية سللححطور إىل مللآالتِ ،للْ نحيكللة لهوقللنمات الللِت
انطهقو منِا ابحناًِ( ِِّْ ،احلَبية الحقهينُة) نفسِا .أِّ بعَارة أخرن (حركلات) احلا لر ِلْ

(أحَاْ) ا سحقَا!
ف للالقون االس للحعوارُة احلنُث للة بس للعى  -ع للن طرُ للق ن وِ للا النميقراطي للةِّ ،اكحس للاحِا
الع للو ْ  -إىل إخض للا احلرك للات اإلس للالمية لهعَ للةِّ ،إَراجِ للا للون مقول للة (الن للا العل لا ْ
ا نُل للن) .إن ل ل للة الحِنُل للن ِّالحكوُل للذ ِّاحلصل للارِّ ،الالئحل للة السل للوَاِ لهن ول للةِّ ،لهون ول للات
ِّا ك ل للخا ِّ ،م ل للا اكحن ل ل ذل ل للك كه ل لله م ل للن ل ل للة إعالمي ل للة م ل للنمرة ،عه ل للى ا س ل للحون النفس ل للْ
ِّاالجحوللاعْ ِّالسياسللْ ،كوصللطه (اإلرِللاْ) مللثالِّ ،مصللطه (الحطللرو)(ِّ ،ا ص لولية)،
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ِّما كاِبِا من خن ل وُة ،بسحصنذ يف ا عاما الصِيونية (لهسانيات احلنُثة)ِ ،لَه ا عاملا
عت
تت
اَِّاغ َحيَرفَللو َن الغ َكهتل َلم
ُن َِل َ
ا خلُللة ،اِلَل ة يف حترُل ال َكهلم عللن موا للعه! قللال بعللاىل( :مل َن الللَ َ
امسل للذ َغي ل للر مسل للوذ ِّر ت
ت
ت تت
اعنَل للا لَيل للا بتأَلغ تسل للنَحت تِ غم َِّطَ غعنًل للا تيف
َعل للن عم َوا ل للعه ََُِّل َقولَل للو َن َمس غعنَ للا َِّ َع َ
ص ل لغيلنَا َِّ غَ غ غ َ َ غ َ َ َ
الللنُ تن)(النسللاِِّ .)26:بللنبر بعللن ذلللك  -يف للوِ عماننللا ِللَا  -قوللله بعللاىلَ ( :حيَرفَللو َن الغ َكهتل َلم
ت
ت ت ت تت
اح ََ َرِّاغََِّ .من َُترتَ الههَ فتغحلنَحَهَ فَلهَن
من بَل غعن َم َوا عه َُل َقولَو َن إت غن أَِّبيحَ غم َِل ََا فَ َخ ََِّهَ َِّإتن عملغ بَل غؤبَل غوهَ فَ غ
متَغهتك لَه تمن اله ته كي ا .أَِّلَلت ع ت
ت
ت
ا َََِّ غم تيف
َ غً غ َ
ُن َملغ َُترَ الههَ أَن َُطََِر قَلهَوبَل َِ غم ََ .غم تيف ال َننغليَا خ غَ هلل
ك الَ َ
َ َ َ
ت
ت
ليم)(ا ائلنة .)21:اقلرأ ِّبلنبر مث أبصلر (َُل َقولَلو َن إت غن أَِّبتيلحَ غم َِ ل ََا فَ َخل ََِّهَ َِّإتن
اآلخَرةت َعل ََ هلل
اْ َع هلل
احل ََ َرِّاغ)! ألليس كلَلك بهلى ِّاهلل! إنله اليلو أأِلر الا كلان ملن قَلا! كلا ذللك إيلا
عملغ بَل غؤبَل غوهَ فَ غ
ِو صور من (طَ غعم) لهصين؛ من أجا النخول يف قفال (العو ة) أِّ (النميقراطية ا مرُكية)،
فَالنسَة ِل ال فرق بني َِه ِّبهك يف هناُة ا طاو .إهنا يف ا وِر فهسفة ِّاحنة.
ِّاسحكابو فعال كث من احلركات اإلسالمية لَلك! فِْ اآلن بحخهلى علن كثل ملن
منطهقاهتللا ِّمصللطهحاهتاِّ ،بنللحيف (فقِللا) جنُللناُ ،ناسللب حناثللة العو للةُِّ ،للنِّر يف ماكينحِللا،
كي ا فشي ا! إهنلا صلارت بنلحيف جلَِا ملن خطلاْ ا قلوالت العو يلة ا نُلنة ،اللِت بشلكا نوعلا
مللن الللجرُِّل ،أِّ الحللنجني ليفسللالميني ،عهللى مسللحون ا فللاِيم ِّإنحللاٍ اِلطللاِّْ .كالمهللا أمللر
جوِرا خط يف عوهية فقله اللنُن .إهنلا حركلة حترُل مفِلومْ كلاما! إهنلا  -به لة (اآلخلر)
– عوهيللة (أنسللنة) اإلسللال  ،أا إفراغلله مللن مضللوونه الربللاين الحعَللنا ،حيللت حيللا اإلنسللان -
عننِم ِ -ما الرْ ،يف مركَُة الحفس الوجوَا ِّالحشرُذ االجحواعْ!
إن اسللحكابة احلركللة اإلسللالمية اليللو ِللْ نللو مللن االعحللَار الالكللعورا له للرِّْ ،نللو
مللن اللِنللة عهللى صللالحيحِا لهللنخول يف الن للا العللو ِّْ ،الححللنا الللنميقراطِّْ ،إأِللار لنللو
من (حسن الس ة)(ِّ ،صال ا واطنة) عهى مواعُن ا قياس ا مرُكْ!
مللن أللر اليللو عهللى اهتللا النميوقراطيللة الهي اليللة ِللَا الصللنم العللو ْ ا نُللن! بللا مس
كان للو ا ص للنا الش لليوعية مت للارس نوع للا م للن (َُكحابورُ للة اللِّليحارُ للا) ،عه للى ا س للحون الثق للايف
ِّالسياسْ! فال بسو

حن بانحقاَ الصنم ا اركسْ أِّ الهيني ! ِّاليو أصلَ متثلال احلرُلة يف

أمرُكا  -الَا ليس له من منلول احلرُة غ الحورَ عهلى حقلوق اهلل – صلنوا ُعَلن ملن َِّن
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اهلل الواحللن القِللار! صللنوا منحصللَا حلواُللة مفللاِيم (الهيلاليللة) بأبعاَِللا الفهسللفية ِّالسياسللية،
ِّفر للِا عهللى العللامل اإلسللالمْ ،للليس مللا ُضللون حقوقلله السياسللية ،كللال! فوللن ُصللنق ِللَه
ا كَِّبل للة إال سل للاذٍ أِّ بهيل للن! ِّلكل للن مل للا ُل للَُب مفِل للو (اإلنسل للان) فيل للهُِّ ،صل للِره يف آلل للة
االسلحِالك ا للنمرة! حلىت ُكللون عَلنا خسيسللا لهوحشلية العو يللة ا نُلنة! ِّحلركللة بلنم القلليم
ِّا خالق ،ما مل ُعرو العامل اإلسالمْ له مثيال يف الحارُخ!
إن احلركللة اإلسللالمية باسللحكابحِا لشللِْ مللن ذلللك؛ ُع ل أهنللا قللن أخللَت بل ل(مقنمللة
أِّىل) – با ع ا نطقْ لهكهوة – من كأهنا أن بنحيف عهى سَيا الهَِّ (نحكيلة) ححويلةِ :لْ
النِّران يف فهك العو ة .نعم رما َارت فيه عهلى سلَيا النقلن ِّا عار لةِّ ،لكلن متاملا كولا ِلْ
أحَاْ أِّرِّبا ا عار ة لهعو ةِّ ،الحهلوذ الَي لِّْ ،محاُلة احليلوان الللا! معل أن ذللك ال َيلرٍ
من َائرة (ا نا) العو ية نفسِاِّ ،مركَُة اإلنسان ال رِّبِّ .ملا عسلانا أن نكلون يف ِلَا االجتلاه
إال بَلََعاً!

إن الصي ة الحن يوية لهحركات اإلسالميةِّ ،آليات اكح ا ا اليو ِّ ،كَا جوِر خطاِبلا

احلركْ ،اا بنحكه يف أَبياهتلا ِّجتوعاهتلاِّ ،خصلو

خالُاِلا؛ كلا ذللك كفيلا بقَخا لا نلاَا

(الن ا العا ْ ا نُن) عهى حن بعَ ا مرُكان!
إن َخو للا (الن للا العلا ْ) للليس ُعل أهنللا بصل للله بوقللا ،بللا ع الحقهيللنا لهكهوللة،
كال! فهيس َِا مقصلوَناِِّ ،لو بصلور بَسليطْ لطَيعلة العو لة! ِّإيلا ا قصلوَ بلنخو ا ِلو
لنرك) – بالنس للَة لهحس للابات ا مرُكي للة َِّراس للاهتا
اِلل لرٍِّ م للن ع للامل (الالمفِ للو ) أِّ (الالم ل َ

لنرك)! ِّانحقا للا مللن عللامل (اِلللوارق ِّا فاجللآت) إىل
االسلجرابيكية  -إىل عللامل (ا فِللو ) أِّ (ا ل َ

عامل (العوائن ِّالطَيعيات) القابهلة لهحسلابات! ِّذللك ِلو علني ا قصلوَ .حيلت بصلَ احلركلة
اإلسالمية بالنسَة لالسجرابيكية ا مرُكية رقوا قابال لليفَراكِّ ،علنَا قلابال لهحسلاْ! ِّإذن؛
بو للذ يف مو للعِا م للن خرُط للة الحخط لليا ا مرُك للْ الص للِيوين بس للِولةِّ ،بص للَ يف س للياق
معار للحِا ِّنق للنِا؛ قابه للة ليفعو للال ِّاالس للحعوالِّ ،لهححيي للن ِّاإلمه للال! أِّ عه للى ا ق للا قابه للة
لهوعا للة ا يكانيكيللة! ِّنحائكِللا قابهللة لهحوقللذِّ ،للليفَراٍ يف معاَلللة اإلمكانللات ِّاالححوللاالت
َ
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الرُا للية ا نرِّسللة بعناُللةِّ .للليس لللَلك مللن معل عنللنا إال أن احلركللة اإلسللالمية قللن فقللنت
كث ا من خصائصِا الربانيةِّ ،مقوماهتا اإلميانية .فأكَِو آلة ميكانيكية ليس إال!
أما أحَاْ ا ا ْ الرمسيلة ،القوميلة منِلا ِّالوطنيلةِّ ،ا اركسليةِّ ،العهوانيلةِّ ،العنصلرُة،
ِّك للَا الكربوني للة؛ فوآ للا – بن للاِ عه للى حت للوالت احلا للر ا ارُ للة  -إىل الحح للول أُض للا أِّ إىل
االنق لراه! فحهللك أح لَاْ مللا بقللْ مللن حقيقحِللا اليللو غ ل أكللكال باِحللة ،س لواِ يف ذلللك مللا
جتهللى يف قياَاهتللا الشللائخة ا رمللة ،للليس مللن حيللت ِللْ أجسللاَ بشلرُةِّ ،لكللن مللن حيللت ِللْ
أجساَ بن يوية ِّأُنُولوجية .أما رصينِا عهى ا سحون الوجلناين الشلعيب فعهلى َركلات حتلو
الصللفر! ِّلللَلك فقمللا أن بححللول إىل (اإلسللالمية)ِّ ،لللو بصللورة انحِاعُللة؛ ِّإمللا أن بنقللره إىل
ا بنِّ .بصَ جَِا من الحارُخ الَا كان!
ِّتملَ (اإلسللالمية) بَسللاطة هنللا ا رجعيللة ا سللحقَهية ح لَاْ العصللر العللو ْ ا نُللن،
حيت بنأ اإلسال ُصن عا يا  -عنن العنِّ ِّالصنُق  -بأنله ِلو احمللرك ا سلاس لهشلعوْ
يف الع ل للامل اإلس ل للالمْ! ِِّ ل للو ا ركل ل ل يف اإلَارة ا مرُكي ل للة الص ل للِيونية لهوخاص ل للوة ا نُ ل للنة،
ِّلحسللوُل الحسلله الع للا ْ ا نللون يف حللرْ ب للارَة أِّ حللارة! ِّقللن ب للنأ ذلللك ُحض ل ِّ ،بحكه للى
مالِمه منَ اهنيار ا ن ومة ا اركسية ،بسقو صر االحتاَ السوفيات الَائن.
الللنِّر احلللَِّب ا قَللا إذن؛ ِللو َِّر (احلركللات اإلسللالمية) ،فِللْ ا ؤِهللة لللَلكِِّ ،للْ
ا قصللوَة لهعللب ِللَا الللنِّرِّ .قللن بللنأت بالفعللا يف اارسللحه بللقعالن رمسللْ أِّ ب ل إعللالن ،يف
أغهل للب َِّل العل للامل اإلسل للالمْ .فا يل للآت الحن يويل للة اإلسل للالمية ،ا شل للاركة ص ل لراحة يف الهعَل للة
السياس للية ،ق للن َك للنو ِ للَا االجت للاه بقراَهت للاِّ ،أم للا ا ي للآت الحن يوي للة اإلس للالمية الرافض للة ،أِّ
ا عار للة؛ فقللن َكللنحه أُضللا معار للحِاِِّ .بللَا فِللْ متللارس نوعللا آخللر مللن ا شللاركة السياسللية
بطرُقة أخرنِّ .إن أعهنو يف خطاِبا (رفضلِا) لكلا أكلكال ا شلاركةِّ ،لكلن رفضلِا ُصلنر
بلا نِيف نفسله اللَا بعحوللنه حركلات ا شلاركة ،أا منطللق احلَبيلة .إنله للرَ رفلل ملوقفْ .إنلله
ِمكللو بللا وق مللن عقهيللة احلللاكم ،أِّ مللن طرُقللة بنصلليَه ،ال مللن فقلله الللنُن ِّميلَان أِّلوُابلله،
ِّال مللن مفِللو ا حوللذ اإلسللالمْ ِّطَيعللة مؤسسللابهِّ .مللن ِنللا ِّقللذ بأصلليهِا لفعهِللا السياسللْ
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يف لوثة الحضخم! فِْ إذن بحكهم من َاخا ا َة العهوانية من حيت ال بنراِّ .لَلك فِْ
أقرْ إىل الححول الكاما إىل الصورة احلَبية العحيقة ،لكن يف صورة إسالمية.
ِّ"اللرفل" ِّ"ا شللاركة" معنامهللا السياسللْ – يف خصللو

العوللا اإلسللالمْ الحن يوللْ

 خطللان محكللاِّران إىل مللا ُقللارْ اللجراَوِّ ،مهللا احللنان عهللى طللول العللامل اإلسللالمْ بقرَُللا.ِّكالمهلا ُلؤِّل أمللره  -بصللورة أِّ بللأخرن  -إىل ِّ للذ لعللب َِّر ا حلَاْ السياسللية الشللائخة،
َم َش َاركةً ِّرفضاً .ال سيوا ِّأهنوا ميحهكان كا مقومات احلَبية" :الحن يم ا يكانيكْ""ِّ ،الحعَ لة
االسحعرا للية""ِّ ،اِلط للاْ السياسل للْ ا للنَ عوا"ِِّّ .ص للفنا خط للاْ احلرك للات اإلسل للالمية بأن لله
َ
( َمنَ عوا) مقابا ا ِو موجوَ عنن ا حَاْ الحقهينُة العحيقلة ،ملن خطلاْ سياسلْ ( َم َلؤغَ َ ج).
حيللت بحخللَ بهللك احلركللات (ر ُللة) معينللة لهعوللا السياسللْ .برجللذ إليِللا بفك ل ا ِّبللأط ا .فللال
بكاَ جتن من بني أفراَِا من ُفكر خارٍ بهك النائرةِّ ،لو بشِْ بسيا من االخحالو ،مذ
أن ا للال اجحِللاَا صللرو! ِّمللذ أن ر ُحِللا ا رجعيللة بهللك ليسللو ِللْ "اإلسللال " كوللا بللنعْ
بعلل فصللائهِاِّ ،إيللا ِللْ (فِللم معللني) لهسياسللة يف اإلسللال  .إهنللا اجحِللاَ قابللا لهخطللأ كوللا
ِللو قابللا لهص لواْ .لكللن أخطللر مشللكهة بعللاين منِللا يف ِللَا الصللنَ ِللْ أهنلا بقللو بنللو مللن
(االسحصال ) لهفكر السياسْ ال رِّب ،فال بنكو  -لَلك  -كثل ملن مقوالهتلا السياسلية ملن
الحهللوذ بأصللو ا العهوانيللة! نعللم ال نشللك أَ كللك يف أن ِللنفِا الكهللِّْ ،مقصللنِا ال للائْ
فعال ِو اإلسال ِّ .لكن فرق بني (القصن) أِّ (ا لنو) ِّبلني (خطلاْ القصلن) أِّ (خطلاْ
ا للنو) إذ للليس بالض لرِّرة كللا خطللاْ مللؤَ إىل قصللنه لَِّمللا .فرمللا عاغ عللن ِنفلله؛ لعهللة يف
مللنِيف اِلط للاْ ِّالعو للا! ِِّللَا ف للرق م للا بللني نق للننا ِّنق للن (اآلخللر) ال للَا متارس لله االجتاِ للات
العهوانيلة لهحركلات اإلسلالمية .إننلا ال نقلول بأهنلا (بسلح ا) اللنُن بلا ع (اللامجلات)؛ لحورُللر
خطاِبا السياسْ كوا ُقول بعل سلفِاِ العهولانيني كلال! فِلَا لرَ نقلن (إُلنُولوجْ) لليس
إال! إنن للا عه للى ُق للني ب لأن احلرك للات اإلس للالمية إي للا بحعَ للن – عه للى اإلمج للال – بفعهِ للا احلرك للْ
السياسْ ،سواِ أصابو يف ذلك أ أخطأت .لكننا عهى ُقني أُضا يف أهنا بحعَلن ملن خلالل
فِوِا اِلا

لهلنُنِّ ،ال ميكنِلا إال أن بكلون كلَلك .إذ ا لال السياسلْ بفلوق نسلَة اللرأا
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ِّاالجحِاَ فيه  -من وا الحشرُذ اإلسالمْ َ -رجة الحسعني با ائة! كوا فصلهناه بأَلحله يف
كحاْ (الَيان النعوا)َِِّ .ا مع قولنا :إهنا متهك اِلطاْ السياسْ ا نَ عوا ،ما ِو عنصر
َ
أساس من مكونات احلَبية.
ِّبحوفر العناصر الثالثلة ا لَكورة (الحن ليم ا يكلانيكِّْ ،الحعَ لة االسحعرا ليةِّ ،اِلطلاْ
السياسْ ا ن عوا) بكون احلركة اإلسالمية مؤِهة فعال – كوا ذكرنا – آ لا الحلارَيْ :الححلول
ِّاالننماٍ احلَِّب ا يكهْ .ذلك أن ما ِّصلفنا ملن طَيعحِلا مؤكلر قلوا لقابهيحِلا للَلك ،عهلى
حن بعَ ماللك بلن نليب رمحله اهلل يف ن رُلة (القابهيلة لالسلحعوار)ِّ .جلَِ مِلم ملن ِلَا ا حوقلذ
غ للنا ِ للو  -عه للى ك للا ح للال ِّ -اق للذ الي للو ! فو للا بق للْ م للن الص للورة يف احلقيق للة إال الحكوي للا
ِّالححويم .إذ ال ُكاَ َيهو قطر من أقطار العامل اإلسالمْ اليو ؛ من كِْ من ذللك؛ صلراحة
أِّ ونا.
ِّقن ُقول قائا :إن احلركات اإلسالمية ِْ غ ا حَاْ الحقهينُة ،من حيت
القنرة عهى اححوائِاِّ ،بوجيِِا من لنن ال رْ ِّمؤسسابه العا ية؛ فنقول :نعم! ِْ غ
ذلك من ِّجهِّ ،لكن ا نو من القابهية لَلك من ِّجه آخرِِّ :و االسحكابة قوالت
اِلصم احلضارا الثقافية ِّالسياسية ِّاالقحصاَُة ،كوا أكرنا إليه من قَا؛ ِّلَلك َِّجنت
العو ة ِّالن ا العا ْ ا نُنِّ .من ِنا كان الحوجه االسحعوارا ا نُن ليس إىل ِماصرة
احلركات اإلسالمية فحسب؛ ِّلكن أُضا إىل (منافسحِا)! َِِّا ما مل بنحَه إليه بعل
احلركات اإلسالمية بصورة جينة حلن اآلن! َِِّا ِو االجتاه الراج اآلن يف الصرا احلضارا
العا ْ :ا نافسة عهى اإلنسان يف العامل اإلسالمْ! إن العو ة عوهو جِنِا عهى فح
احلنَِّ االقحصاَُة ِّالثقافية ِّاإلعالمية؛ من أجا الحوكن من االكح ال ا َاكر؛ الححالل
الشعور الفرَا مث االجحواعْ.
العو ة إذن بقو بوأيفحني :ا ِّىل فح احلنَِّ ا نطرِّبولوجيلةِّ ،الثانيلة :ا نافسلة عهلى
اإلنسان يف العامل .أِّ بعَارة أخرن احلحالل اإلنسلان ا سلهم! ِّملن ِنلا فلقن احلركلة اإلسلالمية
لللن بواجلله أمرُكللا ،أِّ الصللِيونية ،أِّ ال للرْ فقللا؛ بللا سللحواجه (الصللوت اآلخللر) يف حوعِللا
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أُضللا! بللا رمللا يف صللفوفِا ِّفصللائهِا أُضللا! ِِّللَا أس لوأ مللا ُحوقللذ مللن َِميحِللا! ِّقللن كللاِننا
بعللل جتهياب له  -مللذ ا س ل  -عهللى مسللحون الفكللر ِّعهللى مسللحون ا وارسللة .حللىت لكأنللك
أما (عهوانية إسالمية!) لكن ليس با ع الحقهينا.
إن ا واجِة لن بكون كوا كانو ملن قَلا لن طلابور العولالِ السياسليني ،أِّ ا لوالني
ثقافيللا له للرْ ،مللن الالئكيللني ِّاليسللارُني ،كللال! فحهللك حللرْ – يف منطللق الر ُلة ا سللحقَهية -
انحِو ِِّّ عو أِّعارِا! إن ا واجِة ا نُنة سحكون ن (يا احليلاة) ا مرُكيلة! اللَا للن
ُقصر عهى النخَلة ا جربلة فكرُلا ،أِّ عهلى الطَقلة ا رسلحقراطية ،بلا ِلو ُصلَ اآلن بالحلنرُيف
يللا الشللعوْ اإلسللالمية! مللن يف ذلللك اإلسللالميون أنفسللِم ،مللن بللاْ مقللوالت (ا سللهوة)،
ِّ(الحثللاق )ِّ ،االنفحللا عهللى (ا حوللذ ا للنين) .إن مع ل ذلللك أن احلركللة اإلسللالمية سللحواجه
خص للوِا يف ذاهت للا! ِّمع ل ذل للك أُض للا خط للر خس لران ا عرك للة حض للارُا؛ ن ا س للم مل َيه للق
ليح للارْ نفس لله ب للا ليحوي للهِّ .م للن ِن للا س للحححاٍ ا م للة إىل (مض للاَات حيوُ للة) جنُ للنة ِّإىل
(بعثة) أخرن! كوا سيأت بيانه رول اهلل.
إن قللنرات احلركللات اإلسللالمية ذات الطَيعللة احلَبيللة ،ل لن بعللنِّ حللنَِّ مقاِّمللة ال هللم
السياسِّْ ،االخحالل االجحواعِّْ ،اإلسِا إىل حن ما يف الحوجيه االقحصاَا ِّاإلعالمْ...
إخلِّ .كا ذلك كِْ مِم جناِّ ،لكن ا ِم منه ِو العوا االسجرابيكْ ا حعهق بَناِ الرصين
الرِّحْ ا نحيف لهجيالِّ ،بوسعة (االححياطْ) يف ال بنلاِ اإلنسلان القلرآين! ِّبأث ِلا يف ِلَا
اآلن ِم للنَِّ ج للنا للون َِّائ للر لليقةِّ ،ل للن ب للََاَ – م للذ بَهورِ للا احل للَِّب  -إال لليقا! للا
لهونِكية احلَبية من اربَاطات ميكانيكية ،ب رقِا يف ا َئْ ِّاليومْ.
ِّقنرة احلركة اإلسالمية ِّإمكاناهتا  -ما ِّصفنا ِ -و عينه َِّر ا حَاْ الحقهينُة يف
ا ا للِِّْ ،للو مللا سللينا  ،بللا قللن أنلليا فعللال ب لَعل احلركللات اإلسللالمية ،الللِت ِللْ يف طللور
الحِِْ لهقيا بَلكِِّ .و بالنسَة إىل الححنُات الشوولية لهعو ة عوا ِمنَِّ جلنا .للن َُهلل
حن الح ي الكهْ ليفنسان ،ماَامو آللة االكلح ال احللَِّب ِلْ الوسليهة الوحيلنة ا حلوفرة للنُِا
لهعوللاِِّ .للَه الوسلليهة ِللْ نحللاٍ أِّرِّبِّ ،مللنِيف غللرِّب ،ال ُعللنِّ يف طَيعللة بللأط ه للرَ صللناعة
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(الرأا العا ) ا ؤقو ِّا حقهب! ِّالنميوقراطية الهيَ اليلة اللِت ِلْ فضلاِ ِّجلوَ احلَبيلة للن بلؤَا
أبللنا إىل نقللل أصللو ا ،ماَام لو فهسللفحِا قائوللة يف منِكِللاِّ .ال ميكللن لهوللنِيف أن ُ للنقل
مََِيحه ،أِّ ُنقهب عهى فهسفحهِّ ،ملا ِّجلوَه إال ِبلاِّ .قلن بقلرر عنلن أربلاْ "ا نِكيلات" أن
ا ناِيف ِّفية َاَِِاِّ ،من أن إمكان جترُن ا نِيف عن مََِيحه فِو ِّاِم!( )40نعم سيؤَا
نض للاليا إىل بوجيِِ للا م للن ال للناخا ،مع ل أن احلَبي للة اإلس للالمية س للحعطْ لهنميوقراطي للة مس للحة
إسالمية؛ لكن َائولا يف حلنَِّ اإلمكانلات احملسلوبةِّ ،القابهلة لهلنقل يف كلا ِّقلو ِّحلني؛ إذ
(اللرأا العللا ) الللَا حيسللوه (العلوا ) ِللو ا وثللا الشللرعْ ِّالوحيللن صللناقية الهعَللةِّ .مللا اللرأا
العا الَا ُصنذ يف أسابيذ إال رُ ا ِواِِّ ،أصوات ال وغاِ!
مث قللن ُقللول قائللا :إذن ،إذا ِّعللو احلركللة اإلسللالمية ذلللك ؛ فقهنللا حتسللب كللا بهللك
اإلمكان للات فحخ للرٍ ع للن ح للن أِ للناو العو للة .فنق للول :ال ميكنِ للا ذل للك إال إذا خرج للو ع للن
طَيعحِللا (احلَبيللة) ،الللِت نشللأت عهيِللا ،مللا ِّصللفنا؛ إىل كللِْ جنُللنِِّ .للو مللا نرجللو أن بهللنه
ا ُا رول اهلل .أِّ بَقى عهى طَيعحِا بهك فحكون إذن ِمكوملة بقمكانلات (الهعَلة احلَبيلة).
ِِّْ مجيعِا آئهة بطَيعحِا إىل ِميا العو ة! ِّال منَلة بني ا نَلحني! فحوجله العو لة ُشلح ا اآلن
ِّليس غنا! ِّبوقذ نحائكِا مَ عهى مشاِنة مقنماهتا! فقيا ننطهق إىل ا ِول ملن ا عهلو ،
بناِ عهى ا نطق الرُا ْ.
أليس مع م احلركات اإلسالمية حَِّب الحن يم أليسو برجذ يف بنائِلا الحسهسلهْ إىل
يللوذٍ احلللَْ السياسللْ مث أليسللو ذات أطرِّحللات احهفللةِّ ،اجحِللاَات محَاُنللة مث أليسللو
بحف للرق بش للكا بناس للهْ إىل مجاع للات ِّمجعي للات ،كو للا بحناس للا ا حل لَاْ القومي للة ِّالعهواني للة،
َُِّلغن َش ل َق بعضللِا عللن بعللل

سللَاْ سياسللية ِّكخصللانية فقهنللا ِبللَا ِّمللا ذكللر قَهلله بنسللاق

حتللو بللأث َغَن ل ت
ل الصللياَ ا مرُكللْ كللي ا فشللي ا إىل قفللال (الهعَللة النميوقراطيللة)؛ لحق ل أمللا
ا شاِن ال رِّب ،كوا بق احليوانات اآلبنة يف أقفا
40
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حنُقة احليوان!

إن االبللحالِ العللو ْ ا شللح ا اآلنِ ،للو أع للم ِّأمشللا مللن أن بواجِلله حركللات إسللالمية
ِمنَِّة ال اُات ِّالوسائا .حركات بقيلو حَيسلة آليلات بن يويلةِِّّ ،سلائا بنفيَُلةِ ،لْ ملن
ب لراذ مرحه للة االس للحعوار الق للنميِّ ،أ لرِّو س للقو اِلالف للة اإلس للالمية العثواني للةِّ ،نح للاٍ رََِّ
فعا؛ لصيحات ا اركسية ِّالقومية ،الِت بالكى صناِا يف ا ا ْ!
إن بص للائر الق للرآنِّ ،س للنن الح للارُخِّ ،طَيع للة الحح للوالت الك لللن يف الع للامل اإلس للالمْ،
ِّخرٍِّ النجال العو ْ؛ كا ذلك حينثنا عن ميالَ كِْ جنُن يف أفق العوا اإلسالمْ!
الف ل الثاني :في الفطرية :القضية والمفهوم
وفيه مبحثان:
المبح الوس :الفطريةُ وقضية الدين!

عن للنما بض للطرْ ا ف للاِيم ِّجحهل ل الحص للورات ب للني ا ش للح هني يف ا للال الواح للن ،أِّ رم للا
بحناقل ،نكون مضطرُن إىل العلوَة إىل ا نطهقلات ا ِّىل لهوكلال اللَا نشلح ا فيله؛ إلعلاَة
جتنُن السؤال حول ما نعحله عاَة من الَ َن تِيع ت
ات!
َ
ِّل للَلك ِّج للب أن نَ للنأ الحفكل ل ِّالجربي للب م للن اِلط للوة ا ِّىل لَن للاِ مف للاِيم اإلس للال يف
نفوسنا.
فال خالو أِّال يف أن اإلسال  -قَا أن ُكون أا كلِْ  -إيلا ِلو" :ديـن" .ذللك ِلو
معن للاه ا للوِرا ا س للاس ِِّ ،للو معل ل كه للْ قطع للْ ،ثاب للو بالنص للو ا حل لوابرة كحابل لاً ِّس للنةً،
ِّباإلمجللا الكامللاُِّ .كفيللك مللن ذلللك قوللله بعللاىل ال لوارَ عهللى سللَيا الحعرُ ل ِّالحقرُللر( :إت عن
نن اهللت ا تإل غسالَ َ)(آل عورانََِّ ( ،)12 :من َُلغَحَ تل َغغيلَر ا تإل غسلالَت تَُنلاً فَلهَلن ُلَ غقََ َلا تمغنلهَ ََِِّ َلو
ُن تع َ
الن َ
اآلخرةت تمن غ ت
ت ت
ُن)(آل عورانِّ ،)85:منه بيان غاُة إنَال الكحاْ عهى رسوله – صهى
اِلَاس تر َ
يف َ َ
لاحلق فَ ت
اهلل عهيله ِّسلهم  -يف قوللله بعلاىل( :إتنلعلا أَنَلغنَلا إتلَيل َ ت
ت ع
ُن.
لاْ بتل غَ غ
َ غ
لك الغكحَ َ
اعََلن اهللَ اَغهصلاً للهَ الللن َ
أَالَ هللت النُن غ ت
ال!)(الَمر .)1-1:مث خطابه العا لهمة مجعاِ يف قوله بعاىلَ ( :ك َلر َ لَ َكلم
اِلَال َ
َ
صللى بتل تله نَوحلاً ِّالعل تلَا أَِّحيلنللا إتلَيللك ِّمللا ِّ ع ت ت ت ت
ت
يسللى أَ غن
مل َلن الللنُ تن َمللا َِّ ع
يم ََِّم َ
غ َغَ غ َ َ َ َ
َ
صلغيلنَا بلله إبغلَلراِ َ
وسللى َِّع َ
ِ
ين َِّالَ بَلحَل َفعرقَلوا فتيل تله!)(الشللور ،)11:بهللك حقيقللة اإلسللال كهللهِّ ،بهللك قصللة الللنُن
يمــوا الــد َ
أَق ُ
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ت
ت
ت
ت
تت
لك
يولوا ال ع
ص َلال َة َُِّلَ غؤبَلوا العََكلا َة َِّ َذل َ
كهه! ( ََِّما أَم َرِّا إتعال ليَل غعََ َنِّا الهعهَ اَغهص َ
ُن َحنَل َفلاِ ََُِّق َ
لني لَلهَ اللن َ
ت
ُن الغ َقي َو تة)(الَينة.)5:
ََ
َِاِّ ،إيا أِّرَنا َِه النصو ِِنا  -عهلى سلَيا الحلَك  -نلا نعهلم أن ِلَه احلقيقلة
– رغم بنِيحِا  -بنأت هتحَ ِّبضطرْ ،بصورة ِّاعية أِّ غ ِّاعيلة ،للنن كثل ملن العلامهني
يف الصل اإلسللالمْ مللن احلركللة اإلسللالمية احلنُثللة! ِّحنللن اآلن بللقعاِ إعللاَة بفسل بللنِيات،
ِّجننا أهنا يف حاجة إىل مراجعة ِّإعاَة بقرُر ،لَناِ ملنِيف االسلحنالل ،حلول ملا حيحلن حولله
اآلن كث من اِلالو ِّاالخحالو ،يف مناِيف العوا اإلصالحْ ا عاصر ِّمفاِيوه.
ِّأقول – كشاِن عهى ا رحهة – لقن أبى عهينا حني من النِر يف احلركة اإلسالمية نسينا
فيه ،أِّ كننا ننسى ،أن اإلسال َُن!
َِه خطوة أِّىل .أِّ "مقنمة أِّىل" عهى حن بعَ ا ناطقة.
فوجللب اآلن أن نحسللاِل :مللا معل كهوللة "َُللن" ِّمللا َاللحِللا ا فِوميللة يف القللرآن الكللرمي ِّيف
السنة النَوُة ِّلحكن َِه خطوة ثانية .أِّ "مقنمة ثانية".
الللنُن يف اله للة راجللذ إىل معل  :االنقيل ت
اِلَضللوت ِِّ .للو معل وللذ عهيلله بللني
لاَ ِّالَلعل تلة ِّ غ
أِا اله ة .قال ابن فارس يف ماَة "َُلن""( :اللنالِّ ،اليلاِِّ ،النلون" :أص هلللا ِّاح هلللن ،إليله ُرجلذ
ت
َ
َ
ُن تَُن لاً ،إذا
ُن :الطاعللةُ ،قللال ََا َن لَللهَ َُللن َ
لنس مللن االنقيللاَ ِّال لَل .فالللن َ
فرِّعَلله كهِللاِِّ ،للو جل هلل
ت
ت
لاس إالع حن َلن
ب ِّ َ
غ
انقاَ ِّطَا َِّ .قوهلل َ هلل
أص َح َ
ُن ،أاَ :مطيعون منقاَِّن ،قال الشلاعرََِّ " :كلا َن النع َ
تَُنَللا!")(ِّ .)41منلله قيللا له لنعُغ تن  -مع ل ال عس لهَ ت – ََُغن لاً؛ للا فيلله مللن تذلعل تلة الغ َول تلنُ تن ِّخضللوعه
لهلنعاتئ تنِّ .لنللا أن نللورَ – بعللن ذلللك  -كللال الراغللب ا صللفِاين صللاحب مفللرَات القللرآن ،يف
بيللان عالقللة اله للوا باالصللطالحْ ،فِللو مللن أمجعِللا ِّأبينِللا ،قللال رمحلله اهلل( :الللنُنُ :قللال
لهطاعة ِّا َاِِّ ،اسحع لهشرُعةِّ ،النُن كا هة ،لكنه ُقال اعحَارا بالطاعة ِّاالنقيلاَ لهشلرُعة،
ت ت
قللال" :إ عن الللن ت ت
َسلهَ َم
ِّمللن أ غ
َح َسل َلن َُنلاً العلن أ غ
ُن عغنل َلن اهلل غ
اإلسلالَ َ"".آل عولرانِّ ،"12:قللالَ " :
َ
ت
ت
صلوا ََُلنَل َِ غم هللت"".النسلاِ."126:
َِّ غج َِلهَ هلل ََِِّ َلو َغِمس هلللن"".النسلاِ ،"195:أا :طاعلةًَِّ " .أ غ
َخهَ َ

41
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(ِّ )...قوله" :الَ إت غكَر َاه تيف النُ تن"".الَقرة ،"956:قياُ :عل الطاعلة ،فلقن ذللك ال ُكلون يف
احلقيقة إال باإلخال ِّ ،اإلخال ال ُحأبعى فيه اإلكراه.)42().
ِّمللن ِنللا كانللو حقيقللة اإلسللال  -مللا ِللو تَُل هلللن  -راجعللة إىل مع ل خضللو القهللب
ِّا لوار هلل رْ العللا نيِِّ .للو مع ل العَللاَةِّ .مآ للا إىل ا عل القهلليب اِلللالال ،إذ ال خضللو
لهك لوار عهللى احلقيقللة إال باِلضللو الحللا لهقهللبِِّ ،للو مع ل  :اإلخللال ِّ .عهللى ذلللك قللا
عنوان اإلسال ِّ ،منخهه الَا ال منخا له سلواه ،أعل " :كلِاَة أال إلله إال اهلل"ِّ .ال ِّجلوَ
لشِْ يف النُن خارٍ ِلَا ا عل  ،ملَ أسسله  -بلأمر اهلل  -أبلو ا نَيلاِ إبلراِيم عهيله الصلالة
عت ت ت
يم إتالع َم للن َس ل تلفهَ نَل غف َس للهََِّ .لََق ل تلن
ِّالس للال  ،عه للى م للا بين لله الق للرآنََِّ ( :م للن ُلعغر َغ ل َ
لب َع للن مه للة إبغل ل َلراِ َ
اآلخللرةت لَ توللن ال ع تت
ت ت ت
ت
و لتل َلرْ
َسللهت غم قَل َ
ني .إت غذ قَل َ
صللاحل َ
َس لهَ غو َ
غ
لال أ غ
لال لَللهَ َربلَلهَ أ غ
اصلطََفغيلنَاهَ يف ال ل َننغليَا َِّإنلعلهَ يف َ َ
ت
ني!)(الَقلرة ،)111 :أا :خضلعو ِّأطعلوِّ .سلياق اآلُلة  -بسلوابقه ِّلواحقله َ -ال
الغ َعالَو َ
العهَ تويع ل تلة للَا ال للنُن مص للطه
عه للى ِ للَا ا عل ل القه لليب اِل للالالِّ ،عه للى أن لله أس للاس الحس للوية َ
"اإلسال "! كوا أنه َال عهى أن ذلك ِو أساس النُن الَا كان عهيه ا نَياِ عل الحلارُخ.
و
َسلهت غم قَ َ
ِّلَ َ
َسلهَ غو َ
لال أ غ
ك أ غن بسحعين قراِهتا بهواحقِا  -محنبرا  -قال بعاىل(( :إت غذ قَ َال لَلهَ َربَلهَ أ غ
ت
صى تِبا إتبلر تاِ ت ت
ت
ُن فَلالَ َمتَلوبَ عن
لَرْ الغ َعالَو َ
وَُْ :ا بَت ع إت عن الههَ غ
يم بَنيه ََُِّل غع َق َ
اصطََفى لَ َك َلم اللن َ
ني ََِِّّ .ع َ غ َ َ
ت
لال لتََنتيل تله َمللا بَل غعََل َلنِّ َن تمللن
ت إت غذ قَل َ
إَالع َِّأَنللحَم َم غسلله َوو َن! أَ غ َكنللحَ غم َكل َلِ َناَِ إت غذ َح َ
لوْ الغ َول غلو َ
ضل َلر َُل غع َقل َ
ت
ت
لك إتبغل للر تاِ ت ت ت
بل غع ل تلنا قَ للالَواغ نَل غعَ ل َلن إتلَل ل َلِ َ ت
لح َ
اق إتلَل للِاً َِّاح للناً ََِّغحن ل َلن لَ للهَ
يم َِّإ غمسَاعي ل َلا َِّإ غس ل َ
َ
َ
ك َِّإلَل للهَ آبَائ ل َ َ َ
َم غسهت َوو َن()).الَقرة.)111-111 :
فكللان مع ل "الللنُن"  -ا صللط َفى لهوللؤمنني بللاهلل ِ -للو بوحيللن اهلل بللقخال العَللاَة
لللهِّ ،اِلضللو للله يف ذلللك ِّحللنه خوفللا ِّطوعللاِِّ ،للو مع ل "اإلسللال " .فللال بشللح ا القهللوْ
ِّا وار يف كِْ من َم َس عوى النُن إال هلل؛ سل اً إليله بعلاىل حلىت ُلو لقائله ،ذللك اليلو اللَا
ِللو غاُللة الللنُن ِّهناُللة حكوحللهِّ ،منللا بن لَُهه ِّبشلرُعهِّ .مللن ِنللا قللال بعللاىل(( :قَل غلا أ ََمل َلر َرِّب
ت
تت ت ت
ت
تت
ُن! َك َو ل للا بَل ل َلنأَ َك غم
لوِ َك غم عن ل ل َلن َك ل للا َم غس ل للكن َِّ غاَعَ ل للوهَ اَغهص ل ل َ
يول ل لواغ َِّ َج ل ل َ
بالغق غس ل للا َِّأَق َ
لني لَل للهَ ال ل للن َ
وَِّ َن!))(ا عراو)92:
بَلعَ َ

42

ا فرَات :ماَة "َُن".
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فكا أركان اإلسال ِّ ،أركان اإلميان ،ال جرٍ عن َِا ا عل الَحلةَِِّّ .نلك نصوصلِا
يف الكحاْ ِّالسنة ،فحَنبلعغر!
ِّقللن أِّرَنللا لللَلك مللن نصللو القللرآن مللا ُكفللِّْ ،أمللا نصللو السللنة النَوُللة الصللحيحة
فللأكثر مللن أن حتصللى! ُِّكفينللا فيِللا احلللنُت ا شللِور يف النيللات ،الللَا صللار قاعللنة كهيللة يف
لال
بيللان صللحة ا عوللال أِّ بطالهنللا يف اإلسللال  ،مللن قوللله عهيلله الصللالة ِّالسللال ( :إيلَلا ا غَع َول َ
ت
ت
لو ِكرب لله إىل اهلل ِّرس لوله ،فِكرب لله إىل اهلل
بالنلي للاتَِّ ،إتعي لَلا ل َك للا ام ل ترنِ َم للا نَ ل َلون ،فَ َو ل غلن َكانَل غ
ت
ت
ت
لاجَر
كح َِ ل للا ،فَ تِ غكَربَل للهَ إىل َم ل للا َِ ل ل َ
ِّرس ل لولهِّ ،م ل للن كان ل للو ِ غكَربَل للهَ ل ل ل َلننغليَا َُص ل لليََل َِا ،أ غَِّ غام ل ل َلرأَة َُلغن َ
إتلَغيه!)()43
ِّأمللا حللنُت جلُللا ا شللِور ،الللَا بل علني فيلله النلليب  -صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم  -كل علا مسل عوى
(النُن)؛ ِّذلك بَيلان أركلان اإلسلال ِّ ،أركلان اإلميلانِّ ،حقيقلة اإلحسلان ،مث منِكيلة السلؤال
ِّا واْ بعهوا ِّبعهيوا ،يف سياق بناِ منِيف "فقه النُن"؛ فقلن خحوله النليب  -صلهى اهلل عهيله
ِّسهم  -بكهوة جامعة مانعة ِِّْ ،قوله لعور بن اِلطاْ ر ْ اهلل عنلهَُ"( :لا عَ َو َلر ،أَبَل غنرا
ت
لال" :فقنلعلهَ تج غلُل َلا ،أَبَللا َك غم ْيعل ُم ُكـ ْـم ِديــنَ ُك ْم!)(،)44
أعهَل َلم" .قَل َ
ِّرسلولَهَ غ
َمل تن ال عسللائ َا " قَل غهل َ
لو" :اهللَ َ
 43محفق عهيه.
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لوس تعغن َلن َر َسلول
ه
ج
لن
حن
وا
ن
ل
ي
ل
ب
:
ال
ق
عنه،
اهلل
ْ
ر
اِلطاْ
بن
عور
عن
((
:
ِّنصه
.
مسهم
اه
ِّ
ر
)
(
َ
َ
َ
َ
غ
َ
غ
َ
َ َ هلل
لاه الثي ت
لنُن بَيل ت
لنُن َس َلو تاَ ال عشل غلع تر  ،ال
لاْ َ ،كل َ
ات َُلو  ،إ غذ طَهَل َلذ َعهَينلا َر َجل هلللا َك َ
اهلل صلهى اهلل عهيله ِّسللهم َذ َ
ت
ت
َسلنَ َن َرغكََحَي تله إت َىل
لس إت َىل النعليب صلهى اهلل عهيله ِّسلهم ،فَأ غ
ُلََرن َعهَيه أثلَ َر ال عس َف تر َِّ ،ال ُلَ غع ترفَهَ منعا َ
أح هلللن َ ،ح علىت َجهَ َ
لال َر َسللول اهلل صللهى اهلل
أخلللين َعل تن اإلسللالت  ،فَل َقل َ
َرغكَحَيل تله  ََِِّّ ،ل َلذ َك عفيل تله َعهَللى فَ تخ ََُل تلهَِّ ،قل َ
لال ُ :لَلا َِمَ عول َلن  ،غ
صللال َة َِّ ،بَ تلؤتَ العََكللا َة
لِن أ غن ال إلللهَ إالع اهلل ِّأ عن َِم عولناً رسل َ
ليم ال ع
عهيله ِّسلهم" :اإلسللال َ  :أ غن بَ غش َ
لول اهلل ِّ ،بَق َ
ت
صنقهَ !
و إتلَغي ته َسَيالً" .قَ َ
َِّ ،بَصوَ َرَم َ
ص َنقغ َ
اسحَطَ غع َ
ضا َن ََِّ ،حتَ عيف الََ َ
يو إن غ
و  .فَل َعكغَلنَا لَهَ َُ غسأَلَهَ ََُِّ َ
ال َ :
لؤمن بللاهللت ِّ ،مالئت َكحتل تله َِّ ،كحََل تله ِّ ،رسللهت ته ِّ ،الي للوت ت
ت
لين ع ل تن ا تإلميلَ ت
اآلخللر ،
لان  .قَل َ
قَل َ
لال  :فَلأ غ
َخ ت َ
ََ
ََ َ َ َ غ
لال " :أ غن بَل َ
َ
ال  :فلأَخلين عل تن اإلحس ت
لك
لان  .قَ َ
صنقو  .قَ َ
ِّبلَ غؤتم َن بال َق َن تر َخ تهت َِّ َكرهت"  .قَ َ
لال " :أ غن بَل غعََ َلن اهللَ َكأنع َ
غ َ
ال َ :
غَ
لأعهَ َم تمل َلن
َختلين َع ل تن ال عسل
ال َ " :مللا ا غسل َلؤ َ
لاع تة  .قَل َ
بَل َلراهَ فللق غن َملغ بَ َكل غلن بَل َلراهَ فقنلعلهَ َُل َلر َاك" .قَل َ
ِّل َعغنل َِللا بل غ
لال  :فَلأ غ
َ
َ
لال  :فل ت
لال " :أ غن بَهتل َلن ا ََملةَ ربلعحَل َِللا ِّ ،أ غن بَللرن احلََفللا َة العَللرا َة َ ت
لأخلين َعل غلن َأمار تاهتلَلا  .قَل َ
ال عسللائت تا"  .قَل َ
َ
العالَلةَ ر َعللاَِ
َ
َ
ت
ت
ت
لو :
لو َمهتيلاً  ،مثَع قَل َ
لال ُ" :لَلا عَ َول َلر  ،أَبَل غنرا َمل تن ال عسللائ َا " قَل غهل َ
لاِّلَو َن يف الََلغنليَللان" .مثَع انغطَهل َلق فَلهََتثغل َ
ال عشللاِ ُلَحَطَل َ
ت
ُا أَبَا َك غم غُعه َو َك غم تَُنَ َك غم")).
أعهَ َم  .قَ َ
ِّرسولَهَ غ
اهللَ َ
ال " :فقنعهَ ج غل َ
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ِكَاَُ" :نكم" ،ما َا الجركيب الهف ْ من عوو ِّاسح راق لكا معاين النُن! فرجذ ذللك
إىل أن مللا ذَكتل َلر فيلله مللن كهيللاتِ ،للْ أصللول الللنُنِّ ،أن مللا سلواِا فلرِّ ِّ .ال صللحة للَه إال
باالنَناِ عهى بهكِِّّ .ا جنا يف أن ما ذَكتَر يف احلنُت ملن أركلان ِّحقلائق إيلا ِلْ معلان
بعَنُة ِمضة ،راجعة إىل مع خضو القهب ِّا وار هلل رْ العا ني.
ِّعن أِّب ِرُرة  -ر ْ اهلل عنه  -أن رسول اهلل  -صهى اهلل عهيه ِّسهم  -قال مَينلا
أحل هلللن إالع َغهَََللهَ! فَ َسللن ََِّا َِّقَللا تربَوا،
ُن َ
ُن َُ غسل هلللر ِّلَل غلن َُ َشللا عَ الللن َ
ا للوِر الرِّحللْ لهللنُن(( :إ عن الللن َ
ت
اسحَعتينَوا بتال َل غن َِّةت ِّالعرغِّ َح تلة َِّ َك غلِْ تم َلن ال َن غَ تلة!))( )45قلال ابلن حكلر يف كلر ِلَا
ِّأبغش َرِّا ِّ !..غ
احلل للنُت(( :قولل للهِّ" :اسل للحعينوا بال َ ل ل غن َِّةت" ،أا :اسل للحعينوا عهل للى مناِّمل للة العَل للاَة بقُقاعِ ل للا يف
ا ِّقللات ا نشللطةِّ .ال َ ل غنِّةَ بللالفح  :س ليلر عأِّتل النِللا ترِّ ،قللال ا للوِرا :مللا بللني ص لالَةت ال َ ل َناةت
َ
َ
َ غَ
ِّطهللوت الشللوسِّ .العرِّحلةَ بللالفح  :السل بلعل َن اللَِّ تالِّ .ال َن غ لةَ  -بضللم أ عِّلتل ته ت
ِّفححلهِّ ،إسل ت
لكان
َ َغ
َ
غَ
اللالعت  -سليلر ت
آخل تر الهيل تلاِّ ،قيللا :سل َ الهيل تلا َكهل ته ِّ .للَا عل علل فيلله بللالحَعيل ِّ ،عن عول َلا الهيل تلا
َ غَ
أكل َق ملن عو تلا النِلا ترِِّ .لَه ا ِّقلات أطيلب أِّق ت
لات ا سلافرِّ .كأنله  -صلهى اهلل عهيله ِّسلهم
َ
َ
َ
ت
ت
ت
لار
سافر إذا سلافَلَر الهي َلا ِّالنِ َ
َ
خاطب مسافراً إىل َم غقصن ،فنََعل َِهَ عهى أِّقات نشاطه؛ ن ا َ
مجيع لاً عك لَ ِّانقطللذِّ ،إذا حت لعرن الس ل يف ِللَه ا ِّقل ت
لات الغونَش لطَتة أ غم َكنَغح لهَ الغو َناَِّم لةَ تم ل غن َغ ل غت
َ ََ
َ
َ َ
َ
َ
أن الــدنْـيَا فــي الْ َح ِقي َق ـ ِة َد ُار نَـ ْقلَ ـة إلــى اآل ِخ ـ َرةَِّ ،
وح ْي ـ ُن هــدَ اقســتعارةِ َّ
وأن هــدَ
َم َش ل عقةُ .
وصها أروء ما ي ُكو ُن فيها الب َد ُن ِ
ِ
ِ
ادةِ!))()46
للعبَ َ
َ َ
ْ
الوقَات بِ ُخ ُ َ ْ َ ُ َ
لال بعَنُللةهلل ،كهِللا بحضللافر – يف
ِّع َقائلت َلن إميانيللةهللِّ ،أعول هلل
لائق أخرُِّللةهللَ ،
فِللَه معللان قهَيللةهللِّ ،حقل َ
سياقات كىت  -لححنُن ا ع ا لوِرا "لهلنُن"ِّ .للَلك صل يف احللنُت أ عن ( َخغيل َلر تَُلنت َك َم
الغ َوَر َ!)(ِِّ .)47و مع قهيب صرو!
فوللنار "الللنُن"  -كللا الللنُن – إذن ،إيللا ِللو عهللى قضللية اإلنسللان مللذ ربلله الللَا خهقلله،
لححنُن مص ه ا خرِّا! الَا ِو خامتة ا طاو يف قصة الوجوَ الَشرا كهه! ِّكلا الحشلرُذ
 45رِّاه الَخارا.
 46فح الَارا.25/1 :
 47رِّاه الَل لَارِّ ،الطل للاين يف ا ِّس للاِّ ،احل للاكم ،ع للن حَُف للة ،كو للا رِّاه احل للاكم ع للن س للعنِّ ،ص للححه
ا لَاين يف صحي ا امذ.
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اإلسالمْ إيا ِو َائر حول َِا ا نار ،سلواِ يف ذللك ملا بعهلق با صلاحل الننيوُلة أِّ ا صلاحل
ا خرُِّللةِِّ .للو مللا قللرره – منللَ القللنمي  -كلليخ ا قاصللن العللامل الربللاين احلكلليم أبللو إسللحاق
الشللاطيب رمح لله اهلل ،يف قاعنب لله ا قاصللنُة ا ش للِورة ،ق للال(( :ا صللاحل ا حهَ للة ك للرعا ِّا فاس للن
ا سحنفعة ،إيا بعحل من حيت بقا احلياة الننيا لهحياة ا خلرن! ال ملن حيلت أِلواِ النفلوس
يف جهللب مصللاحلِا العاَُللة ،أِّ َرِ مفاسللنِا العاَُللة! ِّالللنليا عهللى ذلللك ( )...أن الش لرُعة
إيا جاِت لحخرٍ ا كهفني عن َِّاعْ أِوائِم حىت ُكونوا عَاَا هلل!))(.)48
ا ِِنلا نلال مثلنيُ ،حضلون حكولة بال لة – يف سلياق ملنِيف جتنُلن اللنُن ِّبيلان
ِّللن ع
مرابلب أِّلوُابله  -حلن ا لنَُن ا عاصلرُنِ ،لو ا سلحاذ بلنُذ الَملان سلعين النورسلْ رمحله
اهللُ ،قول( :إن نسَة ا خالق ِّالعَاَة ِّأمور اآلخرة ِّالفضيهة يف الشرُعة ِلْ بسلذ ِّبسلعون
با ائللة! بينوللا نسللَة السياسللة ال بحكللاِّع الواحللن با ائللة!)(ِّ .)49مللن مثَع قللال يف بيللان بربللوا
حكيم( :إ عن أسعن إنسان يف ِلَه احليلاة اللننيا ِلو ذللك اللَا ُحه عقلى اللننيا َمضلي َ َجغن تنُعلة!
َُِّعن إىل أهنا ِكَاُِّ ،عوا ِّفق ذلك .فِلو ِبلَا الحهقلْ ُلحوكن ملن أن ُنلال أع َلم مربَلة،
ِّحي ى ِبا بسرعة ،بهك ِْ مربَةَ ر ى اهلل سَحانه! إذ ال َغأ َع َلا قيولةَ ا لاس الثوينلةَ الَاقيلةَ
تلقطَذ عجاجية بافِة ( )...نعم! إ عن ا مور الِت بعلوَ إىل اللننيا ِلْ مثابلة قتطَلذ عجاجيلة قابهلة
لور الَاقيلةَ الللِت جللال اآلخللرَة ِللْ بقيول تلة ا للاس ا حللني الثوللني!)( )50ذلللك
لهكسللر! بينوللا ا مل َ
َمثَ َا احلقائق اإلميانية ا خرُِّةِّ ،ما بعهق ِبا من قول أِّ عوا.
ِّمن ِنا كان جوِر الرسالة القرآنية إيا ِو إنَار الَشرُة رق اهلل الع يم عهيِاِّ ،ملا ُنَل
عهللى ذل للك م للن مع للاين العَوَُ للة ،يف طرُ للق الس ل إلي لله بع للاىل؛ َر َغَ لاً َِّرََِ لاً ،مث م للا ُجرب للب ع للن
اإلخالل بله أِّ الوفلاِ ملن مصل ِّجلَاِِّ .يف ذللك جلاِت اآلُلات ِّالسلور بلجرن لَيلان حقيقلة
لاْ
احلياة الننياِّ ،اقرأ القرآن من أِّله إىل آخره  -من خالل َِه احلقيقة  -جتن أيلا ِلو "كح هلل
أخلرِّا" بامحيللاع! ِّملا "احليللاة اللننيا" يف ِللَا السلياق إال ِّسلليهة بابعلةِّ ،آلللة خاَملة لهخللرن.
ص َخ به ِلَه اآلُلات الصلارخاتَ ( :ك َلا نَل غفلس
ِّأا حقيقة يف القرآن أكن ِّأِول من مثا ما بَ َ
48

ا وافقات.18-17/9:
كهيات رسائا النور :صيقا اإلسال .226 :

50

ا كحوبات.91 :

49

71

ت
ت ت
ت
ت ت
لاع.
َج َورَك غم َُل غوَ الغقيَ َامة .فَ َولن َع غحل تَ َ َعل تن النعلا تر َِّأ غََخ َلا ا غَنعلةَ فَل َقل غن فَ َ
َذآئ َقةَ الغ َو غوتَِّ .إعيَا بَل َوفعل غو َن أ َ
ت
ت
لب
احلَيَاةَ ال َننغليَا إتالع َمحَلا َ الغ َ َلرِّتر!)(آل عولرانََِّ ( ،)185:ملا َِ تلَهت غ
َِّما غ
احلَيَلاةَ الل َننغليَا إالع َغهلللو َِّلَع هلل
ِّإت عن النعار ت
احلَيَل َوا َن لَ غو َكانَوا َُل غعهَ َوو َن!)(العنكَوت.)62:
اآلخَرَة َت َْ غ
َ
َ
ِّأا خللل أِّقللذ عهللى الللنفس ِّأكللن ،مللن ِللَا الَيللان الربللاين الرِيللب! ( ات غعهَ َو لوا أَعيلَلا غ
احلَيَللاةَ
ت
ت
ت
ت
لب
لب ََِّغل هلللو َِّتعُنَللةهلل َِّبَل َف ل َ
ال ل َننغليَا لَع ل هلل
لاخهللر بَلغي للنَ َك غم َِّبَ َك للاثلَهللر يف اغ غَمل َلوال َِّاغ غََِّالَ! َك َوثَل تلا َغغي للت أ غَع َك ل َ
ت
ت
ُن ََِّم غ تفَرةهلل م َلن الهع تله
اْ َك تن هلل
ييف فَلحَلَراهَ َم غ
ص َفراً مثَع َُ َكو َن َحطَاماً! َِّتيف غاآلخَرةت َع ََ هلل
عار نلَََابَهَ مثَع َُِ َ
الغ َكف َ
احلَيَاةَ ال َننغليَا إتعال َمحَلا َ الغ َ َلرِّتر! َسلابت َقوا إت َىل َم غ تف َلرة ملن عرب َك غلم َِّ َجنعلة َع غر َ َلِا َك َع غلر ت
ه
ان! ََِّما غ
َِّتر غ َو هلل
ت ت
ه أ تَع لن ت ت
ال عسل َلواِ َِّاغ غَر ت
ضل َلا الهعل تله ُلَ غؤبتيل تله َملن َُ َشللاَِ َِّالهعللهَ ذَِّ
لك فَ غ
ُن َآمنَلوا بتالهعل تله ََِّر َسلله ته! َذلل َ
غ
عت لهعللَ َ
ض تا الغ َع ت ي تم!)(احلنُن.)91-91:
الغ َف غ
مللاذا بقللْ إذن  ..فللأا كللِْ يف القللرآن ال ُللنِّر ِبللَا ا للنار ِّأا كللِْ منلله ال ُحكلله حنللو
ِ للَا ا س للار َأِّمل بك للن الكهو للات اآلِّىل لرس للول اإلس للال  ُ ،للو أم للره اهلل بالص للن بنعوب لله -
إعالن لاً لهعللا ني  -أن خطللب النللاس  -ع
أِّل مللا خطللَِم  -بقوللله صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم( :إين
نَُر لكم بني ُنا عَاْ كنُن!)()51
فوللا بالنللا اليللو – يف للال العوللا اإلسللالمْ  -نَشللر النللاس نللة أر للية ِّننسللى قضللية
اإلنسان الكلن :اآلخرة!
لقللن احنرفللو بصللورات كث ل منللا فعللال! ِّايفللنعنا مقللوالت َ ناِللا بأنفسللنا فكنللا حن لن أِّل
للحاُاِا! لق للن أب للى عهين للا ح للني م للن ال للنِر ِّج للننا أنفس للنا يف مواجِ للة الحي للارات ا اركس للية
ِّالفهسلفات اإلحلاَُلةِّ ،الن رُلات ا اَُلة الللِت بَل مشلرِّعِا كهله عهللى علره جنلة ِّمهيلة عهللى
ا ره! فسقطنا يف الفخ إال قهيال! مث صرنا حنن أُضلا نَشلر النلاس  -عهلى سلَيا ا نافسلة –
بوعوَ ماَُة ِمضةِّ ،نقنمِا عهى أهنا مربكَات مشلرِّعنا ،أصلالةً ال بَعلاً ،محوسلهني إىل ذللك
بكث من ا صطهحات اللاقة يف عامل السياسة ِّاإلعال !
لقل للن خل للنعو احلركل للة اإلسل للالمية نفسل للِا بنفسل للِا ،عنل للنما ِّأفل للو مفل للاِيم "الشل للوولية"
اإلسالمية ،كرَ فعا عهى حركة جتَاِ اإلسال الحارَيية ،اللِت قصلربه عهلى ا ذكلار ِّالعَلاَات
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يف الحكاُا ِّالَِّاُلا .فراِنلو  -يف سلياق رَ الفعلا  -عهلى الشلوول ،لكنِلا – ملذ ا سل -
مل برب الرِان! ف هعَو العاَات عهى العَاَات ،إال قهيال!
ِّاإلسلال كللاما لكللا معللاين احليلاة نعللم ،بهللك حقيقللة راسلخة مللن حقائقلله الكهيللة ،ال ملراِ
فيِللا ِّال إكللكالِّ .لكللن أُللن مللن ُضللَا ا يلَان ِّأُللن مللن ُربللب أِّلوُللات الللنُن كوللا عر للِا
النُن ال كوا بشحِيِا رغائب الصلحافة ِّاإلعلال ! مث أُلن ملن َُل الفلرِّ عهلى ا صلول ِّال
ُقهب ا يَان
لقللن جعللا كث ل مللن أبنللاِ احلركللة اإلسللالمية ا عاصللرة حقللائق القللرآن ا خرُِّللة  -الللِت ِللْ
منا النُن ،كا النُن  -بابعة " نة الننيا"! ِّذلك بسلَب الحوأيل السلِْ فِلو "مشوليلة
اإلسال " يف كث من مقوالهتم ِّخطاباهتم!
ِّلقللن آل ِللَا ا للنِيف ا قهللوْ بللَعل الحيللارات إىل نسلليان اآلخللرة إال قهلليالً! اللا أَن إىل
طرَِا من القاموس النضاِل لهحركة "اإلسالمية".
ِِّك للَا صل لرنا إىل نحيك للة عكيَ للة ِِّ :للْ الحألي لله الالك للعورا ليفنس للان! فك للان أن اححه للو
"حقوق اإلنسان" مربَة "حقوق اهلل" رْ اإلنسلان! َائولا يف إطلار مفِلو "مشوليلة اإلسلال "!
كَا!
فأُن اِلها إذن
إن عهينللا أِّال أن نعيللن قلراِة القللرآن ،مللا ِللو خطللاْ رْ العللا ني ليفنسللانُ ،ضللون حتقيللق
كللا مفللاِيم الللنُنُِّ ،وثللق مفاِيوِللا بوثيقللا ال ُللن للاال لَاطللا أِّ ِبحللان! ِّذلللك مللا حنللاِّل
صناعحه رول اهلل اآلن.
خلل في الفطرة!

فللقذا مجعللو ذلللك إىل مللا أسللهفنا مللن مقللنمات منِكيللةِّ ،جللنت أن اِلهللا اليللو قللن
أصللاْ فِطْـ َـرةَ اإلنسللان ،إصللابات بحفللاِّت عهللى حسللب موقللذ ذلللك اإلنسللان  -قربللا ِّبعللنا،
ِّقَللوال ِّرفضللا  -مللن مشللرْ القللرآن .إال أن اإلصللابة يف ِللَا العصللر – رغللم بفاِّهتللا  -عامللة
كللامهة ،ق للن مس للو أغه للب بصللورات اإلنس للانِّ ،عو لران اإلنس للان ،مللن يف ذل للك إنس للان ِ للَا
الصل ل اإلس للالمْ الل لراكل يف س للَاق احلرك للات ِّالحن يو للات اإلس للالمية ا عاص للرة! ف للاخحالل
ا فللاِيم الفطرُللة ِّا للطراِبا ،أنللحيف فحنللة عامللة أكللَه مللا بكللون – يف عوومِللا ِّمشو للا  -بللالف
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الِت ذكرِا النيب  -صهى اهلل عهيه ِّسهم  -يف بيانه الرِيب ا ُقذ بني ُلنا السلاعة ،فسل عوى
ت
َِغي َو تاِ الَ بَل َلن َ أحللناً مللن ِللَه ا مللة إالع لطوحلله لطوللة! فللقذا قيللا :
مللن بللني مللا مسعللى( :فغحلنَلةَ اللن َ
ت!)(ِِّ .)52للْ أكللَه أُضللا مللا بكللون  -يف عوومِللا ِّمشو للا  -بل ل(فحنل تلة ال َقطغل تر)
لاَ غ
انقضللو َمتلَ َ
و
َس َامةَ بن عُلن ر لْ اهلل عنله( :أَ عن الن تليب – صلهى اهلل عهيله ِّسلهم  -أَ غك َلر َ
ا َكورة فيوا رِّاه أ َ
ت ت 53
لالَِ « :لا بَللرغِّ َن ملا أَرن إت
ن َم َواقت َلذ الغ تفل َ ت تخلالَ َل
َر
ين
ق
مث
.
)
َعهَى أَطلَم تم غلن آطَلات الغ َونُنَلة(
َ
َ
َ
َ
ََ
ََ
غ َ
بلَيَللوبت َك غمَ ،ك َو َواقتل تذ الغ َقطغل تر»!)( )54أالَ ِّإن حللال الفطللرة اإلنسللانية اليللو لكللَلك! نعللمِّ ،إليللك
الَيان!
ِّلك للن ،لنش للر أِّال يف مقارب للة ِ للَا ا فِ للو  ( :ت
الفطغ ل َلرة) ،بع للن مفِ للو "اإلس للال " ِّمفِ للو
"النُن" .فِْ سهسهة محعا نة ،بعضِا من بعل.
ِّلنَنأ النعون بالقول عهى سَيا الحعرُ  :إذا بقلرر أن اإلسلال َُلن ،فهلك أن بقلول :إن
النُن فتطغرةهلل! با لك أن بقول :إن النُن ِو ت
الفطغَرةَ!
َ
ِِّنا حنسب أننا نقجرْ أكثر ِّأكثر من بشخيال اِلها ،عسلى أن نلحوكن  -بلقذن اهلل -
من ِّص منِاٍ العوا.
ِّلنعن سؤال الََ َن تِيع تة الثالثة :ما الفطرة
ت
الفطغل َلرةَ – كوللا سللححَني بأَلحِللا – ِللْ :ذلللك السللر الكللامن يف قهللب ال لرِّ  ،إهنللا ا للوِر
ا كنلون لهخهلق اإلنسلاينِّ ،السللر ا صلون لهوجلوَ الَشلرا ،فِللْ أ الهطلائ ِّ ،مرجلذ ا سلرار
يف ا عل ل الوج للوَا حلقيق للة "اإلنس للان" .بكوا للا ُكو للا مفِ للو اإلنس للانِّ ،بنقص للِا ُ للنقال
معناهِّ ،بايفرامِا الكهْ َيرٍ عن طَعه ِّحنه إىل ََ َرتك ا ع الََل َِ توْ نس احليوان!
ف للأا م للس للا ِّأا خ للنإ ُ للؤَا ححو للا إىل ا للطراْ – عه للى ق للنر ذل للك ا للس ِّذل للك
اِللنإ  -يف ا عل الوجلوَا ليفنسللانِّ ،إىل جلَا نفسلاين ِّاجحولاعْ؛ مللا ُفليل منِلا عهللى
ِّجللوَه الرِّحللاين ِّا سللواين مللن معللاين احليللاة! ذلللك أ عن تَل َلرِّ ت الفطللرة َرجللات ،متامللا كوللا
 52رِّاه أمحن ِّأبو َاَِّ ِّاحلاكمِّ ،صححه ا لَاين يف صحي ا امذ الص .
 53ا َطَم :بضوحنيِ ،لو :كلا حصلن مَل ركلارة عهلى ِي لة مربعلة .مجعله :آطلا ِّ .قلن كانلو ِنلاك يف
عِن النَيصهى اهلل عهيه ِّسهم ،آطا بضواحْ ا نُنة حلراسحِا.
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رِّ ا سن ،فخنإ ا هن لليس كشلق الهحلمِّ ،ال ِلَا ككسلر الع لمِّ ،ال ِلو كَقلر اللَطن
أِّ طعللن الصللنر! فعهللى قللنر الح ي ل لطَيعحِللا ُكللون حكللم الفسللاَ يف ا ره! إذ ِللْ مللن
لهخ غهق الَشرا.
أخال خصائال الصنذ اإل ِّْ ،الحكوُن الرباين َ
ِّللَلك كانلو ت
الفطغ َلرةَ – مللا ِلْ "اسلم ِيللأة" كولا ُقلول النحللاة ِ -لْ الصلورة النفسللانية
ا ِّىل الللِت خهللق اهلل عهيِللا اإلنسللان ،مللا سل عواِا عهيلله مللن بلواعن ِّكوللال .أا قَللا بللنخا اليللن
الَشرُة العابثة فيِا باِلر ِّاِلنإ.
ِّمن ِنا كان بنخا اإلنسان فيِا بالح ي ِّالحَنُا م امرة خاسرة قطعا؛ نه بنخا فيوا
ال عهللم للله بلله مللن أمللر خهقلله ِّماِيللة ِّجللوَه! ِّلللَلك كللان انوعللا مللن مللن ُللنه الطائشللة إىل
صننِّقِا قصن ِماِّلة العَت بسرِا! إذ فساَ كِْ من حقيقحِا ال ميكن بالفيه بأا إصال
جِللول مللن عنللنه ،أِّ أا اسللحنراك بهيللن مللن عهولله! بللا ال بللن فيلله مللن بللنخا ثللان ِلالقِللا
ت
َنشأ ََِا أ عََِّل َملعرة ََِِّ َلو
الع يم ،الَا ال بعكَه اإلعاَة كوا مل ُعكَه الَنِ! ( قَ غا َغحييت َيِا العَا أ َ
ت
ت
ليم)(ُ للس .)72:فِ للو ِّح للنه  -س للَحانه  -العه لليم بأسل لرارِا ،اِلَل ل بطَيع للة
ب َك للا َخ غه للق َعه ل هلل
اِلََت َ )(ا هك.)12 :
بركيَِا( .أالَ َُل غعهَ َم َم غن َخهَ َق ََِِّ َو الهع تطي َ غ
ذلك ِو مقحضى الَيان النَوا العويق ملن قولله صلهى اهلل عهيله ِّسلهمَ ( :ملا تم غلن َم غولَلوَ إالع
ُولَ َن عهَى الغ تفطغرةت ،فَأَبلواه ُلِوَانتته أَِّ ُلنَصرانتته أَِّ ميََكسانتتهَ ،كوا بَلغنلحتيف الَ تِ ت
يولةً مجَغ َعلاَِ َِ غلا
َ َ
يولةَ َِب َ
َ َ َ َ
َ ََ َ َ َ َ غ َ َ غ َ
َتحت َسللو َن فت َيِللا تمل غلن َج ل غن َعاَِ )(ِّ )55يف رِّاُللة مسللهم عُللاَة مِوللة ،نصللِاَ ( :ك َوللا بَلغنحت َكللو َن غت
اإلبتل َلا
ت ت
لب ِلَا الكلال النَلوا
فَل َِ غا َجت َنِّ َن ف َيِا َج غن َعاَِ َح عىت بَ َكونَوا أَنغلحَ غم َغجت َنعَونلَ َِا!) فحنبر! ما أعك َ
العويق!
فللال ُكللون الحللنخا يف ِللَا ا عل الهطيل ا ونللو إذن ،إال ِللون ِّ للالالً! ِّلللَلك جعللا
مقحضللى ِللَا
اهلل الللنُن أسللاس الصلليانة للَا السللر العكيللب يف مع ل الوجللوَ اإلنسللاينِِّ .للو َ
ت
عت
ت
ُن أَهَ َولوا أ غَِ َلواَِ َِم بت َل غت ع غهلم فَ َولن َُل غِلنا َملن اَ َ علا الهعلهَ
النال القلرآين الع ليم(( :بَ تلا ابلعََ َلذ اللَ َ
ت
ت ت
عاصل ترُن .فَلأَقتم ِّجِل ت
عت ع
ُا
ََِّملا َ لَلم مللن ن ت َ غ َ غ َ َ
لك لهللنُ تن َحنيفلاً فطغلَلرَة الهلله الل تلِت فَطََلر النعل َ
لاس َعهَغيل َِللا .الَ بَلغَللن َ
ت
ت
ت
لاس الَ ُلعهَو للو َن .منتيَتل ت ت
ت
يو لوا
ِلَغه ل تلق الهعل تلهَ .ذل ل َ
ُن الغ َق للي َمَِّ .لَكل ل عن أَ غكثَ ل َلر النعل ت َ غ َ َ َ
لني إلَغي لله َِّابعل َق للوهَ َِّأَق َ
لك ال للن َ
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صلالََةِّ .الَ بَ َكونَلوا تمللن الغو غشل تركت ت ع ت
ُن فَلعرقَلوا تَُلنَل َِ غم ََِّكللانَوا تكلليَعاً َكل َلا تحل غلَْ تملَلا لَل َلنُغ تِ غم
َ َ َ
ال ع َ
ني .مل َلن الللَ َ
فَ تر َحو َن()).الرِّ .)11-92:
ففطرة اهلل الِت فطر الناس عهيِلاِ ،لْ صلورة اللرِّ ا ؤمنلة ،ا َوللة عهلى صلفاِ اإلخلال
هلل ،مللا ِ للو رْ الع للا ني ،اِل للالق ِّح للنه لك للا كللِْ ،ا س للححق ِّح للنه لهعَ للاَة م للن َِّن ك للا
كِْ .من ِنا َُنأ بصور مع الفطرة فيحفر بعن ذلك إىل كا أعوال اللنُن ،سلواِ يف ذللك
مللا كللان مللن الرِّحانيللات أِّ مللن ا سللوانيات .ن الللنُن ِللو ا ؤِللا ِّحللنه عهللى حتنُللن معل
الفطرةِِّ ،و ا ؤِا ِّحنه عهى صيانحِا ِّرعاُحِا .خاصة ِّأن اهلل  -جا عاله  -جعا الرِّ
ركوح لله االبحالئي للة م و للورة با س للن ،أِّ ا س ل َلن م و للورا ِب للا ،عه للى س للَيا الح للناخا ِّاالمحل لَاٍ
الننيوا ،لححقيق حكوة االبحالِ .فكانلو فطلرة اللنفس إذن بلَلك مِلنَة بالضليا يف غولرة
ن لواع ا سللن احليوانيللةِّ ،يف َِّ َحل تلا رغائَلله الطينيللة؛ إن ِللْ مل بَضللَا بالحِللَُب ِّالحشللَُب،
لحَقللى عهللى أصللا خهقحِللا ،مللا ِللْ فطللرة نفسللانية أِّىلِِّ ،يللأة رِّحانيللة سللابقةَ ،ولللة عهللى
بسوُة بامة ِّبواعن حكيم.
ِِّلَا حييلا عهللى ذللك ا فِلو القللرآين العكيلب ،ا ؤسلس صللا اإلميلان يف اِلهلق الَشللرا
ابحناِ ،ملا ِلو سلر ملن أسلرار الغو غه ت
لك ِّا هكلوت ،لكنله مِلنَ بالضليا يف محاِلات ال فهلة علن
َ
ً
لك تملن
َخ ََ َربَ َ
صيانة العِن ا ِّلِّ ،ميثاقه ا ؤ عسس عهى الفطرة ا ِّىلِِّ .و قوله بعاىلَِّ ( :إت غذ أ َ
ت
ت
ت
لو بتل َلرب َك غم قَللالَواغ بَلهَللى َكل تِ غننَا! أَن
بَل ت َ
آَ َ مللن أَ َِللوترِ غم ذَرُعلحَل َِ غم َِّأَ غكل َلِ َن َِ غم َعهَللى أَن َفسل تِ غم أَلَ غسل َ
تت
ت ت
ني .أ غَِّ بَل َقوللَواغ إتعيَلا أَ غك َلرَك آبَا َنَلا تملن قَلغَ َلا ََِّكنعلا ذَرُلعةً ملن
بَل َقولَواغ َُل غوَ الغقيَ َامة إتنعلا َكنعلا َع غلن َِل ََا َغلافه َ
ت
ت
تت
ك نلَ َفصللا اآلُل ت
لات َِّلَ َعهع َِل غلم َُل غرتجعَللو َن!)(ا ع لراو:
بَل غعللنِ غم أَفَلحَل غِه َكنَللا تملَلا فَل َعل َلا الغ َوغَ تطهَللو َن ََِّك ل ََل َ
َ َ
.)172 -179
فالص لليانة للَا ا ع ل  ،هت للََُا ِّبش للََُا ِ ،للو بالض للَا م للا بق للو ب لله أحك للا الحكهي ل ال للِت
جاِت ِبا الشرُعةِّ .ال كلِْ ملن اللنُن َيلرٍ علن ِلَا ا عل ِّ .للَلك فقنلك بلرن كيل ميحلن
مع ل الفطللرة يف اإلسللال  ،مللن ا نطهللق ا ِّل لهللنُن ،يف بيللان ِيللأة ا للؤمن النفسللانية الَاطنللة،
ابح للناًِ م للن حقيق للة الحوحي للن م للا ِ للو إخ للال العَ للاَة هلل ِّح للنهِّ ،انحِ للاًِ بَي للان ِي للأة ا للؤمن
ا سوانية ،اا ُحعهق قصال الفطرة ال اِرة يف جتهياهتا ا والية.
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ف للا ع ا ِّل – ا ي للأة اإلمياني للة  ِ -للو ا ص للا ِِّ ،للو م لربَا بع للامل ال ي للبِّ ،ل للَلك فِ للو
صللننِّق السللر ،حيللت ُكوللن ا عل الوجللوَا ليفنسللانِّ ،ا عل الثللاين – ا يللأة ا سللوانية -
إيا ِو الفرِّ ا حكهية منه عهى عامل الشِاَة.
فالنصو الشرعية ا ؤسسة لهوع ا ِّل ِّا َينة لهُ ،حقنمِا ِلَا اللنال القلرآين ا لَكور،
بعَارابلله الصللرحية الوا للحة يف بنللاِ ا عل اإلميللاين لهفطللرة ،مللا ِللْ إخللال هلل الواحللن القِللار،
ِّنفْ لكا الالت ا ِلواِ ِّا غيلارِّ .عهيله جتلرا كثل ملن الَيانلات النَوُلة الصلحيحة ،ملن
مثللا حللنُت الفطللرة ا للَكور يف مشللول كهيحِللا عهللى كللا مولللوَ بشللراِّ .قللن صل عللن النلليب -
صهى اهلل عهيله ِّسلهم  -غل ذللك ملن النصلو  ،اللِت بؤصلا لَا ا عل الحوحيلنا ِّبفصلهه،
منِا قوله لهوؤذن ِّقن مسعه ُرفذ ا ذان بالحكَ يف الصحراِ( :عهى الفطرة!)(ِّ )56منِا قوله
ك فَلحَل َو ع لأغ َِّ َللوَِ َك
لو َم غ
لك َع َ
عهيلله الصللالة ِّالسللال لهللاِ بللن عللاعْ ر للْ اهلل عنلله( :إتذَا أَبَلغيل َ
ضل َ
ت
لته ع ت
لو
و َِّ غج تِللْ إتلَغيل َ
صل َلالة ،مثَع ا غ لطَك غذ َعهَللى تكللق َ
لكَِّ ،فَل عو غ ل َ
َس لهَ غو َ
ك اغ غَميَل تن ،مثَع قَل تلا" :الهع َِ ل عم أ غ
ك.
لك إتعال إتلَغي ل َ
لكَ ،ال َم غه َك لأَ ََِّال َمغن َكللا تمغنل َ
لكَ ،ر غغََ لةً ََِّرغََِ لةً إتلَغيل َ
ت أَ غِ ل ترا إتلَغيل َ
أ غَم ل ترا إتلَغيل َ
لكَِّ ،أَ غَلأغ َ
ت
الهعِ عم آمغنو بت تكحابت ت
لو َعهَلى
و" .فَلتق غن َم ع
لو تم غلن لَغيلهَحت َ
وَِّ ،بتنََتي َ
َ َ َ َ َ
لك فَأَنغ َ
لك العلَا أ غَر َسل غه َ
ك العَا أَنغلََلغ َ
ت ت 57
الغ تفطغرةت! ِّاجع غهِ عن ت
آخَر َما بَلحَ َكهع َم به!)( )ِّ .غ ذلك من النصو كث  ..فكا َِه ا علاين
َ َ غَ َ
لهفطللرة برجللذ إىل أصللا ِّاحللن ِللو مللنار الحوحيللن ِّاإلخللال  ،الللَا ِللو الصللورة ا َهيللة ا ِّىل
لهنفس اإلنسانيةِِّ ،يأهتا الرِّحانية الِت كانو عهيِا ُو َس عو َاِا بارئَِا جا عاله.
ِّأما ا ع الثاينِِّ ،و امحلناَ جتهيلات الفطلرة إىل ا لاِر ا واليلة ا سلوانية ،فولن أكلِر
ت
اِلتحَللا َن َِّ ،تاال غسللحت غح َن َاَ،
لس :غ
النصللو اللوارَة يف ذلللك قوللله صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم( :الغفطغل َلرةَ َْغل هلل
ت
اإلبغ تاِّ ،قَ َ ت ت
يم اغ َأغ َفا تر)58().
َِّنَلغح َ غت َ
ال الشعارَِّْ ،بَل غقه َ
لالَ ( :كللا َن رسل َ ت
 56رِّاه مسللهمِّ .نصللهَ :عل غلن أَنلَ ت
صلهعى اهللَ َعهَغيل تله َِّ َسلهع َم َُ تل َ إت َذا طَهَل َلذ
لس بغل تن َمالتللك قَل َ
لول الهعلله َ
ََ
لك َِّإتعال أَ َغ ل َلار .فَ َس ل تلو َذ َر َج ل ًلال ُلَ َق ل َ
الغ َف غك ل َلرََِّ ،ك للا َن َُ غس للحَ تو َذ اغ َ َذا َن فَ لتق غن َتمس ل َلذ أَ َذانًللا أ غَم َس ل َ
لول" :الهعللهَ أَ غكََ ل َلر! الهعللهَ
ال رس َ ت
لال" :أَ غك َلِ َن أَ غن َال إتلَلهَ إتعال الهعلهَ! أَ غك َلِ َن
صهعى الهعه َعهَغي ته َِّ َسلهع َمَ " :عهَلى الغ تفطغ َلرةت!" مثَع قَ َ
ول الهعه َ
أَ غكََل َر!" فَل َق َ َ َ
لول الهعل تله صلهعى اهلل عهَيل تله ِّسلهعم" :خرجللو تمللن النعللا تر!" فَلنَ َللرِّا فَلتق َذا ِللو ر ت
اعللْ
لال َر َسل َ
أَ غن َال إتلَللهَ إتعال الهعللهَ!" فَل َقل َ
َ
ََ َ
َ غ َ َ َ ََ غ َ َ
َ
تم غعًَن).
 57محفق عهيه.
58

محفق عهيه ،من حنُت أِّب ِرُرة مرفوعا.
76

ِِّنللاك اربَللا ِّثيللق بللني ا عنيللني؛ لكللون الثللاين امحللناَا لللهِّل – مللن جِللة ِّ -جتللا مللن
جتهياب لله؛ ِّ ن لله – م للن جِ للة ثاني للة  -عالم للة س لليويائية عه للى س للالمة الَ للاطن ،م للا ِ للو هت للَُب
ِّبش للَُب ،فِ للو َائ للر عه للى مع للاين الق للال ِّالنح ل ِّالحقه لليمِّ ،م للا ك للاِبِا م للن مع للاين الص لليانة
الحشرُعية لهفطرة اإلنسانيةِّ .بهك كهِا جتهيات ا أب أن ُقذ يف عامل النفس أِّالً ،من قال
ِّنح ل ل ِّبقه لليم لهن ل لواع الطيني للةِّ ،الرغائ للب الش للِوانية ،ال للِت بَُ للل ب للا ؤمن ع للن ِي للأة الص للورة
النفسللانية ا ِّىل :الفطللرة اإلميانيللة ،مللا أعهِللا بنحللرو عللن حقيقللة الحوحيللن ِّاإلخللال  ،إىل
الالت ا ِواِ ا عَوَة من َِّن اهلل!
فالفطرة يف اإلسال إذن مع ِّاحن منسكم .راجذ إىل اإلميان اِلالالِّ ،النُن اِللالال،
مث إىل ما انَ عهلى ذللك ملن حقيقلة اِلهلق اإلنسلاين ،بسلوُةً ِّبقلنُراً .بلنِاً باحلقلائق اإلميانيلة
ِّسللائر الحصللورات ا فِوميللة عللاين اِل ل ِّالش للرِّ ،احلللق ِّالَاطللاِّ ،انحِللاًِ بللا واق الس للهوكية
االجحواعيللة ،مللا بحضللونه مللن سللالمة ا ذِّاقِّ ،صللال العللاَاتِّ ،سللائر لرِّْ الحصللرفات
الَشرُة يف العوران ِّاحلياة.
لكن ذلك مجيعا قائم عهى ا ع ا ِّل ،أع الصورة النفسانية ِّا يأة الرِّحانية ليفنسان،
م للا ِّص للفنا ِّأص للهنا .ف للال ُس للهم ك للِْ م للن الف لرِّ يف للال الحكهي للات العوراني للة ِّاالجحواعي للة
ِّا سوانية إال به.
ِّالنللاأر يف مأسللاة اإلنسللان ا عاصللر اليللو ُللنرك أن الفسللاَ احلاصللا يف االجحوللا الَشللرا
فس للاَ عويل للق جل للنا ،مع ل ل أنل لله مل للس ب ل لواعن الفطل للرةِّ ،خل للر صل للورهتا ا ِّىلِّ ،خل للنإ أخل للال
خصائصِا الَاطنة؛ فنحيف عنه ا طراْ كَ ِّ ،فو ى عارملة يف كلا منلاحْ العولران الَشلرا!
فشللاِو الفِللو ِّالحصللوراتِّ ،كللاِو ا ذِّاق ِّالحصللرفات! ِّكللاِو احليللاة الَشلرُة أمجعِللا!
إال ما كاِ اهلل.
فكا رِّْ االحنراو الَشرا ا عاصرِّ ،كا صور الحورَ عهى اهلل ،سواِ يف ال اإلميان
ِّالحوحيللن ،أِّ يف للال العَللاَات ِّا عللامالت ِّا خللالقِّ ،سللائر لرِّْ الحشلرُذ ِّأنلوا ت اللنَ َ تم
اإلسالميةِّ ،ما كاِبا من خرق سافر عرُلِّ ،مترَ عهلى كلؤِّن الربوبيلةِّ ،انحِلاك حلقلوق اهلل،
ما ِو رْ الَشلرُة ِّرْ العلا ني .كلا ذللك راجلذ عهلى اإلمجلال إىل احنلراو يف ا عل الَلاطن
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لهفط للرة؛ بسل للَب م للا حص للا للا م للن بشل للوِات يف ا ف للاِيم اإلمياني للةِّ ،احنرافل للات يف فرِّعِ للا
السهوكية ِّا خالقية.
ِّخَ لَلك إن ك و مثال العرا السافر الرِيب ،الَا آل إليه حال ا رأة ا سهوة اليو ،
ِّمل للا ُقل للذ مل للن االربكل للاس ا صل للنو لهشل للَاْ – ذكرانل للا ِّإناثل للا  -يف الشل للِواتِّ ،بل للرَُِم يف
مسللحنقعات ا وبقللاتِّ ،مللا حيللنذ – يف سللياق ذلللك  -مللن االنحِللاك الفللاجر احملوللو حلرمللات
اهلل ،كللا ذلللك ِّمللا يف معنللاه راجللذ إىل مللا حللنذ لللنن ا يللا ،مللن احنرافللات ِّبشللوِات يف
صننِّق ا سرار ا تَتهْ :الفطرة! لقن ا بطَيذ الحصورات ِّا ذِّاق عهى متكيلن صلور الَاطلا،
ِّب لَُني مفللاِيم الضللالل! فحصللا اسللحقَار معللاين ا وللال ِّاحليللاِِّ ،اسللححالِ معللاين الفحللل
ِّالَللَاِ! ِّط للى الحوللرَ عهللى كللا معللاين القلليم الفطرُللة ِّا خللالق الفا للهة! ففسللنت حاسللة
الَِّق الرِّحْ لنن اإلنسان ،متاما كوا ُفسن الَِّق احلسْ لنن منمن اِلوور ِّا خنرات،
عنللنما بلراه ُسللححهْ رِّائحِللا النحنللة القللَرة! فِللَا ِّذاك ،كالمهللا فسللاَ يف أصللا الفطللرة مَللني!
ِّلَلك صرنا يف حاجة إىل إعاَة بأسليس جنُلن فلاِيم اِلل ِّالشلرِّ ،ا ولال القلَ ِّ ،احللق
ِّالَاطللاِّ ،الصللال ِّالفسللاَ ،إىل غل ذلللك مللن ا قللوالت ِّا فللاِيم ا ؤسسللة لهحيللاة العورانيلة
عهى ا ره يف كىت صورِا احلضارُة.
َِِّا لن ُقو به فلرَِّ ،ال مجاعلة إسلالمية ِملنَِّةِّ ،ال حلَْ ُصلار يف َائلرة ليقة ،بلا
ِللَا مش لرِّ بعثللة جتنُنُللة كللامهةُ ،للنِل بلله جيللا كامللا مللن العهوللاِ العللامهنيِّ ،احلكوللاِ
الربانيني؛ بقصن رَ الَناِ إىل أصههِّ ،إعاَة صياغة اإلنسان عهى أسلاس ملواعُن اللوحْ ِّعهلى
عينه.
لق للن احن للرو ا عل ل ا ص للهْ لهفط للرة اإلنس للانية يف ع للامل الل لرِّ ؛ ف للاحنرو باحنراف لله الس للهوك
الَشرا يف ا ره! ِّلو مل حيصا ا ِّل ا حصا الثلاين! ففكلور العلرا ا سلواين – ملثال -
للليس سللون جتللا لفكللور العللرا اإلميللاين! ِّلللك أن بحللنبر عوللق االربَللا بللني ا م لرُن يف ِللَا
َنَلغنَلا َعهَلغلي َك غم لتََاسلاً ُلَ َلوا ترا َسل غلوَِابت َك غم
اللنال القلرآين العكيلب ،مللن قولله بعلاىلَُ( :للا بَل ت َ
آَ َ قَل غن أ َ
ِّترُشاًِّ .لتَاس الحعل غقو ت
ت ت
ك خيلر َذلت َ ت
آَ َ الَ َُل غفحتنَ لنع َك َم
ك م غلن آَُلات الهله لَ َعهع َِ غلم َُل عَ عك َرِّ َنَُ .لا بَل ت َ
ن َذل َ َ غ هلل
َ
ََ َ َ َ
تت
ت
ت
ت
اس َلِ َوا ل َتَُل َِ َولا َس غلوَِاهت َوا .إتنعلهَ َُل َلرا َك غم َِ َلو
الشغعيطَا َن َك َوا أ غ
َخَر ٍَ أَبَل َوُغ َكم م َلن ا غَنعلة َُن ل تَ َ َعغنل َِ َولا لََ َ
اطني أَِّلتيلاِ لتهع تلَُن الَ ُل غؤتمنَلو َنِّ .إت َذا فَلعهَلواغ فَ ت
ت
ت
اح َشلةً
َِّقََتيهَهَ تم غن َحغي َ
َ َ
َ َ
لت الَ بَل َلرغِّنَل َِ غم .إنعلا َج َع غهنَلا الشعليَ َ غ َ
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قَالَواغ ِّج غننَا عهَيلِا آباِنَا ِّالهه أَمرنَلا تِبلا! قَلا إت عن الهله الَ ُلأغمر بتالغ َفحش ت
لاِ! أَبَل َقولَلو َن َعهَلى اله تله َملا
َ َ ََ غ َ
َ َ َ غ َ َ َ َ ََ َ غ
ت
تت ت ت
تت
ُن
وِ َك غم تع َ
نن َكلا َم غسلكن َِّ غاَعَلوهَ اَغهص َ
يوواغ َِّ َج َ
الَ بَل غعهَ َوو َن قَ غا أ ََمَر َرِّب بالغق غسا َِّأَق َ
لني لَلهَ اللن َ
وَِّ َن!)(ا عراو)92-96 :
َك َوا بَ َنأَ َك غم بَلعَ َ
فاالحنراو ا عَني يف اآلُة مؤ عسلس لله ملن قَلا بلاحنراو مفِلومْ يف طَيعلة احلقلائق ِّالقليم،
بللنِا بوسوسللة الشلليطان آلَ يف خطي حلله ا ِّىلِّ ،انحِللاًِ مللا ِّصللا إليلله حللال الَشلرُة مللن متللرَ
عهى مفاِيم احلق ِّا وال ،حيت صارت بَ َسوغَ كا الالهتا بأهنا ِْ احلقِّ ،أهنا ِلْ علني
الفضلليهة ِّا وللال! (ِّإت َذا فَلعهَلواغ فَ ت
اح َش لةً قَللالَواغ َِّ َج ل غننَا َعهَغيل َِللا آبَاِنَللا َِّاهللَ أ ََمَرنَللا تِبلَلا!) كللَا! فللأا
َ َ
خراْ لهفطرة بعن َِا
لقن اسحطا الشيطان يف صراعه ا رُر مذ اإلنسان أن ُ رُه من ُنه الطائشة ا سحِجرة إىل
مركَ ا سرار من حيابهُِّ ،قنعله بح يل ملا ِلو منِلْ علن االقلجراْ منله ،بَل غهلهَ مسله ِّالعَلت بله!
ت
(ِّقَل َ عت ت ت ت ت
عِ غم فَلهَيَََللح َك عن آ َذا َن
آلم ل َلرنل َ
عِ غم َِّ ََمنليَ ل لنل َ
لال َ َج ل ََ عن م ل غلن عََللاَ َك نَص لليَاً عم غف َرِّ لاً َ َِّ .لهعنل َ
عِ غم َِّ َ
َ
ا َنغلعات ِّآلمرنلعِم فَلهَيل َيلر عن خ غهق اهللت ِّمن ُلح ت
عخ تلَ الشعليطَا َن ِّلتيلاً ملن َ ت
ِّن اهللت فَل َقل غن َخ تس َلر َخ غس َلراناً
َ
َ َ ََ َ غ َ َ َ َ َ َ َ
غ َ
َمَتينلاً!)(النسللاِ .)112 -118 :فللالح ي ِلهللق اهلل ِِنللا ِللو معل إفسللاَ الفطللرة ،يف ِي حِللا
يك آذان ا نعا ِو مع بشلقيقِا؛ عهِلا عالملة عهلى
ا عنوُة أصالةً مث ا سوانية بَعاً .فَلحَغَحت َ
ب ِّال َحتهب! َِِّا ب ي لهفطرة ِّلكن ما ِو إفساَ لهلنُن
ما َِِّوه آل حِم من قرابني ال بَل غرَك َ
عِ غم
آلم َلرنل َ
أساساً ِّب يل لله؛ ن الحشلقيق إيلا ُقلذ بقصلن الشلرك بلاهللِّ .أملا قولله بعلاىل بع َلنَ َِّ ( :
فَلهَيَل َيل َر عن َخ غه َق اهللت!) فِو يف إفساَ الفطرة ا عنوُة مطهقا .الفطرة ما ِْ َُن اهلل احلق.
ِّعهى ذللك أِّرَ ابلن كثل ملَِب علنَ ملن السله يف بفسل ِلَه اآلُلة ،قلال رمحله اهلل:
(ِّق للال اب للن عَ للاس يف رِّاُ للة عن لله ِّ ،اِ للنِّ ،عكرم للةِّ ،إبل لراِيم النخع للِّْ ،احلس للنِّ ،قح للاَة،
عِ غم فَلهَيَل َي ل َلر عن َخ غهل َلق اهللت"،
آلمل َلرنل َ
ِّاحلكللمِّ ،السللناِّ ،الضللحاكِّ ،عطللاِ اِلراسللاين ،يف قولللهَ َِّ " :
ت ت
ُعل َُ :للن اهلل عللَ ِّجللاِ .للَا كقوللله" :فَلأَقتم ِّجِل ت
عت ع
لاس
غ َ غَ َ
لك لهللنُ تن َحنيفلاً فطغلَلرةَ الهلله الل تلِت فَطَلَلر النعل َ
ت
ُا تِلَغه تق اهللت!" عهى قول من جعا ذلك "أملراً" ,أا :ال بَلنلوا فطلرة اهللَِّ ،علوا
َعهَغيل َِا .الَ بَلغَن َ
الناس عهلى فطلرهتم! كولا ثَلو يف الصلحيحني علن أِّب ِرُلرة ,قلال :قلال رسلول اهلل صلهى اهلل
عهيه ِّسهم« :كا مولوَ ُولن عهى الفطرة فأبواه ُِوَانه ,أِّ ُنصرانه ,أِّ ميكسانه ,كوا بولن
الَِيوة ِبيوة مجعاِ ِا جتنِّن ِبا من جلنعاِ !» ِّيف صلحي مسلهم علن عيلاه بلن محلار,
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لو عَللاَا حنفللاِ,
قللال :قللال رسللول اهلل صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم« :قللال اهلل عللَ ِّجللا :إين خهقل َ
و م!»)()59
ِّحعرَم غ
أحهَغه َ
و عهيِم ما غ
فكاِهتم الشياطني فَ غ
اجحَالَغحل َِ غم عن َُنِمَ ,
إن حكم الحشلوِات احلاصلهة يف إنسلان ِلَا العصلر الَ ليسِّ ،ملا عهيله ملن احنرافلات متحلن
م للن العقائ للن ِّالحص للورات ِّا ف للاِيم ،إىل ا وارس للات ِّالحص للرفات ِّا خ للالقِّ ،س للائر ل لرِّْ
ا ذِّاق؛ لحنَئ عن عوق الحشوه الَا أصابه يف فطربه الِت فطره اهلل عهيِا ،ما ِو إنسان!
إن خطورة الحشلوِات ا عاصلرة أهنلا قلن عولو ِبلا الَهلون؛ بصلورة بلوِم ا جيلال أهنلا ِلْ
الو ذ الطَيعْ ليفنسان! ِّأن الشَِّذ ِّاالحنراو إيا ِو يف عكسِا!
لقن بنفق سيا الفساَ عهى خالُا الرِّ ا شكهة لهفطرة الَاطنة؛ حىت صلار ملن الصلعوبة
جللنا أن جتللن مللن َنللا مللن آثللار ِللَا اِللراْ الرِّحللْ الرِيللب! إذ امحللنت الحشللوِات الرِّحيللة،
ِّاالخللحالالت الحصللورُةِّ ،االحنرافللات السللهوكية ،حللىت إىل كث ل مللن الش لرائ العامهللة يف إطللار
احلركة اإلسالمية نفسِا! إال قهيالً! ِّكانو ا أساة أن بعل َم غن ُعره نفسله عهلى أنله حاملا
عالجله!
النِّاِ  -لهنفس ِّلهوكحوذ ِ -لو ذابله ُعلاين ملن اللناِ! اللناِ اللَا ُلَعم أنله ميهلك َ
لقن بسلرْ ا لره إىل كثل ملن الَلنِيات النُنيلة يف بصلورات (احلركلة اإلصلالحية) ا عاصلرة،
بصلورة خفيلة ،قللن ال جطلر عهللى بلال؛ مللا جعلا ِماِّللة إقناعِللا مراجعلة ذلللك يف أَبياهتلا لربا
من العَت! ِّجعهِا بعحقن جِال بأن ما ِْ عهيه من فِلو ِّمقلوالتِ ،لو علني احللق القلاطذ
لكا جنل عقيم!
إن صنمة الطَيب عننما ُكحش أنه ِو نفسه مرُل ،بكون أكلن عهيله ملن أا صلنمة
أخلرن! مللا أعهلله  -يف بعلل ا حيللان ُ -لرفل عللره نفسله عهللى عميللا للهِّ ،لللو عهللى سللَيا
االسحشارة! فيحواَن يف طوس حقيقة مر هِّ ،النخول يف عالجات فرَُة غ نُة؛ إُِاما
لنفسه ِّخناعا ا ،مصرا عهى عن االعجراو بالواقذ حىت ُكون من ا الكني!
إن طَيعة ا ره اليو يف احلياة اإلسالمية العامة ِّاِلاصة ،أعوق ملن أن بعا له ُلن بشلرُة
قاصلرة ،ال خللة لا ِّال اخحصللا ! إن اخلحالل سلر الفطلرة يف اإلنسللان اليلو يف حاجلة ماسللة
إىل بلنخا الرمحللة اإل يلة ،مللا متهلك مللن معلاين الربوبيللة ِّكلؤِّهنا الع وللى ،احمليطلة بأسلرار ا هللك
ِّا هكوت! فال ُسحطيذ إصال الفطرة الَشرُة اليو ِّ ،إعاَة بسوُحِا عهلى أصلا خهقحِلا ،إال
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الللَا فطرِللا أِّل مللرة! الللرْ العهلليم بطَيعللة بكوُنِللاِّ ،خصللائال بركيَِللا؛ مللا خهللق فيِللا مللن
لطللائ ِّأسلرار! فِللو ِّحللنه اِلللالقِِّ ،للو ِّحللنه مللن ميهللك حللق الصلليانة ِّالرعاُللة( .اهللَ َخللالت َق
ت
يا)(الَمر.)69 :
َكا َك غِْ ََِِّ َو َعهَى َكا َك غِْ َِّك هلل
ِّمن ِنا كان خطاْ الوحْ – ما ِو خطاْ الفطرة حقا ِ -و ِّحنه ا ؤِلا إلصلال
العطللب احلاصللا يف ِمركللات العوللا اإلسللالمْ ا عاصللرِّ ،القللاَر عهللى بركللين السل ِّبصللوُب
االجتاهَ ِّ ،ا بوصهة ا قاصن ِّال اُاتِّ ،إعاَة بربيب سهم ا ِّلوُات .كولا أنله ِلو ِّحلنه
ا ؤعِا إلعاَة بسوُة مالم الصورة الفطرُة يف النفس اإلنسانية عهى العوو .
إن اكح ال العوا اإلصالحْ بقعاَة بناِ العوران الرِّحْ لهفطرة اإلنسانية ،مؤَ بالضرِّرة
إىل إع للاَة جتنُ للن العول لران االجحو للاعْ ِّا للاَا لهحي للاة اإلنس للانية برمحِ للا! سياسل لةً ِّاقحص للاَا
ِّاجحواعللا .إذ ذلللك ِللو ا نِللاٍ القللرآين الللَا سللهكه رسللول اهلل  -صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم -
طيهة منة بعثحه الشامهة ،ما اسحقرت عهيه من كا ِّأائ النَوةت ،بالًِّة ِّبَكيةً ِّبعهيواً.
فللقذا ص ل لهعوللا اإلس للالمْ ِ للَا ِّجللب أن ُض للَا الوس لليهة ا س للاس ،أال ِِّ للْ اعحو للاَ
خطاْ الوحْ ال غ  ،القرآن الكرمي ِّبيانابه النَوُة .فالقرآن ما ِو كال رْ العلا ني ،ا نللَل
للَه الوأيفللة أساسللاِ ،للو ا ؤِللا ِّحللنه إلعللاَة بنللاِ ِللَا النللو مللن ا للن ِّالللرَ  ،احلاصللا يف
احلياة الَشرُة اليو  ،كوا ِّصلفنا ِّكخصلناِّ .للك أن بحلنبر قولله بعلاىل يف بيلان طَيعلة القلرآن:
(قَلا أَنَلَله الع تلَا ُلعهَللم السلعر تيف ال عسلواِّ ت
ات َِّاغ غَر ت
ه إتنعلهَ َكللا َن َغ َفلوراً عرتحيولاً)(الفرقلانِّ .)6:قللال
غ ََ
ََ
َغ َ
اح َلنةً َكل ََلت ت
لال الع تلَُن َك َفلرِّا لَلوَال نلَلََل عهَي تله الغ َقلرآ َن مجَغهَلةً ِّ ت
لو بت تله
يف خصو ِّأيفحهَِّ ( :قَ َ
َ
ك لنَثََ َ
َ َ غ
َغ غ
َ
فَل َؤ َاَ َك ََِّربعل غهنَاهَ بَل غربتيالً().الفرقان.)11-19 :
ف للقذا صل ل ا مل لران مع للا – ا للنو ِّالوس لليهة بشخيص للا ِّعالج للا – مث ك للر أبن للاِ العو للا
اإلسالمْ فعال يف بطَيلق "المنهاج القرآنـي الفطـري" ،كـانوا هـم أوس مـن يخضـا لعملياتـه
الجراحية ،مـن حيـ يشـعرون أوق يشـعرون؛ لن الـوحي ق ي ـل إلـى النـا إق بعـد أن
قلوب الدعاة إليه ،وتلتهب هي ذاتها بحقائقه ،وتتوه بخطابه! فال نور
تشتعل بحرارته ُ

وق اشتعاس إق باحتراو! ِّلك أن بحنبر معاناة ِمولن بلن عَلن اهللِّ ،مكابنبله لهقلرآن الع ليم
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ت
لعور العويل َلق ن َفس لاً
كي ل كانللو! ِّللليس عَثللا أن ُلَغرسل َلا – صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم ِ -للَا الشل َ
َخ َوابَل َِا!)()60
الَِا بني ُنا أصحابه الكرا  ،قائال مَ ( :كيعََغح ت َِ هلل
وَ َِّأ َ
فشعور الداعية بأنه هو عينـه قـد صـار موضـوعا لإلصـالء ،ق آلـة لـه فحيـب ،وبـأن

نفيه ذاتها قد صارت حديقة لمق

القـرآن ،يشـتغل فيهـا بالتهـديب والتشـديب ،وتربـة

لمائه ال افي الرقراو تتلقاَ بشغم وشوو ،وم باحا لًيته الوهاج تحتـرو بـه مواعيـدها
توهجا واشتعاقً ،كل ذلك عالمـة علـى أنـه قـد دخـل فـي أوس خطـوات العمـل اإلسـالمي

اليليم ،وانخرط في ميلك اليير الفعلي إلى ا  ،عبدا أوق ،ام داعيا إليه ب دو،
ْحـ ـ ـ ـ ـ إِقَّ
ع ـ ـ ـ ــل ع ـ ـ ـ ــالَ .ذل ـ ـ ـ ــك ه ـ ـ ـ ــو الحـ ـ ـ ـ ـ إن ش ـ ـ ـ ــا ا  ،وإق (فَ َم ـ ـ ـ ــاذَا بَـ ْعـ ـ ـ ـ ـ َد ال َ

َّ
الضالَ ُس؟)(ُونس.)19:

فقضللية الفطللرة إذنِ ،للْ قضللية الللنُن يف ِللَا العصللرِِّ ،للْ قضللية اإلنسللانِّ .مللن ِنللا
كانو ت
الفطغ ترُعةَ مشرِّعا َعوُا قائوا عهى َِا ا ع  ،حيوا رسالحه الجربوُة ِنفاً ِِّّسيهةً.
ِ للَاِّ ،بع للن اس للحقراِ موارَِ للا يف كح للاْ اهلل ِّس للنة رس للول اهلل ص للهى اهلل عهي لله ِّس للهم ،مث
بش للخيال أَِّائِ للا ِّبش للوِاهتا يف عص لرنا ِ للَا ،جعهن للا للا – لحيس ل االك للح ال ِب للا  -أَِّات
منِكية ،نعر ِا يف ووعة من ا فاِيم القرآنيلة ،بشلكا جِلاعا بربوُلا محكلامالِ ،لو مسلوى
"الفطرُة" أِّ "ا نِاٍ الفطرا" يف القرآن.
المبح الثانيِ :
الفطْ ِريَّةُ دراسة في الركان والميالك

ِ
الفطْ ِريَّـ ـةُ :مص للنر ص للناعْ أخ للَناه م للن الفط للرة ِِّ .للو َال – مص للنرُحه به للك  -عه للى معل ل
َعوا .أا عهى "فت غعا" ِّاقذ يف الفطرة ِّمن أجهِلا ،سلواِ يف اللنفس أِّ يف ا حولذِّ .ملن ِنلا
َس َككغنَاهَ مصطهحاً نعل به عن مشرِّ َعوا عا ِّ ،عن بصور كهْ لهعوا اإلسلالمْ ،نرجلو
أن ُوفقنا اهلل إليهِِّ .و ما نحوسا إىل ِماِّلة َطه – يف َِه الورقات  -مسوى الفطرُة.
ت
ك.
ِّلَلك جعهنا ا َحناًِّ ،سحةَ أركانِّ ،ثالثةَ َم َسال َ
َِا فِو:
فأما َحن َ
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رِّاه الجرمَا ِّاحلاكمِّ ،صححه ا لَاين يف صحي ا امذ.
89

ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اهـ َدةِ الـنَّـ ْف ِ بِـ ِـه
وم َج َ
الو ْعــه للــدي ِن َحنيفـاًَ ،خال ـاً ؛ وذلــك بِ ُم َكابَـ َدة ال ُقـ ْـرآن ُ
إِقَ َامـةُ َ
ِ
ومـن ظُلُم ِ
اع َها ِمن تَ َ ِ
تَـلَقياً وبالَلاً؛ قَ ْ َد إِ ْخر ِ
ـات
ْ
ّ َ
شـو َهات ال َْه َـوم إلَـى ُهـ َدم الـدي ِن الْ َقـي ِم؛ ْ َ
َ
َّ
الضالَ ِس إلَى نُوِر ال ِْعل ِْم بِا ِ.
فَنللاِ عهللى ِللَا الحعرُل ؛ بكللون "ا تلفطغ ترُعلةَ" مثابللة عوهيللة إصللالحية ِّجنانيللة ،بقللو أساسللا
عهى بصحي ما فسلن ملن فطلرة اإلنسلان ،ا َلول أصلال عهلى إخلال الحوحيلنِّ ،إصلال ملا
أصاِبا من بشوِات بصورُة ِّسهوكية ،يف كىت امحناَاهتا العورانية.
ذلك مقحضى اآلُات  -تعََارًة ِّإكارًة ِّسياقاً  -من قولله بعلاىل ،ا لامذ ا لانذ يف ِلَا
ا عل الع لليمِِّ ،للو الللنال القللرآين الفرُللن الللَا أِّرَنللاه مللن قَللا ،مللن قوللله بعللاىل(( :بَل تلا ابلعََل َلذ
ت
ت
عت
ت ت ت
ت
لك
ُن .فَلأَق غم َِّ غج َِ َ
ُن أَهَ َووا أ غَِ َواَِ َِم ب َ غ ع غهم فَ َون َُل غِنا َمن اَ َ عا الهعهَ ََِّما ََلم ملن نعاصل تر َ
الَ َ
ت
لتهنُ تن حنتيفاً فتطغرَة الهع ته العتِت فَطَر النعلاس عهَيلِلا .الَ بَلَ تلن ت
ُن الغ َقلي َمَِّ .لَ تكل عن
ُا ِلَغه تلق الهع تلهَ .ذل َ
َ َ َ غَ
َ
لك اللن َ
َ
غ َ
ت
ت
ت
لاس الَ ُلعهَوللو َن .منتيَتل ت ت
ني .تمل َلن
يو لوا ال ع
ص لالَةََِّ .الَ بَ َكونَلوا مل َلن الغ َو غش ل ترك َ
أَ غكثَل َلر النعل ت َ غ َ َ َ
لني إلَغيلله َِّابعل َقللوهَ َِّأَق َ
عت
ُن فَلعرقَوا تَُنَل َِ غم ََِّكانَوا تكيَعاً َك َا تح غَْ تمَا لَ َنُغ تِ غم فَ تر َحو َن()).الرِّ .)11-92:
الَ َ
ِِّللْ َائللرة مللن حيللت ا للنِيف عهللى بهقللْ رسللاالت القللرآن ،مللن خللالل بهقللْ آُابلله كهو لةً
كهوةًِّ ،مكابنة حقائقه اإلميانية َمغنل تَلَةً َمغنل تَلَةً ،إذ ال َجَهَ َق لهنفس إال معاناة! ِّال جهال ا من
أِوائِللا إال مكاِللنة! فللالقرآن ِللو خطللاْ الفطللرة ،مللن حيللت ِللْ راجعللة إىل "إقامللة الوجلله
ت ت
لهنُن"( ،فَأَقتم ِّجِ ت
ت ع
لاس َعهَغيل َِلا)ِّ .قلن كلان ذللك  -منلَ
غ َ غَ َ
ك لهنُ تن َحنيفاً فطغَرَة اهلل ال تِت فَطََلر النع َ
كللان  -بحهقللْ آُللات القللرآنِّ ،مللا جت لنَ قللا يف الحللارُخ إال بحكنُللن الحهقللْ للا ،بنللاًِ ِّبربي لةً
ِّبثَيحاً ،عهى َمكغت من الَمان.
ذلللك ِللو ا للنِيف الللنعوا ا صلليا الللَا ُصللر بلله القللرآنِّ( :قَل َ ع ت
ُن َك َفل َلرِّا لَل غلوَال نَللََل
َ
لال الللَ َ
ت
ت
ك لتنَثََ ت
ت
ت
َعهَغيه الغ َق غرآ َن مجَغهَةً َِّاح َن ًة َك ََل َ َ
و بته فَل َؤ َاَ َك ََِّربعل غهنَاهَ بَل غربيالً)(الفرقانَِّ ( .)19 :قَل غرآنلاً فَلَرقغلنَلاهَ
لتحَل غقَرأَهَ َعهَى الن ت
عاس َعهَى َمكغت َِّنَلعَلغنَاهَ بَنل تَُالً)(اإلسلراِِّ .)116 :بهلك ِلْ احلكولة ا ِّىل ملن
بنكلليم القللرآن عهللى مللنن ثللالذ ِّعش لرُن سللنة! فقمللا أن بسللحقيم الللنعوة ِّالجربيللة عهللى ِللَا
ت
ِّإصالَ !
صالَ َ غ
ال توَعان؛ ِّإال فال َجَهَ َق ِّال َحتَق َ
َق ،مث ال َ
ِّمن ِنا كان منار الجربية ت
الفطغ ترُعتة ِِّمورِا ا سلاس ،إيلا ِلو كحلاْ اهلل جلا علاله ،إ غذ ِلو
كحللاْ الفطللرة الللَا عهيلله اسللحقامو ُللو قامللوِّ ،عهيلله أللب أن بسللحقيم كهوللا احنللرو ِبللا
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ا سارِّ .ال ُكون ذلك إال بأن بسحأن بهقْ حقائقه اإلميانية مرة أخرنِّ ،بح عَن ملن رِّحله
الع لليم ،جهقللا ِّحتققللا ،مث بشللح ا بللَالغ مللا بهقحلله بللا نِيف نفسلله – أع ل جهقللا ِّحتققللا  -أا
بحهق للني ذل للك ل،خ لرُن ع للل للالس الق للرآن ،ال للِت ِ للْ احملا للن الجربوُ للة لهفطرُ للةِّ ،أح للن أِ للم
مسالكِا اإلصالحية.
ذلك أنه قن بقرر بنصو القرآن ِّما بوابر ملن سلنة النليب العلننان  -عهيله أفضلا الصلالة
ِّالس للال  -أن الص للال ِّاإلص للال ال ُكون للان  -عه للى الوج لله احلقيق للْ  -إال ع للل مس للهك
القرآن! ِّأن ملن مل ُكابلن القلرآن مل ُلَق حلالِّة اإلميلان! ِّأن ملن مل ُعلان ِّقلذ الفرقلان عهلى
ت
لب النل ان! ِّأن ملن َحل ترَ ذلللك كهله مل ُللَق معل ِمَللة
الوجلنان مل أللن أكلواق ا نَلانِّ ،ال َرَِل َ
الرمحن!
فأا َعوة بكون أ أا َاعية ،إذا كان فؤاَه فارغا من َِه احلقائق ِّا عاين كارَا عنِا
يف بيه كقشقات الكال ِّ ،مِابرات ا نل ِّاِلصا ِّال ِو كان ان اجَ لنفسه مسهكا إىل
اهلل عل ربانية القرآن ِّكي ال ِِّا الرمحن جا عاله َُني الطرُلق لهعَلاَ  -ملا ال ُلن لاال
ت
لهشللك ِّال لهللجرََ  -بقوللله الوا ل الصلرُ ِّ( :لَل ت
لكن َكونَلواغ ربلعلانتي ت
لاْ
َ َ
ني ملَلا َكنللحَ غم بَل غعهَ َوللو َن الغكحَل َ
َ
لول َُللا َرْ إت عن قَل غلوتم َْ عاجَل ََِّا َِ ل ََا الغ َقل غلرآ َن
لال العر َسل َ
َِّتملَلا َكنللحَ غم بَ غن َر َسللو َن!)(آل عو لرانَِّ ( .)72 :قَل َ
َم غِ َكوراً!)(الفرقانِّ .)11:خحم سورة النوا بَيان َِا ا نِيف الرباين الفرُلن ،فقلال عهلى لسلان
ت
ْ َِ تَهت الغََل غه َنةت الع تَا َحعرَم َِلا َِّلَلهَ َك َلا َك غلِْ
ت أَ َن اَ غعََ َن َر ع
رسوله صهى اهلل عهيه ِّسهم( :إتعيَا أَم غر َ
ت
ت
تت
نيَِّ .أَ َن اَبغلهَ َلو الغ َق غلرآ َن فَ َول تن غاِحَ َلنن فَتقعيَلا َُل غِحَ تلنا لتنَل غف تس تله ََِّملن َ علا
ت أَ َن اَ َكو َن م َلن الغ َو غسلهو َ
َِّأَم غر َ
فَل َقل تلا اتعيلَلا أَنَللا تمللن الغونل تلَ ترُنِّ .قَل تلا غ ت
لك بت َافتللا َع عوللا
احلَ غول َلن لهعل تله َس ل َتُ َك َم آَُابتل تله فَلحَل غع ترفَونَل َِللا ََِّمللا َربَل َ
َ َ َ َ
بَل غع َوهَو َن!)(النوا.)21-21 :
ِّا صل للطه ا فح ل للا ل للنِيف الحعام ل للا م ل للذ القل للرآن ،يف منرس ل للة "الفطرُ ل للة" ِ ،ل للو مص ل للطه :
"التلقــي" .ن الجربيللة القرآنيللة يف للالس القللرآن ال بكللون إال بتلقــي الرســاقت الكامنــة فــي
اآليــات! بهللك الرسللاالت ِللْ الللِت بحضللون حقللائق اإلميللان ا قصللوَة بللالحخهق ِّالححقللق ،يف
طرُق النعوة ِّالس إىل اهلل صالحا ِّإصالحا.
فوللن ق لرأ سللورة اإلخللال ِّمل ُحخهللق بللاإلخال ِّ ،ال ِللو حتقللق بلله ،فوعنللاه أنلله مل َُلحَلهَل عق
عت
لاِ َم
ُن آبَلغيلنَل َ
سللورةَ اإلخللال ! ِّال ِللو اللن بالِللا حق لاًِّ ،لللو أللا ُرََِللا آالو ا لرات! (الللَ َ
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اِل ت
ت
اسل َلرِّ َن!)(الَقللرة:
ك ُلَ غؤتمنَلو َن بتل تله َِّمللن َُ غك َف غلر بتل تله فَأ غَِّلَلت َ
لاْ َُلغحلهَونَللهَ َحل عق بتالََِّبلت تله أ غَِّلَلت َ
ك َِ َلم غَ
الغكحَ َ
ِّ .)191كَلك من قرأ ا عوذبني ِّمل ُححقلق ملا فيِولا ملن أملانِّ ،ال نَللو عهيله سلكينحِوا،
فقنلله مل ُحهللق كللي ا مللن السللوربني! ِّمللن ق لرأ سللورة الفاحتللة ِّمل أللن نفسلله قللن جهللق باحلوللن ،مث
انللنرٍ مللنارٍ "إُللاك نعَللن ِّإُللاك نسللحعني"؛ طهَلاً ناُللة الر للى ِّالحثَيللو ،فقنلله مل ُحهللق الفاحتللة
بعن!
ِّإيلا ُكللون "الحهقللْ لهقلرآن"  -مللا بينللاه يف كحيلب " للالس القللرآن"  -ملن حيللت اسللحقَال
القهب لهوحْ عهى سَيا الَ غك ترِّ .بيانه ِو كوا ُهْ:
(كث ِّن ِم أِّل ك الناس الَُن ُحهون القلرآن اليلو  ،أِّ ُسلحوعون لله عهلى اإلمجلال ،عهلى
أككال ِّأغراه احهفةِّ .لكن قهيا منِم من (َُلحَلهَقعى) القرآن!
مثار الَكر حقيقةً ن بَلهَقعاهَ! ِّإيا كان رسول اهلل  -صهى اهلل عهيه ِّسهم
ِّإيا ُؤت القرآ َن َ
عك لَحَلهَقعى الغ َق غرآ َن تمن لع َن غن َح تكيم َعهتيم)( النوا.)6:
 َُلحَلهَقعى القرآن من ربه .قال بعاىلَِّ ( :إتن َِّال َُال القرآن معرِّ ا ن ُحهقاهِّ ،ليس ن ُحهوه أاِرا فقا!
ِّأمللا بهقللْ القللرآن :فِللو اسللحقَال القهللب لهللوحْ .إمللا عهللى سللَيا النَللوِة ،كوللا ِللو الشللأن
لك لَحَلهَ عقللى
بالنسللَة لهرسللول صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم .عهللى حنللو مللا سللَق يف قللول اهلل بعللاىلَِّ ( :إتنلع َ
ت ت
ت
لك
لو بَل غر َجلو أَن ُلَغه َقلى إتلَغي َ
الغ َق غرآ َن من لع َن غن َحكيم َعهيم)( النواِّ ،)6:حنو قولله بعلاىلََِّ ( :ملا َكن َ
ت
ت
ت
ُن)(القصلال ،)36:حيلت ألقلى اهلل عهيله
اْ إتالع َر غمحَةً من عرب َ
الغكحَ َ
ك فَالَ بَ َكونَ عن أَِ اً ل غه َكلاف تر َ
القللرآن ِبللَا ا ع ل  ،كوللا فسللره الراغللب ا صللفِاين مللن قوللله بعللاىل( :إنللا َس لنَل غه تقْ عهيللك قللوال
ثقيال)(ا َما )5:قال رمحه اهلل( :إكارة إىل ما ُحم َل من النَوة ِّالوحْ!)(.)61

ِّإما أن ُكون (بهقْ القرآن) مع  :اسحقَال القهب لهوحْ ،عهى سَيا الَ غك تر.
ِِّو عا يف كا مؤمن أخَ القرآن منِيف الحهقْ .فَلك ا نِيف ِو اللَا بله بنَعلت حيلاة
ت
ك
ك أ غَِّ َحغيلنَا إتلَغي َ
القهوْ .هنا بحهقى آن َ القرآن (رِّحا) من لنن الرمحن .قال بعاىلََِّ ( : :ك ََل َ
ت
ت
اْ َِّالَ غت
عشلاِ
اإلميَا َنَِّ .لَ تكن َج َع غهنَاهَ نَ ًورا نل غعِنا بت تله َم غلن ن َ
ِّحا م غن أ غَم ترنَاَ .ما َك َ
نو بَ غن ترا َما الغكحَ َ
َر ً
ت
عك لَحَل غِ تنا إت َىل تصَرا َم غسحَ تقيم)(الشورن.)58-55:
تم غن تعََاَنَاَِّ .إتن َ

 61ا فرَات ،ماَة( :لقْ).
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ِّ(بهقْ القرآن) مع اسحقَال القهب لهوحْ ،عهى سَيا الَ غك تر؛ إيا ُكلون ريلت ُحعاملا
مع لله العَ للن بص للورة ك للِوَُة ،أا كأي للا ِ للو ُش للِن بن ل لَله اآلن غض للا طرُ للا! فيح للنبره آُ لةً ،آُ لةً،
باعحَللار أهنللا بن لَلو عهيلله لحخاطَلله ِللو يف نفسلله ِِّّجنانلله ،فحَعللت قهَلله حيللا يف عصللره ِّعمانلله!
ِّمللن ِنللا ِّص ل اهلل بعللاىل العَللن الللَا (ُحهقللى القللرآن) ِبللَا ا ع ل ؛ بأنلله (ُلَغه تقللْ) للله السللوذ
بشللِوَ القهللب! قللال بعللاىل( :إت عن تيف َذلتل ت ت
لب أ غَِّ أَلغ َقللى ال عسل غلو َذ ََِِّل َلو
َ
لك لَللَ غكَرن ل َوللن َكللا َن لَللهَ قَل غهل هلل
ين)(ق .)83:ذلللك ِللو الللَاكر بللالقرآن حقللا ،الللَا َحيَصل َلا مثللرة الللَكرن ِّال ُكللون مللن
َك ل تِ هلل
ال افهني.
فللأن بحهقللى القللرآن :معنللاه إذن؛ أن بص ل ْ إىل اهلل َياطَللك! فحَصللر حقللائق اآلُللات ِِّللْ
عخهَ َلق بلالقرآن ،عهلى حنلو ملا ِلو
بحنلَل عهى قهَك رِّحلاِِّ .بلَا بقلذ اليق لة ِّالحلَكر ،مث ُقلذ الح َ
مللَكور يف ِّصل رسللول اهلل صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم ،مللن حللنُت أ ا للؤمنني عائشللة ر للْ اهلل
عنِا ،ا س هو عن َخهَتقه عهيه الصالة ِّالسال ؛ فقالو( :كان َخهَ َقهَ القرآ َن!)(.)62
ِّأ غن بحهق للى الق للرآن :معن للاه أُض للا أن بحن ل لَل اآلُ للات عه للى م للوطن احلاج للة م للن قهَ للك
ِِّّجللنانك! كوللا ُحنللَل الللنِّاِ عهللى مللوطن الللناِ! فللآَ عهيلله السللال للا أكللا ِللو ِّعِّجلله مللن
الشللكرة احملرمللة؛ أِللرت عهيِوللا أمللارة ال واُللة؛ بسللقو لَللاس ا نللة عللن جسللنُِوا! ف للا آَ
ت
ص ل َف ت
ت َ وللا سللوآبَلِوا! ِّطَتف َقللا ََيغ ت
ان
عهيلله السللال ك يَللا حَُنللا .قللال بعللاىل( :فَلأَ َكالَ مغنل َِللا فَلََل َلن غ ََ َ غ َ َ َ
ت ت ت
آَ َ َربعللهَ فَل َل َلون)(طللهِّ .)191:مل ُللَل كللَلك حللىت (به عقللى)
صللى َ
َعهَغي تِ َوللا مللن ََِّرق ا غَنعللةَ َِّ .ع َ
كهوات الحوبلة ملن ربله فحلاْ عهيله؛ فكانلو لله بلَلك كلفاًِ! ِّذللك قولله بعلاىل( :فَلحَلهَ عقلى َ
آَ َ
ت ت ت
ت
اْ اللعرتحيم)(الَقللرة .)17:فِللو عهيلله السللال كللان يف
لاْ َعهَغيلله إتنلعلهَ َِل َلو الحع ل عو َ
مللن عربلله َكه َوللات فَلحَل َ
حاجة كنُنة إىل كِْ ُفعهه أِّ ُقوله؛ ليحوْ إىل اهلل ،لكنه ال ُنرا كي فلأنَل اهلل عهيله
 برمححلله بعللاىل  -كهوللات الحوبللة؛ ليحللوْ ِبللا ِللو ِّعِّجلله إىل اهلل بعللاىلِِّ .للْ – كوللا ُقللولا فس ل لرِّن  -قولل لله بع للاىل( :قَ للاالَ َربلعنَ للا أَهَ غونَل للا أَن َف َس للنَا َِّإتن عملغ بَل غ تف ل غلر لَنَ للا َِّبَل غرمحَغنَل للا لَنَ َك للونَ عن تمل ل َلن
غ ت
ُن)(ا علراو )91:فَوكللرَ مللا أن بن لَلو اآلُللات عهللى مللوطن احلاجللة مللن قهَلله؛ حللىت
اِلَاسل تر َ
نطقو ِبا ا وار ِّا كواق؛ فكانو لله الحوبلة َخهَقلاً إىل ُلو القياملة! ِّكلان آَ عهيله السلال
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آَ َ تملن
ِبَا أِّل الحوابني! ِّذلك بأخَه كهوات الحوبة ملن ربله عهلى سلَيا (الحهقلْ)( :فَلحَلهَ عقلى َ
عرب ته َكهت َوات)!
فعننما بقرأ القرآن إذن؛ اسحوذ ِّأنصلو! فلقن اهلل جلا جاللله َياطَلك أنلو! ِّاَخلا
بوجنانك مشاِن القلرآن ،فقنلك يف ليافة اللرمحن! ِنلاك حيلت بلرن ملن ا شلاِن ملا ال علني
رأتِّ ،ال أذن مسع للوِّ ،ال خط للر عه للى قه للب بش للر!)(ِّ .)63ب للَلك ج للرٍ إىل الن للاس يف ِ للَا
العصللر العصلليب – بكللا بعقينابلله ِّأهوابلله  -حتوللا رسللالة القللرآن! كوللا محللا موسللى عهيلله
ت
ت
ت
لح تر الشللِوات ِّالشللَِاتِّ ،عهللى
السللال مللن قَللا عصللاه ،فحَل غهقللْ آَُاهتلَلا كهو لةً كهو لةً عهللى سل غ
احلَل َق َِّبَطَل َلا َمللا َكللانَواغ َُل غع َوهَللو َن.
سللائر ا ِ لواِ ِّا َِّاِ! (فَلتق َذا تِل َلْ بَلهَ عق ل َ َمللا َُللافت َكو َن .فَل َوقَل َلذ غ
تت
ت
ت
ت
ت
ُن .قَل ل ل ل للالَواغ َآمنعل ل ل ل للا بتل ل ل ل ل ترْ
فَل َهََل ل ل ل لواغ َِنَالل ل ل ل ل َ
لك َِّان َقهَََل ل ل ل لواغ َ
ُن! َِّأَلغقل ل ل ل ل َلْ ال عسل ل ل ل ل َ
لحَرةَ َسل ل ل ل للاجن َ
صل ل ل ل للاغ تر َ
ت
ني!)(ا عراو.)191-117 :
الغ َعالَو َ
نعللم ،ذلللك ِللو فعللا القللرآن يف ِللَا الَمللان ،عهللى الللنفس ِّعهللى ا حوللذ ،كوللا كللان يف
كا عمان ،لكن ن باله حق بالِّبه.
ِبَا ا نِيف إذن بحهقى عَميحَك رسالةَ الكهوات ،فحشعر معاناهتاُِّ ،حهقلى قهََلك ِناُلةَ
لك أنللك بجرقللى حقيقللة مللنارٍ اإلميللان ،بشللاِن ذلللك
نفسل َ
اآلُللات ،فيشللعر مكابللناهتاِّ ،جتللن َ
ِّبَصره! فال ميضْ عهيِا إال ِّقو ِّجيَ حىت براِا – بقذن اهلل  -قن حتوللو إىل من لَلة أعهلى
ملن منللاعل الصلال ِّاإلصللال ؛ فحححلول ا عانللاة إىل للَةِّ ،بصل ا كابلنة إىل حللالِّة! ُِّصل
اِلوو إىل أمانِّ .إيا ا وفعق من ِّفقه اهلل.
بهك ِْ الفطرُةِّ ،ذلك ِو منِاجِا ن كاِ أن ُحخَ إىل ربه سَيالً!
ِّأما أركانها فيتة  ِْ -مصطهحاهتا ا فحاحية :ِِّْ -
اإلخالص مجاهد ًة
-1
ُ
ِ -2
اآلخرةُ لايةً
 -3القرآ ُن مدرسةً
 -4الربانيةُ برنامجاً
العلم طريقةً
ُ -5
63

الس القرآن ،21-17 :بحصرو ُس .
87

 -6الحكمةُ صبغ ًة
فأما الركن ا ِّلِِّ ،و:
ِِّمَ عِلا اللَا بنطلوا عهيله ،ملا ِلْ ِماِّللة
اإلخالص مجاهدةً :فِو فَ َ
ال الفطرُلةَ ،
ُ

إلعاَة بناِ النفس عهى ما بنيو عهيه أِّل ما خهقوِّ ،قن كان أِّل بنائِا عهلى الفطلرةِّ ,قلن
لنار الفطرُلة
سَق أن أصا الفطرة اإلنسانية إيا ِو إخال الحوحيلن هلل رْ العلا ني .فكلان م َ
 َعلوًة ِّبربيلةً  -إيلا ِلو عهلى إفلراَ اهلل ج علا جاللَله بالعَوَُلةِّ ،حلنه َِّن سلواهِّ ،نَلَ سلائررِّْ الشرك ِّالشركاِ ،أاِرا ِّباطنا .فسائر ا عوال ِّالعَاَات يف اإلسال إيا ِْ خاَمة
للَا الللركن الللركنيِّ ،ف لرِّ للَا ا صللا الع لليمِ .للو غاُحِللاِِّ ،للو مقيللاس صللححِا ِّفسللاَِا.
لول يف منِاجلله -
ِّلللَلك ِّجللب أن َأعللا اإلخللال َ – كوللا جعهلله اهلل يف كحابللهِّ ،بَليعلنَللهَ الرسل َ
منار النُن ِّالنعوة مجيعاِّ ،إال صار العوا اإلسالمْ كهه إىل احنراو ِّ الل!
َ
إال أن إخللال الحوحيللن للليس للرَ معهومللات بَلهَ عقللنِّ ،ال من ومللات بَسللح ِر ،بللا ِللو
ِّخهَ هللق قرآين عويق ،ال َُنال إال مكاِنة ِّمكابنة! ِّلَلك قيننا ركنيحله
حقيقةهلل إميانيةهلل ع وىَ ،
بَيللان طرُقللة الححقللق بلله؛ بقولنللا" :اإلخللال َ اِللن ًة" .إذ مقحضللاه راجللذ إىل معل السل إىل
اهلل عهللى طرُللق الفنللاِ يف طاعحلله؛ لححقيللق خللالال العَنُللة للله ِّحللنه جللا عللاله ،حللىت ال َُقللى
منك كِْ لسواه! فحكعا كا رغائَلك ِّكلا أِوائلك ِّكلا ذرابلك ،ال لاِرة ِّالَاطنلة ،فانيلة يف
قصللنه ِللو جللا جالللله ،حللىت ُححقللق لللك َِّا الشللِوَ لعَللنُحك الكامهللة للله ،فللال بكللون يف
ت
لاا ََِّاَل تلاتَ هللت َرْ
كللِْ مللن عَاَبللك ِّعاَابللك إال بللاهلل ِّللله! (قَل غلا إت عن َ
ص لالَتت َِّنَ َسللكْ ََِّغِميَل غ
ُك لَه ِّبت ََلت َ ت
تت
ت
ني)(ا نعا .)161-169 :
ت َِّأَنَا أَعِّ َل الغ َو غسهو َ
ك أَم غر َ
الغ َعالَو َ
ني .الَ َك تر َ َ َ
َِا ِو ا قصن ا ساس من ا نرسة القرآنيةِّ ،ال اُة الكلن للناميف الربانيةِّ ،ا لامذ
ا للانذ فِللو الفطرُللة .فوللن أراَ اإلخللال حقيقلةًِّ ،جللب أن ُححقللق بطرُقللة الحخهللق مقاملله،
ِّمع لراٍ الرقللْ إىل منل لَلهِّ ،إال كللان اللن ُحو ل عهللى اهلل ا مللاين! ِّللليس لللَلك َِّن مكابللنة
القرآن ِّ اِنة النفس به من سَيا! ِّإيا ا وفق من ِّفقه اهلل.
ِّأما الركن الثاينِِّ ،و:
 ِاآلخرةُ لَايةً :فِو ميَان الناعيلة ا لؤمن لحقلومي صلفاِ َُنلهِّ ،بوصلهحه لضلَا مسلار
َعوبهِّ .ما اربَا كِْ يف كحلاْ اهلل ِّسلنة رسلول اهلل  -صلهى اهلل عهيله ِّسلهم  -كولا اربلَا
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ت
لوع َ بت تله َملن
ركن اإلميان باهلل بركن اإلميلان بلاليو اآلخلر! عهلى حنلو ملا يف قولله بعلاىلَ ( :ذل َ
لك َُ َ
َكللا َن تمللن َكم ُ ل غلؤتمن بتللاهللت ِّالغي للوت ت
اآلخل تر)(الَقللرةِِّ .)919 :للو يف الكحللاْ ِّالسللنة أكثللر مللن أن
َ َغ
غَ َ
حيصللى! إذ اإلميللان بللاآلخرة ِللو حللاَا العَللن إىل حتقيللق منل لَلة اإلخللال يف إميانلله بللاهلل جللا
عللالهِّ .لللَلك كللان ِللَا الَيللان النَللوا العكيللب يف رسللم طرُللق اآلخللرة لهوللؤمنني ،قللال عهيلله
و ت
الصالة ِّالسال ( :من َكانَ ت
اآلخَرةَ َمهعهَ َج َع َلا اهللَ تغنَلاهَ يف قَل غهَت تلهِّ ،مج َلذ لله مشهَله ِّ ،أبحله اللننيا
َغ
ت
اغوللةهلل! ِّمللن َكانلَ ت
لو اللنَنيا َمهعللهَ جعل َلا اهللَ فَل غقلَلرهَ بللني عينيلله! ِّفَلعر َق عهيل تله َمشغهَللهَ! ِّمل َُأغبلت تله تمل َلن
ِِّللْ َر َ َ غ
ال َننغليَا إالع َما قَن َر لَهَ!)()64
فاحلضور ا خرِّا النائم يف ِّجلنان ا لؤمن أعهله آمنلا ملن فل الشلِواتِّ ،ملن برُلق
اإلغ لراِات ،الللِت بفسللن الللنعوات ِّبللنمر احلركللات! ِّعللن َ العللل عهللى ِللَا ا ع ل الع لليم يف
اإلس للال بالنواجل للَ َم غهل للق بل للا رِ  -أ كل للان موقع لله احلركل للْ يف العه للم ِّالعو للا  -إىل محاِل للات
الضلالل! ذلللك أن قضللية احليللاة اآلخلرة ِللْ جللوِر العقيللنة اإلسلالميةِّ ،مللآل العللامل الوجللوَا
تت
احليل للاةَ ال ل ل َننغليا إتالع َ ل للو ِّلَعتل للب ِّإت عن ال ل لنعار ت
احلَيَ ل ل َلوا َن لَل ل غلو َك ل للانَوا
اآلخ ل ل َلرَة َتل ل َلْ غ
َ
كهل لله! ( ََِّمل للا َِ ل للَه غََ
َ
غ هلل َ هلل َ
َُل غعهَ َوو َن!)(العنكَوت.)62:
ِّأحسللب أن ِللَه احلقيقللة الع وللى لَ تو عوللا ُنَ للْ لكث ل مللن احلركللات اإلسللالمية ،أن
براجللذ بصللوراهتاِّ ،برا ِللاِّ ،أِّلوُاهتللا ،عهللى ميَاهنللا! ِّذلللك لت َوللا كللاِنناه لللنن بعضللِا مللن
احنلراو عللن ِّعللن جنللة اآلخللرة إىل ِّعللن جنللة ا ره! يف سللياق الحنللافس احملوللو مللذ احلركللات
اليسللارُة ِّا ح لَاْ العهوانيللة! ِّإيللا ا للؤمن الصللاَق ِبللَا الللنُن – بهلله الناعيللة إليلله – َر َجل هلللا
اآلخلرةت فَوللا محلا غ ت
أخلرِّا بالقصللن ا ِّل! (أَر ت ليحم بت غ ت
ت ت
ت
ت
اآلخللرةت
َ َ
احلَيَللاة الل َننغليَا مل َلن َ َ َ َ َ
احلَيَللاة الل َننغليَا يف َ
ت ت
يا!)(الحوبة.)18 :
إالع قَه هلل
ِّبحويَ الفطرُة بأهنا جتعا لكلا حقيقلة ملن حقلائق اللنُن ملا جعهله اهلل لا ملن احلكلم
ِّال َق غن تر ،يف الصورة الكهية ليفسال َُناً َِّعوةً .ن ذلك من خصائال الفطلرةِّ ،ملن صلفاهتا
الَابيللة ،مللا ِلْ ا يللأة ا ِّىل لهللنُن ،قَللا أن ُصلليَِا الح يل ِّالححرُل ِّ .مللن ِنللا كللان الللركن
الثللاين مللن أركللان الللنعوة الفطرُللةِ " :
اآلخــرةُ لاي ـةً"ِّ ،قَليعل غننَا بال اُللة؛ حللىت ال َُقللى ِللَا ا ع ل
حَلليس الحصللورات الن رُللة يف ا للنل الكالمللْ ،بللا ليصللَ ِللنفا ِمللنَا ِّا للحا ،لكللا عوللا
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أخرجه الجرمَا عن أنس مرفوعاِّ .صححه ا لَاين ،حنُت رقم  6511 :يف صحي ا امذ.
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إسلالمْ ُلَغر َجللى بلله نيل َلا ر للى اهللِّ ،الفللوع بلالنعيم ا قلليم يف جنللات اِلهللنِّ ،النكللاة مللن عللَاْ
ا حيم .أالَ جعه اهلل ِّإُاك ُا صا ملن الفلائَُن بنعوحله ،اللناخهني يف رمححله! (َُل غلوَ الَ َُن َف َلذ
ال َِّالَ بَلنَو َن إتالع َم غن أَبَى اهللَ بتَق غهب َسهتيم!)(الشعراِ.)82-88:
َم هلل
ِّأما الركن الثالتِِّ ،و:

 -القــرآ ُن مدرس ـةً :فِللو الصللَ ة العامللة لهفطرُللة ،مللا ِللْ قائوللة أساسللا عهللى بهقللْ

رساالت القرآن ،سواِ عل براميف الربانية أِّ عل الس القرآنِّ .قن بَني أال إمكلان إلصلال
الفطرة اإلنسلانية إال بلالقرآن ،نله إيلا أَنغل تََل أساسلا لَا القصلن الربلاين الع ليم .فلالقرآن – ملا
ِ للو ك للال خ للالق اإلنس للان ،العه لليم بأسل لرار بكوُن لله  ِ -للو كح للاْ إص للال الفط للرة اإلنس للانية
ِّصيانحِاِّ .من ِنا كانو الفطرُة منرسة قرآنية بالنرجة ا ِّىل(.)65
ِّأما الركن الرابذِِّ ،و:
 -الربانيـ ـةُ برنامجـ ـاً :فِللو أحللن مسللالكِا الجربوُللة الرئيسللة ،ا اَفللة إىل ج لرُيف طَق للة

ال للنعاة ا ل لربني ِِّ ،للم طائف للة الرب للانيني احل للامهني لرس للالة الق للرآن ،ا ش للح هني بنعوب لله يف الن للاس
أمجعني ،ما ُقحضيه مفِو الربانية من مقا إمياين ع يمِّ ،فقه َعوا محنيِّ .لَلك جعهنا لا
برنا للا قرآنيللا خاصللا ،اسللحقرُناه مللن وللو اآلُللات النالللة عهللى أخللالق الربللانينيِّ ،خصللو
من لاع م اإلميانيللةِّ ،مللا بقحضلليه مللن العهللم ِّاحلكوللة ،مع لعَعاً بالَيانللات النَوُللة ،الراميللة إىل ج لرُيف
أئوة ا نن يف النُن.
ِّأما الركن اِلامسِِّ ،و:
 -العلـ ُـم طريقـةً :فِللو راجللذ إىل كللون العهللو الشللرعية أساسللاِّ ،مناِكِللا االسللحناللية

ِّاالجحِاَُةِّ ،قواعنِا النقنُة ِّالحأصيهية ِْ ،ا سهك ا ساس لَناِ عهم الناس باهلل ِّبنُنه،
عقيللن ًةِّ ،كلرُعةًِّ ،بربيلةً ِّسللهوكاً .فللال مكللان يف الفطرُللة لهخرافيللةِّ ،ال لهِوائيللة الشخصللانية.
ِّمللن ِنللا ِّجللب أن حتوللا رسللاالت الفطرُللة ،لكللا ا سللهوني ،احلللن ا َ مللن العهللم الشللرعْ،
الَا ال َُعَن اهلل إال به ،عقينةً ِّكرُعةًِّ .ذلك ِو ا سلوى عنلن العهولاِ ب ل"ا عهلو ملن اللنُن
لهم جِهَلله" .مث حتللره  -يف الوقللو نفسلله – نَ للاِ الشللَاْ
بالض لرِّرة" ،أِّ "مللا ال َُ َسل َلذ ا سل َ
 65قن فصهنا ذللك ملا ُكفلْ ،فيولا سلَق ملن بيلانِّ ،كلَا يف ملواطن بقلنمي برنلاميف الربانيلة ِّمفِلو لالس
القرآن ،فال َاعْ ليفطالة.
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عهى حتقيق ِّاجب الوقو ،من الحفرغ لطهب العهلم الشلرعْ ،بشلرِّطه الحخصصلية؛ ِّذللك لن
العالت تويعل تلة" .ف للَلك ِ للنو
ا م للة بأجي للال العهو للاِ الرب للانيني ،عه للى م للا بين للاه يف كحابن للا "مفِ للو َ
اس لجرابيكِّْ ،جللب أن ُكللون عوللوَا فقرُللا ،يف كللا مش لرِّ َعللوا ،انحصللب لحكنُللن الللنُن
بصنق ِّ نُةِّ .ما الحوفيق إال باهلل.
ِّأما الركن الساَسِِّ ،و:
 -الحكمةُ صبغةً :فِو صوا ا مان لس العوا النعواِّ .قن كان غيلاْ احلكولة

سللََا رئيسللا يف ِللالك كث ل مللن الللنعوات ِّانللنثارِا ،أِّ احنرافِللاِّ .احلكوللة يف العوللا الللنعوا
ِْ" :اجلاذ اإلجلراِ ا ناسلب ،يف الوقلو ا ناسلب ،بال َقل غن تر ا ناسلب" .فِلْ إذن راجعلة  -يف
النِاُة  -إىل كهوة ِّاحنة جامعة َِْ :ح غس َن الحعل غق تنُ تر ِّالحنب .
عق منِا بأمرُن ،أحنمها كسيب ِّاآلخر ِِّيب .فأما الكسيب فِو :الفقه يف اللنُن
ُِّلَحَ َحق َ
معن ل للاه ا نِك ل للِّْ ،خاص ل للة من ل لله م ل للا ُس ل للوى عن ل للن ا صل ل لوليني بفق ل لله "حتقي ل للق ا ن ل للا " َعام ل ل تله
ِّخاصه(ُِّ ،)66نخا فيه فقه ا ِّلوُلات ِّفقله ا واعنلاتِّ ،ملا ُنلنرٍ فيِولا ملن قواعلن الحلنرٍ
ِّالحهط ِّالحجرس.
ِّأم للا ال للوِيب فِ للو :راج للذ إىل الحخه للق مقام للات الحق للون ِّال للور  ،إذ ِ للْ س للَب ِّ للذ
ا ؤمن يف منلَلة الحعره لنفحات اهلل ،اللِت بفلح الَصلائر ِّبنل السلرائرِِّ .لو معل الفرقلان يف
عت
ت
ُن َآمنَواغ إَن بَلحعل َقواغ اهللَ َغأ َعلا لع َك غلم فَل غرقَانلاً ََُِّ َكف غلر َعلن َك غم َسليَابت َك غم ََُِّل غ تف غلر
قوله بعاىلُ( :ا أَُلَ َِا الَ َ
ت
لَ َك غم َِّاهللَ ذَِّ الغ َف غ
ض تا الغ َع ي تم)(ا نفالِّ .)92 :كَا قوله بعاىلَِّ ( :ابعل َقلواغ اهللَ َُِّلَ َعه َو َك َلم اهللَ َِّاهللَ
ت
ت
يم)(الَقرةِّ .)989 :يف َِا السياق أسنن اهلل بعلاىل فعلا إبيلان احلكولة لنفسله
ب َكا َك غِْ َعه هلل
مطهق كسَيحِا عن اإلنسانِِّ ،و قوله بعاىل ُ( :تؤت غت
بعاىل؛ لنفْ ت
ت
غوةَ َمن َُ َشاَِ ََِّمن ُلَ غؤ َ
َ
احلك َ
غت
َِّت َخ غ اً َكثت اً ِّما ُ عَ عكر إتالع أَِّلَواغ ا َلغَ ت
ت
اْ)(الَقرة.)962 :
ََ َ َ غ
َ
احلك َ
غوةَ فَل َق غن أ َ
ِّقللن كللان كلليخ ا قاصللن أبللو إسللحاق الشللاطيب رمحلله اهلل  -مللا فللح اهلل للله مللن العهللم
ِّاحلكو للة  -م للن أمِ للر العهو للاِ الرب للانيني فقِل لاً للَه احلق للائق ِّبعَل ل ا عنِ للا ،بش للقيِا الكس لليب
ِّالل للوِيبِّ .قل للن ِّرَت عنل لله يف ذلل للك إك ل لراقات عكيَل للة ،يف نصل للو كل للىت مل للن كحابل لله الرائل للن
ا وافقللاتِّ .لنللا أن يفحللار منِللا ِللَا الللنال الفرُللن ،قللال  -رمحلله اهلل  -يف ِّصل العللامل الربللاين
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ان ر بفصيا ذلك – إذا بشاِ  -يف كحاْ ا وافقات لهشاطيب.27/2 :
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احلكلليم أنلله( :الَ َُل غَ َكَر لهوَحللن مللن العهللم مللا ِللو ح ل ا نحِللْ! بللا ُللرِّب بص ل ار العهللم قَللا
كَلاره .وقد فرإ العلما ميائل ،مما ق يجوه الفتيـا بهـا ،وإن كانـت صـحيحة فـى نظـر
الفقه! ( ِّ )...ابطه أنك بعره مسألحك عهى الشرُعة ،فقن صحو ىف ميَاهنا؛ فانظر فـي
مآلهــا بالنيــبة إلــى حــاس الًمــان وأهلــه! فــَّن لــم يــؤد ذكرهــا إلــى مفيــدة؛ فاعرضــها فــى
ذهنــك علــى العقــوس ،فــَّن قبلتهــا فلــك أن تــتكلم فيهــا ،إمــا علــى العمــوم إن كانــت ممــا
تقبلها العقوس علـى العمـوم ،وإمـا علـى الخ ـوص إن كانـت ليـر قئقـة بـالعموم .وإن لـم
يكن لميألتك هدا المياغ؛ فاليكوت عنها هـو الجـاري علـى وفـ الم ـلحة الشـرعية

والعقلية!)(.)67

َِِّه منلَلة من العهلم الربلاينِّ ،جلب عهلى اللناخا يف منرسلة الفطرُلة أن حيلر عهلى
الححقق بأسَاِباِّ ،الحخهق بشرِّطِا؛ عسى أن ُكون من أِهِاِّ ،للو عهلى مسلحون ا لنِيف يف
ا ال النعوا ،إن مل ُكن من أِا االخحصا الشرعْ ِّاالجحِلاَ الفقِلِّْ .منرسلة القلرآن
ْ رباين صاو ،كفيهلة بححقيلق ذللك لهصلاَقني ملن طالِبلا ،ملا أعلا احلكولة –
ما ِْ َم غشَر هلل
بللقذن اهلل  -صللفة جوِرُللة يف الحص لرفات النعوُللة بنائِللا؛ ِّلللَلك جعهنللا الللركن ا خ ل مللن
أركاهنا( :احلكوة صَ ةً) .كَلكِّ ،اهلل ا وفق لهخ ِّا عني عهيه.
به للك إذن ِ للْ أرك للان الفطرُ للة الس للحةِّ .حنس للب أن ال للنخول يف برا ِ للا القرآني للة ،م للن
خالل مسالكِا الجربوُة ،كفيا بالححقق الحهقائْ ِبا ،ركنا ركناِّ .إيا ذكرناِا ِِنا معَِّلة ملن
ب للاْ ذك للر ا قاص للن قَ للا الوس للائا؛ ح للىت بك للون به للك عون للا عه للى حس للن بطَي للق ِ للَهِّ .اهلل
ا سحعان.
ِّأما الميالك التربوية للفطرية فثالاة:ِِّْ ،
 - 1مجال

القرآن لتلقي حقائ اإليمان ،والتخل بمقتضياتها.

 - 2بالغ رساقت ا بدعوة النا إليه.
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 - 3رباط ـ ــات الفطري ـ ــة ،بم ـ ــا تتض ـ ــمنه م ـ ــن ص ـ ــلوات وأوراد معنوي ـ ــة؛ للتغدي ـ ــة
الفردية)68(.

ِّبيان ذلك ِو كوا ُهْ :


ك التربويةُ ِ
للفطْ ِريَِّة
يالِ ُ
ال َْم َ
الغوسالتك الجربوُلةَ لحكنُ تلن بنلا تِ ت
الفطغ َلرةتِ ،لْ :ووعلة ملن ا سلالك الحعَنُلة اللِت بقلوَ
ََ َ
لاه م للن أخالق لله ِّطَاع للهِّ ،بَص لله م للا فس للن م للن مَاج لله ِّأفك للاره؛
العَ للن إىل اهلل ،فَلحَل َق للوَ َم للا َك ل َ
ليس للحقيم عه للى خ للالال فطرب للهِّ ،ص للفاِ سل لرُربه ،عَ للناً خالصل لاً هلل ،مث بربق للْ ب لله ع للل م للنارٍ
تت
ت
عق بته.
الربانية؛ إىل أن ُحخهعق مََقات الصنُقيعة – إن كاِ اهلل ُِّ -حَ َحق َ
ِِّْ ثالثة مسالك ،نورَِا كوا ُهْ:
القرآن

الميلك الوس :الدخوس في مجالِِّ للْ للالس بربوُ للة لتحَلهَق للْ آُ للات الق للرآنِّ ،الحخه للق بأخالقِ للا ِّرقائقِ للا اإلمياني للة،
ِّالححقللق ِبللا ،بعهوللا ِّبعهيوللاِّ ،بللنبراً ِّمنارس لةًِِّ .للْ بقللو عهللى ِّأللائ النَللوة الللثالذ ،الللِت
ِْ:
 - 1التالوة بمنه التلقي
 - 2التًكية بمنه التدبر

 - 3تعليم الكتاب والحكمة بمنه التدار (.)69
ُِّسحعان عهى إعناَ القهب ِّهتي حه لهحهقْ بقيا الهياِّ ،لك أن جحار لنفسلك ليهلة –
عهى حسب أرِّو عوهك  -بقو فيِا بنحو مائة آُة من القرآن( ،)70مرة كلا أسلَو عهلى

 68جعهنللا ذل للك فيو للا كحَن للا مللن قَ للا – بكحابن للا ب للالغ الرسللالة القرآني للة  -يف ث للالذ خط لوات ،بص للي ة:
(اغحنا ا الساتِّ ،الحَا الرباطاتِّ ،بَهيل الرساالت)ِّ .كان الكال عن "الرباطات" مقصلورا عهلى الحلَا
ا ساجن ،لكننا بوسعنا ِِنا عهِا محَوعة بأعولال أخلرن ملن أِّراَ الفطلرة الضلرِّرُة لهولؤمن فعلالً ِّبركلاً،
لك تمللن الغ تكحَل ت
ت ت
ص لالََة بَلغنل َِللى َع ل تن
ص لالََة! إت عن ال ع
لاْ َِّأَقت ل تم ال ع
عهللى مللا ُقحضلليه قوللله بعللاىل(( :اَبغل َلا َمللا أَِّحل َلْ إلَغيل َ َ
ت ت
صنَلعَو َن!))(العنكَوتِّ .)25 :باهلل بعاىل الحوفيق.
الغ َف غح َشاِ َِّالغ َون َك تر! َِّلََ غك َر اهلل أَ غكََل َر! َِّاهللَ ُلَ غعهَ َم َما بَ غ
 69قن بينا ذلك مفصال يف كحيب " الس القرآن"22-15 :
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ا قا ،عسى أن ُص ذلك لك عاَ ًة ُومية ،بحنقا خال لا علل منلاعل القلرآنِّ .إذا أمكلن أن
نححللنذ – يف بناُللة الطرُللق  -عللن "حتقيللق ا نللا الجربللوا"؛ فقنلله حيسللن اإلكثللار مللن القيللا
بسللورة الفرقللان يف الركعللة ا ِّىلِّ ،بسللورة احلنُللن يف الركعللة الثانيللة ،أِّ بسللورة ا هللك؛ ِّذلللك للا
َه السور ِّأمثا ا من برُاق ع يم مراه َِا العصر العصيب!
كوا حيسن أن بكون سورةَ الفرقان خاصة ،اا ََُلنأ بحعهوله ملن القلرآن الكلرمي ،حف لاً
ِّمنارسةً ِّبنبراً؛ هنا باْ ع يم من أبواْ القرآنِّ ،منخا فسي من مناخهه الكلنَ .م غلن
َجَهع َق رقائقِا اإلميانيةِّ ،حتقق مناع ا الربانية؛ نال من كنوعه الوف ة فضال ع يوا! إذ فيِا ملن
اْ ،عيونا بحلنفق بلا نوار ِّالهطلائ ِّاللكلات ،ملن بلناُحِا إىل هناُحِلا؛
ا سرار َ
ب العَ َك َ
الع َك َ
السالك ِّميََكنَهَ  -بعن جهقه بأخالقِا ِّحتققه مناع ا – أن ُهيف إىل مسلالك القلرآن
ما ُكفْ
َ
مجيعِا! ُِّكون من (عَاَ الرمحن) حقيقةً!()71
ُِّهحللق ِبللَا ا سللهك فللر أصللياِِّ ،للو للالس قرآنيللة لحخ لرُيف الللنعاة القللائوني عهللى
الس القرآن يف الناسِّ ،ا ؤطرُن اُ .عحونِّن فيه برنا ا بربوُلا خاصلا ،منحقلى ملن نصلو
القرآن الكرمي ِّالسنة النَوُةِِّ ،و:
 -برنام الربانية لتخري الدعاة

بــالقرآن ،علــى اقلت ـًام بحقائقــه

إذ الربانيــةِ :للْ مرتبــة اإلمامــة فــي مجاهــدة الــنف
اإليمانية ،والتخل بِ ِح ْك َمتِ ِه الرحمانية؛ إخالصـاً ِ أوقً؛ حتـى تفنـى فـي دعوتهـا عـن كـل
70
ب من ال لافهني! ِّملن قلا مائلة آُلة
غح
ك
ُ
مل
آُات
بعشر
قا
من
(
:
ِّسهم
عهيه
اهلل
صهى
اهلل
رسول
قال
َ
َ
غ
ت
ت
ب ملن ا قنطلرُن!) رِّاه أبلو َاَِّ ِّابلن حَلانِّ ،صلححه ا لَلاين
ب من القانحني! ِّمن قا بأل آُة َكح َ
َكح َ
يف صحي ا امذ الص .
ُ 71كفيللك مللن ذلللك إكللارًة أ عن امسِللا ِللو أحللن أِللم أمسللاِ القللرآن! ِّال سللورة مسيللو مثللا امسِللا ،مللذ أن
أمسلاِ القلرآن اللوارَة بنصله كثل  .مث إن موقعِلا منفلح عهلى أِّاسلا القلرآنِّ ،للَلك فِلْ بلنخا بصللاحَِا

إىل سللاحابه ِّباحابلله؛ ِّبفضللْ بلله إىل معارجلله ِّمقاصللنهِّ .مللن ِنللا كانللو آُاهتللا كهِللا بللنِّر عهللى ِمللاِّر
القرآن الكلن ،بنِا بأصول اإلميان ِّحقيقة الحوحين ِّاإلخال  ،فنالئا النَلوةِّ ،حقلائق الَعلت ِّمشلاِن
القيامةِّ ،الوعن ِّالوعينِّ ،مواعُن العنل ،ت
ِّع َتل القصال ،مث تح َك تم الحشرُذ ِّمجاللهِّ .للَلك كانلو خامتحِلا

حتوا من مثار اإلميان ِّمنارجه ما ُربقْ بالعَن إىل مناعل ا ِّلياِ ِّالصنُقني! ِّما الحوفيق إال باهلل.
22

حظوظها ،فال يقوم شي منها إق
صبراً واحتياباً.

وبه! ام شهاد ًة بدلك على النا  ،تربيةً ودعو ًة ،ام

ِّالربــانيون ِللم ا منللاِ عهللى ِللَا ا نِللاٍ الللنعواِّ ،القللائوون بلله يف ا حوللذِّ ،احلللامهون
رسالحه ،بربيةً َِّعوًة ،عهى ما قرره القرآن الكرمي يف غل ملا آُلة ،ملن مثلا قولله بعلاىل( :ولَـ ِ
ـكن
َ
ت
ُكونُواْ ربَّانِي ت
لاْ َِّتمَلا َكنلحَ غم بَ غن َر َسلو َن().آل عولرانِّ .)72:قولله بعلاىل:
َ َ
ين مَا َكنلحَ غم بَل َعه َولو َن الغكحَ َ
ت ت
ت ت عت
ت
الربَّــانِيو َن
لاَِّاغ َو َّ
ُن َِل َ
ُن أ غ
(إتنلعلا أ َ
َنَلغنَللا الحعل غلوَرا َة ف َيِللا َِل ًلنن َِّنلَ هلل
َس لهَ َوواغ لهعللَ َ
لور َغحي َكل َلم ِبلَلا النعَيَللو َن الللَ َ
ت
ت ت ت ت ت
ِّا َحَل ت
اخ َشل غلو تن َِّالَ
لاس َِّ غ
لار ملَلا غ
َ غَ َ
اسللحَ غحف َواغ مللن كحَللاْ الهلله ََِّكللانَواغ َعهَغيلله َكل َلِ َناِ فَ لالَ َجغ َشل َلواغ النعل َ
بَ غشحَل َرِّاغ بتآَُ تات َمثَناً قَهتيالً)(ا ائنة.)22:
ت
تت
ِّكللَا قوللله سللَحانه( :لَللوالَ ُلغنلِللاِم َّ ِ
و
لح َ
لار َعللن قَل غلو َم ا تإل غمثَ َِّأَ غكه تِل َلم ال َسل غ
الربَّــانيو َن َِّا غ
َحََل َ
غ َ َ ََ
ت
صنَلعَو َن)(ا ائنة.)61 :
س َما َكانَواغ َُ غ
لََغ َ
ِّقن أِّرَ اإلما الَخارا  -رمحه اهلل  -يف صحيحه قوالً بفس ُا الب تن َعَعاس  -ر ْ اهلل
ت
ني"َ :حهَ َوللاَِ فَل َق َِللاَِ)ِّ .قللال اإلمللا الَخللارا بعللن ذلللك كللارحا:
عنِوللا  -قللالَ "( :كونَلوا َربلعلاني َ
ال :العربع تاينَ :الع تَا ُلرِّب النعاس بت ت
ص َا تر الغعتغه تم قَلغَ َا كتََا ترهت.)72().
( َُِّلَ َق َ
َ
ََ
ِّمللن ِنللا فا مللة يف حاجللة ماسللة إىل ج لرُيف طائفللة عرُضللة مللن ِللَه النوللاذٍ النعوُللة،
ِّبثِم يف كا منطقة ِّقطا ؛ لهقيا بنِّر جتنُن النُن ،عهى مواعُن العهم ِّاحلكوة(.)73
 الميلك الثاني :بالغ الرساقت.ِِّللو راجللذ إىل ِّاجللب االلح لَا الللنعوا ليفنسللان ا سللهمِّ .ذلللك لت َوللا بعهللق بلله مللن أِللم
صللفات مللا انحسللب إليلله مللن اإلسللال " :الرسللالية" .قللال  -صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم  -يف أمللر
مطهق لكا ا مة( :بَله َلوا عل ِّ للو آُلةً!)(ِّ .)74ملن ِنلا كلان ا حولذ اإلسلالمْ كهله مجاعلة
َعوُة بطَيعحهِّ ،حياة إصالحية بفطربله .إنله ملَ أعهلن أ عن ِمولناً رسلول اهلل ،بقهلن  -مقحضلى
عقيللنة االبَللا  -مِوللة الللنعوة إىل اهلل .فهلليس عَثللا أن حيللل النلليب صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم -
72

صحي الَخارا ،كحاْ العهم ،باْ العهم قَا القول ِّالعوا.
قن أِّرَنا بعل ا عامل ا نِكية؛ لحكوُن كخصية الناعية الرباين ،يف متِين "برناميف الربانية".

74

أخرجه الَخارا.

73
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بكا ِّسائا الححرُل ِّالحشكيذ  -عهى النعوة إىل اِلل ِّا لنن ،كولا يف قولله( :فَل َوالهع تله َ غن
ت
احناً خيلر لَ َ ت
ك رجالً ِّ ت
ت
عع تم!)(.)75
ك م غن محَغ تر النل َ
َ غ هلل
ا الهعهَ ب َ َ َ َ
َُل غِن َ

لو
َخ تر َجل غ
ِّمللن ِنللا كللِاَة اهلل باِل ُللة للَه ا مللة ،يف قوللله بعللاىلَ ( :كنللحَ غم َخغي ل َلر أَعمللة أ غ
ت
لاس بَلأغمرِّ َن بتللالغوعر ت
ِّو َِّبَلغنل َِل غلو َن َعل تن الغ َون َكل تر َِّبَل غؤتمنَللو َن بتللاهللت)(آل عولران .)441:إهنللا صللفة
َ غَ
لهنعل ت َ َ
عامة يف كا من أسهم هلل الواحن القِار ،كا ُنال منِا عهى قنر طاقحه ِّمسؤِّليحه.
لكللن ال بللن مللن بيللان أن الللَالغ اليللو يف ا سللهوني للليس بللالغ (خللل) ِللَا الللنُن.
فَلك أملر قلا بله ا ِّللونِّ .ملا بقلْ اليلو صلقذ يف ا ره مل بَه له قصلة الرسلالة اإلسلالمية،
عهللى ا وهللةِّ .إيللا ا سلهوون اليللو يف حاجللة إىل "إبصللار" .إبصللار احلقللائق القرآنيللة الللِت بحهللى
عهلليِم صللَا مسللاِِِّ ،للم عنِللا عوللون ،عهللى حنللو مللا ِّصل اهلل سللَحانه يف قولللهَِّ ( :بَل َلر َاِ غم
لك ِِّل للم الَ ُلَ ت
صل ل َلرِّ َن)(ا ع ل لراوِّ ،)493:قولل لله سل للَحانهََِّ ( :ك ل لأَُن مل للن آَُل للة تيف
َُن لَ ل َلرِّ َن إتلَغيل ل َ َ َ غ َغ
ال عسواِّا ت
ت َِّا غَر ت
ه ميَََرِّ َن َعهَغيل َِا ََِِّ غم َعغنل َِا َم غع تر َو َن)(ُوس  .)415:فالَالغ الَا حنلن يف
ََ
حاجة إليه إيا ِو بالغ الحَص  ،ال بالغ الحخَ .
ِّأمل للا ماَبل لله فول للا ذكرنل للاه مل للن أصل للول الرسل للالة القرآنيل للةِّ ،بالغل للات القل للرآن( :)76مل للن
اكحشلاو القلرآن الع ليمِّ ،الحعلرو إىل اهلل ِّالحعرُل بلهِّ ،اكحشلاو احليلاة اآلخلرةِّ ،اكحشللاو
رِّ الصهوات ِّحف ا ِّقاتِّ ،حقيقلة اللنعوة إىل اِلل ِّ ،حكولة ابَلا السلنة؛ بَكيلةً ِّبعهولاً
ِّحتهولاًِّ .مفللابي ذلللك كهلله يف كحللاْ اهلل ِّسللنة رسللول اهلل صللهى اهلل عهيلله ِّسللهمِّ .بهللك ِللْ
ِّأيفة الس القرآن.
ِّمعهلو أن مللن أِلم الوسللائا النعوُللة ذات ا ثلر العويللق ،خاصللة يف ِلَا العصللر ،إيللا
ِْ بأسيس " الس القرآن" كوا ِّصفنا ِّبيناِّ ،بكث تحهَ تق َِا ِّسواَِا يف ا مة؛ حىت بصَ
ج للَِا أساس لليا م للن حرك للة النس للييف االجحو للاعْ الع للا ِّ ،به للون ك للا ك لرائحه االجحواعي للة ،عه للى
اخحالو طَقاهتا ِّقطاعاهتا .فالناعيلة ا سلهم ُلنعو إىل اهلل ك علا النلاسِّ ،يف كلا مناسلَةِّ ،ملن

عهى كا منل! لكن "مجل

القـرآن" يف النِاُلةِ ،لو أسلاس الحَكيلة ِّالحعهليمِِّ ،مضلن الجربيلة

75

محفق عهيه.

76

ِْ فصول كحابنا "بالغ الرسالة القرآنية".
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ِّالحكللوُن ِّ ،للوان السل إىل اهللِّ .مللن ِنللا كللان مسللهك "بللالغ الرسللاالت" إيللا ُللحم بللالرجو
إىل مسهك " الس القرآن" بأسيساً ِّبوسيعاً.
ط ِ
الفطْ ِريَّـ ِـة ،بم ــا يتضــمنه م ــن صــلوات وأوراد معنوي ــة؛
 الميــلك الثال ـ ِ :ربَــا ُللتغدية الفردية .وما يلًم عن ذلك كله من فعل ال الحات وترك الموبقات.

فربا الفطرُةِ :لو أعولال ِّاجَلاتِّ ،بلرِّك العملاتِّ ،أذكلار منلنِّبات ،الا صل أن
الرسول  -صهى اهلل عهيه ِّسهم – الحَمه َِّاِّ عهيه .فالربا الفطرا ِو معراٍ ا ؤمن النائم
إىل اهللِّ ،حصللنه ا نيللذ مللن كللا فحنللة أِّ آفللة! ِّلللَلك فِللو ُحضللون با سللاس ،أفعللاالً ِّاجَ لةً
لؤمن فعلالً ِّبركلاً أبللناً ،عهللى أهنللا
ِّأخللرن ِمرملةً  -مللن ا عهللو مللن الللنُن بالضلرِّرة ُ -هحَمِللا ا ل َ
أذكللار معنوُللة بَل ََك َرهَ أبللناً بللاهلل؛ إ غذ ال ُص ل س ل ه إىل اهلل إال ِبللا ،كوللا سللجرن محهلله إن كللاِ
اهللِّ .ال اُ لةَ من لله إي للا ِ للْ إص للال ص للورة ال للنفس بحِ للََُِا ِّبش للََُِاِّ ،ك للَا بَكيحِ للا بح َُ للة
لطائفِا؛ حىت بعوَ إىل أصا فتطغَرتهتَا.
ِّقلن مسللى رسلول اهلل  -صللهى اهلل عهيلله ِّسلهم  -االكللح ال بالصلهوات اِلوللسِّ ،بكللا
ما بعهق ِبا من ِّ وِِّ ،مشْ إىل ا سلاجنِّ ،ملا انَل علن ذللك كهله ملن سلوابق ِّلواحلق ملن
االسللحعناَات ِّالعَللاَاتِ " :ربَاط ـاً" .ففللْ احلللنُت الصللحي ت مللن ترَِّاَُل تلة أتَِّب ََِرُغل َلرَة  -ر للْ اهلل
عنلله – أَ عن رسل َ ت
اِلَطَاَُللا
لال(( :أَالَ أ َََلَ َكل غلم َعهَللى َمللا ميَغ َح لو اهللَ بتل تله غ
ص لهعى اهلل َعهَغيل تله َِّ َس لهع َم قَل َ
لول اهلل َ
ََ
ول اهللت! قَ َال :إتسلَاغَ الغو ت
ُِّلرفَذ بتته النعرج ت
اِلَطَلا
لوِ َعهَلى الغ َو َكلا ترهتََِّ ،كثغل َلرةَ غ
ات قَالَوا :بَلهَى َُا َر َس َ
غَ َ َ
ََ
َ َغ َ
تت ت
ت
ط! فَـ ـ َدلِ ُك ُم
ط! فَـ ـ َدلِ ُك ُم الربَــا ُ
ص ل َلالةت! فَـ ـ َدلِ ُك ُم الربَــا ُ
ص للالةت بَل غع ل َلن ال ع
لار ال ع
إ َىل الغ َو َس للاجنَِّ ،انغح َل َ
ط!)(.)77
الربَا ُ
فكللون الصللالة ِّاالكللح ال مقللنماهتا ِّبوابعِللا "رباطــا"ِ ،بللَا الشللوول الجربللوا ا للامذ،
إيا ِو باعحَارِا صهةً لهعَن بربهِّ ،عاصوا له ملن اللَالت ِّال فلالت! فِلْ للَلك فع هلللا ِّبلرك.
ِِّْ ذكر َائم هلل .فَلك ِو "الربا "ِّ .بهك ِْ غاُة كا فعلا بربلوا يف اإلسلال ِّ .للَلك
كان للو الص للالة أع للم ك للع ة عوهي للة يف ال للنُن! فِ للْ أ االلحَام للات ِّا ِّراَِّ ،أس للاس ك للا
ا ذكار الهف ية ِّا عنوُة مجيعا .فالصالة إذا حتقق ِبلا العَلن صلنقاِّ ،جهلق مقاصلنِا الشلرعية
حقللا – كانللو عَللاَة جامعللة مانعللة! ِّاق لرأ إن ك ل و قوللله بعللاىل(( :اَبغللا م لا أ ت
لك تمل َلن
َِّحل َلْ إتلَغيل َ
ََ
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الغ تكحَ ت
صلالََة بَلغنل َِلى َعل تن الغ َف غح َشلاِ َِّالغ َون َكل تر! َِّلَ تلَ غك َر اهللت أَ غكََل َلر! َِّاهللَ َُل غعهَ َلم
صلالََة! إت عن ال ع
اْ َِّأَقتل تم ال ع
ط!
صنَلعَو َن!))(العنكَوتِّ .)25 :صنق رسول اهلل صهى اهلل عهيه ِّسهم( :فَ َدلِ ُك ُم الربَـا ُ
َما بَ غ
ط!)
ط! فَ َدلِ ُك ُم الربَا ُ
فَ َدلِ ُك ُم الربَا ُ
ِّمللن ِنللا فقننللا مل نعحوللن يف ِللَا ا سللهك سللون منِللاٍ السللنة النَوُللة الصللحيحة .الللِت
اكللح هو  -يف للال إصللال الللنفس  -با عللاين أساس لاً .حيللت إ عن الللَكر عهللى نللوعني ،مهللا:
ا .فالعنَاِ :و الَا ُلرِن فيله ا سلهم نفسله بأعلناَ ِائهلة ملن
ا ِّالَ غك َر ا غعنَ تو َ
الع َن تَ َ
الَ غك َر َ
َ
ا ذكللار ،بسللَيحا ِّهتهلليال ِّاسللح فارا ...إخل ،بهوغللا إىل اآلالو! ِّعهللى ِللَا كللان أغهللب طللرق
الصوفية من ا حأخرُن خاصةِّ .بهك طرُق طوُهة ِمفوفة با خاطر! ِّقهولا بصلا بصلاحَِا إىل
بر ا مان.
ا.
ِّأما النو الثاين فِو :الَ غك َر الغ َو غعنَ تو َ
ِِّو قائم أساسلا عهلى قصلن ربلا ا لؤمن بربله أبلناً ،بلا قوال ِّا فعلال ِّاللجرِّك .حيلت
أحِللن العَللن ليحقللق يف كللا حركللةِّ ،يف كللا كهوللةِّ ،يف كللا ِيللأة ،مللن سللائر ا فعللال ِّالللجرِّك
الحعَنُللة الللِت ُللنخا فيِللا ،معناِللا الللَا َكللرعو للله؛ فيكللون بللَلك يف أعهللى مقامللات الللَ غك تر.
ت
اعََ ل غنتين َِّأَقت ل تم ال ع
ص ل َلالةَ
ِّل للَلك كان للو الص للالة م للثال ِب للَا ا ع ل ذ غك لراً ،كو للا يف قول لله بع للاىل( :فَ غ
تت
ت
لك
َنَلغنَللا إتلَغيل َ
لللَ غك ترا)(طللهِّ ،)12 :كللان القللرآن أُضللا ِبللَا ا ع ل ذ غك لراً ،كوللا يف قوللله بعللاىلَِّ ( :أ َ
ت
لني لتهنعل ت
لاس َمللا نَللََل إتلَل غلي تِ غم َِّلَ َعهع َِل غلم َُلحَل َف عكل َلرِّ َن)(النحللا ،)22 :كوللا كللان بللرك الكَللائر
الللَ غكَر لحَََ ل َ
ِّا وبقات – كهوا عر و لهوؤمن  -تذ غكراً أُضا؛ ن الوقو فيِا آن َ ال ُكون إال غفهة منه
عن إميانهِِّ ،لو لن معل اللَكرِّ .مثالله الوا ل ملا ِّرَ يف احللنُت النَلوا ا حفلق عهيله ،ملن
قوللله صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم( :ال ُللَين ال لَاين حللني ُللَين ِِّللو مللؤمنِّ ،ال ُشللرْ اِلوللر حللني
ُش لرِبا ِِّللو مللؤمنِّ ،ال ُسللرق السللارق حللني ُسللرق ِِّللو مللؤمنِّ ،ال ُنِللب هنَللة ذات كللرو
ُرفذ الناس إليه فيِا أبصارِم حني ُنحَِِا ِِّو مؤمن!)(ِّ ،)78ذلك ا لَه ا فعلال ِّاللجرِّك
ِّأ راِبا مجيعا من ب َُة قوُة لهقهبِّ ،إمناَ له رقائق اإلميانِِّ ،و مع الَكر ِّغاُحه.
فقذا أ ت
َخ ََ اللَ غك َر العلنَا مواعُنله الثابحلة يف السلنة الصلحيحةِّ ،طََلق عهلى ِلَا ا يلَان،
كان ذكرا معنوُا أُضاِّ ،كانو عنَُحه بابعة َا القصن .ن ا ذكار النَوُة الِت بنيو عهلى
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أعللناَ معينللة إيللا جعهحِللا ِّسلليهة لحعويللق ا عللاين أساسلاًِّ ،لضللوان ب َُللة القهللب ِبللا .فا عللناَ
فيِا بابعة لهوعاين ِّالعكس غ صحي .
ِّذلك ِلو اللَكر ال َسل النَلواِّ .للَلك ملا ثَلو يف السلنة منله إال ملا ُلنِّر عهلى ا لرة
الواحنة ِّالثالذ مث العشرة حىت ا ائة ،عهى أقصى بقنُرِّ .مل ُرَ ما أاِّع ذللك ليَهلل ا لات
بهه اآلالو! إذ القصلن الشلرعْ ملن اللَكر إيلا ِلو ربلا القهلوْ بلاهللِّ ،الجرقلْ ِبلا علل ملنارٍ
اإلميانَِِّ .ا إيلا ُلحم بلالححقق ِّالحخهلق باحلقلائق اإلميانيلة ِّالصلفات الربانيلةِّ .ال ُكلون ذللك
إال باإلرلار يف سللفائن ا عل  ،بركيلَا عهللى قهيللا ا لفللا  ،ا كحنللَة باحلقللائق الرِّحيللةِّ ،ا حنرجللة
بالعَن بربيةً ِّبَكيلةً يف طرُلق السل إىل اهلل ،ملا بحيحله لله ملن الحلنبر ِّالحلَكرِّ ،الح َُلة اإلميانيلة
ا نقطعللة الن ل  ،الللِت بقللو بقعللاَة بنللاِ عورانلله الرِّحللِّْ ،بللرميم حصللنه النفسللْ .عسللى أن
ُنك يف ابحالِاهتا يف ال الحنافذ االجحولاعِّْ ،االفححلان اللننيوا ملن أملور ا لال ِّا عولال،
ِّسائر معاره الشِوات ِّمواطنِا.
ِّعهللى ذلللك ا نِللاٍ كللان النلليب  -صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم ُ -للنرْ أصللحابه ُِّعهوِللم.
ِّك لواِنه يف السللنة كث ل  ،بللا ذلللك ِللو فعهلله  -عهيلله الصللالة ِّالسللال  -يف نفسلله بنفسلله.
ُِّكفينللا مللن ذلللك مللا رِّاه مسللهم يف صللحيحه ،مللن حللنُت أ ا للؤمنني جوُرُللة بنللو احلللارذ
َر ت َْ الهعهَ َعنِا أن النيب  -صهى اهلل عهيه َِّ َسهعم  -خرٍ من عننِا بكرة حني صهى الصلَ ،
ِِّلْ يف مسلكنِا – ُعل ِِّلْ بَ َسلَ َ  -مث رجللذ بعلن أن أ لحى ِِّلْ جالسلة عهلى حا للا،
فقللال( :مللا علل ت
لو عهللى احلللال الللِت فارقحللك عهيِللا ) قالللو :نعللم .فقللال النلليب صللهى اهلل عهيلله
لو مللا قهل ت
لو منللَ اليللو لللوعنحِن:
لو بعللنك أربللذ كهوللات ثللالذ ملرات ،لللو َِّتعنَل غ
َِّ َسلهعم( :لقللن قهل َ
"سَحان اهلل ِّرونه ،عنَ ت
عركه ،ت
نفسهِّ ،تعنَةَ ت
خهقهِّ ،تر ا ت
ِّم َن َاَ كهوابته!")()79
َ
َ
ِّمعهو أن الكثرة من ذلك بَل غف تق َن الهفل َ حقيقحَله يف اللنفسِّ ،جرجله علن منِلاٍ السلنة
النَوُة؛ فحححكب أسر َاره ِّب يب أنواره! إ غذ أن بضخيم جانب من جوانب اللنُن  -ملا َيرجله
علن أصللهه ا سللنون ُ -للؤَا قطعللا إىل للوور جانللب آخللر ،رمللا كللان أِّجللب يف الللنُن ِّأِللم.
ِّاحلكوةَ إيا ِْ إعطاِ كا كِْ قَ غن َرهَ الَا أعطاه الشر له.
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ِّعه للى ِ للَا ا للنِيف بنين للا م للا مجعن للاه م للن "أوراد الفط ــرة" لهعو للا الي للومْ ،يف "رب ــاط
الفطرة" النائمِِّ .و أربعة الحَامات:
 -اقلتًام الوس :شهود ال لوات الخم

والتًام رباطاتها

ِّذل للك مكاِ للنة ال للنفس يف ك للا ص للالة م للن الص للهوات اِلو للس؛ لهححق للق م للن مق للا
العَوَُللة خشللوعاً فيِللا؛ حللىت جتللن فعللال أنللك بللني ُللنا اهلل جللا جالللله! بناجيلله مث بركللذ للله
ِّبس للكن ،م للا ِ للو رب للك ِّرْ الع للا نيِّ ،م للا أن للو عَ للنه ا حَح للا ب للني ُنُ لله! فِ للَا ج للوِر ِ للَا
ت معل كوهنلا
ا سهك ِّحقيقحله .فكلا صلالة لا منِلا كلِوَ ا ناجلاة هلل رْ العلا ني ،فَل َق َلن غ
مسهكا بعَنُاِِّّ ،رَا بربوُلا .بلا فقلنت معل كوهنلا صلالة عهلى احلقيقلة! فعلن أنَلس ر لْ اهلل
عن لله أن رس للول اهلل ص للهى اهلل عهي لله ِّس للهم ق للال( :إ عن أح ل َن َكم إ َذا قَللا يف ص لالَبته فقنعلله ُلن ل ت
لاجْ
َ ََ
َ َ
َ غ
ربعه!)(ِّ )80يف رِّاُة أِّب ِرُرة ِّعائشة ر ْ اهلل عنِوا( :إ عن الغوصهْ ُلن ت
لاجْ َربعلهَ؛ فَل غهيَلغن َغلر تمَلا
َ َ َ ََ
ََ
اج تيه!)(ِّ .)81يف صي ة ِّب ِرُرة خاصة( :فَل غهيلغن َر َكي ُلن ت
ُلن ت
اج تيه!)
َ غ غ َ ََ
ََ
ِّإيا ذلك ُكون بثالثة أمور ،أِّ ا :حتقيق بكَ ة اإلحرا ابحناًِ ،حيلت ُكلون كلِوَ
العَ للن حلقيقحِ للا جهص للا م للن م للؤثرات ك للا ا غي للارِّ ،إك للِاَا لهقه للب مق للا َ الوق للوو ب للني ُ للنا
الواحن القِار! ِّأما الثاين :فِو كلِوَ مقلا (إُلاك نعَلن ِّإُلاك نسلحعني)  -عنلن قلراِة الفاحتلة
 مللا ِللو حتقيل هلللق عويل هلللق إلخللال العَللاَة هلل رْ العللا نيِّ ،حللنه َِّن سلواهِّ ،مللا ِللو جتويل هلللذلهقهللب عهللى بوحيللن ا عَوَُللة يف ذات اهلل جللا عللالهِّ .أمللا الثالللت :فِللو حتقيللق اِلضللو يف
العغَ تنُعل تلة هللِّ .ذلللك مفللل إىل مشللاِنة معللاين كللا
ِي للِت السللكوَ ِّالركللو ؛ لحللَِّق مواجيللن َ
حركات الصالة ِّبسَيحاهتا ،فقن لكا ِي ة َم َقاماً ِّلكلا عَلارة حلاالً .ذللك أنله إذا اسلحقامو
ِللَه الثالثللة لهعَللن يف صللالبه اسللحقا للله كللا أفعا للا ِّأقوا للا؛ لت َوللا لحهللك مللن بللأث كَ ل عهللى
ص للال باقيِ للا ق للوال ِّعو للال؛ ِّب للَلك بك للون الص للالةَ تِّغرَاً بربوُ للا حقيقي للاُ ،نِ للى ص للاحََه ع للن
الفحشاِ ِّا نكر فعلالًُِّ ،علرٍ بله علل منلاعل اإلميلانِّ .ال معلراٍ أسلر يف الوصلول إىل اهلل ملن
الصالة!
80
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ِّا للا ُعط للْ لهص للالة عو َقِ للا الرِّح للْ عو للرا َن س ل ت
لكوَِا – بع للن الحس للَي  -ق للالال
َغ َ
الللنعاِ! ِّإنلله ال ُللَِّق معل السللكوَ حقللاِّ ،ال ُسللحفين مللن أنلواره الفيا للة عهللى القهللب ،إال
من ِّ ذ جَِحه عهى ا ره خا عا هللِّ ،محَلال بني ُنُه بعلاىل بتلأَحر اللنعو ت
ات ِّأَخهَ ت
ص َلِا!
غ
َ
َغ َ ََ
ا النلليب صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم يف ذلللكِِّ :للو قوللله عهيلله الصللالة
ِّح ل تر ٌّ
َ
ا بللا ؤمن أن ُللَكر َِ ل غن َ
82
ت
َعاَِ!)( ) ِّكللَلك قوللله
ْ مللا َُ َكللو َن العَل َلن مللن َربل تله ِِّللو سل هلل
لاجن؛ ف لأَ غكث َرِّا ال لن َ
ِّالسللال ( :أَقغ ل َلر َ
َع تاِ؛
صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم ( :فأ عمللا الركللو َ فَل َع َولوا فيل تله اللعر ع
لك َ
فاجحَ تِل َلنِّا يف اللن َ
وَ غ
ْ! ِّأ عمللا ال َسل َ
اْ لَ َك غم!)(.)83
فَل َق َو هللن أ غن َُ غسحَ َك َ
ِّأمللا الح لَا ربــاط ال ــالة فقيللا القصللن بلله ا سللاجن حيثوللا كانللوِّ .ذلللك بَللَل غاُللة
الوسللذ َاِ الص لالة ا فرِّ للة ِبللا .قللال اهللَ َجل علا عَللاله( :تيف بلَيَللوت أ تَذ َن الهعللهَ أَن بَل غرفَل َلذ ََُِّل غَ َكَر
ت
امسَله ُسلَ لَله فتيِلا بتالغ َ َلنِّ ِّ غاآلص ت
لال عال بَل غه تِلي تِم تجتَلارةهلل َِّال بلغي هلللذ َعلن تذ غكل تر الهعل ته ِّإتقَللات
لال تر َج هلل
َ َ
ف َيِلا غ َ َ َ َ َ َ
غ َ َ َ
َ
ص َالةت ِّإتُحاِ العََكاةت ََيافَو َن ُلوما بَلحل َقهعب فت تيه الغ َقهَوْ ِّاغ َبص ت
َح َس َلن َملا َع توهَلوا
ال ع َ َ
لار ليَ غكل تََُل َِ َم الهعلهَ أ غ
َ َ غََ
َ َغ ً َ َ
ضللهت ته َِّالهعللهَ َُل غلرَع َق َمللن َُ َشللاِ بت َل غت تح َسللاْ)(النللور 16:ل  .)18ذلللك مللا مسللاه
ََُِّتَُل َلن َِم مللن فَ غ
رسول اهلل صهى اهلل عهيه ِّسهم (بالربا ) ،يف حنُثه ا َكور قَا.
الع َد ِدي
 -اقلتًام الثاني :في المختار من الد ْك ِر َ

صلليل ا ذكللار الهسللانية اللوارَة يف السللنة الصللحيحة كثل ِّ ،لهوللؤمن أن َيحللار منِللا مللا
ُشللاِ ،عهللى حسللب حاجحلله ِّعهحلله ،إذ لكللا َاِ َِّاِِِّ .للَا نللو مللن حتقيللق ا نللا اِلللا ،
كوا عل عنه اإلما الشاطيب رمحه اهلل .إال أنله ثَلو باسلحقراِ بهلك الصليل ِّا ذكلار ،أن منِلا
ملا ميكلن اعحَلاره أصللوالً لهلَكر يف اإلسلال  ،اللا اطلرَ العولا بله ،أِّ بلوابر ا ملر بله يف نصللو
القللرآن الكللرمي ِّبيانللات السللنة النَوُللة الصللحيحةِّ ،اللا اكللحِر ِمكيللا يف كحللاْ اهلل عهللى ألسللنة
ا نَياِ ِّالصنُقني ِّالشِناِ ِّالصاحلنيِّ ،اا َم تن َحوا بالحَامه ِّا ناِّمة عهيله بال لنِّ ِّاآلصلال.
ِّصي ه مجيعِا  -باخحالو عَاراهتا  -بنِّر عهى اإلمجال حول أربعة أصول:

82
83

رِّاه مسهم.

ت
ا.
ِّح تر ٌّ
رِّاه مسهمِّ .قوله" :قَ َو هللن" ،معناهَ :جن هللُرَ ،
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أِّ للا :االسللح فارِّ ،ثانيِللا :الحِهيللاِّ ،ثالثِللا :الحسللَي ِّ ،رابعِللا :الصللالة عهللى النلليب،
صهى اهلل عهيه ِّسهم)84(.
ِّال كللك أن غ ِللا مللن ا ذكللار النَوُللة كث ل  ،لكننللا حنسللب أن ِللَه احملللاِّر ا ربعللة
ا َكورة – صهيحِاِّ ،لحوابر ا مر ِّالعوا ِبا  ِْ -اا ال أوا با ؤمن أن جهو أِّراَه منه.
ِّم للن ِن للا ك للان ل للك  -أخ للْ احمل للب يف اهلل  -أن بحوس للذ م للا كل ل و يف ال للَكر ،عه للى حس للب
حاجحللك ِّطَيعللة عهحللك؛ بشللر االلحلَا بللا نِيف ا سللنون قللوالً ِّعو لالً .عسللى أن بكللون عهللى
الفطرة.
ِّعهيلله؛ فهللك أن جحللار مللن صلليل ا صللول ا ربعللة الصلليل النَوُللة الحاليللة ،بركللب منِللا
لنفسك ِّرَا ُومياِّ ،ذلك عهى حنو ما ُهْ:
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
ت
ت ت
(فَلأَقتم ِّجِل ت
عت ع
ُا تِلَغهل تلق الهعل تله.
غ َ غَ َ
لك لهللنُ تن َحنيف لاً فطغل َلرَة الهلله ال ل تِت فَطَل َلر النعل َ
لاس َعهَغيل َِللا .الَ بَلغَللن َ
ت
ت
لاس الَ ُلعهَوللو َن .منتيَتل ت ت
ت
يو لوا ال ع
ص لالََةَِّ .الَ
َذلل َ
ُن الغ َقللي َمَِّ .لَك ل عن أَ غكثَل َلر النعل ت َ غ َ َ َ
لني إلَغيلله َِّابعل َقللوهَ َِّأَق َ
لك الللن َ
بَ َكونَل ل لوا تمل ل للن الغو غش ل ل ل تركت ت ع ت
ُن فَلعرقَل ل لوا تَُ ل ل لنَل َِ غم ََِّك ل للانَوا تكل ل لليَعاً َك ل ل َلا تح ل ل غلَْ تملَل للا لَ ل ل َلنُغ تِ غم
َ
َ َ
ني .مل ل ل َلن الل ل للَ َ
85
فَ تر َحو َن()).الرِّ ) (.)11-92:

84
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ن .ذلك مفصال بأَلحه يف رسالة ميثاق العِن.125 :
أوع لهوؤمن أن َيحار آُة من كحاْ اهلل ،أِّ سورةُ ،هحَ قراِهتا ُوميلا أِّ كثل ا؛ إذا ِّجلن فيِلا مناسلَة

حلاللله أِّ عالجللا لنائلله ،أِّ لعصللره .كوللا يف ح لنُت أنللس ر للْ اهلل عنلله قللال( :كللان رجللا مللن ا نصللار
ُللؤمِم يف مسللكن قَللاِِّ ،كللان كهوللا افحللح بسللورة ُقلرأ ِبللا للم يف الصللالة اللا ُقلرأ بلله ،افحللح " :قللا ِللو اهلل
أحن" ،حىت ُفرغ منِا ،مث ُقرأ سورة أخرن معِاِّ .كان ُصنذ ذلك يف كا ركعلة! فكهوله أصلحابه فقلالوا:
إنك بفحح ِبَا السلورة ،مث ال بلرن أنلك جتَئلك حلىت بقلرأ بلأخرن ،فقملا أن بقلرأ ِبلاِّ ،إملا أن بلنعِا ِّبقلرأ
بللأخرن ،فقللال :مللا أنللا بحاركِللا! إن أحََللحم أن أ مكللم بللَلك فعهللوِّ ،إن كللرِحم بللركحكم! ِّكللانوا ُلرِّن أنلله
من أفضهِمِّ ،كرِوا أن ُؤمِم غ ه ،فهوا أباِم النيب  -صهى اهلل عهيه ِّسهم  -أخللِّه اِللل ،فقلالُ" :لا
فالن! ملا مينعلك أن بفعلا ملا ُلأمرك بله أصلحابكِّ ،حيوهلك عهلى للَِّ ِلَه السلورة يف كلا ركعلة " فقلال:
"إين أحَِا!" فقال صهى اهلل عهيه ِّسهم" :حَك إُاِا أَخهك ا نة!") رِّاه الَخارا.
119

لو َخهَ غقحَل ت ِّأنللا َعغَل َلن َكِّ ،أنللا عهللى َع غِل تلن َك ََِِّّ غعل تلن َك مللا
لو َرِّب الَ إتلَللهَ إتالع أَنغل َ
 الهع َِ ل عم أنغل َت
اسحَطَعو ،أَعوذَ بت َ ت
ك بتنت غع َوحت َ
و ،أبَلوَِ لَل َ
غ غ َ َ
صنَل غع َ
لك عه علْ ِّأبَلوَِ بتل ََنغيب ،فلا غغف غر ِل فقنعلهَ
ك م غن َكر َما َ
86
ت
و 1(.مرة)( ).
وْ إتالع أنغ َ
ال َُل غف َر ال ََنَ َ
 أسح فر اهلل الَا ال إلله إال ِو احلْ القيو ِّ ،أبوْ إليه 1( .مرة)(.)87 أسح فر اهلل ِّأبوْ إليه 100( .مرة)(.)88ت
ِِّل َو َعهَللى َكلا
لك ِّلَلهَ غ
ُك لَلهَ ،لَلهَ الغ َو غهل َ
 الَ إلَللهَ إالع اهللَ َِّ غحل َلنهَ الَ َكل تر َاحلَ غول َلنَ ،غحييتللْ ََِّمييل َ
لوَ ،
َك غِْ قَ تن هللُر 10( .مرات)(.)89
ِّحن للن ن للرن أن يف آُ للات الفط للرة ا للَكورة أع للاله عالج للا مِو للاِّ ،برُاق للا ع يو للا ل للناِ االحن للراو
ا نِلاجْ علن الفطلرة اإلميانيلة يف ِلَا العصلر .فيحسلن للَلك اإلكثلار ملن بالِّهتلا ِّاالعحصلا ِبلناِا بَكيلةً

ِّبنبراً.
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س
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ِّ
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ص
ليب
ن
ال
لن
ع
له،
ن
ع
له
اله
لْ
ر
أِّس
لن
ب
لناَ
ك
لن
ع
االسلح غفا تر أ غن ُ َق َ
َ
غ
َ
لو"...إخل( ،كو للا ِ للو م للَكور أع للاله) فق للال ص للهى اهلل عهي لله ِّس للهم
لو َرِّب ال إتل للهَ إتالع أَنغل َ
العغَ ل َلن :الهع َِل ل عم أنغل َ
َ
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ات م غن ُلَ غومه قَلغَ َا أ غن ميَغس َْ فَل َِ َو م غن أ غَِ تا ا َنعة! ََِّم غن قَا ََلا م َلن الهعغي تلا
بعنِاَ " :م غن قَا ََا بالنعِا تر َموقناً ِبا فَ َو َ
ت
صَ َ فَل َِ َو تم غن غأِ تا ا َن تعة!"رِّاه الَخارا.
ََِِّ َو موق هللن ِبا فَ َو َ
ات قَلغَ َا أ غن َُ غ
 87عللن ابللن مسللعوَ َر ت ل َلْ الهعللهَ َعغنللهَ قللال ،قللال َر َسللول الهعل تله صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم( :مللن قللال أسللح فر اهلل
الللَا ال إللله إال ِللو احلللْ القيللو ِّأبللوْ إليلله ،غفللرت ذنوبلله ِّإن كللان قللن فلعر مللن الَحل !) َرَِّاهَ أبلَلو ََ َاََِّ
ا ِّاحلللاكم ِّقللال حللنُت صللحي عهللى كللر الَخللارا ِّمسللهمِِّّ .افقلله الللَِيبِّ .صللححه ا لَللاين
َِّالغحل غرتم تلَ َ
أُضا يف صحي الجرمَا.435/8 :
َ 88ع غن أِّب ََِرُغلَرَة َر ت َْ الهعهَ َعغنلهَ قلال مسعلو َر َسلول الهع تله صلهى اهلل عهيله ِّسلهم ُقلولِّ( :الهعله إين سلح فر
اِّ .قللال صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم( :اسللح فرِّا
الهعلله ِّأبللوْ إليلله يف اليللو أكثللر تمل غلن سللَعني مللرة!) َرَِّاهَ الغََ َخللا تر َ

ربكللم إين اسللح فر اهلل ِّ أبللوْ إليلله كللا ُللو مائللة مللرة!) .رِّاه الَ للواِّ ،صللححه ا لَللاين .ان للر حللنُت
رقم 911 :يف صحي ا امذِّ .قلال صلهى اهلل عهيله ِّسلهم( :إنله لَيَل َلا َن عهلى قهليبِّ ،إين سلح فر اهلل يف
اليو مائة مرة!) رِّاه مسهم.
 89عن عَن اهلل بن عورِّ أن النيب صهى اهلل عهيه ِّسهم قلال( :خل اللنعاِ ُلو عرفلةِّ .خل ملا قهلو أنلا
ِّالنَيلون ملن قَهلْ" :ال إللله إال اهلل ِّحلنه ال كلرُك لله ،للله ا هلك ِّلله احلولنِِّ ،للو عهلى كلا كلِْ قللنُر".
رِّاه الجرمللَاِّ .حسللنه ا لَللاين يف صللحي ا للامذ ،رقللم ِّ .4723 :عللن عوللارة بللن كللَيب السللَائْ أن
احلَ غو َلن،
لك َِّلَلهَ غ
النيب  -صهى اهلل عهيه ِّسهم  -قالَ ( :م غن قَ َ
ُك لَهَ ،لَهَ الغ َو غه َ
ال" :الَ إلَهَ إالع اهللَ َِّ غح َنهَ الَ َك تر َ
111

 الَ َح غوَل َِّالَ قَل عوَة إالع بتاهللت (  3مرات)(.)90احلو َن هلل َكثت اًِّ ،سَحا َن اهلل ب َكرةً ِّ ت
أصيالً ( 3مرات)(.)91
 اهللَ أَ غكََل َر َكَت اً َِّ ،غَ غَ َغ َ
َ َ
ت تت
ت ت
ت
تت
ناَ كهوابتل له (3
 َسل ل غلَ َحا َن اهلل َِّرَ غول للنهَ ،عل ل َلن ََ َخ غهقل للهِّ ،تر َ ل للا نفس ل لهِّ ،تعنَل لةَ عرك ل لهِّ ،م ل ل َمرات))92(.
ت ت
يوَِِّ ،و َعهَى َكا َكِْ قَ تنُر"؛ َع غشر مرات ،عهَى إثغل تر الغو غل تر ت
لت اهللَ َم ْيـلَ َحةً َغحي َف َونلَهَ ملن
ْ؛ بلَ َع َ
غ هلل
َ
َغحييْ َِّمي َ َ َ
َ
يطان حىت ُصَت َِّ ،كحب اهلل لَه تِبا عشر حسنات م ت
ال عش ت
لو
وجََاتَ ،
ِِّمَا عنه َع غشَر َسيَات َموبتَقلاتِّ ،كان غ
َ
َغ َ
َ َ َ َ َ
له بتعت غن تل عش تر ترقَاْ م ت
ؤمنَات!) رِّاه الجرمَا ِّحسلنه .مث حسلنه ا لَلاين يف صلحي الجرملَا ِّيف صلحي
َ
الجرغيللب ِّالجرِيللبِّ .يف رِّاُللة أِّب أُللوْ ا نصللارا :أن مللن قللا ن حللني ُصللَ ( َكل عن لَلهَ َم غسلهَ َحةً تمل غن أَعِّتل
ت
آخ ل ل ترهت! َِّمل ُلعو ل لا ُلومتل لَ عو ل لالً ُل غقِ للرِ عن! فَل لتق غن قَل ل َ ت
النعلِ للا تر إىل ت
ك!) رِّاه أمح للن
ني ميَغ تس ل لْ؛ فَ توثغل ل َا ذَل ل ل َ
ال ح ل ل َ
َ غ َ غ َ غ َغ َ َ َ َ َ ََ
َ
َ
ِّالطلاينِّ .حسنه الشليخ كلعيب ا رنلا ِّ  ،بينولا صلححه الشليخ ا لَلاينِّ .قلن رِّا معنلاه بطلرق وهلة
ِّمفصهة ،صحيحة عهى كر الَخارا ِّمسهم ،كهيِوا أِّ أحلنمها ،فقلن صل عنلن أمحلن ملن حلنُت أِّب
ِرُللرة ِّغ ل ه مللن الصللحابة مرفوعللاِِّ ،للو ِّارَ بصلليل محقاربللة  -كهِللا صللحيحة  -عنللن الجرمللَا ِّالنسللائْ
ِّابن حَان ِّالطلاينِّ .قن فصهنا يف جرُيف طرقه بكحابنا ميثاق العِن.
ِّ 90قللن ِّرَ يف فضللهِا الع لليم أحاَُللت كث ل ة به للو مكووعِللا حللن الح لوابر ،منِللا مللا رِّاه أبللو موسللى
ا كللعرا ر للْ اهلل عنلله قللال ( :للا غ لَا رسللول اهلل صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم خيللل ،أكللرو النللاس عهللى ِّاَ،
فرفعوا أصواهتم بالحكَ  :اهلل أكل اهلل أكل ،ال إله إال اهلل ،فقال رسول اهلل صهى اهلل عهيه ِّسلهم ( :أربعلوا
عهى أنفسكم ،إنكلم ال بلنعون أصلم ِّال غائَلاً ،إنكلم بلنعون مسيعلاً قرَُلاًِِّ ،لو معكلم)ِّ .أنلا خهل َابلة
رسللول اهلل صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم ،فسللوع ِّأنللا أقللول" :ال حللول ِّال قللوة إال بللاهلل" ،فقللال ِلُ" :للا عَللن اهلل
بن قيس!" قهو :لَيك ُا رسول اهلل! قال" :أال أَللك عهلى كهولة ِلْ كنللَ ملن كنلوع ا نلة " قهلو :بهلى
ُ للا رس للول اهلل! ف للناك أِّب ِّأم للْ! ق للال" :ال ح للول ِّال ق للوة إال ب للاهلل!") محف للق عهي للهِّ .ق للن فص للهنا يف جل لرُيف
أحاَُثِا ا خرن يف ميثاق العِن.
 91عللن عَللن اهلل بللن عَوللر ر للْ اهلل عنِوللا قللال« :بليلنَوللا َغحنللن نَصللهْ مللذ رسل ت
لول اهلل صللهى اهلل عهيلله
َغ َ َ َ َ َ َ َ
ََ
ت
ت
احلول َلن هلل َكثت ل اًِّ ،سللَحا َن اهلل ب َكللرةً ِّ ت
لال
أصلليالً" .فقل َ
ِّسللهم إ غذ قل َ
لال َر َجل هلللا مل َلن الغ َقل غلو " :اهلل أَ غكََ ل َلر َكَت ل اً َِّ ،غَ غ
َ َغ َ
َ َ
لال:
لول اهلل .قَل َ
لال َر َجل هلللا تمل َلن ال َقل غلوت أَنلَلا ُلَلا َر َسل َ
لول اهلل صللهى اهلل عهيلله ِّسللهمَ :مل تن ال َقائلت َلا َكل ََا ََِّكل ََا فَقل َ
َر َسل َ
ت
ت
لول اهلل صللهى اهلل
لال اب َلن عَ َوللرَ :ملا بَل َلرغكحَل َِن َمغنل ََ َتمس غعللحَِن تم غلن َر َس َ
اْ الس َلو تاِ! ق َ
لو ََلا فَح َح غ
َعكغَ َ
لو ََلا أَبغل َلو َ

عهيه ِّسهم» رِّاه مسهم.
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سَق جرأه.
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ت ت تت
ت
الع ت ي تم.)93()100 = 50 + 50( .
 َسغَ َحا َن اهلل َِّرَ غونهَ ،سغَ َحا َن اهلل َأصهت غ تِل َكأغتين َكهعهََِّ ،الَ بَ تك غه ت َإىل نَل غف تسْ طَغرفَةَ َع غني!
أسحَ ت َ
اح َْ َُا قَليَوَ بتَر غمحَحت َ
يت! غ
ك غ
 َُ ََُا َذا ا غَالَتل َِّاإل غكَرات !( 3مرات)(.)94
ت ت ت
ت ت
ت
يم
صا َعهَى َسيننَا َِمَ عون َ
صلهعغي َ
ِّعهَلى آل َسليننَا َِمَ عولنَ ،ك َولا َ
 الهع َِ عم َو َعهَلى َسليننَا إبغل َلراِ َ
ت
ت
ت ت ت ت
ت
لو عهَلى
َ
كولا بَ َارغك َ
يمَِّ ،بَلارغك عهَلى َسليننَا َِمَ عولن ِّعهلى آل َسليننَا َِمَ عولنَ ،
ِّعهَى آل َسيننَا إبغل َلراِ َ
عك َت
سي تننَا إتبلر تاِيم ِّعهَى تآل سي تننَا إتبلر تاِيم ،يف ت
ين 1(.مرة)(.)95
ين َت هلل
مح هلل
ني ،إن َ
العالَو َ
َ
َ غَ َ
َ غَ َ
93
لان يف ا تيللَ تان ،حَيَحَل ت
لان ،ثَتقيهَحَل ت
لان عهللى الهسل ت
لان خ تفي َفحل ت
ت ت
لان
قللال رسللول اهلل صللهى اهلل عهيلله ِّسللهمَ ( :كه َوحَل َ
َ َ َ
ت ت تت
ت
الع لي تم") محفلق عهيله ِّ .قلال أُضلا( :ملن قلالَ " :س غلَ َحا َن
إىل اللعر غمحَ تنَ " :س غلَ َحا َن الهعله َِّرَ غولنهَ ،س غلَ َحا َن الهعله َ
الهعه ِّرونه" يف ُو مائة مرة؛ َحطو خطاُاهِّ ،إن كانو مثا عبن الَحر!)(محفق عهيه).

 94عللن أنللس  -ر للْ اهلل عنلله  -أن رسللول اهلل صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم قللال لفاطوللة( :مللا مينعللك أن
بسوعْ ما أِّصيك به :أن بقلوِل إذا أصلَحو ِّ إذا أمسليوُ " :لاحْ ُلا قَليَلو بتر غمححتلك أسلح تيت ،ت
َ َ َ َ َ َ َ َ غَ َ غ
أصله غ
تِل َكأغتين َكهعهَ َِّالَ بَ تك غه ت َإىل نلَ غف تسْ طَغرفَةَ َع غني!") أخرجه الجرملَا ِّالنسلائْ ِّالطللاين ِّاحللاكم ِّقلالِ" :لَا

ح للنُت ص للحي عه للى ك للر الش لليخني ِّمل َيرج للاه" ِّحس للنه الش لليخ ا لَ للاين يف ص للحي ا للامذ الص ل
ِّالسهسللهة الصللحيحةِّ .عنلله ر للْ اهلل عنلله قللال( :كللان النلليب صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم إذا َكَربلَلهَ غأمل هلللر قللالُ :للا
حللْ ُللا قيللو برمححللك أسللح يت!") رِّاه الجرمللَا بسللنن حسللنِّ .بقسللناَه قللال :قللال رسللول اهلل صللهى اهلل
عهيلله ِّسللهم( :أَلت لَوا بتيَللا ذَا ا غَلالَتل ِّاإل غكل َلرت !) ِّقللن رِّاه أمحللن أُضللا بسللنن صللحي كوللا يف صللحي ا للامذ.
ِّمع أَلت َوا :الَموا َِّاِّمواُ .قال :ألت َ َُهت َ  ،إذا ثَو ِّثابر.
ِ 95للَه صللي ة الصللالة اإلبراِيويللة ،احللارة ِّاحصللرة مللن عللنة صلليل يف الصللحيحني ِّيف غ مهللا .منِللا مللا
أخرجاه عن عَن الرمحن بن أِّب ليهى قال" :لقي كعب بن عكرة فقال :أال أِلنا للك ِنُلة مسعحِلا ملن
النلليب صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم فقهللو :بهللى ،فأِللنِا ِل ،فقللال :سللألنا رسللول اهلل صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم

فقهنللاُ :للا رسللول اهلل ،كي ل الصللالة عهلليكم أِل َلا الَيللو فللقن اهلل قللن عهونللا كي ل نسللهم عهلليكم ،قللال:
(قولوا :الهِم صا عهى ِمون ِّعهى آل ِمون ...إخل) محفق عهيه.

ِّفضللا الص للالة عهللى س لليننا ِموللن ع لليم جللنا ِِّ ،للْ مفح للا خ ل كَ ل ِّ ،ق للن ِّرَت يف ذل للك
أحاَُللت صللحيحة كثل ة ،منِللا قوللله صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم( :مللن صللهى عهللْ ِّاحللنة صللهى اهلل عهيلله ِبللا
عشرا)(رِّاه مسلهم)ِّ .قولله صلهى اهلل عهيله ِّسلهم( :ملن صلهى عهلْ ِّاحلنة صلهى اهلل عهيله عشلر صلهوات،
ِّحللا عنلله عشللر خطي للات ِّرفللذ للله عشللر َرجللات ).رِّاه أمحللنِّ ،الَخللارا يف ا َْ ا ف للرَِّ ،النس للائْ

ِّاحل للاكمِّ ،ص للححه ا لَ للاين .ان للر ح للنُت رق للم 6152 :يف ص للحي ا للامذِّ .قول لله ص للهى اهلل عهي لله
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ت
تت
ِّسه غم بَ غسهتيواً 10( .مرات).
صا ِّبَا ترغك َعهَى َسيننَا َِمَ عون َ
الهع َِ عم َ
ِّعهَى آله َ

ت
ت
ت
لار
 َِّ غار َه الهع َِ ل ل ل عم عل ل للن سل ل للاَابنا أصل ل للحاْ رسل ل للول اهلل أمجعل ل للني ،خصوص ل ل لاً ا نصل ل ل َ
ِّعهتيلاًِّ .عهَللى َكللا
ِّا ِللاجرُنِّ ،اِلهفللاَِ الراكللنُن ،أ ََمل َلراَِ ا للؤمنني :أبَللا بَ غكللرِّ ،عَ َول َلرِّ ،عَثغ َوللا َنَ ،
اس َ ع بت َسنعلحت تِ غمِّ ،اقغلحَ َنن تِبَ غنُت تِ غم ،من الحابعني م بقحسان إىل ُو النُن.
من غ
الهِللم انفعنللا محَللحِمِّ ،ثَحنللا عهللى سللنحِمِّ ،ال جللال بنللا عللن هنكِللمِّ ،احش لرنا يف
عمرهتم ،مذ رسولك الكرمي سيننا ِمون عهيه أفضا الصهوات ِّالحسهيم.
ت
ت
ت
لني عه للى
ُن ،ح للىت نهق للاك َم غقَته ل َ
الهِ للم اجعهن للا عه للى َِ ل َلناهَ ث للابحني ،الَ َمََ للنل َ
ني ِّالَ َم َل ل َ
ت
ت
ني.
امحني َُلا َر ع
ني ،برمححت َ
ْ العللا َ
لك ُللا أرح َلم اللر َ
لني َم غر للي َ
ُنَ ،را َ
ِّجِلك الكللرمي ،ب َ
لائَني َمحَطَِل تر َ
آمني.
 س للَحانك الهِ للم ِّرول للنك ،أكل للِن أن ال إلل لله إال أنل للوِّ ،ح للنك ال ك ل لرُك لل للك،أسح فرك ِّأبوْ إليك )96(.لانحِى.
َِاِّ ،ال بنس أخْ ا ؤمن  -يف سلياق اللَكر  -االلحلَا بأَعيلة اليلو ِّالهيهلة ،كلنعاِ
النللو ِّاالسللحيقا منللهِّ ،أَعيللة اِللرٍِّ ِّالللنخول ِّالسللفرِّ ،سللائر ا حلوال ،اللا ِللو مللأثور عللن
النيب صهى اهلل عهيه ِّسهم.
لات مللذ ربلله؛ ناجابلله َجل علا َجالَلَللهَِّ ،رفللذ أكل
كوللا أن عهللى ا للؤمن أن بكللون للله أِّقل هلل
الضراعة إليه بعلاىل ،با َعيلة اللِت ألن فيِلا العَ َلن عالجلا لقهَله ِّغلَاِ لرِّحلهِّ .ال ألوع ِلا
صلهعى عهللى النلليب صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم ِّآل ِموللن!) رِّاه الللنُهوْ يف
ِّسللهم( :كللا َعللاِ ِمكللوْ حللىت َُ َ

مس للنن الف للرَِّس ع للن أن للس ،كو للا رِّاه الَيِق للْ ع للن عه للْ موقوف للاِّ .حس للنه ا لَ للاين .ان للر ح للنُت رق للم:
 2591يف صحي ا امذِّ .قال ا يثوْ يف وذ الَِّائلن ،علن الرِّاُلة ا وقوفلة عهَلى َعهت ٍّلْ ر لْ اهلل عنله:
رِّاه الطلاين يف ا ِّسا ِّرجاله ثقات.
 96قللال رسللول اهلل صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم( :كفللارة ا هللس أن ُقللول العَللن" :سللَحانك الهِللم ِّروللنك
أكللِن أن ال إللله إال أنللوِّ ،حللنك ال كلرُك لللك ،أسللح فرك ِّأبللوْ إليللك") رِّاه الطللاين عللن ابللن عولرِّ،
ِّعللن ابللن مسللعوَِّ .صللححه ا لَللاين ان للر حللنُت رقللم 2287 :يف صللحي ا للامذِّ .يف رِّاُللة النسللائْ
ِّاحلاكم أنه صهى اهلل عهيه ِّسهم قال( :فقن قا ا يف هس تذ غكر كانو كالطلابذ ُطَلذ عهيله! ِّملن قا لا يف
هلس ل لو كانلو كفلارة لله!) رِّاه النسلائْ ِّاحللاكم علن جَل بلن مطعلمِّ ،صلححه الشليخ ا لَلاين .ان لر
حنُت رقم 6211 :يف صحي ا امذ.
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النعوة خاصة ،أن جهو حياهتم من َِا! تإذ النعاِ ِو من أِم الَاَ اليومْ لهعَن السلائر إىل
اهللِّ ،من أِم أسَاْ الفح ِّالنصرِّ )97(.قن ثَحو يف ذلك أحاَُت ِّف ة ،منِا قوله صهى
َعاَِ َِ َو العتََ َاَةَ!)(ِّ .)98قن فصهنا يف بأصيا َِا – يف غل ِلَا ا لوطن
اهلل عهيه ِّسهم( :الن َ
 ما فيه الكفاُة إن كاِ اهلل)99(. -اقلتًام الثال  :مقاطعة آلهة الع ر الربعة.

ِّأِّ ل للا :الش ل للركيات ِّاِلرافي ل للات .ثانيِ ل للا :ا ل للال احل ل لرا بك ل للا أص ل للنافه .ثالثِ ل للا :ال ل للَ
ِّمقنماب ل للهِّ ،أخص ل للِا الع ل للرا الف ل للاحلِّ ،الن ل للر احل ل لرا  ،مث ب ل للَاِ الك ل للال  .رابعِ ل للا :اِلو ل للر
ِّا خنرات ِّسائر ا سكرات.
ِّقن جعهنا ا مور الثالثة ا خ ة (ا لال احللرا ِّ ،اللَ ِّ ،اِلولر) لون آ لة العصلر إىل جانلب
الشركيات ،رغم أن بهك من أمور العلاَات ِّا علامالت؛ ِّذللك لا نعهوله ملن بضلخم االبلحالِ
ِبا يف َِا الَمانِّ ،من ص ِّرة الحعاطْ ا بني كث من النلاس إىل معل الوثنيلة ا ِوائيلة ،ملا
جعهِ للا بنحص للب يف الوج للنان االجحو للاعْ آ للة معنوُ للة ،بص للن الن للاس ع للن عَ للاَة اهللِّ ،ع للن
إخال النُن لهِّ ،حنه َِّن سواه! ِّذلك يف حقيقة ا مر ليس نُن ،با ِو اا بيعنه النيب
 صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم  -يف السللنة النَوُللة الصللحيحة؛ إذ الحعللاطْ لشللرْ اِلوللر كللان عنللناِلول تر َك َعابت تلن
ْ غ
العرْ قنميا عوال ِّثنيا ،ما ذكرنا من مع  .قال عهيه الصالة ِّالسال َ ( :كا تر َ
ِّكللا ترْ اِلول تر َكعابتل تلن اللالع ت
ت ِّالعَلعَن!)(ِِّ )100للو الللناِ الللَا صللارت إليلله ا حلوال يف
َِّثلَلن! َ َ غ َ
انحشللار الللَ ِّالحفسللخ اِلهقللِّْ ،بقللنُس ا للال احل لرا ! حللىت صللار لللنن كث ل مللن النللاس مللن
ِّقن مجعنا يف ذلك رسالحني ص بني ،انحقينا أَعيحِوا من القرآن الكرمي ِّالسنة النَوُة.
ا ِّىل" ِْ :ميثاق العِن"ِّ ،قن صنرت طَعحِا ا ِّىلِّ .الثانية" ِْ :كاك ا حَان"،
ِّحنن نعنِا لهطَذ إن كاِ اهلل.
97

98

أخرج لله أمح للنِّ ،أص للحاْ الس للنن ا ربع للةِّ ،اب للن حَ للانِّ ،احل للاكم ع للن النعو للان ب للن بشل ل مرفوع للا.

ِّصححه الشيخ ا لَاين يف صحي ا امذ ،حنُت رقم.4342 :
 99ن .رسالحنا" :كاك ا حَان".
 100أخرجه احلارذ عن عَن اهلل بن عورِّ مرفوعاِّ .صححه ا لَاين ،حلنُت رقلم 1711 :يف صلحي
ا امذ.
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اإلَمان عهى ذلك ما ُصلعب االنفكلاك عنله! إ غذ عَلنِّا فيله ملن أِلوائِم ِّكلِواهتم أِّثانلا ملن
َِّن اهلل! ِّبيان ذلك كوا ُهْ:
فأما الشركتيعات ِّ غ ت
ات :فِلْ ا عحقلنات الَاطهلة ،اللِت جلر إخلال اللنُن هللِّ ،بعكلر
اِلََرافيع َ
غ َ
صلفاِ الحوحيلنِّ ،الللِت ملا بلَال بعللم ِبلا الَهلون بللني كثل ملن النللاس اليلو  ،خاصلحِم ِّعللامحِم،
فحخر إخالصِمِّ ،بشوه فطرهتمِّ ،جرْ َُنِم ،عقين ًة ِّعوالً.
ِّال للاِة منِللا بكللون بعللن اعحقللاَ بللأث أحللن غ ل اهلل يف الكللون ِّسللائر اِلالئللق ،نفعللا أِّ
لرا ،مث عللن الحوجلله إىل أحللن سلواه باالسللح اثة ِّالللنعاِ َر َغَلاً أِّ َرََِلاًِّ .ذلللك ِللو اإلخللال
الل للَا أمرنل للا اهللَ ِّرس ل لولَه  -صل للهى اهلل عهيل لله ِّسل للهم – باعحقل للاَه ِّ ،اِل للنة الل للنفس لهححقل للق
مقحضليابه العوهيلة ِّاِلهقيللةِِّ .لو احلقيقلة اإلميانيللة الع ولى اللِت أللب أن بكلون سلارُة يف َُللن
ا سهم كهه ،عقينةً ِّكرُعةً ،كسلرُان السلون يف الهلبِّ ،كانحشلار اللرِّ يف ا سلنِّ .ذللك ِلو
الناس عهيِاِّ ،الِت عهيِا منار َعوة اإلسال .
أساس مع الفطرة الِت فَطََر اهللَ َ
ُِّححقق ذلك بقفراَ اهلل َ -ج علا جاللَله  -ملا بقحضليه ربوبيحله بعلاىلِّ ،علن اإلكلراك بله يف
كللِْ مللن ذلللكَ ،خ غهقلاً ِّبقللنُراً ِّرعاُلةً ِّبللنب اً .فللال َخللا حللن مللن خهقلله يف كلؤِّن ربوبيحلله
بع للاىل .كو للا ُححق للق ذل للك ب للقفراَه ِّح للنه س للَحانه بالعَ للاَة ِّاالس للحعانةِّ ،الحوج لله إلي لله ِّح للنه
ب ِّالعر َغ ت
بالطعهَ ت
لو من لَلحه عنلن اهلل ،سلواِ يف ذللك ا نَيلاِ
ب ،ال إىل أحلن ملن خهقله ،مِولا َعهَ غ
ص للنُ َقو َنِّ ،ا الئك للة ا قعرب للونِّ ،ا ِّلي للاِ الص للاحلونِّ ،ك للَلك ا مل لوات ِّا حي للاِِّ ،اإلن للس
ِّال ع
ِّا ن ،فكهِم مجيعا عَي هلللن هلل ،فقلراِ إليله بعلاىلِّ .ال أحلن ملنِم ُ ل علن أحلن ملن اهلل كلي ا!
لك أ غَعهَللم تملَلن تيف ال عسللواِّ ت
ات َِّا غَر ت
َِّ
ه َِّلََقل غن فَ ع
لني َعهَللى بَل غعللل َِّآبَلغيلنَللا ََ َاِّ َ
لل النعَتي ل َ
ضل غهنَا بَل غعل َ
ََ
( ََِّربلَ َ َ
عت
ك
ُن َع َع غوللحَم مللن ََِّنلت تله فَلالَ ميَغهت َكللو َن َك غشل َ ال َ
ضللر َعللن َك غم َِّالَ َغحت ل توُالً .أَِّلَ لت َ
َعبلَلوراً .قَل َلا غاَعَلواغ الللَ َ
عت
ت ت
اْ
ْ ََُِّل غر َجللو َن َر غمحَحَللهَ َََِّيَللافَو َن َع ََابَللهَ إت عن َعل ََ َ
ُن َُل غنعَو َن َُلغَحَل َللو َن إت َىل َرِبل َلم الغ َوسلليهَةَ أَُلَ َِل غلم أَقغ ل َلر َ
الللَ َ
ك َكا َن َغِم ََِّراً)(اإلسراِ.)57-55 :
َرب َ
ك حن غل اهللِّ .معل النَس ت
كوا ُححقق ذلك أُضا بعن بقنمي كِْ من النَس ت
لكِ :لو
َ
َ
الللَب ا قصللوَ بلله الحعَللن ِّالحقللرْ إىل ا للَبو للله؛ قصللن نيللا ر للاه عهللى سللَيا الحعَللن ،أِّ
لقضاِ احلوائيف َِّفذ ا ضارِّ ،ما كابه ذلك من معلاين العَلاَة اللِت بكلون بحقلنمي القلرابني ملن
ا نعللا بللني ُللنا ا عَللوَ ،اللا ُعحللل الهكللوِ فيلله إىل غ ل اهلل لربا مللن لرِّْ الشللرك احملللَا
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تت
ت
ت
ني .الَ َك تر َ
اا َِّاََ تاتَ لهه َرْ الغ َعالَو َ
ُك لَهَ
لهعوالِّ ،العياذ باهلل( .قَ غا إت عن َ
صالَتت َِّنَ َسكْ ََِّغِميَ غ
ِّبت ََلت َ ت
تت
ني)(ا نعا ِّ .)161-169 :ال ُنَ ْ أن بسحِني بشِْ ملن
ت َِّأَنَاغ أَعِّ َل الغ َو غسهو َ
ك أَم غر َ
َ
ذلللك مِوللا ص ل ر ،أع ل س لواِ كللان ال َق غربَللا َن ا للَبو ط ل ا أِّ بيسللا أِّ ثللوراِّ ،س لواِ كللان عهللى
أعحاْ ج أِّ إنسْ ،حْ أِّ ميو ،فكا ذلك كرك خط َ ،موترهللَ لصاحَه مورَ ا الك ،إال
أن ُحوْ بوبة نصوحا.
اجهَ ل تلة ،م للن ال عس للحرةت ِّال َكِن ل تلة ِّ ت
مث ُححق للق ذل للك أُض للا بع للن االلحك للاِ إىل النعج ت
ني
الع ل لعراف َ
ََ َ
َ
ََ
ِّا شللعوذُن ،اللن ُللنعْ القللنرة عهللى كشل ا يعَللاتِّ ،االطللال عهللى ا سللحقَهياتِّ ،ا بلراٍ
اِلرافياتِّ ،سائر رِّْ "ا شاِنات" الشيطانية .أِّ ان ُنعْ القنرة عهى الحأث السحرا
يف ا كخا ؛ باسحكالْ احملَة القِرُة أِّ الكراِيلة القسلرُة ،ملنِم أِّ إلليِم .أِّ الن ُلنعْ
القللنرة عهللى العللالٍ مللن ا م لراه ا َمنللة ِّا سحعصللية بوسللائا كلليطانية! ِّكللَا عللن االغ لجرار
بالحومهات الحخييهية ،الِت بنلاقل قواطلذ الكحلاْ ِّالسلنة يف االعحقلاَ السلهيمِّ ،اللِت قلن حتصلا
لَعل ا حصنرُن لهوكال النُ ِّالنعوا ،أِّ الن اكلحِرِّا بالحلنُن ا َُل  ،ملن بعلل جِهلة
العَللاَ ،الللَُن أِّقعِللم الشلليطان يف تكل َلراكت ته مللن حيللت ال ُعهوللون! فكللا كللِْ الا ُصللنر عللن
ِؤالِ ِّأِّل ك ،أب عر ه عهى ميَان العهم الشلرعِّْ ،رَه إىل العهولاِ الراسلخنيِّ ،احلكولاِ
الربانيني ،ا ححققني بعهو الشرُعة ِّمقاصنِا ،أصو ا ِّفرِّعِاِّ ،علن ا لامرة باالسلحكابة يف
س ال َف تط َلنِ ،لو ملن ال
كِْ من ذلك إىل نلواع الشلِوات ِّا ِلواِ! ِّإيلا ا َ
لؤمن العاق َلا ،ال َكلي َ
ُقامر مص ه ا خرِّا يف قضاُا العقائن ِّأصول اإلميان ِّاإلخال !
فكللا ذلللك مللن الكَللائر ِّا وبقللات احملَطللة لهعوللال ِّا خربللة لهللنُن! فللال أللوع االسللحِانة
بشِْ منِا أبنا! فقيا ِْ سَا الشيطان ُ ت
ض َا ِبا كث ا من اِلهقُِّ ،نحرو ِبم عن الصلرا
َ
ََ َ
ا سحقيمُِّ ،سحكهب م غضب اهلل ِّالعياذ باهلل! فسلالمة اإلميلان ِّصلحة االعحقلاَِ ،لْ أِّىل
خط لوات الس ل إىل اهلل ،ال ُسللهم مللا بعللنِا أبللناً إذا كانللو ِللْ عهللى غ ل االجتللاه الصللحي !
فللاحر أخللْ ا للؤمن عهللى بصللفية ِللَه القضللية ،عللا الللنُن كهلله هللِّ ،هلل ِّحللنه َِّن سلواه!
قللوالً ِّعولالًِّ .ال ب لامر بالللنخول يف كللِْ مللن ذلللكِّ ،ال بللالهكوِ إليلله أِّ إىل أصللحابهِّ ،لللو
عهللى سللَيا الحسللهية أِّ الحكرُللب! فالنصللو الشللرعية كللنُنة يف النِللْ عللن كللا ذلللك تجللنهت
ِِّ غَلتته! ِّإيا ِْ موبقات ِّأهولات ،بعضلِا فلوق بعلل! ملا بلَال بسلحنرٍ صلاحَِا ملن ا لَل
َ
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إىل ا نِّ ،من القهيا إىل الكث ِّ ،من الحكرُب إىل اإلَمان ،حىت بكَه عهى ِّجِله يف النلار!
ِّإيا احملفو من حف ه اهلل.

وأمــا المــاس الح ـرام فقنلله ميحللق اللكللة َِّيللرْ عولران ال لرِّ ِّ ،مينللذ اسللحكابة الللنعاِ،

ِّبَ ه للق َِّن ص للاحَه أبل لواْ الس للواِ! ذل للك أن االنط للالق يف م للنارٍ السل ل إىل اهلل مش ل لرِّ
بحص للفية ا رعاق م للن ك للَِات احل لرا ! ِّب للالححرا يف بن للاِّل الطيَ للات م للن ال للرعق؛ ن الطي للب
ِّحنه ُ َا الرِّ بعَائم اإلقَال عهى اهللِّ ،الحكرَ لهعولا الصلاحلِّ .كلا لقولة ملن رعق حلرا
ال بكل للون يف جل للوو صل للاحَِا إال هَل للة لالنحكل للاس ِّاالربكل للاس! ِّعَش ل لاً لهشل لليطان يف قهل للب
صللاحَِا ِّبقوُللة لسللهطانه عهللى الللنفس! فللال بكللون منافعللة ِّساِّسلله ِّنَغابلله بعللنِا إال أكللن
عهللى الللنفس ِّأنكللى! ِّالعوللا الصللاحل نَللات خ ل  ،لكنلله ال ُنَللو إال بجربللة طيَللة ِِّللو الللرعق
لو َِّفَل غرعَ َِلا تيف ال عس َلو تاِ.
الطيب احلالل! فقن َِّ ت َع غ
َصلهَ َِا ثَابت هلل
لكرة طَيََلة أ غ
و بَ غَ َربَهَ فيله كلان ( َك َش َ
ت
و بَربَله يف نفلس ب لَت ملن ملال
بَل غؤتت أَ َكهَ َِا َك عا حني بتتق غذ تن َربل َِلا!)(إبلراِيمِّ )95:إن َِّ ت َلع غ
خَيت مل ُنحيف إال كوكا ِّحطَا!
بهك معامل نورانية من بوجيه النيب ا صطفى صهى اهلل عهيه ِّسهم َه ا مة ،فَل َع غن أتَِّب
لال رسل َ ت
صلهعى الهعلله َعهَغيل تله ِّسلهعم( :أَُلَ َِللا النعل ت
لب الَ َُل غقََل َلا إتالع
ََِرُغل َلرةَ قَل َ
لول الهعلله َ
لاس! إ عن الهعللهَ طَيل هلل
لال :قَل َ َ َ
َ
ََ َ
ت
لالُ" :للا أَُلَِللا الَرسللا َكهَلوا تمللن الطعيَل ت
ت
طَيَللا! ِّإت عن الهعلله أَمللر الغول غلؤتمنت ت
لات
ني ملَلا أ ََمل َلر بتلله الغ َو غر َسلله َ
َ ََ َ َ
َ َ
ً َ
ني ،فَل َقل َ َ َ َ َ
عت
ت
ِّ غاعوهَ لوا ت ت ت
ُن َآمنَ لوا َكهَ لوا تم ل غلن
ليم"(ا ؤمن للونَِّ )51:قَل َ
َ َ َ
ص للاحلًا إين مَللا بَل غع َوهَللو َن َعه ل هلل
لال "َُللا أَُلَ َِ للا ال للَ َ
طَيَل ت
ت أَ غغََ ل َلر ،ميلََ َن َُ َنُغل تله إت َىل
لات َمللا َرَعقغلنَللا َك غم"(الَقللرة .)179:مثَع ذَ َكل َلر العر َجل َلا َُ تطيل َلا ال عسل َفَر أَ غكل َلع َ
َ
ت
لاحلََرات  ،فَلأَ ع
ا بت غ
ال عس َلواِ" َُلا َرْ! َُلا َرْ! ََِّمطغ َع َولهَ َح َلرا هللََِّ ،م غش َلربَهَ َح َلرا هللََِّ ،م غهََ َسلهَ َح َلرا هللَِّ ،غَلَ َ
ُسحك ت ت
ك !)()101
اْ ل ََل َ
َ غَ َ َ
قَ تَأْ ُك ِل الربَا! فَّنَّهُ َشر الْم ِ
ْح َر ِام!
اس ال َ
َ
ا للال احل لرا  ِ :للو ك للا كس للب ح للاعه اإلنس للان عه للى غ ل ِّج لله مش لرِّ  .ا للا ن للحيف ع للن
ال ص للبِّ ،الرك للوةِّ ،ال للب يف الَي للذ ِّال للل في للهِّ ،االس للحفاَة ا الي للة م للن احملرم للات ا طعوم للة
ِّا شل لرِّبةِّ ،النكس للات ِّا حنكس للات ،إنحاج للا ِّبيع للا ِّخ للنماتِّ .ك للَلك أك للا أمل لوال الن للاس
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بالَاطاِّ ،بيذ ا عراهِّ ،حهلوان الكلاِن ِّالسلاحر ِّالعلراوِّ .سلائر أنلوا السلحوِّ ،كلا ملا
ال ُص متهكه ،اا حرمه اهلل ِّرسوله صهى اهلل عهيه ِّسهم.
ْ اهللَ
لار َ
إال أن ك للر ذل للك مجيع للا ِ للو الرب للا! فالرب للا إع للالن لهح للرْ عه للى اهلل! ِّم للن َح ل َ
اْ يف الللننياِّ ،العللَاْ
َح َاربَللهَ اهللَ! ِّمللن َح َاربَللهَ اهللَ – َُللا َُِّغل َلا َ َ !  -أ غَِهَ َكللهَ! ِّأحلللق بلله اِل لر َ
ِّع عول َلر ِّبَل َ ! ذلللك مللا قللن
الشللنُن يف اآلخللرة ِّالعيللاذ بللاهلل! ِّإن ا للرِ لللي ن أنلله بالربللا قللن مجللذ َ
َُنِّ له يف أاِر ا ملر ،لكلن اهلل بعلاىل لله با رصلاَ ،إذ ُسلها عهيله ملن ا صلائب ِّالَالُلا يف
أعا مالَه عهيه كقاًِ ما بعنه من كلقاِ! ِّقلن ََيلرٍ لله ملن نفسله أِّ
نفسه ِّأسربه ِّحيابه ،ما َ
أبنائه ملن َيلرْ عهيله َنيلاه قَلا آخربله! أِّ ُسلها عهيله ملن ا ملراه الفحاكلة ملا أعهله ُلَِّا
كي ا فشي ا ،فال ُنفعه مالَله ِّال جاِله ِّسلهطانه! أِّ أعلا خامتحله إىل مِانلة اجحواعيلةِّ ،مَللة
َنيوُللة ،بقللوَه إىل السللكن أِّ إىل أا ِاُِّللة ُهقللى فيِللا ححفلله! إن مللن حللارْ اهللَ خاسل هلللر ال
ت ت
ِمالللة! ِّعكيللب مللن ال ُقللنر اهلل حللق قَل غن تره! (ِّاغ َره َت
ات
مجيع لاً قَلغَ َ
لواِّ َ
َ غ َ
َ
ضللحَهَ َُل غلوَ الغقيَ َامللة َِّال عسل َ
ات بتيَ توينت ته! َسغَ َحانَهَ َِّبَل َع َاىل َع عوا َُ غش ترَكو َن!)(الَمر)67 :
َمطغ توُع هلل
ِّمللا رأُللو يف كحللاْ اهلل ِّال يف سللنة رسللول اهلل  -صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم  -عقوبلةً ِّال
نَارًة  -بعن الشرك باهلل  -أك عن من عقوبلة الربلا! َأِّ ال ُكفلْ فيِلا أن َُلوِ صلاحََِا ب ضلب
اهلل ِّلعنحه ! فال بسلحقيم لله َنيلا ِّال ُسلعن بلآخرة! بحَعله الهعنلة أُنولا حلا ِّارحتلا! ال ُقلو لله
ان إال لربه إعصللار اِل لراْ! فوللاذا بعللن ذلللك مللن مصلليَة
كللِْ إال اهنللار! ِّال َُل غعهَللو للله عَ غول َلر هلل
ِّبالِ!
ِّل لليس عَث للا أن ُنط للق الرس للول ِب للَا الَيل لان اإلن للَارا الرِي للب يف ح للق ا ل لرابني ،مَين للا
َم غِهَ َكةَ الربا ،كم ِْ أكن ِّأخطر من غ ِا! ِّكم ِْ أف لذ ملن كثل ملن الكَلائر ِّا وبقلات!
ت
قال عهيه الصالة ِّالسال  ( :تَرِم تربا ُأغ َكهَله العرجلا ِِّلو ُلعهَلم َ ت ت ت ت
لني
أكل َن عغن َلن اهلل م غلن سلحعة َِّثَالَث َ
غ َ هلل َ َ َ َ َ َ َ َ َ غ َ
َعنغليَةً!)( )102كَا!!
ِّإيا العكب كا العكب! ان ُحكر ِّن عهى اللجرخال  -ب ل موجَلات كلرعية  -يف
أمر م َن ت
اخهَهَ مفحوحةهلل مَاكرًة عهى أبواْ جِنم! فاقرأ َِه اآلُات ِّبنبر! ِا جتن ِّعيناً أكل عن
غ َ
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ت
عت
وم للو َن إتالع َك َو للا َُل َق للوَ العللَا َُلحَ َخَعطَللهَ
ُن َُ لأغ َكهَو َن الربَللا الَ َُل َق َ
منِ للا! ق للال اهلل ج ل علا جاللَلله( :ال للَ َ
ت
ت
ت
َحل علا الهللهَ الغََلغيل َلذ َِّ َحلعرَ الربَللا .فَ َوللن
الش غعليطَا َن تمل َلن الغ َوللس! ذَلل َ
لك بتلأَنل َ
عِ غم قَللالَواغ إعيلَلا الغََلغيل َلذ مثغ َلا الربَللا َِّأ َ
ت
ت
ت
اْ النعللا تر
لاَ فَأ غَِّلَلت َ
َجلاِهَ َم غوع َلةهلل مللن عربله فَلانحَل َِ َى فَلهَللهَ َملا َسلهَ َ َِّأ غَمل َلرهَ إت َىل الهلهََِّ .م غلن َعل َ
كأ غ
لح َ
َص َ
ت ت عت
صل َلنقَ ت
ُن
َِل غلم فت َيِللا َخالتل َلنِّ َن! ميَغ َحل َلق الهللهَ الغربَللا ََُِّل غلرتِّب ال ع
ات َِّالهللهَ الَ َتحيل َ
لب َكل علا َك عفللار أَثلليم! إ عن الللَ َ
آمنواغ ِّع توهَواغ ال ع ت
احل ت
ات َِّأَقَ َامواغ ال ع
و َعهَ غلي تِ غم َِّالَ
نن َرِبت غم َِّالَ َخ غلو هلل
َج َرَِ غم تع َ
ََ َ َ
صالََة َِّآبَل َواغ العََكا َة ََ غم أ غ
ص َ
عت
تت
ت ت
ُن َآمنَلواغ ابعل َق لواغ الهللهَ َِّذَ َرِّاغ َمللا بَقل َلْ مل َلن الربَللا إتن َكنللحَم َمل غلؤمن َ
ني! فَلتقن عملغ
َِل غلم َغحيََنلَلو َنَُ .للا أَُلَ َِللا الللَ َ
ت
ت
تت ت
ِّس أ غَم ل ل َلوالت َك غم الَ بَ غهت َو ل للو َن َِّالَ
بَل غف َعهَل ل لواغ فَل ل لأغ َذنَواغ رَ ل ل غلرْ مل ل ل َن اله ل لله ََِّر َسل ل لوله َِّإن بَلغَ ل للحَ غم فَلهَ َك ل ل غلم َرَ َ
بَ غهَ َوو َن!)(الَقرة.)972-975 :
ضالَ َل !)(ُونس)19 :
احلَق إتالع ال ع
ذلك ِو احلق! (فَ َواذَا بَل غع َن غ
ِّكيل ال ِِّلَه لعنلةَ اهلل بَلغحل َلرن عهللى لسلان رسللول اهلل ،جحيولاً َُالَ تحل َلق ا لرابني أبللناً،
ت
أعطَلى َمثَنَلهَِّ ،ملن َ ل تلونَهَ،
ِّمل غلن غ
إال أن ُحوبلوا إىل اهلل بوبلة نصلوحاً! ُسللحوا يف ذللك آك َلا الربَلا َ
ِّك للا م للن أع للان عه للى عق للوَه ،كحاب لةً ِّك للِاَ ًة ِّإَارًة ،كهِ للم يف لعن للة اهلل س لواِ! ذل للك ص لرُ
حللنُت رسللول اهلل! ففللْ صللحي مسللهم عللن جللابر بللن عَللن اهلل  -ر للْ اهلل عنلله  -أن النلليب
ص ل للهى اهلل عهي ل لله ِّس ل للهم ق ل للال( :لَع ل للن اهلل آكت ل للا الرب ل للا ِّموكتهَل لله ِّك ل ل ت
لاِ َنُغ ته َِّكابتََل للهَ! َِ ل ل غلم فتي ل ل تله
َ َ َ ََ َ َ َ َ
َسواِهلل!)( )103كوا ُسحوا يف ذلك من طهب الَُاَة الربوُة ِّمن أعطاِلا! ِِّلو نلال احللنُت
الصحي ( :فَون عاَ أ تِّ اسحَلَاَ فَل َق غن أرد! ِّ ت
اآلخ ََ َِّالغ َو غع تطْ َس َواِهلل!)()104
َغ ََ غ ََ
غَ َ
ِّالعكيلب  -بعلن ِلَا ِّذاك  -أن جتلن بعللل ا شلح هني يف صل "العولا اإلسللالمْ"
ُحطللاِّلون عهللى ِللَا احلللن الربللاين الع لليم! لتيَ تحهَلوا َمللا حللر اهلل! فيصللورِّن النلواعل كوللا ُشللحِون
لهعهواَِِّ ،يرجوهنا م إخراجا حلىت بَلوِم الضلرِّرَة إُِاملا؛ السحصلنار رخصلة يف أملر ع ليم!
لاَعو َن اهلل ِِّل للو خل ل ت
ت
لاَعَ َِ غم!)(النسل للاِِّ )129:كل للان أِّىل باحملسل للوبني عهل للى أِل للا الفضل للا
( ََيَل ل َ َ َ َ َ َ
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ِّالصللال  ،أن ُأخللَِّا نفسللِم يف مثللا ِللَا بأصللا االححيللا يف الللنُنِّ ،مقللا الللور ! ِّيف
تت
الوَر َ!)()105
احلنُت الصحي  ( :غخ َ َُن َكم َ
ِّمللن ا مللور الربوُللة الللِت عللم جِهِللا يف ِللَا العصللر ،حللىت البسللِا بعللل أِللا الللنُن
ِّالصللال ! مللا ُعللرو عنللن الفقِللاِ ب ل ل"الربوُللات السللحة"ِِّ .للْ( :الللَِب ِّالفضللةِّ ،القو ل ،
ِّالشع ِّ ،الحورِّ ،ا ه )ِّ .ما ُنوْ عنِا من النقنُات ا اليةِّ ،من ا طعومات االقحيابية ،الا
ِو َاخا يف مع "ا واَ الضرِّرُة لهح َُة" ،اا جرت بله ا علراو ِّالعلاَات يف ِلَا الَملان،
ابر ا عل يف عللنة أحاَُللت نَوُللة صللحيحة،
عهللى حسللب ا نللاطق ِّالشللعوِِّْ .للو مللا ِّرَ محلو َ
منِا ِلَا اللنال ا لامذ ا لانذ ،ملن قلول رسلول اهلل صلهى اهلل عهيله ِّسلهم( :الل عَ َِب بَالل عَ َِ ت
ب،
َ
ضةَ ت
ِّ ت
الف ع
بالفض تعةِّ ،الغََلَر بتالغََلرِّ ،الشععت َ بتالشععت ت ِّ ،الح غعو َر بتالح غعو ترِّ ،الغ تو غه َ بتالغ تو غه ت  ،تمثغالً متتثغاَُ ،ناً
بتين ،فَون عاَ أ تِّ اسحَلَاَ فَل َق غن أرد! ِّ ت
اآلخ ََ َِّالغ َو غع تطْ َسواِهلل!)()106
َ َغ ََ غ ََ
غَ َ
 105أخرجلله الَ لَارِّ ،الط للاين يف ا ِّسللاِّ ،احلللاكم عللن حَُفللة مرفوعللا ،كوللا أخرجلله احلللاكم عللن سللعن
مرفوعا أُضاِّ .صححه ا لَاين ،حنُت رقم  3723 :يف صحي ا امذ.
 106أخرجلله مسللهمِّ .معنللاه اإلمجللاِل :أنلله ال أللوع اسللحَنال ذِللب بللَِبِّ ،ال فضللة بفضللة ،إال بشللرطني
اثنني .ا ِّل :أن ُكونا محساُِّنيِّ ،الثاين :أن ُحم الحَاَل ُنا بين ،أا بلنِّن بلأخ يف القلَل أِّ العطلاِ
مللن أحللن الطللرفنيِّ .كللَلك ا مللر يف سللائر ا طعومللات ا ربعللة ،إذا كانللو الَضللاعة مللن صللن ِّاحللن ،أا
قوح للا بقو ل  ،أِّ ك للع ا بش للع ...إخل .أم للا إذا اخحهف للو ا ص للناو ك للَِب بفض للة ،أِّ كقو ل بش لع أِّ
بحولر ،فيكللوع الحفا للا أا بَُللاَة يف أحللن الطللرفنيِّ ،لكلن ال جتللوع النسللي ةِِّ ،للْ بللأخ أحللنمها قَضللا أِّ
عطاِ .با ال بن من متا الحقابل يف ا هس.
ُِّقللاس عهللى الللَِب ِّالفضللة النقللوَ ا عاصللرة ،فوللا ُشللجر يف الصللن الواحللن منِوللا ُشللجر يف
الص للن الواح للن م للن العو للالت اآلنِّ .ك للَلك إذا اخحهف للو ا ص للناو النقنُ للة كاس للحَنال عوه للة ب للأخرن
عخ َر ملن ا لواَ ال َائيلة ا خحهفلة اليلو
غ ِا ،جاع آن َ الحفا لا ِّامحنلذ الحلأخ  .كولا َُقلاس الغ َو غقحَ َ
لات الغ َولن َ
عهى ما ذَكر يف احلنُت ،كا رع مثال بالنسَة لهَالَ الِت بقحات به ،فيكرا عهيه نفس احلكلم ملذ نفسله،
ِّمذ غ ه من ا واَ ال َائية الضرِّرُة لقوت الناس ،عهى حسلب العلرو ِّالعلاَة ا ارُلة .فكلا ذللك ألرا
عهى القاعنة ا َكورة أعاله.
لاَات احهفللةهلل
ِللَا معنللاه العللا عهللى اإلمجللال َِّن بفصللياِّ .إيللا القصللن ِِنللا الحنَيللهِّ .فيلله اجحِل هلل
ت
ت
نيِّ .لله نلواعل ال بنحصلرِّ ،الواجلب عهلى ا لؤمن أن ُرجلذ فيولا َُهتل َم
بعهيالً ِّبنلَُالً ،لنن القنماِ ِّالغ َو غح َنث َ
بتته من ذلك إىل اسحفحاِ ثقاة العهواِ .فال ُلَ غق تن َ عهى َع َوا حىت ُعهم حكم اهلل فيه.
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ِّعهيلله؛ فقنلله ال س ل إىل اهلل إال بعللن حسللم ِللَا مللذ الللنفس! ِّال انطللالق يف مللنارٍ
الجربية ِّالحَكية إال بعن ا فاصهة القاطعة ناخا ا ال احلرا أ كان! ِّلليكن كلعارك يف حتقيلق
لك إت َىل َمللا َمحل غععنَللا بتل تله
ِللَا الححللنا الع لليم  -جهي لةً ِّحتهي لةً  -قللول اهلل بعللاىلََِّ ( :ال َمتَل عن عن َعغيلنَلغيل َ
ت
ت
صل َلالةت
أ غَعِّاج لاً م لغنلِم عِللرَة غ ت
لك بتال ع
لك َخغي ل هلللر َِّأَبغل َقللى! َِّأغ َمل غلر أ غَِهَل َ
احلَيَللاة ال ل َننيَا لنَل غفحت لنَل َِ غم فيل تله َِّترغع َق َربل َ
َ
َ غ َغ َ
ك َِّالغ َعاقتََةَ لتهحعل غق َون!)(طه.)119-111:
ك ترغعقاً عغحن َن نَل غرَعقَ َ
اصطَت غل َعهَغيل َِا! الَ نَ غسأَلَ َ
َِّ غ
وأمــا الًنــى والنظــر الحــرام فقنلله حيللرق ا س لرار ُِّسللهب ا ن لوارُِّ ،طوللس الَص ل ة،

ُِّكون سََا يف خلراْ اللننيا ِّاللنُن! ِّللَلك فلقن اهلل ج علا جاللَله هنلى ا لؤمنني علن االقلجراْ
من الَ بهه الوقو فيه! فا ؤمن الكيس الفطن ُحكنب الَ ا عنوا قَا الَ احلسْ! ِّذلك
منافعة كا اِلواطر الِت بلَُن لهلنفس الشلِوات احللرا ِّ ،باسلحقَار الفاحشلة أ كلان كلكهِا،
اسحقَاراً أعهِا بلث ال ثيان يف النفسِّ ،بنَعت بالنحانلة! فلال بقلذ م لاِر الفسلق ملن علرا أِّ
أا من خوار احلياِ ،يف قهب ا ؤمن إال ب يضةً اكوجةً! ِّذللك كهله ولو
كال بَاِ ،أِّ ٍّ
يف قولله بعللاىلِّ( :الَ بَل غقربلواغ الللَ إتنلعله َكللا َن فَ ت
اح َشلةً َِّ َسللاَِ َسلَتيالً!)(اإلسلراِِّ )19:قللن بللني النلليب
َ ََ َ َ
صلهعى الهعله َعهَغي تله
صهى اهلل عهيه ِّسهم مع قرْ الَ رنُثه احلكيم الَا ُرُِّه أَبو ََِرُغلَرَة أنعلهَ َ
ت
ت
لك الَ َِمَالَلةَ! فَ تَنلَلا الغ َعل غ ت
لني
آَ َ َح لعلهَ تمل َلن الللَ  ،أ غََ َرَك ذَلل َ
لب َعهَللى ابغل تن َ
َِّ َس لهع َم ،قللال( :إ عن الهعللهَ َكحَل َ
ت
ت ت
ت
لك أ غَِّ َُ َكَبلَلهَ!)()107
صللن َق َذلل َ
س َمتلَ ع َِّبَ غشللحَ تِْ! َِّالغ َفل غلر ٍَ َُ َ
النع َل َلر! َِّعنَللا اله َسللان الغ َوغنطل َلق! َِّاللنعل غف َ
ِِّو بيان عكيب منه  -صهى اهلل عهيه ِّسهم  -سهك ا اِنةِّ ،الحَكية لهنفس ،فيوا ُحعهق
بأبواْ الشِوات احلرا  ،اا ِّجب عهى ا ؤمن أن ُحنلَه عنه ُِّجرفذ.
َِّلت تشلنعةت مللا ُلَلَ ل اهلل الللَ ِّأِهلله فقللن أعللن للم عللَابا يف ا حلليم ،للليس كللأا عللَاْ
ه النلليب  -صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم  -لقطللة ِّاحللنة مللن مشللِن بعللَُب
ِّالعيللاذ بللاهلل! ِّقللن َعل َلر َ
الَنللاة رجللاالً ِّنسللاًِ! متلله القهللب ِللوال ِّفَعللا! ِّذلللك يف حللنُت مسللرة بللن جنللنْ يف الر ُللا،
ت
َسل َفهَهَ َِّ تاس هلللذ،
حيت قال عهيه الصالة ِّالسال ( :فَانغطَهَ غقنَا إت َىل ثلَ غقب مثغ تا الحعلنَلوتر ،أ غَعلالَهَ َ لي هللق َِّأ غ
ال
ت َر َجعَوا فت َيِا! َِّفت َيِا تر َج هلل
ْ غاربَل َفعَوا َح عىت َك َاَ أَ غن ََيغَر َجوا! فَتق َذا ََْ َن غ
َُلحَل َوقع َن َغحتحَهَ نَ ًارا! فَتق َذا اقغلحَلَر َ
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ِّنتس ل للاِهلل عَل للراةهلل!) مث ق ل للال ل ل لله ا هَك ل للان ا كهف ل للان بحطواف ل لله :أ عم ل للا (العل ل تلَا رأَُغلحَل للهَ تيف الثعل غق ل ل ت
لب فَل َِ ل ل َلم
َ
َ
َ َ
108
الَنَاةَ!)( )
النظرة الحرام تقطا طري الوصوس:
ُِّعحل الن ر احلرا من أخطر مصائن الشيطان ِّالعياذ بلاهلل! فِلو عُلاَة عهلى ملا ميكلن
أن ُللؤَا إليلله مللن مِالللكَ ،يللرْ الرصللين اإلميللاين لهعَللن فيوللا َُنيلله مللن منللاعل عللل سللهوكه إىل
اهللِّ ،ما ُربيقه من مقامات عل عرِّجه حنو الوصول إىل مواله!
مث ِ للو ُث للَا ا َح للن ع للن االنط للالق يف ك للق طرُ للق الص للال ِّ ،الس ل ا للاَ إىل اهلل!
كهوللا أراَ الَللنِ ِّجللن ثقللالِِّ ،للو ال ُلنرا مللا ُثقهلله عللن ا سللاجن ِّالصللهواتِّ ،الللحخهال مللن
نفسه عهى غل بصره عن ِمار اهلل ،لوجن خفة يف
ِّساِّس الشيطان ِّالشِوات! ِّلو جاِن َ
صَر عهى حَال الشيطان الِت بشنه إىل الجراْ كناً!
رِّحهِّ ،قوة يف عَميحهِّ ،الَنغلحَ َ
فــالنظر الح ـرام يحــرو ح ــائد ال ــالء ،ويمنــا تحلي ـ الجنــاء! مث أعللا عَميللة

السل إىل اهلل  -يف رمشللة عللني  -رمللاَاً بللَرِّه الرُللا ! ِّمللن ِنللا فهلليس عَثللا أن جتللن الححللَُر
تت
ني
منلله صللرحيا يف القللرآن الكللرمي ِّيف سللنة النلليب عهيلله الصللالة ِّالسللال ! قللال بعللاىل( :قَللا ل غه َول غلؤمن َ
ت
ضل لوا تم للن أَب ت
ت
صل لنَلعَو َن! َِّقَللا
ِّج َِ غم! ذَل ل َ
لك أ غَعَك للى َ لَ غلم إت عن الهعللهَ َخَتل ل هلل مَللا َُ غ
َُل َ َ غ غ َ
ص للا ترِ غم ََِّغحي َف لَ لوا فَل ل َلر َ
ت
ض ل للن تم ل للن أَب ت
ت ت
ُن تعُنَل ل لحَل َِ عن إتالع َم ل للا أَ َِ ل ل َلر
ل غه َو غؤمنَ ل للات َُل غ َ
ضغ َ غ غَ
ص ل للا ترِ عن ََِّغحي َف غ ل ل َلن فَل ل ل َلر َ
ِّج َِ عن! َِّالَ ُلَغَ ل للن َ
تمغنل َِللا!)(النللورِِّ )42-44 :للَا أمللر قللن اسللحِان بلله كث ل مللن ا سللهونيِّ ،لكللن رسللول اهلل -
صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم  -مل ُسللحِن بلله قللا! بللا قللال يف ِّصلليحه احلكيوللة لعهللْ بللن أِّب طالللب
ت
لك
لك ا َ
لو لَ ل َ
ر للْ اهلل عن لله ِّأر للاهَُ( :للا َعه ل َلْ! الَ بَلغحَتل ل تذ النع غ ل َلرةَ النع غ ل َلرةَ! ف للق عن لَ ل َ
َِّىلَِّ ،لَغي َس ل غ
ت
اآلخَرةَ!)()109
العالِ َم ِس َّرَُ!
النظرةُ الحر ُام تَ ْح ِرُم َ
ِّم للن أمج للا م للا نَتق ل َلا ع للن ب للنُذ الَم للان س للعين النورس للْ  -رمح لله اهلل  -يف ِ للَا ا م للر
حكوةهلل رفيعةهلل ،بَ َش َن إىل مثهِا الرحال! ِّذلك أنه  -رمحه اهلل  -كان يفا عنن بعل ا عيلان
108
109

محفق عهيه.
أخرجلله أمحللنِّ ،أبللو َاَِِّّ ،الجرمللَاِّ ،احلللاكم ،عللن برُللنة مرفوعللاِّ .حسللنه ا لَللاين .حللنُت رقللم :

 7251يف صحي ا امذ.
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من ِميب العهم ِّالعهواِ ،نة طوُهة بَُن عهى بضعة أكِرِّ ،كان لَلك الرجا بناتُ ،نخهن
َِّيللرجنِّ ،النورسللْ آن للَ يف عللَ كللَابه! فكللاِ عل ت
لاملهلل آخل َلر فنللَل لليفا ليللومني أِّ ثللالذ بللنفس
بنُذ الَمان جاِال بكا بهك
ا كان ،فكعا حيصْ الَنات ِّمييَ الص رن من الكلن ،فوجن َ
الحفاصلليا ِّا ِّصللاو ،فسللأله :للاذا ال بن للر إللليِن فأجابلله النورسللْ ِبللَه احلكوللة الَال للة:
(الن رةَ احلرا َحت تر الع ت
املَ تسعرهَ!)
َ غَ َ
واليبب في ذلك أن النظـر الحـرام فـي مثـل هـدَ الحـواس خيانـة! خيانـة للعلـم،

وخيانة للدين ،وخيانة للـدعوة عميعـا! اـم هـو خيانـة لهـل البيـت ولعراضـهم! ومـا كـان
للخائن أن تكون له من أسرار!

ِِّبللَا فسللر ابللن عَللاس  -ر للْ اهلل عنِوللا  -قوللله بعللاىلَُ( :ل غعهَلم َخائتنَ لةَ اغ غَعل َ ت
لني ََِّمللا
َ
ِّر!)(غافر)110()12 :
َجغ تفْ ال َ
ص َن َ
ِّق للن ثَ للو  -كو للا رأُ للو  -بنص للو الكح للاْ ِّالس للنةِّ ،ك للَلك ب للأقوال أِ للا العه للم،
ِّأص للحاْ اِل لللة مس للالك الجربي للة اإلمياني للة أن الن للر احل ل لرا مل للن أخط للر قَطع للا ت الط للرق عهل للى
السالكني إىل الرمحن! ِّإيا ا عصو من عصوه اهلل!
وأمـا الخمــر ومــا يلحـ بهــا مــن ميــكرات ومخــدرات فقهنللا متنلذ سل اللرِّ أصلالً،
لال ِ لواهَ هلل
نفسلله لوثنيللة ِ لواه! ِّمللا كللان للن مل ََيغهَل غ
ِّحتَسلله ابحللناًِ .ن صللاحَِا قللن أسللهم َ
الواح للن القِ للار أن بف للح ل لله ا بل لواْ! ف للا حهطخ ب للالرجس مرف للوه يف ا لله ا عه للى! ك للَلك
جا عَالهَُ( :ا
ِّصفِا اهلل يف ِمكم كحابهِّ ،ال عَت يف النُن بالحو الكاذْ عهى اهلل! قال ع
عت
ت
الش ْـيطَ ِ
لاْ َِّا غَعالَ َ ِر ْعـ ٌ م ْـن َع َم ِـل َّ
ُن َآمنَواغ إتعيَا غ
ـاعتَنِبُوَُ
ان فَ ْ
اِلَ غو َر َِّالغ َوغيس َلر َِّا َ
َنص َ
أَُلَ َِا الَ َ
لَ َعلَّ ُكـ ْـم تُـ ْفلِ ُحــو َن!)(ا ائللنةِّ .)21 :إنلله ِّاهلل ال فللال ِّال َنللا لهوسللهم إال باالجحنللاْ الحللا

لهخوللرِّ ،ا قاطعللة الشللامهة للا ِّ ،سللالكِاِِّ ،لللنماهتاِّ ،لكللا مللا ُنللحيف عنِللا أِّ بسللََِا مللن
أرب للا ِّأمل لوال! ِّم للن َعل ل عوَل عه للى السل ل إىل اهلل ِّالوص للول إلي لله بع للاىل ِِّ ،للو م للا ُل لَال محهَس للا
بنكاسحِا ،فقن غره الشيطان ِّمت عهى اهلل ا ماين!
 110قلال ابللن عَللاس( :يف قوللله بعللاىلُ" :عهللم خائنللة ا علني ِّمللا جفللْ الصللنِّر"ِ :للو الرجل َلا ُللنخا عهللى
أِللا الَيل ت
لو بيللحَِمِّ ،فلليِم ا لرأة احلسللناِ ( )...فللقذا غفهلوا حلل إليِللا! فللقذا فطنلوا غللل بصللره عنِللا! فللقذا
غفهوا حل  ،فقذا فطنوا غل!) بفس ابن كث .76/2 :
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حنُت رسول اهلل  -صهى اهلل عهيه ِّسهم  -يف حق كارِبا ،ما ِّصفه ملن
ِّقن سَق
َ
ت
اِلو ل تر
اِلو ل تر َك َعابتللن َِّثَللن! َ
ْ غ
ِّكللا تر َ
ْ غ
رِيللب الصللفات! فقللال صللهى اهلل عهيلله ِّسللهمَ ( :كللا تر َ
َكعابتل ل تلن ال ل لالع ت
ت ِّالعَ ل لعَن!)(ِّ )111مثهل لله قولل لله صل للهى اهلل عهيل لله ِّسل للهمَ ( :م ل ل غن تم َن اِلَ غو ل ل تر َك َعابتل ل تلن
َ
112
َِّثَن!)( )
ِّقللن عللره عهيلله الصللالة ِّالسللال ِِنللا أُضللا لقطللة مللن مشللِن آخللر ،للآل كللارْ
اِلورِّ ،ما َيسره من رصينه العوهْ ،فيوا قن ُكلون لله ملن حسلنات سلابقة أِّ مرافقلة! ف َعل تن
لالَ ( :كل َلا َاَ عولر َْغللرَِّ .كل َلا مسل ت
لكر َحل َلرا هلل! ََِّمل غلن
صلهعى الهعلله َعهَغيل تله َِّ َسلهع َم قَل َ
ابغل تن َعَعللاس َعل تن النعلتليب َ
هلل َ َ غ
ت
ت
ت ت
لاَ العرابت َعلةَ َكلا َن
ْ َم غسلكًرا َق َس غ
لاْ الهعلهَ َعهَغيله .فَلتق غن َع َ
صلالَبَهَ أ غَربَع َ
لني َ
لو َ
لاْ بَ َ
احا! فَلتق غن بَ َ
َك تر َ
صلََ ً
حقا عهَى الهع ته أَ غن ُس تقيه تمن تطين تلة غ ت ت
ت
اِلََ ت
ُن
لول الهع تله قَ َ
لال َُلا َر َس َ
ص تلن َ
َ غ ََ غ َ
َ َ
لالَ :
اِلَََلال! قي َلاََِّ :ملا طينَلةَ غ َ
و َح َاللَلهَ تم غلن َحَر تام تلهَ ،كلا َن َحقلا َعهَلى الهع تله أَ غن َُ غس تلقيَهَ تم غلن
صل ت ًا الَ َُل غعل تر َ
أ غَِ تلا النعلا تر! ََِّم غلن َسل َقاهَ َ
لول الهع ت
اِلَ تال!)(ِّ )113رتِّا تمثغلهَه عن عَ تلن الهع ت
ت ت
ت
صلهعى الهعله َعهَغي تله
له
س
ر
لال
ق
:
لال
ق
ِّ
لر
و
ع
ن
ل
ب
له
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ َ غ َغ
َ
غ غ
طينَة غََ
ََ
ت
ت
لار!
ْ غ
احا! َِّإت غن َمل َ
صل َلالةهلل أ غَربَعل َ
لني َ
اِلَ غول َلر َِّ َسللكَرَ ،ملغ بَل غقََل غلا لَللهَ َ
َِّ َسلهع َمَ ( :مل غلن َكل تر َ
صللََ ً
لات ََ َخل َلا النعل َ
ت
ت
ت
لات
احا! فَلتق غن َم َ
ص َالةهلل أ غَربَع َ
لني َ
ْ فَ َسكَر َملغ بَل غقََ غا لَهَ َ
اْ الهعهَ َعهَغيهَِّ .إت غن َع َاَ فَ َش تر َ
اْ بَ َ
فَتق غن بَ َ
صلََ ً
ت
ت
ت
لني
لاْ الهعللهَ َعهَغيللهَِّ .إت غن َع ل َ
صل َلالةهلل أ غَربَع ل َ
ْ فَ َس للكَر َملغ بَل غقََل غلا لَللهَ َ
لاَ فَ َش ل تر َ
لاْ بَل َ
لار! فَ لتق غن بَل َ
ََ َخل َلا النعل َ
ت
لاَ َكللا َن َحقللا َعهَللى الهعل تله أَ غن
لاْ الهعللهَ َعهَغيللهَِّ .إت غن َعل َ
احا! فَلتق غن َمل َ
َ
لاْ بَل َ
لار! فَلتق غن بَل َ
صللََ ً
لات ََ َخل َلا النعل َ
اِلَ تال ُلو الغ تقيام تة! قَالَواُ :لا رس َ ت
ت
ت ت
اِلََ ت
لارةَ أ غَِ تلا
لال قَ َ
لال :عَ َ
لول الهعله ََِّملا َرََ َغلةَ غ َ
َُ غسقيَهَ م غن َرََ َغة غََ َ غ َ َ َ
َ ََ
صَ
النعا تر!)()114
ِ
ار َّ
قَ تَـ ُف َّ
الش ِر َيع ِة!
ك َع ِن الخم ِر ح َ َ
 111أخرجه احلارذ عن عَن اهلل بن عورِّ مرفوعاِّ .صححه ا لَاين ،حلنُت رقلم 1711 :يف صلحي
ا امذ.
 112أخرج لله الَخ للارا يف بارَي للهِّ ،الَيِق للْ ،ع للن أِّب ِرُ للرة مرفوع للاِّ .ص للححه ا لَ للاين .ح للنُت رق للم:
 5861يف صحي ا امذ.
 113أخرج لله أب للو ََِّ ع للن اب للن عَ للاس مرفوع للاِّ .ص للححه ا لَ للاين .ح للنُت رق للم 2528 :يف ص للحي
ا امذ.
 114أخرجه ابن ماجه ِّأمحن ِّالنارمْ عن عَن اهلل بن عولرِِّّ .صلححه ا لَلاين .حلنُت رقلم3424 :
يف صحي ا امذ.
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ِّا طهل للوْ مل للن ا ل للؤمن الصل للاَق مقاطع ل لةَ اِلول للر ،ك ل لرباًِّ ،إنحاج ل لاًِّ ،جتل للارًةِّ ،عراع ل لةً،
ِّخللنمات! أ كانللو ِللَه اِلللنمات! ِّلللو أن ُكللون حارسللا ،للليس للا فحسللبِّ ،لكللن حللىت
َارعِا ا خصصة ا قصناً! ِّالنصو يف ذلك كث ة جناً! منِا قوله صهى اهلل عهيله ِّسلهم:
ص لرِاِّ ،كللا تربلِا ،ت
ت
(إ عن اهلل لَعللن اِلوللر ،ت
ِّح تامهَ َِللاِّ ،الغ َو غح َوولَلةَ إليلله،
َ َ َ غَ َ
ِّسللاقيَل َِاَ ،
ِّعاصل َلرَِاَ ،
ِّم غعحَ َ َ َ َ َ َ
ت
ِّم غش ل َتلجرَُل َِاِّ ،آكت ل َلا َمثَنت َِ للا!)( )115فا قص للوَ ِب للَا احل للنُت للرْ حص للار اقحص للاَا
ِّبَائ َع َِ للاَ ،
لك ِلَا احلصلار بلأا خنملة ملن اِللنمات
ِّاجحواعْ عهى اِلولر مطهقلاً! فلال ألوع لهوسلهم فَ َ
ُقللنمِا للا ،بَل غنِاً بَراعحِللا ِّانحِللاًِ بَعيِللاِّ ،الللجرُِّيف للا ،أِّ إكللِارِا ،أِّ كلراِ أا كللِْ مللن
ا َاحات أصالً ِّلكلن ِللنمحِا! ِّللو كلان ذللك لرَ قهلم أِّ ِّرقلة ،لضلَا حسلاِبا! أِّ عكهلة
لل! فللال كللِْ َت
إلصللال كللاحنحِا! ِّقللس عهللى ِللَا ِّذاك قياسللا صللحيحا مهيحللا َِّ غامل ت
اجل ََ يف
سَيا إنعاكِا إالع ِِّو مهعون عنن اهلل ،عهى لسان رسول اهلل صهى اهلل عهيه ِّسهم!
ِّما كان ن بنلَلو عهيله الهعنلة اإل يلة أن ُنطهلقِّ ،ال أن بَفلح لله أبلواْ السلواِ؛ إال
أن ُحوْ إىل اهلل بوبةً نصوحاً!
ق تجل

على مائدة يُ َد ُار عليها خمر ،ولو لم تكن لها شاربا!

ِّا للؤمن الراغللب فعللال يف الس ل إىل اهلل ِّجللب أن ُححهللى رساسللية عاليللة جللنا للن
و أََ
اِلوللر ِّأِهِللا! فللال أالسللِم ِّلللو للرَ السللة ِِّللم عهللى مائللنة اِلوللر! بللا مللا َِّ ت ل َلع غ
عرة بتَقل غن ترَِا كللرعا! فعللن عَللن اهلل بللن عوللر -
اِلَائلت مكللان إال غللاَره ا للؤمن! إال لضلرِّرة َم َقلن َ
ت
ر للْ اهلل عنِوللا  -أن النلليب صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم( :نَل َِللى َع ل تن ا غَهَل ت
ْ
لوس َعهَللى َمائل َلنة َُ غشل َلر َ
اِلَ غو َر!)(ِّ )116قن ربا رسول اهلل صهى اهلل عهيه ِّسهم ذلك بصلفة اإلميلان بلاهلل ِّاليلو
َعهَغيل َِا غ
اآلخر! عهى عاَبه عهيه الصالة ِّالسال يف ا مور ا ِوة يف النُن! ِِّو قوله الصرُ ا هي :
ت
ت ت ت تت
اِلَ غو َر!)()117
س َعهَى َمائت َنة َُ َن َار َعهَغيل َِا غ
( َم غن كا َن ُلَ غؤم َن باهلل ِّاليو اآلخر فالَ َغأه غ
 115أخرجلله أبللو َاَِِّّ .احلللاكمِّ ،الَيِقللْ ،عللن عَللن اهلل بللن عوللر مرفوعللاِّ .صللححه ا لَللاين .حللنُت
رق للم 2047 :يف ص للحي ا للامذ .كو للا أخرج لله الطل للاين ِّاحل للاكم ِّالَيِق للْ ِّالض للياِ ع للن اب للن عَ للاس.
ِّصححه ا لَاين يف صحي ا امذ.
 116أخرجلله أبللو َاَِِّّ ،ابللن ماجللهِّ ،احلللاكم عللن ابللن عوللرِّ .حسللنه ا لَللاين .حللنُت رقللم 3023 :يف
صحي ا امذ.
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أخرجه الجرمَا ِّاحلاكم عن جابرِّ .حسنه ا لَاين ،حنُت رقم  6516 :يف صحي ا امذ.
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ِّبعن،
فِللَه أربعللة أنصللاْ( :اِلرافيللاتِّ ،ا للال احللرا ِّ ،الللَ ِّ ،اِلوللر) ،بنحصللب – يف ِللَا
العصر – أِّثانا يف ِون اإلنسان! فحخس بقميانه؛ ُِّكون من اِلاسرُن ِّالعياذ باهلل ،إال أن
ُح ونه اهلل برمححه! ِّمن ِنا فقنه ال أما يف انطالقهِّ ،ال يف اسحقامة س هِّ ،صال كأنه ،إال
مقاطعحِا ِّالحل منِا مجيعاِّ .إيا ا وفق من ِّفقه اهللِّ ،ال حول ِّال قوة إال باهلل.
 -اقلتًام الرابا :إمياك الليان عن فضوس الكالم!

ِِّو ِّرَ الصوو عوا ال خ فيه من الكال ! ِِّو مالك سائر ا عولال! إ غذ ب ل ه ال
ت
ُن ِّال َخهَ هللق!
َُقى لصاحَه َ هلل
ال القللرآ َن عهللى أن كللا مللا ُصللنر عللن اإلنسللان مللن أق لوالِ ،للْ ِمصللاة عهيلله
ِّلقللن نَل ع
جا جاللَه ُعهم الكهوة قَا أن ُحهف به ا لرِ ،بلا ُعهوِلا سلَحانه ِِّلْ
إحصاًِ َقيقاً! ِّاهلل ع
مللا ب لَال خطغللرًة يف قهَلله ،أِّ ِّسوس لةً يف نفسلله! فللقذا بهف ل ِبللا بهقفِللا الغوهَ َكل ت ت
لو للله أِّ
لان فَ َكحََل غ
َ
َ َ
ت
س بت تله نَل غف َسلهَ ََِّغحن َلن
نسلا َن َِّنَل غعهَ َلم َملا بَل َو غسل تو َ
عهيه! ِّذلك ِو صلرُ قولله بعلاىلَِّ ( :لََقل غن َخهَ غقنَلا غاإل َ
أَقغلرْ إتلَي ته تمن حَ تا الغوتر ت
ُن! إت غذ ُلحَلهَقعى الغوحَلهَقي ت
ان َع تن الغيَ تول ت
ني َِّ َعل تن الش َلو تال قَعتي هلللن! َملا َُل غه تفل َ تملن
َ َ
َ
َ َ غ غ َغ َ
ت ت ت
ين!)(ق)18-16 :
يب َعحت هلل
قَل غول إعال لَ َنُغه َرق هلل
ِّب لوابرت السللنة بالححللَُر مللن خطللورة آفللة الهسللانِّ ،مللا جتللره عهللى ا للؤمن مللن خ لراْ
ا عوال! ِّاالربكاس الرِيب يف غيابلات ا حليم! فعلن بلالل بلن احللارذ  -ر لْ اهلل عنله -
أن رسول اهلل صهى اهلل عهيه ِّسهم قال( :إ عن العر َج َلا لَيَلحَ َكهع َم بال َكهت َو تلة تم غلن تر غ َلو تان اهلل بعلاىل َملا
لب اهللَ لَللهَ تِبَللا تر غ ل َلوانَهَ إىل َُ ل غلوت القيامل تلة! ِّ إ عن العر َجل َلا لَيَللحَ َكهع َم
َُ َل َن أن بَلغَلهَل َلل م للا بَلهَ َل غ
لو؛ فَليَكغحَل َ
ت
بال َكهتول تلة تمللن سل ت
ا َ أَل َن أ غن بَلغَلهَل َلل مللا بَلهَ َل غ
لب اهللَ َعهَغيلله ِبللا َسل َ
َ غ ََ
لخطَهَ
لو؛ فَليَكغحَل َ
لخا اهلل بعللاىلَ ،مللا َ
ت 118
إىل َُل غلوت القيامللة!)( ) ِّمثهلله قوللله  -عهيلله الصللالة ِّالسللال  -يف ِللَا النللَُر الرِيللب( :إ عن
ت
ت ت
ني َخ ترُفاً يف النعا تر!)()119
العر َج َا لَيَحَ َكهع َم بال َكه َوة ال َُلَرن ِبا بأساً َُل غِ توا ِبا َسغَع َ
 118أخرج لله مال للكِّ ،أمح للنِّ ،الجرم للَاِّ ،النس للائِّْ ،اب للن ماج للهِّ ،اب للن حَ للانِّ ،احل للاكم ،ع للن ب للالل ب للن
احلارذِّ .صححه ا لَاين .حنُت رقم  1612 :يف صحي ا امذ.
 119أخرجلله الجرمللَاِّ ،ابللن ماجللهِّ ،احلللاكم ،عللن أِّب ِرُللرةِّ .صللححه ا لَللاين ،حللنُت رقللم 1618 :
يف صحي ا امذ.
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ت
لب حتلَُراً ،الا ِّرَ يف حلنُت معلاذ بلن جَلا  -ر لْ اهلل
ِّال أج َن أكل عن نلَُراً ِّال أ غَرَِ َ
عنه  -يف آفة الهسان! ِّقن أخله النيب صهى اهلل عهيه ِّسهم ما َُ غن تخهَهَ ا نةَ من ا عولال ِّملا
ُنكيه من النار ،مث قال عهيه الصالة ِّالسال يف خامتحه( :أَالَ أَخ تلل َك تملَالَ تك َذلت َ ت
لو:
لك َكهله قَل غه َ
غ َ
ك ِ ََا! فَل َق غهوُ :ا نَت ت
بلهَى ُا نَتيب الهع ته! فَأ ت تت
اخل ََِّ َن تمَلا
َ َ ع
َ َ ع
َخ ََ بته َسانه قَ َالَ :ك ع َعهَغي َ َ
ليب الهعله! َِّإتنعلا لَ َو َؤ َ
َ
ب النعاس تيف النعا تر عهَلى ِّج ت
لوِ تِ غم  -أ غَِّ َعهَلى
ك أََم َ
نَلحَ َكهع َم بتته فَل َق َال :ثَ تكهَغح َ
َ ََ
ك َُا َم َعاذَ! ََِِّ غا َُ َك َ َ
ت ت
صائت َن أَلغ تسنَحت تِ غم! )()120
َمنَاخ ترِ غم  -إتالع َح َ
ِّلللَلك فقللن أِللنن عهيلله الصللالة ِّالسللال لهمللة ِللَه القاعللنة الهسللانية االححياطيللة
ت
ت ت ت
ت
و!)()121
ص َو غ
ال الية! فقالَ ( :م غن َكا َن ُلَ غؤم َن بتالهعه َِّالغيَل غو غاآلخ تر فَل غهيَل َق غا َخغيلًرا أ غَِّ ليَ غ
َِِّا جامذ لكا معاين النويوةِّ ،ال يَةِّ ،حنو َِا ِّذاك من ِمرملات ا قلوالِّ ،سلائر
ت
ت
ص َم اهللَ ألغ تسنَحَنا
الهع غ توُعات الَاطهة! بَل غههَ الحهف بالشركيات! سواِ كان ذلك جناً أِّ َِالً! أالَ َع َ
مجيعا من كا سوِ!
ِ
ِ
إ َخ ِط ٌير!
ب فَّنَّه َم َر ٌ
ا ْح َد ِر الْ َكد َ
ِّالكَْ  -أعاذنا اهلل ِّإُاكم منه  -من أسوأ آفات الهسان! ِّا لؤمن ال ُكلَْ! أملا
الناعيللة أِّ احلامللا شلرِّ الحكنُللن الللنُ فقنلله إن كللَْ فقللن خللان رسللالحه! ِّقضللية الصللنق
ِّالكَْ ِْ قضية " َِّالَِ ِّبَلَراِ" يف ا ال النعوا ،ال بقَا ا ساِّمة!(ُِّ )122كفينا يف ذللك
نَارةَ رسول اهلل  -صهى اهلل عهيه ِّسهم  -الفاصهة احلامسلة! حيلت إنله بوعلن الكلاذْ بالوُلا
ا ؤعكللن! ِّلللو كللان كَبلله مللن بللاْ إ للحاك النللاس ِّالجرفيلله عللنِم! قللال عهيلله الصللالة ِّالسللال :
ت
ك بت تله ال َقل غوَ! َُِّغ هلللا لَلهَ! َُِّغ هلللا لَله!)(ِّ )123قلن نقهلو عائشلة
ْ؛ لتيَ غ
( َُِّغ هللا لهَا َحيَن َ
ض تلح َ
ذ فَليَكغَ َ
120
ُت َح َسل ل هلللن
رِّاه أمحل للنِّ ،الجرمل للَاِّ ،ابل للن ماجل للهِّ ،احلل للاكمِّ ،الَيِقل للِّْ .قَل ل َ
لال الجرمل للَا َِ " :ل ل ََا َحل ل تلن هلل
ص تحي هلل " .كوا صححه ا لَاين يف صحي ا امذ.
َ
121

محفق عهيه.

 122ال نقص للن ب للَلك "ال للوالِ ِّال للاِ" ب للا ع العق للنا الص للروِّ ،لكنن للا نقص للن ِّالِ الثق للة ِّالحواص للا أِّ
عنمِوا ،يف ال العوا اإلسالمْ.
 123أخرجله أمحلن ِّأبلو َاَِّ ِّالجرملَا ِّاحللاكم ،علن معاُِّللة بلن حيلنة مرفوعلاِّ .حسلنه ا لَلاين ،حللنُت
رقم  7116 :يف صحي ا امذ.
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لل اِلَهَل ل تلق إلي ل ل تله
 ر ل للْ اهلل عنِ ل للا  -موقف ل لله الش ل للنُن م ل للن الك ل للَْ ،فقال ل للوَ ( :ك ل للا َن أبغل َ ل ل َت
ْ!)()124
ال َكَ َ
لول إىل اهلل  -جل علا جاللَلله ِّ -ال طرُل َلق إىل نيللا ر للاه إال بالصللنق .الصللنق
ِّال ِّصل َ
لؤمن يف كلا كلأنه ،كَل ه ِّصل ه،
عهى كا حلالِّ ،الصلنق يف كلا كلِْ! ريلت ال َُ غ
ص َلن َر ا َ
ت
ني! فالصلن تُقيعةَ ال
إال عن الصنق! قلوال ِّفعلال ،عسلى أن ُكلون يف هناُلة ا طلاو ملن الصلنُق َ
بَنللال بكثللرة ا عوللال عللنَاًِّ ،إيللا بنللال بعوقِللا صللنقاًِّ ،بصللفائِا تِّغرَاًِّ ،بقخالصللِا قصللناً.
ِّذلك ِو الصنق مذ اهلل جا ثنلا هِّ .ملن مل ُصلنق ملذ النلاس مل ُصلنق ملذ اهلل! ِّالعكلس
ل يف َكللا كللِْ َ ،ع
لس يف َكللا
لنق عَ غوهَللةهلل ِّاحللنةهللَ ،مل غلن َغ عشل َلِا أِّ ََلع َسل َلِا َغ ل ع
صللحي  .فالصل َ
َِّلل َ
لال
لال :قَ َ
َك غِْ! ِّال مسهك إىل اهلل ب َِا! فَل َع غن َعغَ تلن الهع تله بل تن َم غسلعَوَ  -ر لْ اهلل عنله  -قَ َ
رسل َ ت
صلهعى الهعلله َعهَغيل تله َِّ َسلهع َمَ ( :عهَلغلي َك غم بتالصل غن تق! فَلتق عن الصل غن َق َُل غِل تلنا إت َىل الغلتللَِّ ،إت عن الغلتللع
لول الهعلله َ
ََ
ت
ت
لب تعغنل َلن الهعل تله تصللنُ ًقا!
َُل غِللنا إت َىل ا غَنعللةََِّ .مللا َُل َلَ َال العر َجل َلا َُ غ
صل َلن َق ََُِّلحَ َح لعرن الص ل غن َق َحل علىت َُكغحَل َ
ت
ت
ْ! فَلتق عن الغ َكل تلَ َ ت ت
لور َُل غِل تلنا إت َىل النعللا تر! ََِّمللا َُل َلَ َال
َِّإتُلعلا َك غم َِّالغ َكللَ َ
ْ َُل غِللنا إ َىل الغ َف َكللوترَِّ ،إ عن الغ َف َكل َ
ت
ت
ب تعغن َن الهع ته َك عَابًا!)()125
ْ ََُِّلحَ َحعرن الغ َكَ َ
العر َج َا َُكغَ َ
ْ َح عىت َُكغحَ َ
ِّلنللا أن يفللحم ِللَه االلحَامللات رللنُت نَللوا عكيللبِ ،للو عَللارة عللن رحهللة رِّحيللة -
لحََةَ ا هَ َك ل غ ت
لني :جلُ للا ِّميكائي للا عهيِو للا
صل غ
مأذِّن للة م للن ل للنن ال للرمحن  -يف مهك للوت ال ي للب! َ
الصالة ِّالسال ِّ .ذلك خالل ر ُا نَوُةِّ ،ال بكون ر ُا النيب صهى اهلل عهيه ِّسهم إال حقلا،
ب للا ال بك للون إال ِّحي للا م للن اهلل ج للا جالل للهِّ ،حقيقل لةً نَوُ للة قطعي للة! ر ُ للا كان للو عَ للارة ع للن
مشللاِنات ذات جللالل ِّمجللالِّ ،سللياحة يف مهكللوت أخ لرِّا عكيللب ،مللن مشللاِن العللَاْ
ِّمناعل النعيم .كهَِا تعَلر ت
ِّح َك هللم برجذ عهى ما ذكرنا من الحَامات بالجرغيب ِّالجرِيب! تذ غكًرن
َ هلل
ت
ين!)(ق)42 :
ب أ غَِّ أَلغ َقى ال عس غو َذ ََِِّ َو َك تِ هلل
(ل َون َكا َن لَهَ قَل غه هلل
لو
صهعى الهعه َعهَغي تله َِّ َسلهع َم قَ َ
لالَ ( :رأَُغ َ
فَل َع غن َمسََرةَ بغ تن َجغن َنْ – ر ْ اهلل عنه  -أ عن النتعيب َ
ت
ت
ه الغو َقن ت ت
ت
الهعغيلهَلةَ ر َجهَل غ ت
س ََِّر َجل هلللا
َخل ََا بتيَللنا ،فَأ غ
لني أَبَليَل تلاين فَأ َ
َخَر َجل تلاين إ َىل اغ غَر ت َ َ
َ
عسللة ،فَلق َذا َر َجل هلللا َجللال هلل
ت
ت تت
َصل ت
لوْ تيف
وْ تمل غلن َح تنُللن ،قَل َ
وسللى :إتنلعلهَ َُل غن تخ َا َذلل َ
قَللائ هللم بتيَللنه َكهَل هلل
لال بَل غعل َ
لك الغ َكهَل َ
لل أ غ َ
لحابنَا َعل غلن َم َ
124

أخرجه الَيِقْ عن عائشةِّ .صححه ا لَاين .حنُت رقم  2618 :يف صحي ا امذ.

125

محفق عهيه.
191

ت
ت
ت
ت ت
صلنَ َذ
تك غنق ته َح علىت َُلغَلهَ َلل قَل َفلاهَ ،مثَع َُل غف َع َلا بت تشل غنق ته غاآل َخل تر تمثغ َلا َذل َ
لك! ََُِّل غهحَل َم كل غنقَهَ َِل ََا! فَليَلعَ َ
لوَ فَليَ غ
ت
ضطَ تكذ َعهَى قَل َفلاهَََِّ ،ر َج هلللا
وَ :ما َِ ََا قَاالَ :انغطَهت غق! فَانغطَهَ غقنَا َح عىت أَبَلغيلنَا َعهَى َر َجا َم غ
مثغلهَهَ! قَل غه َ
تت ت
ت
احلَ َكل َلر ،فَللانغطَهَ َق إتلَغيل تله
لخَرة ،فَليَ غشل َلن َا بتل تله َرأغ َسللهَ! فَلتق َذا َ ل َلربَهَ بَ َن غِل َلن َه غ
صل غ
قَللائ هللم َعهَللى َرأغسلله بتف غِللر أ غَِّ َ
لتيأغخ ََه ،فَلالَ ُلرتجلذ إت َىل ِل ََا ح علىت ُل غهحَلتم رأغسلهِّ ،علاَ رأغسله َكولا ِلو ،فَلع ت
لو:
لاَ إتلَغيله فَ َ
َغ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ض َلربَهَ! قَل غه َ
َ َ َ
ت
ت
ت
َسل َفهَهَ َِّاس هلللذَُ ،لحَل َوقع َلن َغحتحَلهَ
َم غن َِ ََا قَلاالَ انغطَه غلق! فَانغطَهَ غقنَلا إت َىل ثلَ غقلب مثغ تلا الحعلنَلوتر ،أ غَعلالَهَ َ لي هللق َِّأ غ
ت رجعلوا فتيِللا! ِّفتيِللا ترجل هلل ت
ت
ْ غاربَل َفعَلوا َحل علىت َكل َ
نَل ًارا! فَلتقذَا اقغلحَ ل َلر َ
لاَ أَ غن ََيغَر َجلوا! فَلقذَا ََْل َلن غ َ َ َ َ َ َ َ
لال َِّن َسللاِهلل
وَ :م غن َِ ََا قَاالَ انغطَهت غق! فَانغطَهَ غقنَا َح عىت أَبَلغيلنَا َعهَى نَل َِر تم غن ََ  ،فت تيه َر َج هللا قَلائت هللم َعهَلى
عََراةهلل! فَل َق غه َ
ت
ت ت
ت
عِل تر ،فَلتق َذا أ ََر َاَ
عِ تر َر َج هللا بَل غ َ
ني َُ َنُغه ح َك َارةهلل ،فَأَقغلََ َا العر َج َا العَا تيف النل َ
عِ ترَ َِّ ،عهَى َكا النل َ
َِّ َسا النل َ
ت
لت َكللا َن! فَ َك َعل َلا َكهع َوللا َجللاَِ لتيَ غخل َلر ٍَ َرَمللى تيف فتيل تله
أَ غن ََيغل َلر ٍَ َرَمللى العر َجل َلا ترَ َكللر تيف فيل تله فَل َلرعَهَ َحغيل َ
ت
ت
وَ :ما َِ ََا قَاالَ :انغطَهت غق!
رَ َكر فَليَل غرج َذ َك َوا َكا َن! فَل َق غه َ
فَانغطَهَ غقن للا ح ل علىت انغلحلِيلن للا إت َىل رِّ للة خ غ ت
ت
َص للهت َِا َك ل غلي هللخ
َ َ َ َغَ
يو للةهللَِّ ،تيف أ غ
َغ َ َ
ض ل َلراَِ ،ف َيِ للا َك ل َ
لكَرةهلل َع َ
انِّ ،إت َذا رجا قَ ترُب تمن الشعكرةت بلني ُ َنُ ته نَار ُوقت َنِا ،فَ ت
ت
علكَرةت َِّأ غََ َخ َلالتين
َِّصغَليَ هلل َ َ َ هلل هلل َ َ َ َ غ َ َ غ هلل َ َ َ
صلع َنا تِّب تيف الش َ
ََ ًارا َملغ أ ََر قَل َ
َخَر َجل تلاين تمغنل َِللا
َح َسل َلن تمغنل َِللا! فت َيِللا تر َجل هلل
اْ َِّنت َسللاِهلل َِّ تص لغَليَ هلل
لال َكلليَ هلل
ان .مثَع أ غ
وا َِّ َكللََ هلل
اأغ
ت
ت
فَ ت
اْ.
ض َا! ف َيِا َكيَ هلل
َح َس َن َِّأَفغ َ
وا َِّ َكََ هلل
عكَرَة ،فَأ غََ َخ َالتين ََ ًارا ِ َْ أ غ
َ
صع َنا تِّب الش َ
و! قَاالَ :نَل َع غم.
و :طَعوفغلحَ َو تاين الهعغيلهَةَ ،فَأ غ
َخت َلتاين َع عوا َرأَُغ َ
قَل غه َ
ت
ت
لاق!
ذ بتالغ َك غَبَ تلة فَلحَ غح َو َلا َعغنلهَ َح علىت بَلغَلهَ َلل غاآلفَ َ
اْ! َحيَلن َ
أَعما العَا َرأَُغلحَهَ َُ َش َق ك غنقَهَ فَ َك عَ هلل
صنَ َذ بتته إت َىل َُل غوت الغ تقيَ َام تة! َِّالع تَا َرأَُغلحَهَ َُ غش َن َا َرأغ َسهَ فَلَر َج هللا َعهع َوهَ الهعلهَ الغ َق غلرآ َن فَلنَلا َ َعغنلهَ بتالهعغي تلا،
فَليَ غ
تت
عِللا تر! ُلَ غف َعللا بتل تله إت َىل َُل غلوت الغ تقيَ َامل تلة! ِّالعل تلَا رأَُغلحَللهَ تيف الثعل غقل ت
لب فَل َِل َلم الَنَللاةَ! َِّالعل تلَا
ََِّملغ َُل غع َول غلا فيلله بتالنل َ
َ
َ
َ
رأَُلحلله تيف النلعِ ل تر آكتهَلوا الربللا! ِّال عشلليخ تيف أَصل تلا ال عشل ت ت ت
ت
َ َ غَ
غ
يم َعهَغيلله ال عس لالَ َِّ ،الص لغَليَا َن َح غولَللهَ
َ غَ َ
َ
َ
لكَرة إبغل َلراِ َ
ت ت
فَ لأ غََِّال ََ النعل ت
لو ََ َار َعا عم ل تلة
عار اغ َ
لار َمالتل هلل
َِّىل العل ل تِت ََ َخ غه ل َ
لك َخ للا تع َن النعللا ترَِّ .ال لن َ
لاسَِّ .العللَا َُوق ل َلن النعل َ
الغوؤتمنتنيِّ .أَعما ِ تَهت النعار فَنار الش ت
ت
لو
َلِ َناَِِّ .أَنَلا ج غتلُ َلاََِِّ ،ل ََا تمي َكائتي َلا .فَ غلارفَ غذ َرأغ َس َ
لك! فَلَرفَل غع َ
َغ َ َ َ
َ ََ َ
رأغ تسْ فَتق َذا فَلوقتْ تمثغا ال عسح ت
وَ ََ :ع تاين أ غََ َخ غا َمغن تلَتِل! قَلاالَ :إتنعلهَ بَتق َلْ
اْ ،قَاالََ :ذ َاك َمغن تَلَ َ
ك! قَل غه َ
َ َ
غ
َ
126
ت
ك!)( )
و َمغن تَلَ َ
لَ َ
و أَبَلغي َ
غو غه َ
ك عَ َوهللر َملغ بَ غسحَكغو غههَ ،فَلهَ تو غ
اسحَك َ
ب يرة في شرط الوصوس
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ت
أس للاس ،أال ِِّ للو:
لول ِّالَ قََ ل َ
صل َ
ِّعهي لله؛ فقنعلله الَ َِّ َ
لول يف ك للا ذل للك مجيع للا إال ب َش ل غلر َ
اِنة النفس؛ لهححقق يف َكا َم غسهَك من إخال القهب! ِّلهححقق يف كا كهوة من صنق
الهسان!
ذلللكِّ ،إيللا ا وفعل َلق َمل غلن ِّفعقلله اهللَِ ،للو ِّحللنه بعللاىل ا سللحعانِّ ،صللهى اهلل عهللى سلليننا
ِمون ِّعهى آله ِّصحَه ِّسهم.
الف ل الثال  :التجديد الفطريَ :م َعالِ ُمهُ المنهجية وقَضايَاَُ العُمرانية
وفيه تمهيد ومبحثان:
تمهيـد
ِلنو ا عركللة ا نُلنة إذن؛ ِلو الوجلوَ الللنُ لهوكحولذ اإلسللالمْ ذابله! ِّسللاححِا
ِْ اإلنسان ا سهم نفسه! لليس ملا كلان مقصلوَاً يف االسلحعوار القلنميِّ ،ال ملا كلان مقصلوَاً
بللال هم السياسللْ احلللنُتِّ .لكللن ا سللهم مقصللوَ اليللو بالحللنم ؛ مللا ِللو حائللا طَيعللْ محللني
َِّن الط يان الصِيوينِّ ،حهم (إسرائيا الكلن)َِِّّ ،ن الحوكن ا مرُكْ من اللنفا العلرِّب!
مث َِّن ثقافللة االسللحِالك العللو ِّْ ،االسللحعَاَ الشللِواين! ِّلللَلك فِللو مسللحِنو يف عقينبلله،
ِّن للا بربيح لله ِّبعهيو للهِّ ،ي للا حياب لله! مس للحِنو ب ل للاميف بعهيوي للة ِّإعالمي للة أخ للرنِّ ،ب ل لن م
اجحواعيللة جنُللنةِّ ،بحللنم كهللْ فِللو ا سللرةِّ ،بنللاِ بركيَللة اجحواعيللة أخللرن ،ال َُقللى مللن
إس للالمِا إال أمسا ِ للا! متام للا عه للى حن للو م للا ُص للنعون ل لا ُس للوى ب ل ل(ا ي للا الثال للت) م للن أبن للاِ
ا ِللاجرُن يف ال للرْ ،حيللت ذِّبللو الللن م ال ربيللة كخصلليحِم اإلسللالمية ،فضللا أغهللَِم كوللا
اعو بقاُا (ا ورُسكيني) من أِا ا ننلس ،يف ا حوذ اإلسَاين النصراين!
لقللن جيشللو أمرُك للا لللَلك جيللوإ عو حِ للا ،احملويللة للليس بأس للهحة الحللنم الش للاما
فقللا؛ ِّلكللن أُضللا بأسللهحة أخللرن أخطللر! إهنللا :برسللانة اإلعللال ِّاالقحصللاَ ِّالثقافللة ِّالحعهلليم
ِّالحقنني االجحواعْ  ...إىل آخر ما ميثا آلة "النميوقراطية الهيَ الية" يف مفِومِا ال رِّب!
بهللك ِللْ طَيعللة ا عركللة ا نُللنة .فقمللا بعثللة جتنُنُللة جنُللنةِّ ،إمللا ق لرِّن أخللرن يف
أهوات الحيه ،ال قنعر اهلل! ِّلكن ُلأد اهلل علَ ِّجلا إال أن حيفل كحابله إىل ُلو القياملة .بهلك
عقيللنبناِّ .قللن بلوابر ذلللك مللن كحللاْ اهلل ِّسللنة رسللول اهلل صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم .قللال بع لاىل:
191

احلَل ل للق لتيَ غ تِ ل ل ل َلرهَ َعهَل ل للى ال ل ل للنُ تن َكه ل ل ل تله َِّلَل ل ل غلو َكل ل ل ل ترَه
( َِ ل ل ل َلو العل ل ل تلَا أَغر َس ل ل ل َلا َر َسل ل ل لولَهَ بتا غ لَل ل َلنن َِّتَُل ل ل ل تن غ
الغ َو غش ترَكو َن)(الحوبةِّ ،)11:قال صهى اهلل عهيه ِّسلهمِّ( :ال بلَال طائفلة ملن أملِت منصلورُن ،ال
ُضرِم من خَ م حىت بقو الساعة!)(ِّ )127قال أُضا( :ال بَال طائفة من أمِت قائوة بأمر
اهلل ،ال ُض ل للرِم م ل للن خ ل للَ مِّ ،ال م ل للن خ ل للالفِم؛ ح ل للىت ُ ل للأت أم ل للر اهلل ِِّ ل للم أ ل للاِرِّن عه ل للى
الناس!)()128
لكللن القضللية ِللْ مس لؤِّلية اإلنسللان ا سللهم ،الللَا بعهللق ِللَا الللنُن بربقحلله ،عقيللنة
ِّك لرُعة ِّمص ل ا ،يف الللننيا ِّيف اآلخللرة! إهنللا مس لؤِّلية الفللرَِّ ،مس لؤِّلية ا يللا! إهنللا مس لؤِّلية
(حفل الللنُن) ،الللِت أناطِللا اهلل جللا ِّعللال بللالحكهي الحعَللنا اإلنسللاينِّ .مللا حف لله – كوللا
بَني من قَا  -إال (بَعثة لهحكنُن) ،بنطهق كهوا أحنق اِلطر بَيضة اإلسال .
ِّإن تع َلم اِلطللر اليللو ِّ ،مشوليحللهِّ ،عوقلله ،مللا مل ُسللَق للله مثيللا يف منِكيللة الحللنم
الوجللناين؛ للنُر بللأن ُكللون ِّحللنه مؤكلرا قوُللا عهللى أن الَمللان عمللان بعثللة جنُللنة! ِّ للن كللان
َُصللر فحهللك بشللائرِا بهللو أن لوارا يف ا فللقِّ .مللا جللاِ الفل َلر ٍَ قللا إال بعللن (حللىت) النالللة عهللى
أقصى غاُات الضيق ِّاحلرٍ! ِّالنِاُة يف مراحا الَأساِ ِّالضراِ! قلال علَ ِّجلا( :أَ غ َح تس غلَحَ غم
عت
ت
ضلعراَِ ََِّعلغ تَللَواغ َح علىت
ُن َخهَ غواغ تملن قَل غلَهت َكم عم عسلغحل َِ َم الغََأغ َسلاَِ َِّال ع
أَن بَ غن َخهَواغ ا غَنعةَ َِّلَ عوا َُأغب َكم عمثَ َا الَ َ
لول العرسل َ ع ت
ت
ت
لب)(الَقللرةِّ ،)912:قللال
صل َلر الهلله أَال إت عن نَ غ
ُن َآمنَلواغ َم َعللهَ َمل َلىت نَ غ
صل َلر الهلله قَ ترُل هلل
َُل َقل َ َ
لول َِّالللَ َ
ت
عشلاِ َِّالَ
ص َلرنَا فَلنَلغنكلْ َملن ن َ
لاِِ غم نَ غ
عِ غم قَل غن َكلَبَواغ َج َ
سَحانهَ ( :ح عىت إت َذا غ
َس الَر َس َا َِّأَنَواغ أَنل َ
اسحَلغيأ َ
ت
ت
ني)(ُوس .)111:
ُلََرَ بَأغ َسنَا َع تن الغ َق غو الغ َو غك ترم َ
ِّإذا كان لنا من كال عن (بعثة الحكنُن الفطرا) فِو عن معا ِلا ا نِكيلة الكللن.

ِِّو كال مَ بالنرجة ا ِّىل عهى اسحقراِ النصو

القرآنيلة ِّاحلنُثيلة ،مث بنرجلة ثانيلة عهلى

قراِة رِّرات ا عركة ا نُنة ِّطَيعحِا ،ما أكرنا إليه قَا.
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المبح الوس :
ِ
لمنهجية للتَّ ْج ِديد الفطري
في الْ َم َعالِ ِم ا
أِّل ما ابحَنئو به بعثلة النليب صلهى اهلل عهيله ِّسلهم ِلو نلَِّل آُلات ملن القلرآنِّ .كلان

ذل للك ح للنثا ع يو للا .مل حيص للا بع للنه يف س ل ل به ص للهى اهلل عهي لله ِّس للهم م للا ِ للو أع للم من لله
ِّأعكب! ِّقن بقْ القرآن أَابه صهى اهلل عهيه ِّسهم ا ساس لهنعوة إىل اهلل ِّبوحيلنه بعلاىل،
مذ ما أ وه بعاىل ِّأِّحى إليه من احلكوة .اا نطق به يف حنُثه صهى اهلل عهيه ِّسهمِّ ،سار
به يف س به .إال أن القرآن كان منَذ ا نوار كهِا.
ِّبنفق اإلسال عهى الناس ِّفشلا بيلنِم ،بحلنفق آا القلرآن ِّسلوره عهيله  -صلهى اهلل
عهيه ِّسهم  -فكان ا اَة ا ساس يف بربية ا يا .انطالقا من َار ا رقمِّ ،كعاْ مكة ،إىل
ا كرة حنو ا نُنة ،إىل فح مكة َِّخول النلاس يف َُلن اهلل أفواجلا! يف ألرو عمل ال ُحعلنن
بض للعا ِّعشل لرُن س للنة! ِّم للن ِنال للك انطه للق إىل الع للامل يف أ للرو ُق للارْ ا ِّل ،م للذ اِلهف للاِ
الراكللنُن ِّآخ لرُن مللن بعللنِم .إن ِللَه مهحوأللة أساسللية ،أع ل  :الحللنفق الللنعوا يف أللرو
عم للاين قصل ل ! ب للا قياس للْ بالنس للَة لق للانون االجحو للا الَش للرا ،يف انحش للار ا فك للار ِّالعقائ للن
ِّا ََِيات .ففْ حنو بضذ ِّعشرُن سنة من الحناِّل االجحواعْ لهقرآن بربيةً ِّجِاَا؛ ُكلون

اإلسللال َُللن اهلل ا كللني يف ا ره! مث الللنُن ال للاِر عهللى كللا ا َُللان ِّا هللا ِّالن َحللا! إهنللا
بعثة إذن!

ِّبحأم للا السل ل ة النَوُ للة ِّاس للحقراِ مراحهِ للاِّ ،نص للو

الكح للاْ ِّالس للنة ا حعهق للة ِب للا،

ِّمفِللو الَعثللة الحكنُنُللةِّ ،بللالن ر إىل حكللم الفسللاَ ِّاالحن لراو الللَا للرْ العللامل اليللو ؛
ميكن اسحخال ا ت
عامل الرئيسية لت غَعثَتة الحعكنُن فيوا ُهْ:
الم ْعلَ ُم الوس :التَّ َد ُاو ُس ال ُق ْرآنِي
 َإن أَ َِ عم َم غعهَمِّ ،أِّ

خاصلية ،ميكلن مالح حِلا يف الَعثلة النَوُلة ابحلناًِ؛ ِلْ ألاِرةَ

الحع َن َاِّتل ال َق غر تآينِّ .مع ذلك أن االكح ال النَلوا إيلا كلان بلالقرآن أساسلا؛ ملا حقلق ملا ميكلن
بسللويحه( :بَ َن َاِّلتيعلةً قَل غرآنتيعلةً) كلللن يف ا حوللذ اإلسللالمْ ا ِّل .فقللن منللذ رسللول اهلل صللهى اهلل
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عهيه ِّسهم الناس يف بناُة ا مر من كحابة كلِْ غل القلرآن! ِّذللك كولا يف حنُثله ا شلِور،
إذ قالص للهى اهلل عهي لله ِّس للهم( :ال بكحَ لوا ع ل ك للي ا إال الق للرآن! فو للن كح للب ع ل غ ل الق للرآن
فهيوحلله! ِّحللنثوا ع ل ِّال حللرٍِّ ،مللن كللَْ عهللْ محعوللنا فهيحَ لوأ مقعللنه مللن النللار!)(.)129
ِّقللن ب لوابرت أخَللار احلركللة القرآنيللة ،الللِت طَعللو جيللا الصللحابة؛ اِحوامللاِّ ،ق لراِةِّ ،منارس لةً.
ِّإيللا كللان النلليب صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم ُشللح ا بلله َاعيللا إىل اهللِّ ،مربيللاِّ .إيللا أسللهم مع للم مللن
أسهم من الصلحابة؛ بلأثرا بسلوا كلِْ ملن القلرآن! لقلن كلان لهقلرآن يف جليهِم خللهلل َمِيلب،

ِّنَللأ ع لليم! ُحهقونلله َُِّثونلله؛ حللىت صللار القللرآن ِللو احلللنُت ا بللرع يف بهللك ا رحهللة ،بَلنَل لَالً
ِّبناِّالً.
إن ا سل ل للهوني اليل ل للو ُ ،قل ل للر ِّن القل ل للرآن ،نعل ل للم؛ ِّلكل ل للنِم ال ُحناِّلونل ل لله .إننل ل للا نقصل ل للن
بل(الحع َن َاِّلتيع تة) :االكح ال الشاما بالقرآن الكرمي ،االكح ال الَا ُعور احليلاة؛ حلىت ُط لى عهلى
كا كِْ سواه؛ بالِّةًِّ ،بعهواًِّ ،بنارساًِّ ،بنبراًِّ ،بَكيةً ،إىل أ غن َُل غف َش َو ذللك فَ َشلواً بلني سلائر
لس بربي لةً قرآنيللة بعَنُ لةً ِّاجحواعي لةً ،بقللو بللني النللاس بصللورة
ف للات ا حوللذ ِّطَقابلله؛ مللا ُلَ َؤسل َ
ليم القلرآن ِّأخالقَله بيلنِم بَلثلاً ُح ه لا يف ا نفلسُِّ ،حسلرْ إىل
بهقائية؛ ملاَةً ِّمنِكلاً .بَلََ َ
لت ق َ

أنسكة ا حوذ الناخهيةِّ ،خالُاه الشعورُة ِّالالكعورُة؛ ما أعا مفاِيم القلرآن مححكولةً يف
ت
لامو) العوللا
صل ِّربهِّ ،يف حركحلله الحارَييللة .فيصللَ القللرآن بللَلك ِللو ( َِمَللرَك غ
اإلصلالَ ت ) ِّ(َُنَل َ
النعوا ،القائم عهى ا نِاٍ النَوا احلق!
ِلَا كللِْ – ملذ ا سل – كللَه مفقلوَ اليللو ! ِّال ُكللون إال (بَعثلة جنُللنة) ،جتللنَ
اكح ال ا مة بالقرآن.
لالس قرآني لة ،ليسللو كأغهللب للالس
ِّكللان يللا الصللحابة يف عِللن النَللوة ِّبعللنه؛ ل َ

الس للِرات القرآني للة ،ال للِت بعق للن الي للو لهس للوا ِّالح ل ل  ،ك للال! ِّلكنِ للا كان للو للالس قرآني للة
محكامهللة ،بحضللافر فيِ لا الللحالِّةِّ ،الللحعهمِّ ،الحَكيللة ،عهللى كوللال مللا بكللون الجربيللة النَوُللةِ ،ل ل
 129رِّاه مسهم.
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130
تت
ني
ا جيال!( ) ِّذلك بشِاَة القرآن الع يم يف مثا قوله بعاىل( :لََقل غن َمل عن اهللَ َعهَلى الغ َولؤمن َ
ت فتي تِم رسلوالً ملن أَن َف تسل تِم ُلغحلهَلو عهَلي تِم آُابت تله ُِّ لَكي تِم ُِّلعهوِلم الغ تكحَلاْ ِّ غت
ت
غولةَ َِّإتن
غ
إ غذ بَل َع َ غ َ َ
احلك َ
َ َ
غ َ َ غ غ َ ََ غ َََ َ َ َ
ت
ت
لت تيف
َكللانَواغ تمللن قَلغَل َلا لَفللْ َ للالل َمَتللني)(آل عو لرانِّ )461:قوللله سللَحانهَِ ( :ل َلو العللَا بَل َعل َ
اغ َميني رس ًوال مغنلِم ُلغحلهَو عهَي تِم آُابتته ُِّلَكي تِم ُِّلعهوِم الغ تكحَاْ ِّ غت
غوةَ َِّإتن َكلانَوا تملن قَلغَ َلا
َ ََ
احلك َ
َ َ
َ غ َ َ غ غ َ ََ غ َََ َ َ َ
لَتفْ َ َالل َمَتني)(ا وعة.)5:
ِّانطَعو بهك الجربية يف أصحاْ رسول اهلل صهى اهلل عهيله ِّسلهم فكلانوا أِلا قلرآن،

ِّصارِّا احصني به؛ ِّلَلك مسْ فرُق منِم بل(القراِ)؛ لحفرغِم َا الشأن خاصة .ف َع غن أَنَ ت
لس
لت َم َعنَلا
بغ تن َمالتك ر ْ اهلل عنه قَ َ
اس َإىل النعلتيب صلهى اهلل عهيله ِّسلهم فَل َقلالَوا أ تَن ابغل َع غ
لالَ :جلاَِ نَل هلل
ت
ت
لال ََ َلم الغ َقلراَِ .فتلي تِ غم
صلا ترُ .لَ َق َ
تر َجاالً ُلَ َعه َوونَا الغ َق غرآ َن َِّالسنةَ .فَلََل َع َ
ت إلَغي تِ غم َسغَع َ
ني َر َجالً م َلن ا َنغ َ
َخ تاِل َحَرا هلل .يَـ ْق َرُؤو َن الْ ُق ْرآ َنَ ،ويَـتَ َد َار ُسونَه بِاللّْي ِل ،يَـتَـ َعلّ ُمو َن)(.)131

ِّكانللو لهقللرآن أخَللار! حيللر ا ؤمنللون عهللى بحَعِللا ِّبناقهِللا؛ يللا القللرآن أخللالق،

ِّمنِيف حياة .فكان حرصِم عهيه حرصا عهى بناِ حياهتم .فعن عولر بلن اِلطلاْ ر لْ اهلل
عنله يف حللنُت طوُللا ،أهنللم كلانوا ُححللنثون أن غسللان بَلنَلعل َلا اِلي َلا ل للَِّ ا نُنللة ،فكعللا النلليب
صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم حراسللا بعلواِل ا نُنللة؛ راقَللة ذلللك عللن بعللن .قللال عوللر ر للْ اهلل عنلله:

ِّل إىل رسلول اهلل صلهى اهلل عهيله ِّسلهم ،فينلَل
(ِّكان ِل جار من ا نصار ،فكنلا نحنلاِّْ الن لَ َ
ُوماِّ ،أنَل ُوما ،فيأتيني بخبر الوحي وليرَ ،وآتيه بمثل ذلك)132().
ِّبعللن ِّفللاة الرسللول صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم امحللنت بهللك ا للالس مللذ الفحللو إىل سللائر
ا مصارُ .ص لنا الحابعْ ا هيا أبو رجاِ العطارَا طرُقة ذلكِّ ،كيفيلة بن ليم أِّب موسلى
ا كعرا ر ْ اهلل عنه ،لهوكالس القرآنية بالعراق ،قال( :كلان أبلو موسلى ا كلعرا ُطلوو
عهينا ،يف َِا ا سكن ،مسكن الَصرة ،يعقد ِحلَقـاً .فكـأني أنظـر إليـه بـين بـردين أبيضـين،
 130ن .بالغ الرسالة القرآنيةِّ .115-111 :كَا الس القرآن.92 :
 131محفق عهيه.
 132محفق عهيه
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يقرئنــي القــرآن!)(ِّ )133قللن جللرٍ مللن ِللَه احلتهَللق النراسللية َخ غهل هلللق كثل مللن الحللابعني .فعللن أِّب
كنانللة أن أبللا موسللى ا كللعرا (عمــا الــدين قــرؤوا القــرآن ،فــَّذا هــم قريــب مــن االامائــة!
فعظَّــ َم القــرآ َن ،وقــاس" :إن ه ــدا القــرآن كــائن لكــم أع ــرا ،وكــائن علــيكم وهرا ،ف ــاتبعوا
َ
القرآ َن ،وق يتبعنكم القرآ ُن! فَّنه من اتبا القـرآ َن هـب بـه علـى ريـاإ الجنـة! ومـن تبعـه

134
القرآ ُن َه َّ
ِّمنِيف
ِّخهَقاً،
خ في قفاَ ،فقدفه في النار!)( ) فكان القرآن م ثقافةًِّ ،بربيةًَ ،
َ
حياة!

َِّأْ الصللحابة ر لوان اهلل عهلليِم عهللى ِللَا ا للنِيف؛ حللىت لكللأن ا مللة إيللا قامللو –
حينوا قامو – بالقرآن! ِّكَلك كان!
فنخهال إذن إىل أن الحناِّل القرآين كان له يف الَعثة ا ِّىل ِّجِان:
 الوس :تداوس اعتمـاعيِّ ،ا مقحضلاه بلت االكلح ال بلالقرآن يف كلا مرافلق احليلاةت ذل للك كه لله ُِّ ،للَا يف
ِّحتف ل بَكرب لله .مث ُلَََ ل َ
االجحواعي للةُ ،لَحَلهَق للى خ لللَهِّ ،بض للَا عَارب للهَ ،

الناس ،لحس اآلُات يف اآلفاق ،فيعور القرآن احلياة االجحواعية؛ ذكراً ِّمَاكرًة.

ِّلللو ُلَغه َح ل َ ذلللك يف العوللا الللنعوا الحكنُللنا اليللو ؛ إذن ُححللول القللرآن إىل َخهَللق
ِّعَل للره ،ت
ت
ِّح َك َو للهِّ ،أمثال لله؛ إىل (ثقاف للة ك للعَية)
اجحو للاعْ ع للا ِّ ،بحح للول قض للاُاهِّ ،قصص للهَ َ ،
سللارُةِّ .ذلللك مللن كللأنه أن ُصللنذ نسلليكا اجحواعيللا مسللهوا ،عويقللا ِّمحينللا ،ال ججرقلله علواَا
العو ة الثقافية ِّاإلعالمية ،مِوا اكحنت رحيِا!
 والثاني :تداوس تربويِِّ ،و الَا اخحصو به ( الس القرآن) ،الِت كانلو بعولرا ساجنِّ ،الَيوتِّ ،الَسابنيِّ ،الشعاِّْ ،الَطا  -تسراً يف مراحلاِّ ،عهنلاً يف مراحلا أخلرن
ص لراً؛ لحخ لرُيف
– اللا كللان قَللا ا كللرة ِّاللا كللان بعللنِا؛ بعهو لاًِّ ،بَكيلةًِّ ،منراس لةًِّ ،بللنبراًِّ ،بَلََ َ

أِا القرآن احلكواِ الربانيني ،الَُن ُربون الناسِّ ،الَُن ِم ماَة االسحورار احلضارا لهملة

 - 133احلهية ِّب نعيم .956/1 :
 - 134السابق .957/1 :
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ت
ت
ني تمَللا َكن للحَ غم
ِّعووَِللا الفق للراِّ ،الللَُن ذك للرِم اهلل جللا ِّع للال يف قول للهَِّ ( :لَل لكن َكونَلواغ َربعللاني َ
ت
اْ َِّتمَا َكنحَ غم بَ غن َر َسو َن)(آل عوران.)39:
بَل َعه َوو َن الغكحَ َ
 الم ْعلَم الثاني :اإلمامةُ ِالع ْل ِميَّة
َ ُ
إن حللنُت النلليب صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم حيللنَ (إمامللة) بعثللة الحكنُ لنُِّ ،للنال عهيِللا بصللورة
ِّا حة ،ال َغَل فيِا ِّال إِبا ِّ .ذلك قوله صهى اهلل عهيه ِّسهم( :إتن العهَواِ ِّرثَةَ ا َنغَتي ت
لاِ.
َ
َ
َ َ َ ََ
ت
ت
ت
ت
َخ ل ل ََ ترَ ل ل
َخ ل ل ََ بتل لله فَل َق ل ل غن أ َ
ِّإن ا نَتيَل للاَِ َملغ ُلَ َورثَل لوا َُنَل للاراً َِّالَ َ غرَمه ل لاً ،إتيلَللا َِّرثَل لوا الغع غهل ل َلم ،فَ َول ل غلن أ َ
َِّافتر)( .)135بين أن (الوراثة) ِِنا بقحضْ إرذ العهم بكا ِّأائفله النعوُلة ِّالجربوُلة .ال لرَ
العهم اِلاِل من كا عواِّ ،من أا رسالة! فلَلك عهلم َمل عن ًعى غل ملورِّذ! فالعهولاِ الورثلة:
ال الللَالغ القللرآينِّ .لقللن أصللا أبللو إسللحاق الشللاطيب رمحلله اهلل (ت:
ِللم أِللا الرسللالةَ ِّ ،محعل َ
ِ721ل) ذلكِِّ .و رمحه اهلل أحن أئوة الحكنُن يف ا ننلس .فوص العلامل ا حصلنر لهجربيلة
الم ْنتَ ِ ب) ،كوا ِّصفه بالرباني ،والحكيم ،والراسخ في العلم،
ِّالحكنُن؛ بل(الوارث)ُ (ِّ ،
والعــالم ،والفقيــه ،والعاقــل .يف نصللو جللنُرة بللأن بشللن إليِللا الرحللال! ِِّ لْ اصللطالحات
كهِا َالة عننه عهى (إرذ) النَلوة يف ملنِيف الجربيلة ِّالحعهليم ِّالحَكيلة لهملة( .فاالنحصلاْ) إيلا
ِو جترَ ِوة الَالغ .متاما كوا بنحصب ا َال بني الصحارن ِّالَطا ؛ أعالملا لهضلالني علن
الطرُل للق ،ف اِل للا كل للا العل للابرُنِّ ،بكل للون بل للَلك مثل للارات ابَل للا ِّاقحل للناِ .قل للال رمحل لله اهلل( :إن
ت
وارث النلليب! ِّالنلليب كللان
لب للم بقولللهِّ ،فعهلله! فقنلله ُ
المنت ــب لهنللاس ،يف بيللان الللنُن َمغنحَصل هلل
ـوارث البللن أن ُقللو مقللا ا للورِّذِّ ،إال مل ُكللن ِّارثللا عهللى
مَينللا بقولللهِّ ،فعهلله .فكللَلك الـ ُ

احلقيقللة! ِّمعهللو أن الصللحابة ر لوان اهلل عهلليِم كللانوا ُحهقللون ا حكللا مللن أقوالللهِّ ،أفعاللله،
ِّإقرارابهِّ .سكوبهِّ ،مجيذ أحواله .فكلَلك الـوارث ،فلقن كلان يف اللححف يف الفعلا؛ كولا يف

الححف ىف القول؛ فِو ذلك! ِّصار من ابَعه عهى ِننِّ .إن كان عهى خلالو ذللك صلار
من ابَعه عهى خالو ا نن! لكن بسََه!)(ِّ )136قال يف ملنِيف اقحلناِ الصلحابة برسلول اهلل

 135جللَِ حللنُت رِّاه أمحللن ِّا ربعللةِّ ،ابللن حَلانِّ .صللححه ا لَللاين يف صللحي ا للامذ الصل  ،رقللم:
.6927
 136ا وافقات117/1 :
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صللهى اهلل عهيلله ِّسللهمِّ( :كللانوا َُحثللون عللن أفعاللله ،كوللا َُحثللون عللن أقوالللهِِّ .للَا مللن أكللن

ا وا ذ عهى العالم المنت ب!)()137

ِّقلال رمحله اهلل يف بفصلليا اِلصلائال ا عرفلة لهعللامل الربلاين ا نحصلبِّ ،اصللفا إُلاه بأنلله:
(ُححقل للق با عل للاين الشل للرعية منَلل للة عهل للى اِلصوصل لليات الفرعيل للة ،ريل للت ال ُصل للنه الحَحل للر يف
االسحَصار بطرو؛ عن الحَحر يف االسحَصار بالطرو اآلخر .فال ِو أرن عهى عوو ِّاحن
منِوا؛ َِّن أن ُعر ه عهى اآلخر .مث ُهحفو مذ ذللك إىل بنلَل ملا بهخلال لله عهلى ملا ُهيلق
يف أفع للال ا كهف للني ( )...فِ للو ص للاحب الحوك للني ِّالرس للوا ،فِ للو ال للَن ُس للححق االنحص للاْ
لالجحِللاَِّ ،الحعللره لالسللحنَا ( )...وييــمى صــاحب هــدَ المرتبــة :الربــاني ،والحكــيم،
والراسخ في العلم ،والعالم ،والفقيه ،والعاقل؛ لنه يربي ب غار العلم قبـل كبـارَ ،ويـوفى
كل أحد حقه ،حيـبما يليـ بـه .وقـد تحقـ بـالعلم وصـار لـه كالوصـم المجبـوس عليـه.
وفهم عن ا مرادَِّ .من خاصحه أمران :أحنمها أنه أيب السائا عهى ما ُهيق به يف حالحه
عهللى اِلصللو  ،إن كللان للله يف ا سللألة حكللم خللا

(ِّ )...الثللاين :أنلله نــاظر فــي المــآقت

قبل الجواب عن اليؤاقت!)(.)138
ذللك ِللو عل ت
لامل الَعثلة إذن؛ َاعيللة ربللاين حكليم ،للنَ ِّ حِللن ،منحصلب لهنللاس بعهولله
ِِّّرعه؛ َم َعهواًَِّ ،اعياِِّ ،اَُاِّ ،مربيا.

ِّمالح ة الس ة النَوُة بفضْ إىل أن النيب صهى اهلل عهيله ِّسلهم قلن كل عون علنَا كَل ا

مللن عهوللاِ الصللحابة .كللأِّب بكللرِّ ،عوللرِّ ،عثوللانِّ ،عهللِّْ ،معللاذ بللن جَللاِّ ،عَللن اهلل بللن
عَللاسِّ ،عَللن اهلل بللن عوللرِّ ،عُللن بللن ثابللوِّ ،غل ِم كث ل ! جيللا مللن العهوللاِ ا ئوللة ،كللانوا
فقِاِِّ ،حكولاِ ربلانينيِّ ،مل ُكونلوا لرَ نقهلة .بلا أسلِووا يف بنلاِ حضلارة ا ملةِّ ،هنضلحِا
ا ِّىل.
ِّبعثة الحكنُن لن بكون إال مثهِم ،منِكيا .أا بقياَة عهوية محويَة كوا ِّكيفا .فال
بللن مللن عللنَ ِّف ل مللن أِللا العهللم .مللن الللَُن حيوهللون الرسللالةُِّ ،شللح هون بللالقرآن؛ بعهيو لاً،
 137ا وافقات951/2 :
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ِّبَكي لةًِّ ،بفقيِللا يف الللنُنِّ .إيللا أِّل للك ِللم العهوللاِ الربللانيون – كوللا سللَق قللول أِّب إسللحاق

الشاطيب رمحه اهلل – (الَُن ُربون النلاس بصل ار العهلم قَلا كَلاره) ،كولا جلاِ يف بعلل بلراجم
اإلم للا الَخ للارا رمح لله اهلل(ِّ .)139ال للَُن ال بفح للنِم آح للاَ ا َُ للات ع للن مالح للة الكهي للات،
ُِّراعللون ا للآالت قَللا ا لواْ عللن الس لؤاالت! إهنللم قللو حيوهللون أخللالق النَللوة عهوللا ت
ِّح غهو لاً!
ِّلقن أن بعل أِا اِل ملن ا شلح هني باللنعوة اليلو ؛ أن النلاس قلن انصلرفوا إىل طهلب العهلم
الشرعْ بوفرة عائنة عن احلاجة! ِّال َُالون ُنصحون الشَاْ بالعنِّل عن ذللك؛ بلنعون أننلا
يف حاج للة إىل الطَي للب ا س للهمِّ ،ا ِن للنس ا س للهمِّ ،الفيَُ للائْ ا س للهمِّ .أق للول :نع للم ،حن للن يف
حاجة إىل كا أِّل ك ِّأ راِبم ،لكن حاجحنا إىل (عهواِ الَعثة) آكن ِّأكن! َِّعون حصلول
الكفاُة من العهواِ باطهة! فأِّال ليس كلا ملن انحسلب إىل العهلو الشلرعية ِلو ملن عهولاِ بعثلة
الحكنُللن ،مللا ذكرنللا ِّمللا ِّصللفنا مللن مفِ لو (العالتويللة)( .)140فقيللا العهوللاِ :الفقِ لاِ الربللانيون
الوعراذ ،كوا سَق بفصيههِّ .ليس العامل ا نحصلب أِّ اللوارذ ِلو ملن مجلذ يف ذِنله علنَا كَل ا
َ

مللن احملفوأللات ِّا كحَللات! ِّلكنلله مللن أِّت حكوللة الحصللرو يف ا عهومللات ،مللا ُناسللب الَمللان
ِّاإلنسان! ِّلشيخ ا قاصن أِّب إسلحاق الشلاطيب كهولة ذَِيلة يف ِلَا .قلال رمحله اهلل :إن عهلى
العامل الرباين (أن ال َُكر لهوَحن ملن العهلم ملا ِلو حل ا نحِلْ! بلا ُلرِّب بصل ار العهلم قَلا
كَارهِّ .قلن فلره العهولاِ مسلائا ،الا ال ألوع الفحيلا ِبلاِّ ،إن كانلو صلحيحة ىف ن لر الفقله!
( ِّ )...ابطه أنك بعره مسألحك عهى الشلرُعة ،فلقن صلحو ىف ميَاهنلا؛ فـانظر فـي مآلهـا
بالنيــبة إلــى حــاس الًمــان وأهلــه! فللقن مل ُللؤَ ذكرِللا إىل مفسللنة؛ فاعر للِا ىف ذِنللك عهللى
العقللول ،فللقن قَهحِللا فهللك أن بللحكهم فيِللا ،إمللا عهللى العوللو إن كانللو اللا بقَهِللا العقللول عهللى
العوو ِّ ،إما عهى اِلصو

إن كانو غ الئقة بلالعوو ِّ .إن مل ُكلن سلألحك ِلَا ا سلاغ؛

فالسكوت عنِا ِو ا ارا عهى ِّفق ا صهحة الشرعية ِّالعقهية!)(.)141
 139صحي الَخارا ،كحاْ العهم( ،باْ العهم قَا القول ِّالعوا).
 140لك أن بن ره يف كحابنا" :مفِو العا ية".
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إن أمثللال ِللؤالِ للليس مللنِم يف ا مللة إال النللنرة! بهلله القهللة ،بهلله الكثللرة ِّالللوفرة! ِّلقللن
أُو كي أن رسول اهلل صهى اهلل عهيه ِّسهم قن خلعرٍ لهنلاس ملنِم جليال! فولا باللك بَماننلا
ر َ
ِللَا ِّقللن بهللل عللنَ ا سللهوني يف العللامل مهيللارا ِّنصللفا! ِللَا إذا حللنَنا ااطََنللا يف ا سللهوني
خاصةِّ ،إيا اإلسال جاِ خاطَة العا ني!
الد ْعوةِ وبياطَةُ الْم َف ِ
اهيم
َ
 ال َْم ْعلَ ُم الثال  :يُ ْي ُر َّ َ َ َإن مللن أِللم معللامل الَعثللة النَوُللة؛ أهنللا متيللَت باليسللرِّ ،السللِولة يف اِلطللاِّْ ،يف الحكهي ل .
َِِّا أمر مِم جنا؛ لضَا االجتاه النعوا ا عاصر .ذلك أن بعل احلركلات اإلسلالمية ،إيلا
ان هقو عهى نفسِا؛ بسَب عسر مفاِيوِاِّ ،بنطذ فِوِاِّ ،ما جرت عهيله ملن محلا النلاس
عه للى العن للو! ِّق للن بل لوابر يف ال للنُن مفِ للو (رف للذ احل للرٍ)ِّ ،م للا بعه للق ب لله م للن قواع للن كهي للة.
فالنصو القرآنية ِّاحلنُثية وعلة عهلى ِلَا ا عل ؛ ملا أعهله كهيلة قطعيلة ملن كهيلات اللنُن؛
َعللوًةِّ ،بكهيف لاً .فاِلطللاْ القللرآين صللر بللَلك بصللرحياِّ ،نللال احلللق جللا ِّعللال عهللى اليسللر
بقطالق ،فقال سَحانهَِّ ( :لََق غن َُ عس غرنَا الغ َق غلرآ َن لتهلَ غك تر فَل َِ غلا تملن َمل عنكتر)(القولرِّ ،)19:قلال جلا
ِّعللال يف اآلُللة ا امعللة ا انعللة ،عهللى سللَيا الشللوول ِّاالسللح راقََِّ ( :مللا َج َعل َلا َعهَلغلي َك غم تيف الللنُ تن
تم غن َحَرٍ)(احليف .)78:إخل.
مث أِّصى رسول اهلل صهى اهلل عهيه ِّسهم مَعوثيه إىل اليون جابر بن عَن اهلل ِّمعلاذ بلن جَلا
فقللال وللا َُ( :سلرا ِّال بَل َعسلرا ِّ ،بشلرا ِّال بنفلرا)(ِّ )142قللال صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم( :إن َِل ََا
الللنُن ُسللر ِّلَللن ُشللاَ الللنُن أَحل هلللن إال َغهََلله فَسللنَِّا ِّقَللا تربوا ِّأَب تشللرِّا ُِّسللرِّا ِّاسللحعتينَوا بتالغ َل غنِّةت
َ َ َ َ َ َ َ غ َ ََ َ َ غ َ
َ َ غ هلل َ غ َ َ
َ َ
َ
143
ت
ت
لاس َعهَل غلي َك غم
َِّالرغِّ َحللة َِّ َكل غلِْ مل َلن ال َن غَللة)( )ِّ .مثهلله قوللله صللهى اهلل عهيلله ِّسللهمَُ( :لا أَُل َِللا النل َ
ت
ت
ت
ت ت
ت
ت
ىل اهلل َملا ََِّتَِّ َعهَغي تله
َح ع
م َن ا غَع َوال َما بَطي َقو َن .فَقن اهلل الَ ميََ َا َح عىت َمتَهَواَِّ .إن أ َ
لب ا غَع َولال إ ََ
َِّإت غن قَ عا!)(ِّ )144رِّن الصحاِّب ا هيا أنس بلن ماللك ر لْ اهلل عنله قلال( :جلاِ ثالثلةَ َرغِلا
إىل بيللوت أعِّاٍ النلليب صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم ُسللألون عللن عَللاَة النلليب صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم،
وِلا! ِّقللالوا :أُلن حنللن ملن النليب صللهى اهلل عهيله ِّسللهمِّ ،قلن غفللر لله مللا
فهولا أخللِّا كللأهنم بَل َقالَ َ
 142محفق عهيه
 143رِّاه الَخارا
 144محفق عهيه.
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بقللن مللن ذنَلله ِّمللا بللأخر قللال أحللنِم :أمللا أنللا فأصللهْ الهيللا أبللناً! ِّقللال اآلخللرِّ :أنللا أصللو
لول الهعله صلهى اهلل
النِر ِّال أفطلر! ِّقلال اآلخلرِّ :أنلا أعحلَل النسلاِ فلال أبلٍَِّ أبلناً! فكلاِ َر َس َ
عهيه ِّسهم إلليِم ،فقلال :أنلحم اللَُن قهلحم كلَا ِّكلَا أملا ِّاهلل إين خشلاكم هلل ِّأبقلاكم لله!
لكل أصللو ِّأفطللرِّ ،أصللهْ ِّأرقللنِّ ،أبلٍَِّ النسللاِ ،فوللن رغللب عللن سللنِت فهلليس مل !)()145
ِّمثا ِلَا يف السلنة كثل جلنا؛ الا ُفيلن اسلحقرا ه كهيلةً قطعيلة ملن كهيلات اللنُن .فوجلب إذن
أن ُؤخَ عهى َِا الوعان؛ بكهيفا ِّبعهيواًَِّ ،عوةً ِّبَكيةًِّ .ما خالفه فقنه ُلََرَ إليه.
ِّللَلك قللال كلليخ اإلسللال بقللْ الللنُن بللن بيويلة رمحلله اهلل ،مللن بعللنما سللرَ عللنَا مللن

أَلللة اليسللر ِّالحيسل يف الشلرُعةِِّ( :للَا ِّأمثاللله يف الشلرُعة أكثللر مللن أن حيصللر! فوللن قللال إن
اهلل أمر العَاَ ملا ُعكلَِّن عنله  -إذا أراَِّه إراَة جاعملة  -فقلن كلَْ عهلى اهلل ِّرسلوله! ِِّلو
من ا فجرُن!)()146
ِّلقللن الللحقا أبللو إسللحاق الشللاطيب ِللَا ا ع ل الع لليم مللن القللرآن ،فكعهلله أصللال مللن
أصول ا قاصن ،حيت اسحعوا مصطه (ا مية) يف ِّص الشرُعة ،لكن ليس معل ا ِلا.
َِِّا أمر غها فيه كث من طهَة العهلمِّ ،حلىت بعلل النارسلني! الن قلرأه يف كحلاْ ا وافقلات؛
فوللن السللَاجة أن ُفِللم عللن أِّب إسللحاق رمحلله اهلل أنلله ُص ل الش لرُعة با ِللا ،أِّ أهنللا غ ل
ص للاحلة إال لهعل لوا ! كيل ل ِِّ للو ك لليخ ا قاص للن ا للنَ لعه للم أص للول الفق لله! ِّلكن لله اس للحعوا
مصللطه (ا ميللة) مع ل السللِولة ِّالَسللاطة ِّاليسللر ،يف الفِللم ِّيف الحكهي ل  ،عهللى مللا أصللهنا
آنفاِّ .قن نقا ا صطه من َاللحله اله وُلة ،الناللة عهلى ا ِلا باحلسلاْ ِّالكحلاْ ،ليسلحعوهه
يف ِّص ل الشل لرُعة نفس للِا ،لك للن بنالل للة أخ للرن اص للطالحية ،عه للى مفِ للو منِك للْ ،محعه للق
أساسللا معل اليسللر ا شللجرك يف الحكهيل ِّ ،يف بطَيللق الشلرُعة .قللال رمحلله اهلل يف ا سللألة الثالثللة
مللن كحللاْ ا قاصللن يف ا وافقللاتِ( :للَه الشلرُعة ا َاركللة أميللة)(ِِّ .)147للو مللا فسللره يف مللوطن
آخللر بقوللله( :رمللا أ ِ
ُخ ــد تفي ــير الق ــرآن عل ــى التوسـ ـ واقعت ــداس ،وعلي ــه أكث ــر الي ــلم
 145محفق عهيه
 146وو الفحاِّن.221/8 :
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المتقدمين .با ذلك كأهنمِّ ،به كانوا أفقه الناس فيهِّ ،أعهلم العهولاِ مقاصلنه ِّبواطنلهِّ .رملا
أَ تخللَ عهللى أحللن الطللرفني اِلللارجني عللن االعحللنال ،إمللا عهللى اإلفلرا ؛ ِّإمللا عهللى الحفلرُا! ِّكللال
لريف قَ ت
ليم! فالللَُن أخللَِّه عهللى الحفلرُا قصلرِّا يف فِللم الهسللان الللَن بلله جللاِ،
طل َغ غ
صللن ا مللوتر ذَمل هلل
ِِّو العربية .فوا قاموا يف بفِم معانيه ِّال قعلنِّا! كولا بقلن علن الَاطنيلة ِّغ ِلاِّ .ال إكلكال
يف اطلرا الحعوُللا عهللى ِللؤالِِّ .الللَُن أخللَِّه عهللى اإلفلرا أُضللا قصلرِّا ىف فِللم معانيلله ،مللن
جِة أخرنِّ .قن بقن يف كحاْ ا قاصن بيان أن الشريعة أمية ِّأن ما مل ُكن معِوَا عنن
العرْ فال ُعحل فيِا!)()148
ِِّلَا معل ع ليم! إ غذ عللن اعحَلاره أَن بكثل مللن النلاس إىل الَُللل علن جللاَة ا نِلاٍ
النَللوا الفطللرا ،يف الللنعوة ِّالحكهي ل ِّ ،إيللا ا صللول قائوللة عهللى محللا النللاس عهللى الوسللا
ِّالحوساِّ ،االعحنال ،ال عهى ال هو! سواِ يف ذلك  :الفِم أِّ الحكهي .
فالناعيللة قللن ُللؤَا بلله الحوسللك بآحللاَ ا َلللة – َِّن اعحَللار كهياهتللا ا ص لولية – إىل
االحن لراو يف ا للنِيف .كوللا أن مراعللاة بعللل ا َئيللات يف الفِللم ِّاإلفِللا  ،الُللنقل مللا بقللرر
قطعللا يف الكهيللات االسللحقرائية .فقللن بقللرر مللثال أن الللنعوة أللب أن بقللو عهللى مللنِيف الحيسل
ِّالحَشل ؛ قصللن الحوكللني مللن عوللو الحطَيللق ِّالحن لَُا ،فللقذا ِّجللن مللا َيالفلله محللا عهيلله ِّأرجللذ
إليللهِّ .عللن مراعللاة ذلللك ُوقللذ يف إكللكاالت منِكيللةُِّ ،للؤَا إىل مناقضللة الف لرِّ لهصللول
ِِّو ِمالِّ .قن ِّجنت  -مثاال عهلى ذللك – ناعللة ملن كلال لهشليخ الناعيلة ا لنَِّ ،العلامل
احملققِ ،مولن ناصلر اللنُن ا لَلاين رمحله اهللِّ ،جلَاه علن ا ملة خل ا لَاِ ،إذ بشلنَ – عهلى
غ ل عاَبلله  -يف إل لَا مللا ال ُهللَ يف ناعلللة مللن بعللل ف لرِّ العقيللنة .فللنحن ِّاحلوللن هلل عهللى
عقينة السه الصاحل ،فيوا قررِّه؛ اسحقراًِ من نصو

الكحلاْ ِّالسلنة ،ملن بوحيلن الربوبيلة

ِّبوحيللن اإل ي للة ،م للا ُحض للون ذل للك كه لله م للن إثَ للات لهمس للاِ ِّالص للفاتِّ ،ع للن بأُِّهِ للاِّ ،ال

بعطيهِاِّ ،ال بشَيِِا.
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ِّلكن؛ أن ُص ا مر يف ذلك إىل حتقيق قضلاُا فلوق طاقلة ا وِلور؛ فَل غِولاًِّ ،إَراكلا

ِّبكهيفللا؛ فِللَا اللا ُكللون القللول بللالحكهي بلله مناقضللا صللول الللنُن ِّأصللول الفقلله معللا! كوللا
قرره العهواِ بقواعن االسحقراِ القطعْ ،اا بينا سابقا .إذ ِلو ملن بلاْ (بكهيل ملا ال ُطلاق)
ِِّللو احنللذ يف الللنُن ،مرفللو يف الشلرُعة أصللوت ا ِّفر ت
ِّعِللا! ِّلقللن قََتل َا رسللول اهلل صللهى اهلل عهيلله
ِّسللهم أللاِر اإلميللان مللن النللاسِّ ،مل حيقللق معِللم جَئيللات ا عللاين الللِت ال بطيللق العقللول الَشلرُة
إَراكِاِّ ،ال اسححضارِا .بينولا ذِلب فضليهة الشليخ ا لَلاين رمحله اهلل – فيولا سلنورَه  -إىل
محا الناس عهى ذلك يف خصو

َِه الناعلة ،ساخرا ملن عهولاِ ا عِلرِّ ،كلا علامل ال ُلنرك

ما أَركه من الحكه ِّالحعوق! با س عفه أحلال بعلل عهولاِ العقيلنة السلهفية اللَُن مل ُفِولوا
مللا فِولله! جللاِ ذلللك يف فحللون مللن فحاُِّلله رمحلله اهلل ،نشللرت مسللحقهة بعنلوان( :الحوحيللن أِّال ُللا
َعاة اإلسال !) ِّحنن أُضا نقلول بلَلك عهلى متامله ِّكواللهِّ ،لكلن ب ل(ا نِلاٍ الجربلوا) ،القلائم
عهللى الحوسللا ِّاالعحللنال .قللال رمحلله اهلل( :إن عقيللنة الحوحيللن بكللا لواعمِللا ِّمحطهَاهتللا؛ ليسللو
ِّا حة  -لهسل  -يف أذِلان كثل الن آمنلوا بالعقيلنة السلهفية نفسلِا! فضلال علن اآلخلرُن
الَُن ابَعوا العقائن ا كلعرُة ،أِّ ا ابرُنُلة ،أِّ ا ِويلة؛ يف مثلا ِلَه ا سلألة .فأنلا أرملْ ِبلَا
ا ثال إىل أن الميألة لييت بهدا اليير ،الدي ي ورَ اليـوم بعـ
معنا في الدعوة إلى الكتـاب واليـنة! إن المـر لـي

الـدعاة ،الـدي يلتقـون

باليـهولة التـي يـدعيها بعضـهم! ِّال

اسل لحَل َون"(ط لله"]ِّ[ )5:ارمحل لوا م للن يف ا ره
ُكف للْ أن ُعحق للن ا س للهم "الل لعر غمحَ َن َعهَ للى الغ َع ل غلر تإ غ

ُ للرمحكم م للن يف السل للواِ"(َِّ )149ن أن ُع للرو أن كهو للة (يف) الل للِت ِّرَت يف ِ للَا احلل للنُت
ليسل ل للو أرفي ل ل للة ِِّ ،ل ل للْ مث ل ل للا (يف) ال ل ل للِت ِّرَت يف قولل ل لله بع ل ل للاىل" :أأمن ل ل للحم م ل ل للن يف الس ل ل للواِ"
اآلُللة(ا هللك)16:؛ ن (يف) ِنللا مع ل (عهللى)ِّ .الللنليا عهللى ذلللك كث ل ِّ ،كث ل جللنا ()...
لنُت ا ارُلة – ِِّلْ راعيلة ال لنم – ِِّلو مشلِور معلرِّوِّ ،إيلا أذكلر الشلاِن
ُِّلَ َقرْ ِلَا ح َ
 149رِّاه أمحللنِّ ،أبللو َاَِِّّ ،الجرمللَاِّ ،احلللاكم ،عللن ابللن عوللر مرفوعاِّ،قللال الجرمللَا :حسللن صللحي .
ِّصححه العالمة ا لَاين رمحه اهلل يف السهسهة الصحيحةِّ ،295:يف صحي ا امذ الص 1599:
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منه ،حينوا سأ ا رسول اهلل" :أُلن اهلل " قاللو" :يف السلواِ"( .)150للو سلألو اليلو بعلل
كَار كيوا ا عِر  -مثال – أُن اهلل لقالوا لك يف كا مكلان! بينولا ا ارُلة أجابلو بأنله يف
السواِِّ ،أقرِا النيب؛ هنا أجابو عهى الفطرة ( )...هنا مل بحهوذ بأا بي ة سي ة؛ عرفلو
العقينة الصحيحة الِت جاِت يف الكحاْ ِّالسلنة ،وهو ما لم يعرفه كثيـر ممـن يـدعي العلـم
بالكتاب والينة!)( .)151كَا!
قهوَِ :ا كال – من حيت ا صا  -صحي ؛ ِّلكن الحكهيل بلهِّ ،االكلح ال بله،
بربيةً َِّعوةً؛ غهو كنُن! ِّبحَذ مثا َِه النقائق يف جتنُن النُن – ِّجنانا ِّعولال  -الال

ا جاِ به اإلسال من الحيس ِّعن الحعس  ،كوا سَق بيانله بالقواعلن القطعيلة؛ فالعقيلنة إيلا
ت
أخل ََ النلاس مثلا ِلَه
ِْ عَاَةهلل خوطب ِبا كا الناس :العامل ِّالعامْ كهِم يف ذللك سلواِ! ِّ غ
اللنقائق؛ إيللا ِللو محل هلللا للم عهللى مللا ال طاقلة للم بلله! فالعقيللنة الللِت (ال ُعرفِللا) عهوللاِ ا عِللر،
ِّال أِا الحنُن السهيمِّ ،ال كث من أِا العقينة السهفية؛ إيا ِْ ال ال بكهي بله أصلال!

ِّإيلا رسلول اهلل صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم قََتل َا مللن ا ارُللة أللاِر خطاِبللاِّ .مل ُوقفِللا ليحقللق معِللا

مع (يف) أبع ال رو الناخهْ؛ أ اِلارجْ أاِ :ا ِْ مع (َاخا) أ مع (عهى) !

فَِا حتَ َك هللم يف النال! مث إيا مرجذ ذلك  -يف هناُة ا طاو  -إىل حتكم العقول يف االعحقلاَ،
ِِّ للو باط للا ك للرعا ِّعق للالِّ .إي للا ِ للْ أمس للا ه احلس ل ِّص للفابه العهل لى ،ن للؤمن ِب للا كو للا ِّرَت،

نأخللَِا عهللى حقيقحِللا ،مللا ال ُعطهِللاِّ ،ال ُؤِّ للاِّ ،ال ُشللَِِا ،عقيللن ًة فطرُ لةً بسلليطةً ،بللال

حتكمِّ ،ال بعقين! ِّما خاطب رسول اهلل ا وِورِّ ،ال أحلنا ملن خلوا

الصلحابة مثلا ذللك

قا!
نعللم إن الفطللرة ا سللهوة السللهيوة بحهقللى لف ل (يف) ال لوارَ باآلُللة ِّاحلللنُثني ا للَكورُن؛
معل (عهللى)ِّ ،لكللن عهللى غل مللنِيف جللنِل؛ بللا ُكفللْ يف ذلللك أن ُكللون مللنِيف بربللوا كوللا
 150رِّاه مسهم.
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كللان الشللأن يف عمللن الصللحابة ِّالحللابعني؛ ن ا للنِيف الجربللوا ُعوللر القهللب معرف لةً بللاهلل بعللاىل،

فيع وه جا ِّعال خشيةً ِّإجالال؛ ُِّنلَِه عن أن حيا به سَحانه ،با ِو بعلاىل بكلا كلِْ
يا)(فصهو.)51:
ِميا( :إتنعهَ بت َكا َك غِْ َتِم هلل
فهيس كا كِْ ُحناِّله الَحتُِّ ،صل يف الححهيلا ِّاالسلحنالل؛ ُصله ليكلون ملاَة
لهللنعوة ِّالجربيللةِّ ،مقصللنا كللرعيا َياطللب بلله عوللو النللاس .إن السلله الصللاحل مللن الصللحابة
ِّالحابعني ِّمن بَعِم عهى منِكِم؛ إنما كانوا على عقيدة سـلفية موضـوعاً؛ تربويـة منهجـاً،
ق على عقيدة سلفية موضوعاً ،عدلية منهجاً! ِّفرق بينِوا كَ !

إن (العقيللنة السللهفية مو للوعا؛ الجربوُللة منِكللا) ِللْ الللِت ِّرَت يف كحللاْ اهلل ِّسللنة
رسللول اهلل صللهى اهلل عهيلله ِّسللهمِِّ ،للْ الللِت خر عجللو جيللا الصللحابة ِّالحللابعنيِّ ،سللائر العهوللاِ
الربانيني ِِّْ ،الِت أطاق ا وِور من ا سهوني اعحقاَِا ِّالعوا ِباِّ ،كانوا ِبا صاحلني.
فهللم بكللن الَعثللة احملونُللة إال بسلليطة ِّسللِهةِّ ،ميسللرة بيس ل ا يف الفِللم ِّالعوللاِّ .ال
َنا لعوا َعوا َيرٍ عن َِا ا نِيفِّ .لَلك كان َِا َم غعهَواً ملن معلامل (بعثلة الحكنُلن).

فحاجللة العللا َمل اليللو إىل الللنُن كللنُنةِّ ،عللوَة النللاس إىل اهلل رغَللة أكيللنةِِّ ،للْ كامنللة يف
الوجنان اإلنساين ،بنح ر أِا الَعثلة ليكحشلفوِاُِّ ،ن لَلوا عهيِلا كهولات اهلل طرُلةً ننُلةِّ .أملا

الحعقين فال أعا ماِِا إال غورا ،فال ُسحطيذ ا عنحون له طهَا!
 الْم ْعلَم ال َّرابا :التَّـ ْن ِظيم ِالفطْ ِري
ُ
َ ُ
ِّأحسب أن َِا ا غعهَ َلم ِلو ملن ألطل تح َكلم الَعثلة احملونُلة .فقلن كلان رسلول اهلل -
َ
صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم  -من وللا يف عوهلله كهلله .ال ارجتللال فيلله ِّال فو للىِّ ،ال ا للطراْ ِّال
عَت .با كا خطوة من خطوابه  -صهى اهلل عهيله ِّسلهم  -كانلو رسلاِبا .إذ ( َكلا َن َخهَ َقلهَ
152
القللرآ َن)( )ِّ .القللرآن ن للا بللنُذ .بللا ِللو أبللن ن للا ؛ مَ ل ً ِّمع ل ً ،عقيللن ًة ِّك لرُعةً ،ل لةً
ِّمجللاالً! ِِّللو الللَا فيلله قللول اهلل بعللاىلِّ( :اقغ ت
ك!)(لقوللان .)12:كوللا أن س ل ة
ص ل غن تيف َم غش ليت َ
َ
الرسلول  -صلهى اهلل عهيله ِّسلهم  -ن للا كهِلاِّ ،حكولة مجيعِلاِّ .مللن ِنلا كلان إنكلار بن لليم
 152رِّاه مسهم.
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النعوة إىل اهللِّ ،العوا اإلسالمْ الحكنُنا؛ غَاًِ ِّجِال بالنُنِّ ،احنرافلا علن سلنن اهلل يف

الك للون ِّيف ا حو للذ ِِّ ،للْ ا َثوث للة يف الكح للاْ ِّالس للنة .أِّ رم للا ك للان موقف للا سياس لليا مرَُ للا؛

لهحشوُل عهى العوا اإلسالمِّْ ،إرباك عوهه النعوا ،ليس إال!
لكل ل ل عن الحن ل لليم ذا الطَيع ل للة ا يكانيكي ل للة ،كو ل للا اعحونب ل لله أغه ل للب احلرك ل للات اإلس ل للالمية
ا عاصللرة؛ صللار إىل مللا ذكرنللاه مللن احلَبيللة الضلليقة! إذ آل أمللره إىل ِماصللرة الللنعوة اإلسللالمية
حصللارا ذابيللا ،فصللار كث ل مللن اإلسللالميني بللَلك ُعيشللون يف منفللى اخحيللارا ،بللني كللعوِبم
ِّ حوع للاهتم! بس للَب ال ه للو يف بن للاِ الحن يو للاتِّ ،ا َال للة يف بس للوُر ا واع للات ،عه للى طرُق للة
ا ن وات ال ربية .كي احللا إذن إنله الوسلا .الوسلا َائولا حلا لكلا احنلراو سلَعَه ال هلو.
ِّل ل للَلك جعهن ل للا بس ل للوية ِ ل للَا ا عه ل للم ب ل ل ل"الحن ل لليم الفط ل للرا"؛ حت ل للرعا ع ل للن "الحن ل لليم احل ل للَِّب" أِّ
"ا يكللانيكْ" ،الللَا أِهللك الللنعوة ِّحاصللر الللنعاةِّ ،أجلللِم عهللى اإلقامللة َاخللا أفكللارِم
ِِّي ل للاكهِم! بص ل للورة آل ل للو يف هناُ ل للة ا ط ل للاو إىل م ل للا مسين ل للاه ب ل ل ل"االسحص ل للنا ا نِك ل للْ" لحه ل للك
ا جسا !()153
إن "الحن لليم الفطللرا" ِللو النسللق الللنُ ا ويللا الللَا ُللن م العَللاَاتِّ ،ا عللامالت،
ِّسائر ب ا حوذ يف اإلسال  ،كولا ُحكهلى ذللك ملثال يف صلالة ا وعلة ِّا واعلةِِّ .لو اللَا
طَذ ملنارٍ اللنعوة اإلسلالمية يف السل ة النَوُلة خلالل صل ِّرهتاِّ ،علل كلا مراحهِلا .فلالحن يم
ِمل ،غاُةً ِِّّسيهةً .إذ ِو قائم أساسا عهى جتنُن اللنُن يف ذابله ِّلَابله.
الفطرا عوا َُ
هلل
إنلله إذن بن لليم اإلسللال  -مللن حيللت ِللو تَُل هلللن  -ليفنسللان فللرَاً ِّمجاعلةًِّ .لللَلك فِللو ُنللنميف
بصللورة بهقائيللة س غهسللة يف ن للا الصللهواتِّ ،يف ن للا ا و ل تذ ا واعللاتِّ ،يف عوللر تان ا سل ت
لاجن
ََ
َغ َ
َ َ
الس القرآن .إنه الحن يم الَا ُؤطر سائر العَاَات يف اإلسال أصلوت ا ِّفر ت
ِّ ت
ِّعِلا .مث ُسلرا
بعللن ذلللك يف خهيللة ا سللرة بنللاًِ ِّجتنُلناً ،ليوحللن إىل جتنُللن ن للا النسللييف االجحوللاعْ بأكوهلله؛
تت
بقعلاَة إنحلاٍ نَ َوله ا خحصلة بَنلاِ العالقلات االجحواعيلة العاملة ،عهلى ملواعُن اللنُن .فَل َِغي َكهَحَلهَ
ِللْ ِيكه لةَ الش لرُعة نفسللِاِّ ،إَاربلله ِللْ نسللييف العهوللاِ ِّالللنعاة احلكوللاِِّ ،سللائر الفللاعهني
153

ا خطاِ السحة لهحركة اإلسالمية با رْ.
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ِّا حفللاعهني مللذ نَ َل تم اإلسللال َُن لاً َِّعللوةًَ .كللاٌّ َحيَل َلا باحملللا الللَا أحهحلله فيلله أحكللا الش لرُعة
بص للورة بهقائي للة طَيعي للة ،متام لاً كو للا ُحخ للَ ا ص للهْ  -يف ا وع للة أِّ يف ا واع للة  -مكانَلله م للن
الص  ،أِّ من ا هس بصورة طَيعية ،ليكن نفسه يف احملا الَا ِّجب أن حيا فيه!

ا َُ ل هلللن بَاب لله،
لانيكْ .ف للالفطر َ
ليم الفط للر َ
ليم احلرك ل علْ ا يك ل ع
ا الحن ل َ
ِّمللن ِن للا ف للارق الحن ل َ

ِّلَلك مل بكن النعوة إليه ِّبه إال عَاَةً هلل رْ العا نيِّ .أما ا يكانيكْ فالنعوة بله م لامرة!
إ غذ كث اً ما بَلغن َكَر بصورة بهقائية إىل النعوة إليه! ِِّو ليس بلنُن يف ذابله ،بلا ِلو عولا بشلرا

ل الفر َ أصهَه! ِّجون الوسيهةَ غاُحَِلا! ملا ُرسلخه
ِمل! فححصا ا فارقة العكيَة ،حيت َُلغنل َق َ
الحن لليم ا يكللانيكْ مللن ِّثنيللة خفيللة يف أِهلله ِّأنصللاره! فيص ل حكابللا مانعللا مللن ر ُللة مقاصللن

الحعَن يف العوا احلركْ؛ ِّمن مث ُكون االحنراو!
ِّعهيه؛ فالقياَة الشرعية لهعوا اإلسالمْ – عهلى خلالو السياسلية احملضلة ُ -فرعِلا
عهوِا ِِّّرعَِاِّ ،بصنعِا جتربحَِا ،فحنحصب لهنلاس ِنلا ِِّنلاك بلال حلر ِّ ،بلؤ ا حولذ بصلورة
َ
طَيعيلة بهقائيللة ،بلال حتيللاِّ ،ال بشللنيفِّ ،ال قحلال! ال بفللره نفسللِا فر لاِّ ،ال بسللعى إىل ذلللك

قصناِّ ،إيا الناس ِم الَُن ُطهَوهنا؛ ا فاه عنِلا ملن العهلم ِّا لنن ِّ ،لا انَعلت عنِلا ملن
أخللالق النَللوةِّ ،كللَا للا حتقللق فيِللا مللن برِللان "اإلرذ النَللوا"( ،فالعهوللاِ ِّرثللة ا نَيللاِ) كوللا
سَق بيانه بأَلحه ِّمقاصنه.
ِللا ِّصللا أبللو حنيفللة ِّمالللك ِّالشللافعْ ِّأمحللن إىل إمامللة النللاس بانحخابللات حللرة أِّ
لحاْ رسلول اهلل صلهى اهلل عهيله ِّسلهمِّ ،خهفلا ه
مقينة ِّقغَلهَِم
َ
قياَات الحابعني ،مث قلَهِم أص َ
الراكللنِّن؛ أمل ُكللن الوجللنان اإلسللالمْ وعللا عهلليِم قَللا ب لوليِمِّ ،بعللن ب لوليِم أمل ُكون لوا
أئوة يف عِن رسول اهلل صهى اهلل عهيه ِّسهم أليسوا ِم أِا كوراه  -صهى اهلل عهيه ِّسهم -
ِّأِا احلا ِّالعقن عننه
إن أئو ل للة بعث ل للة الحكنُ ل للن ال بص ل للنعِا االنحخاب ل للات الراجع ل للة إىل أصل ل لوات العل ل لوا ! ِّال
ت عهى السونيِّ ،بنصر الَاطا عهى احلق؛ مكرَ كثلرة ال لت،
النميقراطيات الِت قن بَل َهب ال ع

ِّغهَ للة أِ للا الَاط للا ع للنَاِّ .ذل للك لعو للرا ِ للو غاُ للة الفس للاَ! ِّإي للا احلَ َك ل َلم يف إمام للة "بعث للة
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الحكنُن" ،أِّ "َعوة اإلسال " ِو قاعنةَ احملنثني ا شِورة( :إن َِا العهم َُن؛ فان رِّا عون
بأخَِّن َُنكم!)()154
ركن للان ع يو للان يف الشخص للية اإلس للالمية القياَُ للة ،ال أ للوع جهفِو للا ف لليون انحص للب
إلمامة الحكنُلن" :القلوة ِّا مانلة" .فِولا أسلاس الوالُلات الشلرعية يف اللنُن .قلال بعلاىل( :إت عن
ا اغ تَمللني)(القصللالِِّ .)96:للو مللا صللار مرجللذ احملللنثني يف بقللومي
ت الغ َق ل تو َ
اسللحَأغ َج غر َ
َخغي ل َلر َم ل تن غ
الشخصية اإلسالمية قاصيِت "الضَا ِّالعنالة".
ذلك إمجا السابقني ،يف الحأم ِّالحقوميِّ ،ال خ يف بن الالحقني!
ِّعهيه ،فالحن يم الفطرا عوا َعوا أوذ بني الحهقائية ِّبني الحوجيه ،كولا أولذ بلني
الَسللاطة ِّب لني العوللقِِّ .للو عوللا بعَللنا بَابللهِّ ،مسللهك إميللاين بطَيعحللهِّ .لللَلك فِللو ُقللو
لال اللنعوة ملن الفلاعهني فيِلا ِّا حفلاعهني
عهى ركنني أساسلني ،ا ِّل منِولا :بشلراِِّ ،لم َمحع َ
معِاِّ .الثاين معنلواِِّ ،لو اإلطلار الرِّحلْ الحلناِِّل لهرسلاالت النعوُلةِّ .بيلان ذللك ِلو كولا
ُهْ:
 -الــركن الوس :وللو ا ئوللة ا نحصللَني لهَعثللة ،باصللطال الشللاطيب اآلنل الللَكر.

كا منِم ِمور لهعامهني ِّا حعهونيُ ،قومون فيِم مقا النيب صهى اهلل عهيه ِّسهم ،كوا حلنَه
القلرآن ،بلال ابحلنا ِّال بضلهياِّ ،ال برسليخ لوسللاطات ا كلياا ِّا قطلاْ ِّا بلنالِّ .إيلا ِللم
اذ النَللوة ،كوللا سللَق ِّصللفِم بأَلحلله ،بححللنَ عالقللاهتم مجيعللا يف ذلللك – عهوللاِ
الربللانيون َِّعر َ
تت
لت فتلي تِ غم َر َسلوالً م غلن أَن َف تسل تِ غم
ني إت غذ بَل َع َ
ِّمحعهوني  -بقول اهلل بعلاىل( :لََقل غن َمل عن الهلهَ َعهَلى الغ َولؤمن َ
ت
تت
احلت غك َو ل لةَ َِّإتن َك للانَواغ تم للن قَلغَ ل َلا لَتفل للْ َ للالل
لاْ َِّ غ
َُلغحلهَ للو َعهَ ل غلي تِ غم آَُاب لله َُِّلَ ل لَكي تِ غم َُِّلَ َعه َو َِ ل َلم الغكحَل ل َ
َمَتني)(آل عوران .)461:فل"الحعهيم ِّالحَكية" مها منا "القوة ِّا مانة" ،الهلَُن ُقلو عهيِولا
بنللاِ ا مللة اإلسللالمية يف بعثللة الحكنُللن ،متامللا كوللا قللا يف الَعثللة ا ِّىل ِّ .فِللومْ "الحعه لليم
ِّالحَكيلة" بفصليا ،بينلاه يف غل ِلَا ا كللان ،فلال حاجلة لهحكلرار( .)155فالعهولاِ الربللانيون ،أِّ
َِ 154ه القاعنة يف عهم ا ر ِّالحعلنُا ،رُِّلو علن غل ِّاحلن ملنِم .فقلن أخرجِلا مسلهم بسلننه علن
ِموللن بللن سل ُن ،مقنمللة صللحيحه( :بللاْ بيللان أن اإلسللناَ مللن الللنُن) .كوللا أخرجِللا ابللن عَللن الللل عللن
مالك رمحه اهلل .الحوِين.27/1 :
155
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اذ ا نحصللَونِ ،للم الللركن ا ِّل لكللا بعثللة حقيقيللة ،بوجللوَِم ِّبانحصللاِبم ُنحصللب الللنُن
الل َلوعر َ
ُِّقو ِّ ،ب ياِبم بنحصب احملن ِّالف ! ِّبلنبر قلول رسلول اهلل صلهى اهلل عهيله ِّسلهم( :إن اهلل ال
ُقللَل العهللم انحَاعللا ُنحَعلله مللن العَللاَِّ ،لكللن ُقللَل العهللم بقللَل العهوللاِ ،حللىت إذا مل َُللق
عا للا؛ اجللَ النللاس ر ِّسللا جِللاال ،فس ل هوا ،فللأفحوا ب ل عهللم ،فضللهوا ِّأ للهوا!)(ِّ )156بللرجم
اإلمللا الَخللارا يف كحللاْ العهللم مللن صللحيحه( :بللاْ :كيل ُقللَل العهللم ِّكحللب عوللر بللن
عَن العََُ إىل أِّب بكر بن حَ  :ان ر ما كان من حنُت رسول اهلل  -صلهى اهلل عهيله ِّسلهم
157
لاْ العهو للاِِّ ،ال بقَ للا إال ح للنُت الن لليب -
ل
ِ
ِّذ
)
ِّس العه للم(
َ
 فاكحَ لله ،ف للقين خف للو ََر َشـوا العل َـم ،ولتجليـوا حتـى يعلـم مـن ق يعلـم ،فـَّن العلـم ق
صهى اهلل عهيه ِّسهم  -ولتُـ ْف ُ
يهلك حتى يكون سرا!)

ِّإن من أخطر ما بواجِه ا مة اليو فعال من ا عضالت ،يف َِه ا رحهة احلرجلة ملن
االكحسللا العللو ْ الصللِيوين؛ ِللو ِللَا ا للوت ا ح لوابرِّ ،ا سللححر بالعهوللاِ ،مللذ للع نحللاٍ
اِلهل ! فِللَا اللا أللب االنحَللاه إىل خطوربلله الشللنُنةِّ ،إىل الضلرِّرة االسللحعكالية الللِت بقضللْ
بحفللرغ كللَاْ الصللحوة اإلسللالمية لطهللب العهللم الشللرعْ ،بش لرِّطه ا للَكورة قَللا؛ قصللن إنحللاٍ
عهواِ الَعثة ا نحصَني ا.

 الركن الثانيَِّ :ائر " الس القرآن" لحهقْ رسلاالت القلرآن ِّبهقينِلا ،بلالِّةً ِّبَكيلةًِّبعهو لاً ِّبعهيو لاً؛ قصللن إحللناذ بللناِّل اجحوللاعْ عللا فاِيوِللا؛ بنللاِ عهللى ِننسللة القللرآن
النعوُ للة .كو للا س للَق بيان لله يف ا غعهَللم ا ِّل م للن مع لامل الَعث للة؛ ِّذل للك لحكنُ للن بني للة ال للنُن يف
َ
ا حوذ(.)158
فوكلالس القللرآن تحهَ هلللق بعَنُللة محسهسلهةِّ ،مللنارس إميانيلة محناسللهةِ .لْ الشللكا ِِّللْ
ا ضوون ،كوا أهنا ِْ الوسيهة ِِّْ ال اُة ِِّْ ،منا رساالت القرآن بهقيا ِّ َأَاًِ.
فِوللا إذن عنص لران أِّ ركنللان كوللا ذكرنللا :ا ئوللة العهوللاِ بش لرِّ الَعثللة ِّمعا ِللا ،مث
ا الس القرآنية ،ا نضَطة إىل ِننسة القرآنِّ .ذلك ُ عن كث من احملركات اإلَارُلة ،اللِت
 156محفق عهيه.
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 158بينا بعل الضوابا الحن يوية الفطرُة بكحيَنا " الس القرآن" ن كاِ االسحَاَة.
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ال بفين إال يف إثقال حركة االنحاٍ النعواِّ ،بقيين ا َاَرات .كوا ِو عهم ا يكانيك ِّالن ا
احلَِّب الَا مينذ كا حركة مل بنحيف عن حركحه! ِّمثا ِلَا ال ُنلحيف بعثلةِّ ،ال جتنُلناِّ .إيلا قلن
حيف لهمة بعل ا صاحل إىل حني .كوا قن أر عهيِا من ا فاسن ما ُفوق بهك ا صاحل يف
بعللل ال لرِّو! أمللا أفكللار الَعثللة الللِت بللن م العوللا الللنعوا بشللكا بهقلائْ؛ فقيللا ِللْ مللنِيف
االكح ال بالقرآن بناِّال كوا بيناه.
إن "التَّ َد ُاولِيَّ ـةَ ال ُق ْرآنِيَّ ـةَ" ِللْ الللِت صللنعو ا حوللذ اإلسللالمْ ا ِّل ،عهللى ُللن رسللول
ضرت جيا ا كرةِّ ،خرجو رجاله "ا قوُاِ ا مناِ" مكالس القرآن ،ملن
اهلل ِِّْ ،الِت ح ع
َار ا رقلم بلن أِّب ا رقلم ِّمللن بلني كلعاْ مكلةِِّ ،للْ اللِت صلنعو النِّللة اإلسللالمية ا ِّىل؛
انطالقا من مسكن رسول اهلل  -صهى اهلل عهيه ِّسهم  -با نُنة ا نورة.
إن بللت بصللائر اآلُللات يف ا حوللذ ،عللل كللَكة العهوللاِ الربللانيني ،ا ن وللني ِبننسللة
الق للرآن النعوُ للة؛ ُكفي للك ُِّ ني للك ع للن ب للأم ا مل لراِ بص للورة ميكانيكي للةِّ ،انحخ للاْ النقَ للاِ،
ِّإنشللاِ اِلالُللا ا عقللنة! ف لالقرآن ِّحللنه ن للا الَعثللة ِّبن يوِللا؛ لك لن لللو كللان للله مِننسللون
مَص لرِّن! ف لالحن يم احلللَِّب للله مصللاحله ِّللله مفاسللنهِّ ،الحن لليم الفطللرا أهللب بهللك ا صللاحل،
ُِّنرأ بهك ا فاسن.
ِّال ُصه لهنعوة غل ذللك ،إذ كلان ا قصلوَ االسلحكابة للناعْ بعثلة الحكنُلن ،فحلنبر سل ة
رسول اهلل  -صهى اهلل عهيه ِّسهم  -يف بت اإلسال بني الناسِّ ،يف بربيحِم عهى مَاَئه ،إيلا
كان ُلَ َؤمر "ال َقعراَِ" ِِّم العهواِ بالقرآنُِّ ،رسهِم إىل ا مصلارَِّ ،يحلار ملن أصلحابه أعهوِلم
ِّأحكوِ للم؛ لهوِو للات القياَُ للةِّ ،ا م للور الص للعَةِّ .جاِ للن ب للَلك ا للنِيف الس للِا الَس لليا،
ُكحش الطاقات ُِّؤِا القياَاتُِّ ،نيا ِبا رسالة القرآن؛ لحنِّر يف بناِّلية كلامهة ،بصلورة
ص َلر الهع تله
حهَِّنية منفححة أبناً ،بسحوعب ا حوذ كي ا فشي ا؛ حىت نَل قوله بعلاىل( :إتذَا َجلاِ نَ غ
ت
ت
ت
اس لحَل غ تف غرهَ إتنعللهَ َكللا َن
اجللا .فَ َسللَ غ ترَ غوللن َربل َ
َِّالغ َف لغح َ ََِّ .رأَُغل َ
لك َِّ غ
لاس َُل غن َخهَو َن تيف َُ ل تن الهعلله أَفغل َو ً
لو النعل َ
بَل عوابًا)(سورة النصر).
إن ا راِن للة عه للى ا ياك للا الحن يوي للة ،ذات الجركيَ للة احلَبي للة ا يكانيكي للة؛ إلقام للة ال للنُن

بصللورة كهيللة؛ للْ م للامرة خاسللرة! حللىت ِّلللو ِّصللهو إىل امللحالك السللهطة! إ غذ ال ميكنِللا أن
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حتوللا النللاس عهللى الللنُن محللالِّ ،ال أن جتعهلله حركللة ِّجنانيللة يف ا حوللذِّ .ال ِللْ قللاَرة أن
بسللحوعَِم َعوُللا ِّال بربوُللا .فحن يوِللا احلللَِّب ِللو بطَيعحلله يللوذٍ جتَُ للْ ،فهللم ُضللعه الفكللر
الَشللرا ليسللحوعب ا ويللذ ،بللا ليسللحوعب ف للة ِمللنَِّة جللنا مللن النللاسَُِّ ،قللى ا حوللذ بعيللنا
عن مهو الحن يوات ِّا حَاِّْ ،صراعاهتا!
فللن بصللائر القللرآن الع لليم ،بصللنذ خرُطحِللا الفطرُللة يف ا حوللذ ،كللا ا حوللذِّ ،بَسللا
ِننسحِا العورانية بني كرائحه ،كا كرائحه.
ِّإي ل للا خالُ ل للا الحن ل لليم الفط ل للرا ِ ل للْ " ل للالس الق ل للرآن" ،م ل للن الف ل للرَ إىل ا س ل للرة ،إىل
ا ووع للات إىل ا ؤسسل للاتِّ .إيل للا رأُ لله العل للا ِ للو "الح للناِّل االجحو للاعْ" الجربل للوا لُ،ل للات
ِّالسللورِّ ،إيللا مقرابلله ِللْ ا سللاجن! ِّإيللا قياَابلله ِللم العهوللاِ العللامهونِّ ،احلكوللاِ الربللانيون،
ا نحصَون لهَعثة ِّالحكنُن)159(.
ِّالس للر ك للا الس للر يف الق للرآن! ذل للك ِ للو احلَ للا الق للوا ،الل لرابا ب للني الن للاس ،الص للانذ
لنسليكِم االجحوللاعْ ،ملا ُفللوق قلنرة احلركللات ِّالحن يولات! ِّبللنبر حلنُت رسللول اهلل صللهى
اهلل عهيلله ِّسللهم( :كحللاْ اهلل ِللو حَللا اهلل ا وللنَِّ مللن السللواِ إىل ا ره!)(ُِّ .)160فسللره
حنُث لله اآلخ للر حينو للا خ للرٍ عه للى بع للل أص للحابه با س للكن ،فق للال عهي لله الص للالة ِّالس للال :
(أبشرِّا! أبشرِّا! أليس بشِنِّن أن ال إله إال اهلل ِّأين رسول اهلل قالوا :بهلى ،قلال :فلقن ِلَا
القرآن سَب ،طرفه بين اهلل ِّطرفه بأُنُكم ،فحوسكوا به! فقنكم لن بضهواِّ ،لن هتهكوا بعلنه
أبنا!)(.)161
أما أِا الَعثة من العهواِ الفاعهنيِّ ،الربانيني ا حفاعهني؛ فال بن ملن اجحولاعِم عهلى
كهوة سواِ ،يف بناِ ا نِيف ِّبعت ا السِّ ،بت نشاطِا ِّمواجِة حتنُاهتا؛ ما ُكفلا حتقيلق
 159ن .ذلك مفصال يف " :الس القرآن".
 160رِّاه الطلللا علن أِّب سللعين اِللنرا مرفوعللاِّ ،صلححه ا لَللاين يف صلحي ا للامذِّ .2271:قللن
رِّن الجرمللَا حنللوه يف جللَِ حللنُت للله عللن عُللن بللن أرقللم مرفوعللاِّ ،صللححه ا لَللاين يف صللحي ا للامذ:
.9258
 161رِّاه ابللن حَللان يف صللحيحهِّ ،الَيِقللْ يف كللعَهِّ ،ابللن أِّب كلليَة يف مصللنفهِّ ،الطللاين يف الكَل ،
ِّعَن بن محين ىف ا نحخب من ا سننِّ .صححه ا لَاين يف السهسهة الصحيحة.711 :
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"بعثللة الحكنُللن"ُِّ ،صللنذ لهمللة رجا للا مللن َاخللا ا حوللذ .ال بللن مللن بللألي الكهوللةِّ ،بربيللب
ا س ة؛ لحنطهق الَعثة عل منارجِاِّ ،مراحهِاِّ ،فقه أِّلوُاهتا؛ ملن ا لالس إىل ا لنارسِّ ،ملن
عو ل ل لران اإلنس ل للان إىل عو ل ل لران الس ل للهطانِّ( .اهلل َغالت ل للب عهَ ل للى أَم ل ل ل ترهت ِّلَل ل ل ت
لك عن أَ غكثَل ل ل َلر النع ل ل ت
لاس الَ
َ َ
هلل َ غ َ
َُل غعهَ َوو َن!)(ُوس .)91:
ذلللك مللا َُ عسل َلر اهللَ بقييل َلنه ِِنللا مللن ِللَا الغ َو غعهَ ل تم الهطي ل ِّ .قللنميا قللالواُ( :كفللْ مللن
القالَة ما أحا بالعنق!) كَلكِّ ،إيا ا وفق من ِّفقه اهلل.
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المبح الثاني :التجديد الفطري وقضايا العمران البشري
لليس ا قصللوَ بللالعوران يف اصللطال ِللَا الكحللاْ ِللو جطلليا الَنللاِ ا للاَا ِِّننسللحه
فحسللب ،كللال! ِّإيللا ا قصللوَ بلله ِننسللة ا ََِيللة احلضللارُة الكامنللة يف اإلنسللان .الللِت كللان
مقحضاِا كوا كان.
العولران إذنِ :لو بنلاِ اإلنسلان ،مللا ِلو عقيلنة ِّثقافلةِّ ،مللا ِلو حضلارة ِّبلارُخِّ ،مللا
ِو فكر ِِّّجنانِّ ،ما ِو نفس ِّنسييف اجحواعْ.
ِّكوا ُكون فكر اإلنسان ِّبصوره لهحياة؛ بكون عواربه ا اَُة .فا اَة يف َِا بَذ
لهفكرِّ .كوا كانو بعثة ِمون بن عَن اهلل صهى اهلل عهيه ِّسهم بقو عهى ن ا أِّلوُات؛
فكَلك كا بعثة جتنُنُة أب أن بقو عهى ذلك الن ا من ا ِّلوُات ،بال حرفية ِّال
أاِرُةِّ ،إيا منِكية مقاصنُة؛ حفاأا عهى سر اإلرذ النَواِّ ،طهَا لهصواْ يف ا نِيف،
ِّرغَةً يف اسحكابة النحائيف بقذن اهلل.

َِِّّر ا يا ا نُن اليو ِو جتنُن ذلك العوران ،بنِا بحكنُن اإلنسان ككيلان ،حلىت

جتنُن السهطان كوفِو .
اإلنسللان ِللو أِللم عناصللر العو لرانِّ ،أِّل مربكَابلله .فِللو الللَا ُعطللْ لهَنللاِ معنللاه العو لراين.
ِّقصنه الكامن فيه ِو الَا أعهه مسكنا أِّ ْارة! قال عَ ِّجا( :إتعيَا ُلعولر مس ت
لاج َن اله تله
َغ َ َ َ َ
مللن آمللن بتالهل تله ِّالغي للوت ت
ك أَن
اآلخ ل تر َِّأَقَللا َ ال ع
لل إتالع الهللهَ فَل َع َسللى أَغِّلَل لت َ
ص لالََة َِّآبَللى العََكللا َة ََِّملغ ََيغل َ
َ َغ
َغ ََ
ت
ت
ُن)(الحوب للة .)18:اإلنس للان إذن؛ ِ للو أس للاس العو لرانِّ .ل للَلك ك للان ِم للا
َُ َكونَلواغ م ل َلن الغ َو غِحَللن َ
خطاْ الرمحن بالقرآن.
ِّ"العولران القللرآين" للله قضللاُا رئيسللية يف بنللاِ الللنفس ِّا حوللذ ،إليِللا بسللحنن ِننسللحه،
ِّعهيِللا ُقللو بنللا ه .فِللْ الللِت كانللو متثللا الهَنللات الكلللن يف بنللاِ الَعثللة احملونُللة ِّعوارهتللا،
عهيِ لا كانللو بللنِّر أِّلوُاهتللا ،الللِت حنسللب أهنللا ثابحللة .ال بح ل مصللر ِّال بحَللنل بعصللرِِّ .للْ:
التوحيـ ــد بمـ ــا هـ ــو إخـ ــالص ،والعبـ ــادة بمـ ــا هـ ــي شـ ــعائر ،والمجتمـ ــا بمـ ــا هـ ــو عالقـ ــات
ومؤسيات ،ام علم الدين بمـا هـو إطـار للتجديـد واقسـتمرارِّ .غاُلة ذللك كهله ِلو إقاملة
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العولران الوجلناين ِّا لاَا؛ لعَلاَة اهلل الواحلن القِلارِّ .بيلان بهلك القضلاُا – عهلى اإلمجلال –
ِو كوا ُهْ:
 -1القضــية الولــى :التوحيــدِّ .ذلللك بالللنعوة إىل عقيللنة السلله الصللاحل ،بعهيوللا
ِّبَكيةً ،كوا قررِا القرآنِّ ،كوا كانو يف الصنر ا ِّل من اإلسال  ،عنلن الصلحابة ِّالحلابعني.

لكن ليس با نِيف ا نِل الكالمْ ،الَا آلو إليه عنن ا حلأخرُن ا لنليني .كلال! فلَلك ِلو

أُض للا ابح للنا يف ا للنِيفِّ .إي للا ب للا نِيف الق للرآين الجرب للوا ،ال للَا ُق للو عه للى الحع للرو عه للى اهلل
ِّالحعرُ به؛ بربيةً ِّبَكيةً؛ لححصيا اِلوو ِّالرجاِِّ ،الرغَة ِّالرَِة؛ عَلاَةً هلل الواحلن القِلار.

ِّذلللك مللن خللالل اسللح الل ا قاصللن الحعَنُللةِّ ،ا ِللناو الجربوُللة لهمسللاِ احلس ل ِّالصللفات
العهللىِّ .للليس ب لا ووَ عهللى اسللح ِار احلللنَِّ ِّالحعرُفللات ،فللاِيم الربوبيللة ِّا لوِيللة ِّا مسللاِ
ِّالصللفات ،عهللى ِّعان فصللول ا ناطقللة ِّرسللومِم! فللَلك مللنِيف عقلليم مل ُللََ ا مللة إال خَللاال!
ِّإيا باسلحثوار ذللك عقيلنةً بربوُلة ،متله القهلب عهولا ِِّّرعلاِّ ،بنلحيف َخهَقلاً قرآنيلا يف اللنفس ِّيف

ا حوذ(ِّ .)162الَناِ القلرآين لهحوحيلن ِلو الكفيلا بحكلوُن الشخصلية ا سلهوة ،ا امعلة لصلفِت
(القوة ِّا مانلة) ،الهحلني ِبولا ُكلون اإلنسلان ا سلهم – كولا سلَق بيانله  -فلاعال يف الحلارُخ أِّ
ال ُكون! إذ أن (الحوحين) من حيت ِو منِيف القرآن يف الحعلرو إىل اهلل ِّالحعرُل بله ،اللَا
ِللو جللوِر ا للنِيف السللهفْ ا صلليا؛ ََيَللرٍ مللن العامللة :أجيل َ
لال الربللانينيِّ ،مللن القللاَة :الفقِللاَِ
العامهنيِّ .اجحوا العامة ِّاِلاصة عهى َِه (الثنائية الجربوُة) الع يوة؛ ِو خ ملا ُقلو عهيله
النسييف اإلسالمْ السلهيمِّ .ملن مل ُلرا ذللك كلان عوهله ارِّملا ملن إحلنن ا ِحلنيِّ .غلراس
"الحوحين" – با فِو اللَا ِّصلفنا ملن الحخهلق بلأخالق القلرآن ِ -لو الكفيلا بلا وذ بينِولا
يف الجربية القرآنيةِّ .لنا ِِنا كهوة ذَِية مجعو بينِوا ،رُِّو بأسانين صحيحة عن علنَ ملن

 - 162ن  .بالغ الرسالة القرآنية.58-51 :
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الصللحابة ،مللنِم الصللحاِّب ا هيللا عَللن اهلل بللن مسللعوَ ،يف أثللر صللحي مهللي  ،قللال ر للْ اهلل
عنه( :ا حقون ساَةِّ ،الفقِاِ قاَة ِّ ،السحِم عُاَة!)(.)163
 -2القضــية الثانيــة :العبــادة .وأهــم رموههــا فريضــة ال ــالة :فالصللالة ِللْ عوللاَ
الللنُنِِّ ،للْ العِللن الللَا بللني الرسللول ِّبللني ا سللهوني! لكللن جتنُللن الصللالة إيللا معنللاه بعللت
مضووهنا يف ا مةِّ .إحياِ َِّرِا الع يم الواصا باهلل ،الناِْ علن الفحشلاِ ِّا نكلرِّ ،احللاف
حلنَِّ اهللِّ .إحياِ عوارهتلا ِّمركَُحِلا ،ملن ا سلاجن ِّا واملذِّ .إأِلار ملا بَثله ملن مقاصلن يف
لول اهلل
ا حوللذِّ .مِللم جللنا أن بعهللم أن أِّل عوللا يف اإلسللال – بعللن اإلميللان – أَتم لَر بلله رسل َ
صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم ِللو الصللالة! ِّأِّل عوللارة بناِللا النلليب صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم يف اإلسللال
ِللْ ا سللكن! فحللنبر ِللَا مث أبصللر! ِّاق لرأ مقاصللن احل لنُت العكيللب ،إذ قللال صللهى اهلل عهيلله
ِّسهم( :أباين جلُا في أوس ما أوحي إلي ،فعلمني الوضو وال الة!)(.)164
الصللالة مفحللا صللال ا حوللذِّ ،أِّل أعوللال الحكنُللن فيللهِّ .بقللنر إقَللال النللاس عهيِللا
ُكون بقومي مراحا الَعثةِّ ،معرفة ما قطعحه ملن أكلوا  .نعلم؛ الصلالة ملن حيلت ِلْ عَلاَة،
ال مللن حيللت ِللْ عللاَة! ميارسللِا ا سللهم كوللا ميللارس عللاَة كللرْ القِللوة ،أِّ ق لراِة جرُ للنة
الصللَا ِّا سللاِ! بللا الصللالة مللا ِللْ ربللا ِّجللناين! ِّحركللة فرَُللة ِّمجاعيللة بصللا النللاس بللاهلل
عقين ًة ِّكرُعةًِّ ،بصنذ عوارهتم اإلميانية يف طرُق بعثة الحكنُن(ِّ .)165لك أن بحنبر حنُت
رسل للول اهلل صل للهى اهلل عهيل لله ِّسل للهم( :أال أَلكل للم عهل للى مل للا ميحل للو اهلل بل لله اِلطاُل للاُِّ ،رفل للذ بل لله
ال للنرجات? إس للَاغ الو للوِ عه للى ا ك للارهِّ ،كث للرة اِلط للا إىل ا س للاجنِّ ،انح للار الص للالة بع للن
الصللالة ..فــدلكم الربــاط! فــدلكم الربــاط! فــدلكم الربــاط!)(ِّ .)166حنُثلله  -صللهى اهلل
 163رِّاه الطللاين يف الكَل ِّ .قللال ا يثوللْ يف وللذ الَِّائللن :رجاللله موثقللون .كوللا رِّاه ابللن النكللار عللن
أنللس ر للْ اهلل عنلله بهف ل ( :العهوللاِ) بللنل (الفقِللاِ)ِّ .قللال العكهللوين يف كش ل اِلفللاِ :رجاللله ثقللات.
كوا رِّن حنوه النُهوْ عن عهْ كر اهلل ِّجِه.
 164رِّاه أمحن ِّالنارقط ِّاحلاكمِّ ،صححه ا لَاين يف صحي ا امذ الص 76 :
 165ن  .قناَُا الصالة لهوؤل ِّ ،بالغ الرسالة القرآنية.81-71 :
 166رِّاه مسهم.
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عهي لله ِّس للهم  -ال للَا جع للا اإلس للال بيح للا (ِّعو للوَه الص للالة!)( .)167فو للن ِِن للا الَ للناُات
ِّا نطهقات؛ لعولران الوجلنان ِّبنلاِ اإلنسلان .لن ُلنرك حقلا :كيل بصلويم ِننسلة القلرآن،
ِّكي بقو أركان بعثة الحكنُن يف ا حوذ.
 -3القضـ ــية الثالثـ ــة :المجتمـ ــا .ونواتـ ــه الولـ ــى إنمـ ــا هـ ــي "السـ ــرة" بـ ــالمفهوم
اإلســالمي .فا سللرة مفحللا فرُللن لكللا جتنُللن .ا سللرة ِللْ أسللاس ا حوللذِّ ،اِلهيللة ا ِّىل مللن
نس لليكه الكَ ل  .بحواس للكِا ُحواس للك ا حو للذ كه للهِّ ،بحوَقِ للا ُحو للَق كه لله! مث بَقائِل لا س للهيوةً
معافلا ًة َُ غسلهَ َم الحلنُن ُِّسللحورِّ ،بفسلاَِا أِّ خراِبلا ُفسلن َِّيللرْ! أمل بلر أن اهلل علَ ِّجلا قللن
أعط للى لهس للرة أِّلوُ للة ا ِّلوُ للات يف الحشل لرُذ الق للرآين بينو للا أح للال كثل ل ا م للن بي للان بفاص لليا
الحشلرُعات ا خللرن – مللا يف ذلللك أركللان اإلسللال ِّفرائضلله الكلللن!  -عهللى بيللان السللنة ،أِّ
اسحنَا االجحِاَ! ِّإيا اكحفى يف القرآن بحشرُذ مَاَئِا ِّأصو ا .بينوا بلوىل  -جلا ِّعلال -
لني فيلله أحكامِللا الكهيللة ِّا َئيللة؛
بنفسلله سللَحانه بفصلليا قضللاُا ا سللرة يف القللرآن الع لليمِّ ،بَل ع َ

إىل َرجة من الحفصيا مل بكن بَقْ لهسنة من ذلك إال قهيالِّ .مل بكن بَقْ لالجحِاَ بعنمها

كي ا!
إن َِا الصنيذ الرباين يف حن ذابه خطاْ منِكْ؛ ن فكر يف جتنُن العوران.
ِّلقن كلِن الحلارُخ أن اللنُن يف بعلل اللَالَ اإلسلالمية ،اللِت ابحهيلو بسليطرة اإلحللاَ
عه للى ا س للحون الرمس للْ لهنِّل للة؛ مل حتف لله ال ِي للأة كَ للار العهو للاِِّ ،ال ِّعارة ا ِّق للاو ِّالشل لؤِّن
اإلسللالميةِّ ،ال ا وعيللات ِّا واعللات اإلسللالمية ،القنميللة ِّاحلنُثللةِّ .إيللا حف لله اهلل با سللرة!
ِللَه اِلهيللة النعوُللة العكيَللة ،الللِت بقيللو عهللى فطرهتللا النُنيللةِّ ،أساسللِا اإلسللالمْ ،كوللا كللان
الشللأن يف ا وِورُللات اإلسللالمية ،الللِت بقيللو رَحللا مللن الللَمن للليس باليس ل  ،حتللو احلصللار
احلنُنا لنِّلة اإلحلاَ الكلن( :االحتاَ السلوفيات) الَائلن! ِّكلَا صلنوه (االحتلاَ اليوغلوعاليف).
لقللن انَعث لو احليللاة اإلسللالمية يف بهللك ا وِورُللات مللن جنُللن ،يف غيللاْ ا ؤسسللات النُنيللة
167

جللَِ حللنُت ،أخرجلله أمحللن ِّالجرمللَا ِّاحلللاكم ِّابللن ماجلله ِّالَيِقللْ ِّالط للاين ،عللن معللاذ مرفوعللا.
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ا ونوعللةِّ ،غيللاْ كللا أكللكال الحللنُن الس ل ِّالَللنعْ س لواِ! ِّمل َُللق لللنُِم مللن اإلسللال إال
ن للا حيللاهتم اِلللا

با سللرةِّ ،ثقافحِللا النُنيللة ا حوارثللةِّ .كللان ذلللك ِّحللنه كفلليال رفل مجللرة

اإلسلال ؛ محوقللنةً علنة أجيللال ،حتلو رمللاَ الكفلر ِّاإلحلللاَ! للَلك كللان الحشلرُذ القللرآين حيصللن
أحكا اللَِّاٍ ِّالطلالق ِّا وارُلتِّ ،ملا بفلر عنِلا مجيعلا؛ بجرسلانة ع يولة ملن احللنَِّ ،جعهِلا
اهلل من محاه ِّمن ِمارمهِّ .إيا بقو بعثة الحكنُن بقعاَة بناِ كلا ا فلاِيم اإلسلالمية ،ا حعهقلة
با سلرة يف الللنفس ِّيف ا حوللذِّ .إغفللال جتنُللن ِللَه ا علاين يف ا مللة لللن ُنللحيف عنلله بعثللة كللامهة
كامهةِّ .لهسرة يف اإلسال قيوحان أساسيحان ،البن من االنحَاه إليِوا عنن الحكنُن.
 الولى :قيمة ِالعـرإِّ .ذللك عهلى ملا قلرره عهولاِ ا قاصلن يف أصلول الضلرِّرُات
اِلوسِّ .إيا العتره قيوة خهقية ،برجذ إىل أخالق إسالمية كث ة ،من أمهِا :احليلاِ ِّال ل ة.
فأملا احليلاِ ففيلله ملن النصلو مللا ُكفلْ؛ عهله كهيللة ملن كهيلات ا خللالق يف اإلسلال ِّ .مللن
أمجذ ما ِّرَ يف ِلَا حلنُت النليب صلهى اهلل عهيله ِّسلهم( :إن احليلاِ ِّاإلميلان قَ ترنَلا مجيعلا ،فلقذا
رفلذ أحلنمها رفللذ اآلخلر!)(ِّ )168مثهله قوللله عهيله الصلالة ِّالسللال ( :إ عن لكلا َُلن َخهَقلاًِّ ،إ عن
َخهَ َق اإلسالت احلياَِ!)(ِّ )169أملا ال ل ة فيكفلْ فيِلا حنُثله صلهى اهلل عهيله ِّسلهم أُضلا( :إن
اهلل بعللاىل َُل َل َارِّ ،إن ا لؤمن ُ للارِّ .غ ل ة اهلل أن ُللأت ا للؤمن مللا حللر اهلل عهيلله)(ِّ .)170كللر
حلف ذلك عنَا من الحشرُعات ،اا ُحعهق بأركان الَِّاٍ ِّعقلوَه ِّآَابلهِّ ،كلَا بعلل احللنَِّ
الراجعة إىل صونه من كا لَ غوذ ،كحن الَ ِّحن القَوِّ .العللة اآلن ليسلو طَعلا باحللنَِّ،
ِّإيا با ع الَا من أجهه كرعو بهك احلنَِِّّ ،ذلك ِو ال العوا النعوا.
 الثاني ــة :قيم ــة الـ ـ َّرِحم .معن للاه االص للطالحْ الش للرعْ"ِّ .ال لعرتح َم" مفِ للو كه للْ يفال للنُنُ ،ق للو عهي لله ع للنَ كَ ل م للن ا حك للا الش للرعية ،ال للِت ب للن م احلي للاة الَِّجي للة م للا ُض للون
اسللحورار ِوُحِللا اإلسللالميةِّ ،انحسللاِبا الللنُ يف ذرُحِللا إىل ُللو القيامللة! فللالرحم ليسللو ِللْ
ذلللك ال شللاِ الَطل الللناخهْ الللَا حيحضللن ا نللني يف بطللن أملله فحسللب .ذلللك معل ل للوا
 168رِّاه احل للاكم ِّالَيِق للْ ع للن اب للن عو للرِّ .ص للححه ا لَ للاين .ان للر ح للنُت رق للم 1611 :يف ص للحي
ا امذ.
 169رِّاه ابن ماجهِّ .حسنه ا لَاين يف صحي ا امذ.
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صللروِّ .إيللا ا قصللوَ بللالرحم يف السللياق الحشلرُعْ ِللو :وللو العالقللات الشللرعية الحعَنُللة،
الللِت بنشللأ عللن اللَِّاٍ الشللرعِّْ ،عوللا ُجربللب عنلله مللن نسللاِِّ .للْ عالقللات ا بللوةِّ ،ا مومللة،
ِّالَنللوةِّ ،ا للنَِّةِّ ،العوومللةِّ ،اِلؤِّلللة ...إخلِِّ .للَه عالقللات بعَنُللة ،مع ل أهنللا راجعللة إىل
اعحَلار الشلر لا بالنرجلة ا ِّىل ،ال إىل لرَ االعحَلارات الطَيعيلة ِّالَيولوجيلة! فأنلو بلرن أن
ابللن الللَ ِللو ابللن بيولللوجْ حقيقللْ ،لكنلله مللذ ذلللك ال ُهحللق بوالللنه كللرعاِّ .إيللا ُهحللق بأملله
لرِّرةً .فحَللني أن العالقللات الرمحيللة إيللا بعحللل باعحَللار الشللر ِِّ .للَا ِللو ا عل الحعَللنا فِللو
الللرحمِّ .مللن ِنللا كانللو كللع ًة مللن كللعائر اإلسللال َُ ،عَللن اهلل ِبللا إنحاجللا كللرعيا أِّال ،مث بتللراً
ِّب للوق اً ،مث خنمل لةً ِّص للهةً .ن يف بأسيس للِا ِّإنحاجِ للا بأسيس للا له للنُنِّ ،إنحاج للا فاِيو لله يف
النفس ِّيف ا حوذِّ .يف صهحِا صهةً آلصربه اإلميانية يف ا جيال.
ِّمن ِنا فقن قرهنلا احللق سلَحانه ِّبعلاىل بأصلا الحوحيلن ،اللَا ِلو أصلا ا صلول يف
اإلسال ؛ لت َوا ا من أثر بالل يف حف النُن ِّاسحوراره يف ا حولذِّ .ذللك يف قولله بعلاىلَُ( :لا
أَُلَِا النعاس ابعل َقواغ ربع َكم الع تَا خهَ َق َكم من نلع غفس ِّ ت
اح َنة َِّ َخهَ َق تمغنل َِلا َعغِّ َج َِلا َِّبَ ع
لت تمغنل َِ َولا تر َجلاالً
َ
َ
َ
َ
َ َ
َكثتل اً َِّنت َسللاًَِِّ .ابعل َقلواغ اهللَ العل تلَا بَ َسللاِلَو َن بتل تله َِّا غَر َحللا َ .إت عن اهللَ َكللا َن َعهَل غلي َك غم َرقتيَلاً)(النسللاِ.)1:
فحقون الرحم راجعة إىل حف حقوقِا الشرعيةِّ ،صيانة أحكامِلا الحكهيفيلة ا نوطلة ِبلا بعَلنا
هلل رْ العللا ني .فِللْ إذن كللع ة ُعَللن اهلل ِبللا أصللالةً .باسللحورارِا ُسللحور الللنُن ِّبانقطاعِللا
ُنقطذ! ِّلَلك قال سَحانه( :ذَرُعةً بلعضِا تمن بلعل ِّاهلل َتمس ت
يم)(آل عورانِّ .)12:يف
َ غ َ َ هلل
َغ ََ
يذ َعه هلل
احلللنُت القنسللْ( :قللال اهلل بعللاىل " :أنللا خهقللو الللرحم ِّكللققو للا امسللا مللن امسللْ ،فوللن
ِّص ل ل ل ل ل ل ل ل ل للهِا ِّص ل ل ل ل ل ل ل ل ل للهحهِّ ،م ل ل ل ل ل ل ل ل ل للن قطعِ ل ل ل ل ل ل ل ل ل للا قطعح ل ل ل ل ل ل ل ل ل لله! ِّم ل ل ل ل ل ل ل ل ل للن بحعِ ل ل ل ل ل ل ل ل ل للا بحح ل ل ل ل ل ل ل ل ل لله!)()171
ِّقال رسول اهلل عهيه الصالة ِّالسال ( :ما من مولوَ إال ُولن عهى الفطرة ،فأبواه ُِوَانله ،أِّ
ُنص لرانه ،أِّ ميكسللانه .كوللا بنللحيف الَِيوللة ِبيوللة مجعللاِِ ،للا حتسللون فيِللا مللن جللنعاِ مث
ت
ُقل ل ل للول" :فتطغل ل ل للرةَ الهعل ل ل ل تله العل ل ل ل تلِت فَطَل ل ل للر النعل ل ل للاس عهَيلِل ل ل للا الَ بَلَل ل ل ل تلن ت
ُن
ُا ِلَغهل ل ل ل تلق الهعل ل ل ل تله .ذَلل ل ل ل َ
َ َ غَ
لك الل ل ل للن َ
َ
َ
غ َ
172
الغ َقي َم"".الرِّ .) ()"11:
 171أخرجه أمحنِّ ،الَخارا يف ا َْ ا فلرَِّ ،أبلو َاَِِّّ ،الجرملَاِّ ،احللاكم ،كهِلم علن عَلنالرمحن بلن
عوو .كوا أخرجه احلاكم عن أِّب ِرُرةِّ .صححه ا لَاين يف صحي ا امذ الص .
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ت
ِّأحسللب أن قوللله بعللاىل (النعلتليبِ أََِّىل بتللالغو غؤتمنت ت
اجللهَ أَعم َِللابَل َِ غم َِّأَِّلَللو
َ َ
َ غ
ني مل غلن أَن َفس ل تِ غم َِّأ غَعَِّ َ
ت
تت
اغ َرحل للات بلعضل للِم أََِّىل بتل لَلعل تيف كتحَل ل ت ت ت
ُن إتعال أَن بَل غف َعهَ ل لوا إت َىل
لاْ الهعل لله مل ل َلن الغ َول ل غلؤمن َ
غ َ َغ َ َ غ غ َ غ
ني َِّالغ َو َِل للاج تر َ
ت
ت
لك تيف الغ تكحَل ت
لاْ َم غس لطَوراً)(ا ح لَاُْ )6:حكللاِّع يف مقاصللنه القرآنيللة
أ غَِّليَللائت َكم عم غع َرِّف لاً َكللا َن َذلل َ
الكلللن قصللن بشلرُذ أحكللا ا وارُللت ،إىل مقاصللن ا ِّلوُللات ا عنوُللة الجربوُللة ِّالرِّحيللة ،الللِت
بقضللْ بقَمللاٍ النعسللب  -مللن أِللا الللرحم الواحللن  -بعضلله يف بعلللِّ ،ر عالقابلله الحعَنُللة
بعضِا فوق بعل؛ متحينا حلصن ا سرة النُ ِّ ،حف ا لسياجِا الرِّحْ الع يم.
ِّعهيه فقن اسحورار "ا سرة" مفِومِا اإلسالمْ؛ ِو الَا ُضون بقلاِ ثقافلة "ا ملر
با عرِّو ِّالنِْ عن ا نكر" عهى ا سحون الشعيب  .ذللك أن الححصلينات ا سلرُة بلرِّب ذِّق
ا يللا؛ مللا ُنكللر كللا مللا خللال "معرِّفلله"ُِّ ،نحصللر لكللا مللا ِّافقللهِّ .بللَلك كهلله بَللني للاذا
جعهناِللا أساسللا مللن أسللس العوللا الللنعوا يف بعثللة الحكنُللن .خاصللة يف ِللَا العصللر الللَا
صارت مفاِيوِا الشرعية عر ة لالجحثاذ ِّالحنم ! سلواِ عهلى ا سلحون الحشلرُعْ القلانوا،
أِّ عهى ا سحون ا خالقْ الجربوا.
 -4القضية الرابعة :علـم الـدين .ملن ا عهلو أن "برمجلة" اإلملا الَخلارا ،مشلِورة

جنا يف كحاْ العهم من صحيحه؛ لَاْ( :العهم قَا القول ِّالعوا؛ لقلول اهلل بعلاىل" :فلاعهم
أنله ال إلله إال اهلل"(ِمولن .)49:فَلنأ بلالعهم)(ِّ .)173العهلم باعحَلاره قضلية ملن قضلاُا "بعثلة
الحكنُن" ركن من أع م أركان الَعت ِّاإلحياِ؛ غاُةً ِِّّسيهةً ،فَالعهم كانو ِلَه ا ملةِّ ،بله
بكون مرة أخرن رول اهلل.

 173صحي الَخارا ،كحاْ العهم.
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ِّالطرُ للق الفعه للْ ل للَلك ُك للون بَن للاِ أم لرُن اثن للني يف العه للم ،مه للا :الحأِي للا ِّالحأص لليا.
فالحأِيللا :راجللذ إىل مشلرِّ بكللوُن َيفَللب مللن الشللَاْ يف العهللو الشللرعية ،اللن أِللرت فلليِم
ااُ للا العَقرُ للة يف طه للب العه للم؛ ح للىت ُححققل لوا مفِ للو العالتوي للة بك للا معانيِ للا الحخصص للية

ِّالجربوُةُِّ ،كونوا بالفعا أِال لالبصاو بهقب " َعالِم" عن جنارة ِّاسححقاق .عهى مسلحون
ا هَ َكل تلة الفقِيللةِّ ،الربانيللة اإلميانيللةِّ ،القيللاَة الجربوُللة االجحواعيللةِِّ .للْ أركللان العالتويللة الثالثللة،

كوا ما بيناه مفصال بأَلحه يف رسالة "مفِو العالتوية".
ِّأمللا الحأصلليا :فِللو راجللذ إىل مش لرِّ حتقيللق قضللاُا العهللو الشللرعية عامللةِّ ،خاصللة ا حكللا
الفقِيللة منِللا؛ بربطِللا بأَلحِللاِّ ،بنللاِ منللاِيف اسللحنال اِّ ،مقارنللة مللَاَِِاِّ ،بوجيلله خالفِللا
العللاِل ِّالنللاعلِّ .القصللن مللن ذلللك كهلله إيللا ِللو إحيللاِ الثقافللة الفقِيللة ا صلليهةِّ ،جتنُللن ا هَ َكل تلة
االجحِاَُة يف ا مةِّ ،إعاَة بت أَْ اِلالو؛ ما أعا ا مة بسلحعين قلنرهتا عهلى اححضلان
اآلراِ ا حعللنَة يف العهللم ،مللا َامللو بسللحكيب لهَلللة الشللرعية ا عحلللة ،مللن كحللاْ اهلل ِّسللنة
رسول اهلل صهى اهلل عهيه ِّسهمِّ ،ما انَ عهيِوا من أصول االسحنالل ِّقواعنه.
ذلللك أن غيللاْ الثقافللة الفقِيللة جتنُللنا ِّاجحِللاَا ،قللن أَن با مللة يف كث ل مللن ا حيللان إىل
ا ولوَ عهللى ال لواِر ملن النصللو  ،أِّ إىل الحكللرَ ملن ا َلللة كهيللةِّ .كلال ا ملرُن خلرٍِّ عللن
حن االعحنال يف العهلمِّ .كالمهلا أُضلا ملؤَ إىل ا ولوَ ِّالحقهيلنِّ .قلن بَلني باسلحقراِ النصلو
الشرعيةِّ ،مالح ة جتارْ الحارُخ اإلصالحْ لهوكحوذ اإلسالمْ القنمي :أنه ال جتنُن حللال
ا مل ل ل للة إال بحكنُل ل ل للن فقِِل ل ل للا! ِّال جتنُل ل ل للن لهفقل ل ل لله إال بحكنُل ل ل للن مناِكل ل ل للهِِّ .ل ل ل للو مقصل ل ل للوَنا
بالحأصيا)174(.

 في تجديد المناه العلمية:حن للن يف حاجل للة إىل جتنُل للن قض للاُا العهل للم ،نعل للم؛ ِّلكنن للا يف حاجل للة أكل للن إىل جتنُل للن
مناِكللهِّ .إيللا قضللاُاه بَلََل هللذ ناِكلله .فللقذا جتللنَت ِللَه؛ جتللنَت بهللك بالض لرِّرةِّ .العكللس
ليس بصحي !

174

لَُاَة الحفصيا ميكن مراجعة كحيَنا الَا ِّ عناه َا ال ره" :مفِو العالتوية".
159

ِّجتنُللن ا نللاِيف ِللو الكفيللا بحللأط بعثللة الحكنُللنِّ ،إسللناَِا عهللى ا سللحون العهوللْ،
الللَا ِللو الوعللاِ ا للامذ حلركحِللا بأصلليال ِّبوجيِللاِّ .منللا الحكنُللن ا نِكللْ ُكللون بقحيللاِ
الصناعة الفقِية ا قاصنُة ،بضوابطِا الشرعية؛ بعثا ِّجتنُنا.
إن مشكهة العهم ِّالعهواِ اليو إيا برجذ إىل وور َِه الصناعة ِّننرهتا.
ِّا قصللوَ ب ل(الفقلله) ِنللا :ا عل ا صللنرا لهفل  ،ال االمسللْ ،أا الفقلله مللن حيللت ِللو
حركلة عقهيللةِّ ،نشلا ذِل بالقصلن ا ِّلُ ،نحكِللا العقللا ا سلهم .فالفقلله علن اهلل ِّرسلوله إيللا
ُقلذ بعقلا العلامل الربلاين احلكليم – ِّالعقلا منلا الفِلم ِّالحكهيل  -ملا كلان عَلنا هلل خا لعا
ضلر اهلل عَللنا
لسللهطانه .فللَلك الفقلله ِللو ا قصللوَ يف حللنُت النلليب صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم( :ن ع
ْ حامللا فقلله إىل مللن ِللو
ِّر ع
مسللذ مقللالِت فوعاِللا ،مث به ِللا عل  .فَل َلر ع
ْ حامللا فقلله غل فقيلله! َ

أفقه منه!)( )175إخل .

ِّالفقه ا قاصنا كان أِم مالم بعثة الحكنُن يف القرِّن ا كرُة ا ِّىل ،مذ اإلما
الَِراِّ ،ربيعةِّ ،أِّب حنيفةِّ ،مالكِّ ،ا ِّعاعِّْ ،الهيت بن سعنِّ ،الشافعِّْ ،أمحن ِّغ ِم.
حنن اليو يف حاجة  -عهى مسحون جتنُن الفقه  -إىل ثالثة أعوال منِكية:
 الوس :بعت الثقافة الفقِية الجراثية؛ فِوا ِّبناِّالِّ .من احلت َكم ا أثورة علن بعللالعهوللاِ قللو م( :أِّل الحكنُللن قحللا ا ا للْ رثللا!) ِّإيللا ا قصللوَ بَعللت الثقافللة الفقِيللة :بعللت
ا ف ل ل للاِيم ِّا ص ل ل للطهحات الض ل ل ل لرِّرُة يف العه ل ل للمِّ ،جتنُ ل ل للن ب ل ل للناِّ ا .ذل ل ل للك أن َرِّس مع ل ل للاين
ا ص للطهحات الفقِي للة ِّ للياعِا ِ ،للو ا للا ُس للَب غاُل لة االخ للحالل يف الفِ للمِّ ،االحنل لراو يف
الحطَيق؛ اا قن ُنحيف غهوا يف النُنِّ ،خرِّجا عن مقاصنه الشرعية؛ فحنَل أحاكوه عهلى غل
مناع ا! ذلك أن بعلل أعلال اللنعوة اليلو ملثال؛ ال ُعرفلون ملن نصلو

القلرآن ِّاحللنُت إال

حكولني كلرعيني اثنللني :الوعــوب والتحـريم! فكهوللا ِّرَ ا ملر عنللنِم محهلوه عهللى أصلهه مللن
 175رِّاه أمحللنِّ ،ابللن ماجلله عللن أنللس مرفوعللاِّ .صللححه ا لَللاين يف صللحي ا للامذ الص ل  ،رقللم:
 .6765كوللا رِّاه الجرمللَا ِّالضللياِ عللن عُللن بللن ثابللو مرفوعللا ،بسللنن صللحي كوللا يف صللحي ا للامذ.
رقم.6761 :
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الوجللوْ! ِّكللَا حيوهللون النِللْ مطهقللا عهللى أصللهه مللن الححللرمي؛ للليس هنللم أِهللون القاعللنة
ا نرسللية ا شللِورة( :ا صللا يف ا مللر الوجللوْ؛ إال أن بصللرفه قرُنللة إىل النللنْ أِّ اإلباحللة.
ِّا صا يف النِْ الححرمي؛ إال أن بصرفة قرُنة إىل الكراِة) ،كال! فِو حيف ِلا ،لكنله ال ُفقله
بن لَُهِا! فِللو بكللا بسللاطة (حامللا لللنليا الفقلله) ِّللليس (بفقيلله)ِّ .بينِوللا فللرق كَل ِِّ .للو مللا
عل عنه احلنُت النَوا السابق ذكره (فلرْ حاملا فقله لليس بفقيله!) إذ ال ُعلرو ملثال كيل
ُراع للْ عناص للر الس للياق الثالث للة :م للن القل لرائنِّ ،السل لوابقِّ ،الهواح للق؛ ِّال كيل ل ُراع للْ قواع للن
النالل للة ُِّوأفِ للاِّ ،ال م للا ُلَ غع تو ل َلا م للن من للاِيف االس للحنالل ِّم للا ُلَ غِ تو للا ،حس للب طَيع للة احلك للم
الشرعْ ِّ اله ،من العَاَات أِّ العاَات! فحوهلوا النلاس عهلى العنلو؛ جِلال بصلناعة الفقله،
ِّمللالوا عللن الوس للا ِّاالعحللنالِّ ،خرج لوا عللن حللن اإلمج للا  ،الللَا جع للا ا حكللا الحكهيفي للة
موععللة عهللى اِلوسللة ا عرِّفللة :الوعــوب والنــدب واإلباحــة والكراهــة والتحــريم .لقللن كانللو
َِه ا مور معهومة من النُن بالضرِّرة ،بلا كانلو ثقافلة كلعَية ُلو كلان (الفقله) إملا ا ملة،
ِّمنِيف بهقيِا عن اهلل ِّرسوله.
إن الفقلله صللناعة! ال بللن مللن إحيائِللا بالَحللت يف مناِكِللا؛ حللىت بصللَ يف محنللاِّل
(الحناِّل الثقايف) لهمة.
ِّميثللا ا صللطه الفقِللْ عنص لرا مللن أِللم عناصللر اإلحيللاِ الثقللايفِّ ،قنللاة مللن أخطللر
قنلوات الحللناِّل ا فِللومْ ،للنِيف الحفكل الفقِللِّْ .لللَا فِللو ُعحللل مللن أِللم أِّلوُللات الَحللت
العهوْ ،ن را القلَل عهلى العهلم ملن صلهَه ،ال ملن َمهَ تحله ِّحواكليهِّ .لهسل فلقن غاللب
الَحوذ العهوية اليو يف النراسات ا كاَميية؛ بعاين من ا َال الشنُن يف ا نِيف؛ ذلك أهنلا
بعاين أعمة يف االسجرابيكيا العهويةِّ ،أعمة يف الشرِّ ا نِكية.
أما ا عمة االسجرابيكية فِْ بحوثا يف غياْ القصن العوراين يف الَحت ،الَا ُراعْ
حاجللات ا مللة الكلللن يف بنللاِ الحفكل ا نِكللِّْ ،بللوف مللاَة عهويللة صللاحلة لَنللاِ ا سللحقَا
العهوْ يف ا ال الشرعِّْ .ذلك ا ط ى عهى أغهلب بهلك الَحلوذ؛ ملن االرجتلالِّ ،نفسلية
رََِّ ا فعللال! فكهوللا ألقللى اإلعللال عهللى ا مللة كللي ا مللن القضللاُا ،أِّ كهوللا أثللار (اآلخلرِّن)
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كي ا من الشَِات؛ رأُلو الَحلوذ عهلى علره العلامل اإلسلالمْ ِّملاِ جامعابلهِّ ،معاِلنه؛
بنصللب عهللى مو للو الشللَِة بالَحللت لَضللذ سللنني! بينوللا كللان ُكفللْ ذلللك أن ُصللنر فيلله
(ب للألي ) فق للا ،أِّ ح للىت ع للنة (ب للآلي ) ال (ر للت)ِّ .ف للرق عن للنا ب للني مفِ للو (الَح للت)
ِّمفِو (الحألي ) .فالحألي  :مجذ ا ِو موجوَ من العهمِّ ،بصني له ،مث عره له منِيف
إنشللائْ .فللا ؤل أوللذ ا فكللار أِّ ُعيللن إنحاجِللا ،مث ُعر للِا عر للا حسللنا يف كحللاْ .أمللا
(الَحلت) :فِلو كشل عللن ِلول )176(.إنله جتنُلن يف بنللاِ العهلم ،أِّ عُلاَة – مِولا قهللو
– يف صللرحه ِّعورانللهِّ .مللا أَق كهوللة ِّب بكللر بللن العللرِّب ا عللافرا رمحلله اهلل يف ِللَا! قللال:
(ِّال ُنَ ْ حلصي أن ُحصنن إىل بصني ؛ أن ُعنل علن غر لني :إملا أن َيلجر معل  ،أِّ
َُح للن ِّص للفا ِّمحن للا! (ِّ )...م للا س للون ِ للَُن ال للوجِني فِ للو بس للوُن ال للورقِّ ،الححه للْ رهي للة
السرق!)(.)177
إن ا مة اليو يف حاجة إىل الَحت يف الجراذ الفقِْ ،أصوله ِّفرِّعه؛ حتقيقا ِّجرألا
ِّجتنُللنا؛ مللا ُضللون بطللوُر مناِكلله ِّبللت ثقافحلله .كوللا أهنللا يف حاجللة اسللحعكالية؛ لوق ل
الن ل لَُ احلاص للا الي للو يف ا امع للات العربي للة ِّاإلس للالمية ،حي للت هت للنر ا م لوالِّ ،الطاق للات،
ِّا عوار ،يف إصنار ِّفرة من الحآلي باسم الَحت العهوْ!()178
إنلله ال بللن مللن بنللاِ (اسلجرابيكيا الَحللت العهوللْ) لنراسللة ا للنِّن مللن كللا عوللا؛
قصن حتقيق بعثة الحكنُن يف ا امعلة؛ ملا ُ طلْ حاجلات ا ملة ا سلحقَهية ،يف فقله اللنُن
 - 176ن .أ نُات الَحت يف العهو الشرعية.92:
 177عار ة ا حوذا كر سنن الجرمَا.2 /1 :
ِّ 178با ناسللَة فقللن رأُللو عللنة (رللوذ) أَنللَت يف مو للو ا لرأة يف السللنوات ا خل ة ،أِّ سللكهو لنيللا
بعل الشِاَاتِّ .باالسحقراِ كانو القضاُا ا نرِّسة يف أغهب َِه الَحوذ ِلْ ِلْ! ِّا نِكيلة ا حَعلة
ِْ ِْ! ِّالنحائيف ا حوصهة إليِا ِْ ِْ! اذا السَب بسياِ :لو أن مو لو ا لرأة يف اإلسلال قلن قحلا
رثا من لنن النارسلنيِّ .ملا بقلْ فيله لال إال (لهحلألي ) باالصلطال ا لَكور! ِّملا كلان ُنَ لْ أن نكلون
كهوللا ألقللى كلليطان ال للرْ؛ يف رِّ عوالئلله ِّمقاِّليلله كللَِةً؛ أن هنللب بكللا طاقابنللا إلصللنار الَحللوذ،
ِّإَناع ا طرِّحات!
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ِّالللننيا! ِّمللن أجللا ذلللك؛ ال بللن مللن إَنللاع العنصللر الثللاين ،مللن ا عوللال ا نِكيللة الثالثللة،
لهحكنُن الفقِِِّْ ،و:
الثاني :تجديد أصوس الفقه بعمقه المقاصدي.
ِّليس مع ذلك عنلنا إل لاِ العولا بالقيلاسِّ ،مسلالك الحعهيلا ،عهلى ملا ُلراه بعلل
الفضل للالِ)179( .كل للال! فل للال ب ل لَال ا نِكيل للة ا ص ل لولية يف أغهل للب قواعل للنِا صل للاحلة ليفعول للال
ِّاالسحعوال ،يف إنحاٍ الحفك الفقِْ ا نُن ِّ َطهِّ .إيا ِْ يف حاجة إىل كش رصينِا
العهوْ الضخم أِّال .مث بطوُر قواعنِا اإلجرائية؛ ما ُضون اسحيعاْ قضاُا العصر احلنُت،
بشكا مناسب قاصن الشرُعة ثانيا.
فهــي إذن؛ فــي حاعــة إلــى (تكميــل) أكثــر ممــا هــي فــي حاعــة إلــى (تغييــر)ِ .للَه
حقيقة ُعرفِا من خل مناِيف االسحنَا االفقِلْ يف مصلاَرِا ا صليهةِّ .ذللك عهلى ا قلا يف
ِ للَه ا رحه للة م للن ب للارُخ ا م للة العهو للْ .قه للو ِ :للَا للن ك للان ُع للرو طَيع للة ا للاَة ا صل لولية
ِّا قاص للنُة ح للق ا عرف للة ،م للن خ للاِ ا ي للنان .فال للنرس ا ص للوِل غ ل ج للنا ب للالحنو ا نِك للْ،
ِّبالحعللنَ اإلمكللاين سللالك الَح للت ِّاالسللحنَا  .مللا ُكفللا ب طي للة أغهللب احلاجللات العهوي للة
لهمة ،يف العصر احلنُت.

ِّالقياس ا عيارا – ِّال أقول (الضيق) – َِّ ت َذ سَاْ حضارُةِّ ،حاجلات عهويلة،
ما بَال قائوة إىل اليو  ِِّّ .عو له منافلَ لهحوسلعة ،بللع حيلت بنحصلب حاجحِلا عهويلا .ملن
مثللا القواعللن ا آليللة ،كقواعللن االسححسللانِّ ،سللن الللَرائذ ِّفححِللاِّ ،قاعللنة مراعللاة اِلللالو،
ِّقاعنة اطراَ ا صاحل الكهية  ...إخل(.)180
إن احلاجللة اليللو ِللْ يف جتنُ لن الض لوابا ا ص لوليةِّ ،القواعللن ا قاصللنُة ،فيوللا ُحعهللق
بفقه ا ِّلوُات ِّا واعناتِّ .كَا قواعن بربيب احلكاٍ ِّاالسحنالل .فأصول ِلَه ا ملور بكلاَ
بنعللن  .فللاِللاِ ُسللحنَطون مفاِيوِللا نفسللِمَُِّ ،قللى غل ِم مللن أِللا العهللم بللائِني يف فحنللة
 - 179جتنُن أصول الفقه لهنكحور حسن الجراِّب.
 - 180ن .ا وافقات.911 -122/2:
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بعاره ال واِر ِّمقحضيات النالالت! فحنخا ا مة بَلك يف فحنة رََِّ ا فعال ،من مثا ملا
حيصا اليو من افجراق مفحون! ُنشق بني قو ال ُشح هون بالسنة؛ مكحفني فقا بالقرآن! ِّبني
قو آخرُن ال ُشلح هون بلالقرآن مكحفلني فقلا بالسلنة! ِّبلني قلو آخلرُن ال ُقَهلون اجحِلاَا يف
الناللةِّ ،ال يف مقاصن الشلرُعة؛ ِّال ن لرا يف حتقيلق ا نلا بلني عولو ِّخصلو ! ِّقلو غل ِم
بسلليَوا يف بفسل اِلطللاْ الشللرعْ؛ مللا َيللال ا صللول الكهيللةِّ ،الثوابللو الشللرعية .كللا ذلللك
رََِّ أفعال ال كعورُة؛ بسَب غياْ العنل يف العهمِّ ،القصن يف ا نِيف.
إننللا يف حاجللة إىل بكويللا أصللول الفقلله بقواعللن ،بضللون بنللاِ مرابللب الحش لرُذ .للليس
معل ل الجربي للب الحقهي للنا لهص للول :الكح للاْ فالس للنة فاإلمج للا فالقي للاس .ك للال ! فِ للَا بربي للب
منرسللْ ،ال إكللكال فيلله ِّال خللالوِّ ،إيللا القصللن منلله بيللان قللوة احلكللة الكهيللة لهللنلياِّ .أمللا
قواعللن الجربيللب الحش لرُعْ ا طهللوْ جتنُللنِا؛ فِللْ ا حعهقللة بجربيللب الحفك ل الفقِللْ ،الضللابطة
راحهه الَِنية ،بلنِا مرحهلة الفِلم لهلنال :كيل ُلحم مث مرحهلة االسلحنَا منله :كيل بقلذ
مث مرحهللة الححقيللق لهونللا  :كيل بحنللَل أحوا للا ِّمآالهتللا بللني العوللو ِّاِلصللو

ِّمللا ُعللجرا

كللا ذلللك مللن بقللنمي ِّبللأخ  ،أِّ اسللحثناِ ِّجصلليال ،لهَلللة بعضللِا عهللى بعلللِّ ،بعضللِا مللن
بع ل للل ،إىل غ ل ل ذل ل للك م ل للن س ل لائر ا حل ل لوالِّ ،ا وكن ل للات االس ل للحناللية يف ال ل للنرس ا ص ل للوِل
ِّا قاصنا.
مث أُضا القواعن ا قعنة لقوة الححقيق ِّالحطَيلق عهلى الواقلذ اإلنسلاينِّ ،ميلَان أِّلوُاهتلا
عهى ِّعان قوة احلكم الشرعِّْ .إيا ُكحسب قوبه مصلنره ِّمآلله .فهليس ملا كلر يف القلرآن –
من حيت القوة الحشرُعية – عهى ِّعان ما اكح هو السنة بحشرُعهِّ ،ال ملا كلر يف السلنة عهلى
ِّعان ملا اكللح ا االجحِللاَ بحشلرُعهِّ .للليس مللا أمجلا يف الكحللاْ كوللا فصلا فيللهِ .للَا بربيللب ال
بكاَ جتن له يف أصلول الفقله قواعلن مفصلهة إال قهليال .رغلم أنله جلار يف االعحَلار الفقِلْ للنن
أغهب عهواِ ا مصار ِّا حِنُن الكَار.
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ِّعن اعحَار َِه ا عاين الكهيةِّ ،الجربيَات االسحناللية ،اا سَق ذكلره إمجلاال؛ ُلؤَا
إىل أح للن غه للوُن :غه للو يف اعحَ للار الق للرآن ب للال س للنة! أِّ الس للنة ب للال ق للرآن! أِّ غه للو يف اعحَ للار
النصو

مطهقا بال فقهِّ ،ال منِيف معهو ! ِّإيا ِْ الفو ى يف ا نِيف ِّيف الحفك !
كو للا أنن للا يف حاج للة – بع للن ذل للك  -إىل بكوي للا قواع للن حتقي للق ا ن للا معن للاه الع للا

ِّاِلللا (ِّ .)181بطللوُر ذلللك مللن للال الللنفس إىل للال ا حوللذ .ذلللك أن كثل ا مللن الحضللارْ
بني العهواِ ِّالنعاة اليو  ،يف الفحاِّن ِّيف رسم الحوجِلات الفقِيلة؛ ُرجلذ يف غالَله إىل غيلاْ
مللا ميكللن بسللويحه بفقلله (حتقيللق ا ن لا االجحوللاعْ)ِِّ .للو صللناعة أص لولية َرٍ بعضللِم عهللى
بسللويحِا اليللو ( :بفقلله الحن لَُا)ِِّ .للَا ال ُ لَال يف حاجللة إىل بأصلليا ِّبقعيللنِّ ،مللا صللن مللن
ِل للَا يف ال ل لجراذ القل للنمي ِل للو فعل للال يف حاجل للة إىل (جتنُل للن) بعل للل ياذجل لله .خاصل للة يف ل للال
ا عللامالت ِّالعللاَات .إذ فقلله حتقيللق ا نللا يف مثللا ِللَه ا مللور؛ ملربَا بطَيعللة الَمللان ِّأِهلله.
ُح

بح ِاِّ .قلن ب ل فعلال منله الكثل الكثل  .فلال بلن ملن جتنُلن ذللك ،عهلى كلرِّ العهلم،

ِّقواعن ا نِيف ا صوِل.
ِّأمللا جتنُللن مقاصللن الشلرُعة مللن أصللول الفقلله؛ فِللو – أِّال  -بالصللياغة ا نِكيللة؛ للا
ُوجللن منِللا منثللورا يف كحللب الفقلله ِّأص لولهِّ .معهللو أن مللن فعللا ذلللك مللن العهوللاِ ا قللنمني
ِّاحملللنثني يف ا مللة قهيللا  .ف للال ُللَكر مللنِم غ ل الش للاطيب يف ا قللنمني ِّك لراحه مللن احمل للنثني
كالشلليخ الشللنقيطْ ِّاإلمللا الطللاِر بللن عاكللور .فا فللاِيم ا قاصللنُة ال بلَال مَثوثللة يف كحللب
ا قللنمني للليس فقللا يف الكحللب ا شللحِرة بللَلك كقواعللن ا حكللا لهعللَ بللن عَللن السللال كللال !
ِّإيا يف كحب الفقه مطهقا ِّيف كا كحب ا صول  ،با يف كحب الحفسل أُضلا ِّفقله احللنُت .
حتحاٍ إىل كش أِّال مث إىل صياغة عهوية منِكية عهى ِّاعن القواعن ِّا صول.
ُِّضاو إىل ذللك – ثانيلا  -ملا َعلو إليله احلاجلة ا عاصلرة؛ ملن بقعيلن القواعلن ،الا
ُلَ َقص ل ل َن الش للار بقص لليناً ك للرعيا ،يف بفس ل ل النص للو

الكهي للة؛ الس للحيعاْ ا ف للاِيم ا نُ للنة

لهوصاحل ِّا فاسن ِّاحلقوق ،ما ُنضَا إىل أحكا الشرُعة.
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ِّالحفك ل ا قاصللنا لرِّرة مللن لرِّرات الَعثللةِّ ،أصللا مللن أصللول الحكنُللن .فَ ل ه
بحيه ا مة بني ال واِر ،ما قن ُرفذ كوكة الفكر اِلارجْ من جنُلن .أِّ ُلنخهِا – بالضلن -
يف محاِات الححهيا الَلاط َُِّ .قلى الوسلا بعيلنا علن لسلان ا يلَان! ِّكلِْ ملن ِلَا ِّذاك –
مذ ا س – ِو حاصا! ِّهلل عاقَة ا مور!
االثا :تجديد "أصوس الفقه اليياسي"
إن ِللَا االصللطال َال عهللى مفِللو ِللو يف احلقيقللة مللن مفللاِيم عهللم أصللول الفقلله
معناه العا  .لكننا أفرَناه بالَكر ِِنا؛ ِا بعل الناس به؛ با إلنكارِم إُاه مطهقا! مث لا
له من خطورة يف بعثة الحكنُن .خاصة يف عماننا َِا!
إن "أصول الفقه السياسْ" أمر الع بالضرِّرة عن فقه حتقيلق ا نلا يف أصلول الفقله.
ِّأمل للر الع بالض ل لرِّرة أُض للا عل للن فق لله "اعحَل للار ا للآل" يف مقاصل للن الش ل لرُعة ،كول للا ق للرره اإلمل للا
الشاطيب( .)182مث ِلو  -قَلا ِلَا ِّذاك  -لرِّرة ملن لرِّرات االجحِلاَ ا عاصلر ،ال ُكلون
العامل اليو حِنا رق؛ إال بححصيا َرجة االجحِاَ فيه!
لكن ال بن من بيان أمر:
لأخر الربَللة الحش لرُعية لهحكللا السياسللية يف
لقللن قررنللا يف كحابنللا "الَيللان الللنعوا" ،بل َ

اإلسال ؛ ما ُع علن مفحاحيلة الشلأن السياسلْ َعوُلا( .)183فلَلك أملر آخلر متاملا ،احهل
عوا حنن فيه .إن ذلك ُحعهق بَناِ "اللناميف السياسْ" يف ا ال النعوا.

ِّحنللن نفللرق بللني "اللنللاميف السياسللْ" ِّ"أصللول الفقلله السياسللْ" .فللا ِّل فقلله جَئللْ
بطَيقللِّْ ،الثللاين كهيللات ِّقواعللن .مع ل أن "اللنللاميف السياسللْ" مللا ِللو إال عنصللر جَئللْ مللن
عناصللر "أصللول الفقلله السياسللْ" ،كنسللَة فقلله ا وارُللت مللثال إىل وللو الفقلله ،بللا إىل كهللْ
أصولهِّ .لَلك رأُنا أن "اللناميف السياسْ" – ما ِو عهلم جَئلْ -لليس ِلو ا فحلا ا سلاس
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لَعثة الحكنُن اإلسالمْ .با ِو أمر مقصوَ بالحَذِّ ،ليس با صالة يف جتنُلن العولران اللنُ
لهوكحوذ.
أمللا الثللاين  -أع ل فقلله الكهيللات السياسللية ،أِّ أصللول الفقلله السياسللْ  -فِللو مللنِيف
معرفلة سلنن الححلوالتِّ ،سللنن الحوقعلات ِّا لآالت ،فيولا ُحعهللق بحلنب كلؤِّن ا حوعلات ،عهللى
ا سحون احملهْ ِّاإلقهيوْ ِّالعا ِِّْ .بَا كان مصنرا من مصلاَر فقله اللنعوة اإلسلالميةِّ .ملن
أن أن العامل اإلسالمْ قطعة معَِّللة ،أِّ بلا حرن ميكلن عَ لا علن السياسلة النِّليلة؛ فِلو ملا
َُال ُعيل خارٍ الحارُخ!
ِّمث للا ِل للَه ا خطل للاِ القابهل للة ،يف الفِ للم ِّيف ا ل للنِيف؛ ُ للحم اسل للح فال بعل للل العهول للاِ
ِّبللوأيفِم  -عهللى جاللللة قللنرِم – ِّالللنفذ ب لَعل ا واعللات اإلسللالمية؛ مللا ُللؤَا ِبللا إىل
االنحح للار يف هناُ للة ا ط للاو! أِّ إىل عُ للاَة متَُ للق تم ل َلَتق ا م للة؛ م للا ُؤخرِ للا عش لرات الس للنني إىل
الوراِ!
إن "أصللول الفقلله السياسللْ" لرِّرة مللن لرِّرات االجحِللاَ اليللو  .ال أللوع لعللامل أن
ُحص للنن ليففح للاِ يف الش للأن اإلس للالمْ الع للا  ،ا ل لربَا مص للائر الش للعوْ اإلس للالميةِّ ،أمنِ للا
االسلجرابيكْ ،ا للاَا ِّا عنللوا؛ إال بححصلليا َرجللة االجحِللاَ فيلله .فالبللن إذن مللن إحكاملله،
ِّبنللاِ قواعللنهِّ ،اسللحنَا مناِكلله؛ لضللوان بفك ل فقِللْ سللهيم َُ .ل ِّال ُِللن ُِّ ،ركللن ِّال
ُضها.
إن أصللول الفقلله السياسللْ ِللو قواعللن لفِللم مللا أللرا يف العللاملِّ ،قواعللن السللحنَا مللا
ُناسللَه مللن أحكللا ِّفحللاِّن ،عهللى م لواعُن الكحللاْ ِّالسللنةِّ .أا فحللون بَلنَ لعََل ب ل ه ِّلللو عهللى

ِمهِا فقيا ِْ رمية من غ را ِّ .إيا جاِ النُن ليحنلَل عهلى ِّاقلذ النلاس ،ملا ِلو موصلوو
يف الَمان ِّا كان! ِّأصول الفقه السياسْ ِو الكفيا بَلك الوص  ،يف ال بلنب الشلأن
العا .
ِّميكللن أن بسللحقرن قواعللنه – عُللاَة عهللى ال لجراذ ا صللوِل ِّا قاصللنا – مللن قواعللن
العهو السياسلية ِّاالقحصلاَُة ِّاإلعالميلة .فِلَه ثالثلة لاالتِ ،لْ ملن اِلطلورة ريلت َُعحلل
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اِلللوه يف ِماِّلللة بنللاِ ا مللةِّ ،جتنُللن بعثحِللا مللن َِّن مراعاهتللا؛ لربا مللن ا للامرة مص ل ِا!
ِّنوعا من ا قامرة بوجوَِا! ِّقن عَهتم كرعا حترمي كا عقن ب عهى ال رر ِّا قامرة!
ِّأخل ا ،فلقن جتنُللن العهللم بحهللك ا واصللفات؛ معنللاه جتنُللن العهوللاِ! هنوللا محالعمللان.
كللحالع الصللفة مللذ ا وصللوو .فالعللامل الفقيلله حقللا :إيللا ِللو الللَا بقللنر مللا أحِللن يف اسللحنَا
ا حكا من النصو  ،أِّ من عههِا ،أِّ حكوِا؛ أحِن أُضلا يف بربيلة ا يلا ِبلاِّ .ال ُكلون
ذلللك إال معرفللة الَمللان ِّأِهلله ،عهللى مللا قررنللاه يف أصللول الفقلله السياسللْ .فللَلك ِللو اإلمللا
ا نحصب ،أِّ العامل الوارذ ،ا َعوذ لهحكنُن بقذن اهلل.
خاتمة عامة
ِّبعن،
فواذا بقْ لنا بعن َِا با ماذا بقْ عهينا
الكهوات قن بوابرت عن اهلل ،ج علا عَلاله،
عهووِِّ ،ا
عهوو ما
فيا صاحيب! ِا قن
َ
َ
َ
ِِّللا الَيانللات قللن جللاِت كامهللة عللن رسللول اهلل ،صللهى اهلل عهيلله ِّسللهمِّ ،يف ذلللك مللا فيلله مللن
ِّعهيك من حقوق اهلل رْ العا ني!
عهْ
َ
العهم بالنُنِّ ،ما بربب ع

فواذا حققنا من مقا العَنُة لهوهت ت
ك الع يم ِّماذا حققنا ملن الوفلاِ ِلالقنلا الكلرمي
َ
يف عمللان الحوللرَ عهللى اهلل! ِّالحنكللر حلقللوق اهلل! فكي ل احلللال بنللا ِِّللا عِل َلن اهلل ِّميثاقَلله الللَا
لك برسللاالت القللرآن إىل ُللو
ِّاثقنللا بللهِّ ،أكللِننا عهللى أنفسللنا بللهِ ،للا ِللو ذا كل هلل
لاِن عهل علْ ِّعهيل َ
القيامة! ِّاجَات ِّأعواالً ،ال بكحوا عَنُةَ العَن إال ِبا!

ِّقللن بَللني مللن خللالل مسللالك الفطرُللة أن ِّاجَللات ا سللهم الجربوُللة ِّالنعوُللة يف ِللَا
العصر ثالثة ،نهخصِا اآلن بهخيصا موجَا ،لهحَك ِّالحيس ؛ فوا بقْ بعن العهم إال العوا!
 أِّال :الحَا " الس القرآن" لتحَلهَقْ آُات الرمحنِّ ،الحخهق رقائق اإلميان. ثانيللا :بللالغ رسللاالت اهلل بللنعوة النللاس إىل اهللِّ ،بحكث ل س لواَ " للالس القللرآن" ،بأسيس لاًِّبوسيعاً.
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 ثالثا :الحَا الرباطلات ،ملا فيِلا ملن الحَاملات أربعلةِ ،لْ :كلِوَ الصلهوات ِّالحلَا رباطاهتلا،ِّمناِّملة ا ذكلارِّ ،مقاطعلة آ لة العصلر ا ربعللةِّ ،أِّ لا :الشلركيات ِّاِلرافيلاتِّ .ثانيِلا :ا للال
احل لرا بكللا أصللنافهِّ .ثالثِللا :الَنللا ِّمقنماب للهِّ ،م للاِرهِّ ،أخصللِا العللرا الفللاحلِّ ،الن للر
احللرا ِّ .رابعِللا :اِلوللر ِّا خللنراتِّ .أمللا االلحلَا الرابللذ ِّا خل فِللو :إمسللاك الهسللان عوللا ال
خ فيه من الكال .
ِّقن اخحصلرنا ذللك كهله يف العَلارات ا سلكوكة الحاليلة( :التنـام المجاليـات ،وتبليـ

الرساقت ،والتًام الرباطات!)
ِّال بلنس أن بعلره عوهللك ِلَا ِّغل ه عهللى أركلان الفطرُلة السللحة ،فِلْ ملواعُن قرآنيللة
لحوحيال ا عوال ِِّْ ،كوا فصهناِا من قَا:
 -1اإلخال َ اِن ًة
 -9ت
اآلخرةَ غاُةً
 -1القرآ َن منرسةً
 -2الربانيةَ برنا اً
العهم طرُقةً
َ -5
 -6احلكوةَ صَ ةً.
ل
عِا ُللا صللاحيب َعللناًِّ ،عَ ل ع
فحهللك أصللول َُنيللة صللحيحةِّ ،قواعللن بربوُللة مهيحللة ،عَ لن َ
عهيِا بتنَل َو تاج تَ َك َعضاً!
ذلكِّ ،إيا ا وفق من ِّفقه اهللِّ ،ال حول ِّال قوة إال باهلل.
ِّصهى اهلل عهى سيننا ِمونِّ ،عهى آله ِّصحَهِّ ،سهم بسهيوا كث اً.
ِّكحَه – مكناسة الَُحون – عَن ربه ،راجْ عفوه ِّغفرانه ،الفق إىل رمححه ِّر وانه :فرُن
بلن احلسلن ا نصلارا اِلَرجلْ السكهواسلْ ،غفلر اهلل لله ِّلوالنُله ِّلهولؤمننيِّ .قلن ِّافلق متلا
بصنيفه ُو السَو 27 :رجبِ1428 :ل ،ا وافق لل. 2007/08/11 :
ْح :
ال ُْمل َ
الربَّانِيَّ ِة
برنام َّ
ات إلى الرساقَ ِ
ِمن ال َكلِم ِ
ت
َ
َ
َ
169

تمهيد:
ك بربواُ ،جرجم جلَِاً أساسليا ملن ا قاصلن الجربوُلة لهفطرُلة إىل
"برناميف الربانية" َم غسهَ هلل
الواق للذ العوه للْ؛ إذ ِ للو ُرم للْ أساس للا إىل جل لرُيف ال للنعاة ال للَُن بقمك للاهنم االك للح ال بالعو للا
النعوا عهى ا نِاٍ الفطرا اللَا أصلهناه ِبلَا الكحلاْ؛ ِّملن ِنلا كلان منخهله ا سلاس إيلا
ِو بهقْ رساالت القرآن ا حعهقلة بصلفات "الربانيلة" ملا ِلْ إماملة َعوُلة بالنرجلة ا ِّىل كولا
سجرن رول اهلل.
ِّلللَلك فقللن جعهنللاه منَنيللا عهللى بهقللْ ووعللة مللن احلقللائق اإلميانيللة ،ا سحخهصللة مللن
اآلُلات القرآنيللة ِّالَيانلات النَوُللة ،اللِت جللن ال للره ا قصلوَ .ذلللك أن اللنُن يف ووعلله إيللا
ِو رسالة كهية كامهة .ال ُسلحقيم االكلح ال بله ِّاللنخول إىل فضلائه َُ -نلاً َِّعلوًة  -إال ملن
خللالل بهقللْ خطابلله الرسللاِل حقيقللةِّ .ال ُللحم ذلللك عهللى  -ا سللحون الجربللوا  -إال بللالجرقْ
ا حللنرٍ عللل مسللالكه َرج لةً َرج لةًِّ .ذلللك منارسللة خطابلله ،لللرَه إىل ِّحنابلله ِّكهوابللهِّ .إيللا
ِّحنابلله ووعللة مللن الرسللائا ،بعضللِا ُنَل عهللى بعلللِّ ،بعضللِا ميِللن لللَعلِّ .لللَلك كللان
عت
ُن ُلَََله َ للو َن
الق للرآن ِب للَا ا عل ل "رس ــاقت"ِ ،ك للَا و للذ ا ؤن للت الس للامل .ق للال بع للاىل( :ال للَ َ
ت ت
َحللناً إتالع اهللَ ََِّك َفللى بتللاهللت َح تسلليَاً)(ا حلَاْ( )12 :قَل غلا إتين
تر َسللاالَت اهلل َََِّيغ َشل غلونَهَ َِّالَ ََيغ َشل غلو َن أ َ
ت ت ت
َح هلللن َِّلَ غلن أ تَج َلن تملن ََِّنت تله َم غهحَ َحلناً إتالع بََالغلاً م َلن اهللت َِّتر َسلاالَبتته)(ا لن-99 :
لَن َأل َتين م َلن اهلل أ َ
.)91
مث إن بهقْ الرساالت ال ُحم إال منارسة خطاْ كا رسالة عهى حنةِّ ،رَِا – كوا
ذكرنللا  -إىل ِّحللناهتا الجربوُللة ِّمكوناهتللا االبحالئيللةِِّ ،للْ ا سللواة بالكهوللات .فكللا كهوللة مللن
كا رسلالة حتولا ابلحالِ عوهيلا بربوُلا .ال ُلحم بهقيله ِّالححقلق قهقله ِّصلفحه ا فِوميلة ِّاِلهقيلة،
ت ت
تت
يم َربلَلهَ
إال بالعوللا ِّا اِللنةِِّ .للو مع ل االبللحالِ بالكهوللات يف قوللله بعللاىلَِّ ( :إذ ابغلحَلهَللى إبغل َلراِ َ
بت َكهتوات فَأََمتعِ عن قَ َال إتين ج ت
ك لتهن ت
عاس إت َماماً)(الَقرة.)192 :
اعهَ َ
َ
َ
َ
ِّلَلك كان َِا اللناميف ُنطهق يف بهقيه حلقائق القرآن – عل منارجه الجربوُة  -ملن
الكهوات إىل الرساالتِّ .ذلك ِو مسهك القرآن يف جرُيف أئوة ا نن من النعاة احلكولاِ.
ِِّو مع الربانية.
ِّمن ِنا كان لنا أن نعرو الربانية بأهنا:
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ب ــالقرآن ،عل ــى اقلتـ ـًام بحقائق ــه اإليماني ــة،

 مرتب ــة اإلمام ــة ف ــي مجاه ــدة ال ــنفوالتخل بِ ِح ْك َمتِ ِه الرحمانية؛ إخالصاً ِ أوقً؛ حتى تفنـى فـي دعوتهـا عـن كـل حظوظهـا،
فــال يقــوم شــي منهــا إق وبــه! اــم شــهادةً بــدلك علــى النــا  ،تربيـةً ودعــوةً ،اــم صــبراً
واحتياباً.
ِّلنا أن ننرس حقائق َِا الحعرُ – بشواِنه القرآنية  -من خالل العناصر الحالية:

 -1الربانية توحيد ،وإخالص

وحـدَ ،وتجـرد مـن كـل حـوس علمـي ،ومـن كـل قـوة

مادية ،وكل عاَ اعتماعي أو سياسي ،وتبرؤ من الشرك والشركا  .واقستمداد فيها إنما
ه ــو مـ ــن ا  ،ومـ ــن ا وح ــدَ .فهـ ــي مدرســـة إلقامـــة ال ــدين  ،عل ــى مـــواهين الفطـــرة
الخال ــة ،ومجاهــدة دائمــة للــنف ؛ أن تنحــر عــن ق ــد التعبــد الخــال

فــي الــدين

والــدعوة ،فتًيـ ـ به ــا الهــوا إلــى مراع ــاة الحظــول الخيييــة ،م ــن شــهوات الش ــهرة،

ومفاتن الماس والعماس ،ومراتب المناصب واللقاب! ولير ذلك مـن الخـوارم المهلكـة
للدين والدعوة عميعا!

فَّنما الربانية في الدعاة إمامة تربوية شاملة ،ق يجوه أن تخرج أبدا عـن فَـلَ ِ
ـك (إيـاك
ـل عُـالَِ ،عل ِْميّـاً
نعبد وإيـاك نيـتعين)؛ ولـدلك فهـي ق تقـوم إق  ،وق تيـتقيم إق ب ِـه َع َّ
ودعويــا .فــأوس مــدارعها تحقي ـ العبديــة الكاملــة  ،وتجريــد القلــب مــن ســائر الليــار
والكدار ،والتخل بأخالو القرآن الخال ة

الواحد القهار! ولدلك كان مأخـدها مـن

كتاب ا  ،تعلما وتعليمـا وتدارسـاً وتًكيـةً .فهـي ميـلك تعليمـي تربـوي مـأمور بـه شـرعا؛
ت
ت
لرعاية حقوو ا وحف حقائ اإليمان في النا  .قال بعاىلَ ( :ما َكا َن لََ َشر أَن ُلَ غؤبيَهَ الههَ
ت ت ِ
ت
ت
ت
ِ
لول لتهنع ت
ين تمَلا
اْ َِّ غ
غم َِّالنَََل عوةَ مثَع َُل َق َ
لاس َكونلَواغ عََلاَاً ِل ملن ََِّن الهله َولَــكن ُكونُـواْ َربَّـاني َ
الغكحَ َ
احلَك َ
ت
ت
ت
لني أ غَربَاب لاً
لاْ َِّتملَلا َكنللحَ غم بَ غن َر َسللو َنَِّ .الَ َُلأغ َمَرَك غم أَن بَلحعخ ل ََِّاغ الغ َوالَئ َك لةَ َِّالنَتي ل غ َ
َكنللحَ غم بَل َعه َوللو َن الغكحَل َ
أََُأغ َم َرَكم بتالغ َك غف تر بَل غع َن إت غذ أَنحَم َم غسهت َوو َن)(آل عوران.)81-72:
 -2الربانيــة أمانــة ،فالربــانيون هــم المنــا علــى وظــائم النبــوة ،الميــتحفظون علــى
أحكام الشريعة ،ملتًمون بمقتضاها ،ق يلتجئون إلى سواها .شهدا علـى ذلـك عنـد ا
ت ت عت
ت
َسلهَ َوواغ
ُن أ غ
وأمــام النــا  .قللال بعللاىل( :إتنلعلا أ َ
َنَلغنَللا الحعل غلوَراةَ ف َيِللا َِل ًلنن َِّنلَ هلل
لور َغحي َكل َلم ِبلَلا النعَيَللو َن الللَ َ
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ت
لتهع تَُن ِاَِّاغ و َّ ِ
اسلحَ غح تف َواغ تملن كتحَ ت
لاْ اله تله ََِّكلانَواغ َعهَغي تله َك َلِ َناِ فَلالَ َجغ َش َلواغ
الربَّانيو َن َِّا غ
َحََ َار مَلا غ
َ ََ َ
اخ َش غو تن َِّالَ بَ غشحَل َرِّاغ بتآَُ تات َمثَناً قَهتيالً)(ا ائنة.)22:
عاس َِّ غ
الن َ
 -3الربانيــة دعــوة إلــى الخيــر ،وأمــر بــالمعرو ونهــي عــن المنكــر .فالربــانيون دعــاة

إلى ا بالحكمة ،صابرون على ما أصابهم في سبيل ا  ،محتيبون ذلك عند ا  .قال
بعللاىلَِّ ( :إت َذا َجللآ ََِّك غم قَللالََواغ َآمنعللا َِّقَللن عَ َخهَلواغ بتللالغ َك غف تر ََِِّل غلم قَل غن َخَر َج لواغ بتل تله َِّالهللهَ أ غَعهَل َلم تملَلا َكللانَواغ
ت ت
ت
لح َ ت
س َم للا َك للانَواغ
َُكغحَ َو للو َنَِّ .بَل ل َلرن َكثل ل اً م لغنل َِ غم َُ َس للا ترعَو َن تيف ا تإل غتمث َِّالغعَل ل غن َِّان َِّأَ غكه تِ ل َلم ال َس ل غ
و لََل لغ َ
ت
تت
ُلعوهَللو َن .لَللوالَ ُلغنلِللاِم َّ ِ
لح َ ت
س َمللا َكللانَواغ
لار َعللن قَل غلو َم ا تإل غمثَ َِّأَ غكه تِل َلم ال َسل غ
الربَّــانيو َن َِّا غ
َحََل َ
َغ َ
غ َ َ ََ
و لََ لغ َ
صنَلعَو َن)(ا ائنة.)61-61 :
َُ غ
ِّقن مجذ اإلما الرباين ابن القيم  -رمحه اهلل  -بهك الصفات مجيعا يف بيان مفِلو العلامل
الرباينِّ ،ذلك يف نال فرُن قال فيه( :جِاَ النفس أربذ مرابب (.)...
إحللناِا :أن أاِللنِا عهللى بعه للم ا للننَُِّ ،للن احلللق ال للَا ال فللال للا ِّال س للعاَة يف
فاهتا تع غه َوه كقيو يف النارُن .الثانية :أن أاِلنِا عهلى العولا
معاكِا ِّمعاَِا إال بهِّ ،مىت َ
به بعن عهولهِّ ،إال فوكلرَ العهلم بلال عولا إن مل ُضلرِا مل ُنفعِلا .الثالثلة :أن أاِلنِا عهلى
ال للنعوة إلي لله ِّبعهيو لله م للن ال ُعهو للهِّ ،إال ك للان م للن ال للَُن ُكحو للون م للا أن للَل اهلل م للن ا للنن
ِّالَينللاتِّ ،ال ُنفعلله عهولله ِّال ُنكيلله مللن عللَاْ اهلل .الرابعللة :أن أاِللنِا عهللى الصللل عهللى
مشاق النعوة إىل اهللِّ ،أذن اِلهقُِّ ،ححوا ذلك كهه هلل.
فــَّذا اســتكمل هــدَ المراتــب الربــا صــار مــن الربــانيين .فــَّن اليــلم مجمعــون
على أن العالم ق ييتح أن ييمى ربانيـا حتـى يعـر الحـ  ،ويعمـل بـه ،ويُـ َعل َمـهُ .فمـن
وعلَّ َم فداك يُ ْد َعى عظيما في ملكوت اليماوات!)(.)184
وع ِم َل َ
َعلِ َم َ
ليخ ا قاصللن اإلمللا َ أبللو إسللحاق الشللاطيب ،كالمللا نفيس لاً يف بيللان ربَ للة
كوللا َبعلليف كل َ
اإلمامللة يف الححقللق با عللاين الشللرعية ،ت
ِّح َك تو َِللا الجربوُللة ،لحخلرُيف العللامل الربللاين ،فقللال  -رمحلله
لرعية منَ لعَلَةً عهلى اِلصوص ت
ت
لت
ليات الفرعي تلة ،ري َ
اهلل  -يف بعرُفه :إنه الَا (َُلحَ َحق َ
عق با علاين الش َ
ت
ت ت
ت ت
اآلخل تر .ف لالَ ِللو
صللا تر بللالطعَرو َ
صللا تر بتطَل َلرو؛ َعل تن الحعََ َح ل تر يف اال غسحغَ َ
صلنَهَ الحعََ َحل َلر يف اال غسحغَ َ
ال َُ َ
184
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ت
ت
ت
لك إىل بَلنَ لَتل َملا
لو م َلذ َذل َ
اآلخل تر .مث َُل غهحَف َ
َغأ ترا َعهَلى عَ َولو َِّاحلن منِولا َِّن أ غن َُل غع تر َ لهَ عهَلى َ
ت
ت
لاحب َِل تلَهت ا ربَل تلة :العربعل تلاينَ،
بَلهَ عخل َ
لال لَللهَ عهللى مللا ُهيل َلق يف أفعللال ا كهعفللنيَ َُِّ )...( .س ل عوى صل َ
ت
ت
ت
ِّ غ ت
لاملِّ ،ال َف تقيللهِّ ،العاقتللا؛ نلله ُ للرِّب بت ت
ص ل َا تر العتغه ل تم قَلغَل َلا كتََللا ترهت،
ليمِّ ،العراسل َ
لخ يف الع غه ل تمِّ ،الغ َعل َ
ََ
احلَكل َ
َ َ َ
ت
صل ت الغوكَ ت
لول َعهَغي تله،
لار لَلهَ كالغ َو غ
أحلن َح عقلهَ حسلَوا ُهيلق بله! ِّقلن َحتَ عق َلق بتلالغع غه تم َ
َ غَ
ُِّلَ َويف َك علا َ
ِّص َ
ِّفَ تِم ع تن اهللت مراَه .ت
أحن َمهَا :أنعهَ أيب ال عسائت َا عهى ما ُهيق به يف حالحتله
ِّم غن َخا ع
صحت ته غأمَر تانَ ،
َ َ
ََ َ َ
لاأر يف ا لآالَ ت
ت
ت قَلغَ َلا
غلم َخلا ٌّ (ِّ )...الثلاين :أنله نَ هلل
عهى اِلصو  ،إن كلان لله يف ا سلألة َحك هلل
اْ عن ال َسؤاالَ ت
ا وت
ت!)()185
َ
ِّبرنا نا َِا ِّإن مل ُطو – بطَيعحه  -إىل جرُيف الربانية العهوية ،عهى ِّعان ما قرره
ِللؤالِ ا ئوللة ا عللال  ،فعسللى أال ُقصللر عللن إخلراٍ الربانيللة الجربوُللة أِّ النعوُللة ،مث عسللى أن
ُكون  -بلَلك  -ملنخال لهربانيلة العهويلة ِّاإلماملة الكامهلة يف اللنُن .ذللكِّ ،إيلا ا وفلق ملن
ِّفقه اهللِّ .ال حول ِّال قوة إال به ِّحنه جا عاله.
ِّصهى اهلل عهى سيننا ِمون ِّعهى آله ِّصحَهِّ ،سهم بسهيوا.

وفيه ميألتان:

الرسالة الولى :في اإلخالص

الع ْب ِديَّـ ِـة
 الميــألة الولــى :فــي بيــان أن الغايــة مــن الــدين إنمــا هــي تحقيـ صــفة َْخالِ َ ِة ! والتعر إليه تعالى بـَّخالص العبـادة لـه وحـدَ ق شـريك لـه ،والتقـرب إليـه
ال َ
ورَهبـاً؛ للنجــاة مــن العــداب المقــيم والفــوه بخلــود النعــيم .وأن المــؤمن الحـ بهــدا
َرلَبـاً َ
الــدين  -بَـ ْل ــهَ الداعي ــة إلي ــه  -إني ــا ٌن أخ ــروي بالق ــد الوس ،فالم ــير الخ ــروي ه ــو

الموعه له في كل عمله في الدين والدعوة عميعاً .ق يخرج عن ذلك أبداً!
ْخرافِيَّـ ِ
ِ ِ
ات،
 الميــألة الثانيــة :هــي أنــه ق يــتم لــه ذلــك إق بــالتبر مــن الشـ ْـركيَّات وال ُ َوهي المعتقدات الباطلة ،التي تخرم إخالص الدين  ،وتعكر صفا التوحيـد ،والتـي مـا
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تًاس تعـم بهـا البلـوم بـين كثيـر مـن النـا اليـوم ،خاصـتهم وعـامتهم ،فتخـرم إخالصـهم،
وتشوَ فطرتهم ،وتخرب دينهم ،عقيدةً وعمالً.
والبرا ة منها تكون بعدم اعتقاد تأاير أحد ليـر ا فـي الكـون وسـائر الخالئـ  ،نفعـا
أو ضــرا ،اــم عــدم التوعــه إلــى أحــد ســواَ باقســتغااة والــدعا َرلَب ـاً أو َرَهب ـاً .وذلــك هــو

اإلخالص الدي أمرنا ا ُ ورسولُه  -صلى ا عليه وسلم – باعتقادَ ،ومجاهـدة الـنف

للتحق ـ بمقتضــياته العمليــة والخلقيــة .وهــو الحقيقــة اإليمانيــة العظمــى التــي يجــب أن

تكون سارية في دين الميلم كله ،عقيد ًة وشريعةً ،كيريان الروء في الجيد .وذلك هو

أسا معنى الفطرة التي فَطََر ا ُ النا َ عليها ،والتي عليها مدار دعوة اإلسالم.
ويتحقـ ـ ذل ــك ب ــَّفراد ا  -ع ــل عالل ــه  -بم ــا تقتض ــيه ربوبيت ــه تع ــالى ،وع ــدم
اإلشراك بـه فـي أي شـي َ ،خ ْلقـاً وتقـديراً ورعايـةً وتـدبيراً .فـال دخـل لحـد مـن خلقـه فـي
شــؤون ربوبيتــه تعــالى .كمــا يتحق ـ ذلــك بــَّفرادَ وحــدَ ســبحانه بالعبــادة واقســتعانة،
والرلَ ِ
والتوعه إليه وحدَ بالطَّلَ ِ
ت منـًلته عنـد ا ،
ب َّ
ب ،ق إلى أحد من خلقه ،مهما َعلَ ْ
المقربـون ،والوليـا ال ـالحون ،وكـدلك
سوا في ذلك النبيا وال ديقون ،والمالئكـة َّ
الموات والحيا  ،واإلن

والجن ،فكلهـم عميعـا عبيـد  ،فقـرا إليـه تعـالى ،وق أحـد

منهم يغني عن أحد من ا شيئا!
وكلمـ ــات اقبـ ــتال بهـ ــدَ الرسـ ــالة قائمـ ــة علـ ــى تـ ــروي الـ ــنف  ،تربي ـ ـةً وتًكي ـ ـةً،
وتجريــدها مــن شــوائب الهــوا والدوا  ،تهــديبا وتشــديبا؛ للــدخوس بميــلك العبوديــة

الخال ة  ،تَ َخلـقاً بها وتَ َحقـقاً .وذلك كما يلي:

الكلمات
ت
ت
ني .الل ل لعر غمحَ تن
 الكهو ل للات ا ِّىل( :بت غسل ل ل تم اهللت الل ل لعر غمح تن الل ل لعرتحي تم .غاحلَ غو ل ل َلن هلل َرْ الغ َع ل للالَو َ
لاك نَسللحعتني .اتِل تلننَا الصللرا َ ا سللح تق ت ع ت
اللعرتحي تم .مهتل ت
لاك نَل غعَل َلن ِّإت
لك ُ للوت الللنُ تن .إت
ُن
ل
ُ
ل
ُ
َ
َ
ع
ع
َ
َ
َ
َ
َ
َ
غ
غ
يم .صل َلرا َ الللَ َ
َ َ َ
ض ت
ني().سورة الفاحتة).
وو َعهَي تِ غم َغ ت ا َ
وْ َعهَي تِ غم َِّالَ الضعال َ
َنع َ
أَ
َ
 الكهوات الثانيلةِّ( :ملا خهَ غقلو ا غتل عن ِّا تإلنلس إتال لتيلعَ َلن تِّنَ .ملا أَ ترُ َلن تملغنل َِ غم تم غلن ترغعق
ََ َ َ
َ َ َ غَ
ت ت
ُن أَ غن ُطغعتو ت
ت
ني)(الَارُات.)58-56:
ون .إت عن الهعهَ َِ َو العرع َ
عاق ذَِّ الغ َق عوة الغ َوح َ
ََِّما أَر َ َ َ
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احلَ َْ الغ َقيَوَ .الَ بَأغ َخ ََهَ تسنَةهلل َِّال نَل غوهلل .لَهَ َما تيف
 الكهوات الثالثة( :الهعهَ الَ إتلَهَ إتالَ َِ َو غت
ال عسللواِّا ت
تت
ت
ت ََِّمللا تيف ا غَر ت
لني أَُغل تلنُ تِ غم ََِّمللا
هَ .مل غلن ذَا العللَا َُ غش ل َف َذ عغنل َلنهَ إتالَ بتتق غذنللهَُ .ل غعهَل َلم َمللا بَل غ َ
ََ
ت
ت ت
ت
ت ت تت ت
هَِّ .الَ َُل َلؤ َ
َخ غه َف َِ غم َِّال َحييطَو َن بت َش غِْ م غن ع غهوه إتالَ مَا َكاََِِّ .س َذ َك غرسليَهَ ال عس َلو َاِّات َِّا غَر َ
َِّهَ
ت
ت
ت
يم().الَقرة.)722 :
ح غف َ َِ َوا ََِِّ َو الغ َعه َْ الغ َع َ
ت
َحل هلللن .الهعللهَ ال ع
صل َلو َنَ .ملغ َُه ل غن ََِّملغ َُولَل غنََِّ .ملغ َُ َكل غلن لَللهَ
 الكهوللات الرابعللة( :قَل غلا َِل َلو الهعللهَ أ ََح هللن).
َك َفؤاً أ َ
 الكهوللات اِلامسللةُ( :للا أ غَِللا الغ تكحَل تلاْ ال بَل غهَلوا تيف تَُللنت َك غم َِّال بَل َقولَلوا عهَللى الهعل تله إتال
َ َ
لول الهعل تله َِّكهتوحَلله أَلغ َقاِللا إت َىل مللرَمي ِّرِّ تمغنلله فَل ت
ت ت
غ تع
لآمنَوا بتالهعل تله
يسللى ابغل َلن َمل غلرَميَ َر َسل َ
َ َ َ َ
َ غ َ َ َ هلل َ
احلَل عق إيلَلا الغ َوسللي َ ع َ
ِّرسهت ته ِّال بَل َقولَوا ثَالثَةهلل انحَلِوا خيلرا لَ َكم إتعيَا الهعه إتلَه ِّ ت
اح هللن َسغَ َحانَهَ أَ غن َُ َكو َن لَلهَ َِّلَ هلللن .لَلهَ َملا تيف
َ َغً غ
َ هلل َ
ََ َ َ
ت
ه َِّك َفللى بتالهعل تله ِّكتلليالً .لَللن ُسللحَ ت
ت
نك َ الغ َو تسللي َ أَ غن َُ َكللو َن َعغَل ًلنا لتهعل تله َِّال
غ َغ
َ
ال عسل َلو َاِّات ََِّمللا يف ا غر ت َ
الغوالئت َك لةَ الغو َقعربللو َن ِّمللن ُسللحَ ت
نك غ عللن تعَاَبتل تله ُِّسللحَكتغل فَسيح َشللرِم إتلَيل تله َت
مجيع لاً!)(النسللاِ:
َ غ َ َ ََ غ غ ََ غ ََ غ غ
َ َ ََ غ َ غ
َ
.)179-171
عت
ضلر َعلن َك غم
ُن َع َع غوحَم من ََِّنتته فَلالَ ميَغهت َكلو َن َك غشل َ ال َ
 الكهوات الساَسة( :قَ تا غاَعَواغ الَ َِّالَ َحت توُالً .أَِّلَلت ع ت
ت ت
ْ ََُِّل غر َجلو َن َر غمحَحَلهَ َََِّيَلافَو َن
َ غ
َ
ُن َُ غنعَو َن َُلغَحَل َو َن إت َىل َرِب َلم الغ َوسليهَةَ أَُلَ َِ غلم أَقغل َلر َ
ك الَ َ
ك َكا َن َغِم ََِّراً)(اإلسراِ.)57-56 :
اْ َرب َ
َع ََابَهَ إت عن َع ََ َ
احل تكلي تم .إتنعلا أَنَلغنَلا إتلَي َ ت
 الكهوات السابعة( :بَلغن تَ ت ت ت تلاْ
َ غ
لك الغكحَ َ
ُا الغكحَاْ م َن الهعله الغ َع تَُل تَ غَ
َ
ت
ت
ت
احلق فَ ت
ت
ال)(الَمر.)1-1:
ُن غ
بت غَ غ
اعََن الهعهَ اَغه ً
اِلَال َ
ُن .أَال لهعه الن َ
صا لَهَ الن َ
ت
ت
ت
تت
يو لوا
 الكهوللات الثامنللةََِّ ( :م للا أَمل َلرِّا إتعال ليَل غعََل َلنِّا الهعللهَ اَغهص ل َُن َحنَل َفللاَِ ََُِّق َ
لني لَللهَ ال للن َ
ص َال َة ُِّلؤبَوا العََكا َة ِّ َذلت ت
ُن الغ َقي َو تة)(الَينة.)5:
ال ع َ َ غ
َ َ
كَ َ
تت
ت
ت
صل ت
ني .الَ
لاا َِّالََ تلات لهعلله َرْ الغ َعللالَو َ
 الكهوللات الحاسللعة( :قَل غلا إت عن َلالت َِّنَ َسللكْ ََِّغِميَل غ
ُك لَه ِّبت ََلت َ ت
تت
ني)(ا نعا .)161-169:
ت َِّأَنَا أ عَِّ َل الغ َو غسهو َ
ك أَم غر َ
َك تر َ َ َ
ت
ت ت
لورَك غم َُل غلوَ الغ تقيَ َام تلة فَ َو غلن
 الكهوات العاكرةَ ( :ك َا نَل غفس ذَائ َقةَ الغ َو غوت َِّإعيَلا بَل َوفعل غلو َن أ ََج َ
احلَيَاةَ ال َننغليَا إتال َمحَا َ الغ ََرِّتر!)(آل عوران.)185:
َع غح تَ َ َع غن النعا تر َِّأ غََ تخ َا ا غَنعةَ فَل َق غن فَ َاع ََِّما غ
تتت
ُن َآمنَوا أَ غن َجغ َش َذ قَلهَوبلَ َِ غم لت تَ غك تر الهع ته ََِّملا نَل َلََل
 الكهوات احلاَُة عشرة( :أَ َملغ َُأغن لهعَ َعت
ت
ت
تم َن غ
لاْ تم غلن قَلغَ َلا فَطَ َ
لال َعهَ غلي تِ غم ا ََم َلن فَل َق َس غ
ُن أَِّبَلوا الغكحَ َ
لو قَلهَلوبلَ َِ غم ََِّكثل هلل
احلَق َِّال َُ َكونَوا َكالَ َ
168

اسل َقو َن .غاعهَولوا أَ عن الهعله َحييتلْ ا َره بلع َلن موتهتَلا قَل غن بليعلنعلا لَ َكلم اآلُ ت
تمغنلِم فَ ت
لات لَ َعهع َك غلم بَل غع تقهَلو َن.
َ غ
غ َ
َ
غ َ َغ َغ
َغ
َ
عت
صللنقتني ِّالغو ع ت
ت
ُن
صللنقَات َِّأَقغلَر َ لوا الهعللهَ قَل غر ً للا َح َسللنًا َُ َ
ضل َ
لاع َ َ لَ غلم ََِّ لَ غلم أ غ
إ عن الغ َو ع َ َ َ
َجل هلللر َك ل ترميهللَِّ .الللَ َ
عت
ت
ت ت
ُن َك َف َلرِّا
َآمنَوا بتالهع ته ََِّر َسه ته أ غَِّلَت َ
َِ َناَِ عغن َن َرِب غم ََ غم أ غ
ك َِ غم الصنُ َقو َن َِّالش َ
َج َلرَِ غم َِّنَ َ
لورَِ غمَِّ .اللَ َ
ت
لاخهللر
اْ ا غَ تحللي تم .غاعهَ َو لوا أَعيلَلا غ
ََِّك ل عَبَوا بتآَُابتنَللا أ غَِّلَتل َ
لك أ غ
لب ََِّ لغ هلللو َِّتعُنَللةهلل َِّبَل َفل َ
لح َ
َصل َ
احلَيَللاةَ ال ل َننغليَا لَعل هلل
ت
ت
ت
ت
صل َفرا مثَع
لييف فَلحَل َلراهَ َم غ
لار نَلََابَلهَ مثَع َُِ َ
لب الغ َك عف َ
بَلغيلنَ َك غم َِّبَ َكاثلَهللر يف ا غَم َوال َِّا غَِّالَ َك َوثَل تا َغغيلت أ غَع َك َ
ت
انََِّ .مللا غ
ُن ََِّم غ تفل َلرةهلل تمل َلن الهعل تله َِّتر غ ل َلو هلل
اْ َكل تلن هلل
احلَيَللاةَ الل َننغليَا إتال َمحَللا َ
َُ َكللو َن َحطَ ًامللا َِّتيف اآلخل َلرةت َعل ََ هلل
ه أ تَعلن ت ت
ه ال عس َلو تاِ َِّا غَر ت
الغ ََرِّترَ .سابت َقوا إت َىل َم غ تفَرة تم غن َرب َك غم َِّ َجنعة َع غر َ َِا َك َع غلر ت
ُن َآمنَلوا
غ
عت لهعلَ َ
ت ت
ض تا الغ َع ت ي تم)(احلنُن.)91-15 :
ض َا الهع ته ُلَ غؤبت تيه َم غن َُ َشاَِ َِّالهعهَ ذَِّ الغ َف غ
ك فَ غ
بتالهع ته ََِّر َسه ته َذل َ

بيان الكلمات
اِلَطعل ت
لول
 الَيللان ا ِّلَ :عل غلن أمل ا للؤمنني عَ َول َلر بغل تن غلال َر َسل َ
لال :قَل َ
لاْ ر للْ اهلل عنلله قَل َ
ات ِّإتعيَا لت َكا ام تر ما نَلون .فَون َكانَ ت
الهع ته صهعى اهلل عهَي ته ِّسهعم( :إتعيَا اغ غَعو َ ت ت
غ َ َ َغ غ
و ِ غكَربَهَ
َ
ال بالنليَ َ
َ
َغ ََ َ
تت
ت ت
تت
ت ت
لو تِكربَلله لتل َلننغليا ُ ت
صلليََل َِا أَ تِّ غاملَلرأَة َُلحَلََعِّ َج َِللا
إ َىل الهعلله ََِّر َسلوله فَ تِ غكَربَللهَ إ َىل الهعلله ََِّر َسلولهََِّ .مل غلن َكانَل غ غ َ َ َ َ
ت
اجَر إتلَغي ته)(.)186
فَ تِ غكَربَهَ إ َىل َما َِ َ
 الَيان الثاين :عن أِّب أمامة  -ر ْ اهلل عنه  -أن رسول اهلل صهى اهلل عهيله ِّسلهمت
الع َو تا إالع َما َكا َن لَهَ َخالتصاًَِّ ،ابغلحَ ت َْ بتته َِّ غج َِهَ!)()187
قال( :إ عن اهلل بعاىل الَ َُل غقََ َا م َن َ
 الَي للان الثال للت :ع للن أِّب ِرُ للرة  -ر للْ اهلل عن لله  -أن رس للول اهلل ص للهى اهلل عهي للهِّسللهم قللال( :قللال اهلل بعللاىل :أنَللا أ غغل َ ال َشل َلرَك تاِ َع ل تن الشل غلرتك! َمل غلن َع تول َلا َع َو لالً أ غكل َلرَك فتيل تله َمعتللْ
َغ غتا بَلَرغكحَهَ َِّ تك غرَكهَ!)(.)188
لول
 الَيللان الرابللذَ :عل غلن َعغَل تلن اهلل بغل تن َع غوللرِّ بل تن العللا  -ر للْ اهلل عنِوللا  -أن رسل َت
اهللت صهى اهلل عهيه ِّسهم قال( :خيلر الن ت
لو أنَلا َِّالنعَتي َلؤِّ َن تم غلن
َغَ َ
َعاِ ََ َعاَِ َُل غو َعَرفَلةََ َِّ ،خغيل َلر َملا قَل غه َ
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ت
احلَ غو ل َلن ََِِّ ،ل َلو َعهَ للى َك للا َك ل غلِْ
لك َِّلَ للهَ غ
ُك لَ للهَ ،لَ للهَ الغ َو غه ل َ
قَلغَه للْ" :الَ إلَ للهَ إالع اهللَ َِّ غح ل َلنهَ الَ َكل ل تر َ
قَ تن هللُر")(.)189
لول
وسى ا كعرا  -ر ْ اهلل عنه  -قَ َال( :قَلا َ فتينَلا َر َس َ
 الَيان اِلامسَ :ع غن أتَِّب َم َت
صهعى الهعه َعهَغي ته َِّ َسهع َم تقَ غو ت
س َكهت َوات ،فَل َق َال" :إت عن الهعهَ َععَ َِّ َج عا الَ َُلنَلا ََِّ ،الَ َُلغنََ تلْ لَلهَ أَ غن
الهعه َ
ت
ت
عِلا تر قَلغَ َلا َع َو تلا
ل الغ تق غس َ
َُلنَا َََ ،يغف َ
عِلا ترَ َِّ ،ع َو َلا النل َ
ا ََُِّل غرفَلعَهَُ ،لَغرفَ َذ إتلَغيه َع َو َا الهعغي تا قَلغَ َا َع َو تا النل َ
ت
ت
ت
ص ل ل َلرهَ تم ل ل غلن
َحَرقَل ل غ
لو َس ل للََ َح َ
لور ،لَل ل غلو َك َشل ل ل َفهَ َ غ
ات َِّ غج تِ ل لله َم ل للا انغلحَل َِ ل للى إتلَغي ل لله بَ َ
الهعغي ل ل تلا .ح َكابَل للهَ النَل ل َ
َخ غه تق ته!)()190
لول الهع تله
 الَيان الساَسَ :ع غن َعغَ تن الهع ته بن مسعوَ  -ر ْ اهلل عنه – قَ َال( :نَا َ َر َس َصهعى الهعه عهَي ته ِّسهعم عهَى ح ت
لك
ص  ،فَل َقا َ َِّقَ غن أَثلعَر تيف َجغنَت ته ،فَل َق غهنَاَُ :ا َر َس َ
ول الهع ته لَ تو عاجَل غَنَا لَ َ
َ
َغ ََ َ َ َ
ت
ت
تِّطَللاًِ فَل َقل َ
اسللحَ َ عا َغحتل َ
لالَ " :مللا تِل ََِّمللا له ل َننغليَا َمللا أَنَللا تيف ال ل َننغليَا إتالع َكَراكللب غ
لو َكل َ
لكَرة مثَع َرا َ
َِّبَلَرَك َِا!")(.)191
لول صللهى اهلل
َخ ل ََ العر َسل َ
 الَيللان السللابذ :عللن ابللن عوللر ر للْ اهلل عنِوللا  ،قللال ( :أ َت ت
ابن عور ر لْ
علهيه ِّسهم تمَغن تكتيب ،فقالَ ( :ك غن يف ال َننغليَا َكأعنَ َ
ك َغ تر هلل
ُب غأِّ َعاب َر َسَيا!) َِّكا َن َ
ِّخل غَ تم غلن
اهلل عنِوا ُقول" :إذا
أمسيو فالَ بنح ر الصلَا ِّ ،إ َذا أص َ
َ
لَحو فلالَ بنح لر ا سلاَِ! َ
صححتك ر ت كِّ ،من حيابت ت
ك!")(.)192
ك لووبت َ
َ غ َ َ
َ
الو ْع ِد
الرسالة الثانية :في َ
العـ ْـولَ ِمي"؛ اســتكباراً ،واستضــعافا
وأن الفيــاد فــي الرإ إذا بلـ مرحلــة العُلُــو " َ
للميــلمين وتــدبيحا لهــم ،وتشــتيتا ل ــفوفهم؛ فــدلك عالمــة علــى أن رحمــة ا ســتناس
المــؤمنين ،إذا هــم تميــكوا بال ــبر واســتجابوا لشــروط ال ــالء ،وعلــى رأســها إخــالص
العبادة
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الكلمات

ات الغ تكحَ ت
ني .نَلغحلهَو َعهَغي َ ت ت
اْ الغوَت ت
وسلى
 الكهوات ا ِّىل( :طَ تسم .بتغه َك ِاَُ َ
لك م غلن نَلََلق َم َ
َ
لاحلَق لتَقل غلو ُلَ غؤتمنَللو َن .إت عن فتغر َعل غو َن َعلالَ تيف ا غَر ت
َِّفتغر َعل غلو َن بتل غ
ضللعت َ طَائتَفلةً
ه َِّ َج َعل َلا أ غَِهَ َِللا تكليَل ًعا َُ غسحَ غ
عت
تت
ت
تملغنل َِم ُ ل ََب أَبغلنَللاِ َِم ُِّسللحَ غحيتْ نتسللاِ ت
ُن
َ َ غ
غ َ َ َ غ ََ غ
ُنَِّ .نَترُل َلن أَ غن َيلَ عن َعهَللى الللَ َ
ِم إنلعلهَ َكللا َن مل َلن الغ َو غفسللن َ
ت
ت
نيََِّ .يَك ل َلن َ لَ غلم تيف ا غَر ت
ض للعت َفوا تيف ا غَر ت
ا فتغر َع ل غلو َن
اسحَ غ
ه ََِّغَن َعهَ َِ ل غلم أَئ عول لةً ََِّغَن َعهَ َِ ل غلم الغ ل َلوا ترث َ
غ
ه َِّنلَ ل تر َ
وَ َمهَا تمغنل َِ غم َما َكانَوا َغحي ََ َرِّ َن)(القصال.)5-1:
ََِِّ َاما َن َِّ َجنَ َ
ت
 الكهوات الثانيةِّ( :ع َن الهعله الع تلَُن آمنَلوا تملن َكم ِّع توهَلوا ال ع ت تعِم تيف
غ ََ
صلاحلَات لَيَ غسلحَ غخه َفنل َ
ََ َ َ َ
ت
ه َكوا اسحخهَ الع تَ ت ت
ت
ضلى ََ غلم َِّلَيَََلنلَنعل َِم ملن
ُن من قَلغَه تِ غم َِّلَيَ َوكلنَ عن ََ غلم َُلنَل َِ َم العلَا غاربَ َ
اغ غَر ت َ غ َ غ َ َ
لك ِلم الغ َف ت
بلع تلن خلوفت تِم أَمنلاً ُلعَ َلنِّنَت َال ُ غشل ترَكو َن تِّب َكلي اًِّ .ملن َك َفلر بلعل َلن َذلت َ ت
اسل َقو َن.
غ ََ َ َغ
َ
َ غ َ غ غ غ َ غَ
لك فَأ غَِّلَ َ َ َ
ت
ول لَعهع َكم بَلر َمحو َن .الَ َحت تس ع ع ت
ت
ت
ُن تيف
يووا ال ع
ص َالةَ َِّآبَوا العََكاةَ َِّأَطيعَوا العر َس َ َ غ غ َ
غ َ
َِّأَق َ
ُن َك َف َلرِّا َم غعكل تَ َ
لب اللَ َ
ه ِّمأغِّاِم النعار ِّلََتغس الغو ت
ص َ!)(النور.)57-55:
اغ غَر ت َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ت
ت ت
ت
ا
 الكهوللات الثالثللةَِّ ( :لََق ل غن َكحَغَلنَللا تيف العَبلَلوتر مل غلن بَل غعللن الللَ غك تر أَ عن ا غَر َه َُترثلَ َِللا عََللاَ َ
تت
ت
ال ع ت ت ت
ُن)(ا نَياِ.)116-115:
صاحلَو َن .إ عن يف َِ ََا لَََال ًغا ل َق غو َعابن َ
ت
 الكهوللات الرابعللةِّ( :لََقل غن سلَل َق ت ت ت تلورِّ َن.
َ ََ غ
و َكه َوحَلنَللا لعََاَنلَلا الغ َو غر َسلله َ
عِل غم َ لَ َلم الغ َو َ
ني .إتنل َ
نصل َ
نننَا ََ َم الغ َالتََو َن)(الصافات.)171-171:
َِّإت عن َج َ
بيان الكلمات

لك
 الَيللان ا ِّل :عللن أِّب ِرُللرة  -ر للْ اهلل عنلله أن النلليب صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم قللالَِ ( :هَل َت
ت
ت
وعَمهَا
ص َر بَل غع َنهَ! َِّلَحَل َق عس َو عن َكنَ َ
ص َر لَيَل غِه َك عن مثَع الَ َُ َكو َن قَلغي َ
ك غسَرن مث الَ َُ َكو َن ك غسَرن بَل غع َنهَ! ِّقَلغي َ
يف َسَت تيا اهلل!)()193
لالَ ( :تمسع للو رسل َ ت
لول:
ص لهعى الهعلله َعهَغيل تله َِّ َس لهع َم َُل َق ل َ
 الَيللان الثللاينَ :عل غلن َمتتلليم ال لنعا ترا قَل َلول الهعلله َ
غ َ ََ
لو َم َلنر ََِّال َِّبَلر إتعال أ غََ َخهَلهَ الهعلهَ َِل ََا
عِ َار! ََِّال َُلغحل َلرَك الهعلهَ بَلغي َ
"لَيَغَلهَ َ عن َِ ََا اغ غَم َر َما بَلهَ َل الهعغي َا َِّالنل َ
ت
ت َ تت
ُن ،بتعتَ َع تََُ أ غَِّ بت ََل ذَلتيا! تعَا َُعتَ الهعهَ بتته غت
ليم
اإل غس َال ََِّ ،ذَال ََُل الهعهَ به الغ َك غف َلر!" ََِّكلا َن َمت هلل
الن َ

193

رِّاه مسهم.
171

لول :قَل غن عرفغل ت
و
َس لهَ َم تم لغنل َِ َم غ
ا َُل َقل َ
ال لنعا تر َ
اِلَغي ل َلر َِّال عشل َلر َ
لو َذلل َ
ََ َ
لاْ َمل غلن أ غ
لك تيف أ غَِل تلا بَلغيل تلِت ،لََق ل غن أ َ
َصل َ
ت
ص َ َار َِّا غتغََُةَ!)()194
اْ َم غن َكا َن تمغنل َِ غم َكافتًرا ال ََ َل َِّال ع
َِّالغعََِّ ،لََق غن أ َ
َص َ
الرسالة الثالثة :في واعب الوقت
ـاقت وإلق ـا البيانــات ،فــي همــن الفــتن والضـ ِ
وأن تبلي ـ َ الرسـ ِ
ـالقتِ ،مـ ْـن ْأو َعـ ِ
ـب
ِ
ضـر ِ
الواعبات ،وأنه ق نجا َة لِ َم ْن تَـ َعلَّ َ ذلـك بِ ِد َّمتِ ِـه إق بأدائِـهَّ ،
وب
ـك َ
وأن ذل َ
ض ْـر ٌ
ب مـن ُ ُ
اقبتال ِ بهدا الدين:
الكلمات
ت
ت ت
ت ت
لو اهللت َعهَلغلي َك غم
 الكهولات ا ِّىل َِّ ( :غاعحَصل َلوواغ رَغَ تلا اهلل َمجيعلاً َِّالَ بَل َفعرقَلواغ َِّاذغ َكل َلرِّاغ ن غع َو ََصللََ غححَم بتنت غع َوحتل تله إت غخ َوانلاً ََِّكنللحَ غم َعهَل َلى َكل َفا َح غفل َلرة مل َن النعللا تر
إت غذ َكنللحَ غم أ غَعل َلناًِ فَلأَلع َ بَل غ َ
لني قَلهَللوبت َك غم فَأ غ
ت
اِللَ غت
ني اهللَ لَ َك غم آَُابتته لَ َعهع َك غم بَل غِحَ َنِّ َنَِّ .لغحَ َكن ملن َك غم أ َُّمـةٌ َُل غنعَو َن إت َىل غ
فَأَن َق ََ َكم مغنل َِا َك ََل َ
ك ُلَََل َ
عت
ت
ت
ُن بَل َفعرقَلواغ
ََُِّلأغ َم َرِّ َن بتللالغ َو غع َرِّو ََُِّلغنل َِل غلو َن َع ل تن الغ َون َك ل تر َِّأ غَِّلَل لت َ
ك َِل َلم الغ َو غفه َحللو َنَِّ .الَ بَ َكونَلواغ َكالللَ َ
ت ت
ت
يم)(آل عوران.)115-111:
ات َِّأَغِّلَلت َ
َِّ غ
اخحَلهَ َفواغ من بَل غعن َما َجاَِ َِ َم الغََليلنَ َ
ك ََ غم َع ََ هلل
اْ َع هلل
ت ت ت
ت
َح هلللن َِّلَ غلن أ تَج َلن تم غلن ََِّنت تله َم غهحَ َحلناً .إتالع
 الكهوات الثانية( :قَ غا إين لَ غن َأ َتين م غن الهعله أ َلال الهعل لله ِّرس ل لولَه فَ ل لتق عن لَل لله نَل للار جِ ل لن ت ت
تت
ت
ت
ُن فت َيِ ل للا
بَالغ ل لاً م ل ل غلن الهعل لله َِّتر َس ل للاالبهََِّ .م ل ل غلن ُلع غع ل ل ت َ َ َ َ َ
عم َخال ل للن َ
َ َ ََ َ
أَبَناً().ا ن.)74-77:
ت
لك فَطَِ غلرَِّ .الَر غج َلَ
ك فَ َكَل غلرَِّ .ثتيَابَ َ
 الكهوات الثالثةَُ( :ا أَُلَ َِا الغ َو عنثل َر .قَ غم فَأنَ غرََِّ .ربع َت
اصت غل().ا نثر.)2-2:
فَ غاِ َك غرَِّ .ال متَغنَ غن بَ غسحَكغثتَرَِّ .لَرب َ
ك فَ غ
عت
ت ت
َحل ًلنا إتال الهعللهَ
ُن ُلَََله َللو َن تر َسللاالت الهعلله َََِّيغ َشل غلونَهَ َِّال ََيغ َشل غلو َن أ َ
 الكهولات الرابعللة( :الللَ ََِّك َفى بتالهع ته ح تسيَاً .ما َكا َن َِم عو هللن أَبا أَحن تمن ترجلالت َكم ِّلَ تكلن رس َ ت ت ت
لني ََِّكلا َن
لول الهعله َِّ َخلااَ النعَتي َ
َ
َ
َ َ َ غ َ غ َ غ ََ
َ
الهعه بت َكا َكِْ عهتيواًُ .ا أَُلَِا الع تَُن آمنَوا اذغ َكلرِّا الهعله تذ غكلرا َكثتل اًِّ .سلَحوه بكغلرةً ِّأ ت
َصليالًَ َِ .لو
غ َ
َ
َ َ
َ َ
ََ َ ََ َ َ
َ َ ً
ت ت
ت
ت
تت
ت
ني َرتحيو لاً.
صللهْ َعهَل غلي َك غم ََِّمالئ َكحَللهَ ليَ غخ ل تر َج َك غم مل َلن ال َهَ َوللات إت َىل النَللوتر ََِّكللا َن بتللالغ َو غؤمن َ
العللَا َُ َ
اك كل ت
ت
لاِناً ََِّمََش لراً
َجل ًلرا َك ترمي لاًَُ .للا أَُلَ َِللا النعل تليبَِ إتنعللا أ غَر َس ل غهنَ َ َ
َحتيع لحَل َِ غم َُل غلوَ َُل غه َق غونَللهَ َسللال هلل َِّأ َ
َع ل عن َ لَ غلم أ غ
ت
تت
ت
ت تت ت
ت
ضلالً َكَتل اًَِّ .ال
ني بتلأَ عن ََ غلم تم َلن الهعل ته فَ غ
َِّنََُراًَََِّ .اعياً إت َىل الهعله بتتق غذنله َِّس َلراجاً َمنل اًَِّ .بَشل تر الغ َو غلؤمن َ
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تت
ت
ت
ني َََِّ غ أَ َذ َاِل غلم َِّبَل َوعكل غلا َعهَللى الهعل تله ََِّك َفللى بتالهعل تله َِّكتلليالً().ا ح لَاْ-12:
ُن َِّالغ َونَللافق َ
بَط ل تذ الغ َكللاف تر َ
.)28
بيان الكلمات
ت
لالَِّ ( :الع تلَا
صلهعى الهعله َعهَغي تله َِّ َسلهع َم قَ َ
 الَيان ا ِّلَ :ع غن َح ََُغل َفةَ بغ تن الغيَ َوان َع تن النتعيب َت
ت ت تت
ِّو ِّلَحَلغنلِو عن ع تن الغوغن َك تر؛ أَِّ لَي ت
ت
ت َعهَغي َك غم تع َقابًا
وك َك عن الهعهَ أَ غن َُلغَل َع َ
غ َ
نَل غفسْ بيَنه! لَحَأغ َم َر عن بالغ َو غع َر َ َ َ َ َ
ت
اْ لَ َك غم!)(.)195
مغنهَ ،مثَع بَ غنعَونَهَ فَ َال َُ غسحَ َك َ
 الَيان الثلاين :علن أِّب سلعين اِللنرا ر لْ اهلل عنله ،قلال :مسعلو رسلول اهلل صلهىاهلل عهيه ِّسلهم ُقلولَ ( :م غلن َرأَن تملغن َك غم َمغن َك ًلرا فَل غهيَل َيل غلرهَ بتيَ تلنهت ،فلق غن مل َُ غسلحَ تط غذ فََتهت َسلانته ،فلقن مل
ُسحطذ فََت َق غهَت تهِّ ،ذلك أ عل َ اإلميان!)()196
غ
الرسالة الرابعة :في المنهاج

ِج "الربانيــة" الحقــة أســا ُ اإلمامــة الدعويــةَّ ،
ـاء العمـ ِـل
وأن تَ ـ َـوه َم نجـ ِ
وأن َم ـ َدار َ
اإلسالمي بغير هدا الْميلَ ِ
ب ِم َن ال َْعبَ ِ :
ك َ
ض ْر ٌ
َْ
الكلمات
ت ت
تت
لال إتين ج ت
لك لتهنع ت
لاس
يم َربَلهَ بت َكهت َولات فَلأََمتعَِ عن قَ َ
اعهَ َ
َ
 الكهوات ا ِّىلَِّ ( :إذ ابغلحَلهَى إبغلَراِ َإتماما .قَ َال ِّتمن ذَرُعتِت قَ َال ال ُلن َ ت
تت
ني().الَقرة.)192:
ََ
ا ال عالو َ
َ غ
ًَ
ال َع غِن َ
ت
تت
لاس
يولوا ال ع
صلال َة َِّآبَلوا العََكلا َة َِّ غارَكعَلوا َم َلذ اللعراكع َ
 الكهوات الثانيةَِّ ( :أَق َني .أَبَلأغ َم َرِّ َن النع َ
ت
ت
ت ت
صللالةت َِّإتنل َعِللا
صل غتلل َِّال ع
اسللحَعتينَوا بتال ع
لاْ أَفَللال بَل غعقهَللو َن َِّ .غ
نسل غلو َن أَن َف َس ل َك غم َِّأَنغللحَ غم بَلغحلهَللو َن الغكحَل َ
بللالغل َِّبَ َ
اكعت ع ت
ت
لَ َكَت ةهلل إتال عهَى غ ت
عِ غلم إتلَغي تله َر تاجعَلو َن)(الَقلرة-21 :
َ َ
اِلَ َ
عِ غلم َمالقَلو َرِب غلم َِّأَنل َ
ُن َُ َنَلو َن أَنل َ
ني .اللَ َ
.)26
 الكهوات الثالثةَِ ( :م عو هللن رس َ ت ع تُن َم َعلهَ أ تَكلنعاَِ َعهَلى الغ َك عفلا تر َر َمحَلاَِ بَلغي لنَل َِ غم.
َ ََ
ول الهعله َِّاللَ َ
ت
لوِ تِم تمللن أَثَل تر ال َسللك ت
ت
بَللراِم رعكعللا س ل عك ًنا ُلَحَل َللو َن فَ غ ت
ت ت
وَ.
ليو َ
َغ
َ
اِ غم تيف َِّ َجل غ غ
ََغ َ ً َ
ض لالً مل غلن الهعلله َِّر غ ل َلوانًا سل َ
ت
ت
ت
اسلحَل َون َعهَللى
ذَلل َ
َخلَلر ٍَ َكللطَهَ فَل َ
لك َملثَلهَ َِ غم تيف الحعل غلوَراةََِّ .ملثَلهَ َِ غم تيف ا تإل غَنيل تلا َكل َلَغر أ غ
اسلحَل غهَ َ فَ غ
لآعَرهَ فَ غ
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سوقت ته ُلع تكب الَعرا لتي تي َ ِبتتم الغ َك عفلارِّ .ع َلن الهعله الع تلَُن آمنلوا ِّع توهَلوا ال ع ت
لاحل ت
ات تملغنل َِ غم َم غ تف َلرًة
َ َ َ َ َ ََ َ َ
ص َ
َ َغ َ َ َ
غ
َجًرا َع ت يواً)(الفح .)92 :
َِّأ غ
 الكهوللات الرابعللة( :أَمللن ِللو قَانلتلو آنَللاِ الهعيل تلا سل تلاج ًنا ِّقَائتوللا َحيل ََر ت
اآلخل َلرَة ََُِّل غر َجللو
َ غ َ َ هلل َ غ َ
َ ً غ َ
ر غمحَلةَ ربل تله قَللا َِللا ُسللحَ توا العل تلَُن ُل غعهَوللو َن ِّالعل تلَُن ال ُل غعهَوللو َن إتعيلَلا ُلحَل ََ عكر أَِّلَلوا ا َلغَللا ت
ْ .قَل غلا َُللا
َ َ غ
َ
َ َ غ غ َغ
ََ َ َ َ َ َ
تت
ت ت عت
تت
ه الهع تله َِّ تاس َلعةهلل إتعيَلا ُلَ َلو عىف
َح َسلنَوا تيف َِلَه الل َننغليَا َح َسلنَةهلل َِّأ غَر َ
ُن أ غ
ُن َآمنَوا ابعل َقوا َربع َك غلم لهعلَ َ
عََاَ الَ َ
ت
ت
ت
ت
ت ت َ غن
ال ع
ُنَِّ .أَمل غلر َ
َجل َلرَِ غم بت َ ل غت ح َسللاْ .قَل غلا إتينَ أَمل غلر َ
صللابتَرِّ َن أ غ
ت أَ غن أ غَعََل َلن الهعللهَ اَغه ً
صللا لَللهَ الللن َ
ت
ت
تت
صلا
َخ َ
أَ َكو َن أَعَِّل الغ َو غسهو َ
صغي َ
ني .قَ غا إتينَ أ َ
اْ َُل غو َع يم .قَ غا الهعلهَ أ غَعََ َلن اَغه ً
او إت غن َع َ
و َرِّب َع ََ َ
ت
اس ل تر ع ت
ت
ت
اعَل َلنِّا مللا تك لغحَم تمللن َِّنلت تله قَللا إت عن غ ت
غ غ َ
ُن َخسل َلرِّا أَنغل َف َسل َلِ غم َِّأ غَِهللي تِ غم َُل غلوَ
لَللهَ َُ ل ت  .فَ غ َ َ
ُن الللَ َ
اِلَ َ
غ
ت
ت
ت
ت
لك
لك َِل َلو غ
لني َ .لَ غلم تمل غلن فَل غلوق تِ غم أَهَل هلللا تمل َلن النعللا تر َِّتمل غلن َغحتللحت تِ غم أَهَل هلللا ذَلل َ
الغقيَ َامل تلة أَال ذَلل َ
اِلَ غسل َلرا َن الغ َوَتل َ
و الهعه بتته تعَاَه ُا تعَ تاَ فَابعل َق ت
ون)(الَمر.)16-2:
ََيَو َ َ َ َ َ َ َ
ت ت
ال تمغنهَ قَهتليالً.
 الكهوات اِلامسةُ( :ا أَُلَ َِا الغ َوعَم َا قَ تم الهعغي َا إتالً قَهيالً .ن غص َفهَ أ ََِّ انغل َق غ
ت
ت
لك قَللوالً ثَتقليالً .إت عن نَ ت
ت
ت ت
َكل َن َِّطغًلا
اكلَةَ الهعغي تلا ِ َلْ أ َ
أ غَِّ تعغَ َعهَغيه ََِّرب تلا الغ َق غلرآ َن بَل غلربيالً .إنعلا َسلنَل غهقْ َعهَغي َ غ
ت
ْ الغ َو غشل ترتق
لك َِّبَلََحع غلا إتلَغي تله بَلغَحتليالًَ .ر َ
اس َلم َرب َ
َِّأَقغل َوَ قيالً .إت عن لَ َ
عِا تر َسغَ ًحا طَ توُالًَِّ .اذغ َك تر غ
ك تيف اَلنل َ
عت
اجل غَه ِّكتلليالًِّ .اصلتلل عهَللى مللا ُل َقولَللو َن ِّ غاِكللرِم ِكللرا َت
تت ت ت
مجلليالًَ َِّ .ذ غرتين
َ غ غ َ َ َ
َ َ غَ غ َ غ ً
َِّالغ َو غ لرْ الً إلَللهَ إالً َِل َلو فَ َ َ
ت
ت
ت ت
ني أ ت
صللة َِّ َع ل ََابًا
يوللاَِّ .طَ َع ًامللا َذا غَ ع
َِّالغ َو َكللَبت َ
َِِّل النل غعع َوللة ََِّمِ غه َِ ل غم قَهلليالً .إ عن لَل َلنُغلنَا أَن َكللاالً َِّ َجح ً
لال َكثتيَلا م تِليالً .إتنعلا أَرسل غهنا إتلَلي َكم رسلوالً ك ت
ت
ت ت
لاِ ًنا
ه َِّا غتََ َ
غَ َ غ غ ََ َ
يواَُ .ل غوَ بَل غر َج َ ا غَر َ
ال ََِّكانَو ا غ ََ َ ً َ
أَل ً
ت
صللى فتغر َعل غلو َن العر َسل َ
َخ ل غَنَاهَ أ غ
َخ ل ًَا َِّبتلليالً .فَ َكغي ل َ
لول فَأ َ
َعهَل غلي َك غم َك َوللا أ غَر َس ل غهنَا إت َىل ف غر َعل غلو َن َر َسللوالً .فَل َع َ
بَلحعل َقو َن إت غن َك َف غرَغا َُل غوًما َغأ َع َا الغ تولغ َنا َن تكيًَا .ال عس َواَِ َمغنل َف تطهللر بتته َكا َن َِّ غع َنهَ َم غفعَوالً .إت عن َِ تَهت بََغكتَرةهلل
فَ َو غن َكاَِ عاجَ ََ إت َىل َرب ته َسَتيالً().ا َما.)21-2:
ت
ك الع تَُن أَنغلعم الهعه عهَي تِم تمن النعَتيت ت
ت
آَ َ َِّتاع غلن
لني م غلن ذَرَُلة َ
َ
 الكهوات الساَسة( :أ غَِّلَ َ َ َ َ َ َ غ غ َمح غهنا مذ نو ِّتمن ذَرُع تلة إتبللر تاِيم ِّإتسلرائت ت
لات اللعر غمحَ تن
اجحَََلغيلنَلا إتذَا بلَغحلهَلى َعهَ غلي تِ َم آَُ َ
يا َِّاع غلن َِ َلنُغلنَا َِّ غ
ََ َ َ َ َ َ غ
غَ َ َ غ َ َ
خَرِّا س عك ًنا ِّب تكيا( .)197فَخهَ تمن بلع تن ت
صال َة ِّابعلَلعوا الشعِو ت
َ
و
ال
ا
و
اع
أ
ه
خ
م
ِ
غ
ع
ات فَ َس غو َ
هلل
َ
َ
َ َ غ َغ غ َ
َ ََ
َ َ ََ
ََ
ُل غه َقو َن َغيا .إتالع من بَاْ ِّآمن ِّع توا ت
ك َُ غن َخهَو َن ا غَنعلةَ َِّال َُ غهَ َولو َن َك غليًا().ملرمي:
صاحلًا فَأ غَِّلَت َ
َغ َ َ ََ ََ َ َ
َ غ
.)34-20
197
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عت
ت
ُن ميَغ َشللو َن َعهَللى ا غَر ت
ه َِ غونًللا َِّإت َذا َخللاطَََل َِ َم
 الكهوللات السللابعةَِّ ( :عََل َلاَ ال لعر غمحَ تن الللَ َ
عت
ت
ا غل ت
لاِهَو َن قَللالَوا سللالماِّ .العل تلَ ت ت ت
و َعنعللا
اص ل تر غ
ُن َُل َقولَللو َن َربلعنَللا غ
َ
ُن ََُيحَللو َن لل َلرِب غم َس ل عك ًنا َِّقيَ ًامللاَِّ .الللَ َ
َ ً َ َ
عت
ُن إت َذا أَن َف َقلوا َملغ َُ غسل ترفَوا
عم إت عن َع ََابَل َِا َكا َن َغَر ًاما .إتنل َعِا َساَِ غ
َع ََ َ
ت َم غسحَل َقرا ََِّم َق ًاملاَِّ .اللَ َ
اْ َج َِن َ
عت
َِّمل ُل غقلتلجرِّا َِّكللا َن ب ل ت
ت
س العل تلِت
لني َذلل َ
َ غ َ َ َ َغَ
ُن ال َُل غنعَو َن َمل َلذ الهعله إت َ لًلا َ
لك قَل َو ًامللاَِّ .الللَ َ
آخلَلر َِّال َُل غقحَلهَللو َن اللنعل غف َ
ت
اْ َُل غلوَ الغ تقيَ َامل تلة
َح لعرَ الهعللهَ إتال بتل غ
لاحلَق َِّال َُل غَنلَلو َن ََِّمل غلن َُل غف َعل غلا َذلل َ
لك َُل غهل َلق أَثَ ًامللاَ َُ .
ضل َ
لاع غ لَللهَ الغ َع ل ََ َ
ََِّيغهَ غن فت تيه مِانًا .إتال من بَاْ ِّآمن ِّع تولا عولالً ت
لك ُلَََلن َل الهعلهَ َسليَاهتتت غم َح َسلنَات
صلاحلًا فَأ غَِّلَت َ
َ غ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ
ََ
َ
عت
َِّكا َن الهعه َغ َفورا رتحيواًِّ .من بَاْ ِّع توا ت
احلا فَتقنعه ُلحَ ت ت
ُن ال َُ غش َِ َنِّ َن
ََ غ َ َ َ َ َ
ص ً ََ َ
َ ً َ
وْ إ َىل الهعه َمحَاباًَِّ .الَ َ
َ
عت
ت
ت ت
ت
ت
ت
صلوا َِّعَ غويَانلاً.
ُن إت َذا ذَك َلرِّا بتآَُلات َرِب غلم َملغ ََيلَرِّا َعهَغيل َِلا َ
الَ َِّر َِّإ َذا َمَرِّا بالهع غ تو َمَرِّا كَراماًَِّ .اللَ َ
ت ت
ت
عت
ت
ت
لك
لني إت َمام لاً .أ غَِّلَتل َ
اج َع غهنَللا ل غه َوحعقل َ
لب لَنَللا مل غلن أ غَعَِّاجنَللا َِّذَرُعابنَللا قَل لعرةَ أ غَعل َلني َِّ غ
ُن َُل َقوللَلو َن َربلعنَللا َِل غ
َِّالللَ َ
َأَِّ َن الغ َرفَةَ تما صلَلرِّا ُِّلهَ عقلو َن فتيِلا َتحتيعلةً ِّسلالماً .خالت تلن ت
و َم غسلحَل َقرا ََِّم َقاملاً .قَ غلا
ُن ف َيِلا َح َسلنَ غ
غَ غ غ َ َ َ َ َ َ غ َ
ََ
َ َ
و َُ َكو َن لتََاماً)(الفرقان.)77-61:
َما َُل غعََأَ بت َك غم َرِّب لَ غوالَ ََ َعا َ َك غم فَل َق غن َك عَبغلحَ غم فَ َس غو َ
تع ت ت ت ع ت
ُن إت َذا ذَك َرِّا تِبَا َخَرِّا َس عك ًنا َِّ َسلَع َحوا ترَ غو تلن
 الكهوات الثامنة( :إيَا ُلَ غؤم َن بآَُابنَا الَ َ198
لاىف جنللوبلِم ع ل تن الغوضل ت
ت
لاج تذ َُل غنعَو َن َربلع َِل غلم َخ غوفًللا َِّطَ َو ًعللا
َرِبل غلم ََِِّل غلم الَ َُ غسللحَكتغلَِّ َن( ) .بَلحَ َكل َ َ َ َ َ غ َ َ َ
ت
اِ غم َُ تنف َقو َن)(السكنة.)16-15:
َِّاعا َرَعقغلنَ َ
ت
ت
ت عت
ت
تع
لو
لو قَلهَللوبلَ َِ غم َِّإت َذا بَهيَل غ
ُن إت َذا ذَكل َلر الهعللهَ َِّجهَل غ
 الكهوللات الحاسللعة( :إيلَلا الغ َو غؤمنَللو َن الللَ َعهَي تِم ِاُابه عاَبغلِلم إتميانلا ِّعهَلى رِبتلم ُلحلوعكهَلو َن .الع تلَُن ُ تقيولو َن ال ع ت
لاِ غم َُ تنف َقلو َن.
صلال َة َِّاعلا َرَعقغلنَ َ
ََ َ
َ غ َ َ َ َ َ َ غ َ َ َ َ َ غ ََ َ
ت
ات تعغن َن َرِبت غم ََِّم غ تفَرةهلل َِّترغع هللق َك ترميهلل)(ا نفال.)2-9:
أ غَِّلَت َ
ك َِ َم الغ َو غؤمنَو َن َحقا ََ غم ََ َر َج هلل
عت
 الكهوللات العاكللرة( :قَل غن أَفغلهَل الغو غؤتمنَللو َن .العل تلَُن ِللم تيف تت تُن
َ َغ َ
َ َ
صللالهت غم َخاكللعَو َنَِّ .الللَ َ
لاعهَو َنِّ .الع تلَُن ِلم لتَفلر ت
ِم عل تن الهع غل تو مع تر لو َنِّ .الع تلَُن ِلم لتهعََكلاةت فَ ت
ِّج تِ غم َحلافت َو َن .إتال َعهَلى
َغ َ
َغ َ َ َ َ غ
َ َ َغ َ
ت
ت
ت
لك َِ ل غلم
لك فَأ غَِّلَت ل َ
ني .فَ َو ل غلن ابغلحَل َ للى ََِّراَِ ذَل ل َ
أ غَعَِّاج تِ ل َلم غأِّ َم للا َمهَ َك ل غ
عِ غم َغغيل ل َلر َمهَ للوم َ
لو أغَميَللانلَ َِ غم فَل لتقنل َ
تت ت
عت
تت
تت
عت
لك
صلهَ َواهت غم َحيَللاف َو َن .أ غَِّلَتل َ
الغ َعل َ
ُن َِل غلم َعهَللى َ
ُن َِل غلم ََمانَلاهت غم َِّ َع غِللنِ غم َراعَللو َنَِّ .الللَ َ
لاَِّ َنَِّ .الللَ َ
ِم الغوا ترثَو َن .الع تَ ت ت
س َِ غم فت َيِا َخالت َنِّ َن)(ا ؤمنون.)11-1:
َ
ُن َُرثَو َن الغف غرََ غِّ َ
َغ َ

 198سكنة.
175

عت
ت
ت عت
ت ت
ت
ُن َِل غلم
ُن َِل غلم مل غلن َخ غشلليَة َرِبل غلم َم غشللف َقو َنَِّ .الللَ َ
 الكهوللات احلاَُللة عشللرة( :إ عن الللَ َت
عت
عت
ت ت
ت ت ت ت
عِ َلم
ُن ُلَ غؤبَو َن َملا آبَلوا َِّقَلهَلوبلَ َِ غم َِّجهَلةهلل أَنل َ
ُن َِ غم بَرِب غم ال َُ غش ترَكو َنَِّ .الَ َ
بآَُات َرِب غم ُلَ غؤمنَو َنَِّ .الَ َ
اِليلر ت
إت َىل َرِبت غم َر تاجعَو َن .أ غَِّلَت َ ت ت
ات ََِِّ غم ََا َسابت َقو َن)(ا ؤمنون.)61-57 :
ك َُ َسارعَو َن يف غَغ َ
بيان الكلمات

 الَيان ا ِّل :عن أِّب ِرُرة  -ر ْ اهلل عنه  -أن رسول اهلل صهى اهلل عهيه ِّسلهملاو أ غََ َ جِّ ،مللن أ غََ َ ج بلهَل َلل الغوغنل ل تََل .أالَ إ عن تسللا عةَ اهللت َغالتيللةهلل! أالَ إ عن تس ل غهعةَ اهللت
غََ
َ
َ
قللالَ ( :مل غلن َخل َ َ َ َ غ َ َ َ
ا غَنعةَ!)(.)199

لال رس َ ت
صلهعى اهلل
 الَيان الثاينَ :لول الهعله َ -
ِّع غن أتَِّب ََِرُغلَرَة  -ر ْ اهلل عنه  -قَ َال :قَ َ َ َ
لاَن تِل ِّلتيللا فَل َق ل غن آ َذنغلحَللهَ بتل غ ت
ِل
َعهَغيل تله َِّ َس لهع َم " :-إت عن الهعللهَ بعللاىل قَل َ
ْ إت َع
لالَ :مل غلن َعل َ
لاحلَغرْ! ََِّمللا بَل َق لعر َ
َ
ب إت َ ت
ِل بتالنلعوافت تلا ح علىت أ ت
لو َعهَغي تلهِّ ،ملا ُل َلَ َال َعغَ تلنا ُلحَل َقلعر َ ت
َحَعلهَ،
َعغَ تنا بت َش غِْ أَ َح ع ع
ِل اعلا افغلحَلَر غ َ
ْ إ َع َ َ
َ
ََ َ
ت
ت
صلر بت تلهَ ُِّ ،لنه الع تلِت ُللَ تط ت
ت
ت
َحََغَحَهَ َكغن َ
فَتق َذا أ غ
ل ِبَلاَِّ ،تر غجهَلهَ
صَرهَ العلَا ُلَغَ َ َ َ َ َ غ َ
و مسَغ َعهَ العَا َُ غس َو َذ بتهَِّ ،بَ َ
العتِت ميَغ تشْ تِباِّ ،إت غن سأَلَت َ غَع تطيلنعهِّ ،لَت تن اسحَلعا َذتين َ ت
َعي ََنعهَ!)(.)200
ََ َ غ َ
َ َ َ
الربَّانِيَّ ِة"
الرسالة الخامية :في مفهوم " َّ
دعوي شمولي ،يَ ْج َم ُا بين دقلتين:
بوي ُكل ٌّي ،وم طلح
ٌّ
وأن "الربانية" معنى تر ٌّ
ِِ
ِ
القلب على توحيد ا وتفريدَ،
الرب سبحانه؛ بتربية
اب إلى َّ
ي ُ
الولى :هي اقنْت َ
ـك
وم َحبَّـةً،
وخ ُ
ومجاهـدةً للـنف فـي سـبيله؛ بتخليتهـا مـن بـاطن اإلاـم ،وذل َ
َخ ْشيَةً ُ
َ
شـوعاً َ
ِ
ْم با ".
هو "العل ُ

الربَّـ ـ ِ
ـان – بفـ ــتح الـ ـ ـرا وضـ ــمها  -وهـ ــو قائ ـ ــد
والثانيـ ــة :هـ ــي اقنتيـ ــاب إلـ ــى َّ

201
َح َكامـاً
اليفينة( ) ،وهو معنى اإلمامة الدعوية .وق يكون ذلك إق بالتفقه فـي الـدين أ ْ
ِ
وح َكماً .وهو معنى "العلم بأمر ا " .وبدلك يكون الرباني :هو العالم الداعيـة الحكـيم،
199
200
201

رِّاه الجرمَا ِّاحلاكمِّ .صححه ا لَاين يف صحي ا امذ.
رِّاه الَخارا.
العربعا َن بفح الراِِّ ،قيا :ا فص

وِا .ن .لسان العرْ :ماَة "ربن".
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الدي يربي ب غار العلـم قبـل كبـارَ .وق يكـون كـدلك إق إذا كـان عامعـاً للمعنيـين ،أي:
وذاك قَ يك ــو ُن إقَّ
"عالِمـ ـاً ب ــا ِ ،عالِمـ ـاً ب ــأمر ا " .وه ــو معن ــى "اإلم ــام" .ا ــم إن ه ــدا َ
واقستجابة ال َّ ِ
ِ
ات العم ِل بِ َكلِم ِ
بالدخوس في ابتال ِ
ِ
وع َمـالً،
ات ا ِ،
ادقَ ِة لِ ِر َساقَتِِه ،قَـ ْوقً َ
َ
ََ
وهو يتجلى  -أوس ما يتجلى  -في صالة العبد وخشوعه:
الكلمات
ت
ت
ت
لول
لاْ َِّ غ
احلَ غكل َلم َِّالنَََللوَِ َة مثَع َُل َقل َ
 الكهوللات ا ِّىلَ ( :مللا َكللا َن لََ َش لر أَ غن ُلَ غؤبيَللهَ الهعللهَ الغكحَل َت
ِّن الهعل تله ِّلَ تكللن َكونَلوا ربلعلانتي ت
لاس َكونَلوا تعَللاَا تِل تمللن َ ت
لتهنعل ت
لاْ َِّتمَلا َكنللحَ غم
غ َ
ًَ
َ َ
ني ملَلا َكغنللحَ غم بَل غعهَ َوللو َن الغكحَل َ
َ غ
ت
ت
ت
لني أ غَربَابًل للا أََُل لأغ َم َرَك غم بتل للالغ َك غف تر بَل غعل ل َلن إت غذ أَنغ ل للحَ غم
بَ غن َر َسل للو َنَِّ .ال َُل لأغ َمَرَك َم أَ غن بَلحعخ ل ل ََِّا الغ َوالئ َك ل لةَ َِّالنعَتي ل ل َ
ت
ت ت
مسللهتوو َنِّ .إت غذ أَخ ل ََ الهعلله تميثَل َ ت
لول
غوللة مثَع َجللآِ َك غم َر َسل هلل
لاق النعَتي ل َ
َغ َ َ َ
َ
لني لَ َوللا ِابَلغيللحَ َك غم مل غلن كحَللاْ َِّحك َ
ت
ت
ت ت
لال
ص ترا قَلالَوا أَقغلَرغرنَلا قَ َ
َخ غَ َغا َعهَى ذَل َك غم إت غ
ص َرنعهَ قَ َال َِأَقغلَرغرَغا َِّأ َ
صن هللق ل َوا َم َع َك غم لَحَل غؤمنَ عن بته َِّلَحَلغن َ
َم َ
ت
لك ِلم الغ َف ت
عاِ تنُن .فَون بَلوعىل بلع َلن ذَلت َ ت
ت
اسل َقو َن)(آل عولران:
فَا غك َِ َنِّا َِّأَنَا َم َع َك غم م غن الش َ َ غ َ َ غ
لك فَأ غَِّلَ َ َ غ
.)89-72
ت ت
ت
و
لح َ
 الكهوات الثانيلةَِّ ( :بَل َلرن َكثل اً ملغنل َِ غم َُ َسلا ترعَو َن تيف ا تإل غتمث َِّالغعَل غن َِّان َِّأَ غكه تِ َلم ال َس غت
تت
ت
ت
و
لح َ
س َمللا َكللانَواغ َُل غع َوهَللو َن .لَل غلوالَ َُلغنل َِل َ
لار َعللن قَ ل غلو َم ا تإل غمثَ َِّأَ غكه تِل َلم ال َسل غ
لاِ َم العربلعلانيَو َن َِّا غ
َحََل َ
لََ لغ َ
ت
صنَلعَو َن)(ا ائنة.)61-69 :
س َما َكانَواغ َُ غ
لََغ َ
لاس ملن ُلح ت
ت
عخل ََ تملن َ ت
ِّن الهعل تله أَن َلن ًاَا َتحيَلونَل َِ غم َك َحلب الهعل تله
غ َ
 الكهولات الثالثلةَِّ ( :م غلن النعل ت َ غ َعت
عت
تت
تت ت
ُن َآمنَوا أ َ
اْ أَ عن الغ َقل عوَة لهعله َمج ًيعلا َِّأَ عن الهعلهَ
ُن أَهَ َووا إت غذ َُل َلرغِّ َن الغ َعل ََ َ
َك َن َحَا لهعه َِّلَ غو بَلَرن الَ َ
َِّالَ َ
ت
اْ .إت غذ بَلَ لعرأَ العل تلَُن ابََتعلوا تمللن العل تلَُن ابعلَلعلوا ِّرأَِّا الغعل ََاْ ِّبَل َقطععل تت
ُن الغعل ََ ت
اْ.
َ َ غ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ غ
لو ِبل غلم ا غ
َكللن َ َ
َسللََ َ
َ
ت
ِّقَل َ ع ت
ك َُل ترُ تِ َم الهعللهَ أ غَع َو للا ََ غم
ُن ابعلََلعَ لوا لَل غلو أَ عن لَنَللا َك لعرًة فَلنَحَََل لعرأَ تم لغنل َِ غم َك َو للا بَلََل لعرَِّا تمنعللا َك ل ََل َ
َ
لال ال للَ َ
ت ت
ني تم َن النعا تر().الَقرة.)167-165:
َح َسَرات َعهَغي تِ غم ََِّما َِ غم قَا ترج َ
ت
ت
َخَر غجنَللا بتل تله َمثلََلرات اَغحَهت ًفللا
 الكهوللات الرابعللة( :أَ َملغ بَل َلر أَ عن الهعللهَ أَنغل َلََل مل َلن ال عسل َلواِ َمللاًِ فَأ غت
أَلغوانلَِللا ِّتمللن ا غتَل ت
ت
لوََِّ .تمل غلن النعل ت
عِّاْ
لب َسل هلل
لال َجل َلن هللَ بتل هلل
َ َ َ غ َ
لاس َِّال لن َ
ليل َِّمحَغل هلللر اَغحَه ل هلل أَلغ َوانلَ َِللا َِّ َغَرابيل َ
لاَهت الغعهَولاِ إت عن الهعله ع تَُلَ َغ َفل ت ع ت
ت ت ت
َِّا َنغل َعات اَغحَهت هلل أَلغوانَهَ َك ََلت َ تع
ُن
َ َ هلل هلل
ور .إ عن اللَ َ
ك إيَلا ََيغ َشلى الهعلهَ م غلن عََ َ َ َ
َ
ت
صللال َة ِّأَنغل َف َق لوا تاعللا رعقغلنَل ت
ت
ت
ت
لور.
ََ َ
َُلغحلهَللو َن كحَل َ
لاْ الهعلله َِّأَقَل َ
لارًة لَل غلن بَلََل َ
لاِ غم سللرا َِّ َعالنيَ لةً َُل غر َجللو َن جتَل َ
لاموا ال ع َ
ت
ُنِم تمن فَ غ ت ت
ور)(فاطر.)11-97 :
ور َك َك هلل
ضهه إتنعهَ َغ َف هلل
َج َورَِ غم ََُِّتَ َ َ غ غ
ليَل َوفليَل َِ غم أ َ
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بيان الكلمات
ت ت
صلهعى
 الَيللان ا ِّل :عللن جَل بللن نفل َعل غلن أتَِّب اللن غعرََ تاِ قَل َلالَ ( :كنعللا َمل َلذ َر َسللول الهعلله َ
الهعه َعهَغي ته ِّسهعم ،فَ َش َخال بت
ص ترهت إت َىل ال عس َو تاِ ،مثَع قَ َالََ َِ " :ا أ ََِّا َن ََيغحَلهَس الغعتغه َم تم َن الن ت
عاس َح عىت
َ
َ
َ
َ
ََ َ
َ
ت ت
س تمنعا َِّقَ غن قَلَرأغنَا الغ َق غرآ َن
صا تر َ
الَ َُل غقن َرِّا مغنهَ َعهَى َك غِْ!" فَل َق َال تعَُ َ
اَ بغ َن لََتين اغ َنغ َ
اَ :كغي َ ََيغحَلهَ َ
َك تمل غلن
فَل َوالهعل تله لَنَل غقَرأَنلعلهَ َِّلَنَل غق ترئَلنعللهَ نت َسللاَِنَا َِّأَبغلنَاَِنَللا! فَل َقل َ
لو َ َعَلن َ
لك أََمل َ
لال" :ثَ تكهَغحل َ
لك َُللا تعَُل َ
لاَ! إت غن َكغنل َ
ت
ت
لاِ أَِل تلا الغو تنُنَل تلة! ِل تلَهت الحعللوراةَ ِّ غت ت ت
لال
لارن ،فَ َوللاذَا بَل غ ل ت َع لغنل َِ غم " قَل َ
َ
اإل غَنيل َلا عغنل َلن الغيَل َِللوَ َِّالن َ
عصل َ
غَ َ
فَل َق َِل غ َ
ت
جَليلر :فَلهَ تقيو عَلاَةَ بلن ال ع ت ت
لو أَالَ بَ غس َلو َذ إت َىل َملا َُل َق َ
َخ َ
لوك أَبَلو اللن غعرََاِ فَأ غ
صلامو قَل غه َ
لول أ َ
َخََل غربَلهَ
َ َ غ هلل
َ ََ َ غ َ
ت
ت
عك بتلأَعِّتل تع غهللم ُلَغرفَل َلذ تمل َلن
لال أَبلَلو اللن غعرََ تاِ .قَل َ
بتالعل تلَا قَل َ
َحللنثَلن َ
صل َلن َق أَبلَلو اللن غعرََاِ ،إت غن كلغ َ
لالَ :
وَ َ
ك أَ غن بَ غنخا مس تك َن َمجاعة فَالَ بَلرن فت تيه رجالً خ ت
اِل َشو ! ُ ت
الن ت
اك ًعا!)(.)202
وك َ
ََ
ََ َ
عاس :غَ َ َ
َََغ
َ
ِّقال سفيان بن عيينة( :كلان ُقلال :العهولاِ ثالثلة :علامل بلاهلل َيشلى اهلل ،لليس بعلامل
بأمر اهللِّ .عامل باهلل عامل بأمر اهلل َيشى اهلل ،فَاك العامل الكاماِّ .عامل بأمر اهلل لليس بعلامل
بللاهلل ،ال َيشللى اهلل ،فللَلك العللامل الفللاجر!)(ِّ )203أخللرٍ الَخللارا يف صللحيحه  -بعهيقللا -
عن ابن عَاس ر ْ اهلل عنِوا ،قال"( :كونوا ربلانيني" :حهولاَِ فقِلاَُِِّ .قلال :الربلاين اللَا
ُرِّب الناس بص ار العهم قَا كَاره!)(.)204
202

رِّاه الجرمللَا ِّاحل للاكم عللن أِّب ال للنرَاِِّ ،صللححه ا لَ للاين يف ص للحي س للنن الجرمللَاِّ .رِّاه أمح للن

ِّالنسائْ ِّالنارمْ ِّاحلاكم أُضا عن عوو بن مالك ا ككعِّْ .قال الشيخ كعيب ا رنا ِّ يف بعيقله
عهى ا سنن" :حنُت صحي َِِّ ،ا إسناَ قوا".
 203رِّاه النارمْ يف سننهِّ ،الَيِقْ يف كعَهِّ ،أبو نعيم يف احلهية.
204

كحاْ العهم ،باْ العهم قَا القول ِّالعوا.
قال ابن القيم رمحه اهلل( :جِاَ النفس أربذ مرابب (.)...

إحللناِا :أن أاِللنِا عهللى بعهللم ا للننَُِّ ،للن احلللق الللَا ال فللال للا ِّال سللعاَة يف معاكللِا
فاهتلا تع غه َوله كلقيو يف اللنارُن .الثانيلة :أن أاِلنِا عهلى العولا بله بعلن عهولهِّ ،إال
ِّمعاَِا إال بهِّ ،مىت َ

فوكللرَ العهللم بللال عوللا إن مل ُضللرِا مل ُنفعِللا .الثالثللة :أن أاِللنِا عه للى ال للنعوة إليلله ِّبعهيولله مللن ال
ُعهوللهِّ ،إال كللان مللن الللَُن ُكحوللون مللا أنللَل اهلل مللن ا للنن ِّالَينللاتِّ ،ال ُنفعلله عهولله ِّال ُنكيلله مللن
عَاْ اهلل .الرابعة :أن أاِنِا عهى الصل عهى مشاق النعوة إىل اهللِّ ،أذن اِلهلقُِّ ،ححولا ذللك كهله
هلل.
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 الَيان الثاينِّ :عن أِّب ِرُرة  -ر ْ اهلل عنه  -قَ َال :قلال َر َسلول اهللت صلهى اهلل عهيلهتت
ت تت
ِّسلهم( :إ عن عأَِّل مللا َحياسل ت
صلهَ َح غ
صلالَبَهَ ،فَللق غن َ
العغَل َلن َُل غلوَ القيَ َاملة مل غلن َع َوهلله َ
لب بتلله َ
و فَل َقل غن أفغلهَل َ
َ َ َ َ
ت
ت
ت
ت
ْ بعللاىل:
ُضللحه َكل غلِْهلل ،قَل َ
ِّأ غََنَل َ َِّ ،إ غن فَ َسل َلن غ
ال مل غلن فَ تر َ
لال ال لعر َ
ت فَل َق ل غن َخل َ
لاْ َِّ َخسل َلر! فَللق غن انغ لحَل َق َ
انغ َرِّا ِا لتعَنا ملن بطلو فَلي َك عولا تمغنلِلا ملا انغلحَل َق ت
أع َوالت تله
ُض تلة مثَع بَ َكلو َن َسلائتَر غ
ال م َلن ال َف تر َ
َ َغ َ
َ َ َ َ
َ
205
َعهَى َِ ََا!)( )
لول اهلل صللهى
لال رسل َ
لال :قل َ
 الَيلان الثالللتِّ :عللن أنَللس بل تن َمالتللك  -ر للْ اهلل عنلله  -ق َصلهَ َ لَلهَ َسللائتَر
لب ب تله العَل َلن ُلوَ القيامل تلة ال ع
صلهَ َح غ
و َ
صلالةَ! فللق غن َ
اهلل عهيله ِّسللهم ( :عأِّ َل َملا َحيَ َ
اسل َ
ت
ت فَ َس َن َسائتَر َع َوهت ته!)( )206
َع َوه تهَِّ ،إ غن فَ َس َن غ
ت
لال( :بليلنَوللا رسل َ ت
ص لهعى الهعلله َعهَغيل تله َِّ َس لهع َم
 الَيللان الرابللذَ :عل غلن ترفَ َلول الهعلله َ
اع لةَ بغل تن َرافللذ قَل َ َغ َ َ َ
ت
ت
صل َلالبَهَ َجللاَِ فَ َسلهع َم َعهَللى
صلهعى ،فَلهَ عوللا قَ َ
ضللى َ
س ََِّغحنل َلن َح غولَللهَ ،إت غذ ََ َخل َلا َر َجل هلللا فَلأَبَى الغقغَلهَلةَ فَ َ
َجللال هلل
ت
لال لَلله رسل َ ت
ت
ت ت
ص لهعى اهلل َعهَغيل تله َِّ َس لهع َم:
لول الهعلله َ
َر َسللول الهعلله َ
ص لهعى اهلل َعهَغيلله َِّ َس لهع َم َِّ َعهَللى الغ َقل غلو  ،فَل َقل َ َ َ َ
لك َمل بَصللا! فَ ل ََِب فَص لهعى ،فَكعللا رسل َ ت
ص لهعى اهلل َعهَغيل تله
َِّ َعهَغيل َ
لول الهعلله َ
َ َ َ
صللا؛ فَتقنعل َ غ َ
لب فَ َ
لك ،ا غذ َِل غ
ََ َ َ َ
ِّسهعم ُلرمق ص َالبَهَِّ ،ال ُ غن ترا ما ُعت ت
ضى ص َالبَه جاِ فَسلهعم َعهَلى رس ت
لول الهعل ته
ََ
َ َ َ َغ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
يب مغنل َِا ،فَلهَ عوا قَ َ َ َ َ َ َ َ
ول الهع ته صلهعى اهلل عهَي تله ِّسلهعمِّ :عهَي ت
لب
صهعى اهلل َعهَغي ته َِّ َسهع َم َِّ َعهَى الغ َق غوت  ،فَل َق َال لَهَ َر َس َ
َغ َ َ َ ََغ َ
َ
َ
لك ،ا غذ َِ غ
ت
لال العرجللاُ :للا رسل َ ت
َع َاَ َِللا َملعربَل غ ت
لو تمل غلن
صللا؛ فَتقنلع َ
صللا! فَأ َ
لول الهعلله! َمللا عغَل َ
لك َملغ بَ َ
فَ َ
ني أ غَِّ ثََالثًللا ،فَل َقل َ َ َ َ َ َ
ول الهع ته صهعى اهلل عهَي ته ِّسهعم :إتنلعِا َمل بَحت عم ص َالةَ أ ت
ت
ص َالتت فَل َق َال َر َس َ
َغ ََ َ َ غ
َ
َ
َ َ
َحن َك غم َح عىت َُ غسَ َل الغ َو َلوَِ
َكو للا أ ََم للرهَ الهع للهَ َع ل لعَ ِّ َج ل علا ،فَليَل غ تس للا ِّ غج َِ للهَ َُِّ َنُغ ل تله إت َىل الغ تو للرفَل َق غ ت
نيَِّ ،ميَغ َس ل ل َ بتَرأغ تس ل تله َِّتر غجهَغي ل تله إت َىل
غ
َ
ََ
َ
َ َ
ت
ت
ت
الغ َك غعََ ل غ ت
لني ،مثَع َُ َكَ ل َلر الهعللهَ َعلعَ َِّ َجل علاََِّ ،غحي َول َلنهَ َِّميََكل َلنهَََُِّ ،ل غقل َلرأَ َمللا بَليَ عسل َلر مل َلن الغ َقل غلرآن العلا َعهع َوللهَ الهعللهَ
ت
ت
ت تت
لولَ :تمسلذ الهعله لتولن َت
ت
مح َلنهَ،
َِّأَذ َن لَهَ فيه ،مثَع َُ َكَلَر ََُِّل غرَك َذ َح عىت بَطغ َول عن َم َفاصلهَهَ َِّبَ غسلحَل غرخ َْ ،مثَع َُل َق َ َ َ َ غ
ت
ت
مثَع ُسحَ تو ت
ت
لك َن َح علىت ميََك َلن َِّ غج َِلهََ ،ح علىت بَطغ َول عن َم َفاصلهَهَ
ليم َ
صل غهََهَ ،مثَع َُ َكَل َلر ََُِّ غس َ
َغ َ
ا قَائ ًولا َح علىت َُق َ
ف للقذا اس للحكوا ِ للَه ا راب للب ا رب للذ ص للار م للن الرب للانيني .ف للقن الس لله وع للون عه للى أن الع للامل ال
ُسللححق أن ُسللوى ربانيللا حللىت ُعللرو احلللقُِّ ،عوللا بللهُِّ ،عهو له .فوللن عهللم ِّعوللا ِّعهللم فللَاك ُللنعى
ع يوا يف مهكوت السواِّات!) عاَ ا عاَ البن القيم.11/1 :
205
ُت َح َس هللن غرُبِّ .صلححه الشليخ ا لَلاين
اَِّ ،قَ َ
رِّاه النسائِّْ ،ابن ماجهِّ ،الجرتم تَ َ
الَ :ح تن هلل
يف صحي ا امذ.
 206رِّاه الطياليسِّْ ،الضياِ ،عن أنسِّ .صححه ا لَاين يف صحي ا امذ.
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تت ت
ِّبَس لحَلرتخَْ ُِّ ،كَ للر فَليلرفَللذ حل علىت ُسللحَ تو ت
لك َن
ليم َ
ص ل غهََهَ ،مثَع َُ َكَ ل َلر فَليَ غسل َ
َ غ غ َ َ َ َ َغ َ َ َ غ َ
ا قَاعل ًلنا َعهَللى َم غق َع َنبلله ََُِّقل َ
207
ت
ت
صالَبَهَ!)( )
َح عىت ميََك َن َِّ غج َِهَ ََُِّ غسحَل غرخ َْ .فَتقذَا َملغ َُل غف َع غا َِ َك ََا َملغ بَح عم َ
الرسالة اليادسة :في بيوت ا
ات الـدعوة إلـى ا  ،وأن الربـاط
وم َق َّـر ُ
وأن المياعد هي صخرة العروج إلـى ا َ ،

بها تعلما من علمائهـا وتعليمـا لشـبابها ،وحفاظـا علـى أدا ال ـلوات بجماعاتهـا؛ يُـ َعـر ُ
القلب با  ،وي له بنورَ عل عالَ ،وينشر ال الء في كـل قطـا  ،ويوصـل الهـدم إلـى
َ
كل البقا  .فالمياعد هي ح ون اإليمان وقال اإلسالم ،منها ينطل وإليها يرعا كل

خير:
الكلمات
 الكهوللات ا ِّىل( :الهعلله نلَلور ال عسللواِّ تت ت
ت
ات َِّا غَر ت
ه َمثَل َلا نلَلوترهت َكو غش ل َكاة ف َيِللا م غ
صللََا هلل
َ َ ََ
ت
ت
لكَرة َمََ َارَكللة َعُغلحَونلتلة ال َكل غلرقتيعة َِّال
لب ََر ٌّ
الغو غ
ا َُوقَل َلن مل غلن َكل َ
اجللة الَ َج َ
صللََا َ تيف َع َج َ
اجلةَ َكأَنل َعِللا َك غوَكل هلل
ت
ْ
ور َعهَى نَلور َُل غِ تلنا الهعلهَ لتنَلوترهت َم غلن َُ َشلاَِ ََُِّ غ
َغ غربتيعة َُ َك َ
ضل تر َ
اَ َعُغلحَل َِا َُضَِْ َِّلَ غو َملغ متَغ َس غسهَ نَ هللار نَ هلل
ت
ت
الهعهَ ا غَمثَ َال لتهن ت
يم .تيف بلَيَوت أ تَذ َن الهعهَ أَ غن بَل غرفَ َلذ َُِّلَ غَ َكَر فت َيِلا غ
امسَلهَ َُ َسلَ َ
عاس َِّالهعهَ ب َكا َك غِْ َعه هلل
صللالةت ِّإتُحل ت
ت
ت ت ت
لَلله فتيِللا بتالغ َل َلنِّ ِّاآلصل ت
لاِ
لال تر َجل هلل
لارةهلل َِّال بَلغيل هلللذ َعل غلن ذ غك ل تر الهعل تله َِّإتقَللات ال ع َ َ
َ َ
َ َ
لال ال بَل غهِلليِ غم جتَل َ
ت
العََكاةت ََيَافَو َن ُلوما بَلحَل َقهع ت ت
َح َس َلن َملا َع توهَلوا ََُِّتَُ َلن َِ غم تم غلن
ص َار .ليَ غكل تََُل َِ غم الهعلهَ أ غ
وْ َِّا َبغ َ
ب فيه الغ َقهَ َ
َغ ً
َ
ضهت ته َِّالهعهَ َُل غرَع َق َم غن َُ َشاَِ بت َ غت تح َساْ)(النور.)42-42:
فَ غ
ت
تت ت ت
ت
يولوا َِّ َج َ
لوِ َك غم عغن َلن َكلا َم غسلكن َِّ غاَعَلوهَ
 الكهوات الثانية( :قَ غا أ ََم َلر َرِّب بالغق غسلا َِّأَق َتت
عِل غلم عاجَل ََِّا
لوَِّ َن .فَ ترُ ًقللا َِل َلنن َِّفَ ترُ ًقللا َحل عق َعهَل غلي تِ غم ال ع
ُن َك َوللا بَل َلنأَ َك غم بَلعَل َ
اَغهصل َ
ضللاللَةَ إتنل َ
لني لَللهَ الللن َ
ت ت ت
اط ت ت
ت
آَ َ َخ ل ََِّا تعُنَللحَ َك غم تعغنل َلن َكللا
عِل غلم َم غِحَل َلنِّ َنَُ .للا بَل ت َ
ال عشلليَ َ
ني أ غَِّليَللاَِ مل غلن ََِّن الهع له ََِّغحيسللََو َن أَنل َ
ت
ني)(ا عراو.)44-71:
َم غس تكن ََِّكهَوا َِّا غكَربَوا َِّال بَ غس ترفَوا إتنعهَ ال َتحي َ
ب الغ َو غس ترف َ
بيان الكلمات
 الَيان ا ِّلَ :ع غن َعغَ تن الهع ته بغ تن َم غسعَوَ  -ر ْ اهلل عنه – قَ َالَ ( :م غن َسعرهَ أَ غن َُل غه َقىت
ت
ت
ص لهَو ت
ع
لاَن ِبتتل عن! فَلتق عن الهعللهَ َكل َلر َ لتنََتللي َك غم
ات َحغيل َ
لت ُلَنَل َ
الهللهَ َغل ًلنا َم غسلله ًوا فَل غهيَ َحللاف غ َعهَللى َِل َلؤَالِ ال ع َ
صهعى الهعه عهَي ته ِّسهعم سنَن ا غ َننِّ ،إتنل ت
صلهعغيحَ غم تيف بلَيَلوبت َك غم َك َولا
عِ عن م غن َسنَ تن ا غََنن! َِّلَ غو أَنع َك غلم َ
َغ ََ َ َ َ َ َ َ
َ
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تت
ضهَغهحَ غم! ََِّما تم غن َر َجا
صهْ َِ ََا الغ َوحَ َخه َ تيف بَلغيحه لَحَلَرغكحَ غم َسنعةَ نََتي َك غمَِّ ،لَ غو بَلَرغكحَ غم َسنعةَ نََتي َك غم لَ َ
َُ َ
تت
ت ت
ت
تت ت
ت ت
لب الهعللهَ لَللهَ بت َكللا
َُلحَطَ عِل َلر فَليَ غحسل َلن الطَ َِل َ
لور ،مثَع َُل غعول َلن إ َىل َم غسللكن مل غلن َِللَه الغ َو َسللاجن؛ إعال َكحَل َ
وِا َحسنَةًََُِّ ،ل غرفَلعَهَ تِبَا ََ َر َجلةًََِّ ،حيَل َ
ا َعغنلهَ تِبَلا َسليَةًَِّ .لََقل غن َرأَُغلحَلنَلا ََِّملا َُلحَ َخهعل َ َعغنل َِلا
َخطغ َوة ََيغطَ َ َ
ت
ت
ت
لني الل لعر َجهَ غ ت
نيَ ،ح ل علىت ُلَ َق للا َ تيف
إتالع َمنَ للاف هللق َم غعهَللوَ النل َف للاق! َِّلََقل ل غن َك للا َن العر َج ل َلا ُلَ ل غلؤبَى بتلله ُلَ َِ ل َ
لاَن بَل ل غ َ
ص !)()208
ال ع
 الَيللان الثللاين :عللن أتَِّب ِرُ للرةَ  -ر للْ اهلل عنلله  -أَ عن رسل َ تص لهعى الهعلله َعهَغي ل تله
لول الهعلله َ
ََ
َ غ َ َغ َ
ت ت
تت
ِّسهعم قَ َال( :أثغل َقا ال ع ت
ِّصالَةَ ال َف غك تر! ِّلو َُل غعهَ َولو َن َملا في تِ َولا
صالَة عهَى الغ َونَافق َ
صالَةَ الع َشاِ َ
ني َ
ََ َ
َ
َبَلو َمها ِّلَو حَواً! ِّلََق غن َمهوو أ غن آمر بال ع ت
صلهْ بالنع ت
لاس ،مث أنغطَهت َلق
َغ َ
غ َ َ غ َغ
آم َلر َر َجلالً فَليَ َ
صالَة فَلحَل َقا َ مث َ
ََ
َحر َق َعهَل غلي تِ غم بلَيَللوبَل َِ غم
َمعتللْ بت تر َج للال َم َع َِ ل غلم َح ل َلَهلل تمل غلن َحطَللب؛ إىل قَ ل غلو الَ َُ غش ل َِ َنِّ َن ال ع
صللالةَ فَ لأ َ
بتالنعا تر!)()209
 الَيللان الثالللت :عللن أتَِّب ِرُ للرَة  -ر للْ اهلل عنلله  -أَ عن رسل َ تص لهعى الهعلله َعهَغيل تله
لول الهعلله َ
ََ
َ غ َ َغ َ
اِلطَاُا ُِّلرفَذ بتته النعرج ت
تت
لول
ات قَالَوا :بَلهَى َُلا َر َس َ
ََ
َِّ َسهع َم قَ َال( :أَالَ أ َََلَ َك غم َعهَى َما ميَغ َحو الهعهَ به غَ َ َ َ غ َ
لال :إتسللَاغَ الغو ل ت
تت ت
ت
لوِ َعهَللى الغو َكللا ترهتَِّ ،كثغ للرةَ غ ت
ص لالَةت بَل غعل َلن
لار ال ع
الهعلله! قَل َ غ َ َ َ
اِلَطَللا إ َىل الغ َو َسللاجنَِّ ،انغح َل َ
َ
َ َ
صالةت .فَ ََلت َك َم الربَا َ ! فَ ََلت َك َم الربَا َ ! فَ ََلت َك َم الربَا َ !)(.)210
ال ع
لال رسل َ ت
ص لهعى اهلل
 الَيللان الرابللذَ :عل غلن أتَِّب ََِرُغل َلرَة  -ر للْ اهلل عنلله  -قَل َلول الهعلله َ
لال :قَل َ َ َ
ْ ُ للوت
ت
ت
ت
ت
ت
ت ع
لس الهعللهَ َعغنللهَ َك غربَلةً مل غلن َكل َلر َ غ
لس َعل غلن َمل غلؤمن َك غربَلةً مل غلن َكل َلرْ الل َننغليَا نَل عفل َ
َعهَغيلله َِّ َسله َمَ ( :مل غلن نَل عفل َ
ت
ت
ت
ت
ت ت
الغقيَ َامةََِّ .م غن َُ عسَر َعهَلى َم غعسلر َُ عس َلر الهعلهَ َعهَغيله تيف الل َننغليَا َِّ غاآلخ َلرةتََِّ .م غلن َسلحَلَر َم غسله ًوا َسلحَلَرهَ الهعلهَ
تيف ال َننغليا ِّ غاآل تخرةتِّ .الهعه تيف عو تن الغعَ تن ما َكا َن الغعَ َن تيف عو تن أ ت
ت
َخي تلهََِّ .م غلن َسلهَ َ ت
س
َغ
َ َ َ َ َ َ غ َغ َ
َغ
ك طَرُ ًقلا َُل غهلحَو َ
فتي ل ته تع غهوللا س ل عِا الهعلله لَلله بتل تله طَ ترُ ًقللا إت َىل ا غ نعل تلةِّ .مللا اجحَوللذ قَللو تيف بليللو تمللن بليل ت
لوت الهعل تله َُلغحلهَللو َن
َ َ َ غ َ َ غ هلل َغ
ً َ َ َ َ
غ ََ
كتحَ للاْ الهع ل تلهُِّ ،لحَ َنارس للونَه بلي ل لنَلِم ،إتالع نَلَلَ للو عهَ للي تِم ال عس ل ت
لكينَةََ َِّ ،غ تش لليَغحل َِ َم العر غمحَل لةََ َِّ ،ح عف ل لغحل َِ َم
َ
َ َ َ َ َ َغ َ غ
َ غ َ غ َ
211
ت
ت
يو غن تعغن َنهَََِّ .م غن بَطعأَ بتته َع َوهَهَ َملغ َُ غس تر غ بتته نَ َسََهَ!)( ).
الغ َو َالئ َكةََِّ ،ذَ َكَرَِ َم الهعهَ ف َ
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 الَيللان اِلللامس :عللن عَ غقََلةَ بغل تن َعل تلامر ا غَ َِل ت  -ر للْ اهلل عنلله  -قللال( :خللرٍ عهينللاصف تعة فقال :أَُ َك غم حيب أن َُل غ َلن َِّ َك علا َُل غلو إىل
صهعى اهلل َعهَغي ته َِّ َسهع َم ِّ -حنن يف ال َ
رسول اهلل َ -
212
بطغح للا َن أِّ ت ت ت ت
ت
أخ ل ََ َمهَا ب ل غإمث ب للاهلل ع للَ
ُ
،
)
لاُِّغ تن َعغِ ل َلر َاُِّغ تن(
َ َ
َ
َ َ
العقي للق؛ فيَل لأغتَ مغن للهَ بنَللاقَلحَل غني َك غوَم ل َ
لول اهلل! ق للال :فَل لهَ غن َُل غ ل َلن َِّ أحل ل َن َكم ك ل علا َُل ل غلو إىل
ِّج للاِّ ،ال قَطغل ل تذ َرتح للم ق للالواَ :كهَنَ للا ُ للا رس ل َ
ا سل تلك تن؛ في لحَلعهعم آُحللني مللن كتحَل ت
لالذ خ ل هلل للله مللن
لاْ اهلل ع لعَ ِّجل علا؛ َخغي ل هلللر لَللهَ تمل غلن نللاقحني! ِّثَل هلل
غ
َ ََ
213
ت
ت
ت
ت
ت
أع َناَِ عن م َن اإلبت تا!)( )
بذ َخغيلهللر لَهَ م غن غأربذ! ِّم غن غ
ثالذ ِّ ،غأر هلل
الرسالة اليابعة :في أدا حقوو ا المالية

َّ
إقام ال الة في اإلسالم مقرو ٌن أبداً بَّيتا الًكاة ،وأن إيمان العبـد ق يكمـل
وأن َ
حتــى يكــون مــن المنفقــين فــي ســبيل ا ؛ لن حقيقــة اإلخــالص ق تكــون إق بتوحيــد ا
فــي المــاس ،علــى قاعــدة أن "المــاس مــاس ا  ،والبشــر ميــتخلفون فيــه!" وأقَّ ربانيــة إق
بمجاهدةِ ُشح النف ! وتطهيرها باقنفاو في م ار الًكوات وفي كل وعوَ الخير:

الكلمات
 الكهوللات ا ِّىل ( :تآمنلوا بتالهعل تله ِّرسلولتته ِّأَنغ تف َقلوا تالعلا جعهَ َكللم مسللحخهَ تف ت ت ع تُن
َ
ََ غ َ غَ غ َ
ََ َ َ
ني فيلله .فَالللَ َ
ت
َجهللر َكَت هلل().احلنُن.)7:
َآمنَوا مغن َك غم َِّأَنغل َف َقوا ََ غم أ غ
 الكهوات الثانية( :مثا الع تَ تت
لو َس غلَ َذ
ُن َُنف َقو َن أ غَم َوا ََ غم تيف َسَت تيا الهعه َك َوثَ تلا َحَعلة أَنغلََحَ غ
ََ َ َ
لاع لتوللن ُشللاِ ِّالهعلله ِّ تاسللذ عهتل ع ت
سللنَابتا تيف َكللا س لغنَلهَة تمائَلةَ حَعللة ِّالهعلله ُ ت
ُن َُ تنف َقللو َن
َ َ َََ
ََ
ضل َ َ غ َ َ َ َ َ َ هلل َ هلل
ليم .الللَ َ
َ َ
ت
و
َجل َلرَِ غم تعغنل َلن َرِبتل غلم َِّال َخل غلو هلل
أ غَمل َلوا ََ غم تيف َس لَتي تا الهعلله مثَع الَ ُلَغحَتعَللو َن َمللا أَن َف َق لوا َمنللا َِّال أَذًن َ لَ غلم أ غ
ت
عهَي تِم ِّال ِم َحيَنَو َن .قَلوهللل معر هلل ت
ت
ليمَُ .لا
َ غ غ َ َ غ غَ
ِّو ََِّم غفَرةهلل َخغيل هلللر م غلن َ
ص َلنقَة َُلغحََلعَ َِلا أَ ًذن َِّالهعلهَ َغل ت ٌّ َحه هلل
غ َ غَ
عت
ت
صل َلنقَابت َك غم بتللالغ َون َِّا َ َذن َكالعل تلَا َُ تنفل َلق َمالَللهَ ترئَللاَِ النعل ت
لاس َِّال َُل غلؤتم َن
ُن َآمنَلوا الَ بَلغَطهَلوا َ
أَُلَ َِللا الللَ َ
ت
ت ت ت
صل غه ًنا ال َُل غق تلن َرِّ َن َعهَلى
ص غف َوان َعهَغيله بَل َلر هلل
َصلابَهَ َِّابت هلللا فَلحَلَرَكلهَ َ
اْ فَأ َ
بتالهعه َِّالغيَل غو اآلخ تر فَ َوثَلهَهَ َك َوثَ تا َ
ت
عت
ت
ت
ُن َُ تنف َقلو َن أ غَم َلوا ََ َم ابغحت َلاَِ َم غر َ لاةت الهع تله
ُنََِّ .مثَ َلا اللَ َ
َك غِْ اعا َك َسََوا َِّالهعهَ الَ َُل غِنا الغ َق غوَ الغ َكاف تر َ
212
صف تعةِ :م فقراِ ا ِاجرُن كانوا َُيحون با سكن النَواِّ .أما بَطغ َحان فِو :اسم ِّاَ قرْ
أِا ال َ
ا نُنة ا نورةِّ ،كَلك العقيق مثههِّ .ناقحان َك غوَم َاِّ تان :بثنية كوماِ :ِِّْ ،الناقة الع يوة السنَات العالية.
ِّعِراُِ :ع مسينة ،متيا إىل الَياه من الس َو تن.
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ت
ت
ني فَلتق غن َمل ُ ت
لو أَ َكهَ َِللا ت ل غلع َف غ ت
صلغَل َِا َِّابتل هلللا
َصللابَل َِا َِّابت هلللا فَآبَل غ
َِّبَلثغَتيحًلا مل غلن أَنغل َفسل تِ غم َك َوثَل تلا َجنعللة بتَربغل َلوة أ َ
غَ
ت
ت
َح َن َك غم أَن بَ َكو َن لَهَ َجنعةهلل من عتيفيا َِّأ غَعنَاْ َغجت ترا تملن َغحتحت َِلا
فَطَاٌّ َِّالهعهَ مَا بَل غع َوهَو َن بَص هلل .أََُل َوَ أ َ
ت
ات ِّأَصللابه الغ تكَ للر ِّلَلله ذَرُلعلةهلل لع َفاِ فَأَصللابلِا إت غعصل ت ت
ت ت
لار
لار لَللهَ ف َيِللا مللن َكللا الث َعول َلر َ َ َ َ َ َ َ َ
لار فيلله نَل هلل
َ َ َ َ َ َ َ هلل
ا َنغل َِل َ
لات لَعهع َكللم بَلحل َف عكللرِّ َنُ .للا أَُلَِللا العل تلَُن آمن لوا أ ت
ت
ت
َنف َق لوا تمل غلن
َ ََ
لو َك ل ََل َ
اححَلَرقَل غ
ك ُلَََ ل َ
فَ غ
لني الهللهَ لَ َكل َلم اآلَُل َ غ َ َ َ َ
ت
يت تمغنه بَ تنف َقو َن ِّلَسحَم بت ت
ات ما َكسَحَم ِّتاعا أَخرجنَا لَ َكم ت
اِلََت
ت
آخ تَُ تله
ا
و
و
و
ي
ل
ب
ال
ِّ
ه
َر
ا
ن
م
غ
ع
َ
َ
طَيََ َ َ غ غ َ غ َ غ
َ
غ
َ
َ غ غ
َ
َ
غ َ
ت
ت
ضوا فت تيه ِّ غاعهَووا أَ عن الهعه َغ ت َت
مح هلل
إتالَ أَ غن بَل غ تو َ
َ ٌّ
ين .الشغعيطَا َن َُع َن َك غم الغ َف غقَر ََُِّلأغ َم َرَك غم بتالغ َف غح َشلاِ َِّالهعلهَ
َ َ
ت ت
احلتكغولةَ مللن ُ َشللاِ ِّمللن ُ ل غلؤت غت
غولةَ فَل َقل غن
َُعتل َن َك غم َم غ تفلَلرًة تمغنللهَ َِّفَ غ
ليمَُ .ل غلؤتت غ َ َ غ َ َ َ َ غ َ َ
ضلالً َِّالهعللهَ َِّاسل هلللذ َعهل هلل
احلك َ
ت
ت
َِّت َخغي للرا َكثتل ا ِّمللا ُل عَ عكر إتالَ أَِّلَلوا ا َلغَل ت
لاََِّْ .مللا أَن َف غقللحَ غم مل غلن نَل َف َقللة أ غَِّ نَل ََ غرَغا مل غلن نَل غَر فَلتق عن الهعللهَ
أ ت َ ً ً ََ َ َ غ
َ
ُلعهَولله ِّمللا لته لعلالت توني تمللن أَنصللار .إت غن بَلَل َلنِّا ال ع ت ت ت ت
وِللا َِّبَل غؤبَ َ
صل َلنقَات فَنع عوللا ِل َلْ َِّإت غن َجغ َف َ
غ
َ غ َ
َغ َ َ ََ
وِللا الغ َف َقل َلراَِ
فَل َِو َخغيلر لَ َكم َُِّ َكفر َعغن َكم تم غن سيَابت َكم ِّالهعهَ تمَلا بَل غعوهَلو َن َخَت
لك َِ َلن َاِ غم َِّلَ تكل عن
لي
ل
.
ل
َ
س َعهَغي َ
غ
هلل
غ
َ هلل غ َ غ
َ
َ غَ
َ
الهعهَ َُل غِ تنا َم غن َُ َشاَِ ََِّما بَ تنف َقوا تم غن َخ غ فَهَن َف تس َك غم ََِّما بَ تنف َقو َن إتالَ ابغحت َاَِ َِّ غج ته الهع ته ََِّما بَ تنف َقلوا
ت
و إتلَللي َكم ِّأَنغللحَم الَ بَ غهَوللو َن .لته َف َقللر تاِ العل تلَُن أَح ت
صل َلرِّا تيف َس لَت تيا الهعل تله ال َُ غسللحَ تطيعَو َن
َ غ
مل غلن َخل غ َُل َلو ع غ غ َ غ
َ
َ
ت
تت
ربا تيف ا َر ت ت
اِا أَ غغنتياِ تمن الحل ت
عاس إت غحلَافًا
يو َ
ه َغحيسََل َِ غم ا غَ َ َ َ غ َ
غ
َ غً
عع َف بَل غع ترفَل َِ غم بس َ
اِ غم ال َُ غسأَلَو َن الن َ
ِّما بَ تنف َقوا تمن خ فَتق عن الهعه بتته عهتيم .الع تلَ ت
عِلا تر تسلرا َِّ َعالَنتيَلةً فَلهَ َِ غلم
غ َغ
ُن َُنف َقلو َن أ غَم َلوا ََ غم بتالهعغي تلا َِّالنل َ
ََ
َ َ هلل
َ
و َعهَغي تِ غم َِّال َِ غم َغحيََنَو َن().الَقرة.)972-961 :
َج َرَِ غم تعغن َن َرِبت غم َِّال َخ غو هلل
أغ
ت ت
ت ت ت
 الكهوات الثالثة( :لَ غن بَلنَالَوا الغت عل َح عىت بَلغنف َقوا اعا َحتَو َن ََِّما بَلغنف َقوا م غن َك غِْ فَتق عن الهعهَتت ت
يم)(آل عوران.)29:
به َعه هلل
ت ت
لاج تر ع ت
ت
َخ تر َجلواغ تمللن تََُللا ترتِ غم َِّأ غَمل َلوا تت غم َُلغَحَل َللو َن
ُن أ غ
ُن الللَ َ
 الكهوللات الرابعللة( :ل غه َف َقل َلراِ الغ َو َِل َعت
ض لالً مللن الهعل تله ِّتر غ للواناً ُِّنصللرِّ َن الهعلله ِّرس لولَه أَِّلتللك ِللم ال ع ت
عار
فَ غ
َ ََ َ َ
ُن بَلََل ل عو ِّا ال لن َ
صللاَقَو َنِّ .الللَ َ
َ
َ ََ
َ َ ََ َ َ
ت
ت ت ت
ت
اجلةً اعلا أَِّبَلواغَُِّ .لَ غلؤثتَرِّ َن
لاجَر إتلَ غلي تِ غمَِّ .ال َأ َلنِّ َن تيف َ
ص َلنِّترِ غم َح َ
َِّا تإلميَا َن من قَلغَه تِ غم َحيَو َن َم غن َِ َ
تت
ت
ك َِ َلم الغ َو غفهت َحلو َن)(احلشلر:
اصةَ َ ََِّ .من َُ َ
وق َك ع نلَ غف تس ته فَأ غَِّلت َ
ص َ
َعهَى أَن َفس تِ غم َِّلَو َكا َن ِب غم َخ َ
.)2-8
عت
ت
ع
ض لةَ َِّال َُ تنف َقونَل َِللا تيف َس لَت تيا الهعل تله
ب َِّالغ تف ع
ُن َُكغنل َلَِّ َن ال لَ َِ َ
 الكهوللات اِلامسللةَِّ ( :الللَ َفَلَشرِم بتع ََاْ أَلتيمُ .لو َحيوى عهَيلِا تيف نَا تر جِنعم فَلحك ت ت
لورَِ غم
غون ِبَا جََ َ
َغ َ غ َ َ غ َ
َ غَ غ َ
اِ َِ غم َِّ َجنَوبلَ َِ غم َِّأَ َِ َ
ََ َ َ َ
َِ ََا َما َكنَل غََغا َن َف تس َك غم فَ ََِّقَوا َما َكنحَ غم بَكغنتََِّ َن!)(الحوبة.)15-12:
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بيان الكلمات

 الَي للان ا ِّل :ع للن أتَِّب ِرُ للرةَ  -ر للْ اهلل عن لله  -أَ عن رس ل َ تص لهعى الهعلله َعهَغي ل تله
لول الهعلله َ
ََ
َ غ َ َغ َ
عق أ ت ت
لب  -إتالع
َِّ َسل لهع َم قَ ل َ
لال( :الَ َُلحَ َ
صل لن َ َ
َح ل هلللن بحَ غو ل َلرة م ل غلن َك غس للب طَي للب َِّ -الَ َُل غقََ ل َلا اهللَ إالع الطعي ل َ
ت ت تت
وص للهَ؛ َح ل علىت بَ َك للو َن تمثغ ل َلا ا غَََ ل تا أ غَِّ
أَ
َحل ل َن َك غم فَلهَ ل عوهَ أ غَِّ قَلهَ َ
َخ ل ََ َِا الهعللهَ بيَوين لله فَليَلَرب َيِ للا َك َو للا َُل َلرِّب أ َ
أ غَع َ َم!)(.)214
 الَيللان :الثللاين :عللن أتَِّب ِرُ للرةَ أَ عن رسل َ تلال( :الَ َح َسل َلن إتالع تيف
صلهعى الهعلله َعهَغيل تله َِّ َسلهع َم قَل َ
لول الهعلله َ
َ غ َ َغ َ َ َ
ت
اثغلنَحَ ل غ ت
لال:
لار لَللهَ فَل َقل َ
لنيَ :ر َجللا َعهع َوللهَ الهعللهَ الغ َقل غلرآ َن ،فَل َِل َلو َُلغحلهَللوهَ آنَللاَِ الهعغيل تلا َِّآنَللاَِ النل َ
عِللا تر ،فَ َسللو َعهَ َجل هلل
ت
ت
يو تمثغا َملا أ ت
لو تمثغ َلا َملا َُل غع َو َلا! ََِّر َجلا آبَلاهَ الهعلهَ َملاالً فَل َِ َلو ُلَ غِهت َكلهَ تيف
َِّتَ فَلالَ هللن؛ فَل َعو غه َ
لَغيحَت أَِّب َ َ
ت
ت
يو تمثغا َما أ ت
و تمثغ َا َما َُل غع َو َا!)()215
غ
َِّتَ فَالَ هللن؛ فَل َعو غه َ
احلَق! فَل َق َال َر َج هللا :لَغيحَت أَِّب َ َ
 الَيللان الثالللت :ع ل تن اب ل تن مسللعوَ  -ر ت للْ الهعلله عغنلله – قَل َ تص لهعى الهعلله َعهَغيل تله
لو النعلت ع
َ
لالَ ( :مس غعل َ
ليب َ
َ غ َغَ
َ
ول :الَ َحس َن إتالع تيف اثغلنَحَل غ ت
احلَلق! ََِّر َجلا
نيَ :ر َجا آبَاهَ الهعهَ َماالً فَ َسلهعطَهَ َعهَلى َِهَ َكحت تله تيف غ
َِّ َسهع َم َُل َق َ
َ
آبَاه الهعه تحكغوةً فَلِو ُل غق ت
ضْ تِبَا َُِّلَ َعه َو َِا)216().
َ َ َ ََ َ
لاَ بت لالَالً،
ليب صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم َعل َ
 الَيللان الرابللذ :عللن أِّب ِرُللرة ر للْ اهلل عنلله( :أن النل ع217
ت
لال:
ل
له
ب
ر
خ
َ
ا
:
لال
ق
ل
ال
ل
ب
لا
ُ
ا
َ
ل
ِ
لا
م
:
لال
ق
ف
،
)
ص َلاً تم غن َمتغلر(
ع
لول اهلل! ق َ
لك َُلا َر َس َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َغ َ َ
فأ غ
َخَر ٍَ لَهَ َ
َ
َ
أمل للا َجغشل للى أ غن َأعل للا لَل للك َقل للار يف نَل للا تر جِ ل لنعم أنغ تفل للق ُل للا بتل لالَلَ ِّالَ َجغل ل ت ت
العل ل غلر تإ
َ َ
لل مل ل غلن ذا َ
َ
غ َ َ َ َ هلل
غَ
َ
ََ َ
إقغالَالً!)()218
 214محفق عهيهِّ .ال َفهََوِ :و الغ َو غِ َرِّ .ال َقهَو َ  :النعاقَةَ الشعابعةَ.
 215رِّاه الَخارا.
 216محفق عهيهِّ .ا راَ باحلسن ِنا :ال َطةِِّ .و متََ مثا ما لتغه َو غحَََ تاِِّ .لَا أملر حسلنِّ ،لله نيحله .فلقن
مت ع عِّا َ ا عنه فَلك حرا ! ِِّو احلسن ا َمو !
217
صل لَلر :مجللذ ص لَلرةِِّ ،للْ :مللا َت
مجللذ مللن الطعللا ب لالَ َكغيللا ِّال َِّغعن ،بعضلله فللوق بعللل عهللى ِي للة
َ َغ
َ
ال َ ََ
ومة .ن .لسان العرْ( :صل).
ال َك َ
 218رِّاه أبو ُعهى يف مسننهِّ ،الطلاين يف الكَ ِّا ِّسا ،كوا رِّاه الَلَارِّ ،الَيِقلْ يف الشلعبِّ ،أبلو
نعيم يف احلهيةِّ .صححه ا لَاين يف السهسهة الصحيحةِّ ،يف صحي ا امذِّ ،يف صحي الجرغيب.
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َمساِ بتغن ت
لول
لال َر َس َ
لو :قَ َ
و تأِّب بَكغر الصنُق – ر ْ اهلل عنِوا – قَالَ غ
 الَيان اِلامسَ :ع غن أ غَ َالهعل تله صلهعى الهعلله َعهَيل تله ِّسلهعم( :الَ بَللوكتْ فَليللوَكى َعهَيل ت
لك!)(ِّ )219يف رِّاُللة أخللرن عنِللا أُضللا أنلله
غ
َ
َ
غ ََ َ
تت
ت تت
ت ت
ت
ت
صللْ الهعلله َعهَيل ت
لك!
صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم قللال( :انغل َفحللْ أَ تِّ انغضللحْ أ غَِّ أَنغفقللْ! َِّالَ َغحتصللْ فَليَ غح َ َ غ
ت
ت
وعْ الهعه َعهَي ت
ك)(.)220
َِّالَ بَوعْ فَليَ َ َ غ
 الَيان الساَس :عن أتَِّب ِرُلرَة – ر ْ اهلل عنه  -أن رس َ تصهعى الهعه َعهَغي تله َِّ َسلهع َم
ول الهعه َ
َ ََ
َ غ َ َغ َ
قللال( :مللا تمللن ُ للو ُص لَت الغعتَللاَ فتيل تله إتالع مهَ َكل ت
لان َُلغن ل تَالَ تن فَليَل َقل َ
َحل َلن َمهَا" :الهع َِ ل عم أ غَعل تلا َمغن تفق لاً
َ غ َغ َ غ َ َ َ
لول أ َ
َ
221
ول غاآل َخ َر" :الهع َِ عم أ غَع تا اَغ تسكاً بَلهَفاً!")( ).
َخهَفاً!" ََُِّل َق َ
الرسالة الثامنة :يف أن الن ت
ُن
غ
عع َوَة َ هلل
ِّأن أصول اإلسال ثابحةهلل إمياناً ِّعوالً ِِّْ ،منار النُن ِّالنعوةِّ ،أهنا بحهخال
أساساً يف معرفة اهللِّ ،الحفقه يف احلقائق ا خرُِّةِّ ،أن الوعوَ الننيوُة يف اإلسال بابعة
َ
لهوعوَ ا خرُِّةِّ ،العكس غ صحي ِّ ،أن صحة أا عوا إسالمْ إيا بححنَ بتَق غن تر
ِّجَهَقاً:
اربَاطه ِبا تخ غن َمةً َ
الكلمات
ِ ِِ
 الكلمات الولى( :قُل إِ َّن صالتِي ونُ ِِ
ين .قَ
َ
يكي َوَم ْحيَ ْ
اي َوَم َماتي للَّه َرب ال َْعالَم َ
ْ
َ ُ
ِِ
ين)(النعام.)163-162:
ك أ ُِم ْر ُ
يك لَهُ َوبِ َدلِ َ
َش ِر َ
ت َوأَنَا أ ََّو ُس ال ُْم ْيلم َ
 الكلمات الثانيةَ ( :شر َ لَ ُكم ِمن الدي ِن ما و َّ ِك َوَما
وحا َوالَّ ِدي أ َْو َح ْيـنَا إِلَْي َ
صى بِه نُ ً
َ َ
ْ َ
َ
ِ
و َّ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ين
يم َوُم َ
ين َوق تَـتَـ َف َّرقُوا فيه َكبُـ َر َعلَى ال ُْم ْش ِرك َ
يموا الد َ
ييى أَ ْن أَق ُ
َ
وسى َوع َ
ص ْيـنَا به إبْـ َراه َ
ِ
ِ ِ
يبَ .وَما تَـ َف َّرقُوا إِق ِم ْن بَـ ْع ِد
وه ُم إِلَْي ِه .اللَّهُ يَ ْجتَبِي إِلَْي ِه َم ْن يَ َ
َما تَ ْدعُ ُ
شا ُ َويَـ ْهدي إِلَْيه َم ْن يُن ُ
ِ
ك إِلَى أَعل ميمى لَ ُق ِ
ض َي بَـ ْيـنَـ ُه ْم
ْم بَـغْيًا بَـ ْيـنَـ ُه ْم َولَ ْوق َكلِ َمةٌ َسبَـ َق ْ
ت ِم ْن َرب َ
َ َُ
َما َعا ُه ْم الْعل ُ
219

محفلق عهيلهِّ .قولله( :بللوكتْ) ِلو فتعلا "أََِّكللى" ،أا :ربلا فلم ال توعل ت
لاِ  -أِّ السل َق تاِ ِّ -كلنه بللاِليا؛
َ
َ
غَ غ

قصن احلف ِّاالَخار.
220
ت
إُعللاًِ ،أا:
عض ل َ  :ال ع
صل َ
محفللق عهيللهِّ .ال لنعل غف َ  :الغ َو لغن َ ِّ .الن غ
لبِّ .كالمهللا مع ل العطللاِِّ .أ غَِّ َعللى َُللوعْ َ
ت
ِّمنَل َعهَ.
كا َ
غأم َس َ
ال يف ال تو َعاِ َ
221

محفق عهيه.

185

ِ
َّ ِ
اب ِم ْن بَـ ْع ِد ِه ْم لَِفي َش ٍّ
استَ ِق ْم َك َما
ك ِم ْنهُ ُم ِريب .فَلِ َدلِ َ
ك فَا ْد ُ َو ْ
ين أُوِراُوا الْكتَ َ
َوإِ َّن الد َ
آمنت بِ َما أَنْـ ًَ َس اللَّهُ ِم ْن كِتَاب َوأ ُِم ْر ُ
أ ُِم ْر َ
ت َوق تَـتَّبِ ْا أ َْه َوا َ ُه ْم َوقُ ْل ُ
ت لَ ْع ِد َس بَـ ْيـنَ ُك ْم .اللَّهُ
َربـنَا َوَرب ُك ْم .لَنَا أَ ْع َمالُنَا َولَ ُك ُم أَ ْع َمالُ ُك ْم .قَ ُح َّجةَ بَـ ْيـنَـنَا َوبَـ ْيـنَ ُك ْم .اللَّهُ يَ ْج َم ُا بَـ ْيـنَـنَا َوإِلَْي ِه
ال َْم ِ ُير)(الشورم.)15-13:
 الكلمات الثالثة( :و َهل أَتَ َ ِاس ل َْهلِ ِه ْام ُكثُوا إِن َي
ارا فَـ َق َ
اك َحدي ُ ُم َ
وسى .إِ ْذ َرأَم نَ ً
َ ْ
اها نُ ِ
ت نَارا لَعلي آتِي ُكم ِم ْنـ َها بَِقب أَو أ ِ
ودي يَا
َع ُد َعلَى النَّا ِر ُه ًدم .فَـلَ َّما أَتَ َ
َ ْ
ْ
آنَ ْي ُ ً َ َ
استَ ِم ْا لِ َما
ك بِال َْو ِاد ال ُْم َق َّد ِ طًُومَ .وأَنَا ا ْختَـ ْرتُ َ
ك إِنَّ َ
ك فَا ْخلَ ْا نَـ ْعلَْي َ
وسى .إِن َي أَنَا َرب َ
ك فَ ْ
ُم َ
اد
وحى .إِنَّنِ َي أَنَا اللَّهُ ق إِلَهَ إِق أَنَا فَا ْعبُ ْدنِي َوأَقِ ِم ال َّال َة لِ ِد ْك ِري .إِ َّن َّ
اعةَ آتِيَةٌ أَ َك ُ
الي َ
يُ َ
ِ
أُ ْخ ِف َيها لِتُ ْج ًَم ُكل نَـ ْف بِ َما تَ ْي َعى .فَال يَ ُ َّدنَّ َ
ك َع ْنـ َها َم ْن ق يُـ ْؤم ُن بِ َها َواتَّـبَ َا َه َواَُ
فَـتَـ ْر َدم().طه.)16-9 :
ِ ِ ِ ِ
يمانَهُ أَتَـ ْقتُـلُو َن َر ُعالً أَ ْن
 الكلمات الرابعةَ ( :وقَ َاس َر ُع ٌل ُم ْؤم ٌن م ْن آس ف ْر َع ْو َن يَ ْكتُ ُم إِ َ
كصِ
ِ ِ
ات ِمن رب ُكم وإِ ْن ي ُ ِ
وس ربي اللَّهُ وقَ ْد عا ُكم بِالْبـيـنَ ِ
ادقًا
ك َكاذبًا فَـ َعلَْيه َكدبُهُ َوإِ ْن يَ ُ َ
َ َ ْ َ
ْ َ َْ َ
يَـ ُق َ َ َ
ِ
ِ
اب .يَا قَـ ْوِم لَ ُك ُم
يُ ِ ْب ُك ْم بَـ ْع ُ الَّدي يَ ِع ُد ُك ْم .إِ َّن اللَّهَ ق يَـ ْهدي َم ْن ُه َو ُم ْي ِر ٌ َك َّد ٌ
ِ
ين فِي ال َْر ِ
اس فِ ْر َع ْو ُن َما
إ فَ َم ْن يَن ُ ُرنَا ِم ْن بَأْ ِ اللَّ ِه إِ ْن َعا نَا؟ قَ َ
ال ُْمل ُ
ْك الْيَـ ْوَم ظَاه ِر َ
اد! وقَ َ ِ
أُ ِري ُكم إِق ما أَرم وما أَ ْه ِدي ُكم إِق سبِيل َّ ِ
آم َن يَا قَـ ْوِم إِن َي أَ َخا ُ
اس الَّدي َ
ُ َ َ ََ
الر َش َ
ُ
َ َ
علَي ُكم ِمثل يـوِ
ب قَـوِم نُوء وعاد واَمود والَّ ِد ِ
ابِ .
ِ
ِ
ِ
ْ
أ
د
ل
ث
م
ً
َح
ل
ا
م
ْ
َ
َ
َ
ين م ْن بَـ ْع ِده ْم َوَما اللَّهُ
ْ
َ
ْ
َ ْ ْ ْ َ َْ
َ َُ َ َ
َ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ين َما لَ ُك ْم ِم َن
يُ ِري ُد ظُل ًْما للْعبَادَ .ويَا قَـ ْوم إِن َي أَ َخا ُ َعلَْي ُك ْم يَـ ْوَم التـَّنَاد .يَـ ْوَم تُـ َولو َن ُم ْدب ِر َ
ِ
اصم .ومن ي ْ ِ
م ِمن قَـ ْبل بِالْبـيـنَ ِ
اللَّ ِه ِمن َع ِ
ات
وس ُ ْ ُ َ
ْ
ضل ِل اللَّهُ فَ َما لَهُ م ْن َهادَ .ولََق ْد َعا ُك ْم يُ ُ
ََ ْ ُ
فَ َما ِهلْتُ ْم فِي َش ٍّ
ك قُـلْتُ ْم لَ ْن يَـ ْبـ َع َ اللَّهُ ِم ْن بَـ ْع ِدَِ َر ُسوقً.
ك ِم َّما َعا ُك ْم بِ ِه َحتَّى إِذَا َهلَ َ
ِ
ضل اللَّهُ من ُهو مي ِر ٌ مرتَاب .الَّ ِدين يج ِ
ادلُو َن فِي آي ِ
كيِ
ات اللَّ ِه بِغَْي ِر ُس ْلطَان
َ ْ َ ُ ْ ُْ ٌ
َ َُ
َ
َك َدل َ ُ
ِ
ِ ِ َّ ِ
ك يَطْبَ ُا اللَّهُ َعلَى ُكل قَـل ِ
ْب ُمتَ َكبر
آمنُواَ .ك َدلِ َ
أَتَ ُ
ين َ
اه ْمَ .كبُـ َر َم ْقتًا ع ْن َد اللَّه َوع ْن َد الد َ
ِ
عبَّار .وقَ َ ِ
اليماو ِ
ات
اب .أ ْ
ص ْر ًحا لَ َعل َي أَبْـلُ ُ ال ْ
َسبَ َ
َسبَ َ
اس ف ْر َع ْو ُن يَا َه َاما ُن ابْ ِن لي َ
َ
اب َّ َ َ
َ
ِِ
ِِ
فَأَطَّلِا إِلَى إِلَ ِه موسى وإِني لَظُنهُ َك ِ
ص َّد َع ِن
اذباًَ .وَك َدلِ َ
ك ُهي َن لف ْر َع ْو َن ُسو ُ َع َمله َو َ
ُ
ُ َ َ
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ِ ِ ِ ِ
يل .وما َكي ُد فِر َعو َن إِق فِي تَـباب .وقَ َ ِ
ِ
يل
َّ
َ
اس الَّدي َ
اليبِ ِ َ َ ْ ْ ْ
َ
آم َن يَا قَـ ْوم اتَّبعُون أ َْهد ُك ْم َسب َ
اد .يا قَـوِم إِنَّما ه ِدَِ الْحياةُ الدنْـيا متا ٌ وإِ َّن ِ
اآلخ َرَة ِه َي َد ُار الْ َق َرا ِرَ .م ْن َع ِم َل َسيئَةً
َّ
الر َش ِ َ ْ َ َ
ََ
َ ََ َ
ِ
ِ
ك يَ ْد ُخلُو َن
صالِ ًحا ِم ْن ذَ َكر أ َُو أُنْـثَى َو ُه َو ُم ْؤِم ٌن فَأ ُْولَئِ َ
فَال يُ ْج ًَم إِق مثْـلَ َها َوَم ْن َعم َل َ
الْجنَّةَ يـرَهقُو َن فِيها بِغَي ِر ِحياب .ويا قَـوِم ما لِ
ِ
َ
َّجاةِ َوتَ ْدعُونَنِي إِلَى النَّا ِر.
ن
ال
ى
ل
إ
م
ك
و
ع
د
أ
ي
َ
ُ
ْ
ُ
َ
َ ُْ
ُ
َ ْ َ
ََ ْ َ َ
ِ ِِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ْم َوأَنَا أَ ْدعُوُك ُم إِلَى ال َْع ًِي ًِ الْغََّفا ِر .قَ
تَ ْدعُونَني لَ ْك ُف َر باللَّه َوأُ ْش ِر َك به َما لَْي َ لي به عل ٌ
عرم أَنَّما تَ ْدعونَنِي إِلَي ِه لَي لَه د ْعوةٌ فِي الدنْـيا وق فِي ِ
َن َم َر َّدنَا إِلَى اللَّ ِه َوأ َّ
اآلخ َرةِ َوأ َّ
َن
َََ َ ُ
َ َ
ْ ْ َ ُ َ َ
ِ
يتَ ْد ُك ُرو َن َما أَقُ ُ
ي إِلَى اللَّ ِه إِ َّن اللَّهَ
ين ُه ُم أَ ْ
وس لَ ُك ْم َوأُفَـو ُ
ص َح ُ
ال ُْم ْي ِرف َ
إ أ َْم ِر َ
اب النَّا ِر .فَ َ
ب ِ ير بِال ِْعب ِ
اد .فَـوقَاَُ اللَّهُ سيئَ ِ
ات َما َم َكروا و َحا َو بِ ِ
آس فِ ْر َع ْو َن ُسو ُ ال َْع َد ِ
اب().لافر:
َ ٌ َ
َ
ُ َ
َ
.)45-22
بيان الكلمات
اِلَطعل ت
لال( :بَلغيلنَ َو للا َغحن ل َلن تعغن ل َلن
 الَي للان ا ِّل :ع للن عَ َو ل َلر بغ ل تن غلاْ  -ر للْ اهلل عن لله -قَل َ
ت
ت ت
لاه الثليل ت
ُن
لاْ َكل تلن َ
ات َُل غلو إت غذ طَهَل َلذ َعهَغيلنَللا َر َجل هلللا َكل تلن َ
صلهعى الهعلله َعهَغيلله َِّ َسلهع َم ذَ َ
َر َسللول الهعلله َ
ُن بَليَل ت َ
ت
ت
ت
صهعى الهعله َعهَغي تله
س إت َىل النتعيب َ
َس َواَ الش َ
عع تر ،الَ ُلََرن َعهَغيه أَثَل َر ال عس َف تر َِّالَ َُل غع ترفَهَ منعا أ َ
َح هللنَ ،ح عىت َجهَ َ
ت ت
ت
ت
ت
اإل غس َلالت
َخ ت غللتين َعل تن غت
َسنَ َن َرغكََحَلغيه إت َىل َرغكََحَلغيه ََِِّّ َ َذ َكفغعيه َعهَى فَخ ََُغهَِّ ،قَ َالَُ :ا َِمَ عو َن أ غ
َِّ َسهع َم فَأ غ
لال رسل َ ت
ص لهعى الهعلله َعهَغيل تله َِّ َس لهعم " :غت
اإل غس لالَ َ أَ غن بَ غشل َلِ َن أَ غن الَ إتلَللهَ إتالع الهعللهََِّ ،أَ عن َِمَ عول ًلنا
لول الهعلله َ
فَل َقل َ َ َ
َ
رسل َ ع ت ت
ضللا َنَِّ ،حت ل عيف الغَليل ت
و إتلَغي ل ته
ليم ال ع
اسللحَطَ غع َ
صللوَ َرَم َ َ َ َ غ َ
لو إتن غ
ص لالَةََِّ ،بَل غلؤتتَ العََكللاةََِّ ،بَ َ
ََ
لول الهللهَِّ ،بَقل َ
ت
اإلميَ ت
َخت غلتين َع تن غت
ان قَ َال" :أَ غن
صنقَهَ! قَ َال :فَأ غ
ص َنقغ َ
و .قَ َال :فَل َعكغَلنَا لَهَ َُ غسأَلَهَ ََُِّ َ
َسَتيالً ".قَ َالَ :
لال:
بَ ل غلؤتم َن بتالهعل تلهََِّ ،م َالئت َكحتل تلهََِّ ،كحََت ل تلهََِّ ،ر َس للهت تهَِّ ،الغيَل ل غلوت غاآل تخل ل ترَِّ ،بَل ل غلؤتم َن بتالغ َق ل َلن تر َخل ل غتهت َِّ َك للرهت ".قَل َ
اإلحس ت
و .قَ َال :فَأ غ ت ت
ت
ان قَ َال" :أَ غن بَل غعََ َن الهعهَ َكأَن َ
ص َنقغ َ
عك بَلَراهَ ،فَلتق غن َملغ بَ َك غلن بَل َلراهَ فَتقنعلهَ
َ
َخ غلين َع تن غ غ َ
لال:
ِّل َعغنل َِ للا بت لأ غَعهَ َم تم ل َلن ال عس للائت تا" .قَل َ
لالَ " :م للا الغ َو غس ل َلؤ َ
لاع تة قَل َ
َُ ل َلر َاك" .قَل َ
لال :فَل لأ غ
َخت غلتين َع ل تن ال عس ل َ
احل َفللا َة الغعللرا َة الغعالَلةَ ترعللاِ ال عشل ت
ت
لاِ
َخت غلتين َعل غلن أ ََم َار تاهتلَلا قَل َ
فَلأ غ
لال" :أَ غن بَهل َلن اغ ََم لةَ َربلعحَل َِللاَِّ ،أَ غن بَل َلرن غَ َ َ َ َ َ
ت
لال تِلَُ" :لا عَ َو َلر أَبَل غن ترا َمل تن ال عسلائت َا "
و َمهتيلا ،مثَع قَ َ
َُلحَطَ َاِّلَو َن تيف الغََلغنليَان" .قَ َال :مثَع انغطَهَ َق فَلهََتثغ َ
و :الهعهَ ِّر َسولَهَ أ غَعهَم قَ َال" :فَتقنعهَ تج غت
ُا أَبَا َك غم ُلَ َعه َو َك غم تَُنَ َك غم!")(.)222
ل
قَل غه َ
ََ
َ
َ
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صلهعى الهعلله َعهَغيل تله َِّ َسلهع َم
وسللى – ر للْ اهلل عنلله َ -عل تن النعلتليب َ
 الَيللان الثللاينَ :عل غلن أتَِّب َم َت ت
ت
تت
لاْ أ غَر ً لا ،فَ َكلا َن تمغنل َِلا
قَ َالَ ( :مثَ َا َما بَل َعثَت الهعهَ بته م َن ا غََنن َِّالغع غه تمَ ،ك َوثَ تا الغ َغيلت الغ َكثل ت أ َ
َص َ
ت
و الغ َك َهَ ِّالغع غشب الغ َكثت َِّ .كانَلو تمغنلِلا أ ت
لاَْ أَمسل َك ت
و الغواِ ،فَأَنغلَحَ ت
ت
و الغ َولاَِ فَلنَل َف َلذ
َ َ غ َ َ
نَقيعةهلل قََتهَ َ َ َ
َ َ َ
َج َ غ َ
ت
الهعه تِبا النعاس ،فَ َش تربوا ِّس َقوا ِّعرعواِّ .أَصاب ت
َخَرن إتعيَا تِ َْ قت َيع هلل
ان َال متَغ تس َ
َ َ َ غ َ ََ َ َ َ َ غ
و مغنل َِا طَائ َفةً أ غ
ك َماًِ
َ َ َ
ت
ك َمثَ َا َم غن فَل َقهَ تيف تَُ تن الهع ته َِّنَل َف َعهَ َما بَل َعثَت الهعهَ بت تله فَل َعهت َلم َِّ َعهع َلمََِّ ،مثَ َلا َم غلن
و َكهً! فَ ََل َ
ََِّال بَلغنَت َ
ت
ت ت ت
و بتته!)(.)223
َملغ َُل غرفَ غذ بت ََل َ
ك َرأغ ًساََِّ ،ملغ َُل غقََ غا َِ َنن الهعه العَا أ غَرس غه َ
ت
ت
ك
ِولا قَ َ
لو " َِّأَنغلَ غر َع تشل َبَ َ
لال( :لَ عولا نَلََلَ غ
 الَيان الثالتَ :ع تن ابغ تن َعَعاس َر لْ الهعله َعغن َصل َفا ،فَكعللا ُلنَل ت
اغ َقغ للربتني" ت
لاَاَُ :للا بَل ت فت غِللر! َُللا بَل ت
صلهعى الهعلله َعهَغيل تله َِّ َسلهع َم َعهَلى ال ع
صللع َن النعلت َ
ليب َ
َ َ َ
ََ َ َ
عل تلن ٍّ ت ت
اجحَ َوعَلوا ،فَ َك َعل َلا العر َجل َلا إتذَا َملغ َُ غسللحَ تط غذ أَ غن ََيغل َلر ٍَ أ غَر َسل َلا َر َسللوالً؛
َ
ا! ..لََطلَلون قَل َلرُغل؛ َحل علىت غ
ت
ُن أَ غن
َخََل غربَ َك غم أَ عن َخغيالً بتالغ َو تاَا بَتر َ
ل ،فَل َق َال" :أ ََرأَُغلحَ َك غم لَ غو أ غ
ليَلغن ََر َما َِ َو فَ َكاَِ أَبَو ََب َِّقَلَرُغ هلل
بَ ت عهَي َكم ،أَ َكغنحم م ت
لال" :فَلتقين نَ تلَ هللُر لَ َك غلم
لك إتالع تصل غنقاً .قَ َ
صنق عْ " قَلالَوا :نَل َع غلم َملا َجعربغلنَلا َعهَغي َ
َ َ غ غ َغ َ َ
ني َُ َن غا َع ََاْ َك تنُن!") ...احلنُت(.)224
بَل غ َ
صهعى الهعه َعهَغي ته َِّ َسهع َم
 الَيان الرابذ :عن أِّب ِرُرة – ر ْ اهلل عنه  -أن َرسول اهلل َ
ت
ت ت
ت
عِلا تر،
ل َك عا َج غع َتر ٍّ
قال( :إ عن اهللَ ُلَغَ َ
ا َجل عوا َ ،سل عخاْ يف ا غس َلواق ،جي َفلة بالهعغي تلا ،محَلار بالنل َ
عت
امل بال َننغليا ،ج ت
اِا بت ت
اآلخَرةت!)()225
َ
َ َ
ت
لال:
صلهعى اهلل َعهَغي تله َِّ َسلهع َم قَ َ
 الَيان اِلامسَ :ع غن أتَِّب ََِرُغلَرَة َر لْ الهعله َعغنله َعل تن النعتليب َا! بَعت
است
(بَعتس عَ َن النُنَا تر ِّالنرِ تم ِّالغ َق تطي َف ت
اِلَ ت
يص تلة! إت غن أ غَع تطلْ ر ت لْ ِّإت
لس
لخ
ل
ع
ل
ُ
مل
ن
و
ِّ
لة
غ
َ
َ
َ
غ
غ
َ َغ
غ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ غَ َ
َ
َ َ
يك فَالَ انغلحَل َقل! طَلود لتعَلن ت
آخلَ بتعتنَ ت
ت َرأغ َسلهَ،
لان فَلَرتس تله تيف َسلَت تيا الهع تله ،أَ غك َلع َ
س! َِّإت َذا تك َ
َ َ َغ
َِّانغلحَ َك َ
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محفق عهيه.
محفق عهيه.
رِّاه الَيِقللِّْ .صللححه الشلليخ ا لَللاين يف صللحي ا للامذِّ .ا ع للرا ا لوا ِ :للو ا حكللل ال هللي ،

ت
ب ،كالمه للا مع ل ل  ِِّ ،للو :رف للذ الص للوت ا نك للر كص للوت احلو للار!
ب ِّال ع
صل َ
اِلَش ل َلن ا خ للالق! ِّال عس ل َ
لخ َ
لخ َ
ِّاحل للنُت كناُ للة ع للن الرج للا مه لله ال للننيا ِّالكس للب ا للاَا ،حي للت ُ للا النِ للار كه لله يف صل لرا ا سل لواق
ِّالصللفقات ال حيللر حرامللا ِّال حيللا حللالال! ِّال ُعللرو هلل حقللا ِّال مقامللا! حللىت إذا كللان الهيللا َخ لعر عهللى
فراكه فنا نوما ثقيال ،فَلحَلغنل ََ رِّحه كا يفة؛ ما ُعقن عهيه الشيطان من عَ َق تن ال فهة عن الصالة ِّالقيا !
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احلتراسل تلة َكللا َن تيف غت
ت
اسل تلةَِّ ،إت غن َكللا َن تيف ال عسللاقَتة َكللا َن تيف ال عسللاقَتة ،إت تن
احلَر َ
َم غََل لعرة قَل َلن َماهَ! إ غن َكللا َن تيف غ َ َ
عذ!)(.)226
اسحَأغذَ َن َملغ ُلَ غؤذَ غن لَهََِّ ،إت غن َك َف َذ َملغ َُ َشف غ
غ
الرسالة التاسعة :في الوظائم الدعوية

وأن بــالغ رســاقت القــرآن هــو أســا العمــل الــدعوي ،إذ القــرآن هــو كتــاب ا
ورسـ ــالته إلـ ــى النـ ــا الجامعـ ــة لكـ ــل أصـ ــوس الـ ــدين اإليمانيـ ــة والعمليـ ــة ،وأن التـ ــداوس
اقعتمــاعي لآليــات  -تــالو ًة وتًكيــةً ،وتعلم ــا وتعليمــا لحكامــه ِ
وح َك ِمـ ِـه  -هــو ال ــدي

يحيم القضية الدعوية هدايةً ون رًة:

الكلمات

تت
لت فتللي تِ غم َر َسللوالً تمل غلن أَنغل َف تسل تِ غم
ني إت غذ بَل َعل َ
 الكهوللات ا ِّىل( :لََقل غن َمل عن الهعللهَ َعهَللى الغ َول غلؤمن َْكتَــاب وال ِ
ِ
تت
ْح ْك َم ـةَ َِّإت غن َكللانَوا تمل غلن قَلغَل َلا لَتفللْ َ للالل
يَـ ْتـلُــوا َعهَل غلي تِ َم ِاَُابلله َويُـ ـ ًَكي ِه ْم َويُـ َعل ُم ُهـ ُـم ال َ َ
َمَتني)(آل عوران.)162:
ت
ْ َِ تلَهت الغََل غه َلنةت الع تلَا َحعرَم َِلا َِّلَلهَ َك َلا َك غلِْ
ت أَ غن أ غَعََ َن َر ع
 الكهوات الثانية( :إتعيَا أَم غر َت
ت
تت
نيَِّ .أَ غن أَبغلهََو الغ َق غرآ َن .فَ َو تن غاِحَ َنن فَتقعيَا َُل غِحَ تلنا لتنَل غف تس تله ََِّم غلن َ علا
ت أَ َن أَ َكو َن م َن الغ َو غسهو َ
َِّأَم غر َ
فَل َقل تلا إتعيلَلا أَنَللا تمللن الغونل تلَ ترُنِّ .قَللا غ ت
لك بت َافتللا َع عوللا
احلَ غول َلن لهعل تله َس ل َتُ َك َم آَُابتل تله فَلحَل غع ترفَونَل َِللا ََِّمللا َربَل َ
َ َ َ َ غ
بَل غع َوهَو َن)(النوا .21-21:النِاُة).
ت
ت
لك
 الكهوات الثالثةَِّ ( :لََق غن آبَلغيلنَ َليم .الَ َمتلَ عن عن َعغيلنَلغي َ
اك َسغَعاً م َلن الغ َوثَلاين َِّالغ َق غلرآ َن الغ َع َ
إت َىل ما محلععنَا بتته أ غَعِّاجاً مغنلِم ِّالَ َغحتَ غن عهَي تِم ِّاخ تفلل جنَاح َ ت ت ت
نيَِّ .قَ غلا إتينَ أَنَلا النع تلَ َُر
لك ل غه َو غلؤمن َ
َ َغ
َغ َ َ َغ غ َ غ غ َ َ
َ
الغوَتللنيَ .كوللا أَنَلغنللا عهَللى ا غقح تسل تلو ع ت
لك لَنَس لأَلَنلعِم أ غ ت
تت
لني
َمجَعل غ َ
ُن َج َعهَلوا الغ َقل غلرآ َن عضل َ
َ َ َ ََ َ ََ َ
ني .الللَ َ
لني .فَل َوَربل َ غ َ َ
لاك الغوسلحلِ تَئت ع ت
ت
ت
ُن
اص َلن غ مَلا بَل غلؤَم َر َِّأ غَعل تر غ
ني .إتنعلا َك َفغيلنَ َ َ غ َ غ َ
ه َعل تن الغ َو غشل ترك َ
َع عوا َكلانَوا َُل غع َوهَلو َن .فَ غ
ني .اللَ َ
ت
ت
و ُلعهَوو َنِّ .لََق غن نَلعهَلم أَنع َ ت
َغأ َعهَو َن َم َذ الهه إتللِاً َ
لك َُض َ
صل غن َرَك مَلا َُل َقولَلو َن .فَ َسلَ غ
ليق َ
آخَر فَ َس غو َ َ غ َ َ غ َ
اج تنُنِّ .اعَ غن ربعك ح عىت ُأغبتي ت
ت
ت
ني().احلكر.)22-87 :
ك ََِّكن م َن ال عس َ َ غ َ َ َ َ َ َ َ
ترَ غون َرب َ
ك الغيَق َ
ت ت
ت ت ت
ت
ليمَُ .ترُ َلن أَ غن ََيغل تر َج َك غم تم غلن
 الكهوات الرابعة( :قَ َلال الغ َولهَ م غلن قَل غلو ف غر َع غلو َن إ عن َِل ََا لَ َسلاحهللر َعه هلل
وك بت َكللا سل ت
ت ت
تت
ت
ت ت
لاحر
ُنَُ .لأغبَ َ
أ غَر ل َك غم فَ َوللا َذا بَلأغ َم َرِّ َن .قَللالَوا أ غَرجلله َِّأ َ
َ
َخللاهَ َِّأ غَرسل غلا يف الغ َول َلنائ تن َحاك ل تر َ
ت
عهتلليمِّ .جللاِ ال عسل ت
لال نَل َعل غلم َِّإتنع َكل غلم لَ تول َلن
ني .قَل َ
َجل ًلرا إت غن َكنعللا َغحنل َلن الغ َللالَت َ
لحَرةَ ف غر َعل غلو َن قَللالَوا إت عن لَنَللا غ
َ ََ َ َ
226

رِّاه الَخارا.
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ت
ت
ني .قَ َال أَلغ َقوا فَلهَ عولا أَلغ َق غلوا َسل َح َرِّا
وسى إت عما أَ غن بَل غهق َْ َِّإت عما أَ غن نَ َكو َن َغحن َن الغ َو غهق َ
الغ َو َقعربت َ
ني .قَالَوا َُ َام َ
ت
ت
ت
لني النعل ت
لاك فَلتقذَا تِل َلْ
صل َ
أ غَعل ََ
اسلحَل غرَََِ َ
وِ غم َِّ َجللا َِّا بتسل غ
لاس َِّ غ
وسللى أَ َن أَلغل تلق َع َ
لحر َع لليمَِّ .أ غَِّ َحغيلنَللا إ َىل َم َ
ت
ت
لك ِّان َقهََلوا ت
ُنَِّ .أَلغ تق َلْ
بَلهَ عق َ َما َُأغفت َكو َن .فَل َوقَ َذ غ
احلَ َق َِّبَطَ َا َما َكانَوا َُل غع َوهَو َن .فَل َهََوا َِنَال َ َ َ َ
صلاغ تر َ
تت
ت
لارِّ َن().ا ع ل لراو-112 :
ُن .قَل للالَوا َآمنعل للا بتل ل َلرْ الغ َعل للالَو َ
ال عسل ل َ
نيَ .رْ َم َ
وسل للى ََِِّل ل َ
لحَرةَ َسل للاجن َ
.)199
ت ت
لححَ َك غم
 الكهوللات اِلامسللة( :قَل َوسللى َُِّغلهَ َكل غلم ال بَل غفحَ ل َلرِّا َعهَللى الهعلله َكللَبًا فَليَ غسل َ
لال َ لَ غلم َم َ
بتع ََاْ ِّقَ غن خاْ م تن افغلحَلرن .فَلحَلنَاععوا أَمرِم بليلنَلِم ِّأَسَرِّا النعكون .قَالَوا إت عن ِ ََ تان لَس ت
احَر تان
َ
َ
َ َ غ َ َ غ َغ َ غ َ َ
غَ
َ َ َ َ َ
َ
ت
ُ ترُل َلن تان أَ غن ََيغ ترجللا َكم تمللن أَر ت ل َكم بت تسللح ترمها ُِّل غََِا بتطَل ترُ َقحت َكم الغوثغلهَللى .فَلأ غت
َمجعَوا كيل َن َك غم مثَع اَبَلوا
َ غ غ غ غ غ َ ََ ََ
َ
َ َ
وسلى إت عملا أَ غن بَل غه تق َلْ َِّإت عملا أَ غن نَ َكلو َن أَعَِّل َم غلن أَلغ َقلى.
صفا َِّقَ غن أَفغلهَ َ الغيَل غوَ َم غن غ
َ
اسحَل غعهَى .قَالَوا َُلا َم َ
صليَلِم ََييعللا إتلَيل تله تمللن تسللح ترت
لال بللا أَلغ َقلوا .فَلتقذَا تحَللا َ م ِّ تع ت
َ
س تيف نلَ غف تسل تله
ج
َِّ
أ
ل
ف
.
ى
لع
ل
س
ب
لا
ل
عِ
ل
ن
أ
م
ِ
َ
َ
َ
غ
غ
َ
َ
َ
غ
َ
غ
غ
غ
َ َغ َ
َ
َ
قَل َ َ َ
َ
صلنَلعَوا
و ا غَعهَىَِّ .أَلغ تق َما تيف َميتينت َ
تخي َفةً َمو َسى .قَل غهنَا ال َجَ غ إتن َ
عك أَنغ َ
صنَلعَوا .إتعيَلا َ
ك بَلهَ عق غ َما َ
ت
لاحر ِّال ُل غفهت ل ال عس ل ت
ت
ت
لارِّ َن
لاح َر َحغي ل َ
لت أَبَللى .فَ لأَلغق َْ ال عس ل َ
لحَرةَ َس ل عك ًنا قَللالَوا َآمنعللا ب ل َلرْ َِ ل َ
َكغي ل َلن َس ل َ َ َ
وسى().طه)71-61:
ََِّم َ
بيان الكلمات

 الَيلان ا ِّل :عللن ابلن عَللاس  -ر للْ اهلل عنِولا  -أن الوليللن بللن ا ل ة ،للا بعثحللهقرُل إىل النيب  -صهى اهلل عهيه ِّسهم – ُفاِّ ه يف كأن النُن ،قرأ عهيه النليب  -صلهى اهلل
أعهَ ل َلم
عهي لله ِّس للهم – الق للرآ َن؛ فَل ل َلر عق ل لله الولي ل َلن ،مث رج للذ إل لليِم فق للالِّ" :اهلل م للا م للنكم رجل ل هللا غ
أعهم بتَر َج تَهت ِّال بقصلينه مل ِّ ،الَ بأكلعار ا لن! ِّاهلل ملا ُشلَه اللَا ُقلول
با كعار م ! ِّال َ
أعلالَهََ ،م غ تلن هللق
كي ا من َِا! ِّاهلل إ عن لقوله الَا ُقول َحلَالًََِّةِّ ،إن عهيه لَطَالًََِّةِّ ،إنه لَ َوثغ توهللر غ
ِّما ُلَ غعهَى! ِّإنعهَ لَيَ َحط َم َما َغحتحَهَ!)()227
أسفهَهِّ ،إنه لَيَل غعهَو َ

 227احلاكم ِّالَيِقْ يف كعب اإلميانِّ .بحوة القصة أن أبا جِا حتاُلا عهيله فأثلار كلُلاِه ِّرَه
ت ع
عر.
إىل جاِهيحه ،فقلال للهَ :عل أفكلر ،مث قلال :أقلولِ" :لو سلاحر"؛ فنللَل قلول اهلل بعلاىل( :إنعلهَ فَك َلر َِّقَلن َ
ت
ت
ت
لحهللر
اسلحَ غكََلَر .فَل َق َ
لال إت غن َِل ََا إتال س غ
س َِّبَ َس َلر .مثَع أ غََبلَ َلر َِّ غ
عر .مثَع قَح َلا َكغيل َ قَلن َ
فَل َقح َا َكغي َ قَن َ
عر .مثَع نَ َ َلر .مثَع َعلََ َ
َصهت تيه َس َقَر().ا نثر.)96-18:
ُلَ غؤثلَ َر .إت غن َِ ََا إتال قَل غو َل الغََ َش ترَ .سأ غ
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 الَيان الثاين :عن ابن عَاس  -ر ْ اهلل عنِوا  -أ عن أبَا بَكغر – ر ْ اهلل عنله –ت
لوَ""ِّ ،الواقع ل لةَ"،
و َُ للا َر َس ل َ
لول اهلل" ،فق للال ص للهى اهلل عهي لله ِّس للهمَ ( :ك ل ليعََغح ت " َِ ل هلل
ق للال" :ك ل غلَ َ
ت")(ِّ .)228يف رِّاُللة أخللرنَ ( :ك ليعََغح ت
لوس َك لوَر غ
رسل َ
ِّ"ا َ
لالت" ِّ" َع ل عم ُحسللاِلون""ِّ ،إذا الشل َ
ص تا!)()229
"ِوَ" ِّأخوا َهتا تم َن الغ َو َف ع
الرسالة العاشرة :في "مجالِ ِ ال ُقر ِ
آن"
ََ
ْ
ِ
ِ ِ
َّ
ـدخ َ
الع ْب ـ َد حقيق ـةَ
وأن الـ ُ
وم َد َار َس ـةً وتَ ـ َدبراً ،يَ ْمــنَ ُح َ
وس فــي التـ َّْربِيَّــة القرآنيــة ،ت ـالَ َوةً ُ
ْخ ْشــيَ ِة والًْهـ ِـد ،ويَـغْ ُمـ ُـر قلبَــه بــأنوار الســما الحيــنى ،ويجعلــه
التَّـ ْق َـومَ ،ويُـ َرقيـ ِـه بِ َمنَــا ِهِس ال َ
يا ِ المالئكة ،ومن المدكورين عند ا في المأل العلى:
من ُعلَ َ
الكلمات
ت
ت
اْ َِّالَ
ك أ غَِّ َحغيلنَا إتلَغي َ
 الكهوات ا ِّىلََِّ ( :ك ََل َِّحا م غن أ غَم ترنَاَ .ما َك َ
نو بَ غن ترا َما الغكحَل َ
ك َر ً
ت
ت
ت
غت
لك لَحَل غِ ل تلنا إت َىل تص ل َلرا
عش للاِ تم ل غلن تعََاَنَ للاَِّ .إتنع ل َ
لورا نل غعِ للنا بت ل تله َم ل غلن ن َ
اإلميَللا َنَِّ .لَك للن َج َع غهنَ للاهَ نَل ً
َم غسحَ تقيم)(الشورن.)58-55:
 الكهوللات الثانيللةُ( :للا أَُلَِللا العل تُن َآمنَلوا ابعل َقلواغ الهع
و لت َللن.
ل
ف
ن
لر
ل
ن
ل
ح
ل
ِّ
له
ل
لَ
غ
َ
غ
َ
َ
لس َ عمللا قَل عن َم غ
َ
َ َ
غ
َ
َ
َ
عت
ت ت
ت
ع
ك َِ َلم
اِ َم أَن َف َس َِم أ غَِّلَت َ
َنس َ
ِّابعل َقوا الهعهَ إ عن الهعهَ َخَ هلل مَا بَ َ
عوهَو َنِّ .ال بَ َكونَوا َكالَ َ
ُن نَ َسوا الههَ فَأ َ
ت
ت
ت
ت
َنَلغنَللا
اْ ا َنعللة َِل َلم ال َفللائ ََِّ َن .لَل َو أ َ
لح َ
لح َ
لح َ
اْ ا َنعللة أَصل َ
اْ النعللا تر َِّأصل َ
ال َفاسل َقو َن .ال َُسللحَ توا أَصل َ
ت
ضل تربلَ َِا لتهنع ت
لاس
لك ا غَمثَ َ
لال نَ غ
صنعاً م غلن َخ غشليَ تة الهع تله َِّبتغه َ
َِ ََا الغ َق غرِا َن َعهَى َجََا لعَرأَُغلحَهَ َخاكعاً َمحَ َ
ت
ع عت
ت
ت
ت ت
ع
ت
ع
يمَِ .ل َلو
لَ َعه َِ غلم َُلحَل َفكل َلرِّ َنَِ .ل َلو الهلهَ الللَا ال إلللهَ إال َِل َلو َعلاملَ الغ َغيللب َِّال عشل َلِ َاَة َِ َلو اللعر غمحَ َن اللعرح َ
ت
ت
ت
ت
لار الغ َوحَ َكَل ل َلر
الهعللهَ العللَا ال إتلَللهَ إتال َِ ل َلو الغ َوه ل َ
َِّس ال عس للال َ الغ َو ل غلؤم َن الغ َو َِ ل غليو َن الغ َع تَُ ل َلَ ا غََعل َ
لك الغ َقل لن َ
سَحا َن الهع ته ع عوا ُ غشل ترَكو َنِ .لو الهعله غ ت
احلً غسل َ َُ َسلَ َ لَلهَ َملا تيف
صلوَر لَلهَ ا َمسَلاَِ غ
ََ َ
اِلَلال َق الغََلا تر َ الغ َو َ
َ َ
َغ َ
ال عسواِّ ت
ت
ات َِّا ت
يم)(احلشر.)73-20:
َره َ
َ
ِِّ َو الغ َعَ ََُ احلَك َ
اك إتال َمََش ًلرا َِّنَ تلَ ًُراَِّ .قَل غرآنًلا
َنَلغنَاهَ َِّبت غ
 الكهوات الثالثةَِّ ( :بت غاحلَق نَل َلََل ََِّملا أ غَر َسل غهنَ َ
احلَق أ َ
ت ت عت
ت تت
فَلَرقغلنَلاهَ لتحَل غق َلرأَهَ َعهَللى النع ت
ُن أَِّبَلوا
لاس َعهَللى َمكغلت َِّنَلعَلغنَللاهَ بَن ل تَُالً .قَ غلا آمنَلوا بله أ غَِّ ال بَل غؤمنَلوا إ عن اللَ َ
 228رِّاه الجرمللَا ِّاحلللاكم عللن ابللن عَللاسِّ ،رِّاه احلللاكم عللن أِّب بكللرِّ ,رِّاه ابللن مرَُِّلله عللن
سعنِّ .قال الشيخ ا لَاين  :صحي  .ان ر حنُت رقم  1791 :يف صحي ا امذ.
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الغعتغهم تمن قَلَهت ته إت َذا ُلغحلهَى عهَي تِم َتَيَرِّ َن لتهَ غذقَ ت
ان َس عك ًنا ََُِّل َقولَلو َن َس غلَ َحا َن َربلنَلا إت غن َكلا َن َِّ غع َلن َربلنَلا
َ غ غ
َ َغ غ
لَو غفعوالًَِّ .تَيَرِّ َن لتهَ غذقَ ت
ُن َِ غم َخ َشوعاً( .)230قَ َا غاَعَوا الهعهَ أ غَِّ غاَعَوا العر غمحَ َن أَُا َما
ان َُلغَ َكو َن ََُِّتَ َ
َ َ َ
احلس ل ِّ .ال َجتِللر بتصللالبتك ِّال َجافتللو تِبللا ِّابلح ل تل ب ل ت
لك َس لَتيالًَِّ .قَل تا
بَل غنعَوا فَلهَللهَ ا غ
لني َذلل َ
َمسَللاَِ غَ غ َ َ غ َ غ َ َ َ َ غ َ َ غ َ َ غ َ
ت
احلو َن لتهع ته الع تلَا َمل ُلح ت
ت
عخل غَ َِّلَ ًلنا ََِّملغ َُ َك غلن لَلهَ َكل تر هلل
ُك تيف الغ َو غهلك ََِّملغ َُ َك غلن لَلهَ َِّتِلٌّ م َلن الل ََل ََِّكَل غلرهَ
غَ غ
غَ
بَ غكَت اً().اإلسراِ.)222-242 :

تتت
ُن َآمنَلوا أَ غن َجغ َشل َلذ قَلهَللوبلَ َِ غم لتل تلَ غك تر الهعل تله ََِّمللا نَل َلََل تمل َلن
 الكهوللات الرابعللة( :أَ َملغ َُلأغن لهعللَ َاحلق ِّال ُ َكونَوا َكالع تَُن أَِّبَوا الغ تكحَ ت
و قَلهَوبلَ َِ غم ََِّكثت هلل تمغنل َِ غم
اْ م غن قَلغَ َا فَطَ َال َعهَغي تِ َم ا ََم َن فَل َق َس غ
َ
غَ َ َ
َ
اس ل َقو َن .ات غعهَو لوا أَ عن الهعلله َحييتللْ ا َره بلعل َلن موتهتلَلا قَل غن بليعلنع لا لَ َكللم اآلُل ت
فَ ت
لات لَ َعهع َكل غلم بَل غع تقهَللو َن .إت عن
َ غ
َ َ
َ
غ َ َغ َغ
َ
عت
صنقتني ِّالغو ع ت
ُن َآمنَلوا
صنقَات َِّأَقغلَر َوا الهعهَ قَل غر ً لا َح َسلنًا َُ َ
ض َ
لاع َ ََ غلم َََِّ َلم أ غ
الغ َو ع َ َ َ
َج هلللر َكل ترميهللَِّ .اللَ َ
عت
ت
ت ت
ُن َك َفل َلرِّا
بتالهعل تله ََِّر َسلله ته أ غَِّلَتل َ
لك َِل َلم الصللنُ َقو َن َِّال َشل َلِ َناَِ عغنل َلن َرِبل غلم َ لَ َلم أ غ
َجل َلرَِ غم َِّنَل َ
لورَِ غمَِّ .الللَ َ
ت
لاخهللر
اْ ا غَ تحللي تم .ات غعهَ َو لوا أَعيلَلا غ
ََِّك ل عَبَوا بتآَُابتنَللا أ غَِّلَتل َ
لك أ غ
لب ََِّ لغ هلللو َِّتعُنَللةهلل َِّبَل َفل َ
لح َ
َصل َ
احلَيَللاةَ ال ل َننغليَا لَعل هلل
ت
ت
ت
ت
صل َفرا مثَع
لييف فَلحَل َلراهَ َم غ
لار نَلََابَلهَ مثَع َُِ َ
لب الغ َك عف َ
بَلغيلنَ َك غم َِّبَ َكاثلَهللر يف ا غَم َوال َِّا غَِّالَ َك َوثَ تلا َغغيلت أ غَع َك َ
ت
انََِّ .مللا غ
ُن ََِّم غ تفل َلرةهلل تمل َلن الهعل تله َِّتر غ ل َلو هلل
اْ َكل تلن هلل
احلَيَللاةَ الل َننغليَا إتال َمحَللا َ
َُ َكللو َن َحطَ ًامللا َِّتيف اآلخل َلرةت َعل ََ هلل
ه أ تَعلن ت ت
ه ال عس َلو تاِ َِّا غَر ت
الغ ََرِّترَ .سابت َقوا إت َىل َم غ تفَرة تم غن َرب َك غم َِّ َجنعة َع غر َ َِا َك َع غلر ت
ُن َآمنَلوا
غ
عت لهعلَ َ
ت ت
ض تا الغ َع ت ي تم)(احلنُن.)91-15 :
ض َا الهع ته ُلَ غؤبت تيه َم غن َُ َشاَِ َِّالهعهَ ذَِّ الغ َف غ
ك فَ غ
بتالهع ته ََِّر َسه ته ذَل َ
بيان الكلمات
لال رسل َ ت
ص لهعى اهلل
 الَيللان ا ِّلَ :عل غلن أتَِّب ََِرُغل لَرَة  -ر للْ اهلل عنلله  -قَل َلول الهعلله َ
لال :قَل َ َ َ
ْ ُ للوت
ت
ت
َعهَغيل تله ِّسلهعم( :مللن نلَ عفللس َعللن مل غلؤتمن َكربلةً تمللن َكللر ت
ع
َ
ل
ف
ل
ن
ا
ي
ل
ن
ن
ل
ل
ا
ْ
غ
َ
َ
ََ َ َغ َ غ َ
لس الهعللهَ َعغنللهَ َك غربَلةً مل غلن َكل َلر َ غ
غَ غ َ
َ
ت
ت
ت
ت
ت ت
الغقيَ َامةََِّ .م غن َُ عسَر َعهَلى َم غعسلر َُ عس َلر الهعلهَ َعهَغيله تيف الل َننغليَا َِّ غاآلخ َلرةتََِّ .م غلن َسلحَلَر َم غسله ًوا َسلحَلَرهَ الهعلهَ
تيف ال َننغليا ِّ غاآل تخرةتِّ .الهعه تيف عو تن الغعَ تن ما َكا َن الغعَ َن تيف عو تن أ ت
ت
َخي تلهََِّ .م غلن َسلهَ َ ت
س
َغ
َ َ َ َ َ َ غ َغ َ
َغ
ك طَرُ ًقلا َُل غهلحَو َ
فتيل تله تع غهوللا س ل عِا الهعلله لَلله بتل تله طَ ترُ ًقللا إت َىل ا غ نعل تلةِّ .مللا اجحَوللذ قَللو تيف بليللو تمللن بليل ت
لوت الهعل تله َُلغحلهَللو َن
َ َ َ غ َ َ غ هلل َغ
ً َ َ َ َ
غ ََ
كتحَ للاْ الهع ل تلهُِّ ،لحَ َنارس للونَه بلي ل لنَلِم ،إتالع نلََلَ للو عهَ للي تِم ال عس ل ت
لكينَةََ َِّ ،غ تش لليَغحل َِ َم العر غمحَل لةََ َِّ ،ح عف ل لغحل َِ َم
َ
َ َ َ َ َ َغ َ غ
َ غ َ غ َ
231
ت
ت
يو غن تعغن َنهَََِّ .م غن بَطعأَ بتته َع َوهَهَ َملغ َُ غس تر غ بتته نَ َسََهَ!)( ).
الغ َو َالئ َكةََِّ ،ذَ َكَرَِ َم الهعهَ ف َ
230

سكنة.
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رِّاه مسهم.
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لول الهع تله
لال َر َس َ
وسى اغ َ غك َع ترا – ر ْ اهلل عنه – قَ َال :قَ َ
 الَيان الثاينَ - :ع غن أتَِّب َم َت ت
ت
ت
لب َِّطَ غع َو َِللا
َ
ص لهعى اهللَ َعهَغيلله َِّ َس لهع َمَ ( :مثَل َلا الغ َول غلؤم تن العللَا َُل غقل َلرأَ الغ َقل غلرآ َن َمثَل َلا اغ َبغل َر عجللة ،ترحيَ َِللا طَيل هلل
بََِّ .مثَ َا الغ َو غؤتم تن الع تَا الَ َُل غقَرأَ الغ َق غرآ َن َمثَ َا الح غعوَرةت ،الَ ترُ َ ََا َِّطَ غع َو َِا َح غه هللوََِّ .مثَ َا الغ َونَلافت تق
طَي هلل
ت
ت
لب َِّطَ غع َو َِلا َم ٌّلر! ََِّمثَ َلا الغ َونَلافت تق الع تلَا الَ َُل غق َلرأَ الغ َق غلرآ َن
العَا َُل غق َلرأَ الغ َق غلرآ َن َمثَ َلا العرغحيَانَلة ،ترحيَ َِلا طَي هلل
َكوثَ تا غ ت
س ََا ترُ هلل َِّطَ غع َو َِا َمٌّر!)()232
َ
احلَغن َهَة ،لَغي َ

لول اهللت صلهى اهلل عهيله
 الَيان الثالت :عن أِّب كلرُ اِلَاعلْ قلالَ ( :خ َلر ٍَ عهَغيلنَلا َر َس َت
ت
لول اهللت قَلالَوا :بهَلى،
س بَ غش َِ َنِّ َن أالع إلَهَ إالع اهللَ ِّأين َر َس َ
ِّسهم ،فقال" :أَبغش َرِّا ..أَبغش َرِّا !..ألَغي َ
قال :فق عن َِا القرآ َن سَب ،طَرفَه بتي تن اهللتِّ ،طَرفَه بتأَُ تلنُ َكم ،فَلحَو عسل َكوا بتله! فلقنع َكم لَلن بَ ت
ضلهَوا،
َ
غ غ
َ َ هلل َ َ َ
ََ غ غ َ
ِّلَ غن بَل غِهت َكوا بَل غع َنهَ أبَناً.)233()"!..
رسول اهلل صهى اهلل عهيه ِّسهم
 الَيان الرابذ :عن أِّب سعين  -ر ْ اهلل عنه  -أ عن َت
ت
َ ت
َِّ تم َن ال عس َو تاِ َإىل ا غَر ت
ه!)(.)234
اْ اهلل َِ َو َحغَ َا اهلل الغ َو غو َن َ
قال( :كحَ َ
الرسالة الحادية عشرة :في اإلخالص الدعوي
ِ
ب تَأْيِي َد ا ِ ونُ ْ َرتَهَُّ ،
َّ
الوقَِ َّ
الع ْبـ َد
الد َع ِوي ِ قَـ ْوقً َ
وأن َ
وع َمالً يَ ْيتَ ْجل ُ
وأن تَ ْح ِر َير َ
ـل َعالَلُــهُ  -فــي ِوقَيَتِـ ِـه ،وأنَالَــهُ ِمـ ْـن
ص فــي ذلــك أ ْد َخلَــهُ ا ُ – َعـ َّ
متَــى مــا َح َّق ـ َ اإل ْخ ـالَ َ
َك َر َاماتِه ،وكان تعالى في نُ ْ َرتِِه:
الكلمات
عت
ُن َآمنَلوا َم غلن َُل غربَ تلن غَ تملغن َك غم َع غلن تَُنت تله فَ َس غلو َ
و َُلأغتت اهللَ
 الكهوات ا ِّىلَُ( :ا أُلَ َِلا اللَ ََععَة عهَلى الغ َكلافت ترُن َأ ت
بتَقو َتحيَلِم َِّتحيَونَه أ تَذلعة عهَى الغو غؤتمنت ت
اِ َلنِّ َن تيف َسلَت تيا الهعل ته َِّال ََيَلافَو َن
ني أ َ
َ َ َ
َ َ
غ َغ َ َ
لَومةَ الَئتمَ .ذلتك فَضلا الهع تله ُلؤبتي تله ملن ُشلاِ ِّالهعله ِّ تاسلذ عهت تع ت
عت
ُن
غَ
َ غ َ َ غ َ غ َ َ َ َ َ َ هلل َ هلل
ليم .إيَلا َِّلليَ َك َم الهعلهَ ََِّر َسلولَهَ َِّاللَ َ
232

محفق عهيه.

 233رِّاه ابللن حَللان يف صللحيحهِّ ،الَيِقللْ يف كللعَهِّ ،ابللن أِّب كلليَة يف مصللنفهِّ ،الطللاين يف الكَل ،
ِّعَن بن محين ىف ا نحخب من ا سننِّ .صححه ا لَاين يف السهسهة الصحيحة.711 :
 234رِّاه الطلللا يف بفس ل ه ،84/1:نشللر َار الفكللر ب ل ِّت لَن للانِ1215 :ل لِّ .صللححه ا لَ للاين يف
صحي ا امذ الص .1138 :
121

عت
ِامنوا الع تَ ت
ت
ع
ُن َآمنَلوا
يوو َن ال ع
ََ
ُن َُق َ
صال َة َُِّلَ غؤبَو َن العََكا َة ََِِّ غم َراكعَلو َنََِّ .م غلن َُلحَل َلول الهعلهَ ََِّر َسلولَهَ َِّاللَ َ
َ
ت
ْ الهع ته َِ َم الغ َالتََو َن)(ا ائنة.)58-56:
فَتق عن ح غَ َ
ت
اْ الغ َك غِ ت َِّالعرقتي تم َكانَوا تم غن ِاُابنا َع َكًَلا.
و أَ عن أ غ
 الكهوات الثانية( :أ غ َحسغَ ََص َح َ
ت
ت
ضلَلربغلنَا
إت َذ أ ََِّن الغفغحليَلةَ إت َىل الغ َك غِل ت فَل َقللالَوا َربلعنَلا آبتنَلا تمل غلن لَ َلننغ َ
ك َر غمحَلةً ََِِّيل غلئ لَنَلا م غلن أ غَم ترنَللا َر َك ًلنا .فَ َ
تت
تت
احلتغَبَل غ ت
صى لت َوا لََتثَوا أ ََم ًناَ .غحن َن
ا غ
اِ غم لتنَل غعهَ َم أَ َ
َعهَى آ َذاهن غم تيف الغ َك غِ ت سن َ
ني َع َن ًَا .مثَع بَل َعثغلنَ َ
ني أ غ
َح َ
احلق إتنل ت
ت
تت ت
لاموا
نلَ َق َ
ال َعهَغي َ
عِ غم فغحليَلةهلل َآمنَلوا بتلَرِب غم َِّتعغَنَ َ
ك نلَََأ ََِ غم بت غَ َ
لاِ غم َِ ًلننََِّ .ربَطغنَلا َعهَلى قَلهَلوِب َم إ غذ قَ َ
ه لَلن نَل غنعو تملن َِّنت تله إت َ لا لََقل غن قَل غهنلا إت ًذا كلطَطًاِ .لؤ ت
ت
الِ قَل غوَمنَلا
فَل َقالَوا َربلَنَلا َر َ
َ
َ
ََ
ْ ال عس َلو َاِّات َِّا غَر ت غ َ َ غ َ ً
عاجَ ََِّا تم غن ََِّنتته آ تَةً لَ غوال َُأغبَو َن َعهَغي تِ غم بت َس غهطَان بَلني فَ َو غن أَأغهَ َم تا غعن افغلحَلَرن َعهَلى الهع تله َك تلَبًاَِّ .إت تذ
نش غر لَ َك غم َربَ َك غم تم غن َر غمحَحت ته َُِّلَ َِيل غئ لَ َك غلم تم غلن
وِ غم ََِّما َُل غعََ َنِّ َن إتال الهعهَ فَأغ َِِّّا إت َىل الغ َك غِ ت َُ َ
غاعحَلََلغحَ َو َ
أ غَم ترَك غم َم غرفت ًقا().الكِ .)23-1:
ت
ت تت
َحل ًلناَِّ .إنلعلهَ لَ عوللا قَللا َ َعغَل َلن
 الكهوللات الثالثللةَِّ ( :أَ عن الغ َو َسللاج َن لهعلله فَللال بَل غنعَوا َمل َلذ الهعلله أ َت
تت
ت
لاَِّا ُ َكونَلو َن َعهَغي تله لتَ ًلنا .قَ َ ت
لك
َح ًلنا .قَ تلا إتين الَ أ غَمه َ
لال إعيَلا أ غََعَلو َرِّب َِّالَ أَ غكل ترَك بله أ َ
َ
الهعه َُ غنعَوهَ َك َ َ
ت ت ت
ت
َح هللن َِّلَ َن أ تَج َن تم غن ََِّنتته َم غهحَ َح ًنا .إتال بَال ًغلا تم غلن
لَ َك غم َ را َِّال َر َك ًنا .قَ تا إين لَ غن َأ َتين م غن الهعه أ َ
ال الهعه ِّرسولَه فَتق عن لَه نَار جِن ت ت
تت
ت
ُن فت َيِا أَبَ ًنا().ا ن.)74-20:
الهعه َِّتر َساالبه ََِّم غن َُل غع ت َ َ َ َ َ
عم َخالن َ
َ َ ََ َ
بيان الكلمات
لو خ غه ل َ رسل ت
لول
 عللن أِّب العَللاس عَللن اهلل بللن عَللاس ر للْ اهلل عنِوللا ،قَل َلالَ ( :كغنل َ َ َ َ
لالُ" :للا غَل َلال إتين أَعهول ت
ت
ت
لك،
اح َفل ت الهعللهَ َغحي َف غل َ
ََ َ
لك َكه َوللات :غ
صلهعى اهلل َعهَغيلله َِّ َسلهع َم َُل غوًمللا ،فَل َقل َ َ َ
الهعلله َ
ت
ت
و فَ ت
اسحَعت غن بتالهع ته َِّ ،غاعهَ غلم أَ عن اغ َعملةَ
اِ َ
اسحَل َعغن َ
اح َف الهعهَ َجت غنهَ َجتَ َ
غ
و فَ غ
اسأَل الهعهََِّ ،إتذَا غ
ك ،إتذَا َسأَلغ َ غ
اجحَ َوعَلوا
لوك بت َشل غلِْ َملغ َُلغنل َفعَل َ
لو َعهَللى أَ غن َُلغنل َفعَل َ
لوك إتعال بت َشل غلِْ قَل غن َكحَََللهَ الهعللهَ لَل َ
اجحَ َو َعل غ
لكَِّ ،لَل تو غ
لَل تو غ
لو اغ َقغل َلال ِّج عفل ت
لك ،رفتعل ت
لو
ض لَر َ
ض لَر َ
ِّك بت َشل غلِْ َملغ َُ َ
َعهَللى أَ غن َُ َ
ِّك إتالع بت َشل غلِْ قَ ل غن َكحَََللهَ الهعللهَ َعهَغيل َ َ َ
َ ََ
ص َح َ !)()235
ال َ
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رِّاه أمحن ِّالجرمَا ِّاحلاكمِّ .قال الجرملَا :حلنُت حسلن صلحي ِّ .صلححه ا لَلاين يف صلحي

ا امذ.
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لك يف
ِّيف رِّاُل للة أخل للرن( :احف ل ل اهلل جتل للنه أمامل للك ،بعل للرو إىل اهلل يف الرخل للاِ َُل غع ترفغل ل َ
الشللنةِّ ،اعهللم أن مللا أخطللأك مل ُكللن ليصلليَكِّ ،م لا أصللابك مل ُكللن ليخط للكِّ ،اعهللم أن
النصر مذ الصلِّ ،أن الفرٍ مذ ال َكر ت
ِّْ ،أن مذ العَ غس تر َُ غسراً)(.)236
غ
ََ
الرسالة الثانية عشرة :في أن الدعوة ُخلُ ٌ
وأن مكارم الخالو شعار الدين والدعوة ،وأن الدين بال خلـ مـدخوس بالنفـاو،
وأن الدعوة التي ق تعتمد الخل الحين ميلكا ق يبارك ا فيهـا ،وأن الحيـا هـو آيـة
خل ـ الميــلم ،وأن الربانيــة الحقــة إنمــا هــي ِ
ص ـ ْد ُو الــدين قــوقً وعم ـالً ،وتلــك طري ـ
ب مـن النفـاو
ال د ِيقيَّ ِة التي بها يناس العبد وقية ا  ،وأن اقنحرا عن ذلـك كلـه َ
ض ْـر ٌ

الدي ق يفلح صاحبُه أبداً:

الكلمات
تت
ت
لو فَ للا َغهت للي َ الغ َق غه ل ت
لب
لو َ لَ غلم َِّلَل غلو َكغن ل َ
 الكهو للات ا ِّىل( :فََت َو للا َر غمحَ للة م ل َلن الهع لله لغن ل َضلوا تمللن حولتللك فَللاع علغنلِم ِّ ت
لو فَلحَل َوعكل غلا َعهَللى
اسلحَل غف غر َ لَ غلم َِّ َكللا تِّغرَِ غم تيف ا غمل تر فَلتق َذا َعََغمل َ
النغل َف َ غ َ غ َ غ َ َ َ غ َ غ
ت
ت
لب لَ َكل غلم َِّإت غن ََيغ ل ََلغ َك غم فَ َول غلن ذَا العل تلَا
الهعل تله إت عن الهعللهَ َتحيل َ
لب الغ َوحَ ل َلوكه َ
ني .إت غن َُلغن َ
صل غلرَك َم الهعللهَ فَللال َغالل َ
ص َرَك غم تم غن بَل غع تنهت َِّ َعهَى الهع ته فَل غهيَحَل َوعك تا الغ َو غؤتمنَو َن)(آل عوران.)161-152:
َُلغن َ
عك لَ َعهى َخهَق َع ت يم!)(القهم.)2:
 الكهوات الثانيةَِّ ( :إتن َ الكهوات الثالثةَِّ ( :لَ عوا ََِّرََ َماَِ َم غنَُ َن َِّ َج َن َعهَغي ته أَعمةً تم َلن النع تلاس َُ غسل َقو َن ََِِّّ َج َلن تم غلن
ت
ََِّهنتتلم غاملرأبَل غ ت
ص تلن َر الر َعلاَِ َِّأَبَونَللا َك غلي هللخ َكَتل هلل.
َِّ تان قَ َ
ني بَل ََ َ
لال َملا َخطغََ َك َوللا قَالَحَلا ال نَ غسلقْ َحل علىت َُ غ
غ َ
ت
امهَا
فَ َس ل َقى َََوللا مثَع بَل َلوعىل إت َىل ال للا فَل َقل َ
ِل تمل غلن َخ ل غ فَتق ل هلل .فَ َكاَِبغللهَ إت غحل َلن َ
لو إت َع
َنَلغل َ
لال َرْ إتين ل َوللا أ َ
متَغ تشْ عهَى اسحتحياِ قَالَو إت عن أتَِّب ُ غنع َ ت
ال َعهَغي تله
و لَنَلا فَلهَ عولا َجلاِهَ َِّقَل ع
وك ليَ غك تََُ َ
غ
َ َ
َجَر َما َسل َقغي َ
كأغ
َ غ غَ
الغ َقصال قَ َال ال َجَ غ ََنو ت
ت تت
ني)(القصال.)95-91:
ت م َن الغ َق غو ال عالو َ
َغ َ
َ َ
 الكهوللات الرابعللةُ( :اأَُلَِللا العل تلَُن ِامن لوا ابعل َق لوا الهعلله َِّكونَلوا مللذ ال ع ت تنيَ .مللا َكللا َن
صللاَق َ
َ َ
ََ
َ
ََ
ت
ت ت
اْ أَ غن ُلحَخهع َفلوا َعللن رسل ت
لول الهعل تله َِّال َُل غر َغََلوا بتأَن َف تسل تِ غم َعل غلن
غَِل تلا الغ َونُنَللة ََِّمل غلن َحل غلوََ غم مل َلن ا غَعل َلر ت َ َ
غ ََ
ت
ت
صللةهلل تيف َس لَت تيا الهعل تله َِّال َُطََللو َن َم غو تطًللا
نَل غف تسل تله َذلل َ
لب َِّال اَغ َو َ
عِ غم ال َُصلليََل َِ غم أَ َو لأهلل َِّال نَ َ
لك بتلأَنل َ
صل هلل
236

ِكَا يف ا ربعني النوُِّةَِِّ ،ه ألفا مركَة من عنة أحاَُت صحيحة.
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ت
ُ تللي َ الغ َك عفللار ِّال ُلنَللالَو َن تمللن َعل َلن ٍِّّ نَل غليالً إتال َكحتللب َ لَلم بتل تله َعوللا َ ت ت
َجل َلر
ليذ أ غ
غ
ََ َ
َ
صللال هلل إ عن الهعللهَ ال َُضل َ
َ غ
َ هلل
ت
ت
ت
ت ت
الغوح تسللنتنيِّ .ال ُنف َقللو َن نَل َف َقلةً ت
ت
لب َ لَ غلم ليَ غكل تََُل َِ َم الهعللهَ
َ
َغ َ َ َ
صل َةً َِّال َكَل َةً َِّال َُل غقطَعَللو َن َِّاًَُللا إال َكحل َ
َح َس َن َما َكانَوا َُل غع َوهَو َن)(الحوبة.)191-112:
أغ

بيان الكلمات
 الَيل للان ا ِّل :عل للن أِّب ثعهَل للة اِلش ل ل أن النل لليب صل للهى اهلل عهيل لله ِّسل للهم قل للال( :إ عنإِل ِّأَبغل َعل َن َك غم مل
أقربَ َك غم م يف اآلخرة
ضل َك غم ع
َحَع َك غم ع
الس أحاسنَ َك غم أخالقاًِّ ،إ عن أَبغل َ َ
أَ
إِل ِّ َ
َ
أس َوَ َك غم أخالقاً ،الثرثَ َارِّ َن ،الغ َوحَل َفغي تِ َقو َن ،الغ َوحَ َشنقَو َن!)(.)237
يف اآلخرةت غ
 الَيللان الثللاين :عللن ابللن عوللر  -ر للْ اهلل عنِوللا  -أن رسللول اهلل صللهى اهلل عهيللهِّسهم قال( :الَ َُ َكو َن الغ َو غؤتم َن لَ عاناً!)(.)238
صهعى اهلل َعهَغي ته َِّ َسهع َم" :إت عن تاعا أ غََ َرَك
 الَيان الثالت :عن أَِّب َم غسعَوَ قَ َال( :قَ َال النت َعيب َ
ت
و!")(.)239
عاس تم غن َك َالت النَََل عوةت اغ َ
اصنَ غذ َما كغ َ
َِّىل إت َذا َملغ بَ غسحَ غح تْ فَ غ
الن َ
 الَيللان الرابللذ :عللن ابللن عوللر ر للْ اهلل عنِوللا أن رسللول اهلل صللهى اهلل عهيلله ِّسللهمقال( :إ عن احلياِ ِّاإلميا َن قَ ترنَا مجيعاً ،فقذا رفتذ َ ت
اآلخ َر!)()240
أحنمها َرف َذ َ
ََ
َ
 الَيان اِلامس :عن أنس ِّابن عَاس أن النيب  -صهى اهلل عهيه ِّسهم  -قال( :إ عنلكا َُن َخهَقاًِّ ،إ عن َخهَ َق اإلسالت احلياَِ!)()241

 الَيان الساَس :عن أنس بن مالك ر ْ اهلل عنه ،خاَ رسول اهلل صهى اهلل عهيهت ت
لؤمن أح ل َنكم ح للىت َتحيل ع
لب خيلله مللا َحيَللهَ
ِّسللهم ،عللن النلليب صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم قللال( :الَ َُل َ
لتنَل غف تس ته!)(.)242
لال رس َ ت
صلهعى الهعله
 الَيان السابذَ :ع غن أتَِّب ََِرُغلَرَة  -ر ْ اهلل عنله – قَ َلول الهعله َ
لال( :قَ َ َ َ
ت
ض َك غم َعهَلى بَلغيل تذ
ضواَِّ ،الَ بَ َنابَل َرِّاَِّ ،الَ ََُت غذ بَل غع َ
اج َشواَِّ ،الَ بَلََا َغ َ
اس َنِّاَِّ ،الَ بَلنَ َ
َعهَغيه َِّ َسهع َم" :الَ َحتَ َ
237

رِّاه أمحنِّ ،ابن حَانِّ ،الطلاينِّ ،الَيِقِّْ .صححه الشيخ ا لَاين يف صحي ا امذ.
رِّاه الجرمَاِّ ،صححه ا لَاين يف صحي ا امذ.
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رِّاه الَخارا.
رِّاه احلاكم ِّالَيِقِّْ .صححه ا لَاين يف صحي ا امذ.
رِّاه ابن ماجهِّ .حسنه ا لَاين يف صحي ا امذ.
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محفق عهيه.
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ت
ت
ت
َخو الغ َو غسهت تم الَ َُ غهت َوهََِّ ،الَ ََيغ ََلَهََِّ ،الَ َغحي تق َرهَ .الحعل غق َون
بَل غعل! ََِّكونَوا عََ َاَ الهعه إت غخ َواناً! الغ َو غسه َم أ َ
ت
ت
ت
لالذ َملعرات  -ترَس ت
َخلاهَ الغ َو غسللهت َم!
صل غن ترهت ثَل َ
لب غامل تر مل َلن الشعلر أَ غن َغحيق َلر أ َ
َِلا َِنَلا! ََُِّ -شل َ إت َىل َ
غ
َكل َلا الغوسللهت تم عهَللى الغوسللهت تم حللرا َ :ملله ِّمالَلله ِّ تعر لله! إت عن الهعلله الَ ُلغن لَلر إت َىل أَجسل ت
لاَ َك غم َِّالَ إت َىل
َ غ َ َ غ َ َ هلل َ َ َ َ َ َ َ غ َ َ
َ َ َ
غَ
تت 243
َكار بتأ ت ت
ت
ص غنره)( ).
َصابتعه إت َىل َ
ص َوترَك غمَِّ ،لَك غن َُلغن ََر إت َىل قَلهَوبت َك غمَِّ .أ َ َ َ
َ
ت ت
صهعى اهلل َعهَغي ته َِّ َسهع َم قَ َال( :أ غَربَ هللذ َم غلن
 الَيان الثامنَ :ع غن َعغَن الهعه بغ تن َع غورِّ أَ عن النت ععيب َ
َك عن فت تيه َكا َن منَافت ًقا خالتصا! ِّمن َكانَو فت تيه خ ت
لو فتي تله خصلهَةهلل تملن النل َف ت
لاق َحل عىت
صلهَةهلل ملغنل َِ عن َكانَ غ
َ ً ََ غ غ
َ غ
َ
َ غ َ
244
اص َم فَ َكَر!)( )
َُ َن َع َِا :إت َذا ا غ َمتت َن َخا َنَِّ ،إت َذا َحن َ
َِّْ ،إت َذا َع َ
اِ َن َغ َن َرَِّ ،إت َذا َخ َ
عذ َك ََ َ
ت ت
ت
صلهعى الهعله
 الَيان الحاسذَ :ع غن َعغَن الهعه بن مسعوَ َ -ر ْ الهعه َعغنه َ -ع تن النعتليب َ -لال رسل َ ت
صلهعى الهعلله َعهَغيل تله َِّ َسلهع َمَ ( :عهَل غلي َك غم بتالصل غن تق! فَلتق عن الصل غن َق
َعهَغيل تله َِّ َسلهع َم  -قَل َ
لول الهعلله َ
لال :قَل َ َ َ
ت
ت
ت
صل َلن َق ََُِّلحَ َح لعرن الص ل غن َق َح ل عىت
َُل غِللنا إت َىل الغل تللَِّ ،إت عن الغل تللع َُل غِللنا إت َىل ا غَنعللةََِّ ،مللا َُل َلَ َال العر َجل َلا َُ غ
ت
ُكغحَل ت
ت ت
ت
ْ! فَلتق عن الغ َكل تلَ َ ت ت
لور
لب عغنل َلن الهعلله صللنُ ًقا! َِّإتُعللا َك غم َِّالغ َكللَ َ
ْ َُل غِللنا إ َىل الغ َف َكللوترَِّ ،إ عن الغ َف َكل َ
َ َ
ت
ت
ت
لب تعغن ل ل َلن الهع ل ل تله
ْ ََُِّلحَ َحل ل لعرن الغ َك ل للَ َ
َُل غِ ل للنا إت َىل النع ل للا ترََِّ ،م ل للا َُل ل ل َلَ َال العر َج ل ل َلا َُ غك ل للَ َ
ْ َح ل ل علىت َُكغحَ ل ل َ
َك عَابًا!)(.)245
الرسالة الثالثة عشرة :في البالغ الحكيم

وأن التحلـ ــي بالحكمـ ــة فـ ــي الـ ــدعوة ،وال ـ ــبر علـ ــى الذم ،وعـ ــدم اقسـ ــتجابة
لالس ــتفًاهات ،ا ــم مراع ــاة الم ــآقت ف ــي الفت ــاوم والت ــرفات ،ت ــدرعا وتألف ــا ،وتلطف ــا،
والعمل وف ذلك إيماناً واحتياباً؛ ييتجلب معية ا للدعاة وتأييدَ للدعوة:

الكلمات
احلس للنَ تة ِّج ل ت
ت ت
احلتك ت
 الكهو للات ا ِّىل( :اَغَ َ إت َىل سل لَت تيا رب ل َ تلاَ غَ غم بت للالعتِت تِ ل َلْ
غو للة َِّالغ َو غوع َ للة غَ َ َ َ
َ َ
لك ب غ َ
ت ت
ت تت
ت
ُنَِّ .إت غن َعلاقَلغَحَ غم فَل َعلاقتََوا متتثغ تلا
َح َس َن إت عن َربع َ
أغ
ك َِ َو أ غَعهَ َم مَ غن َ عا َع غلن َسلَيهه ََِِّ َلو أ غَعهَ َلم بالغ َو غِحَلن َ
ت تت ت
صَلرَغا ََو َخغيللر لته ع ت
صلغَل َرَك إتال بتالهع تله َِّال َغحت َلَ غن َعهَ غلي تِ غم َِّال
ُن َِّ .غ
اص ت غلل ََِّملا َ
َما عَوقغَحَ غم به َِّلَ غن َ َ غ َ هلل
صلاب تر َ
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ت
عت
عت
ت
بَل َ ت
ُن َِ ل غلم َغِم تس للنَو َن().النح للا-272:
ُن ابعل َق ل غلوا َِّال للَ َ
لك يف َ ل غليق اعللا ميَغ َك ل َلرِّ َن .إ عن الهعللهَ َم ل َلذ ال للَ َ
.)270
ت عت
اسلحَل َق َاموا بَلحَلنَ لعََل َعهَ غلي تِ َم الغ َو َالئت َكلةَ أَالع
ُن قَلالَوا َربلَنَلا الهعلهَ مثَع غ
 الكهولات الثانيلة( :إ عن اللَ ََجللافَوا ِّالَ َغحتَنَلوا ِّأَب تشللرِّا بتا غ نعل تلة العل تلِت َكنللحم بَوعل َلنِّ َنَ .غحنللن أَِّلتيللا َ َكم تيف غ ت
ت ت
اآلخللرةت
َغ َ
َ َ َ َغ َ َ
َ غَ غ
احلَيَللاة الل َننغليَا َِّيف َ
ت
ت
ت
َح َس َلن قَل غلوالً
َِّلَ َك غم ف َيِا َما بَ غشحَ تِْ أَن َف َس َك غم َِّلَ َك غم ف َيِا َما بَنععَو َن .نلَََالً م غن َغ َفور عرحيمََِّ .م غن أ غ
اعن َعا إت َىل الهع ته ِّع توا ص ت
ت
تت
احلَ َسلنَةَ َِّالَ ال عسليَةَ غاَفَ غلذ
نيَِّ .الَ بَ غسلحَ توا غ
لاحلاً َِّقَ َ
ََ
لال إتنلع ت م َلن الغ َو غسلهو َ
ََ َ َ
محليمِّ .ملا ُلهَق ت ع ت
ت
ت
ت
صلََل َرِّا
َح َس َلن فَلتق َذا العلَا بَلغيلنَ َ
لك َِّبَلغيلنَلهَ َع َلن َاِّةهلل َكأَنعلهَ َِّتِلٌّ َ هلل َ َ َ َ
بتلالعتِت ِ َلْ أ غ
ُن َ
عاِلا إعال اللَ َ
ت
ت
لك تملن الشعليطَ ت
ان نَل غلَغهلل فَ غ ت ت ت ت
يذ
ََِّما ُلَهَق َ
عاِا إتعال ذَِّ َح ٍّ َع يمَِّ .إت عملا َُلغنلََ َغنع َ َ غ
اسلحَع غَ بالهعله إنلعهَ َِ َلو ال عسلو َ
ت
يم().فصهو.)42-71:
الغ َعه َ
 الكهوات الثالثة( :مثَع تجغو عهَى قَ َنر ُا موسىِّ .اصطَنَلعحَ َ ت تلو
َ َ
ب أَنغ َ
َ َ َ َ غ غ
ك لنَل غفسْ .ا غذ َِ غ
وك بتآَُ تات َِّال بَنتيَا تيف تذ غك ترا .ا غذ َََِا إت َىل فتغر َع غو َن إتنعهَ طَ َى .فَل َقوالَ لَهَ قَل غلوالً لَيلنًلا لَ َعهعلهَ َُلحَل ََ عك َر أ غَِّ
َخ َ
َِّأ َ
ََيغ َشى().طه.)33-34:
بيان الكلمات

 الَيللان ا ِّل :ع للن أ ا للؤمنني عائش للة  -ر للْ اهلل عنِ للا  -أن رس للول اهلل ص للهى اهلل عهي للهلك ب للالرفغ تق! إ عن الرفغ ل َلق الَ َُ َك للو َن يف َك للِْ إالع َعانَللهََِّ ،الَ ُلَغنل ل َلَ َ تم ل غلن َكل لِْ إالع
ِّس للهم ق للالَ ( :عهَغي ل َ
غ
غ
َكانَهَ!)(.)246
لت َم َعلاذًا
صلهعى الهعله َعهَغي تله َِّ َسلهع َم لَ عولا بَل َع َ
 الَيان الثاينَ :ع غن تأِّب بلَغرََةَ ر ْ اهلل عنه( :أَ عن النت ععيب َ
وسل ل للى إت َىل الغل ل لليَ َو تن ،قَل ل ل َ
لال َََول ل للاَُ" :سل ل ل َلرا َِّالَ بَل َعسل ل ل َلراَِّ ،بَشل ل ل َلرا َِّالَ بَلنَلفل ل ل َلراَِّ ،بَطَ َاِّ َعل ل للا َِّالَ
َِّأَبَل ل للا َم َ
َجغحَهت َفا!")(.)247
ت
 الَيان الثالت :عن عهتلْ ر لْ اهلل عنله قلال( :حلنثَوا النع تْ
َ غ َ ٍّ
لاس مَلا َُل غع ترفَلو َن! أ ََحتَلو َن أَ غن َُ َكل عَ َ
َ
َ
248
لوو عهَللى
الهعللهَ ََِّر َسلولَهَ !)( )ِّ .قللن َج َعل َلا اإلمللا َ الَخللارا  -رمحلله اهلل ِ -للَا احلللنُت ا وقل َ
َعهتل ٍّلْ  -ر لْ اهلل عنلله  -برمج لةً لَللاْ مللن أب لو ت
اْ "كحللاْ العهللم" مللن صللحيحه ،صللا َغِا يف
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ال بتللالغعتغه تم قَل غوم لاً ََِّ َن قَل غلو َكَر تاِيَلةَ أالع َُل غف َِ َو لوا!) كوللا
لاْ َمل غلن َخ ل ع
حكوللة رفيعللةِِّ ،للْ قوللله( :بَل َ
أِّرَ برمجةً أخرن يف السياق نفسه لفقه ا آالت ِِّْ:
 الَيان الرابذ :قال اإلما الَخارا( - :باْ من بَلرَك بلع ت تص َلر فَل غِ َلم
َ َ َ غ َ َغ َ
ل اال غخحيَا تر؛ َاَافَلةَ أَ غن َُل غق َ
َك ل عن تمغنلله!)( )249فللأخرٍ بسللننه ع ل تن اغ ت
لل النعل ت
بَل غعل ت
عخعتللْ
َ
َسل َلوَ ب ل تن َُُل َلن الن َ
غ
لاس َعغنللهَ؛ فَليَل َقعَلوا تيف أ َ َ
ت
لو:
لال( :قَل َ
قَل َ
لك َكثتل ًا ،فَ َوللا َح ل عنثَلغح َ
لو َعائت َش لةَ بَ تس لَر إتلَغيل َ
لال تِل ابغل َلن ال لَبَل غت َ :كانَل غ
ك تيف الغ َك غعََللة قَل غهل َ
ليب صلهعى الهعلله َعهَيل تله ِّسلهعمُ" :للا َعائت َشلةَ لَللوالَ قَلومل ت
ُت َع غِل َلن َِ غم بت َك غفللر؛
لو تِل :قَل َ
لك َحل تلن هلل
قَالَل غ
لال النعلت َ َ
غ غَ
غ ََ َ َ
لو َ لَللا بَل للابَل غ ت
لاْ ََيغَر َجل للو َن" .فَل َف َعهَل للهَ ابغل ل َلن
لَنَل َق غ
لو الغ َك غعََ ل لةَ فَ َك َع غهل ل َ
ضل ل َ
اسَِّ ،بَل ل هلل
ني ،بَل ل هلل
لاْ َُل ل غن َخ َا النع ل ل َ
ال لَبل ت !)(ِّ )250يف رِّاُللة أخللرن :عللن عائت َش لةَ ر ت للْ الهعلله عغنِللا أَ عن رسل َ ت
ص لهعى الهعلله َعهَغيل تله
َغ
َ
َغ َ
لول الهعلله َ
ََ
َ
تتت ت
ت
لوَُ :للا
َِّ َسلهع َم قَل َ
يم فَل َق غهل َ
لال َ لَلا( :أَ َملغ بَل َلر غا أَ عن قَل غوَمللك لَ عوللا بَلنَ ل غلوا الغ َك غعََلةَ اقغلحَ َ
صل َلرِّا َعل غلن قَل َواعللن إبغل َلراِ َ
تتت ت
ت
رس َ ع ت
ت ت
لو!)(.)251
يم قَ َ
لال :لَ غلوالَ حل غنثَا َن قَل غوملك بتلالغ َك غف تر لََف َع غه َ
ََ
ول الهله أَالَ بَل َرَ َِلا َعهَلى قَل َواعلن إبغل َلراِ َ
ِّلللَلك لَ عوللا َرعَ َِللا عَل َلن اهلل بللن اللَب  -ر للْ اهلل عنلله – عهللى قواعللن إبلراِيم َِل َلن َم َِا الطاغيلةَ
لك
احلكاٍ ،مث أعاَ بناِِا عهى ما كانو عهيه يف عِن النيب صلهى اهلل عهيله ِّسلهم .فلأفىت مال هلل
رمحه اهلل  -بعن ذلك ِ -لهفاِ ب العَاس بعن جواع إعاَة بنائِا عهى قواعلن إبلراِيم؛ حلىت
ال بكون عَثا بني ا مراِ.
الرسالة الرابعة عشرة :في التفوي
لي

الدعوي

وأن تــدبير الشــأن اإلصــالحي مدافعـةً وتمكينـاً إنمــا هــو مــن شــؤون الربوبيــة ،وأن

لإلنيان منه إق عبادة ا بأسبابه:

الكلمات
 الكهوللات ا ِّىل( :لَلليس لَل َ تعِ غم
لوْ َعهَل غلي تِ غم أ غَِّ ُلَ َعللَبَل َِ غم فَلتقنل َ
لك مل َلن ا غم ل تر َكل غلِْهلل أ غَِّ َُلحَل َ
غ َ
أَالت َوو َن)(آل عوران.)270:
249

صحي الَخارا :كحاْ العهم.
رِّاه الَخارا.

251

رِّاه الَخارا.

250

122

ت
ت
لو إت غذ َرَمغي َ
لوِ غم َِّلَكل عن الهعلهَ قَلحَلهَ َِ غم ََِّملا َرَمغي َ
 الكهوات الثانية( :فَلهَ غلم بَل غقحَلهَ َلو َِّلَكل عن الهعلهَ
رم للى ِّلتيَهتل للْ الغول للؤتمنتني تمغنل لله بل للالِ حسل للنا إت عن الهعل لله َتمسيل للذ عهتل لليم .ذَلت َكل للم ِّأَ عن الهعل لله مل ل ت
لوِ َن َكغيل ل تلن
َ َ َ َغ َ َ غ َ َ َ ً َ َ ً
ََ
َ هلل َ هلل
غَ
ت
ُن)(ا نفال.)20-22:
الغ َكاف تر َ

لك بل ت
لات الغ تكحَل ت
لاْ الغوَتل ت
لك أَالع
لاخ هللذ نَل غف َسل َ
 الكهوللات الثالثللة( :طَ تسل تم .بتغهل َلك َِاَُل َ
ني .لَ َعهعل َ َ
َ
ت
تت
ت
تت
نيََِّ .ما َُأغبتي تِ غم
ني .إت غن نَ َشأغ نلَنَلَغل َعهَغي تِ غم م َن ال عس َواِ آَُةً فَ َهع غ
و أ غَعنَاقَل َِ غم ََا َخا ع َ
َُ َكونَوا َم غؤمن َ
ت ت ت
ت
لني .فَل َق ل غن َك ل عَبَوا فَ َسلليَأغبتي تِ غم أَنغلََللاَِ َمللا َكللانَوا بتل تله
مل غلن ذ غكللر مل َلن ال لعر غمحَ تن َغِمل َلنذ إتال َكللانَوا َعغنللهَ َم غع تر ل َ
َُ غسحَل غِ تَئَون)(الشعراِ.)3-2:
تت
ت
لني .إتال
 الكهولات الرابعللةَِّ ( :لَل غلو َكللاَِ َربلَ َلاس أَعملةً َِّاحل َلن ًة َِّال َُلََاللَلو َن اَغحَهفل َ
لك ََ َع َلا النعل َ
من رتحم ربَك ِّلت ََلتك خهَ َقِم َِّمتعو َكهت
لاس أ غ ت
عم تم َن ا غتنع تلة َِّالنع ت
ع
نيََِّ .كلال
ن
ِ
ج
ن
ه
َم
ك
ب
ر
ة
و
َ
َ
َ
َغ َ َ َ َ َ َ َ َغ َ غ
َمجَعل َ
غ
َ
َ
َ
َ
َ
ت
ال عهَيل َ ت
احلَ ل َق ََِّم غو تع َللةهلل َِّتذ غكل َلرن
لاِك تيف َِل تلَهت غ
لو بتل تله فَ ل َلؤ َاَ َك َِّ َجل َ
لك مل غلن أَنغلََللاِ الَر َسل تلا َمللا نلَثََل َ
نلَ َق ل َ َ غ
ت ت
ت تت
ُن ال ُلَ غؤتمنَللو َن غاع َوهَلوا َعهَللى َم َكللانَحت َك َم إتنلعلا َعل تلامهَو َنَِّ .انحَ ت ل َلرِّا إتنلعلا َمنحَ ت ل َلرِّ َن.
ل غه َول غلؤمن َ
نيَِّ .قَل غلا لهعللَ َ
ِّلتهع ته َغيب ال عسواِّ ت
ات َِّا غَر ت
لك بت َافتلا َع عولا
اعََ غنهَ َِّبَل َوعك غا َعهَغي تله ََِّملا َربَ َ
ه َِّإتلَغي ته ُلَغر َج َذ ا غَم َر َكهَهَ فَ غ
َ غَ ََ
بَل غع َوهَو َن)(ِوَ.)274-220:
لوحى.
َخلَلرن .إت َذ أ غَِّ َحغيلنَللا إت َىل أَمل َ
 الكهوللات اِلامسللةَِّ ( :لََقل غن َمنَلنعللا َعهَغيل َلك َملعرًة أ غ
لك َمللا ُلَ َ
ت
تت
ت تت ت
ت تت ت
لو
أَن اقغَفيه تيف الحعابَوت فَاقغَفيه تيف الغيَم فَل غهيَل غهقه الغيَ َم بتال عساح تا َُأغ َخ غَهَ َع َن ٌِّّ تِل َِّ َع َن ٌِّّ لَلهََِّ .أَلغ َقغي َ
ت ت
ت
لول َِل َلا أ َََلَ َكل غلم َعهَللى َمل غلن َُ غك َفهَللهَ.
لك فَلحَل َقل َ
َخحَل َ
َعهَغيل َ
صللنَ َذ َعهَللى َعغي ل ت  .إت غذ متَغشللْ أ غ
لك َِمََع لةً م ل َِّلحَ غ
لاك فَلحَونًللا.
لاك تم َلن الغ َلم َِّفَلحَلنع َ
لو نَل غف ًسلا فَلنَ عكغيلنَل َ
فَلَر َج غعنَ َ
لاك إت َىل أَم َ
لك َك غلْ بَل َقلعر َعغيلنَل َِللا َِّال َغحت َلَ َنَِّ .قَلحَل غه َ
ت
فَلهََتثغ ت ت
وسى().طه.)34-42 :
و سن َ
ني تيف أ غَِ تا َم غنَُ َن مثَع جغ َ
َ
و َعهَى قَ َنر َُا َم َ
بيان الكلمات

 عن خَعاْ قَ َال( :أَبَليلنَا رس َ تصهعى الهعه َعهَغي ته َِّ َسهع َم َ ََِِّ -و َمحَل َوس هللن بلَ غلرََ ًة تيف
َغ َ
ول الهعه َ -
غ ََ
ت ت
ت
ت
ت
ع
لس َغِم َوللرا َِّ غج َِللهَ
أللا الغ َك غعََللة ،فَ َش ل َك غونَا إلَغيلله ،فَل َق غهنَللا :أَالَ بَ غسحَلغنصل َلر لَنَللا أَالَ بَل غنعَو الهللهَ لَنَللا فَ َكهَل َ
لال" :قَل غن َكللا َن َمل غلن قَ لغَلهَ َك غم ُلَ غؤ َخ ل ََ العر َجللا فَليَ غح َفل َلر لَللهَ تيف اغ غَر ت
ه ،مثَع َُل غلؤبَى بتالغ توغن َشللا تر فَليَ غك َعل َلا
فَل َقل َ
َ
ت
َعهَى رأغ تس ته فَليَ غك َعا فترقَلحَل غ ت
احلَ تنُ تلن َملا ََِّ َن َع غ تو تله،
ا بتأ غَم َشا ت غ
ك َع غن تَُنت ته! َِّميَغ َش َ
ص ترفَهَ ذَل َ
ني! َما َُ غ
َ غ
َ
ت
ت
ت
ت تت ت ت
ت
ب َملا
ص ترفَهَ َذل َ
صبَ ،ما َُ غ
م غن َحلغم َِّ َع َ
ك َع غن َُنه! َِّالهعه لَيَح عو عن الهعهَ َِ ََا اغ غَمَر؛ َح عىت َُس َ العراك َ
911

ب َعهَل ل للى َغنَ تو ل ل ل تله! َِّلَ تك ل ل لنع َك غم
لاو إتالع الهعل ل للهَ بَل َع ل ل ل َ
وتَ ،م ل ل للا ََيَل ل ل َ
ص ل ل لغنل َعاَِ َِّ َح غ
ض ل ل ل َلرَم َ
بَل ل ل غ َ
لني َ
لاىل َِّال ل ل للَئغ َ
بَل غع َكهَو َن!")(.)252
الرسالة الخامية عشرة :في اقعت ام

وأن التقي ــد بأحك ــام الكت ــاب والي ــنة ،والفق ــه المبن ــي عليهمـ ـا ،يع ــم ال ــدعوة
والداعيــة مــن اقنح ـرا المفهــومي واليــلوكي والمنهــاعي ،وأن الفقــه اليــليم للكتــاب
والينة إنما يؤخد من سنة الخلفا الراشدين ،فهما وتنــًيال :أبـي بكـر ،وعمـر ،وعثمـان،
وعلي ،رضوان ا عليهم أعمعـين ،اـم عامـة فقهـا ال ـحابة الكـرام .وأن ذلـك المـنه
هــو الــدي تجل ـى  -فيمــا بعــد – فــي مــداهب علمــا الم ــار ،الئمــة العــالم :مالــك،
وأبي حنيفة ،والشافعي ،وأحمد ،رحمهم ا ورضي عنهم أعمعين.
الكلمات
ت عت
ت
ت
لو تم لغنل َِ غم تيف َكل غلِْ إتعيلَلا
ُن فَلعرقَلوا َُ لنَل َِ غم ََِّكللانَوا ك ليَل ًعا لَ غسل َ
 الكهوللات ا ِّىل( :إ عن الللَ َاحلسللن تة فَلهَلله ع غشللر أَمثا ت
ت ت
ت
ت
لاِ
ل
ج
لن
ل
م
ِّ
لا
ل
َ
َ
غ
َ
أ غَمل َلرَِ َم إ َىل الهع له مثَع ُلَنََ لَل َِ غم ملَلا َكللانَوا َُل غف َعهَللو َنَ .مل غلن َجللاَِ ب غَ َ َ َ َ َ غ َ َ
َ
ت ت
ت ت
ت
ت
ِّب إت َىل تصَرا َم غسحَ تقيم تَُنًلا قتيَ ًولا
بال عسيَة فَال َغأََن إال مثغلهَ َِا ََِِّ غم ال َُ غهَ َوو َن .قَ غا إنعت َِ َناين َر َ
ت
ت
ت
تمهعلةَ إتب للر تاِ ت
صل ت
لاا َِّالََ تلاتَ لتهعل تله َرْ
يم َحني ًفللا ََِّمللا َكللا َن مل َلن الغ َو غش ل ترك َ
ني .قَل غلا إت عن َ
لالت َِّنَ َسللكْ ََِّغِميَل غ
غَ َ
ُك لَه ِّبت ََلت َ ت
تت
ت
ني().ا نعا .)161-152 :
ت َِّأَنَا أَعِّ َل الغ َو غسهو َ
ك أَم غر َ
الغ َعالَو َ
ني .ال َك تر َ َ َ
ت
ت ت
ت ت
لو اهللت َعهَلغلي َك َم
 الكهولات الثانيلة َِّ ( :غاعحَصل َلوواغ رَغَ تلا اهلل َمجيعلاً َِّالَ بَل َفعرقَلواغ َِّاذغ َك َلرِّاغ ن غع َو ََصللََ غححَم بتنت غع َوحتل تله إت غخ َوانلاً ََِّكنللحَ غم َعهَل َلى َكل َفا َح غفل َلرة مل َن النعللا تر
إت غذ َكنللحَ َم أ غَعل َلناًِ فَلأَلع َ بَل غ َ
لني قَلهَللوبت َك غم فَأ غ
ت
لني اهللَ لَ َكل َلم آَُابلت تله لَ َعهع َكل غلم بَل غِحَل َلنِّ َنَِّ .لغللحَ َكن مللن َك َم أ َُّم ـةٌ َُل غنعَو َن إت َىل
فَأَن َق ل ََ َكم مغنل َِللاَ .ك ل ََل َ
ك ُلَََ ل َ
عت
ت
ت
ُن
غ
اِلَل غت ََُِّلأغ َم َرِّ َن بتللالغ َو غع َرِّو ََُِّلغنل َِل غلو َن َع ل تن الغ َون َك ل تر َِّأ غَِّلَل لت َ
ك َِل َلم الغ َو غفه َحللو َنَِّ .الَ بَ َكونَلواغ َكالللَ َ
ت
ت
ت
ليم)(آل عولران-111:
لات َِّأ غَِّلَلت َ
بَل َفعرقَلواغ َِّ غ
اخحَلهَ َفلواغ مللن بَل غعللن َمللا َجللاَِ َِ َم الغََليلنَل َ
ك َ لَ غلم َعل ََ هلل
اْ َع ل هلل
.)115
عت
ضل َلع َفو َن َم َشللا تر َق ا غَر ت
ه ََِّم َا تربَل َِللا
ُن َكللانَوا َُ غسحَ غ
 الكهوللات الثالثللةَِّ ( :أ غََِّرثغلنَللا الغ َقل غلوَ الللَ َالع تلِت بارغكنلا فتيِلا َِّمتع ت
احلسل عهَلى بل ت إتسلرائت ت
صللنَ َذ
لو َرب َ
َََ َ َ غ
صلََل َرِّا َََِّ عم غرنَلا َملا َكلا َن َُ غ
لو َكه َو َ
يا مَلا َ
لك غَ غ َ َ َ غ َ َ
فترعللو َن ِّقَلوملله ِّمللا َكللانَوا ُلع تر َكللو َنِّ .جاِّغعنَللا بتَل ت إتسللرائت
يا الغََ غحل َلر فَلأَبَل غوا َعهَللى قَل غلو َُل غع َك َفللو َن َعهَللى
َغ
غ َ غ َ غَ َ ََ
َ َ َ َ غَ َ
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رِّاه الَخارا.
911

أَصنا َ م قَالَوا ُاموسى اجعا لَنا إت َ ا َكوا َ م ِا ت ةهلل قَ َال إتنع َكم قَلو َجتِهَو َن .إت عن ِؤ ت
الِ َمحََعلهللر َما
ََ
َ َ َ غ َ َ ً َ َغ َ
غ غ هلل غ َ
غ َ َغ
ِم فت تيه ِّب ت
اط هللا َما َكانَوا َُل غع َوهَو َن().ا عراو.)112-117 :
َ غ ََ

بيان الكلمات
 الَيان ا ِّل :عن أ ا ؤمنني عائشة ر ْ اهلل عنِا ،قاللو( :قلال رسلول اهلل صلهىت
س منه فِو َرٌَّ!)(.)253
َح َن َ
اهلل عهيه ِّسهمَ " :م غن أ غ
ذ يف غأمرنَا ِ ََا َما لَغي َ
 الَيان الثاين :عن أِّب َتَني الغعتغربَ تول
صهعى بتنَا َر َس َ
اه ب تن َسا ترُعةَ ر ْ اهلل عنه قالَ ( :
ت ت
ت
ت
لو تمغنل َِلا الغعَيَلو َن،
ات َُل غو  ،مثَع أَقغلََ َا َعهَغيلنَا ،فَل َو َع َنَا َم غوع َةً بَهي َةً َذ َرفَ غ
صهعى اهلل َعهَغيه َِّ َسهع َم َذ َ
الهعه َ
ِِّّتجهَ ت
ول الهع تله َكلأَ عن َِ تلَهت َم غو تع َلةَ َم َلوَ  ،فَ َولاذَا بَل غع َِ َلن إتلَغيلنَلا
وْ! فَل َق َال قَائت هللاَُ :ا َر َس َ
ََ غ
و مغنل َِا الغ َقهَ َ
ت
ت
َِّصي َكم بتحَل غقون الهع تهِّ ،ال عسو تذ ِّالطع ت
فَل َق َال" :أ ت
ل تملغن َك غم بَل غع تلنا
َ غ َ َ
اعة َِّإت غن َعغَ ًنا َحََشيا ،فَتقنعهَ َم غن َُع غ
غ َ
فَسيلرن اخحتالفًا َكثت ا! فَلعهَي َكم بتسن تعِتِّ ،سن تعة غ ت
تت
ت
ضلوا
ُنَ ،متَ عسل َكوا تِبَلا! َِّ َع َ
َََ غ
اِلَهَ َفاِ الغ َو غِلنُ َ
ً َغ غ َ ََ
ني العراكلن َ
عهَيلِا بتالنلعو تاج تَ! ِّإتُعا َكم َِّغِم َنثَ ت
ات اغ ََموتر! فَتق عن َك عا َغِم َنثَة بت غن َعةهللََِّ ،ك عا بت غن َعة َ َاللَةهلل!)()254
َ غَ
َ غَ َ
الرسالة اليادسة عشرة :في الفتن
وأن رعـ ــاس الـ ــدعوة اإلسـ ــالمية معرضـ ــون لشـ ــد المحـ ــن والفـ ــتن! فـ ــي ديـ ــنهم،
وأنفيــهم ،وأمــوالهم! وقــد تتجلــى الفتنــة فــي صــورة النعمــة! وربمــا تيــرب الشــيطان إلــى
اإلنيــان مــن بــاب الفهــم ،فيوهمــه أنــه قــد حــاه خ ــوص علــم وإيمــان! وهــو مــن أشــد
الفتن! وذلك هو اقستدراج والعياذ با !

الكلمات
 الكهوللات ا ِّىل( :اَ تَمل .أ تِامنعللا ََِِّل غلم ال ُلَ غفحَلنَللو َن.
لاس أَ غن ُلَغحلَرَكلوا أَ غن َُل َقولَلوا َ
َ
َحسل َ
لب النعل َ
لاذبتني .أَ ح تسل ع ت
عت
ت
ِّلََقل غن فَلحَلنعللا الع تلَ ت ت ت
ُن
ُن َ
َ
لب الللَ َ
ص َلنقَوا َِّلَليَل غعهَ َو عن الغ َك َ غ َ َ
ُن مل غلن قَل غلَهِ غم فَلهَليَل غعهَ َو عن الهعلهَ الللَ َ
َ
ت
ت
ت
ت
ت
َج َلا الهعله آلت
َُل غع َوهَو َن ال عسيَات أَ غن َُ غسَت َقونَا َسآَِ َملا َغحي َك َولو َنَ .م غلن َكلا َن َُل غر َجلو ل َقلاَِ الهعله فَلق عن أ َ
عت
ِِّو ال عس تو ت
ت ت تت
ت
ِامنَلوا
اِ َن فَتقعيَلا َأَاِ َلن لنَل غفسله إت عن الهعلهَ لَ َل ت ٌّ َعل تن الغ َعلالَو َ
يمََِّ .م غن َج َ
ُن َ
َ
نيَِّ .اللَ َ
َََ
يذ الغ َعه َ
تت
ِّع توهَلوا ال ع ت ت
ص لغيلنَا
َح َسل َلن العل تلَا َكللانَوا َُل غع َوهَللو َن ََِِّّ .ع
ََ
عِ َم أ غ
صللاحلَات لَنَ َكفل َلر عن َع لغنل َِ غم َسلليَاهت غم َِّلَنَ غك ل تََُلنل َ
ا تإلنغسا َن بتوالت َنُغ ته حسنًا ِّإت
اِ َن َاك لتحَ غش ترَك ت
ِل َم غلرتجعَ َك غم
ي
ل
ا
م
ِّب
ج
ن
َ
غ
ك بتته تع غه هللم فَال بَ تط غع َِ َوا إت َع
س لَ َ
َ
غ
َ
َ
َغ َ
َ َ
َ
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محفق عهيه.
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رِّاه أبو َاَِّ ِّالجرمَا ِّقال :حنُت حسن صحي .
919

فَلأَنَلَ َكم تمللا َكغنللحم بَلعوهَللو َنِّ .العل تلَُن ِامن لوا ِّع توهَلوا ال ع ت
لاحل ت
ات لَنَل غن تخهَنلعِم تيف ال ع تت
نيَِّ .تمل غلن
َ َ ََ َ َ
صللاحل َ
صل َ
َغ
َ غ َ َغ غَ
ت
ت ت ت ت
عاس َكع ََ ت ت ت
ت
الن ت
صهللر تم غن
عاس َم غن َُل َق َ
اْ الهعه َِّلَ غن َجاَِ نَ غ
ا تيف الهعه َج َع َا فغحلنَةَ الن ت َ
ول َآمنعا بالهعه فَقذَا أَِّذ َ
عت
ت
ت
ت
ُن َآمنَلوا
َرب َ
ص َنِّتر الغ َعالَو َ
س الهعهَ بتأ غَعهَ َم مَا تيف َ
نيَِّ .لَيَل غعهَ َو عن الهعلهَ اللَ َ
ك لَيَل َقولَ عن إنعا َكنعا َم َع َك غم أ ََِّلَغي َ
تت
ني().العنكَوت.)11-1:
َِّلَيَل غعهَ َو عن الغ َونَافق َ
اِلللو ت
ت
ت
و أَ َذاعَلوا بتل تله َِّلَل غلو َرَِّهَ إت َىل
 الكهوللات الثانيللةَِّ ( :إ َذا َجللاَِ َِ غم أ غَمل هلللر مل َلن ا غم ل تن أ غَِّ غَ غلول ِّإت َىل أَِّتِل ا مل تر تم لغنلِم لَعهتولله العل تلَُن ُس لحَلغنَتطَونَه تملغنلِم ِّلَللوال فَ غ ت
ت
ضل َلا الهعلله َعهَل غلي َك غم ََِّر غمحَحَللهَ
العر َسل َ غ
َ َغ َ غ
غ َغ َ ََ َ َغ
البعلََل غعحَ غم الشغعيطَا َن إتال قَهتيالً().النساِ.)81:

بيان الكلمات
لول الهعل تله
لال َر َس َ
لال( :قَل َ
وسلى اغ َ غكل َلع ترا – ر لْ اهلل عنلله  -قَ َ
 الَيلان ا ِّلَ :عل غلن أتَِّب َم َت
صلهعى الهعلله عهَيل تله ِّسلهعم" :إت عن ب للني ُل َلن تا ال عسل ت ت ت
صلَت َ العر َجل َلا فت َيِللا
َ
لاعة فحَلنًللا َكقطَل تذ الهعغيل تلا الغ َو غهل تم! َُ غ
َ
َ غَ َ
َغ ََ َ
اع َلن فتيِلا خيللر تملن الغ َقلائت تمِّ ،الغو ت
م غؤتمنًا ِّميَغ تسْ َكلافترا! ِّميَغ تسلْ م غؤتمنًلا ُِّصلَت َكلافترا! الغ َق ت
اكلْ فت َيِلا
َ َ
ً َ
َ َ
َ َ غ هلل َ
َ ََ غ َ ً
لاعْ .فَ َكسلرِّا قت تسليع َكم! ِّقَطعلوا أَِّبَلارَكم! ِّا غ ل تربوا سليوفَ َكم بت غت
خيللر تملن ال عس ت
لارةت! فَلتق غن ََ تخ َلا
غ َ َ غ َ غ َ َ ََ غ
احل َك َ
َ غ هلل َ
َ
 ُلع ت عهَى أ تآَ َ!")()255
َحن مغن َك غم  -فَل غهيَ َك غن َك َخ غت ابغل َ غ َ
َغ َ َ
 الَيللان الثللاين :عللن أتَِّب ِرُ للرةَ – ر للْ اهلل عنلله  -أَ عن رسل َ تص لهعى الهعلله َعهَغيل تله
لول الهعلله َ
ََ
َ غ َ َغ َ
ت
ت ت
ت
صلَت َ العر َج َلا َم غؤتمنًلا َِّميَغ تسلْ َكلافتًرا ،أ غَِّ
َِّ َسهع َم قَ َال( :بَاَ َرِّا بتاغ غَع َو تال فحَلنًا َكقطَل تذ الهعغي تلا الغ َو غهل تم! َُ غ
ت
ت ت
يذ تَُنَهَ بت َعَره تم َن ال َننغليَا!)(.)256
ميَغسْ َم غؤمنًا ََُِّ غ
صَت َ َكافًرا! ََُت َ
ت
صلهعى
 الَيان الثالت :عن أَِّب َسعتين غاِلَ غن تر ع
و النت ع
ا – ر ْ اهلل عنه  -قالَ ( :مس غع َ
عيب َ
ت
ت
تت ت
صل َلالبَ َك غم َمل َلذ
الهعلله َعهَغيل تله َِّ َس لهع َم َُل َقل َ
لولََ " :يغل َلر ٍَ تيف َِللَه اغ َعمللة ََِّ -ملغ َُل َقل غلا مغنل َِللا  -قَل غلوهلل َغحتقل َلرِّ َن َ
ص َالهتتتم ِّ ،تصيام َكم ت ت
مذ َع َوهت تِ غم! َُل غقَرَِّ َن الغ َق غرآ َن الَ َأَلا تَِّع َحهَلوقَل َِ غم ،أ غَِّ
مذ صيَام تِ غمَ ،
ِّع َوهَ َك غم َ
َ غ َ ََ غ َ
حن ت
تت
ت
ت تت
صلهت ته ،إت َىل
اجَرَِ غم! ميَغَرقَو َن تم َن النُ تن َم َر َ
ََ
ِّق ال عس غِ تم م َن العرميعة! فَليَلغن ََر العرامْ إت َىل َس غِوه ،إت َىل نَ غ
صافت ته ،فَليَحَ َو َارن تيف الغ َفوقَتة َِ ،غا َعهت َق تِبَا تم َن ال عنت َك غِْهلل !)(.)257
تر َ

255
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 الَيللان الرابللذ :عللن عهتللْ ر ت للْ الهعلله عنلله قللالَ ( :تمسعللو رسل َ تص لهعى الهعلله َعهَغيل تله
لول الهعلله َ
غ َ ََ
َ ٍّ َ
ت
ان قَلو ح َنثَاِ اغ ت
ت
َح َالت َُ ،ل َقولَو َن تم غن َخ غت
َِّ َسهع َم َُل َق َ
َسنَانَ ،س َف َِاَِ اغ غ
ولَ " :سيَ غخ َر ٍَ تيف آخ تر العََم غ هلل َ َ غ
قَل للوتل الغ تلُعل تلةُ ،ل غق للر ِّ َن الق للرآ َن الَ َأ للا تِّع حن ل ت
لاجَرَِ غم! ميَغَرقَللو َن تم ل َلن ال للنُ تن َك َو للا َميغل َلر َق ال عس ل غلِ َم تم ل َلن
َ َ ََ
غ َ َ ََ
العرتميع تة!)(.)258
لال" :أََُ َك غلم َتمس َلذ
 الَيان اِلامسَ :ع غن َح ََُغل َفةَ ر ْ اهلل عنه قَ َالَ ( :كنعا تعغن َن عَ َوَر فَل َق َرس َ ت
لال" :لَ َعهع َك غلم بَل غعنَلو َن
صهعى الهعه َعهَغي ته َِّ َسهع َم َُ غَ َك َر الغ تف ََ " فَل َق َال قَل غوهللَ :غحن َن َتمس غعنَلاهَ .فَل َق َ
ول الهعه َ
ََ
ت
تت
صل َلنقَةَ.
َجل غلا .قَل َ
صل َلالةَ َِّالصلليَا َ َِّال ع
لك بَ َكف َرَِللا ال ع
لال" :بتغهل َ
فغحلنَ لةَ العر َجل تلا تيف أ غَِهلله َِّ َجللا ترهت " قَللالَوا :أ َ
ت
ت
ت
ت
لال َح ََُغل َفلةَ:
لوٍ َم غلو ٍَ الغََ غحل تر قَ َ
َِّلَك غن أََُ َك غم َمس َذ النعت ع
ليب َ
صلهعى اهلل َعهَغيله َِّ َسلهع َم َُل غَ َك َر الغفل ََ الع تلِت َمتَ َ
وك!" قَ َال ح ََُل َفةََ :تمسعو رس َ ت
صهعى الهعه
و لتهع ته أَبَ َ
و :أَنَا! قَ َال" :أَنغ َ
و الغ َق غوَ .فَل َق غه َ
َس َك َ
َ غ
فَأ غ
ول الهعه َ
غ َ ََ
ت
وْ َك غ ت
ه الغ تف ََ َعهَى الغ َقهَ ت
لو
َعهَغي ته َِّ َسهع َم َُل َق َ
لوَا ،فَلأَ َ
وَا عَ ً
احلَص ت عَ ً
ا قَل غهلب أَ غكل تربَل َِا نَك َ
ول" :بلَ غعَر َ
ا قَل غهللب أَنغ َكرِللا نَ تكل ت ت
ت
ص ل َعهَللى قَل غهََ ل غ ت
لنيَ :عهَللى
فتيل تله نَكغحَللةهلل َسل غلوََاََِِّ ،أَ َ
لو فيلله نَكغحَللةهلل بَلغي َ
َ
ََ
ضللاَِ؛ َحل علىت بَ َ
ص َفا ،فَالَ بَ ت
ت
َس َلوََ َم غربَلاَا َكلالغ َكوتع
ل تمثغ تا ال ع
َ
ضَرهَ فغحلنَةهلل َما ََ َامو ال عس َلو َاِّ َ
ات َِّاغ غَر َ
ه! َِّ غاآل َخ َلر أ غ
أَبغليَ َ
ت
ْ تم غن َِ َواهَ!"
ََخياً ،الَ َُل غع تر َ
و َم غع َرِّفًا ََِّال ُلَغنك َر َمغن َكًرا ،إتالع َما أَ غك تر َ
لك ِّبليلنَلِ للا باب للا م غهَ ًق للا ُ ت
لال عَ َو ل َلر:
غس ل َلر! قَل َ
قَل َ
وك ل َ
لال َح ََُغل َفل لةَ َِّ َح عنثغلحَللهَ :أَ عن بَلغيلنَل َ َ َغ َ َ ً َ َ
لك أَ غن َُك َ
ت
ت
لك
غسل َلر! َِّ َح عنثغلحَللهَ :أَ عن َذلل َ
"أَ َك غسل ًلرا الَ أَبَللا لَل َ
لك فَلهَل غلو أَنلعلهَ فَللح َ لَ َعهعللهَ َكللا َن ُلَ َعل َ
لاَ!" قَل غهل َ
لو :الَ بَل غلا َُك َ
الغَاْ رجا ُل غقحَا أَِّ ميََوت! ح تنُثاً لَيس بتاغ َ َغالت ت
يا!)(.)259
َ َ َ َ هلل َ َ غ َ َ غ َ
الرسالة اليابعة عشرة :في فتنة الًعامات
وأن أوس ما يعرإ للداعية من الفتن شهوة الشهرة وحب الظهور ،وفتنـة الرياسـة
والقيادة! فال ينجو العبد من ذلك إق بتجديد اإلخـالص ،والحـرص علـى تجريـد القلـب
من الهوا  ،واقصطبار على ميلك العبدية .
الكلمات
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أا :تك ل ل عنةَ الغََليَ ل ت
لوع الغ َو َكخ للْ :اإلبغ ترُل ل َلق
لاه تيف َس ل َلواَ"ِّ .الغ َكل ل َ
رِّاه مس للهمِّ .قول لله" :أ غ
َسل ل َلو ََ َم غربَ للاَاً" ،غ
الغ َوغن َكوس عهى رأسه ،ريت ال حيحف ما فيه.
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 الكهوات ا ِّىل( :الَ َحت تس ع ع تُن َُل غفَر َحو َن تمَا أَبَوا ََِّتحيَو َن أَ غن َغحي َو َنِّا تمَلا َملغ َُل غف َعهَلوا
غ َ
ب الَ َ
لك ال عسلواِّ ت
اْ َِّ لم عل ََاْ أَلت ت ت
فَلال َغحت تسلَلنلعِم تمََف ت
ت
ات َِّا غر ت
ه َِّالهعلهَ َعهَللى
َ َغ َ
لاعة م َلن الغ َعل ََ َ َ غ َ هلل هلل
ليمَِّ .لهعله َم غه َ َ َ
َكا َكِْ قَ تلنُر .الَ ُل َعرنعلك بَل َقهَلب الع تلَُن َك َفلرِّا تيف الغلَت ت
الََ .محَلا هلل قَهتي هلللا مثَع َملأغ َِّ َاِ غم َج َِلن ت
س
هلل َ َ
َ
َ َ َ
غ
عم َِّبلغ َ
تت
الغ توِ ت ع ت
ت ت
ُن فت َيِلا نلَ َلَالً تم غلن تعغن تلن
ُن ابعل َق غوا َربلع َِ غم ََ غم َجن هلل
ََ
عات َغجت ترا م غن َغحتح َِا ا نغل َِ َار َخالن َ
اَ .لَك تن الَ َ
الهعل تله ِّمللا تعغنل َلن الهعل تله َخغي للر لتهَبغللرا ترِّ .إت عن تمللن أ غَِل تلا الغ تكحَل ت
لاْ لَ َول غلن َُل غلؤتم َن بتالهعل تله ََِّمللا أَنغل تََل إتلَل غلي َك غم ََِّمللا
هلل َ َ غ
ََ
ت
اكعتني لتهع ته ال ُ غشحَلرِّ َن بتآُ ت
ت ت
ت
ات الهع تله َمثَنًلا قَهليالً أ غَِّلَت َ
أَنغ تََل إتلَغي تِ غم َخ َ
لك ََ َلم أ غ
َج َلرَِ غم عغن َلن َرِب غلم إت عن الهعلهَ
َ َ َ
عت
س ترُذ غت ت
صلابتَرِّا ََِّرابتطلَوا َِّابعل َقلوا الهعلهَ لَ َعهع َك غلم بَل غفهت َحلو َن)(آل
ُن ِامنلوا غ
اص تللَِّا َِّ َ
َ َ
احل َساَُْ .لا أَُلَ َِلا اللَ َ
عوران -188 :النِاُة).
لاس ملن ُلح ت
ت
عخل ََ تملن َ ت
ِّن الهع تله أَن َلن ًاَا َتحيَلونَل َِ غم َك َحلب الهع تله
غ َ
 الكهولات الثانيلةَِّ ( :م غلن النع ت َ غ َعت
عت
تت
تت ت
ُن َآمنَوا أ َ
اْ أَ عن الغ َقل عوةَ لهعله َمج ًيعلا َِّأَ عن الهعلهَ
ُن أَهَ َووا إت غذ َُل َلرغِّ َن الغ َعل ََ َ
َك َن َحَا لهعه َِّلَ غو بَلَرن الَ َ
َِّالَ َ
ت
اْ .إت غذ بَلَ لعرأَ العل تلَُن ابََتعلوا تمللن العل تلَُن ابعلَلعلوا ِّرأَِّا الغعل ََاْ ِّبَل َقطععل تت
ُن الغعل ََ ت
اْ.
َ َ غ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ غ
لو ِبل غلم ا غ
َكللن َ َ
َسللََ َ
َ
ت
ِّقَل َ ع ت
ك َُل ترُ تِ َم الهعللهَ أ غَع َو للا ََ غم
ُن ابعلََلعَ لوا لَل غلو أَ عن لَنَللا َك لعرًة فَلنَحَََل لعرأَ تم لغنل َِ غم َك َو للا بَلََل لعرَِّا تمنعللا َك ل ََل َ
َ
لال ال للَ َ
ت
ت
ني تم َن النعا تر().الَقرة.)167-165:
َح َسَرات َعهَغي تِ غم ََِّما َِ غم قَا ترج َ
ت ت ت
ت
َحََ َارَِ غم ََِّرغََِانَل َِ َم أ غَربَابًا م غلن ََِّن الهعله َِّالغ َوسلي َ ابغ َلن َم غلرَميَ
 الكهوات الثالثة ( :عاجَ ََِّا أ غِّما أ تَمرِّا إتال لتيلعَ َنِّا إت َ ا ِّ ت
اح ًنا ال إتلَهَ إتال َِ َو َسغَ َحانَهَ َع عوا َُ غش ترَكو َن)(الحوبة.)11:
َ غَ ً َ
ََ َ
بيان الكلمات

 الَيللان ا ِّل :عللن أِّب موسللى ا كللعرا  -ر للْ اهلل عنلله  -أن رسللول اهلل صللهى اهلل عهيللهت
الع َو تا أحناً َسأَلَهَ َِّالَ أحناً َح تر َ َعهَغي ته!)(.)260
ِّسهم قال( :إنعا ِّاهلل الَ نلَ َوِل َعهَى ِ ََا َ
 الَيللان الثللاين :عللن أِّب موسللى ا كللعرا  -ر للْ اهلل عنلله  -أن رسللول اهلل صللهى اهلل عهيللهِّسهم قال( :إنعا لَ غن نَ غسحَل غع تو َا عهَى َع َوهتنَا َم غن َأر َاَهَ!)(.)261
صلو َن َعهَلى
صهعى الهعه َعهَغي تله َِّ َسلهع َم قَ َ
لال( :إتنع َك غلم َسحَ غح تر َ
 الَيان الثالتَ :ع غن أتَِّب ََِرُغلَرةَ َع تن النتعيب َو الغ َف ت
اإلمارتةِّ ،سحَ َكو َن نَ َنامةً ُلو الغ تقيام تة! فَنتعم الغور ت عةَ ِّبتغس ت
اط َوةَ!)(.)262
غت َ َ َ َ
َ َغ َ َ َ غ َ َغ َ َ َ
260
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لال تِل رس َ ت
صلهعى
 الَيان الرابذ :عن َعغَ تن العر غمحَ تن بغ تن َمسََلرَة  -ر لْ اهلل عنله – قَ َلول الهعله َ
لال( :قَ َ َ َ
ت
ت
اهلل َعهَغي ته َِّ َسهعمَُ" :ا َعغَ َن العر غمحَ تن الَ بَ غسأ تَل غت
لو إتلَغيل َِلا!
اإل َم َارةَ! فَتقن َ
عك إت غن أ غَعطيحَل َِلا َع غلن َم غسلأَلَة َِّك غه َ
َ
263
ت
ت
و َعهَغيل َِا!)( ).
َِّإت غن أ غَعطيحَل َِا َع غن َغ غت َم غسأَلَة أَعغن َ
لالَ ( :ملا تم غلن َر َجلا َُهتلْ
صلهعى الهعله َعهَغي تله َِّ َسلهع َم أَنعلهَ قَ َ
 الَيان اِلامسَ :ع غن أتَِّب أ ََم َامةَ َعل تن النعتليب َت
ك إتالع أَبَى الهعهَ َععَ َِّ َج علا َم غهَلوالً َُل غلوَ الغ تقيَ َام تلة َُ َلنهَ إت َىل عَنَتقل ته؛ فَ عكلهَ بتلَرهَ أ غَِّ
أ غَمَر َع َشَرة فَ َوا فَل غو َق َذل َ
ت ت
ت
ا َُل غوَ الغ تقيَ َام تة!)()264
أ غَِّبَل َقهَ إغمثَهَ! أ عَََِّا َمالََمةهللَِّ ،أ غَِّ َسطَ َِا نَ َن َامةهللَِّ ،آخ َرَِا خ غَ هلل
لالَ ( :مل غلن َمسعل َلذ َمسعل َلذ الهعللهَ بتل تله
صلهعى الهعلله َعهَغيل تله َِّ َسلهع َم قَل َ
 الَيللان السللاَسَ :عل غلن َجغنل َلنْ أن النعلت عليب َ
ََِّم غن ُلََرائتْ ُلََرائتْ الهعهَ بتته!)()265
 الَيان السابذ :عن أِّب ِرُرة قالَ ( :جهَ ت تُا َإىل النتعيب صهعى اهللَ عهي تله ِّسلهعم ،فَلنَ ََلر إىل
س ج غل َ
َ
ت
ت
ت
لك ملا نلَ َلََل َمغنل ََ َخه َلق قَ َلا ال عسلاعة! فهَ عوللا
لك َُلغن ل تََل ،فق َ
ال عسلواِ ،فلقذَا َمهَ هلل
لال لَلهَ جلُ َلاِ" :للَا ا هَ َ
ت
لك أ غ َعغَللناً َر َسللوالً " ..قل َ
نل َلََل قل َ
لك :أَفَ َوهك لاً نَي لاً َغأ َعهَل َ
لك َربَل َ
لالَُ" :للا َِمَ عول َلن! غأر َس لهَت إليل َ
لال لَللهَ
ت
ت
لال رس ل َ
لك َُللا َِمَ عو ل َلن! فق ل َ
لول اهللت ص للهى اهلل عهي لله ِّس للهم" :الَ ،بَل غلا َعغَ للناً
جلُ ل َلا" :بَل َوا َ ل غلذ لَرب ل َ
َر َسوالً!")()266
الرسالة الثامنة عشرة  :في فتنة العُ ْج ِ
ب التنظيمي
َّ
وأن ُخلُ ـ َ التواضــا الــدعوي ،والتجــرد مــن كــل حــوس وقــوة ،والتبــر مــن شــهوة
"النــا" الفرديــة والجماعيــة وعــدم اقلتــرار بالتكــاار العــددي لألتبــا ؛ هــو شــرط القبــوس
الرحماني والتأييد الرباني:
الكلمات
 الكهو للات ا ِّىل( :لََق ل ل غن نَص للرَكم الهع لله تيف م للو تاط َن َكثتل ل َة ََُِّل ل غلوَ َحنَل ل غلني إت َذ أ غَع َكََل لغح َك غم
ََ غ َ ََ
ت
ه تملَلا َر َحََل غ ع
ُن .مثَع أَنل َلََل
َكثغ ل َلربَ َك غم فَلهَل غلم بَل غ ل تن َعلغن َك غم َكل غليًا َِّ َ للاقَ غ
و َعهَل غلي َك َم ا غَر َ
لو مثَع َِّلغيللحَ غم َمل غنب تر َ
263

محفق عهيه.
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رِّاه أمحنِّ ،حسنه ا لَاين يف صحي احلامذ.
رِّاه الَخارا.
رِّاه أمحللن ِّابللن حَللان ِّأبللو ُعهللىِّ .قللال الشلليخ كللعيب ا رنللا ِّ يف بعهيقلله عهللى ا سللنن :إسللناَه

265
266

صحي عهى كر الشيخنيِّ .صححه ا لَاين يف صحي الجرغيب ِّيف السهسة الصحيحة.
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ت
لكينحه عهَللى رس لولتته ِّعهَللى الغو لؤتمنتني ِّأَنللََل جنللوَا َمل بَلرِِّللا ِّع ل عَ ع ت
ت
لك
ُن َك َفل َلرِّا َِّ َذلل َ
الهعللهَ َسل ََ َ َ َ َ َ َ َ غ َ َ َ َ َ ً غ َ غ َ َ َ َ
ْ الللَ َ
ت
ُن().الحوبة.)73-72:
َجََاَِ الغ َكاف تر َ
صل َلنقَ َك َم الهعللهَ َِّ غعل َلنهَ إت غذ َحتَ َسللونَل َِ غم بتتق غذنتل تله َحل علىت إت َذا فَ تش ل غهحَ غم
 الكهوللات الثانيللةَِّ ( :لََق ل غن َُن
ُن ال َننغليَا َِّتمغن َك غم َم غن َُتر َ
صغيحَ غم تم غن بَل غع تن َما أ ََرا َك غم َما َتحتَو َن .تمغن َك غم َم غن َُتر َ
َِّبَلنَ َاع غعحَ غم تيف ا غم تر َِّ َع َ
تت
ت
ني().آل
ص ل َلرفَ َك غم َع لغنل َِ غم لتيَغَحَهتلليَ َك غم َِّلََقل ل غن َع َف للا َعل لغن َك غم َِّالهعللهَ ذَِّ فَ غ
ض للا َعهَللى الغ َو ل غلؤمن َ
اآلخ ل َلرَة .مثَع َ
عوران.)227:
ه لتيكل تَ ع ت
ت
ت
تت ت
َسللاَِِّا تملَلا
ُن أ َ
ا الللَ َ
 الكهوللات الثالثللةَِّ ( :لهعلله َمللا يف ال عسل َلو َاِّات ََِّمللا يف ا غَر ت َ غ َعت
ع توهَوا َِّأ تَ ع ت
ت
ت
ت
لك
َح َسنَوا بت غ
ل إتال الهع َو َلم إت عن َربع َ
ُن أ غ
ُن َغأحَنََلو َن َكََلائَر ا تإل غتمث َِّالغ َف َلواح َ
احلَ غس َ  .اللَ َ
ا الَ َ
َ َغ َ
ِّ تاسللذ الغو غ تفللرةت ِللو أ غَعهَللم بت َكللم إتذَ أ َ ت
ه ِّإتذَ أَنغللحَم أ تَجنعللةهلل تيف بطلَ ت
لون أَعم َِللابت َك غم فَللال
َ
غ
َنش لأَ َك غم مل َلن ا غَر ت َ
َ َ َ َ ََ َ َ
بلَََكوا أَن َف َس َك غم َِ َو أ غَعهَ َم تمَ تن ابعل َقى().النكم.)47-42:
ت
اطنَلله إت عن العل تلَُن ُك ت
ت
غسللََو َن ا تإل غمثَ َسلليَ غكََغِّ َن تملَلا
 الكهوللات الرابعللةَ َِّ ( :ذ َرِّا أَللاَِر ا تإل غتمث َِّبَ َََ
َكانَوا َُل غق َتجرفَو َن)(ا نعا .)274:
 الكهوللات اِلامسللةِّ( :لََق ل غن آبَليلنَللا لَغقوللا َن غتغو لةَ أَ غن ا غك ل َك غر لتهعل تله ََِّمل غلن َُ غش ل َك غر فَتقعيلَلا
احلك َ
غ َ
َ
ُ غش َكر لتنَل غف تس ته ِّمن َك َفر فَتق عن الهعه َغل ت َت
لال لَغق َولا َن تالبغنت تله ََِِّ َلو َُعت َلهَ َُلا بَل َ ال بَ غشل ترغك
محي هلللنَِّ .إت غذ قَ َ
َ ٌّ
ََ غ َ
َ َ
ت
ت ت
ت
ت تت
ليم ََِِّّ .ع ت
صللالَهَ تيف
نسللا َن بتَوال َنُغلله َمحَهَغحللهَ أََمللهَ َِّغِنًللا َعهَللى َِّغِللن َِّف َ
بالهعلله إ عن الشل غلرَك لَ َغهل هلللم َع ل هلل
صلغيلنَا اإل َ
تت
ك إت َع ت
لام غ ت
ت ت
لك بتل تله
س لَل َ
ني أَ َن ا غكل َك غر تِل َِّل َوالل َلنُغ َ
ِل الغ َوصل ََِّ .إت غن َج َ
َعل َ
اِل َلن َاك َعهللى أَ غن بَ غشلرَك ِّب َمللا لَل غلي َ
تع غه للم فَللال بَ تطعِو للا ِّص ل ت
لاحغَل َِوا تيف ال ل َننغليَا َم غعرِّفًللا ِّابعَتل غلذ َس لَت
ِل َم ل غلرتجعَ َك غم
ِل مثَع إت َع
لاْ إت َع
غََ َ َ
يا َم ل غلن أَنَل َ
هلل
َ
َ
َ
َ
ت
لخَرة أ غَِّ تيف
لك تمثغل َق َ
فَأَنَلََ َك غم تمَا َكنحَ غم بَل غع َوهَو َنَُ .ا بَل َ إتنل َعِلا إت غن بَ َ
صغ
لال َحَعلة م غلن َخ غلرََل فَللحَ َك غن تيف َ
ه ُ ل لأغ ت
ت
صل للال َة َِّأغ َمل ل غلر
ت تِبلَ للا الهعل للهَ إت عن الهعل للهَ لَ تطي ل ل هلل َخَت ل ل هللَُ .ل للا بلَ ل ل َ أَقت ل ل تم ال ع
ال عسل ل َلو َاِّات أ غَِّ تيف ا غَر ت َ
ِّو ِّانه ع تن الغون َك تر ِّاصتل عهَى ما أَصابك إت عن ذلت ت ت
ت
عك
صلع غر َخلن َ
بتالغ َو غع َر َ غ َ َ َ َ غ غ َ َ َ َ َ َ َ
ك م غن َع غَ ا ََملوترَِّ .ال بَ َ
لب َكل ل علا اَغحَل للال فَخل للورِّ .اقغ ت
لل تيف ا غَر ت
لاس َِّال َمتغل ل ت
لتهنعل ل ت
ك
ه َمَر ًحل للا إت عن الهعل للهَ ال َتحيل ل َ
ص ل ل غن تيف َم غش ل ليت َ
َ َ
ت
ِّا غغض ت
احلَ تو ت ().لقوان.)21-27:
ت غ
ص غوبت َ
َ َ غ
ص غو َ
ك إت عن أَن َكَر ا غ
َص َوات لَ َ
ل م غن َ
ت عت
تت
ت
تع
اِ َلنِّا
ُن َآمنَلوا بتالهعله ََِّر َسلوله مثَع َملغ َُل غربَلابَوا َِّ َج َ
 الكهوات الساَسة( :إيَا الغ َو غؤمنَو َن اللَ َتت
ص تاَقَو َن .قَ غا أَبَل َعه َوو َن الهعهَ بت تنُنت َك غم َِّالهعلهَ َُل غعهَ َلم َملا
ك َِ غم ال ع
بتأ غَم َوا غم َِّأَن َف تس تِ غم تيف َسَت تيا الهع ته أ غَِّلَت َ
ت
تيف ال عسواِّ ت
ت
ات ََِّما تيف ا غَر ت
َسلهَ َووا قَ غلا ال َمتَنَلوا َعهَ علْ
يم .ميََنَلو َن َعهَغي َ
لك أَ غن أ غ
ه َِّالهعهَ ب َكا َك غِْ َعه هلل
ََ
917

لان إت غن َكن للحم ص ل ت
إتس للالم َكم ب للا الهعلله ميلََل َن عهَ للي َكم أَ غن ِ ل َلنا َكم لت تيفميَل ت
لاَقت َ ت
لب
غ َ غَغ َ
َغ َ
َغ َ َ غ
ني .إ عن الهع للهَ َُل غعهَ ل َلم َغغي ل َ
ت
ه ِّالهعه ب ت
ص هلل تمَا بَل غع َوهَو َن().احلكرات.)20-22 :
ال عس َو َاِّات َِّا غَر ت َ َ َ
بيان الكلمات
ص لهعى اهلل َعهَغيل تله َِّ َس لهع َم أنلله قللال
 َعل غلن أتَِّب َذ ٍّر ال فللارا  -ر للْ اهلل عنلله َ -ع ل تن النعلتليب َت
ت ت
ت
ت
لو ال َغهل َلم َعهَللى
لاىل( :قَل َ
لارَك َِّبَل َعل َ
لال اهلل جل علا جالللَلهَُ :للا عََللاَا إتين َحعرغمل َ
يوللا َُل غرتُِّلله َعل تن الهعلله بَلََل َ
فَ
نَل غف تسلْ ِّجع غهحله بليللنَ َكم َِمعرمللا فَ َلال بَ َلالَووا! ُللا تعَ ت
لاَا َكهَ َكلم َ ل ٌّ
اسلحَل غِ َن تِّين
لال إتعال َم غلن َِ َنُغلحَلهَ ،فَ غ
َ َ َ
َ َ َ َ َ َغ غ َ ً
غ
ت
ت ت
ت
اسحَطغعت َو توين أَطغعت غو َك غم! َُا تعََ تاَا َكهَ َك غلم َعلار
أ غَِن َك غم! َُا عََاَا َكهَ َك غم َجائ هللذ إتعال َم غن أَطغ َع غوحَهَ ،فَ غ
ت ت
ت
عِ للا تر َِّأَنَللا أَ غغ تف ل َلر
إتعال َمل غلن َك َسل غلوبَهَ ،فَ غ
غس ل تلوين أَ غك َس ل َك غم! َُللا عََللاَا إتنع َكل غلم َجغطَللو َن بتالهعغيل تلا َِّالنل َ
اسحَك َ
ت
مجيعا ،فَ ت
ت ت
ال ََنَ ت
ضلَر تِّين َِّلَ غلن بَلغَلهَ َلوا
اسحَل غف َر تِّين أَ غغف غر لَ َك غم! َُا عََاَا إتنع َك غم لَ غلن بَلغَلهَ َلوا َ لرا فَلحَ َ
وْ َ ً غ
َ
ت ت
ت
ت
آخللرَك غمِّ ،إتنغسل َك غم ِّتجلنع َك غمَ ،كللانَوا َعهَللى أَبغل َقللى قَل غهل ت
ت
لب
نَل غفعللْ فَلحَلغنل َفعَللوينَُ .للا عََللاَا لَل غلو أَ عن أ عَِّلَ َكل غلم َِّ َ َ َ َ
احللن تم لغن َكم مللا عاَ َذلتللك تيف م غه تكللْ َكللي اً! ُللا تعَل ت
لاَا لَللو أَ عن أ عَِّلَ َكللم ِّ ت
رجللا ِّ ت
آخل َلرَك غمَِّ ،إتنغ َس ل َك غم
غ َ َ
غ َ ََ َ َ
غ
غَ
ََ َ
ت
ت
ت
ِّتجنع َك غمَ ،كانَوا َعهَى أَفغ َك تر قَل غه ت
لك تم غلن َم غه تكلْ َك غلي اً! َُلا تعََلاَا لَ غلو أَ عن
ال ذَل َ
ب َر َجا َِّاحن َما نَل َق َ
َ
آخل لرَكمِّ ،إتنغسل ل َكم ِّتجل لنع َكم ،قَ للاموا تيف ت ت
ت
لو َك ل علا إتنغ َس للان
ص للعين َِّاح للن فَ َسل لأَلَ توين فَأ غَعطَغي ل َ
َ
أ عَِّلَ َك ل غلم َِّ َ غ َ َ غ َ غ َ
ا إت َذا أََ تخلا الغَحللر! ُلا تعَل ت
ت
مسلأَلَحَهَ ،مللا نَل َقلال َذلتل َ ت ت ت ت
لاَا إتعيلَلا
ال الغو غخلليَ َ غ َ َ غ َ َ َ
َ
لك اعلا عغنللنا إعال َك َوللا َُلغنل َق َ
َ
َغ
تِْ أ غَعوالَ َكم أ ت
اِا ،فَ َو غن َِّ َج َلن َخغيل ًلرا فَل غهيَ غح َو تلن الهعلهَ! ََِّم غلن َِّ َج َلن َغغيل َلر
َحص َيِا لَ َك غم ،مثَع أ ََِّفي َك غم إتُع َ
َ َ غ غ
ت
وم عن إتعال نَل غف َسهَ!)(.)267
ذَل َ
ك فَ َال َُلهَ َ
الرسالة التاسعة عشرة :في فتنة النيا
وأن اإلسرا في مخالطة النيا بغيـر ضـواب شـرعية ،وهتـك حجـاب الحشـمة
والحي ــا  ،ب ــين الرع ــاس والني ــا  -ش ــكال ومض ــمونا  -م ــن أخط ــر المهلك ــات لل ــدعوة
والداعيــة ،ومــن أخب ـ التلبييــات الشــيطانية ،التــي يلقيهــا إبلــي

علــى قلــوب شــباب

ال ــدعوة ،ذكران ــا وإناا ــا ،باس ــم "الم ــلحة الش ــرعية" ،و"الض ــرورات التنظيمي ــة" .وإنم ــا
الضرورةُ في كل هدا تُـ َق َّد ُر بَِق ْد ِرَها:
الكلمات
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رِّاه مسهم.
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ت
ضلوا تملن أَب ت
ت تت
لك أ غَعَكلى
ِّج َِ غم َذل َ
 الكهوات ا ِّىل( :قَ غا ل غه َو غؤمن َني َُل َ َ َ غ َ
صلا ترِ غم ََِّغحي َف لَوا فَل َلر َ
ضلن تملن أَب ت
ت ت ت
ت
ِّج َِ عن َِّال
صلنَلعَو َنَِّ .قَ غلا ل غه َو غؤمنَلات َُل غ َ
ََ غم إت عن الهعهَ َخَت هلل مَلا َُ غ
ضغَ َ غَ
صلا ترِ عن ََِّغحي َف غ َلن فَل َلر َ
ت
ُلَ تلنُن تعُنلحلِ عن إتال ملا أَِلر تمغنلِلا ِّلغي غ ت ت
تت
ُن تعُنَلحَل َِ عن إتال
َغ َ َ َ َ
َ ََ َ َ َ
ضل تربغ َن قَ َول ترِ عن َعهَلى َجيَلوِب عن َِّال ُلَغَلن َ
لتََلعَولَحت تِ عن أ غَِّ آبَائت تِ عن أ غَِّ آبَ تاِ بلَعَولَحت تِ عن أ غَِّ أَبغلنَائت تِ عن أ غَِّ أَبغلنَ تاِ بلَعَولَحت تِ عن أ غَِّ إت غخ َواهنتت عن أ غَِّ بَت إت غخ َواهنتت عن
ت
أَِّ ب ت أ تت ت ت
ني َغل غت أَِّتِل ا تإلرب تلة تملن الرج ت
لال أ غَِّ
َخ َواهت عن أ غَِّ ن َسلائ تِ عن أ غَِّ َملا َمهَ َك غ
لو أغَميَلانلَ َِ عن أ غَِّ الحعلابتع َ
غ َ َ
غ غَ َ َ
ت
ت
ت ت
الط غف تا الع تَُن َمل ُ غِرِّا عهَى عور ت
ني تم غن تعُنَلحت تِ عن
ات الن َساَِِّ .ال َُ غ
ض تربغ َن بتأ غَر َجه تِ عن ليَل غعهَ َم َما ََيغف َ
َ غ َ َ َ َ َغَ
ِّبَوبوا إت َىل الهع ته َت
مج ًيعا أَُلَ َِا الغ َو غؤتمنَو َن لَ َعهع َك غم بَل غفهت َحون)(النور.)11-11:
َ َ
ت
ت
لك ِّبلنَابت َ ت ت ت ت
ني َعهَ غلي تِ عن تم غلن
ني ُلَ غنن َ
لك َِّن َسلاِ الغ َو غلؤمن َ
 الكهوات الثانيةَُ( :ا أَُلَ َِا النعَتلَِْ قَ غا غَعَِّاج َ َ َت
ت
يوا)(ا حَاْ.)52:
َجالبتيَت تِ عن ذَل َ
ك أ غََ َ أَ غن ُلَ غعَرفغ َن فَال ُلَ غؤذَُغ َن ََِّكا َن الهعهَ َغ َف ًورا َرح ً
لات ِّالغ َقللانتحتني ِّالغ َقانتحَل ت
ت ت
ت ت
تت
تت
لات
ني َِّالغ َو غسلله َوات َِّالغ َول غلؤمن َ
 الكهوللات الثالثللة( :إت عن الغ َو غسللهو َََ
ني َِّالغ َو غؤمنَل َ
ات ِّالغوح ت
ِّال ع ت
اكل ل ل للعتني ِّ غ ت ت
ت
لاَقتني ِّال ع ت ت
اِل ت
ات ِّال ع ت
ني
ُن َِّال ع
صل ل ل للابتَرات َِّ غَ
ص ل ل ل للنق َ
اِلَاكل ل ل ل َلع َ َ َ َ
ََ
صل ل ل للاَقَ َ
صل ل ل ل َ َ
َ
صل ل ل للاب تر َ
ص للائت توني ِّال ع ت ت
ت
احل للافت ت ني فَل للرِّجِم ِّ غ ت ت ع ت
ُن الهعللهَ َكثتل ل اً
َِّالغ َوحَ َ
ص للائ َوات َِّ غَ َ َ َ َ غ َ
ص للنقَات َِّال ع َ َ
احلَاف َللات َِّال لَاك تر َ
ت
ت ت
ت
ت ت
ت
َجراً َع يواًََِّ .ما َكا َن ل َو غؤمن ََِّال َم غؤمنَلة إتذَا قَ َ
َِّال عَاكَرات أ َ
َع عن الهعهَ ََم عم غفَرةً َِّأ غ
ضلى الهعلهَ ََِّر َسلولَهَ
اِلتيَلَرةَ تم غن أ غَم ترتِ غم ََِّمن َُل غع ت
ال الهعهَ ََِّر َسولَهَ فَل َق غن َ علا َ َلالالً َمَتينلاً)(ا حلَاْ:
أ غَمراً أَن َُ َكو َن ََ َم غ
.)16-15
بيان الكلمات

 الَيللان ا ِّل :عللن أسللامة  -ر للْ اهلل عنلله  -أن رسللول اهلل صللهى اهلل عهيلله ِّسللهمت
من الن َساِ!)(.)268
قال( :ما بر َ
كو بعنا فحنةً أ َ عر عهى الرجال َ
ص لهعى الهعلله َعهَغيل تله َِّ َس لهع َم
 الَيللان الثللاينَ :عل غلن أتَِّب ََِرُغل َلرَة  -ر للْ اهلل عنلله َ -ع ل تن النعلتليب َت
ت ت
قَل َ ت
لك الَ َِمالَ لةَ! فَالغعيلنَل ت
امهَللا النع َل َلر،
لان تعنَ َ
آَ َ نَصلليََهَ مل َلن الَنَللاَ ،م ل غن ترهللك َذلل َ َ
لب َعهَللى ابغ ل تن َ
َغ
لالَ ( :كحل َ
لان تعنَ َ ت ت
ِّاغ َذَنَل ت
اِلَطَللا،
اِللا غ
لَِّ ،الر غجل َلا تعنَ َ
امهَللا اال غسللح َوا ََِّ ،اله َسللا َن تعنَللاهَ الغ َك لالَ ََِّ ،الغيَل َلن تعنَ َ
اِللا الغللََطغ َ
َ
269
ت
ك الغ َف غر ٍَ ََُِّ َكَبَهَ!)( ).
صن َق َذل َ
ب َُل غِ َون ََُِّلحَ َو ع َ ََُِّ ،
َِّالغ َق غه َ
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لال رس َ ت
صلهعى اهلل
 الَيلان الثاللتَ :ع غلن أتَِّب ََِرُغل َلرَة  -ر لْ اهلل عنلله  -قَ َلول الهعله َ
لال( :قَ َ َ َ
ت
ت ت
ان تمللن أ غَِل تلا النعللا تر َمل أَرَمهَللا :قَللوهلل معِللم تسلليا هلل َكأَ غذنَل ت
ض ل تربَو َن تِبلَلا
لاْ الغََل َق ل تر َُ غ
غ َََ غ َ
َعهَغيلله َِّ َس لهع َم" :ص لغنل َف غ
غ َ
ت
ت
ت
ت
ت ،رَِّس للِ عن َكأَس للنتو تة الغَخ ل ت
لو الغ َوائتهَل تلة! الَ
لاتَ ،ا لليالَ هلل
ات َعا ترَُل هلل
لاس! َِّن َس للاِهلل َكاس لليَ هلل
غ َ َغ
ت َم للائالَ هلل َ َ َ
النعل َ
ت
ت
وج َن تم غن َم تس َةت َك ََا ََِّك ََا.)270()!..
َُ غن َخ غه َن ا غَنعةَ َِّالَ َأ غن َن ترحيَ َِا! َِّإ عن ترحيَ َِا لَيَ َ
الرسالة العشرون :في فتنة الماس

وأن شهوة التر من أضـر الفـتن علـى المـؤمن ،وأن المـاس الخبيـ  -مـن شـتى
أنوا الي ْح ِ
ت وكل أنوا الربا  -من أكبر المهلكات للدين والدعوة! وأن ذلك كله من
أخطر ما تبتلى به الدعوات والحركـات ورعاقتهـا! وأن اقصـطبار علـى ال ـالة وال ـيام
وتالوة القرآن؛ للتخل بمناهس الًهد والور من أنجا الدوية لها:
الكلمات

ت ت
 الكهوللات ا ِّىل( :فَ غ تلك قَلغَللا طَهَللوت ال عشل غلو ت
س َِّقَلغَل َلا
اصل غلل َعهَللى َمللا َُل َقولَللو َن َِّ َسللَ غ رَ غوللن َربل َ َ
غَر ت
لك إت َىل َملا َمحل غععنَلا بت تله
ِِّبَا َِّتم َن آنَ تاِ الهعغي تا فَ َسَ غ َِّأَطغ َلر َ
لك بَل غر َ لىَِّ .ال َمتلَ عن عن َعغيلنَلغي َ
عِلا تر لَ َعهع َ
او النل َ
َ
ت
ت
صللالةت
أ غَعِّاجللا تم لغنلِم عِللرةَ غ ت
لك بتال ع
لك َخغي ل هلللر َِّأَبغل َقللىَِّ .أغ َمل غلر أ غَِهَل َ
احلَيَللاة ال لنَنيَا لنَل غفحت لنَل َِ غم فيل تله َِّترغع َق َربل َ
َ ً َ غ َغ َ
ك َِّالغ َعاقتََةَ لتهحعل غق َون)(طه.)119-111 :
ك ترغعقًا َغحن َن نَل غرَعقَ َ
اصطَت غل َعهَغيل َِا ال نَ غسأَلَ َ
َِّ غ
ك تمن كتحَ ت
ت ت
ك ال َمََلن َل لت َكهت َوابت تله َِّلَ غلن َتجت َلن
اْ َرب َ
 الكهوات الثانيةَِّ ( :ابغ َا َما أَِّح َْ إلَغي َ غعت
ت تت
ُن َُل غنعَو َن َربلع َِل غلم بتالغ َل َلناةت َِّالغ َع تشللْ َُترُل َلنِّ َن َِّ غج َِللهَ َِّال
اصلت غلل نَل غف َسل َ
مل غلن ََِّنلله َم غهحَ َحل ًلنا َِّ .غ
لك َمل َلذ الللَ َ
احلَيَلاةت الل َننغليَا َِّال بَ تط غلذ َم غلن أَ غغ َف غهنَلا قَل غهََلهَ َع غلن تذ غك ترنَلا َِّابلعََل َذ َِ َلواهَ ََِّكلا َن
ُن تعُنَلةَ غ
بَل غع َن َعغيلنَ َ
اك َعغنل َِ غم بَتر َ
ت
أَمره فَلرطًاِّ .قَ تا غ ت
ت تت
لارا
احلَ َق م غن َرب َك غم فَ َو غلن َكلاَِ فَل غهيَل غلؤم غن ََِّم غلن َكلاَِ فَل غهيَ غك َف غلر إتنعلا أ غَعحَل غننَا له علالو َ
ني نَ ً
غ ََ َ َ
أَحللا َ ِبتتللم سللر تاَقَل َِا ِّإت غن ُسللحَ تيثَوا ُل َللاثَوا تملَلاِ َكالغو غِل تلا ُ غش ل توا الغوجل َ ت
لاِت
اْ َِّ َسل غ
س ال عشل َلر َ
ََ
َ َ
َ
َ
َ َغ
غ ََ
لوه ب لغ َ
ت
مربَل َف ًق ل ل ل ل للا .إت عن العل ل ل ل ل تلَُن آمنَ ل ل ل ل لوا ِّ َع توهَ ل ل ل ل لوا ال ع ت ت ت
َح َس ل ل ل ل ل َلن
َج ل ل ل ل ل َلر َم ل ل ل ل ل غلن أ غ
ليذ أ غ
ص ل ل ل ل للاحلَات إنعل ل ل ل للا ال نَض ل ل ل ل ل َ
َغ
َ َ َ
َع َوالً().الكِ .)44-72:
احلياةت ال َننغليا َكواِ أَنَلغنَاه تمن ال عسو تاِ فَاخحَلهَ َ ت
لات
َ َ َ َ َ َ غ
ا بتله نَلََ َ
 الكهوات الثالثةَِّ ( :ا غ تر غْ ََ غم َمثَ َا غََ
ت
ا غَر ت
ليوا بَل غَ َرِّهَ الرَُللا َ ََِّكللا َن الهعللهَ َعهَللى َكللا َكل غلِْ َم غقحَل تلن ًرا .الغ َول َ
لال َِّالغََلنَللو َن تعُنَ لةَ
ه فَأ غ
َصللََ َ َِشل ً
احليلاةت الل َننغليا ِّالغَاقتيلات ال ع ت
لال َِّبَلَلرن
لك ثلَ َوابًلا َِّ َخغيل هلللر أ ََملالًََُِّ .ل غلوَ نَ َسليل َر ا غتََ َ
ات َخغي لهلللر تعغن َلن َرب َ
صلاحلَ َ
َ ََ َ َ
غََ
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ت ت
صللفا لََقل غن تجغحَ َوونَللا َك َوللا
َحل ًلناَِّ .عَ تر َلوا َعهَللى َربل َ
ه بَلا ترَعًة َِّ َح َشل غلرنَ َ
ا غَر َ
لك َ
اِ غم فَلهَل غلم نلَ َللاَ غر ملغنل َِ َم أ َ
تت
ت
ت ت
ت
ني
ني َم غشلفق َ
اْ فَلحَل َلرن الغ َو غكل ترم َ
َخهَ غقنَا َك َم أَعَِّل َمعرة بَ غا َع َع غوحَ َم أَلع غن َغَن َع َا لَ َك غم َم غوع ًناَ ََِِّّ .ذ الغكحَ َ
اْ ال ُل َ تاَر ت
تاعا فت تيه ُِّل َقولَو َن ُا ُِّغلهَحَلنَا م تال َِ ََا الغ تكحَ ت
اِاَ ََِِّّ .ج َنِّا َملا
صَ
ص ًَة َِّال َكَت ًَة إتال أ غ
َح َ
َ َ َ
َ َ َ
ََ
ت
َحناً().الكِ .)31-32:
َع توهَوا َحا ت ًرا َِّال َُ غه َم َربَ َ
كأَ
ت
عت
ُن َُلأغ َكهَو َن الربَللا ال َُل َقوَمللو َن إتالَ َك َوللا َُل َق للوَ العللَا َُلحَ َخَعطَللهَ
 الكهوللات الرابعللة( :ال للَ َت
ت
ت
الشغعيطَا َن تم غن الغ َوس ذَل َ
َح عا الهعهَ الغََلغي َذ َِّ َحعرَ الربَا فَ َو غن َجاِهَ
ك بتأَنل َ
عِ غم قَالَوا إعيَا الغََلغي َذ مثغ َا الربَا َِّأ َ
ت
ت ت ت
اْ النعلا تر َِ غلم فت َيِلا
لاَ فَأ غَِّلَت َ
َم غوع َةهلل م غن َربه فَانحَل َِى فَلهَهَ َما َسهَ َ َِّأ غَم َرهَ إت َىل الهعله ََِّم غلن َع َ
لك أ غ
لح َ
َص َ
ت ت عت
ص َنقَ ت
ُن َآمنَوا َِّ َع توهَوا
َخالت َنِّ َن .ميَغ َح َق الهعهَ الربَا َُِّلَغرتِّب ال ع
ات َِّالهعهَ ال َتحي َ
ب َك عا َكفعار أَثيم .إ عن الَ َ
ال ع ت
احل ت
و َعهَ غلي تِ غم َِّال َِ غلم َغحيََنَلو َن.
ات َِّأَقَ َاموا ال ع
َج َرَِ غم تعغن َن َرِبت غلم َِّال َخ غلو هلل
صالَةَ َِّآبَل َوا العََكاةَ ََ َم أ غ
ص َ
عت
تت
ت ت
ني .فَلتق غن َملغ بَل غف َعهَلوا فَلأغذَنَوا
ُن َآمنَلوا ابعل َق لوا الهعللهَ َِّذَ َرِّا َمللا بَقل َلْ مل غلن الربَللا إت غن َكنللحَ غم َمل غلؤمن َ
َُاأَُلَ َِللا الللَ َ
ت ت عت
تت ت
ِّس أ غَم َلوالت َك غم الَ بَ غهت َولو َن َِّال بَ غهَ َولو َنَِّ .إت غن َكلا َن ذَِّ
رَغرْ م غلن الهله ََِّر َسلوله َِّإ غن بَلغَلحَ غم فَلهَ َك غلم َرَ َ
ت
ص عنقَوا َخغيل هلللر لَ َك َلم إت غن َكنلحَ غم بَل غعهَ َولو َنَِّ .ابعل َقلوا َُل غوًملا بَل غر َجعَلو َن فتي تله إت َىل
عَ غسَرة فَلنَ َرةهلل إت َىل َمغي َسَرة َِّأَ غن بَ َ
ت
و ََِِّ غم ال َُ غهَ َوو َن().الَقرة.)702-722:
الهعه مثَع بَل َو عىف َك َا نَل غفس َما َك َسََ غ
بيان الكلمات

لال رسل َ ت
ص لهعى اهلل َعهَغيل تله َِّ َس لهع َم" :أَُلَ َِللا
 الَيللان ا ِّلَ :عل غلن أتَِّب ََِرُغل َلرَة قَل َلول الهعلله َ
لال( :قَل َ َ َ
ت
ت
النعاس إت عن الهعه طَيلب الَ ُل غقَلا إتالع طَيَلاًِّ ،إت عن الهعله أَملر الغو غلؤتمنت ت
لالَُ" :لا
ني فَل َق َ
ني مَلا أ ََم َلر بتله الغ َو غر َسله َ
َ ََ َ َ
َ
َ
َ هلل َ َ َ
عت
ت
ت
ت
لات ِّ غاعوهَلوا ت ت ت
ُن
ليم"َِّ ،قَل َ
أَُلَ َِللا الَر َسل َلا َكهَلوا مل َلن الطعيََل َ َ َ
صللاحلًا إين ملَلا بَل غع َوهَللو َن َعهل هلل
لالَُ" :للا أَُلَ َِللا الللَ َ
آمنَوا َكهَلوا تملن طَيَ ت
ت أَ غغََل َلر ،ميلََ َن َُ َنُغ تله إت َىل
لات َملا َرَعقغلنَلا َك غم" .مثَع ذَ َك َلر العر َج َلا َُ تطي َلا ال عسل َفَر ،أَ غك َلع َ
غ َ
َ
ت
احلََرات ! فَلأَ ع
ا بت غ
ال عس َواَُِ" :ا َرْ! َُا َرْ!" ََِّمطغ َع َوهَ َحَرا هللََِّ ،م غشَربَهَ َحَرا هللََِّ ،م غهََ َسهَ َحَرا هللَِّ ،غََ َ
ُسحك ت ت
ك )(.)271
اْ ل ََل َ
َ غَ َ َ
لان بل تن ب تشل – ر لْ اهلل عنلله  -قَل َ ت
ت
لول الهعل تله
لو َر َسل َ
لالَ ( :مس غعل َ
 الَيلان الثللاينَ :عل تن النل غَع َول غ َلني َِّإت عن
صلََل َعغي ته إت َىل أَذَنَلغيل تله – "إت عن غ
صلهعى الهعلله َعهَغيل تله َِّ َسلهع َم َُل َقل َ
احلَلالَ َل بَل هلل
لولَِّ - :أ غَِل َلون النل غَع َوللا َن بتتق غ
َ
ت
ات الَ َُل غعهَ َو َِ عن َكثت هلل تم َن الن ت
اسلحَغَلَرأَ لت تنُنت تله
نيَِّ ،بَلغيلنَل َِ َوا َم غشحََت َِ هلل
ا غحلََرا َ بَل هلل
عاس! فَ َول تن ابعل َقلى ال َشلََل َِات غ
ت
احلتوللى ُ ت
ت
ت تت
ات ِّقَللذ تيف غ ت
لك أَ غن َُل غربَل َلذ
وكل َ
احلَل َلرا َ ،كللالعراعْ َُل غر َعللى َحل غلوَل غ َ َ
َِّع غر للهََِّ ،مل غلن َِّقَل َلذ تيف ال َشلََل َِ َ َ
271
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ت
ت
و
فت تيه ،أَالَ َِّإت عن لت َكا َمهتك محًى ،أَالَ َِّإت عن محَى الهع ته َِمَا ترَمهَ .أَالَ َِّإت عن تيف ا غَ َس تن َم غ
صهَ َح غ
ض َةً إت َذا َ
ت
ب!)(.)272
صهَ َ ا غَ َس َن َكهَهََِّ ،إتذَا فَ َس َن غ
َ
ت فَ َس َن ا غَ َس َن َكهَهَ ،أَالَ َِِّ َْ الغ َق غه َ
صلهعى الهعلله
 الَيللان الثالللت :عللن جللابر بللن عَللن اهلل  -ر للْ اهلل عنلله  -قللال :قللال رسل َلول اهلل َ
عهَي ته ِّسهعم( :لَعن اهلل آكتا الربا ِّموكتهَه ِّك ت
اِ َنُغ ته ََِّكابتََهَ! َِ غم فت تيه َس َواِهلل!)()273
َ غ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ
ص لهعى الهعلله َعهَغيل تله
 الَيللان الرابللذ :عللن عَللن اهلل بللن حن هللة  -ر للْ اهلل عنلله  -أ عن رسل َلول اهلل َ
ت
ِّسهعم قال ( :تَرِم تربا ُأغ َكهَه العرجا ِِّو ُلعهَم َ ت ت ت ت
ني َعنغليَةً!)(.)274
أك َن عغن َن اهلل م غن سحعة َِّثَالَث َ
غ َ هلل َ َ َ َ َ َ َ َ َ غ َ
ََ َ
الرسالة الواحدة والعشرون :في اققت اد

َّ
وأن التوس فـي العـيش هـو آيـة المـؤمن الحـ  ،وأن التبـدير هـو صـفة المفتـونين
بدعاية الشيطان اقستهالكية ،العابدين لصنام اققت اد اقستعماري القاروني:
الكلمات
ت
ت ت
ني َِّابغل َلن ال عس لَت تيا َِّال بَلََللَ غر بَلغَل تلَ ًُرا.
 الكهوللات ا ِّىلَِّ ( :آت َذا الغ َقل غلرَد َح عقللهَ َِّالغو غسللك َإت عن الغوََ ترُن َكانَوا إتخوا َن الشعي ت
اط ت
ني ََِّكا َن الشغعيطَا َن لتَرب ته َك َف ًوراَِّ .إت عملا بَل غع تر َ ل عن َعلغنل َِ َم ابغحت َلاَِ َر غمحَلة
َ
ََ َ
غَ
ت
لك َِّال بَلغَ َس لطغ َِا َكل علا
لوراَِّ .ال َغجت َعل غلا َُل َلن َك َم غهَولَلةً إت َىل عَنَقل َ
تمل غلن َربل َ
لك بَل غر َج َ
وِللا فَل َقل غلا َ لَ غلم قَل غلوالً َمغي َسل ً
ا الللرغع َق لتوللن ُشللاِ ُِّل غقل تلنر إتنلعله َكللا َن بتعتَل ت
ت
لاَهت َخَتل ًا
لك َُلغَ َسل َ
لورا .إت عن َربلع َ
َ غ َ َ َ ََ َ َ
َ
الغََ غسللا فَلحَل غقعَل َلن َمهَ ً
ومللا َغِم َسل ً
بت
ص ًا().اإلسراِ.)11-96:
َ
ت ت
ت
وسلى فَلََل َلى َعهَ غلي تِ غم َِّآبَلغيلنَلاهَ تم َلن الغ َكنَلوتع
 الكهوات الثانية( :إ عن قَ َارِّ َن َكلا َن م غلن قَل غلو َم َت
ت
لال لَلله قَلوملله ال بَل غفللرت إت عن الهعلله ال َتحيل َ ت
صللََ تة أ ت
ني.
لب الغ َف ل ترح َ
َمللا إت عن َم َفاحتَللهَ لَحَلنَللوَِ بتالغعَ غ
َ
َِِّل الغ َق ل عوة .إت غذ قَل َ َ غ َ َ
َ
ت
ك تملن الل َننغليا ِّأ ت
ت
ت
لك
يوا آبَ َ
َح َس َلن الهعلهَ إتلَغي َ
َحس غلن َك َولا أ غ
نس نَصليََ َ َ َ َ غ
اك الهعهَ الن َ
َِّابغلحَ تل ف َ
عار ا خَرَة َِّال بَ َ
ت ت ت
تت
ت
لاَ تيف ا غَر ت
ُن .قَ َ
ه إت عن الهعلهَ ال َتحي َ
َِّال بَلغَ تل الغ َف َس َ
لال إتعيَلا أَِّبيحَلهَ َعهَلى ع غهلم عنلنا .أ َََِّملغ
لب الغ َو غفسلن َ
ك تمن قَلَهت ته تمن ال َقر ت
ع
َكل َن تمغنلهَ قَل عوًة َِّأَ غكثَل َلر مجَغ ًعلاَِّ .ال َُ غسل َا َع غلن
ِّن َم غلن َِ َلو أ َ
َُل غعهَ غم أَ عن الههَ قَ غن أ غَِهَ َ غ غ َ َ
ذَنَوِبتتم الغوك ترمو َن .فَخرٍ عهَى قَلوتم تله تيف تعُنحت تله قَ َ ع ت
لو لَنَلا تمثغ َلا
ُن َُترُ َلنِّ َن غ
َ
احلَيَلا َة اللنَنيَا َُلا لَغي َ
غ َغَ
ََ َ َ غ
لال اللَ َ
َِّت قَارِّ َن إتنعه لَ ََِّ ح ٍّ ع ت ليمِّ .قَ َ ع ت
ت
اْ الهع تله َخغي لهللر لت َو غلن َآم َلن
َ َ
َما أ ت َ َ َ
ُن أَِّبَلوا الغع غه َلم َُِّغلهَ َك غلم ثلَ َلو َ
َ
لال اللَ َ
272

محفق عهيه.
رِّاه مسهم.

274

رِّاه أمحن ِّالطلاينِّ ،صححه ا لَاين يف صحي ا امذ الص ِّالسهسة الصحيحة.

273

919

ِّع تو للا ت
ت
ه فَ َو للا َك للا َن لَ للهَ تم ل غلن فتَ للة
عاِ للا إتال ال ع
ص للاحلًا َِّال ُلَهَق َ
ص للابتَرِّ َن .فَ َخ َسل ل غفنَا بت لله َِّبتل َلنا ترهت ا غَر َ
ََ َ َ
عت
ت
ت ت
ت
ت
ُن َمتَنع ل غلوا َم َكانَللهَ بتللا غَم ت
س َُل َقولَللو َن
ُنَِّ .أ غ
َُ َ
َصللََ َ الللَ َ
نصل َلرِّنَهَ مل غلن ََِّن الهعلله ََِّمللا َكللا َن مل َلن ا َغنحَص ل تر َ
ت ت تت ت
ت
ت
َُِّغ َكأَ عن الهعهَ َُلغَ َس َ
ا الرغع َق ل َو غن َُ َشاَِ م غن عََاَه ََُِّل غقن َر لَ غوال أَ غن َم عن الهعهَ َعهَغيلنَا َِلَس َ بتنَا َُِّغ َكأَنعهَ
ت ت
ت
ت
ُن ال َُترُ ل َلنِّ َن عَهَللوا تيف ا غَر ت
لاَا
ال ُلَ غفه ل َ الغ َك للاف َرِّ َن .بتغه ل َ
ه َِّال فَ َس ل ً
لك ال لن َ
عار اآلخ ل َلرةَ َغَن َعهَ َِ للا لهعللَ َ
ت ت ت
ني)(القصال.)81-76:
َِّالغ َعاقََةَ ل غه َوحعق َ

بيان الكلمات
 الَيان ا ِّل :ع تن ا تغق َنات ب تن مع تنا َك ترْ ،قَ َالَ ( :تمسعو رس َ تصلهعى اهلل َعهَغي تله
َ
غ َغ
ول الهعه َ
َ
غ َ ََ
لب ابل تن آَ أَ َكلالَ ت
ت
ول" :ملا م َلهَ ت
ت
صل غهََهَ ،فَلتق غن
هلل
َِّ َسهع َم َُل َق َ َ َ َ
ت َُق غو َلن َ
آَم ٌّلْ تِّ َعلاًِ َكلرا م غلن بَطغلن! رَ غس ت غ َ َ
ت لتنَل َف تس ته")275().
ت لت َشَرابتتهَِّ ،ثلَهَ هلل
ت لتطَ َع تام تهَِّ ،ثلَهَ هلل
َكا َن الَ َِمَالَةَ؛ فَلثَلهَ هلل
لال رسل َ ت
صلهعى اهلل َعهَغيل تله َِّ َسلهع َم" :الهع َِل عم
 الَيللان الثللاينَ :عل غلن أتَِّب ََِرُغل َلرَة قَل َلول الهعلله َ
لال( :قَل َ َ َ
اج َع غا ترغع َق تآل َِمَ عون قَوبًا!")(.)276
غ
ت
لال:
صلهعى اهلل َعهَغيل تله َِّ َسلهع َم قَل َ
 الَيللان الثالللتَ :عل غلن أتَِّب ََِرُغلَلرةَ َر للْ الهعلله َعغنلله َعل تن النعلتليب َا! بَعت
است
(بَعتس عَ َن النُنَا تر ِّالنرِ تم ِّالغ َق تطي َف ت
اِلَ ت
يص تلة! إت غن أ غَع تطلْ ر ت لْ ِّإت
لس
لخ
ل
ع
ل
ُ
مل
ن
و
ِّ
لة
غ
َ
َ
َ
غ
غ
َ َغ
غ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ غَ َ
َ
َ َ
يك فَالَ انغلحَل َقل! طَلود لتعَلن ت
آخلَ بتعتنَ ت
ت َرأغ َسلهَ،
لان فَلَرتس تله تيف َسلَت تيا الهع تله ،أَ غك َلع َ
س! َِّإت َذا تك َ
َ َ َغ
َِّانغلحَ َك َ
احلتراسل تلة َكللا َن تيف غت
ت
اسل تلةَِّ ،إت غن َكللا َن تيف ال عس لاقَتة َكللا َن تيف ال عسللاقَتة ،إت تن
احلَر َ
َم غََل لعرة قَل َلن َماهَ! إ غن َكللا َن تيف غ َ َ
عذ!)(.)277
اسحَأغذَ َن َملغ ُلَ غؤذَ غن لَهََِّ ،إت غن َك َف َذ َملغ َُ َشف غ
غ
لول الهعل تله
لال( :نَللا َ َر َسل َ
 الَيللان الرابللذَ :عل غلن َعغَل تلن الهعل تله بللن مسللعوَ  -ر للْ اهلل عنلله – قَل َصهعى الهعه عهَي ته ِّسهعم عهَى ح ت
لك
ص  ،فَل َقا َ َِّقَ غن أَثلعَر تيف َجغنَت ته ،فَل َق غهنَاَُ :ا َر َس َ
ول الهع ته لَ تو عاجَل غَنَا لَ َ
َ
َغ ََ َ َ َ
ت
ت
تِّطَللاًِ فَل َقل َ
اسللحَ َ عا َغحتل َ
لالَ " :مللا تِل ََِّمللا له ل َننغليَا َمللا أَنَللا تيف ال ل َننغليَا إتالع َكَراكللب غ
لو َكل َ
لكَرة مثَع َرا َ
َِّبَلَرَك َِا!")(.)278
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َ

911

لول صللهى اهلل
َخ ل ََ العر َسل َ
 الَيللان اِلللامس :عللن ابللن عوللر ر للْ اهلل عنِوللا  ،قللال ( :أ َت ت
ابن عور ر لْ
علهيه ِّسهم تمَغن تكتيب ،فقالَ ( :ك غن يف ال َننغليَا َكأعنَ َ
ك َغ تر هلل
ُب غأِّ َعاب َر َسَيا!) َِّكا َن َ
ِّخل غَ تم غلن
اهلل عنِوا ُقول" :إذا
أمسيو فالَ بنح ر الصلَا ِّ ،إ َذا أص َ
َ
لَحو فلالَ بنح لر ا سلاَِ! َ
صححتك ر ت كِّ ،من حيابت ت
ك!")(.)279
ك لووبت َ
َ غ َ َ
َ
ات الْمطَهر ِ
الرسالة الثانية والعشرون :في الْم َكفر ِ
ات
ُ َ
ُ َ

وأن الدكر ،وال الة ،والقيام ،وال يام ،هو الًاد السا لثبات الداعية إلـى ا

أمام الفتن ،وأن ال الة الحقة إنما هي التي ت حب صـاحبها إلـى عميـا منـاحي الحيـاة
اقعتماعيــة واققت ــادية؛ صــالحا للــنف

وإصــالحا للغيــر .كمــا أن ال ــوم هــو ســالء

المؤمن الداعية ،وسر قوته الروحية:
الكلمات

ت
لوَا َِّ َعهَللى َجنَللوبت َك غم
ضل غليحَ َم ال ع
 الكهوللات ا ِّىل( :فَلتق َذا قَ َصللال َة فَللاذغ َك َرِّا الهعللهَ قيَ ًامللا َِّقَلعَل ً
ت
تت
ت
ني كتحَابًا َم غوقَوبًا)(النساِ.)111:
صال َة إت عن ال ع
يووا ال ع
صال َة َكانَ غ
و َعهَى الغ َو غؤمن َ
فَق َذا اطغ َوأغنَنحَ غم فَأَق َ
لك تمللن الغ تكحَل ت
ت ت
صللالةَ بَلغنل َِللى َع ل تن
صللالةَ إت عن ال ع
لاْ َِّأَقتل غلم ال ع
 الكهوللات الثانيللة( :اَبغل َلا َمللا أَِّحل َلْ إلَغيل َ َت
ت ت
صنَلعَو َن)(العنكَوت.)25:
الغ َف غح َشاِ َِّالغ َوغن َك تر َِّلََ غك َر الهعه أَ غكََل َر َِّالهعهَ َُل غعهَ َم َما بَ غ
 الكهوللات الثالثللة( :فَ تت
لك َِّال بَطغ َل غلوا إتنلعلهَ تملَلا بَل غع َوهَللو َن
لاْ َم َعل َ
اسللحَق غم َك َوللا أَمل غلر َ
غ
ت ََِّمل غلن بَل َ
ص ل ِّ .ال بَلرَكنَ لوا إت َىل العل تلَُن أَهَو لوا فَلحَو عس ل َكم النعللار ِّمللا لَ َك للم تمللن َ ت
ت
ِّن الهع ل ته تمل غلن أ غَِّلتيَللاَِ مثَع ال
غ غ َ
َ َ َ غ َ ََ
بَ هلل َ غ
ات ُل غَ تِب ال عسلي ت ت
صالةَ طَر َتيف النلعِا تر ِّعلًَفا تمن الهعي تلا إت عن غ ت
لك تذ غك َلرن
نص َرِّ َنَِّ .أَقت تم ال ع
ات ذَل َ
احلَ َسلنَ َ غ َ َ
َ َ ََ َ غ
بَ َ
ضلليذ أَجللر الغوح تسللنتني .فَلهَللوال َكللا َن تمللن الغ َقللر ت
ت
لتهل عَاكت ترُن ِّ .غ ت ت
ِّن تمل غلن قَلغلَهت َك غم أ غَِّلَلوا
اصل غلل فَلق عن الهعللهَ ال َُ َ غ َ َ غ َ غ
َ َ
َ َ
لاَ تيف ا ر ت ت ت ت
عت
ب تقيعة ُلغنلِو َن ع تن الغ َفس ت
ت
ُن أَهَ َولوا َملا أَبغ ترفَلوا فتي تله
َ َ َغ َ
غ
ه إال قَهليالً اع غلن أ غََنَغيلنَلا ملغنل َِ غم َِّابلعََ َلذ اللَ َ
َ
َِّكانَوا َ ترتمنيِّ .ما َكا َن ربَ ت ت
صهت َحو َنِ().وَ.)222-227 :
ك ليَل غِه َ
َ َ
ك الغ َقَرن بت َغهم َِّأ غَِهَ َِا َم غ
غ َ ََ
َ
ت
ت
اِ غم َك َعغيًَا قَ َال َُا قَل غو غاعََ َنِّا الهعهَ َما لَ َك غم م غلن إتلَله
َخ َ
 الكهوات الرابعةَِّ ( :إت َىل َم غنَُ َن أ َت
َغيلره ِّال بَن َقصوا الغ توكغي َ ت
اْ َُل غلو َتِملياََُِّ .لا
َخ َ
لال َِّالغوي َلَا َن إتينَ أ ََرا َك غلم قَل غ َِّإتينَ أ َ
َ
لاو َعهَلغي َك غم َعل ََ َ
َ
غ ََ َ
لال ِّالغ توي ل للَا َن بتالغ تقس ل ل ت
قَ ل للوت أَِّفَ ل لوا الغ ت
لاس أَ غك ل لليَاَِ َِ غم َِّال بَل غعثَ ل ل غلوا تيف ا غَر ت
ه
ل
ل
ع
ن
ال
ا
و
ل
ل
س
خ
َ
ل
ب
ال
ِّ
لا
ل
ل
غي
ك
و
َ
َ
َ
غ
َ
غ غ
َ
غ َ
َ
َ
َ
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تت
م غف تس ل تلن ت
تت
ت
ب
ُن .بَقيعل لةَ الهع لله َخغيل ل هلللر لَ َك ل َلم إت غن َكن للحَ غم َم ل غلؤمن َ
َ
ني ََِّم للا أَنَللا َعهَ ل غلي َك غم رَف للي  .قَللالَوا َُللا َك ل َلعغي َ
َ
ت
ت
ليم
لو غ
ك بَلأغ َم َرَك أَ غن نَلغح ل َلرَك َمللا َُل غعََل َلن آبَا َنَللا أ ََِّ أَ غن نَل غف َعل َلا تيف أ غَم َوالنَللا َمللا نَ َشللاَِ إتنلع َ
َصلهَ َوابَ َ
لك نغل َ
أَ
احلَهل َ
ت
لو َعهَللى بَليلنَللة تمل غلن َرِّب ََِّرَعقَل ت تمغنللهَ ترغعقًللا َح َسللنًاََِّ .مللا أَ ترُل َلن أَ َن
لين .قَل َ
العرتكل َ
لال َُللا قَل غلو أ ََرأَُغللحَ َم إت غن َكنل َ
أ ت
و ََِّمللا بَل غلوفت تيق َْ إتال بتالهعل تله َعهَغيل تله
اسللحَطَ غع َ
َخللال َف َك َم إت َىل َمللا أَنغل َِللا َك غم َعغنللهَ .إت َن أَ ترُل َلن إتال ا تإل غ
َ
صللال َ َمللا غ
بَلوعك غه ت ت ت
يبِ().وَ.)00-03:
َ َ
و َِّإلَغيه أَن َ
ت ت
ات
 الكهول للات اِلامسل للةَ َِّ ( :سل للا ترعَوا إت َىل َم غفل ل َلرة مل ل غلن َرب َكل ل غلم َِّ َجنعل للة َع غر َ ل ل َلِا ال عسل ل َلو َاِّ َِّا ره أ تَع لنعت لتغهوح تعقللني .العل تلَُن ُلغن تف َقللو َن تيف ال عس لعر تاِ ِّال ع ت
ت
تت
ني َع ل تن
ني الغ َل غلي َ َِّالغ َعللاف َ
ض لعراِ َِّالغ َكللاأو َ
غ َ َ
َ غ َ
ََ
َ
عت
ت
تت
الن ت
اسلحَل غ َف َرِّا
عاس َِّالهعهَ َتحي َ
ب الغ َو غحسن َ
ُن إت َذا فَل َعهَوا فَاح َشةً أ غَِّ أَهَ َووا أَنغل َف َس َِ غم ذَ َك َرِّا الهعهَ فَ غ
نيَِّ .الَ َ
لتل ََنَوِبتتم ِّمللن ُل غ تفللر ال ل ََنَوْ إتال الهعلله َِّمل ُ ت
لك َجل َلَا َ َِ غم
ص لَرِّا َعهَللى َمللا فَل َعهَلوا ََِِّل غلم َُل غعهَ َوللو َن .أ غَِّلَتل َ
َ
ََغَ
غ ََ غ َ َ
تت
م غ تف للرةهلل تم للن رِبتللم ِّجنعللات َغجتل ل ترا تم للن َغحتحتِ للا ا نغلِ للار خالتل تلن ت ت
ني().آل
َ َ غ َ غ َ َ هلل
َج ل َلر الغ َع للامه َ
ُن ف َيِ للا َِّن غع ل َلم أ غ
غ َ
َ َ َ َ
عوران.)243-244 :
بيان الكلمات

لال
ِّم َعللاذ بغ ل تن َجََللا ر للْ اهلل عنِوللا قَللاالَ( :قَل َ
 الَيللان ا ِّلَ :عل غلن أتَِّب ذَ ٍّر ال فللارا َت
ت
رس َ ت
احلَ َسلنَةَ متَغ َح َِلا! َِّ َخلالت تق
لو! َِّأَبغَتل تذ ال عسليَةَ غ
صهعى الهعه َعهَغيه َِّ َسهع َم" :ابع تق الهعه َحغيثَ َولا َكغن َ
ول الهعه َ
ََ
280
عاس تقَهَق َح َسن!")( ).
الن َ
 الَيللان الثللاين :عللن حَُفللة بللن اليوللان  -ر للْ اهلل عنلله  -أن النلليب صللهى اهلل عهيللهت
تت ت
ت
ت
ِّجلا تره؛ َُ َكف َرَِلا الصليَا َِّ ،الصللالةَ،
ِّسلهم قلال( :فغحللنَةَ العر َج تلا يف غأِهلهِّ ،مالللهِّ ،نَل غفسلهَِِّّ ،لَلنهَ ،
ِّالصنقةَِّ ،ا مر با عر ت
ِّو ِّالنل غعِ َْ ع تن الغ َوغن َك تر.)281().
غَ
 الَيللان الثالللت :عللن أَِّب ِرُ للرَة ر ت للْ الهعلله عغنلله أن رسل َ تصلهعى الهعلله َعهَغيل تله َِّ َسلهع َم
َ
لول الهعلله َ
ََ
َ َغ َ َ
َج ل تَا بتل تله.
لال( :قَل َ
قَل َ
لال الهعللهَ بَللارك ِّبعللاىلَ " :كل َلا َع َول تلا ابغ ل تن َ
آَ َ لَللهَ إتالع الصلليَا َ فَتقنعللهَ تِل! َِّأَنَللا أ غ
ِّالصيا جنعةهللِّ .إتذَا َكلا َن ُللو ت
ت
َح تلن َك غم فَلالَ َُل غرفَ غ
لت! َِّالَ َُ غ
صَ
َح هلللن أ غَِّ قَابَلهَلهَ
َغَ َ
ب! فَلق غن َسلابعهَ أ َ
لخ غ
ص غلو أ َ
َ ََ َ َ

 280رِّاه أمحللنِّ ،أبللو َاَِِّّ ،الجرمللَاِّ ،احلللاكمِّ ،الَيِقللِّْ .قللال الجرمللَا" :حللنُت حسللن صللحي ".
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فَل غهيل َقا :إتين امرهلل ت ع ت
وو فَ تم ال ع ت ت
ب تعغن َن الهع ته تم غلن ترُل ت
س َِمَ عون بتيَ تنهتَِ ،لَهَ َ
غَ َ
صائم أَطغيَ َ
َ غ
صائ هللمَِّ .الَا نَل غف َ
ت ت ت 282
ت
ت
ك! له ع ت
ت
الغ توس ت
ص غومه!)( ).
صائ تم فَل غر َححَان َُل غفَر َح َِ َوا :إتذَا أَفغطََر فَ تر َ َِّ ،إتذَا لَق َْ َربعهَ فَ تر َ ب َ
غ
 الَيان الرابذ :عن أِّب سعين اِلنرا  -ر ْ اهلل عنه  -أن رسول اهلل صهى اهلل عهيه ِّسهمقللال( :أ ت
لك با ِللاَ فقنلله َرغََِانتيَلةَ اإلسللال ،
س َكللا كللِِّْ ،عهيل َ
َِّصل َ
ليك بحقللون اهلل بعللاىل فقنلله َرأغ َ
القرآن ،فقنه رِّحك يف ال عس ت
واِ ت
ِّعهيك بت تَ غك تر اهلل بعاىل ِّبتالَِّةت ت
ِّذ غك َرَك يف ا ره!)()283
َ ََ
َ
َ
 الَيان اِلامس :عن أِّب ِرُرة  -ر ْ اهلل عنه  -أن رسول اهلل صهى اهلل عهيه ِّسلهم قلال:ت
لول اهلل ق َ
( تسل َِّا ِلَا مجَغل َلنا َنَ .سلََ َق الغ َو َفلرََِّ َن! قللالواِّ :ملا الغ َو َفلرََِّ َن ُللا رس َ
لال" :الل عَاك َرِّ َن اهللَ
ت
ات!")(.)284
كث اً ِّال عَاكَر َ
ان وَك ِ
َحً ِ
الرسالة الثالثة والعشرون :في ُد َعا ِ الم ِ
اش ِ
ان
م ال ْ َ
َ
ود َعــا ً ،وابْتِ َهــاقً إليــه
وأن إخــالص اقســتعانة بــا ؛ تَ ـ َـوكالً ،واســتعاذةً ،واســتغفاراًُ ،
تعــالى ،فــي كــل وقــت وحــين؛ هــو َأمــا ُن الخــائفين ونُ ْ ـ َـرةُ الميتضــعفين ،وأن ذلــك مــن
والد ِ
ِ
ِ
ضرور ِ
ْم ْؤِم ِن َّ
اعيَ ِة:
ات َّ
َُ َ
الي ْي ِر التي قَ لنَى عنها لل ُ
الكلمات
ت ت
ت
ه َحنتي ًفللا ََِّمللا
 الكهوللات ا ِّىل( :إتين َِّ عج غِل َلو َِّ غج تِل َلْ لهعللَا فَطَل َلر ال عسل َلو َاِّات َِّا غَر َ
ت
ت
ت
ت
او َما بَ غش ترَكو َن بتته إتال
َخ َ
أَنَا م َن الغ َو غش ترك َ
نيَ َِّ .حآ عجهَ قَل غوَمهَ قَ َال أ ََحتَآ َج توين تيف الهعه َِّقَ غن َِ َنان َِّال أ َ
ت
ت
لاو َمللا أَ غكل َلرغكحَ غم َِّال
َخل َ
أَ غن َُ َشللاَِ َرِّب َكل غليًا َِّسل َلذ َرِّب َكل علا َكل غلِْ ع غه ًوللا أَفَللال بَلحَ ل ََ عك َرِّ َنََِّ .كغي ل َ أ َ
ا الغ َفل ترُ َق غ ت
َحل َق بتلا َ غم تن إت غن َكنلحَ غم
َجَافَو َن أَنع َك َلم أَ غك َلرغكحَ غم بتالهع تله َملا َملغ ُلَنَللَغل بت تله َعهَ غلي َك غم َسل غهطَانًا فَلأَ َ
ني أ َ
عت
لك َح عكحَلنَلا
لك ََ َلم ا غَم َلن ََِِّ غلم َم غِحَ َلنِّ َنَِّ .بتغه َ
ُن آمنَوا ََِّملغ َُل غهَت َسوا إتميَلانَل َِ غم بت َغهلم أ غَِّلَت َ
بَل غعهَ َوو َن .الَ َ
لات مللن نَشللاِ إت عن ربلعلك ح تكل ت
آبَليلن ت ت
ت
تت
ليم().ا نعللا -21:
غَ َ
ليم َعهل هلل
يم َعهَللى قَل غوملله نَل غرفَل َلذ ََ َر َجل َ غ َ َ َ َ َ هلل
اِللا إبغ ل َلراِ َ
.)04
ت
ت
ه تيف تس لح تعة أَُعللا مثَع
 الكهوللات الثانيللة( :إت عن َربع َكل َلم الهعللهَ العللَا َخهَل َلق ال عسل َلو َاِّات َِّا غَر َت
ت
َكللوَ َم َس ل عخَرات
غ
اس لحَل َون َعهَللى الغ َعل غلر تإُ .لَ غشللْ الهعغيل َلا النل َ
س َِّالغ َق َول َلر َِّالن َ
عِل َ
لار َُطغهَََللهَ َحثيثًللا َِّال عشل غلو َ
282
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916

ت
لب
بتلأ غَم ترهت .أَال لَللهَ غ
لارَك الهعللهَ َر َ
ضلَر ًعا َِّ َخ غفيَلةً إتنلعلهَ الَ َتحيل َ
ني .اَغَعَلوا َربع َكل غلم بَ َ
ْ الغ َعللالَو َ
اِلَغهل َلق َِّا غَمل َلر .بَلََل َ
ت
ت
ه بلعل َلن إت ت
ت
لب
صللالح َِا َِّ .غاَعَللوهَ َخ غوفًلا َِّطَ َوعلاً إت عن َر غمحَل َ
ُنَِّ .ال بَل غفسل َلنِّا تيف ا غَر ت َ غ غ
لو الهعلله قَ ترُل هلل
الغ َو غعحَلن َ
تت
ت
ني)(ا عراو.)23-23 :
م غن الغ َو غحسن َ
ت
ت
ت
ت
َجللا
اسلحَل غف َرِّا َربع َكل غلم مثَع بَوبلَوا إتلَغيله ميلََحل غع َك غم َمحَ ً
 الكهولات الثالثللةَِّ ( :أَن غاعللا َح َسللنًا إ َىل أ َ
مس ل ل للوى ُِّ ل ل ل غلؤ ت
اْ َُ ل ل ل غلو
َخ ل ل ل َ
ض ل ل للا فَ غ
ت َك ل ل ل علا تذا فَ غ
ض ل ل لهَهََِّ .إت غن بَل َولعل ل ل غلوا فَ ل ل لتقينَ أ َ
لاو َعهَل ل ل غلي َك غم َع ل ل ل ََ َ
ََ
ََ
َكَت ِ().وَ.)4:
ت
َح هللن).
َح هللن .الهعهَ ال ع
ص َو َنَ .ملغ َُه غن ََِّملغ َُولَ غنََِّ .ملغ َُ َك غن لَهَ َك َفؤاً أ َ
 الكهوات الرابعة( :قَ غا َِ َو الهعهَ أ َت
ت ت
ت
ت ت
لب.
 الكهوللات اِلامسللة( :قَل غلا أَعَللوذَ بل َلرْ الغ َفهَللق .مل غلن َكللر َمللا َخهَل َلقَِّ .مل غلن َكللر َغاسللق إ َذا َِّقَل َِّتمن َكر النعلفعاثَ ت
ات تيف الغع َق تنِّ .تمن َكر ح ت
اسن إتذَا َح َس َن).
َ
َ َ غ
َ غ
لاس .مهتل ت
ت
لاس .تمل غلن َكللر الغ َو غسل َلو ت
لاس .إتلَل تله النعل ت
لك النعل ت
اس
 الكهوللات الساَسللة( :قَل غلا أَعَللوذَ بل َلرْ النعل ت َاِلن ت ع ت
عاس .تم َن ا غتن تعة َِّالن ت
ص َنِّتر الن ت
عاس).
غَ
س تيف َ
عاس .الَا ُلَ َو غس تو َ
بيان الكلمات

 الَيللان ا ِّل :عللن ابللن عَللاس  -ر للْ اهلل عنِوللا  -أن النلليب صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم قللال:ت ت
َعاَِ!)()285
(أفغ َ
ض َا العََ َاَة الن َ
س
 الَيان الثاين :عن أِّب ِرُرة  -ر لْ اهلل عنله  -أن النليب صلهى اهلل عهيله ِّسلهم قلال( :لَ غلي َت
ت
َع تاِ!)()286
َك غِْهلل أَ غكَرَ عهَى اهلل َبع َاىل م َن الن َ
 الَيللان الثالللت :عللن سللهوان  -ر للْ اهلل عنلله  -أن رسللول اهلل صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم قللال:(إ عن اهلل حيتْ َك ترمي ُسحَحيتْ إ َذا رفَذ العرجا ت
إليه َُ َنُغ ته أ غن َُلرعَ َمهَا تص غفراً َخائتََحَل غ ت
ني!)()287
َ َ ٌّ هلل َ غ غ
َ
ََ ََ
 الَيللان الرابللذ :عللن أِّب ِرُللرة  -ر للْ اهلل عنلله  -أن النلليب صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم قللال( :إنلعلهَت
ض لب َعهَغي ل ته!)()288
َمل غلن َملغ َُ غس لأ تَل اهللَ بَل َعل َ
لب َعهَغيلله!) ِّيف رِّاُللةَ ( :م ل غن الَ َُل غنعَو اهللَ َُل غ َ
لاىل َُل غ َ
ضل غ

285
286
287

رِّاه احلاكمِّ ،صححه ا لَاين يف صحي ا امذ.
رِّاه أمحن ِّالجرمَا ِّاحلاكمِّ .حسنه ا لَاين يف صحي ا امذ.
رِّاه أب للو َاَِّ ِّالجرم للَاِّ ،حس للنهِّ ،الهفل ل ل للهِّ .رِّاه أُض للا اب للن ماج للهِّ ،اب للن حَ للان يف ص للحيحه،

ِّاحلاكمِّ ،قال" :صحي عهى كر الشيخني"ِّ .صححه ا لَاين يف صحي الجرغيب ِّالجرِيب.
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كا كِْ! حىت الش غس َذ! فقن اهلل  -علَ ِّجلا  -إن
ِّقالو عائشة ر ْ اهلل عنِاَ ( :سهَوا اهللَ ع
مل ُلَيَس غرهَ مل َُلحَليَ عس غر!)()289
ت
لاس بَوبلَوا
 الَيان اِلامس :عن ا َغلر الغ َو َلَين أ عن النليب صلهى اهلل عهيله ِّسلهم قلالُ( :لا أُِلا النع َت
وْ َإىل اهللت َععَ َِّ َج عا يف اليوت تمائَةَ َمعرة!)(.)290
إىل َرب َك غم! َفواهلل إين َ َبَ َ
 الَيللان السللاَس :عللن ال لَب بللن الع لوا  -ر للْ اهلل عنلله  -أن النلليب صللهى اهلل عهيلله ِّسللهمب أ غن بَسعره صحيفحَه فَل غهيكغثتر فيِا تمن ت
اال غسحت غ َفا تر!)()291
َح ع
ََ
قالَ ( :م غن أ َ
َ غ
َ
لب
 الَيان السابذَ :ع غن َعغَ تن الهع ته بغ تن َخََلغيب قَ َالَ ( :خَر غجنَلا تيف لَغيلهَلة َم تطل َة َِّأَغه َولة َك تلن َُنة نَطغهَ َ
ت
رسل َ ت
لال" :قَل غلا!" فَلهَل غلم أَقَل غلا َكل غليًا ،مثَع
لال :فَأ غََ َرغكحَللهَ فَل َقل َ
صللهْ لَنَللا ،قَل َ
صلهعى الهعلله َعهَغيلله َِّ َسلهع َم َُ َ
لول الهعلله َ
ََ
َح ل هلللن
لول قَل َ
لوَ :م للا أَقَل َ
لال" :قَل غلا!" فَلهَل غلم أَقَل غلا َك ل غليًا ،مث قَل َ
قَل َ
لال" :قَل غلا!" فَل َق غه ل َ
لال" :قَل غلا َِل ل َو الهعللهَ أ َ
ت
ني ،تح ت
يك تم غن َكا َك غِْ!")()292
صَت َ ثََال َ
ذ َمعرات؛ بَكغف َ
َِّالغ َو َعوذَبَل غ ت َ
ني متَغسْ َِّبَ غ
البيان الجاما

ت
صهعى اهلل َعهَغي تله
َ -11ع غن َم َعاذ بغ تن َجََا – ر ْ اهلل عنه  -قَ َالَ ( :كغن َ
و َم َذ النتعيب َ -
ِّسهعم  -تيف س َفر ،فَأَصَحو ُلوما قَ ترَُا تمغنه َِّغحنن نَ تس  ،فَل َق غهلوُ :لا رس َ ت
َخ ت غللتين بت َع َولا
لول الهعله! أ غ
َ َ ََ
َ
غَ غ َ َغ ً ً َ َ َ َ
ََ َ
ت
ت
ت
ت
َُ غنخهَت ا غَنعةَ َُِّلَََاع َنتين َع تن النعا تر! قَ َال :لََق غن َسأَلغحَت َع غن َع يم! َِّإتنعهَ لَيَس هلل َعهَى َم غن َُ عس َلرهَ الهعلهَ
ت
ت تت
ت
ع
ضللا َنََِّ ،حتَ ل َيف
ليم ال ع
ص للوَ َرَم َ
ص لالَةََِّ ،بَ ل غلؤتت العََكللاةََِّ ،بَ َ
َعهَغيلله ،بَل غعََل َلن اله للهَ َِّالَ بَ غش لرَك ب لله َكل غليًاَِّ ،بَق ل َ
ك َعهَى أَبغلو ت
اِلَ تطيَلةَ َك َولا َُطغ تف َلئ
ص َنقَةَ بَطغ تف َلئ غ
اْ غ
ص غوَ َجنعةهللَِّ ،ال ع
اِلَغت ال ع
و .مثَع قَ َال :أَالَ أ َََلَ َ
الغََلغي َ
َ
 288أخرجلله أمحللنِّ ،الجرمللَاِّ ،الَيِقللِّْ ،الط للاينِّ ،الَخللارا يف ا َْ ا فللرَِّ ،احلللاكم ِّصللححه ،
ِِّّافقلله الللَِيب  .مث صللححه ا لَللاين يف صللحي ا للامذ ،بينوللا قللال يف السهسللهة الصللحيحةِ" :للو حللنُت
حسن".
 289الش غس َذ :أحن َسيَوتر النل غعع تا ،اا ُعقن بهِّ .احلنُت موقوو عهى عائشة ر ْ اهلل عنِاِّ .قلن أخرجله
أب للو ُعه للى يف مس للننهِّ ،الَيِق للْ يف ك للعَهِّ ،ك للَا اب للن الس ل رق للمِّ .122 :ق للن للع ا لَ للاين رفع لله يف
صحي ا امذِّ ،يف السهسهة الصحيحة .بينوا حسن ِّقفه عهى عائشة ر ْ اهلل عنِا.
290
291
292

رِّاه مسهم.
رِّاه الَيِقْ ِّالضياِ ِّ .حسنه ا لَاين يف صحي ا امذ.
رِّاه أب للو َاَِِّّ ،النس للائِّْ ،الجرم للَا ِّقَل َ ت
ُت حس للن ت
لبِّ .ص للححه ا لَ للاين يف
لالَ :ح للن هلل َ َ هلل َ
ص للحي هلل َغ ترُ ل هلل

صحي ا امذِّ ،يف صحي الجرغيب.
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اىف جنوبلِم ع تن الغوض ت
ت
ت
لاج تذ"..
صالَةَ العر َج تا م غن َج غوو الهعغي تا .قَ َال :مثَع بَالَ" :بَلحَ َك َ َ َ َ َ غ َ َ َ
عار! َِّ َ
الغ َواَِ الن َ
تت ت ت ت ت
ت
و :بَلهَلى
َح عىت بَلهَ َل "َُل غع َوهَو َن" .مثَع قَ َال :أَالَ أ غ
َختلَ َك بتَرأغ تس ا غَم تر َكههَ َِّ ،ع َولوَهَِّ ،ذ غرَِّة َسلنَامه قَل غهل َ
ت
تت ت
لاَ .مثَع قَ َ
لول الهع تله! قَ َ
َُا َر َس َ
لوَهَ ال ع
لال :أَالَ
صلالَةََِّ ،ذ غرَِّةَ َسلنَامه ا غ َِ َ
س ا غَمل تر ا تإل غسلالَ ََ َِّ ،ع َو َ
لالَ :رأغ َ
أَختل َك تمالَ تك َذلتك َكه ته قَل غهو :بلهَى ُا نَتيب الهع ته! فَأ ت
لو:
غَ َ
َخ ََ بته َسانتته قَ َالَ :ك ع َعهَغي َ
َ
َ َ َ ع
ك َِ ََا! فَل َق غه َ
َ
ُا نَت ت
لاس تيف
ك َُلا َم َعلاذَ! ََِِّ غلا َُ َك َ
ك أََم َ
اخ ََِّ َن تمَا نَلحَ َكهع َم بتته فَل َق َال :ثَ تكهَغح َ
َ ع
يب الهعه! َِّإتنعا لَ َو َؤ َ
لب النع َ
ت ت
ت
صائت َن أَلغ تسنَحت تِ غم!)()293
النعا تر َعهَى َِّ َجوِ تِ غم  -أ غَِّ َعهَى َمنَاخ ترِ غم  -إتالع َح َ
ِّصهى اهلل عهى سيننا ِمون ِّآله ِّسهم.

قئحة الم ادر والمراعا

 القرآن الكرمي. ا ربعون النوُِّة ليفما أِّب عكرُا حيىي بن كرو النوِّا. حهيلة ا ِّليللاِِّ ،ب نعليم أمحللن بللن عَلن اهلل ا صللَِاين ،نشللر َار الكحلاْ العللرِّب ،بل ِّت. .الرابعةِ1215 :ل.
 سهسللهة ا حاَُللت الصللحيحة لهلَللاين ،نشللر مكحَللة ا عللارو بالرُللاه ،لصللاحَِا سللعن بللنعَن الرمحن الراكن .طَعة جنُنة بحارُخِ1215 :ل.1225/
 سنن أِّب َاَِّ َار إحياِ الجراذ العرِّب َار الكحب العهوية ب ِّت. سنن ابن ماجه َار إحياِ الجراذ العرِّب ب ِّت. سنن الجرمَا َار إحياِ الجراذ العرِّب ب ِّت. سنن النارمْ َار الكحاْ العرِّب .1287 سنن النسائْ َار إحياِ الجراذ العرِّب ب ِّت. كللعب اإلميللان ليفمللا أِّب بك للر أمحللن بللن احلسللني الَيِق للْ ،حتقيللق ِموللن السللعين بس لليوينعغهول .نشر َار الكحب العهوية ب ِّت . ،أِّىلِ1211 :ل.
 صحي الَخارا َار القهم ب ِّت . 1287293
ُت َح َسل ل هلللن
رِّاه أمحل للنِّ ،الجرمل للَاِّ ،ابل للن ماجل للهِّ ،احلل للاكمِّ ،الَيِقل للِّْ .قَل ل َ
لال الجرمل للَا َِ " :ل ل ََا َح ل ل تن هلل
ص تحي هلل " .كوا صححه ا لَاين يف صحي ا امذ.
َ
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 ص للحي الجرغي للب ِّالجرِي للب لهح للاف ا ن للَرا .حتقي للق ِمو للن ناص للر ال للنُن ا لَل لاين .نش للرا كحب اإلسالمْ .ب ِّت . .الثانيةِ3041 :ل. 3891/
 صحي ا امذ الص ِّعُاَبه .بألي ِمون ناصر النُن ا لَاين .نشر ا كحب اإلسالمْ.ب ِّتَ/مشق . .الثالثةِ1218 :ل. 1288/
 صحي مسهم َار إحياِ الجراذ العرِّب . 1279 ا سنن ليفما أمحن بن حنَا نشر ا كحب اإلسالمْ .1285 ا وطأ ليفما مالك بن أنسَ .ار إحياِ الجراذ العرِّب ب ِّت .1285مراعا عامة

 أ نُات الَحت يف العهو الشرعية فرُن ا نصارا .منشورات الفرقان النار الَيضاِ. ا خطللاِ السللحة لهحركللة اإلسللالمية بللا رْ ،طَللذ َار الكهوللة ،منشللورات "رسللالة القللرآن"،مكناس ا رِْ1298 ،ل. 9117/
 بللالغ الرسللالة القرآنيللة ،بللألي فرُللن ا نصللارا ،منشللورات أل لوان م ربيللة ،مطَعللة النكللاا نُنة ،النار الَيضاِ.
 الَي للان ال للنعوا ِّأ للاِرة الحض للخم السياس للْ ب للألي فرُ للن ا نص للارا .منش للورات ألل لوانم ربيةَ . ،ار النكا ا نُنة النار الَيضاِ . ،ا ِّىلِ1292 :ل. 9111/
 جتنُن أصول الفقه لهنكحور حسن الجراِّب. بفس ل اب للن كث ل ا س للوى "بفس ل الق للرآن الع لليم" ،ليفم للا أِّب الف للناِ إمساعي للا اب للن كثل لالنمشقَْ ،ار الفكر ب ِّتِ1211 :ل.
 بفس الطلا ،ا سلوى "جلامذ الَيلان علن بأُِّلا آا القلرآن" ،ليفملا أِّب جعفلر ِمولن بلنجرُر الطلا .نشر َار الفكر ،ب ِّت.3899/3049 :
 الحوِيللن للا يف ا وطللأ مللن ا عللاين ِّا سللانينِّ ،ب عوللر ُوس ل بللن عَللن اهلل بللن عَللن اللللالنوللرا ،حتقيللق مصللطفى بللن أمحللن العهللوا ِِّموللن عَللن الكَ ل الَكللرا .نشللر ِّعارة ا ِّقللاو
ِّالشؤِّن اإلسالمية با رِْ1187 :ل.
 الحوحيللن أِّالً ُ للا َع للاة اإلسللال  92-95 :مكحَ للة ا ع للارو لهنشللر ِّالحوعُ للذ ،الرُ للاه. .الثانيةِ1299:ل. 9111/

991

 ا ل ل ل ل للامذ حك ل ل ل ل للا الق ل ل ل ل للرآن لهق ل ل ل ل للرطيب .111/2 :نش ل ل ل ل للر َار الش ل ل ل ل للعب ،الق ل ل ل ل للاِرة .الثانيةِ1179:ل ،حتقيق أمحن عَن العهيم اللَِّين.
 احلركللات االجحواعيللة :حتللوالت الَنيللة ِّانفحللا ا للال .رللت لهللنكحور إب لراِيم الَيللومْ غللام،منشور عهى ا وقذ اإللكجرِّين" :إسال أِّن الُن".
 احلرك للات االجحواعي للة ا فِ للو ِّالح للارُخ .لهَ للاحثني( :ربي للذ َِِّ للةِّ ،جوعُ ل ك للكال) ،ر للتمنشور عهى ا وقذ اإللكجرِّينhttp://www.hic-mena.org/homea.htm :
 عاَ ا علاَ يف ِللنا خل العَللاَ البلن القلليم حتقيللق الشليخني عَللن القلاَر ا رنللا ِّ ِّكللعيبا رنا ِّ مؤسسة الرسالة ب ِّتِ1217 :ل. 1287 .
 كر احلكم العطائية لهشرنوِّب. كر النوِّا عهى صحي مسهم .نشر َار إحياِ الجراذ العرِّب ب ِّت . .الثانية:ِ1129ل.
 عار للة ا حللوذا بشللر سللنن الجرمللَاِّ ،ب بكللر بللن العللرِّب ا عللافرا ،نشللر َار الكحللبالعهوية ،ب ِّت.
 فح الَارا كر صحي الَخارا ،البن حكر العسقالين ،نشر َار ا عرفة ب ِّت. الفك ل للور السياس ل للْ ِّاحلرك ل للة اإلس ل للالمية ب ل للا رَْ ،راس ل للة يف الح ل للنافذ االجحو ل للاعْ .فرُ ل للنا نصلارا .منشللورات الفرقلان الللنار الَيضللاِ( .سهسلهة :اخللجرت لكللم رقلم )1:مطَعللة النكللا
ا نُنة . .ا ِّىلِ3043 :ل.4444/
 قناَُ للا الص للالة :مشل للاِنات يف من للاعل ا و للال ،فرُل للن ا نص للارا ،نش للر َار الكهول للةمصر/ا نصورة . .الثانيةِ1299:ل. 9119/
 وو فحاِّن كيخ اإلسال اإلما بقْ النُن بن بيوية .مجذ ِّبربيب عَن الرمحن بن ِمونبن قاسم ِّابنه ِمون .مكحَة ا عارو بالربا  ،ا رْ.
 مفِللو العا يللة ،بللألي فرُللن ا نصللارا منشللورات رسللالة القللرآن رقللم .1:طَللذ َار الكهوللةمكناس /ا رْ. 9116 :

991

 كش اِلفاِ ِّمَُا االلحَاس عوا اكحِر ملن ا حاَُلت عهلى ألسلنة النلاس ،إلمساعيلا بلنِموللن العكهللوين ا راحللْ .حتقيللق أمحللن القللالإ ،نشللر مؤسسللة الرسللالة ب ل ِّت . .الرابعللة:
ِ1515ل.
ل كهيات رسائا النور بألي بنُذ الَمان سلعين النورسلْ برمجلة إحسلان قاسلم الصلاحلْ ،نشلر
َار ( سوعلر ) لهنشر ،فر القاِرة  9مصر ِ 1219ل /ا وافق . 1992
 لسللان العللرْ ِّب الفضللا مجللال الللنُن ِموللن بللن من للور اإلفرُقللْ ا صللراَ ،ار صللاَرب ِّت.
 للالس القللرآن ،بللألي فرُللن ا نصللارا ،منشللورات أل لوان م ربيللة ،مطَعللة النكللا ا نُللنة،النار الَيضاِ.
 و للذ الَِّائ للن ليفم للا عه للْ ب للن أِّب بك للر ا يثو للْ نش للر َار الرُ للان له لجراذ/الق للاِرةَِّ ،ارالكحاْ العرِّب/ب ِّتِ1217 :ل.
 معكم مقاُيس اله ة ِّب احلسني أمحن ابن فارس حتقيلق عَلن السلال ِلارِّنَ ،ار ا يلاب ِّت : ،ا ِّىلِ1211 :ل. 1221/
 ا فللرَات يف غرُللب القللرآن .بللألي أِّب القاسللم احلسللني بللن ِموللن ،ا علرِّو بالراغللبا ص للفِاين .حتقي للق ِمو للن س للين ك لليالين .طَ للذ ك للركة مص للطفى الَ للاِّب احله لليب ِّأِّالَه
مصرِ1181:ل. 1261/
 ا قاِّمة ا ننية :منارس العوا ا واِ ا ِّأككاله ،لهنكحور عَن ا اَا خه  .نشرمؤسسة ا راذ العربية (إ ) . .ب ِّت ،لَنان.
 ا وافقات ليفما أِّب إسحاق إبراِيم بن موسى الشلاطيب(ت ِ084:ل) بشلر الشليخ عَلناهلل َراع .نشر َار ا عرفة .ب ِّت . .الثانية.3801/3181 :
 ميثلاق العِللن يف مسلالك الحعللرو إىل اهلل .بللألي فرُلن ا نصللارا .مطَعلة أنفوبرانللو فللاس/ا رْ.
فهر المحتويات

 اإلهدا .......... -خطبة الكتاب .................
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 تمهيد في سبا مقدمات منهجية ..............ا قنمة ا ِّىل بني ُنا َِا الَمان
ا قنمة الثانية :بني َُ َن غا َِا ا شرِّ  ،من "احلركة" إىل "النعوة"
ا قنمة الثالثة : :النال الشرعْ بني "احلركة اإلسالمية" ِّبني "َعوة اإلسال "!
ا قنمة الرابعة :اإلنسان ِو القضية!
ا قنمة اِلامسة :يف ِّالُلة اهللِّ ،بنب الشأن النعوا!
ا قنمة الساَسة :يف السياسة ِّالقصال اإلسالمْ ا عاصر
ا قنمة السابعة :يف أقسا مشرِّ الفطرُة
القضية ...............

 -الف ل الوس :الفطرية مدخل إلى تأسي

المبح الوس" :بعثة التجديد" دراسة في المفهوم ...........
المبحـ الثــاني :الفطريــة نقلــة نوعيــة :مــن الحركــة اإلســالمية إلــى دعــوة اإلســالم
...

 الف ل الثاني :في الفطرية :القضية والمفهوم ....................المبح الوس :الفطريةُ وقضية الدين ......................
المبح الثانيِ :
الفطْ ِريَّةُ دراسة في الركان والميالك ....
 الغوسالتك الجربوُةَ تلهفطغ ترُعتة:
ََ َ
 ا سهك ا ِّل :النخول يف الس القرآن ا سهك الثاين :بالغ الرساالت. ا سهك الثالت :تربا َ تالفطغ ترُعتة
َ

 الف ل الثال  :التجديد الفطريَ :م َعالِ ُمهُ المنهجية وقَضايَاَُ العُمرانية ........ِ
لمنهجية للتَّ ْج ِديد الفطري .......
المبح الوس  :في ال َْم َعالِ ِم ا
ا غعهَ َم ا ِّل :الح َعن َاِّ َل ال َق غر تآينَ
َ
 ا غعهَ َم الثاين :اإلمامةَ العتغه تويعةَ
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 الغوعهَم الثالتُ :سر النععوةت ِّبساطَةَ الغو َف تاِيم
َ
َغ َ
َ غَ غَ َ َ
 الغوعهَم العرابذ :الحعلغن ت يم تا
الفطغ تر َ
َ
َغ َ
ا َحت الثاين :الحكنُن الفطرا ِّقضاُا العوران الَشرا ...
 القضية ا ِّىل :الحوحين القضية الثانية :العَاَةِّ .أِم رموعِا فرُضة الصالة القضية الثالثة :ا حوذِّ .نوابه ا ِّىل إيا ِْ "ا سرة" با فِو اإلسالمْ. القضية الرابعة :عهم النُن يف جتنُن ا ناِيف العهوية: ا ِّل :بعت الثقافة الفقِية الجراثية؛ فِوا ِّبناِّالالثاين :جتنُن أصول الفقه بعوقه ا قاصنا.
الثالت :جتنُن "أصول الفقه السياسْ"
 -خاتمة ............................

-الملح  :برنام الربانية ......................................

............................
..........................
ل ل ل ل ل للانحِى.
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