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 بسم اهلل الرمحن الرحيم   
 

ُالِفْطِريَّةُ 

 ِبْعثَـُة التَّْجِديِد اْلُمْقِبَلةُ 
 ِمَن اْلَحرََكِة اإلْساَلِميَِّة إلى َدْعَوِة اإلْساَلمِ 

 ـــــــــــــ
 َمْدَخٌل ُقرآني

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
َِم بت َللل غت عتهغلللم  )) َِ لللَوا ِغ َتَُن أََهَولللوا َأ لللنتا َملللن َاَ لللاع اهللَ  ََِّملللا َ َلللم م لللن . بَلللات ابلعََلللَذ العللل ِغ َفَولللن َُل
نَ  رُت ا !نعاصت َِ ََِك لتهن ُنت َحنتيفاً فتطغَرَة اهللت العِتت َفطََر النعاَس َعَهيلغ َهغقت اهللت . َفأَقتمغ َِّجغ َذلتَك . الَ بَلَغنتَُا ِلت

َُن الغَقي مَ  ثَلَر النعاست الَ َُلعغَهَوونَ . الن  لَن . َمنتيَتنَي إتلَيغهت َِّابلعَقوَه َِّأَقتيَووا الصعاَلةَ . ََِّلكتنع َأكغ َِّالَ َبَكونَلوا مت
لرتكتنيَ  مغ َفرتَحللونَ . الغَوشغ ِت ُغ َللا لَلَن ْ  مت َغ لل للَيعاً َكلَا حت َِمغ ََِّكلانَوا كت َتُللنَل َتَُن فَلرعقَللوا  للَن العل -92:الللرِّ (( )!مت

11.) 
 

 ..إهـداء
 

 ..إىل مَحعالت رتَسااَلتت الَقرآن   
َا إىل اهللت، بَلَعََناً َِّباَلغاً السع   ..التكتنَي ِبت

ا الَعَمان ََ َا ِمتََن ِ  !الغَوَكابتنتَُن ِبت
 ..إىل َبالَبتات الهعياِلت اِلغَضغر

بت السعَحر ََحارُت ا مت َِ َِ ا َِّرَجا َِ  !الغَوَربل َهةت َخوغفَل
ََيولت الَ َغلر  ..إىل َطالَئتذت اِلغ
ا  َت  َِ َةت بتَسَنابتكت  يَب الَفحغ ت الغَوَتنيالغَوورُت

 !َساَلماً ِّأَماناً لهَعاَلوتني
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َتقت الغَوؤغمتنت  ْت الصعا ََا َيالت الشع َتَُن َُلََله َ وَن رتَسااَلتت اهللت َََِّيغَشوغنََه َِّالَ .. إىل أجغ ﴿الع
يَاً ! ََيغَشوغَن َأَحًنا إتالع اهللَ   (1)﴾!ََِّكَفى بتاهللت َحست
ََتت  ِغ .. إلَيغَكمغ َسا َتهت الهعَوَعاتَأ َِ  ..!نتا 

 .فريد األنصاري: خادمكم المحب
 

 ُخطبة الكتاب
ِّسلللي ات  ِّنعلللوذ بلللاهلل ملللن كلللرِّر أنفسلللنا حنولللنه ِّنسلللحعينه ِّنسلللح فره، ،إن احلولللن هلل

ِّأكللِن أن ال إللله إال اهلل، . مللن ُِللنه اهلل فللال مضللا للله، ِّمللن ُضللها فللال ِللاَا للله. أعوالنللا
 بهلللل الرسلللالة، ِّأَن ا مانلللة، ِّنصللل . عَلللنه ِّرسلللولهِّحلللنه ال كلللُرك لللله، ِّأكلللِن أن ِمولللنا 

 .ا مة، ِّجاِن يف اهلل حق جِاَه؛ حىت أباه اليقني
صللهى اهلل  أمللا بعللن؛ فللقن أصللنق احلللنُت كحللاْ اهلل بعللاىل، ِّخلل  ا للنا ِللنا ِموللن

 .النار ، ِّكر ا مور ِمنثاهتا، ِّكا ِمنثة بنعة، ِّكا بنعة  اللة، ِّكا  اللة يفعهيه ِّسهم
لللمع  َِ ، ِّأعلللوَذ بلللَك أنغ  الهع لللاع أِّ َأَ لللاع، ِّأعلللوَذ بلللَك أنغ أَعتلع أِّ أََعلع إين أعلللوَذ بلللَك أن َأ ت

َْ أَِّ َُلغ َلللى عَ  ، ِّأعلللوَذ بلللَك أنغ أبغ تللل ْع لللَا عهللل َِ لللَا أِّ َأغ َِ لللم أِّ أَأهَلللم، ِّأعلللوَذ بلللَك أنغ َأجغ
! ْع هَلللَأأهت

َتهَلللللللللللللل نَللللللللللللللة ، أللللللللللللللاِرة  أِّ باطنللللللللللللللة ، َمقغ بتَرة  ِّأعللللللللللللللوذ بللللللللللللللَك مللللللللللللللن كللللللللللللللا بَهتيعللللللللللللللة  ِّفتحلغ  !ة  أِّ َمللللللللللللللنغ
، ِّأعلوذَ  ، ِّ أعلوذ بلَك ملن العكلَ ِّالكسلات َلََنت َِمع إين أعوَذ بَك ملن ا لم  ِّاحلغ َل الهع ت بلك ملن ا غ  بغ

رت الر َجال ِغ ُغنت ِّقَل ، ِّأعوَذ بَك من َغَهََةت النع  !ِّالَخات
للمع إين أعللوَذ بللَك  َِ للنغ عَ الهع ، ِّمت للَوةت الَقهغللبت ِّطَ غيَللانت الَقهَللمت للنغ َقسغ ! ُغلللت الَََصللرت ِّعَلعللةت اله َسللانمت

لًون َمطَلا    كَ وَذ بت عَ أَ ِّ  َِ لنغ  َمذ، ِّمت لنغ َعلنيغ  الَ بَلنغ َرِّب  متنغ عتهغم  الَ َُلنلغَفذ، ِّمتنغ قَلهغب  الَ ََيغَشلذ، ِّمت
لا! ََِّك ٍّ َمحعََذ َِ لا، َِّملا َُلهغقتلْ الشعليغطَاَن بتَرَ ا َِ َوا لْ ََِِّ لنغ نَلفغست َِمع مت لنغ  !ِّأَعوَذ بتَك الهع لمع مت َِ لا الهع َِ ََن 

لللا َِ لللا! طَ غَيانتلللهت َِّطَ غَوا َِ َوا لللا بتحَلقغ لللنغ َفَكورتَِ ا مت َِ لللوغ ا! َِّاعغصت َِ لللَنا ا ََِِّ َِ لللا َصلللاَلَح َِ لللا ! ِّأ غتوغ َِ أنلللَو َِّلتيَل
ا َِ  !ََِّموغاَل

 ؛أما بعن مث
 :فقن قضية َِا الكحاْ راجعة إىل إثَات أمُرن اثنني
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ارا بني ا مة ِّخصومِا قن َخا مرحهة أخرن إثَات أن طَيعة الحنافذ احلض: أِّ وا
للان ال للرِّب اليللو  قائوللا عهللى ! مللن بارَيلله، مرحهللة ذات اخللحالو كوللْ ِّنللوعْ حيللت صللار الِر

ْ  ا نُلللن الفطـــرة اإلنيـــانيةبلللنم   يف َُنِلللا، ! يف ا ملللة؛ ملللا أعهِلللا قابهلللة لالبلللحال  الَعلللوغَلوت
ة، ِّيف سياسللحِا، ِّاقحصللاَِ ا، ِّعوراهنللا، ِّسللائر يللا عيشللِا عهللى ِّأخالقِللا، ِّقيوِللا احلضللاُر

نعلم، قلن ! ما نعحقن أنه مل مير مثهه يف الحاُرخ ِبَا العوق، ِِّبلَه اإلحاطلة ِّالشلوول !اإلمجال
َئيلة !مرت عهى ا مة فل  أنكلى ِّأكلن لرة . لكلن بأكلكال ِّصلور ج  –ِّالعيلاذ بلاهلل  -فل  مُر

ن أخلرن، كولا ِّقلذ ملراراً يف لكنِا كانو بضْر من ا مة جانَا َِّن جانب، ِّبث  قضلية َِّ 
ِّإن سلاَ ا ملن  نسلَيا   !أملا اليلو  فاِلطلب أَِلى !الحاُرخ، من االبلحالِ بفل  اِللوو ِّا لو 

للا إال جاِللاهلل بللاهلل  !ِّا مللن العللا  نعوللةهلل مللن اهلل ع يوللة –كثلل ا مللن الللَالَ اإلسللالمية  ال حيقِر
ة  إال أن اِلطلللر ا نُلللن ملللذ – !أِّال، مث جاِلللاهلل بلللالواقذ ِّبالحلللاُرخ ذللللك ملللن الناحيلللة احلضلللاُر

بوسللائا ! أكلن؛  نلله ُسللحِنو الوجللَو الشخصللاين لهمللة بأكوهله، ِّحيللاِّل اجحثاثلله مللن أصللهه
َْ العسكرا منِا أقاع قوًة ِّأِوَن بأث اً ! أكثر بنم اً ِّأكن ب ي اً   !رما كان ا سهو

إال  ِّليسللو ِمللن ا مللة اليللو ! نعللم؛ لللن ُللحوكن ال للْر مللن ذلللك أبللناً؛ بهللك عقيللنبنا
ة  ًِ، موقلذ  -إن كاِ اهلل  -بشائر يف طُرق العَو إىل اعحالِ موقعِا الَا جعهِا اهلل فيله ابحلنا
لَغَحمَ : ))فقيلا ِلْ فل  الحوحليال ِّاالبلحالِ! الشلِاَة عهلى النلاس لا  أَ غ َحست َنعلَة ََِّلوع َخَهواغ ا غ َأن بَلنغ

َتَُن َخَهوغاغ متن قَللَغهتَكم معسعل َِ َُأغبتَكم معَثَا الع َم الغََأغَسلا َِ َِ  حلغ َتلَلواغ َحلىتع َُلَقلولَ  َِّالضعلرعا َتَُن  َِّعَلغ الرعَسلوَل َِّالعل
للبهلل  للَر اهللت َقرُت للَر اهللت َأال إتنع َنصغ للحَليغَأَس الَرَسللَا ( ))912: الَقللرة(()!آَمنَللواغ َمَعللَه َمللىَت َنصغ َحللىتع إتَذا اسغ

  َ للللللمغ قَللللللنغ َكلللللل َِ للللللَِّأَنَللللللواغ أَنلع َِمغ َنصغ للللللنغ رَنَا فَلنلَ بَواغ َجللللللاِ ْ َمللللللن نعَشللللللاِ َِّالَ ُلَللللللَرََ بَأغَسللللللَنا َعللللللنت الغَقللللللوغ ت كت
للرتمتنيَ  مغ َِّاهللَ َمللحتَم : ))ِّقللال سللَحانه( 111:ُوسلل (()!الغَوكغ ِت ِت َوا للَنَِّن لتَيطغفتللَؤِّا نَللوَر اهللت بتللأَفلغ َُرُت

َنَ ! نَورتهت ََِّلوغ َكرتَه الغَكافتَرِّنَ  َتا أَرغَسَا َرَسوَلَه بتا غ َو الع َرَه َعهَلى اللن ُنت َكه لهت َِّلَلوغ  َِ ِت ق  لتَي غ ن ََِّتُنت احلَغ
للللرتَكونَ  ِّبعللللل أِللللا العهللللم ا عاصللللُرن ُللللرِّن أن ال ِللللور عهللللى (. 2-8: الصلللل (()!َكللللرتَه الغَوشغ

 !إيا ُكون بعا ية اإلسال  الِت سحححقق يف َِا العصر" النُن كهه"
ب ِلللور ِلللَا  -هيللله ِّسلللهم صلللهى اهلل ع -ِّملللن ِنلللا بلللوابرت ا َشلللرات علللن رسلللول اهلل 

لله ! الللنُن عهللى ا ره كهِللا كفينللا مللن ذلللك ِللَا اِلللل النَللوا الصللحي  ا هللي ، الللَا ُرُِّ ُِّ
صللهى اهلل عهيلله  -مسعللَو رسللول اهلل  : قللال –ر للْ اهلل عنلله  -متلليم الللنارا  الصللحاِّب ا هيللا
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ارَ : ))ُقول -ِّسهم  َِ َر َما بَلَهَل الهعيغَا ِّالنلع ا ا مغ ََ َهَ نع ِ َرَك اهللَ بَليغلَو َملَنر  ِّالَ َِّبَلر  إالع ! لََيَلغ ِّالَ َُلحلغ
َتَل اهللَ  لللاَلَ ، َِّذال  َُلل ، عتلللَ اً َُعتللََ اهللَ بتللهت اإلسغ ََل  َذلتيللا  َ  أِّ بتللل لل َُت َُن، بتعتللَ  َع ا اللللن  ََ َخهَللَه اهللَ ِلل َغ  بتلللهت أ

رَ  َنِّ أن العامل مِيأ  َا اليو  أكثر من أا ِّقو مضلى( 2!(()الَكفغ م ملا ُكحنل  ِّاقلذ رغل! ُِّ
 !ا سهوني من ِمن ِّف 
إذ ال ُححقق ما بعنِا من فَللَرٍ  إال ملا ! الِت يف آُة الَقرة  ا حَقِا( حىتع )لكن عَارة 
للرة! قَهِللا مللن  لليق ِّحللٍر للْ يف ِللَا العصللر فحنللة كللنُنة ِِّمنللة مُر !  للا َِّرهَتللا ِّ للا إبعاهَنللا! ِِّ

بعصلل  بفطللرة اإلنسللان ا سللهم اليللو  أهوللات مللن الشللَِات ِّالشللِوات ذات طَيعللة أخللرن، 
َللاً، مللا ِللو فللرهلَل ِِّّطللنهلل ِّأمللة حَلله بشللىت الوسللائا الثقافيللة، ! َرَغَللاً َِّرَِ فللححطم َِّححَلله ِّمتسللخ ُِو

ة إخل؛ لحلنحا بله ...ِّالحعهيوية، ِّاالجحواعيلة، ِّاالقحصلاَُة، ِّاإلعالميلة، ِّالسياسلية، ِّالعسلكُر
يعةت اِلرساِ، عَناً خسيسا ل وت َِ َََركت الََل َلَولةت يف  أهولاتهلل للن جلٍر ِلَه ا ملة منِلا ! طاغوت الَعوغ

 !يف العامل اإلسالمْ كث  -كوا نرن اليو    -ِّ حاُاِا ! بسِولة
فرداً  -إن التحدي قائم اليوم على تحرير اإلنيان الميلم ! وههنا مدار المعركة

ــْوَلِمي   -وأمــًة  ــَد ! اداً عقيــدًة واقافــًة واعتماعــاً واقت ــ !مــن ألــالس اقســترقاو الَع َق لقــد فـَ
ً اً  -بما هو عبد خـال     –الميلم اليوم كثيرا من خ ائ ه الفطرية  وكـاد ي ـير عـ

خادما لير ! من منظومة اآلخر الحضارية، لكن على شكل ذرة تافهة تدور على الهامش
تمامــا علــى وهان هــدا الحــدي  ! ومفعــوقً بــه ليــر فاعــل! مخــدوم، وميــتهِلكاً ليــر منــت 

ا َمـكَ   مْ كُ يْ لَـى عَ اعَ دَ تَـ أنْ  مُ َمـالُ  كُ وِشـيُ : ))يب، من قوله عليه ال ـالة واليـالمالنبوي الره
ــ لْ بَــ :قــاسَ  ؟د  ِئــمَ وْ يَـ  نحــنُ  ة  لَّــقِ  نْ وِمــ :لٌ ائِــقَ  اسَ فَقــ !اهَ تِ عَ ْ ــى قَ إلَــ ةُ َلــكَ ى الَ اعَ دَ تَــ   د  ِئــمَ وْ يَـ  مْ تُ أنـْ
ـــ ا ِ ثَـــغُ كَ   ا ٌ ثَـــلُ  مْ كُ نَّ ِكـــولَ  ؛يـــرٌ ثِ كَ   ،مْ كُ نْ ِمـــ ةَ ابَـــهَ مَ الْ  مُ كُ و  دُ َعـــ ورِ دُ ُصـــ نْ ِمـــ ا ُ  نَّ عَ ًِ ـْنـــيَـ لَ وَ  !لِ يْ اليَّ
ــيَـ لَ وَ  ــ ا ُ  نَّ فَ دِ ْق ــي قُـ ِف ــوَ  مُ كُ وبِ ُل ــقَ  فقــاسَ  !نَ هَ ال ــ :لٌ اِئ ــا رَ َي ــ !ا ِ  وسَ ُس ــوَ وَم ــ :قــاسَ  ؟نُ هَ ا ال  ب  ُح

                                                           
كولا رِّاه ابلن حَلان، . رِّاه أمحن، ِّاحلاكم، ِّابن مننه، عن متيم النارا مرفوعا، ِّقال صحي  اإلسناَ  2

ِّصححه الشيخ كلعيب ا رنلا ِّ  . ِّاحلاكم، ِّالَيِقْ، ِّالطلاين يف الكَ ، كهِم عن ا قناَ بن ا سَو
كوللا صللححه ا لَللاين يف السهسللهة ". إسللناَه صللحي  عهللى كللر  مسللهم: "قلله عهللى ا سللنن، ِّقللاليف بعهي

 .الصحيحة
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الخال ة  ، وتلك نتيجة طبيعية لمروقه عن مدار العبدية (. 3(()!تِ وْ مَ الْ  ةُ يَّ اهِ رَ كَ ا وَ يَ نْـ الد  
 !إلى شرك الهوا  والشهوات، التي ضلت به في ظلمات الوانية العالمية الجديدة

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

 !بمنهاج فطريسهوبة أِّ ا خرِّمة، لن بَعا ج أِّ لن َبسجرجذ إال ا 
، بمــا هــي منهــاٌج فــي العمــل "الِفْطرِيَّــةِ "ولــدلك كانــت ورقــات هــدا البحــ  فــي تقريــر 

الدعوي، قائم أساسـا علـى أصـوس الفطـرة، كمـا هـي معروضـة فـي القـرآن الكـريم واليـنة 
ــنف  وفــي وبمــا هــي محاولــة قســتعادة دور الــوحي ال. النبويــة تربــوي واقعتمــاعي فــي ال

تخـــري  : المجتمـــا، الـــوحي الـــدي قـــام منهاعـــه الشـــمولي علـــى هـــد  أســـا ، أق وهـــو
مقـام "علـى مـا يقتضـيه ! الدي هو مناط كل شي  فـي الـدين والـدعوة !"عبد ا "نموذج 
الخال ــــة  ، مــــن توحيــــد لــــرب العــــالمين فــــي اقعتقــــاد والثقافــــة واقعتمــــا  " العبديــــة
بَـِل )): بنـا  علـى قولـه تعـالى. ة واققت اد، وفي سائر مجاقت العمران البشريواليياس

 !َفَمن يـَْهـِدي َمـن َاَضـلَّ ا ُ؟ َوَمـا َلُهـم م ـن نَّاِصـرِينَ . اتَـَّبَا الَِّديَن ظََلُموا َأْهَواَ ُهم ِبَغْيِر ِعْلم  
يِن َحِنيفـاً ِفطْـَرَة اِ  الَّتِـي فَ  َهـافََأِقْم َوْعَهَك لِلد  ْبـِديَل ِلَخْلـِ  ا ِ . طَـَر النَّـاَ  َعَليـْ َذلِـَك . قَ تـَ

ــي مُ  يُن اْلَق ــد  ــَر النَّــاِ  قَ يـَْعَلُمــونَ . ال ــاَلةَ . َوَلِكــنَّ َأْكثـَ ــوا ال َّ ــوَُ َوَأِقيُم ــِه َواتَـُّق ــيَن ِإلَْي َوقَ . ُمِنيِب
ـــَن اْلُمْشـــرِِكينَ  ُـــوا ِم ـــنَـُهْم . َتُكون ـــوا ِدي ـــَن الَّـــِديَن فـَرَُّق ـــَدْيِهْم ِم ـــا َل ًْب  ِبَم ـــ ـــل  ِح ـــَيعاً ُك ـــانُوا ِش وََك

 (.11-92:الرِّ )((!َفرُِحونَ 
َاْ، ِّبعينا عن َحلَرٍت  ة، من مضاُق ا واعات ِّالحن يوات ِّا ح فَعينا عن خورا  الفطُر
ا مسلاِ ِّا صلطهحات ِّا لقلاْ، ِّملا ُجربلب علن ِلَه ِّبهلك ملن بصلنيفات ِّبعقيلنات؛ نعللَو 

عوبنللاإىل النَللذ ا ِّل يف َُننللل نعلللَو إىل ربيللذ القلللرآن الصلللايف؛ . نعلللَو إىل بسلللاطة اإلسللال . ا َِّ
. لنسوْ ا عاين كوا مساِا اهلل، ِّنص  احلقائق كوا ِّصفِا رسول اهلل، صهى اهلل عهيله ِّسلهم

فاحتني قهوبنا للرِّ  القلرآن، عسلى أن نحهقلى حقائقله اإلميانيلة، ِّنجرقلى مناعلله الربانيلة، يف سلَيا 
وهــو َمــَداُر الــدين كــل ! فــدلك هــو بــاب النجــاة الخــروي أوَّقً . نُللة هللالحخهللق مقللا  العَ

                                                           
، ِّابن أِّب كيَة، عن ثوبان مرفوعا، ِّصلححه ا لَلاين يف السهسلهة الصلحيحة،   3 أخرجه أمحن، ِّأبو َاَِّ

 .ِّيف ا امذ الص  
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اً ِّأمللللًة  -مث ِلللو مفحللللا  اِلللللرٍِّ باإلنسللللان ا سللللهم ! الــــدين مللللن أهوللللات الحيلللله العللللو ْ  -فلللَر
لر الكهلْ ملن اسلجرقاقه ملن محهِلا ِّاعحصلم ِبلا ََِّصلَا ِّانحصللر، . ا عاصلر، ِّبهلك ِلْ راُلة الححُر

َ  ِّانكسللر كفيللك منِللا قوللله . كهيللات القللرآن الع لليم قاطعللة ِبللَا ا نِللٍاِّ  !ِّمللن خاهنللا اهنلل ُِّ
رت َأنع االَ )): بعللاىل يف ِللَا السللياق ذابلله َ كغ للن بَلعغللنت اللل نَللا يفت الَعبَللورت مت َيرِاـَُهــا ِعَبــاِدَي رغَه ََِّلَقللنغ َكَحَلغ

ا لَََالَ  .ال َّاِلُحونَ  ََ َِ َلًة ل هغَعلاَلوتنيَ  َك إتالع ََِّملا أَرغَسلهغَنا !ل َقـْوم  َعابِـِدينَ غاً إتنع يفت  َلا َُلوَحى  .َرمحغ قَلاغ إتيع
َا إتَ ََكمَ  نهلل  إتَِلع أَيع  (.118 -115 :ا نَياِ(() فـََهْل أَنُتم م ْيِلُمونَ  .إتَلههلل َِّاحت

نعللللره ِّرقلللات ِللللَا الكحللللاْ، َِّن أن حنللللر  عهللللى  -بعللللون اهلل  –فعهلللى ِللللَا ا سللللاس 
ال ما َل عهيه سَيا القرآن، ِّأركن إليه منٍِا النيب عهيه االسح ثار بهقب أِّ الححيَ إىل ف ة؛ إ

بوسللللائا العهللللم ِّقواعللللن  -جِللللن ا سللللحطا   -محوسللللهني إىل ذلللللك  .أفضللللا الصللللالة ِّالسللللال 
عة حُرصللني عهللى االسللحفاَة مللن بللراذ ا مللة يف ِللَا ا للال، بللنِاً  يللا القللرآن ا ِّل، . الشللُر

بأبَلاعِم ا خيللار، ِّبفقِلاِ ا مصللار، ِّمللا أصلحاْ رسللول اهلل صلهى اهلل عهيلله ِّسلهم، ِّمللرِّرا 
 ًِ َِّرعثَوَه  َه ا مة ملن منلاِيف يف الفِلم، ِّقواعلن يف االسلحنَا ، الا بوارثلوه بلوابراً كهيلا، ِّاسلحقرا

للا، عللن الصللحابة الكللرا  الللنعوة اإلسللالمية عللل الحللاُرخ إىل ُومنللا " َقَصللالَ "مث مححَعللني . معنُو
لة حقع  ملراعني . ِلا، ِّال منكلُرن  ا حركلة أِّ طائفلة فضلَهِاَِا، غ  ِا وني أا جتربلة َعُو

َملللان  َُا لهوواقللل  ِّا حكلللا ، ِّالححقيلللق  ناطلللات الحصلللورات ِّا فِلللا ، خصلللوَ  ال عنلللن الحنلللل
ِّا كان، من ا مة ِّالوطن ِّالشعب ِّالحاُرخ، ِّما اسحور من خصو  براثه اللنُ  ِّالسياسلْ 

سلائهني اهلل أن أنَنلا ملواطَن . ِّ إمجاعا كلرعياِّالثقايف ِّاالجحواعْ، ما مل َيال  نصا قطعيا أ
َالَق الضاللة ِّاِلطا َلا، ِّأن ُقينا م  !ال

ِّعهيللله، فلللقن كحابنلللا ِلللَا اللللَا نقنمللله اليلللو   حَحنلللا ِّقرائنلللا الكلللرا  عاملللة، ِّ ِلللا الشلللأن 
لللة  يف فقللله اللللنعوة اإلسلللالمية، بحضلللون  -محوا لللعة  –اللللنعوا ملللنِم خاصلللة، عَلللارة علللن رُ 

ة ِّبطَيقية بأصيالت منِاجية، و لَلك ُنقسلم . ن ُر اللِت ِلْ فيولا " اِلطَلة"َِّن ِلَه  -ِِّ
ِّقن قسونا الفصلول إىل . إىل متِين ِّثالثة فصول ِّمهحق –برن، ِّاِلامتة الِت بهخال نحائكه 

 .مَاحت عهى حسب ما بحضونه من قضاُا
 .متِن لقضاُا الكحاْ" مقنمات منِكية"فالحوِين ِو يف بناِ سَذ 
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ة: "ل بعنوانِّالفصا ا ِّل صي ا َحلت : ِّفيله مَحثلان". منخا إىل بأسيس القضية الفطُر
ة نقهة نوعية: "ا َحت الثاينِّ . ا فِو َراسة يف " بعثة الحكنُن" :ا ِّل يف ملن احلركلة : الفطُر

لة: "ِّأملا الفصلا الثلاين فِلو". اإلسالمية إىل َعوة اإلسلال  ِّفيله ". القضلية ِّا فِلو : يف الفطُر
لللة ِّقضلللية اللللنُن: "ا ِّل يفا َحلللت : مَحثلللان الفتطغرتُعلللَة َراسلللة يف : "ِّا َحلللت الثلللاين". الفطُر

معالتوه ا نِكية َِّقضلاَُاه : كنُن الفطراحال: "الفصا الثالت فِو يف ِّأما". ا ركان ِّا سالك
نتُلللن الفطلللراحع يف الغَوَعلللاملتت ا نِكيلللةت له: "ا َحلللت ا ِّل. ِّفيللله متِيلللن ِّمَحثلللان". الَعورانيلللة  ".كغ

 ".الحكنُن الفطرا ِّقضاُا العوران الَشرا: "ا َحت الثاين يفِّ 
لللَن الَكهتَولللاتت إىل الر َسلللااَلتت : "ِّأمللا ا هحلللق فِلللو يف فلللْ ِّفيللله ". برنلللاميف الرعبعانتيعلللةت مت متِيلللن بعُر

باللنلللاميف طَيعلللًة ِّغاُلللًة، مث علللره مقلللرر بربلللوا ُحكلللون أساسلللا ملللن  ووعلللة ملللن الرسلللاالت، 
قلة اللجراجم الفقِيلة للنن ا سحخهصة من النصو  َعوغ عهى طُر ة، َِّ ت   القرآنية ِّالَيانات النَُو

ثتنَي، مربَلللًة عهلللى منِلللٍا بربلللوا ُحلللنٍر بصلللاحَه علللل ملللناٍر الحخهلللق بصلللفات الربانيلللة؛  الغَوَحلللن 
 .ِّذلك قصن الحأِيا  وارسة العوا النعوا

 .الصات لهعواِّيف ا خ  ِّ عنا خامتة عامة، برجذ عهى ما سَق باسحخال  نحائيف ِّخ
لا  َِ لنغ بتَغنت بهك قضاُا حاِّلنا منارسحِا يف َِه الورقات؛ عسى أن ُقيل اهلل  ا َمنغ ََيلٍر مت

 !َحَ اً نافعا
ِّال أنسللى بعللن ِللَا أن أكللكر السللاَة العهوللاِ، مللن بعللل أكللياخنا ِّإخواننللا، ِّكللَا بعللل 

للللة يف ا للللال الللللنعوا، اللللن بكرمللللوا بقللللراِة فصللللول ِللللَا  الكحللللاْ، كهِللللا أِّ أِللللا اِللللللة الجربُو
با إن  أذكر أن بعل فصوله كان عَارة عن عولا . بعضِا؛ فأفاَِّنا مهحوأاهتم ِّبوجيِاهتم

لق َاِم اهلل . مجاعْ؛ ملا نلال ملن الحصلحي  ِّالحنقلي ، اللَا اكلح ا فيله بضلعِم بلرِّ  الفُر فكل
َاِ  .ع  ِّعن اإلسال  خ  ا 

ِّصلهى اهلل عهلى سليننا ِمولن، . إال بلاهللذلك، ِّإيا ا وفق من ِّفقه اهلل، ِّال حلول ِّال قلوة 
 .ِّعهى آله ِّصحَه ِّسهم بسهيوا

َُحون  – ِّكحَه فُرن : ِّغفرانه، الفق  إىل رمححه ِّر وانه عفوه عَن ربه، راجْ –مكناسة ال
َرجلْ السكهواسلْ، غفلر بلن احلسلن ا نصلارا ِّقلن ِّافلق متلا  . لله ِّلوالنُله ِّلهولؤمنني اهلل اِل
 . 11/08/2007: ِل، ا وافق لل1428: برج 27: بصنيفه ُو  السَو
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 في سبا مقدمات منهجية: تمهيد

مللللا ُقللللاْر ا علللل  ا نطقللللْ  -خللللالل ِللللَا الحوِيللللن  -" ا قنمللللة"نسللللحعوا مصللللطه  
للا منطهقلا منِكيللا، ِّأصللال اسلحنالليا؛ لحوجيلله ا َلللة ِّبنلاِ احلكللٍا ِّمللن . لهكهولة، أا باعحَاِر

ا خلالل ِلَه ا  لْ اِلنة لقضلية ملن القضلاُا ِنا؛ فوا من مسألة نقرِر قلنمات السلَذ، إال ِِّ
ِّبيلان ذلللك ِللو  . ا عرِّ لة يف ِللَا الكحلاْ، اللا سلليأت بسلطه مفصللال خلالل فصللوله ِّمَاحثلله

 :كوا ُهْ
ًمان: المقدمة الولى  !بين َيَدْي هدا ال

َمان  َمان  ِّله َمان  -ِّما عسانا أن نقول عن َِا ال  !أل  لسان -يف َِا ال
ا بقلْ كلك  -بوجِِا الكاحل  -" الَعوغَلَوةَ "فِا بقْ كك يف أن  قن اكحسحو فعال  ِِّ

َ بعللللَن يف مالح للللة  يف أنلللله قللللن ا احللللحالل اإلنسللللان قَللللا احللللحالل ا ِّطللللان  مث مللللن ذا ُللللجَر
قحِلللا العاَُلللة  أال بلللنخا ا ملللة  الححلللوالت العا يلللة  أليسلللو ا ره بلللنِّر اليلللو  عهلللى غللل  طُر

 مذ نفسِا، ِّمذ اآلخر اآلن منعطفا جنُنا من باُرخ عالقاهتا 
القنللا  عللن غطرسللحِا؛ اسللحخفافا بللالعْر  -بوجِِللا ا مُركللْ  –أمل بكشلل  الصللِيونية 

 ِّا سهوني، يف أجرأ حركة من بارَيِا جتاه ا مة اإلسالمية؛ اسحعناَا  مر ما 
َملللان اليلللو  لينكشللل  علللن كلللِْ ِّالعلللامل ُحِيلللأ لللله بلللنِّل بحوحلللن ِّبحكحلللا، ! لقلللن بقلللاْر ال

َق  فانطالقللا مللن سللقو  االحتللاَ السللوفيات،  !ِّبرمللوع بقللو  ِّأخللرن بنِللار !ِّبحفللرقِّأخللرن بحولل
: ِّسلللقو  سلللور بلللرلني بنالالبللله السللليويائية العويقلللة، حلللىت أحلللناذ احللللاَا عشلللر ملللن كلللحنل

كللللا، الللللِت َصللللنتَعوغ لنللللا بللللل 2001 ؛ كانللللو موجللللة أخللللرن مللللن بللللاُرخ الحللللنافذ "إخراجِللللا"بأمُر
احلللحالل عسلللكرا يف القلللرن اِللللامس عشلللر ا كلللرا احلضلللارا بحكولللذ؛ لحنطهلللق بلللأكل عوهيلللة 

نخا ال ْر العلامل اإلسلالمْ  !(احلاَا ِّالعشُرن ا يالَا) لا بلال  -بقيلاَة أمُركيلة  –ُِّ غاُع
ِّ علللا ْ جنُلللن لهملللة اإلسلللالمية !قنلللا  سياسلللْ ! فحكلللون العلللراق أكلللل قنطلللرة لهعَلللور إىل غللل

للا ملللن قطلللر إىل قطلللر؛ ِّلكلل ِلللو ا يونلللة : ن مآ لللا ِّاحلللنبحكهيللات محعلللنَة، قلللن جحهللل  م اِِر
ِنا! العو ية احلنُنُة عهى العامل اإلسالمْ  !بعنَت ا ككال ِّا وت ِّاحن: ِِّ
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ِّ ال لللرِّب لهعلللامل اإلسلللالمْ يف صلللوربه ا نُلللنة، احلاصلللهة اليلللو   ثقافيلللا ِّسياسللليا  –إن ال للل
ا  للة يف ِّجلله ا مللة -ِّعسلكُر  مللن حيللت ِللْ أن وللةهلل َمَساُتَسللةهلل  -فقللا  –لليس  ! للو صللفعة قُو

نلةهلل أحيانللا، أِّ خانعلة محخاذلللة أحيانلا، أِّ محواط للةهلل أحيانللا أخلرن؛ ِّلكللن أُضلا مللن حيللت  ِت منا
ة، ِّقومية، ِِّّطنية، با حىت إسالمية أُضا ة فكُر  ِّمل ال  !ِْ مشاُرذ هنضُو

لو اللَا  ُقلححم  !لقن انحِى عمن ِّكالة ا ن وة العربية فلاآلن العلنِّ ِلو اللَا ُشلح ا، ِِّ
َلعغَحقتللاَ  للو الللَا حيللاكتم !الَيللوَت ُِّ َتر !ِِّ للو الللَا ُصللا ُهقللْ القللَل عهللى مللن ُشللاِ كوللا  !ِِّ

أععكلله بكهوللة؛  -أِّ رمللا حللىت عللابر سللَيا  –فأميللا مفكللر حللر، أِّ َاعيللة  !ُشللاِ، ِّمللىت ُشللاِ
ِّال حلىت رللٍر الن لا  العللرِّب اللَا ُعلليل ذللك ا طهللْو  !ِّمل ُعلن َُللاِل! أصلنر أملره باعحقاللله

هقللْ القلل !يف حوعبلله ِّحتللو سللهطانه َل عهيلله ِللو بنفسلله، ِنللا أِّ ِنللاك، يف أا مكللان مللن ُِّ
 !خُرطة العامل اإلسالمْ

إ افة إىل َِه ا ِهكات اِلارجية، فقن أصيَو ا مة بناِ الحآكا الناخهْ منَ 
ِا ا عنوا؛ فوجنِا العنِّ لقوة ! عنة قرِّن َِا الناِ الَا بطور حىت آل إىل اهنيار ِّجَو

الهتا ِّمصائَِاسائ ة، ِّجاِت سهسهة االسحعوارات ال ِّبهك ِْ ! قنمية ِّا نُنة بشىت ُِّ

َكور قََا  –برمجة الحاُرخ ا عاصر حلنُت النيب صهى اهلل عهيه ِّسهم  و . يف ال ثائية -ا  ِِّ
َك ا ََمَم أنغ َبَناَعى َعَهيغَكمغ َكَوا َبَناَعى اَ َكَهَة إىَل )): قوله عهيه الصالة ِّالسال  َُوكت

ا َِ َعحت َ   قالَ : ئتاهلل فَقاَل قَا! َقصغ َم ت ِت : ِّمتنغ قتهعة  حنَن َُلوغ هلل َك َثَا َ  َكثت هلل؛ َِّلكتنعَكمغ َغثَا َباغ أنلغَحمغ َُلوغَم ت
َتَفنع اهلَل يفت قَلَهوبتَكَم الَوَِنَ ! السعيغات  نغَكمغ، َِّلَيَلقغ ابََة مت َِ َتَعنع اهلَل متنغ َصَنِّرت َعَنِّ َكَم الغَو فقاَل ! َِّلَيَلنغل

َن  قالَ ! َرَسوَل اهللت َُا : قَائتاهلل  يعَة الغَووغتت : َِّما الَوَِ ِت  .(4(()!َحَب الَننلغَيا ََِّكرَا

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

ِّإيا كانو َِه ا مة ُو  كانو . ِّ ع  االربَا  بأصول النُن إميانًا ِّعوالً ! اهللالثقة ب
                                                           

، ِّابن أِّب كيَة، عن ثوبان مرفوعا،  4 ِّصححه ا لَاين يف السهسهة الصحيحة،  أخرجه أمحن، ِّأبو َاَِّ
 .ِّيف ا امذ الص  
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. ِّإيا ا سهم إنسانهلل أخرِّا بالنرجة ا ِّىل! ِّلن بكون يف ُو  من ا ُا  إال بالنُن. بالنُن
 !ِّبهك ِْ القضية. ِِّبَا ب  عورانه الننيوا احلضارا الع يم، ُو  كان حا را يف الحاُرخ

َقِا الرِّحْ ِّالثقايف  –ة ا مة اليو  إن مشكه َو باسحورار؛ جراِ مت ْ بنل ِِّ

ة بصينلية  -ِّالسياسْ  أهنا مل بعن بَاِل مصنر قوهتا احلقيقية، ِّال بثق فيوا عننِا من أَُِّ
مية نفسية ألقو ِبا يف أحضان ! ِّال ِْ بعن ذلك بثق حىت بنفسِا! النُن اا أكسَِا ِ

ََقاً من ا كالِ ِّ  َاِالعنِّ مت  !ا ج

َعن العنِّ مرَه الحآكا الناخهْ عل سنوات، بلاميف الحعهيم ا سوو   ِّلقن غ
ة الطَيعية، الِت َخهقو لهنفا  عن  ِّاإلعال  ا ه و ؛ ما بهل ِبا إىل انقالْ ا ضاَات احليُو

فنشأت بيارات كاذة من أبناِ ا مة حياربون ! ا سم، إىل مضاَات َاخهية لهكسم نفسه
ه! ا مة ت ! عنون الحاُرخ الَا كانُِّ حِا، ِّبلأت من َُنِا، ِّمتَر بيارات بنصهو عن ُِو

ِّما أحسب أن كي ا كان ! فخانو ا مة، ِّخانو النُن، ِّخانو الوطن! عهى اهلل خالقِا

ا من َِا الكين الع يم ذلك أنه رغم  ع  الرصين ! أكن عهى ا مة يف حرِبا مذ عنِِّ

ت بالعنِّ عهى أِّطاهنا ِّكعوِبا، ِّبَوأت بنعوه ا َاكر الشعيب  َه الحيارات فقهنا اسحقو 
َِِّّقعو بأُنُِا سياسَة الحعهيم ِّاإلعال  ِّاالقحصاَ؛ ! مواطن الصنارة ِّاإلَارة يف احلكومات

 !ففعهو يف الَالَ ِّالعَاَ من اِلراْ ما مل ُسحطذ االسحعوار ا َاكر أن ُفعهه

َمَثَا ا ؤمنني يف : ) احلنُتفانحقهنا بَلك من الو ذ الصحْ السهيم ا وصوو يف

َ ِم ِّبرامحتِم ِّبعاطفِم َمَثَا ا سن، إذا اكحكى منه َعضغوهلل َبَناَعى له سائَر ا سنت بالسعِر  بوا

وعى إىل الو ذ الصحْ السقيم، ِّ ذ الحفرق ِّاالقححال الناخهْ، ا وصوو يف ( 5()!ِّاحلَغ
سألَو رِّب أالع َُِهك أمِت !  ِّمنع  ِّاحنةسألَو َرِّب  ثالثًا فأعطاين اثنحني: )احلنُت اآلخر

                                                           
5
 .رِّاه مسهم  
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بالسعنة فأعطانيِا، ِّسألحه أالع َُِهك أمِت بال رق فأعطانيِا، ِّسألحه أالع أعا بأسِم بينِم 
 (.6()!فونعنيِا

ِِّمنة ا مة اليو  ِْ يف ِماِّلة النِوه من حتو َِا الَالِ كهه، بحشعَابه الناخهية 

ن  ا من الطاقة الكامنة ِّاحملركات الَابية، ما لو ك عهحه  قهعو ِّلنا اليقني يف أ! ِّاِلارجية
ِّإيا اإلككال اليو  ِو يف الححنُن النقيق ! بقوة، با لطارت يف الفضاِ رغم ذلك كهه

ِّبهك ِْ الِت ال متهك  ا احلركة ! بهك ِْ ا س هة!  واطن أعرار الحش يا لطاقة احلياة فيِا

 !إال أجوبة  وهة -هياهتا ا عاصرة يف كث  من جت –اإلسالمية 

نحصب السؤال ا ُرر أُن احلركات اإلسلالمية يف العلامل العلرِّب ِّاإلسلالمْ إذن  أُلن حنلو : ُِّ
َمان، مضى يف بناِ الحن يوات ِّا واعات  أُن اِلطا ِّاللاميف ِّاالسحعناَات   قرن من ال

ناك أمل ُ ن ا ِّان بعن لهوراجعة، ِّا ساِلة حلركات العوا اإلس  المْ ِنا ِِّ
إىل مللىت ِّحنللن محشللَثون قطللا خرقِللا ال للْر ِّاخجرقِللا أكثللر مللن سللَعني مللرة  حللىت أبللو 

فهللم ُعللن  للا غلل  عكللييف ا  لللاِرات،  !عو للة الن للا  العللا ْ ا نُللن عهللى آخللر مللا بقللْ منِللا
َابللا ِّبن يوللات  –إىل مللىت ِّحنللن محشللَثون  !ِّصللراا ا ِللابرات  م  -أح ( 7()!إننللا قللاَمون)بللِو

م متا ؛ مل بهَلللت أن (َخطَلللا  لهسلللحق ِّالحقطيلللذ)ملللا كولللا بشلللَت الن لللا  السلللابق يف العلللراق بلللِو
 !َكحِا النبابة ا مُركية، َِّلوعا بنقطذ أصناِ كهواهتا الرنانة يف الفضائيات

! نعللللم، ِّلكنلللله عمللللان انَعللللاذ حركللللة الحللللاُرخ! ِللللَا عمللللان هناُللللة ا  رافيللللا ِّاخحفللللاِ احلللللنَِّ
ة أخ ِّالصرا  اليو  ِو حول ملن ُكلون  لا  أِّ ِلْ  لن بكلون  ! رنِّاسحشرافِا لنِّرة حضاُر

ا" هناُة الحاُرخ"أما قصة  أَنغحتَكلوغ ! فحهك أكَِّبة من أكاذُب الَعوغَلَوةت، ِّأسلطورة ملن أسلاطِ 
 !يف سياق احلْر النفسية عهى ا سحون الفهسفْ ِّالسياسْ

ة اليو  عا ية ما لهكهوة من مع   !ُرخ ُنطهق بقوة حنو ا سحقَاِّقطار الحا! احلْر احلضاُر
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7
َبلله، أِّ ( إننللا قللاَمون)إيللا القصللن نقللل قللو م    مللن ُعلل  بللَلك جتربحلله الحارَييللة الَابيللة، انطالقللا مللن ح

حقيقة عقنُلة بلوابرت  بن يوه ِّمجاعحه، أما َعوة اإلسال  يف  ووعِا ِّ وهِا فِْ قاَمة بقذن اهلل، بهك
َُن مسحقَهِا؛ ذكرن لهوسحَصُرن هتا، ِّأبرق الواقذ احل  .النصو  بنَِو
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ِّإننلللا عهلللى ُقلللني ملللن أن اللللنعوة ! ِّاحلصلللان  لللن ُركَللله! ِّالعو لللة يف هناُلللة ا طلللاو حصلللان
حِللا  ُو َِللا احلضللارا، ِِّ اإلسللالمية اليللو  إذا ِللْ َخهللو ِللَه ا عركللة بشللرِّطِا اإلميانيللة، ِّبحوي

اً جنُناً، ِّأمنلاً ِّسلالماً اإلسالمية الصافية؛ فقهنا بقذن اهلل بَنحيف عو َحِا اإلميانيَة َعوغ  رَاناً حضاُر
ِّإن الَفرس الِت بقابا اليو  يف ص  العنِّ، ميكن أن بقابا ِْ نفسِا ! لهعا ني، كا العا ني
  !ِّما طَيعة الرِّ  الِت بسكنه! ِّإيا القضية ِْ يف الفارس من ِو ! غنا يف ص  اإلميان

للرَاتهلل نصللية فللأُن احلركللات اإلسللالمية مللن ِللَا كهلله  بللا أُللن ِللْ مللن  اإلسللال  مللا ِللو َمََش 
فكللرا  – تجتهــدِّإىل أا حللن ِللْ فعللال   ِّمنِاجيللة بعا يللة ِللَا الللنُن، ِّأِللوره عهللى العللا ني

مللن َاخلا بنيللة اللنال الشللرعْ، ِّمن ومحله االسللحناللية؛ لحكنُلن مفاِيولله ِّقيولله يف  -ِّعولال 
ة ِّاإلصالحية  ِّأُلن ملواُعن  نقلنِا ِّمتحيصلِا يف ِلَا ا حوذ  أُن ِْ االسجرابيكيات النعُو

 اإلطار العا ْ ا نُن 
لللة  يف  لللة، ِّا نِكيللات النعُو أللليس قللن آن ا ِّان فعلللال لحكنُللن الن لللر يف ا سللاليب الجربُو
عمن مل بعن فيله ألالل احلكوملات كولا كانلو، ِّال م لاِر العلنِّان كولا كانلو  ِّصلار العلنِّ 

ِّجيلة، ِّحيصلْ ملنارس ُراقب براميف الحعهيم، ِّخطلب ا سلاجن، ِّالعال -عن كثب  – قلات ال
القلرآن، ِّا عاِلن النُنيللة، ِّنتَسلَب اللوالَات  أللليس قلن آن ا ِّان لَعثلة جنُللنة  جتلنَ أِّل مللا 

اللِت مل بعلن قلاَرة عهلى إعطلاِ ملا ال متهلك  إىل ملىت  !نفسلِا( احلركلات اإلسلالمية)جتنَ َِه 
َِّن يف ِّ لللذ اإلصللللَذ عهلللى ملللواطن آالمنللللا ِّأَِّائنلللا   ِّقللللن امحلللنت ُللللن ِّحنلللن صلللامحون  مللللجَر

قحللله، ال  –ِّلكلللن ملللذ ا سللل   –إليِلللا قَلللا ُلللننا؛ لحعا ِلللا " اآلَخلللر" بنِّائللله ال بلللنِّائنا ِّبطُر
قحنا  !بطُر

؛ حىت مل َُق منه  إال  -لفوات الواجب  -إن الوقو الَا نعيشه اليو  قن بضاُق ِّبقاْر
ر، يف  !ِّقللللو الضللللرِّرة الحكنُللللن بعثللللة "فوللللن ذا حيللللاِّل منللللا أن ُنحقللللا مللللن الشللللكا إىل ا للللِو

ِّملللن ذا َُلللاَر ليفسلللِا  يف بسلللكيا خطلللوة االنحقلللال الحلللارَيْ الكَللل   ملللذ منعطللل    "ا قَهلللة
  "َعوة اإلسال "إىل " احلركة اإلسالمية"العو ة ا  هم؛ من 

 !بين َيَدْي هدا المشرو : المقدمة الثانية
 "الدعوة"إلى " الحركة"من 
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ة  ِّعهيه؛ فَِه لَنة جنُنة يف الَناِ اللنعوا اللَا نشلح ا بله، برملْ إىل اإلسلِا  يف العلَو
لة"ِّلَلك ِّمسنلا الكحلاْ مصلطه  . بالعوا اإلسالمْ إىل فطربه، ِّأصا طَيعحه لْ ". الفطُر ِِّ
 ًِ ًِ ِّانحِلا أخلَا ملن كحلاْ اهلل ِّسلنة رسلول اهلل صلهى اهلل . سيواِ َاللة عهلى ا قصلَو منله ابحلنا

َِم بت َلل غت بَلل)): محخللَُن لللَلك منطهقللاً مللن قوللله بعللاىل. عهيلله ِّسللهم َِ للَوا ِغ َتَُن أََهَوللوا َأ ات ابلعََللَذ العلل
نَ  رُت نتا َمن َاَ اع الهعَه ََِّما َ َم م ن نعاصت ِغ ََِك لتهن ُنت َحنتيفلاً فتطغلَرَة الهعلهت العلِتت . عتهغم  َفَون َُل َفأَقتمغ َِّجغ

للا َِ َهغللقت الهعللهت . َفطَللَر النعللاَس َعَهيلغ ثَلللَر النعللاست الَ َُلعغَهَوللونَ . َُن الغَقللي مَ َذلتللَك الللن  . الَ بَلَغللنتَُا ِلت . ََِّلكتللنع َأكغ
للرتكتنيَ . َمنتيَتللنَي إتلَيغللهت َِّابلعَقللوَه َِّأَقتيَوللوا الصعللاَلةَ  للَن الغَوشغ َِمغ ََِّكللانَوا . َِّالَ َبَكونَللوا مت َتُللنَل َتَُن فَلرعقَللوا  للَن العلل مت
مغ َفرتَحونَ  ِت ُغ َا َلَن ْ  مت َغ َيعاً َكَا حت  (.11-92:الرِّ .(()كت

إىل الطَيعللة ا ِّىل، ِّإىل ا يللأة ا صللهية الللِت كانللو  -عهللى اإلمجللال  –ِّ ن الفطللرة راجعللة 
ة بالعولللللا  لهكللللياِ قَللللا خضلللللوعِا لهح يلللل  ِّالحَللللنُا، فلللللقن احلاجللللة مهحللللة اليلللللو  عهللللى العللللَو

 .اإلسالمْ إىل ذلك أُضا
! قللة مفرغللةلقللن أبللى عهللى العوللا اإلسللالمْ حللني مللن الللنِر ِّجللن نفسلله فيلله ُللنِّر يف حه

ِّإن لهقلللاموس االصلللطالحْ ِّا ِلللاع ا فِلللومْ ! بسلللَب ا عملللة احلاصلللهة يف بصلللوره ِّمنِاجللله
الَا ُشح ا به لناللة عهى طَيعة بهلك ا عملة، الا ميكلن بشخيصله بالححهيلا  بلرع مصلطه  

اللَا حيولا ملا حيولا ملن اِلهفيلات غل  ! نفسله( احلركة)ِّعهى رأس ذلك مصطه  . ُحسم به
َان اإلسالمية؛ ا ا كان له ا ثر الَالل عهى بوجِات الحن يوات اإلسالمية ا عاصلرة، ِّعهلى ميل

اهتلا ة ِّا ََِيلة، ِّال اسلحعوا ا بلا مر ا للني . أِّلُو ِّا لفلا  ليسلو بُر لة ملن اِلهفيلات احلضلاُر
ِّقلن أركلن اهلل الصلحابة إىل ! يف أمور الثقافات ِّالعهو  عووملا، ِّيف أملور اللنُن بصلفة خاصلة

ملللن ا لفلللا  ِّالعَلللارات؛ لتَولللا  -عهيللله الصلللالة ِّالسلللال   –فيولللا َيلللاطَون بللله رسلللوله الححلللرا 
لالكجراك اله وا احلاصا يف بعضِا بني اِل  ِّبني الشلر؛ رفعلا لكلا بهَليس ِّبلنليس ُقلذ ملن 

َتَُن آَمنَللواغ الَ بَلَقولَللواغ رَاعتنَللا ََِّقولَللواغ ان َرغنَلل: ))فقللال بعللاىل !ا نللافقني للا العلل َِ َن َُللا أََُل ا َِّامسغََعللوا َِّلتهَكللافترُت
هلْل أَلتيمهلل  ا ََ  (.112: الَقرة(()!َع

فوصلطه  ! ِّبني ِلَا ِّذاك فلرق كَل ". حركة"، ال "َعوة"ِّإيا فطرة العوا اإلسالمْ أنه 
ِّللَلك ملا لله ملن آثلار  ! لفل  سياسلْ َخيلا" احلركلة"لفل  قلرآين أصليا، ِّمصلطه  " النعوة"

 -ِّإيلا مسلى اهلل . ا اإلسلالمْ كولا سلجرن رلول اهللكَ ة عهى مسحون ا نٍِا ِّالحصلور لهعول
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يف كحابله ِّسلنة  -" ا مر با عرِّو ِّالنِْ علن ا نكلر"فعا جتنُن النُن ِِّّأيفة  -جا ِّعال 
ِّما كان ُنَ ْ العنِّل عوا مسى اهلل بله مفلاِيم اللنُن، إىل غل ه ملن عَلارات ". َعوة" -نَيه 

لَنثتنيَ  َََعللا إتىَل : ))قللال بعللاىل. ملن َُنلله نلله سللَحانه أَرن مللراَه ! الغَوحغ َسللَن قَلللوغالً ا عللن  ََِّملنغ َأحغ
للهتوتنيَ  للَن الغَوسغ اً َِّقَللاَل إتنعلل ت مت للَا َصللاحلت صللهى اهلل  -ِّخاطللب رسللوَله (. 11:فصللهو!(()اهللت ََِّعوت

لل َة  : ))يف ِللَا الشلأن فقللال لله –عهيله ِّسلهم  َعللو إتىَل اهللت َعهَلى َبصت َغ َتهت َسلَتيهتْ َأ لل َِ أَنَلاغ ََِّمللنت  قَللاغ 
رتكتنيَ  َغَ  إتىلت َسَتيات : ))ِّقال له أُضا(. 118: ُوس (()ابلعََلَع ت ََِّسَغَحاَن اهللت ََِّما أَنَا متَن الغَوشغ ا

َللن َ للاع  للَو أَعغهَللَم مت َِ َسللَن إتنع َربعللَك  َْ َأحغ لل
ِت َم بتللالعِتت  َت غ َسللَنةت ََِّجللا َوللةت َِّالغَووغعت َللةت احلَغ ن  َعللَرب للَك بتاحلغتكغ

َحنتُنَ  ِغ َو أَعغَهَم بتالغَو  (.   195: النحا(()َسَتيهتهت ََِِّ
َللللل غت ََُِّلللللأغَمَرَِّن : ))ِّخاطلللللب سلللللَحانه ِلللللَه ا ملللللة فقلللللال َعوَن إتىَل اِلغ َِّلغلللللَحَكن م لللللنَكمغ أَمعلللللةهلل َُلللللنغ

هتَحونَ  َم الغَوفغ َِ لَل تَك  وغَن َعنت الغَونَكرت َِّأِّغ َِ حَلَهَفواغ متن   َِّالَ َبَكونَواغ  .بتالغَوعغَرِّوت ََُِّلنلغ َتَُن بَلَفرعَقواغ َِّاخغ َكالع
هلْل َع تللليمهلل  ا ََ لَلللل تَك َ َلللمغ َعللل َم الغََليل نَلللاَت َِّأِّغ َِ ِّقلللال ( 115-112: آل عولللران(()!بَلعغلللنت َملللا َجلللاِ

لَحقتيم  : ))سَحانه لرَا   َمسغ َِ إتىَل صت لنتا َملن ََُشلا ِغ ََارت السعلاَل ت ََُِّل َعو إتىَل  ( 95: ُلونس(()َِّاهللَ َُلنغ
يثَلاَقَكمغ إتن  : ))ال أُضاِّق ََ مت َنوا بتَرب َكمغ ََِّقنغ َأَخل َعوَكمغ لتحَلؤغمت َنوَن بتالهعهت َِّالرعَسوَل َُنغ ََِّما َلَكمغ اَل بَلؤغمت

َ آَُابتلل: ))ِّمثهلله أُضللا(. 8:احلنُللن(()َكنللَحم َمللؤغمتنتنيَ  َنعللةت َِّالغَو غفتللَرةت بتقتذغنتللهت ََُِّلََلللني  َعَو إتىَل ا غ هت َِّاهللَ َُللنغ
ََكعَرِّنَ  َِمغ َُلَح  .ِّغ  َِا ِّذاك يف القرآن كث (. 991: الَقرة(()!لتهنعاست َلَعهع

كفيلك منِلا قولله " النعوة"ِّ ة بلاطراَ بلا ، ُِّ ِو عني ا صطه  ا سحعوا يف الَيانات النَُو
ثغلَا أَجلورت َملنغ : ))صهى اهلل عهيه ِّسهم لرت مت لَن ا جغ لَنن َكلاَن لَلَه مت َِ َََعلا إىل  بََتَعلَه الَ َُللنلغَقاَل  َمنغ 

مغ َكيغ اً  ثغلَا آثَلا ت َملنغ بََتَعلَه الَ َُللنلغَقاَل . َذلتَك متنغ أَجورتِت َََعا إىَل َ الََلة  َكاَن َعَهيغهت متَن اإلمثغت مت ََِّمنغ 
مغ َكيغ اً  ِت  (8(().َذلتَك متنغ آثَامت

لللو(دعـــوة اإلســـالم)غللل  مصلللطه   -بعلللن ذللللك  -مث ملللا اسلللحعوا السللله  الصلللاحل  ِِّ ، 
، ِّكلللَا (9)الجركيللب االصللطالحْ ا سللحعوا عنللن أِللا احللللنُت كوللا يف صللحي  مسللهم ِّغلل ه

ْت السللل ة عووملللا، ِّعنلللن عهولللاِ الفقللله، خاصلللة يف أبلللواْ ا ِلللاَ ِّا ملللر بلللا عرِّو  عنلللن َكحعلللا

                                                           
 .رِّاه مسهم  8
دعــــوة بللللاْ جللللواع اإلغللللارة عهللللى الكفللللار الللللَُن به للللحِم . كحللللاْ ا ِللللاَ ِّالسلللل : )صللللحي  مسللللهم  9

 ..(اإلسالم
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، أِّ َار  ِّالنِْ عن ا نكر، ِّسائر  رِّْ اإلصال ، سلواِ يف َار اإلسلال  أِّ يف َار احللْر
لللَه النصلللو . العِلللن لللا َاللللة عهلللى أنللله مصلللطه  علللا  يف معللل  بَهيلللل َعلللوة الحوحيلللن، ِِّ   ِّغِ 

. ، ِّإُصللاله  للن مل َُه لله أصللالً مللن الكفللار"اإلسللال "ِّأصللا الللنُن الكهللْ، الللَا ِللو مسللوى 
كوا أنه مسحعوا عننِم يف الناللة عهى اإلصال  الناخهْ، ِّالحكنُن اللنُ   لا احنلرو ملن 

 .سالمْ أصالةً مفاِيم النُن ِّأحكامه يف ا حوذ اإل
جللللامذ لكللللا ا عللللاين ا شللللرِّعة، الللللِت ُعللللل عنِللللا اليللللو  " الللللنعوة"فحَللللني إذن أن مصللللطه  

، كولا أنله ملانذ ملن َخلول كلا اإلحلاالت ا نحرفلة ِّاللنالالت ا خحهلة، اللِت "احلركلة"مصطه  
ه با قاصلن الح! قن بحسْر إىل العوا اإلسالمْ مذ الحعَ  النخيا َه ِّبفلَر عَنُلة إ افة إىل متي

ضيق" احلركة"الِت َُلقغَصَر عنِا لف   ُِّ! 
ًي  الـدقلي؛ " الدعوة"ونحيب أن م طلح  قـد نالـه مـن التحريـم المفهـومي والتجـ

ـــدم كثيـــر مـــن الميـــتعملين لـــه اليـــوم، فـــي الحقـــل اإلســـالمي  بحيـــ  ععلـــه مق ـــورا ل
وهـــدَ أهمـــة كثيـــر مـــن ! بمفهومـــه الخطـــابي لـــي  إق" الـــوع "اإلصـــالحي، علـــى معنـــى 

. إها  الم ــــطلحات القرآنيــــة الرائجــــة فــــي التــــداوس اإلســــالمي المعاصــــر" ســـالمييناإل"
إعـادة اقعتبـار للفـال القـرآن الكـريم، وللم ـطلحات " الفطريـة"ونحيب أن من مهـام 

الشرعية عموما؛ بتجديد استعمالها بمفاهيمها الصيلة، كما هي في الكتـاب واليـنة، ق  
كــدا مواعهــة الق ــم اإلعالمــي للعــالم اإلســالمي، و  !كمــا هــي عاريــة علــى أليــنة النــا 

الـدي يرمـي المـة صــباء ميـا  بالم ـطلحات اإليديولوعيــة، الم ـنوعة فـي المختبــرات 
" كلمــات ا "وال ــمود أمــام هحفــه الثقــافي الشــامل؛ وذلــك بــالع  علــى  !ال ــهيونية

. هـــا اإليمانيـــةبالنواعـــد، والتشـــب  بألفـــال القـــرآن الكـــريم، وبمفاهيمهـــا الربانيـــة ودققت
ُتِطــِا  فَــالَ : ))ونحــن نعلــم أن دون ذلــك مــا دونــه مــن المجاهــدة بــالقرآن، لفظــاً ودقلــة

 (.59: الفرقان(()!اْلَكاِفرِيَن َوَعاِهْدُهم ِبِه ِعَهاداً َكِبيراً 
َل ِّحياً؛ لهناللة عهى طَيعة الرسالة القرآنيلة يف " النعوة"إن مصطه   ِو الحعَ  اإل ْ ا نل

بعَ اً ِّ عياً، مربَطا بنسلَيحه الحارَييلة، " احلركة"بينوا َُقى مصطه  . أسيساً ِّجتنُناً ا ره ب
ة، اللِت ال رِّ  فيِلا ِّال رِّاِ ِّملا أرن العلنِّل علن كهولات اللرمحن إىل ! ِّمرجعيحه ا اَُة الَشلُر
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للل  ا فِلللومْ  قاصلللن  عَلللارات اإلنسلللان، يف  لللال َُللل  بعَلللنا ِملللل، إال  لللربا ملللن الححُر
 ! القرآن

: يف ا لللال االجحولللاعْ إيلللا ِلللو برمجلللة لهفللل  ا جنللليب( حركلللة)ِّبيلللان ذللللك أن مصلللطه  
(mouvement .)ْلللو بعَللل  منحلللنر ملللن أَبيلللات عهلللم االجحولللا  السياسللل أِلللر يف . ِِّ

أرِّبا يف أرِّو ا  امل االجحواعية ِّاالخحالالت الطَقية اللِت خهفحِلا الثلورة الصلناعية، خلالل 
ِّذلللك عنللنما ب لل ت طَيعللة االقحصللاَ ا رِِّّب . سللذ عشللر ا يالَُللنيالقللرن الثللامن عشللر مث الحا

ة  لة ِّالنسلُو ِّحهو اآللة ِما الين العامهة، كولا حهلو ا صلانذ الضلخوة ِملا الصلناعات الينُِّ
ة عهى طَيعة ا حوذ ا رِِّّب، ِّبكونو بكحالت اجحواعيلة  َلية، فأحنذ ذلك ب  ات بنيُو ا نل

لَلللة بححسلللني ِّ لللعيحِا، كالنقابلللات العواليلللة، ِّاحلركلللات جنُلللنة؛ لهلللنفا  علللن حقوقِلللا ِّا طا
ا ة، مث احلركات الطالبية، ِّغِ   .النسُو

ا، : َاال با سلاس عهلى" احلركلة"ِّمن ِنا جلاِ مصلطه   لا ِّبشلُر بيلار سياسلْ ملن م فكُر
ُنا للا مللن أجللا فكللرة ِمللنَة؛ لح يلل  ِّ للذ معللني بأسللاليب سياسللية يف ال الللب، لكنِللا قلللن 

ةبحطور إىل أساليب ع ة َمُو ة أِّ ثوُر  .كوا ِو كأن احلركات ا اركسية مثال  !سكُر
لة "ماَُة"ِّلَلك فقن بقْ ا صطه  ِموال بنالالت  ، ِّمرجعية محأثرة إىل حن بعيلن بن ُر

َا  االجحوللاعْ"، أِّ "الصللرا  الطَقللْ" كوللا مسللاه العللامل االجحوللاعْ الللنكحور عَللن ا للاَا " النللل
(. مــدار  العمــل الجمــاهيري وأشــكاله: ة المدنيــةالمقاومــ: )خهلل ، يف َراسللحه ا كاَمييللة

ة، ِّ للون كللا )): ُقللول َا  بللني ا حوعللات الَشللُر ة عهللى احهلل  أكللكال النللل ُقللو  بللاُرخ الَشللُر
َا  معنلللاه االجحولللاعْ العلللا . منِلللا حقلللن : فالنلللل ( 10(()!الَقابتهَلللَة اللللِت ُهلللن الحلللاُرخ عهلللى ُلللنِا ُِّ

النقسلللا  إىل  ووعلللات، بحفلللاِّت قلللنراهتا ُحكللله كلللا  حولللذ بشلللرا حلللاَل نشلللأبه إىل ا))حيلللت 
عهللى الوصللول إىل ا للواَر 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 

كلكال ِّأسلاليب إعلاَة إنحلٍا بطور ذلك ا حولذ ِّبلرعت مؤسسلابه، ِّبَهلورت قيوله ِّثقافحله، ِّأ
حخلللَ أكلللكاال أكثلللر . عالقابللله االجحواعيلللة فولللذ ِلللَا الحطلللور ُحكلللرس الحفلللاِّت االجحولللاعْ ُِّ

                                                           
 25: ا قاِّمة ا ننية  10
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َا "ِّمللن ِنللا ُنشللأ ( 11!(()صللالبة ِِّّ للوحا مللن أجللا السلليطرة عهللى ا للواَر " الصللرا "أِّ " النللل
 حاحللللة بحنللللافس فيلللله الف للللات االجحواعيللللة عهللللى االسللللحفاَة مللللن ا للللواَر ا))االقحصللللاَُة، حيللللت 

 (12!(() حوعِا، ِّاالسححواذ عهيِا، ِِّّسائا الححكم فيِا
 "Charles Tilly" بشارلَ بهْ" عهى حن بعَ " احلركات االجحواعية"ِّما مفِو  

أنفسلللللِم  ونَ ََ ص لللللنَ سهسلللللهة ملللللن الحفلللللاعالت بلللللني أصلللللحاْ السلللللهطة ِّأكلللللخا  ُلَ : ))سلللللون "
ِّيف ِللَا اإلطللار ُقللو   .اِّب الرمسللْكوححللنثني عللن قاعللنة كللعَية بفحقللن لهحوثيللا النيلل  ،ِّباقحللنار

للذ أِّ يف اارسللة  ،ِللؤالِ ا كللخا  بحقللنمي مطالللب عهللى ا لله مللن أجللا الح يلل  سللواِ يف بوُع
 (.13(()!السهطة، ِّبنعيم َِه ا طالب م اِرات عامة لهحأُين

للللة"ِّمللللن ِنللللا فللللقن  قللللن نشللللأت يف سللللياق مواجِللللة صللللور كللللىت مللللن " احلركللللات ا واُِ 
ةا: "االسلللللحَناَ، ملللللن مثلللللا ة"، ِّ"النقالبلللللات العسلللللكُر لللللة العسلللللكُر ، أِّ "ا ن ولللللة النُكحابوُر

للة ا طهقللة" ِّ أِّ االحللحالل ا جنلليب"، ِّ"النُكحابوُر بشللىت صللوره، " ال هللم االجحوللاعْ"، ِّ"ال لل
ة"اللللَا يف أهللله أِلللرت  حركلللات "، ِّ"حركلللات مقاِّملللة ا يلللَ العنصلللرا"، ِّ"احلركلللات النسلللُو

يف كثللل  ملللن " حركلللات مواجِلللة االسلللح الل الطَقلللْ"يف الَهلللنان ا سلللحعورة، ِّ" الححلللرر اللللوط 
لة ُقلن  الحلاُرخ الَشلرا ا عاصلر ))إذغ (. 14)الَهنان الصلناعية علل مثلا ِلَه احلركلات ا واُِ 

أمثهللة بللارعة عهللى اإلمكانيللات الواسللعة، الللِت ُحيحِللا النضللال ا وللاِ ا، ِّخاصللة حللني بكللون 
 (15!(()َر عهى الَطلا واِ   عيفة، ِّيف مواجِة عنِّ مسه ، ِّقوعْ، ِّقا

 ووعلللة  للل ا سياسلللْ حتولللا "ِبلللَا ا فِلللو  إذن؛ ال جلللٍر علللن معللل  كوهنلللا " احلركلللة"فلللل
ِّعهى ذلك أمجعو أغهب النراسلات ِّالَحلوذ اللِت بناِّللو ! ، ليس إال" ووعة من ا طالب

كوللا ُقللول الللنكحور إبللراِيم   –ِّالسللَب يف ذلللك . بشللىت ألواهنللا" احلركللات االجحواعيللة"مفِللو  
                                                           

 17: ا قاِّمة ا ننية  11
 18: يةا قاِّمة ا نن  12

13   Charles Tilly, “Social Movements as Historically Specific Clusters of Political 
Performances," Berkeley Journal of Sociology 38 (1994): 1-30. 

للللل  : )لهَلللللاحثني. 9:  ( احلركلللللات االجحواعيلللللة ا فِلللللو  ِّالحلللللاُرخ: )نقلللللال علللللن َلللللة، ِّجوُع ربيلللللذ ِِّ
 .http://www.hic-mena.org/homea.htm:  وقذ اإللكجرِّين، رت منشور عهى ا(ككال

 .62 -28: ا قاِّمة ا ننية  14
 .28: ا قاِّمة ا ننية  15
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أعملللللة "أن احلركلللللات االجحواعيلللللة إيلللللا نشلللللأت يف سلللللياق ا عملللللة، خاصلللللة ( 16)يلللللومْ غلللللامالَ
نحيكللة بعثللر النِّلللة يف  ؛بنشللأ احلركللات االجحواعيللة يف مواجِللة النِّلللة))، حيللت "النميوقراطيللة
ا َاُن لهسيطرة عهى السوق ،أَاِ َِِّر ِّبنعيم قوهتا ِّبوسعِا عهى حساْ  ،ِّبنخا النِّلة ا ح

َامن عللاَةً ِّ  .ا حوللذ ا للنين َاْ السياسللية ِللو مللا ُحلل كون وللات لهحعَ للة   ،مللذ بآكللا َِّر ا حلل
لحقللو  مِوللة متثيللا  ؛ِّبنشللا احلركللات االجحواعيللة يف أللا ِللَا العكللَ)...(  ِّالحوثيللا الشللعيب

ِّالللنفذ باجتللاه الح يلل  مللن خللاٍر الن للا ، ِّلحوثللا قللوة  للاغطة  ،ِّبقللنمي خطللا بنُهللة ،ا صللاحل
ر أَائِابفره عهى النِّلة بعنُا سياسا  (.17(().هتا ِّبطُو

يف ا لللال االجحولللاعْ، كولللا أِلللر يف سلللياق الصللل ِّرة ال ربيلللة " احلركلللة"ذللللك ِلللو مفِلللو  
 .ِّال غَل يف أن اِلهفية ا اَُة العهوانية ِّا حة فيه جنا. احلنُثة

للب أن  للو باحللت إسللالمْ أصللالً ِّال ُر أن احلركللات : ))ُؤكللن الللنكحور إبللراِيم الَيللومْ، ِِّ
ا بكوهنا متحهك منطهقات  النُنية ِْ نو  من احلركات االجحواعية، ِّإن كانو بحويَ عن غِ 
ِنلللا (. حركلللة اإلخلللوان ا سلللهوني)ِّيف ِلللَا اإلطلللار ُصلللن  الَاحلللت ( 18.(()ِّمراجلللذ كونيلللة ِِّ

 .منا  اإلككال ا صطهحْ كوا سنَني بعن قهيا رول اهلل
فللات ِّالشللرِّحات كهِللا بؤكللن القصللور الشللنُن  صلل عللن " حركللة"طه  ذلللك أن ِللَه الحعُر

ة ربانية، "النعوة"الناللة الشوولية الكهية الِت ُحوحذ ِبا مصطه   ، ما ُحضونه َِا من مصنُر
للللة إصللللالحية كللللامهة ُعللللة ، ِّمرجعيللللة بربُو مللللحِم " احلركللللة"مث إن مصللللطه  . ِّخهفيللللة إميانيللللة َعَقنت

 بحضخيم بعل معلاين العولا اإلسلالمْ عهلى حسلاْ بعلل، لحضلخوِا عنلن أصلحاِبا أصلال
كولا أنله ملحِم ! ِّبهلك حضلارة أخلرن ِّقلو  آخلرِّن !من ِّا عْ ا صطه  يف من ومحله ال ربيلة
َ ِّسللائا لهعوللا قللن ال بقَهِللا  َئيللا   -بحكللُو إال باسحصللال  أِّ  !أحكللا  الشللُرعة –كهيللا أِّ ج

. ِّاللنُن ِّا لحة معا له، أصليهة ِّسلائهه !ملذ أن أملر اللنعوة َُلن. كولا ُعللِّن اليلو ( أسهوة)
ِّليس كا الوسائا ُقلال فيِلا إهنلا ملن قَيلا االجحِلاَ، . حون ا نِاجْ الكهْخاصة عهى ا س

                                                           
 .مصر" ا ركَ القومْ لهَحوذ االجحواعية"خَ  سياسْ يف   16
رلللت لهلللنكحور إبلللراِيم الَيلللومْ غلللام، منشلللور عهلللى . إبلللراِيم الَيلللومْ غلللام. احلركلللات االجحواعيلللة، َ  17

 ".إسال  أِّن الُن: "ا وقذ اإللكجرِّين
 .1: ،  "حتوالت الَنية ِّانفحا  ا ال: احلركات االجحواعية" 18
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ِّال إىل اسللللح اَ أِّ " أسللللهوة"ال حاجللللة لنللللا فيلللله إىل ! بللللا منِللللا مللللا ِللللو مللللربَا بثوابللللو الللللنُن
 !اقجراه

َئللْ أِّ " احلركللة"ِّمللن ِنللا؛ فقللن كللان لحوأيلل  مصللطه   مللن ا ثللر مللا كللان يف االخللحالل ا 
ِّاالحنلللراو بللله إىل مضلللاُق العولللا احللللَِّب ا َاكلللر أِّ غللل  ا َاكلللر،  الكهلللْ لهعولللا اإلسلللالمْ،

َاْ سياسللية كلللن ِّبَعِللا ( 19!)حيللت أصللَحو كلللن احلركللات اإلسللالمية يف العللامل  للَر أحلل
حىت رسلخ يف ذِلن ا يلا أن  !يف ذلك من بَعِا من احلركات ِّالحني وات يف ا شرق ِّا  ْر

فشللللاِو بللللَلك مجهللللة مللللن ! أِّ ِللللَه ا يللللأة صللللورة العوللللا اإلسللللالمْ إيللللا ِللللْ ِللللَا الللللنوا
ات  !الحصورات، ِّانقهب كث  من موعاُن ا ِّلُو

بللا رسللخ يف ذِللن الكثلل  أنلله ال ميكللن أن ُعلليل بالللنُن، ِّال أن ُكللون مللن ا سللهوني، إال 
ال ُلللنِّر إال ملللناره، ِّال ! ِّاحنصلللاره َاخلللا إسلللاره! بانحوائللله إىل مجاعلللة، أِّ ايفراطللله يف بن للليم

يف َِا الَِحان! ارهُح َن إال بأفك ِّاهلل ُعهم أنه ! ِّقن عوهو بعل ا واعات فعال عهى برُِّ
َل بلله مللن سللهطان أعلل  جعللا ! ِّعقيللنة باطهللة! بللا الفكللرة ِبللَه الصللورة بنعللة منكللرة! مللا أنلل

ينة أغالل ا واعات ِّمضاُق الحن يوات ة ِر ِنا، " مَاركحِا"فون مل مير عل ! النكاة ا خرُِّ
 !َحرتَ  النكاَة ِناك

، ِّبقهيلللللب معلللللان  ِّ  عهيللللله؛ فقننلللللا لسلللللنا نقصلللللن ِبلللللَا الحأصللللليا االصلللللطالحْ مقارنلللللة ألفلللللا  
َُلللللن ِّال بلللللنقال ملللللن أملللللر العولللللا  ، ِّبيلللللان َقلللللائق إكلللللكاالت؛ ملللللن أجلللللا أملللللور ال ب الالت  َِّ

أِّ رما قيا فيِا ما ُقلال أحيانلا يف سلياق اِللالو الفقِلْ، إذا اكَحشل  أنله ! اإلسالمْ كي ا
ال : )ال إىل حقلللائق ا حكلللا  ِّمفلللاِيم العهلللم، فيقلللال عننئلللَ راجلللذ إىل  لللَر اخلللحالو لفللل ،

 با فلاِيم االربَلا  عويلق ِلو إذ .فلا مر ِنلا احهل  متاملا! كلال طَعلا  !(مشاحة يف االصطال 
 أِّ أحكامللله، حيللت مللن أِّ مفاِيولله، حيللت مللن سللواِ ِّالللنعوا، اإلسللالمْ لهعوللا ا ساسللية
ابه، مواُعن  !بطالنه أِّ سياقه يف اقذالو  الفعا بصحة بعهق ما ِّكا أِّلُو

                                                           
أحللن قيللاَُْ مجاعللة اإلخللوان ا سللهوني بضللرِّرة بللرك العوللا " ِموللن سللهيم العللوا"ان للر بصللُر  الللنكحور   19

ة إىل العوا الجربوا الشاما ابه ِّالعَو : إسلال  أِّن الُلن: ذ اإللكجرِّينحوار مذ ا وق! )السياسْ بكا مفَر
 (.7112 :ُونيو 01 .ا حن
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َْ  بعلاىل اهلل أملر إىل ن رت ِّلو !االصطال  يف ا شاحة كا فا شاحة ِّلَلك  رسلول أصلحا
 العَلاربني أن لوجلنت ؛"رَاعتنَلا" بنل "انغ َرغنَا" :بهف  - ِّسهم عهيه اهلل صهى - نَيه مخاطَة  اهلل

 مشلاحة ال" :آن لَ َُلَقلاغ  ِّمل !اآلخرب ِّا مر أحنمها عن النِْ َِّر ذلك ِّرغم اله ة، يف مجراَفحان
 "!االصطال  يف

 معينلة، ِّآَاْ معينة، ِّأصول معينة، أحكا  حتفه أصيا، كرعْ بناِّل  ال  ا "النعوة" إن
للات ا رابلللب مللن معلللني ِّن للا   بقواعلللن اجحِللاَا ا قاربلللة أِّ نصللا، ِّا وثقلللة كللرعا، ا قععلللنة ِّا ِّلُو
  لللال إىل ِّنقهِلللا .متاملللا احهللل  آخلللر بلللناِِّل  لللال فهِلللا "احلركلللة" أملللا .الشلللُرعة ِّملللواُعن العهلللم

لو !النفسلْ ا سلحون عهى ِّلو ال ربية، مرجعيحِا اسحصحاْ من ُسهم ال "النعوة"  ملا لله أملرهلل  ِِّ
َان ِّطَيعحلللله، مفِوملللله، يف اإلسللللالمْ العوللللا عهللللى الضللللرر مللللن للللله ابلللله، ِّميلللل  بعللللل ِّحللللىت أِّلُو

 !أحكامه
ا عهى لفا ا  ََنرا أننا أُضا كهه َِا ُع  ِّال  فقلن "!ا فاِيم"بل العلة با فحسب، أواِِر
 أِّ ،"مجاعللللة" :باسلللم بسلللوو ِّإيلللا ،"حركلللة" بهفلللل  بحهقلللب مل أكلللكالهلل  الحن يولللات ملللن ُكلللون

 مفِلو  حَيسلة الواقلذ يف ِّلكنِلا ا صليهة، الشلرعية النالللة ذات ا لفلا  ملن غ مها أِّ ،"َعوة"
ا طَلذ ملا سلبح ِّذللك !بسيواه رمسيا بحسم مل ِّلو ،"احلركة"   فِلو  ِّالعوهيلة ا نِاجيلة بصلوراهتت

 !ِّطَيعحه اإلسالمْ العوا
ة ناَُنا ِنا ِّمن  طَيعحله ِّإىل النُنيلة، فطربله أصلا إىل بله الرجو  أا اإلسالمْ، العوا بفطُر
 عهلللى أِّ ِّا فلللاِيم، ا صلللطهحات مسلللحون عهلللى سلللواِ .ِّالعولللق الَسلللاطة بلللني ا امعلللة الشلللرعية،
َانله ُسلحوا - ن رنلا يف - بلَلك  ن رات؛ِّالحصو  ا ناِيف مسحون  ِّذللك .أحكامله ِّبسلحقيم مي

 .َِا كحابنا مو و  ِو
 !"اإلسالم دعوة" وبين "اإلسالمية الحركة" بين الشرعي الن  :الثالثة المقدمة
 أِّ اهلل كحللاْ مللن نللال إال الللوحْ ِّمللا اهلل، مللن ِّحللْ إال الللنُن ِّمللا الللنُن، ِللْ الفطللرة

نللا !نللال أنلله إىل الللنُن كللا الللنُن أمللر فللآل ِّسللهم؛ عهيلله اهلل صللهى اهلل، رسللول سللنة مللن نللال ِِّ 
 حول بشح ا اإلسالمية فاحلركة ".اإلسال  َعوة "ِّبني "اإلسالمية احلركة" بني جهيا الفرق ُ ِر
 أساسلا مربكلَ فعوهِلا !اللنال إىل ِّبلنعو !اللنال ِّيف بلالنال بشلح ا اإلسال  َعوة بينوا النال،
لله، بأحكامللله ِّحتققللا بأخالقلله جهقلللا الللوحْ، مللذ ا َاكلللر الحعامللا عهللى َكوت عللوةً  ِّحت  إىل لهنلللاس َِّ
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لللو كلللعار، ا ِّىل يف فلللالنال .مقاصلللنه ِّاسلللحثوار فَلَهكتللله يف اللللنخول ا َملللَنار، الثانيلللة يف ِِّ  ُلللَؤ
 .ا حوذ يف بطَيقْ ِّسهوك لهنفس، عوهْ ابحالِ إىل ِميطه يف النخول

م قن "النال حول" ِّاالكح ال   َر احلقيقة يف ِو بينوا نال،ال ِّيف بالنال عواهلل  أنه ُِو
 – ِلو بلا بلالنال، له عالقة ال ِمل بشرا ِّكسب فكرا بسعْ لكن إسالمية،  ِناو رسم
 مرجعله ِّإيلا .السلابقة ا قنملة يف بينلاه كولا !اللنال إطلار خلاٍر - "احلركيلة" منِكيحه حيت من
 منلاِيف ملن "اآلخلر" أنحكله الا ،"االجحولاعْ الح يل "  لال يف الَشرا الفكر منحٍو ِو ذلك يف

لات، قواعلن ملن رمسله ِّما ِّبصورات،  جتربحله صلهب ملن ِّكلان ال لرِّب، احلضلارا السلياق يف ِّأِّلُو
ات َيال  قن اا الحارَيية،  اللنال اسحشلارة علن  بسلَب !اللنُن طَيعة خال  رما أِّ النُن أِّلُو
لنتهت، ِّسليهةَ  جعهله ِّعلن  ِّبعَلناً، َُانلةً  بله ِّاالكلح ال إليله االححكلا  ِّعن  ِّاجحِاَاً، بأصيال  َقصغ
لَهكَ  َته، َِّمسغ  !بالللنُن إال ُكلون ال الللنعوا ا لال يف لهللنُن فاالكلح ال .ِّعورانلله بنائله َِّسللهعمت  َملرَا

 حَيَو لَ  ما ِو ذلك اعحَار ِّعن  .معاً  ِّالوسيهة ال اُة فِو .بوسيهحه إال غاُحه إىل الحوصا ُحم ال إذغ 
 الللنُن مللن - العوهللْ الواقللذ يف - جتللنَ ال ارات،كللع  للَر إىل "الللنال حللول" االكللح ال أِللناو
 (20!)كي ا

ة ِّقضية  ملا مقيلنة ِلْ بلا !أبلناً  إطالقِلا عهلى ليسلو اللنعوا ا ال يف "الوسائا" حُر
َعن ِللَا  للَا ِّعللن َ  !ِّبأصلليالً  اجحِللاَاً  بللالنال االكللح ال مللن ذكرنللا  إىل ا حيللان مللن كثلل  يف أ

 بعــــ  ععــــل بمــــا !ِّمقاصللللنه أِنافلللله عللللن نابعيلللل الضللللْر ِّإىل الللللنُن، منِللللٍا عللللن االحنللللراو
 بالـدين يـرتب  ق "مـدني" مشـرو  مجـرد إلـى تجديـدي، ديني مشرو  من تتحوس الحركات

 !قليال إق
 نقللول أننللا أِّ !ِّاإلصللال  الللنعوة  للال يف "حرفانيللا" مشللرِّعا نعللره أننللا ِللَا ُعلل  ِّال

 ملللن ا نقلللوالت بكللون الأ بشلللر  ِّلكلللن .طَعللا كلللال ،"اآلخللر" جتربلللة ملللن االسللحفاَة جلللواع بعللن 
 اللللنُن  قلللاُيس االسلللحفاَة جضلللذ أن ألللب بلللا .اللللنُن ِلللو ا نِلللٍا  ن !ِّأركانللله ا نِلللٍا صلللهب

َِا بصللل  حلللىت اسحصلللالحا؛  سلللياق يف - ِّبصللل  اللللنال، سلللهطان حتلللو ِّبلللنخا اللللنُن، ملللن جللل
َُا لللو .العلللا ني ْر هلل ِّبعَلللنا باللللنُن عولللال - ِّالححقيلللق الحنلللل  وِلا صللل اللللنرس ُسلللحوعَه ملللا ِِّ

                                                           

ِّذللللك يف الفصلللا . للللك أن بن لللر بفاصللليا  لللَا ملللن جانلللب آخلللر، عهلللى ا سلللحون الحن يولللْ خاصلللة  20

 (.الحن يم الفطرا: الغَوعغَهم الرعابتذ)الثالت من َِا الَحت، خالل ا َحت ا ِّل يف 
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 ِّحتقيقاهتللللا الشللللرعية قواعللللنِا إىل ا نضللللَطة ِّاالسححسللللانية، االسحصللللالحية مناِكلللله الفقِللللْ،
 .االجحِاَُة

ت كوللا اإلسللال  َعللوة يف ِّالنللاأر  مللا الللنال، منرسللة عللن جللٍر ال أللنِا القللرآن يف َِّر
له  قحضلليابه نَللوا ِّبيلانهلل  عللاله، جللا اهلل ملن ِّحللْ ِلو َكوت  لسللياقا ِللَا يف الحنَيله مللن بللن ِّال !ِّحت
 اعحل  اللِت ا لاالت أكلل ملن كلان ذللك بلا بيلان، بال مهال النعوا ا ال ُجرك مل القرآن أن إىل

كفينا .ِّبنقيقِا بَياهنا ة النَوة ِّأائ  آُة ذلك يف ُِّ  !ملرات أربلذ القلرآن يف بكلررت اللِت النعُو
 بألفللا  جللاِت !ا فصللا مللن ا وعللة سللورة يف أِّاخللره إىل عوللران ِّآل الَقللرة سللورة يف أِّائهلله مللن
 حيللت !إال للليس ِّمقاصللنه، السللياق مقللا  حسللب عهللى ِّبللأخ ا، بقللنميا إال بح لل  بكللاَ ال ثابحللة
لللة - ِّسلللهم عهيللله اهلل صلللهى - الرسلللول ِّأيفلللةَ  جاللَللله َجلللاع  اهللَ  حصلللر  ِّألللائ ، ثلللالذ يف النعُو

لْ .أربعلا ا ويلذ فيكلون اثنحني؛ إىل بنقسم أن ميكن منِا ِّاحنةهلل  ًكيـة ،لآليـات الـتالوة :ِِّ  والت
 بعهللليم إىل بنقسلللم أن ميكلللن ا خللل ة ِللَه أن ِِّّا للل  .والحكمـــة للكتـــاب والتعلـــيم للقلـــوب،

 ُكلللون أن ألللوع ِّال .ا سلللهوة ا ملللة  لللَه إبلللراِيم َعلللوة ِلللْ ِّبهلللك .لهحكولللة ِّبعهللليم لهكحلللاْ،
للر ِللو بللا !عَثللا القللرآن يف بألفاأِللا احلقللائق ِللَه بكللرار  الللنعوا، اإلسللال   للنِيف بشللُرعْ بقُر
 بنطهللق بهللك ِّأائفلله ِّكللا !ِّاالسللحقرار ِّالثَللات احلصللر سللَيا عهللى معللا، ِّالحكنُللنا بحللنائْاال

لَرن اآلُلات فلاقرأ !اللنال إىل بله ِّبنحِلْ النال من باإلنسان ل غوَ  إن حقائَقِلا َعلنع  مث !ِّبَلَنبلعرغ  بَلحلغ  كت
اً   !َعن 
هَللو َربلعنَللا َِّابلغَعللتغ فتلل: ))قوللله بعللاىل يف َعللوة إبللراِيم  للَه ا مللة: الولــى - َِمغ َُلحلغ مغ َرَسللوالً م للنلغ ِت ي

مَ  ِت ََ احَلكتيمَ  َعَهيغ َُت مغ إتنعَك أَنَو الَع ِت ي َوَة ََُِّلََك  َْ َِّاحلغتكغ َم الغكتَحا َِ  (192: الَقرة(()آَُابتَك ََُِّلَعه َو
هَلللو َعهَللليغكَ : ))قولللله بعلللاىل  لللَه ا ملللة :والثانيـــة - آَُابتنَلللا  مَ َكَولللا أَرغَسلللهغَنا فتللليَكمغ َرَسلللوالً م لللنَكمغ َُلحلغ

َوللللَة ََُِّلَعه َوَكللللم معللللا ملَغ َبَكونَللللواغ بَلعغَهَوللللونَ  َْ َِّاحلغتكغ فَللللاذغَكَرِّينت أَذغَكللللرغَكمغ  .َُِّلَللللََك يَكمغ ََُِّلَعه َوَكللللَم الغكتحَللللا
َفَرِّنت  َكَرِّاغ ِلت َِّالَ َبكغ  (.159-151: الَقرة(()َِّاكغ

 َعَهى اهللَ  َمنع  َلَقنغ ): ُة عهى ا ؤمننيقوله سَحانه يف سياق ا ن بنعوة الرسالة احملون: الثالثة -
مغ  بَلَعلللتَ  إتذغ  الغَولللؤمتنتنيَ  ِت مغ  م لللنغ  َرَسلللوالً  فتلللي ِت للل هَلللو أَنَفست مَ  َُلحلغ ِت مغ  آَُابتلللهت  َعهَللليغ ِت ي لللمَ  َُِّلَلللََك  َِ َْ  ََُِّلَعه َو  الغكتحَلللا
َوةَ   .(461:عوران آل()!َمَتني   َ الل   َلفتْ قَلَغاَ  متن َكانَواغ  َِّإتن َِّاحلغتكغ
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َتا : ))قوله بعاىل يف بيان سر النقهة العكيَة لهوسهوني من حال إىل حال :الرابعة -  لَو العل َِ
مَ  ِت َهو َعَهيغ َِمغ َُلحلغ َم ي نَي َرَسواًل م نلغ َولَة َِّإتن َكلانَوا  بَلَعَت يفت ا غ َْ َِّاحلغتكغ َم الغكتحَلا َِ مغ ََُِّلَعه َو ِت ي آَُابتهت ََُِّلََك 

 (.9:ا وعة(()!َتني  متن قَلَغَا َلفتْ َ اَلل  مَ 
لُــو َعَلــْيِهمُ : ))فأنللو بللرن أنلله ال كللِْ مللن ذلللك َيللٍر عللن َائللرة ًَك يِهمْ  ،آيَاتِــهِ  يـَتـْ  ،َويـُــ

بلالِّة : فِْ ِّأائ  ثالذ. ِّكهِا اكح ال بالنال ِّيف النال(( !َويـَُعل ُمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمةَ 
ن ُحَلللاَر إىل اللللَِن ملللن معللل  ِّلكلللن قطعلللا لكلللا ِّأيفلللة َالللللة أعولللق الللا قللل! ِّبَكيلللة ِّبعهللليم

ًكيــة  -عهللى مللا فصللهناه يف غلل  ِللَا الكحللاْ  –بللا ِللْ ! سللطحْ تــالوة بمــنه  التلقــي، وت
ِّكلا ذللك مَثلوذ يف الكحلاْ ِّالسلنة صلراحة (. 21)بمنه  التدبر، وتعلـيم بمـنه  التـدار 

ن ذلك كهه ِّال كِْ م. ِّ ونا، َُرتََ كهوا بعهق ا مر بَيان منِيف جتنُن النُن أِّ النعوة إليه
ِّللَلك قلال بعلاىل عهلى سلَيا . َيٍر عن  ال بناِّل النال الشرعْ ِّاالكح ال به قرآنلا ِّسلنةً 

َا َكنَحمغ بلَ : ))االسحنراك عهى الَُن بنلوا يف ا نِيف ِّغ ِّا َْ َولهَ عغ َِّلَلكتن َكونَواغ َربعانتي نَي مت وَن الغكتحَلا
َرَسلللونَ  َلللا َكنلللَحمغ َبنغ َْ : )قَرئلللو ِّقلللن(. 72:آل عولللران(()!َِّمت كولللا ِلللو معهلللو ؛ ( بَلَعه َولللوَن الكتحَلللا

عوةً   !بنَيِا إىل  رِّرة االعحصا  بالوحْ َُناً َِّ
ا يف َِا الشلأن أع لم ملن أن حيلا  بله ِّمشلِور جلنا حلنُت النليب ! ِّأما السنة فأمِر

قللال عهيلله . صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم، ا ضللرِّْ مللثال  رابللب العوللا الللنعوا يف اسللحثواره لهللوحْ
ََنن َِّالغعتهغمت : )السال الصالة ِّ  َْ أَرغً لا  ،َمَثَا َما بَلَعَث ت الهعَه بتهت متَن ا غ  ،َكَوثَلات الغَ يغلتت الغَكثتل ت َأَصلا

 َِ ا نَقتيعةهلل َقَتَهوت الغَوا َِ نلغ لَب الغَكثتل َ  ،َفَكاَن مت َْ أَمغَسلَكوت  .َفأَنلغَََحوت الغَكَهَ َِّالغَعشغ َت لا َأَجلا َِ نلغ ََِّكانَلوغ مت
َا النعلاسَ  الغَواَِ  َْ قتيَعلانهلل  .َفَشلرتبَوا ََِّسلَقوغا ََِّعَرَعلوا ،فَلنَلَفَذ الهعَه ِبت ل

ِت َلا  لَرن إتيع لا طَائتَفلًة َأخغ َِ نلغ ََِّأَصلاَبوغ مت
ًِ َِّاَل بَلنغَتللَو َكللهً  للَك َمللا َتُللنت الهعللهت َِّنَلَفَعللَه َمللا بَلَعثَلل ت الهعللَه بتللهت فَلعَ  !اَل مَتغست لتَك َمثَللَا َمللنغ فَلَقللَه يفت  ََ هتللَم فَلل

لتَك رَأغًسللا ،ََِّعهعللمَ  ََ للهغَو بتللهت  ،ََِّمثَللَا َمللنغ ملَغ َُلرغفَللذغ بتلل َتا أَرغست للَنن الهعللهت العلل َِ ََللاغ  : ِّقللال( 22!()ِّملَغ َُلقغ
فولاذا بقلْ ( 24!(()َخيلغرََكمغ َمنغ بَلَعهعَم الَقرغآَن ََِّعهعَولهَ : ))ِّقال أُضا( 23(()!بَله َ وا َع   ََِّلوغ آَُةً ))

 ارات النعوة غ  النال بعن ذلك من من
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ر احلقيقلللْ ِّا للللر ا سلللاس لوجلللَو العولللا اإلسلللالمْ إيلللا ِلللو جتنُلللن الحهقلللْ  إن ا لللِو
القللرآن مللن حيللت حقائقلله اإلميانيللة ِّمفاِيولله الشللرعية،  !لهقللرآن الكللرمي رسللالة اهلل ْر العللا ني

َُهه محللللنرجا عهللللى ا نِللللٍا الللللنعوا ا للللة يف ذلللللك؛ لحنللللل لسللللهيم، مللللذ اسحصللللحاْ الَيانللللات النَُو
َمللان ِّا كللان القللرآن ِللو رسللالة . ِّحتقيللق مناطابلله يف ِّاقللذ اإلنسللان مللا ِللو حركللة عورانيللة يف ال

ِّلعللا عللنَا غلل  قهيللا مللن ! ِللَه حقيقللة أ للاعِا اليللو  كثلل  مللن ا سللهوني! الللرمحن إىل العللا ني
ه أبناِ احلركة اإلسالمية سيححٍا إىل ِّقو ليس باليس ؛ من أجا أن بسحيق  رِّحه عهلى ِلَ

بعيلللنا علللن ا قاصلللن  -يف حركحللله  –ِّملللن أجلللا أن ُلللنرك كلللم كلللان ُضلللْر ! احلقيقلللة الع ولللى
كث  منا سيححٍا إىل ِّقلو لليس باليسل ، بلا إىل الاه ! نعم! ا صهية لهنُن ِّلنعوة النُن

َائفلللة، اللللِت  !فكلللرا ِّرِّحلللْ عسللل  ملللن أجلللا اللللحخهال ملللن االعحقلللاَات الَاطهلللة، ِّالفِلللو  ال
! ائنللا، يف بصللور مفِللو  العوللا اإلسللالمْ، ِّيف بصللور معلل  الللنُنبراكوللو عهللى عقولنللا ِّأِو 

ِّحنلن نضلْر خلاٍر ملنار القلرآن  -يف حركابنلا ِّبن يوابنلا  –ِّذلك ملا طلال عهينلا ملن ا ملن 
عللوةً ! الع لليم ِّمللا  للربنا عهللى أنفسللنا بأنفسللنا مللن حصللار فكللرا، ِّجللنار بصللورا، ! َُنللاً َِّ

ا حولنللا برعخللا مسيكللا معقللنا، ِّكللان حكابللا جللنار كللك !أغهللب حكاربلله ِّماَبلله مللن ا باطيللا
لة السلهيوة للنعوة اللنُن !مينلذ عنلا أكلعة الشلوس! فطرية الـدينبيننا ِّبني  ! ِّحيكلب عنلا الرُ 

ملللن خلللالل ِلللَه اآلُلللة  -إن كللل َو  -فلللان ر إليِلللا ! ِّإهنلللا حلقيقلللة كللللن حنلللن عنِلللا غلللافهون
َتَُن آَمنَلللوا َأن َجغَشلللاَأملَغ َُللل)) !الَصللل ة ِّبلللنبر َلللق  نت لتهعللل لللَن احلغ رت اهللت ََِّملللا نَللللَََل مت َتكغ َِمغ لتللل  َِّالَ   َذ قَلهَلللوبَل

َم االَ  ِت َغلللَا َفطَلللاَل َعهَللليغ لللن قَل َْ مت َتَُن أِّبَلللوا الغكتحَلللا َِمغ  ؛َملللنَ ََُكونَلللوا َكالعللل َِمغ ََِّكثتللل هلل م لللنلغ فَلَقَسلللوغ قَلهَلللوبَل
للَقونَ  ! لللنن اهلل يف كهوللاتمث اقللرأ منِللٍا اإلصللال  القللرآين مقللرعراً مللن (. 16: احلنُللن!(()فَاست

َتَُن )) ــَِّالعل للَر  :ُكوَن بِاْلِكتَــاِب َوَأقَــاُموْا ال َّــاَلةَ يَُمي  لليَذ َأجغ : ا عللراو!(()اْلُمْ ــِلِحينَ إتنعللا الَ َنضت
يكهلل بالكحاْ ِّإقَا هلل لهصالة: فقيا اإلصال (. 171  !مَتغست

 !القضية هو اإلنيان :الرابعة المقدمة
 "مفللللاِيوْ  ِللللاع" محعهقللللة ِللللْ بللللا فحسللللب؛ "احلركللللة" مصللللطه  محعهقللللة ليسللللو ِّالقضللللية

 العولللا بأصللليا يف اإلسلللِا  إىل ُرملللْ منِلللاجْ عولللا إطلللار يف كلللاما، بصلللورا ِّبن لللا  كاملللا،
 .ا قَهة النُن جتنُن بعثة ُنا بني ِّالسنة، الكحاْ يف اإلسالمْ
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ة أن ذلك ة بقحضْ فطربه إىل اإلسالمْ بالعوا العَو  بله ح الِّاالكل عوهله،  لال إىل به العَو
ر ِّيف ِّأيفحه، صهب يف  أِّال بله اهلل َُلعغََلنَ  أساسلا َُل  عولا ِلو ملا خطابه؛ ِِّما مو وعه جِو

 مو لللوعه حيلللت ملللن – َائلللر ِلللو إيلللا مجيعلللا ذللللك أن الشلللُرعة عهولللاِ بلللني خلللالو ِّال !ِّآخلللراً 
لنو ِّاحلنة، قضلية عهلى - اإلمجاِل  عالقحله يف اإلنسلان :ِلو ِّاحلن، لهخطلاْ ِِّملا ِّاحلن، ِِّ

 بعالقلللة ا حعهقلللة الحشلللُرعات ذللللك يف ملللا ا عللل  ِلللَا إىل راجلللذ فِلللو ذللللك علللنا ملللا ِّكلللا !ربللله ملللذ
عية فالعالقات .اإلنسان بأخيه اإلنسان ة الحشُر  إىل آئهلة كهِلا ِّالسلنة الكحلاْ يف ا فقية ِّالجربُو
ُلللة، العالقلللة  يف الَشلللرا الوجلللَو ِّغاُلللة اِلهلللق، حكولللة بهلللك .بلللاهلل العَلللاَ ربلللا ِلللْ اللللِت العوَو

 ِلَه مل  يف سنفصلا كولا !الَحلة ا عل  ِلَا عن جٍر ال السنة ِّبيانات القرآن ِّآُات .سال اإل
 .اهلل رول النراسة

للو !القضللية ِللو إذن اإلنسللان  بللني َائللرة الكلللن ِّقضلليحه .لهللنُن الللرئيس االسللحثوار  للال ِِّ
ا ُكون أن ِّإما هلل، عَنا ُكون أن إما :اثنني أمُرن  إميانله ذللك يف سلواِ !علاله جلا عهيه، محوَر

 ِّاالقحصلاَُة ِّالسياسلية االجحواعيلة عالقابله أِّ ِّقوانينله، بشُرعه أِّ ِّكسَه، عَاَبه أِّ ِّعقينبه،
 - ِّفقِلللللاً  طَيعلللللةً  الوسلللللائا اسلللللحقامو إذا – كفيلللللاهلل  اإلنسلللللان يف اللللللنعوا فاالسلللللحثوار .إخل...

 ِّا نَيلاِ، سلاالر  بله ِّاكلح ا القلرآن، بله جلاِ الَا الفطرا ا نٍِا ِو ذلك .كهه ذلك بضوان
 .الربانيني ِّاحلكواِ العامهني العهواِ من  هنكِم عهى سار ِّمن

– ملَؤ العلا  اللنُ  ا لال يف العصلر أملراه بشلخيال فلقن أخلرن جِلة ِّملن جِلة، ملن َِا
ْ :أاِرة حقيقة إىل - االسحقرائية ِّا الح ة الححَذ عنن  يف اليو  احلاصا االحنراو طَيعة أن ِِّ
 كوللا !خصائصللِا أخللال يف ِّاخللحالل الفطللرة، يف احنللراو ِللو إيللا الجحوللاعِّْا اإلنسللاين ا للال
للَا .اهلل رللول سللنَني  الللنُن، ِّطَيعللة العصللر فحاجللة !أصلليا ربللاين فطللرا منِللٍا إال ُعللا ج ال ِِّ
ة بضرِّرة ُقضْ كالمها ة" إىل العَو  عهلى اإلنسلان بشلكيا إلعلاَة اإلسلالمْ؛ العوا يف "الفطُر
رج ِو ِّذلك !القرآن مواُعن  يف طَيعحِلا ِلْ ِّبهلك الحلاُرخ، علل اإلسلالمْ الحكنُلن بعثات ِو
 .اهلل كاِ إن ا قَهة َِّرهتا
 الللِت اإلسللالمية، الحن يوللات لللَعل ا نحللرو الللنوا إنحللٍا إعللاَة عللن لنحوقلل  ا ِّان آن لقللن
 يف ِّاإلغللراْ مفاِيوِللا، يف ِّالحنطللذ مصللطهحاهتا، يف بللالحقعر السللهيم، الفطللرا ا نِللٍا خالفللو
اهتا، يف ِّاالخحالل هِا،ِّسائ  !َِّبَشلقعَقوغ  َِّكلقعوغ  !ِّبَلَعقعلَنتغ  فَلَعقعلَنتغ  !مرجعيحِلا يف ِّاِلهلا أِّلُو
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لراً  فلالَ  ِغ للرغنَا )) :ِّحلني ِّقلو كللا يف ُنلاَا القلرآن ِلَا بينولا !َقطََعللوغ  أرغ لاً  ِّالَ  أبلغَقلوغ  َأ ََِّلَقلنغ َُسع
َِاغ متن َمنعكتر   رت فَل َ كغ  (.17 :القور(()! الغَقرغآَن لته

 اجحواعيللة حهللول أِّ سياسللية، للللاميف بللالحن   - الللراِن الوقللو يف – االكللح ال فللقن ِّعهيلله؛
َاِ إال احلقيقلة يف ِلو ملا اإلسلالمْ العولا يف الشلوولية بلنعون السياسلْ؛ ا سحون عهى  لله جتل
َُق لَا !أساسلاً  القرآين اإلنسان إنحٍا يف ِْ إيا الشوولية كا الشوولية با !ِّمت  نحلٍابق كفيلا ِِّ
 اهلل عطلللاِ ابلللن اهلل ِّرحلللم .ِّإبانللله ِّقحللله عنلللن لكلللن !بهقائيلللة بصلللورة الفلللرِّ  بهلللك ملللن كلللِْ كلللا

ََ أنغ )) :قللال حيللت اِلالللنة، حكوحلله يف سللطره  للا السللكننرا للات َكلليغ اً َمللنغ أرَا ِغ للَن ا  َمللا بَلللَرَك مت
َرَه اهللَ فتيهت  َِ َر َما أأغ  (25(()!حَيغنتذ يف الَوقغوت َغيلغ

 ِّالشلوولية .اللنُن بنلاِ يف القلرآن مشوليلة عهلى القائم ا شرِّ  ِو الشووِل اإلسالمْ ا شرِّ 
 ِّا فللاِيم، احلقللائق مللن ِّالكهيللات، ا صللول بنللاِ عهللى قائوللة ِللْ إيللا - اإلسللالمْ مفِومِللا –

ات مجيلللذ عهلللى  ِلللْ ملللا ال ِّكهيلللات، أصلللول ِلللْ ملللا لكلللن .ِّالعورانيلللة ِّاإلميانيلللة العقنُلللة ا سلللحُو
 ِللْ إيللا فِللَه !فحسللب ِّالَطالللة ِّالعوللال العوللا ِّقضللاُا ِّاإلَارة لسياسللةا يف ِّبللراميف بفاصلليا
 ا صلللللول بهلللللك يف مؤصلللللهة غللللل  َمنغََحعلللللة ، بنيلللللة يف عالجِلللللا ِِّماِّللللللة ".الحشلللللُرعْ الفقللللله" ِّأيفلللللة

هلْل  ِّالكهيات،  !لهوحال ِّجتُرب العَت من  ر
 االقحصللللاَ ِّيف السياسللللة ِّيف القللللوة يف !ِّاحللللنة كحهللللةهلل  حتكولللله !ِّاحللللنة َِّلللللة اليللللو  العللللامل إن

َِ ب يلل  ِِّماِّلللة !ِّاإلعللال  َعللة إىل بالضللرِّرة َمللَؤٍَّ  ِنللاك، أِّ ِنللا احملهللْ ا سللحون عهللى منلله جلل  عع
َُحلله مسللحون عهللى أصللهه ة العا يللة مرك ِّن !االسللحعواُر  البللن !ِّصللرا  منافعللة مللن َِّنلله مللا ذلللك َِّ
لة عوهلة فلأا .مآالبه ِّاسحَصار حكوه بقنُر من  باللنِّالر  كوملةِم ليسلو اليلو  العلامل يف قطُر
 يف ُقلابهون إيا أِهه من ِّا ه ِّمناره  فهكه يف بنِّر ال ِّاإلسالمْ العرِّب الوطن يف سياسة ِّأا
ناك، ِنا العامل وجِون ِِّ يب بالجرغيب ذاك، أِّ الَهن َِا سياسة ُِّ  َِه !لسهطانه خنمةً  ِّالجِر

 ِّسلللللائر ََِيات،ِّا للللل ِّالثقافلللللات الشلللللعْو كلللللا صلللللِر إىل بقصلللللن اللللللِت اليلللللو ، العو لللللة حقيقلللللة
 الطاغيلللللة أطرِّححِلللللا ُلللللنقل كلللللِْ أا بوجلللللَو بسلللللو  ِّال !اللللللنِّالر خنملللللة يف اِلصوصللللليات

 !ا حوحشة
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َهكَ  َ اع  ذلك ُرا  مل إصالحْ مشرِّ  فكا ِنا ِّمن لو - الرسلالة عِلن يف ِّاإلسلال  !َِِّ ِِّ 
َل  ملن الفِلاِّأح قلُرل ملن الناخهيلة القون بواعن راعى - عَاَه فوق القاِر العا ني ْر من ُحنل

،  َعلوةً  ا ِّىل، أصلو ا بَنلاِ مجيعا ذلك بني َِّلحه فَ  ِّالرِّ ؛ فارس من اِلارجية ِّالقون العْر
 َائولا الَشرا ا سحون عهى - ِبا برقى مث ِّاجحواعيا، ِّإميانيا عقنُا أِّال، الَشرا ا سحون عهى
للة لهسلل ة ِّالللنارس .إباهنللا يف َِّلحِللا عللن الللنعوة متخضللو حللىت فشللي ا، كللي ا -  ِّمراحهِللا النَُو

 بنللاِ عللل العوللران، إىل القللرآن مللن انطهقللو كيلل  اإلسللالمية، بالللنعوة الربللاين الحللنٍر سللنة ُللنرك
 !كان ما اهلل أمر من فكان !أساساً  ِّاإلنسان اإلنسان
 بالنرجللة الحفصلليهية اللللاميف يف ليسللو الحارَييللة ا رحهللة ِللَه يف اليللو  ا مللة قضللية فللقن مَثع  ِّمللن
ْ !الالحقة ا جيال قضية َِه !ا ِّىل  يف به ا َشعر ِّا سهوني، ليفسال  الحوكني مرحهة فقه ِِّ
لللْ .ا رسلللهني سلللين سلللنة ِّيف القلللرآن  .ع للليم خطلللر ذات ليسلللو العهويلللة طَيعحِلللا حيلللت ملللن ِِّ
لللللَه كيللللل  !العلللللا ني ْر هلل مسلللللهوني حلللللقع  مسلللللهوني النلللللاس ُكلللللون أن ِلللللْ اليلللللو  القضلللللية ِِّ 

 بللالَ مللن كثلل  يف !ِّالوجللَو الحوجلله مشللرِّعية ِّأِهلله الللنُن بنللاع  البللَ  مللا الالَُنيللة ا ُللنُو يات
 !ِّا سهوني  العْر

ة بالنعوة ا قصَو فاإلنسان ِّعهيه؛  :نوعان - القياَا ا سحون عهى – الفطُر

 .متفاعل وإنيان فاعل، إنيان
 .احلكليم عيلةالنا ا لنَ، الفقيله القلرآن، لرسلالة احلاما الرباين العامل ِو ":الفاعل اإلنيان"فل
 كلاما، علا  القلرآن خطاْ ِّعان عهى ِو فخطابه .الكحاْ َِا فصول خالل بيانه سيأت كوا
 ِّقيولله ِّالعوهيللة، اإلميانيللة ِّأصللوله الللنُن، كهيللات - ِّطَقابلله كللرائحه بكللا - ا حوللذ إىل حيوللا

َا اإلنسان ِو كان ِّلَلك .ِّبعهيواً  ِّبَكيةً  بالِّةً  ا خالقية،  .ةالفطُر َعوة يف ا رك
 الفاعلللا، اإلنسلللان علللن اللللنعوة ِلطلللاْ ا حهقلللْ اإلنسلللان فِلللو ":المتفاعـــل اإلنيـــان" ِّأملللا

 ا لللال أِّ الحعهيولللْ، كا لللال ِملللنَ، محخصلللال  لللال يف لكلللن أُضلللاً، فلللاعالً  باعحَلللاره ليحوهِلللا
 إنسللللان :ِللللو إذن ا حفاعللللا فاإلنسللللان .إخل ...السياسللللْ أِّ االقحصللللاَا، ا للللال أِّ اإلعالمللللْ،
 .إخل ...السياسة إنسان أِّ االقحصاَ، إنسان أِّ ا ال، إنسان أِّ اإلعال ، إنسان أِّ الحعهيم،

 إلـى برجلذ أهنلا ألن العا ، االجحواعْ نسيكه يف ا ححكوة الَشرا، العوران قون يف ِّالناأر
ــيم، :هــي أســ  أربعــة  عهللى مجيعِللا ليسللو أهنللا إال .واليياســة واققت ــاد، واإلعــالم، التعل
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 عولال بكوهنلا (ِّاالقحصلاَ ِّاإلعلال ، الحعهليم،) اَ َِّلَ  الثالثلة ا سلس بحويلَ بلا .ابينِل فيوا َبَساِّ  
ا  ِّبني ِّبينه .فوقيا عوال بكونه السياسْ ا ساس ُحويَ بينوا .القاعنا ا سحون عهى حتحيا بنيُو
َكورة الثالثللة لللة جنليللة عالقلللة ا لل ًِ  أخلللَاً  جللناً، قُو للة كانلللو ِنللا ِّملللن .ِّعطللا لللة ا ِّلُو  يف النعُو

 الَنيلللوا لهعولللا ِلللْ إيلللا – الحلللنٍر سلللنة إىل حتلللحكم إسلللالمية َعلللوة باعحَلللاره - الفطلللرا  نِلللٍاا
 .باآلخر ا نلية عالقحه يف الفوقْ العوا أمهية إغفال َِّن طَعا لكن الححِت،

 فـي الدعوي للعمل الرئيية الميادين هي  اُلَوسُ  الثالاةُ  اُلُس ُ  تكون أن وعب ولدلك
 صـنعته عليـه سـيطرت ومـن اليياسـة، صنا عليها سيطر من إذْ  .تفاعلالم باإلنيان عالقته
 !اليياسة
َئيا، أِّ كهيا عهيِا السيطرة ب   السياسة صناعة ِماِّلة ِّأما  ا يناين احلضور ا قا عهى أِّ ج
 إيلا اليلو  فيِلا ِّالعولا !ا عاصلرة ِّاحملهيلة العا ية ال رِّو يف خاصة .العَت من  ْر فِو فيِا؛
للة اللللاميف خللالل مللن ونُكلل أن أللب  الَنيلللوا العوللا ِللو :ِنللا الللنعوا فالعوللا .أساسلللا النعُو

 ذللك َيحهل  ِّقلن !عهيله اآلخر سيطرة أرِّو يف العوهْ ا ينان يف ُشح ا الَا العوا الححِت،
 .ِّإنسانه ا ينان طَيعة حسب عهى نسَيا

لة ِّأيفة ِو ما الحعهيم معركة النعوة فحنخا  بقنسلان االكلح ال خلالل ملن ِّذللك !رئيسلة نَُو
، إىل الحهويللَ مللن أساسللاً، الحعهلليم  الحعهيويللة ا ؤسسللة إىل ِّمجعيللاهتم، الحالميللَ أِّليللاِ إىل الغَوللَنر ست
للا اِلطلل ، احليللوا القطللا  ِبللَا ا كهفللة برمحِللا، َُللا جُِو  َِّمنافتعللةً  َاعيللةً  كهلله ذلللك بللنخا .ِّمرك
 مللا ذلللك ِّيف .َائوللا القاعللنا ا سللحون عهللى نلكلل !َِّمنغحتَكللةً  اارتسللةً  ِّبلله، فيلله ِّبشللح ا !َِّمنافتَسللةً 

 !اإلطالق عهى آخر كِْ ُنانيه ال ما ليفسال  الكلن ا كاسب من فيه
َرِّاغ )) النعوا لهَالغ مينان ِو ما اإلعال  معركة النعوة بنخا كوا ََ ا َباَلغهلل ل هنعلاست َِّلتيَنل ََ ل َِ

للنهلل َِّ  للَو إتلَلللههلل َِّاحت َِ َللا  ْت بتللهت َِّلتيَلعغَهَوللواغ أَيع لَللواغ ا َلغََللا َعكعَر أِّغ  ربيللب ِللو ِّاإلعللال  (.59)) :إبللراِيم!(()لتيَلل
 ِنللا ِّمللن !إفسللاَا أِّ إصللالحا ِِّّجنانلله، لعقهلله ِّصللناعة أُضللا، اإلنسللان يف عوللا ِللو إذ الحعهلليم
 اللوعان عهلى اللنعوة بنخهله أن ِّجلب  لال فِلو ِّللَلك .اللنعوا ا سلحون عهلى ِّخطوربه أمهيحه
 !َِّمنغحتَكةً  اارتسةً  ِّبه، فيه ِّبشح ا !َِّمنافتَسةً  َِّمنافتعةً  عيةً َا :أع  أُضا، ا ِّل

 االسلجرابيكية، مواقعِلا ملن كثل  عهلى الالَُنيلة الحوجِلات سليطرة رغلم اليو  اإلعال  فوسائا
لا، اعلحالِ حلول الحلنافذ اإلسالمْ العوا أصحاْ عهى الواجب من فقنه  اهلل، كهولة لرفلذ منابِر
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 السللوعية ِّا كلرطة ا نجرنيللو كلَكات ملن ا حاحللة الوسلائا أن ننسلى ِّال !احلللق بلنعوة ِّالصلن 
ة  بفضلللائيابه ا ح هلللب حيلللرعه ال ملللا ا كاسلللب ملللن اللللنعوة ِبلللا فححلللرع فيِلللا، اهلل َُلللارك قلللن ِّالَصلللُر
ة فا عركة !الع وى ا هلل، بقخالصِم أصحاِبا حتقق إذا النعُو َِ  فيِلا، ِّبلارك عاله، جا اهللَ  بَلَوالع
 .كث ا قهيهِا ِّجعا
 اارتسللةً  ِّبلله، فيلله ِّبشللح ا !َِّمنافتَسللةً  َِّمنافتعللةً  َاعيللةً  أُضللا، االقحصللاَ معركللة الللنعوة بللنخا مث

 !َِّمنغحتَكةً 
نلاً  َعلوةً  مث أِّال، لهوسلحِهك بربيلةً  معركحه ِّجوه  قليم إلكلاعة .ثانيلا ِّا نلحيف لهوسلحثور ِّبكُو
للة السلليطرة أفللق اجتللاه يف السللواِ، عهللى ِّاإلنحاجيللة االسللحِالكية اإلسللال  َُللة النعُو  الكهيللة أِّ ا 
 ا شلح ا القاعلنا، الجربلوا العولا مسلحون عهى َائوا لكن .السوق ِّعهى الرئيسْ اإلنحٍا عهى

 االكلح ال ملن أكثلر ا لؤمن، ا عولال ِّرجلا ا لؤمن، ا لال ِّرجلا ا لؤمن، االقحصلاَ رجا بصناعة
لانال !عكلس ِّال بلَاك بكلون ِلَه فقيلا العامة، االقحصاَ بسياسة  إنسلان" إصلال  عهلى اليلو  ِر
 ا للاِل الحللنافذ َفللة بوجيلله يف اإلسللِا  قصللن ِّإنحاجللاً؛ اسللحِالكاً، سللواِ، ِّا عطللْ اآلخللَ ،"ا للال
 .اهلل ُأذن عننما العا ْ مث احملهْ ا سحون عهى فشي ا، كي ا

حَلَفللى السياسللْ العوللا ِّأمللا  حللناَِاِّام ال يلليب بعوقِللا اهلل، بكهوللات إنسللانه مخاطَللة فيلله فَلَيكغ
 العولا حلىت ِّال ِّمناصلَه، م ايله يف منافسلحه إىل قصلن   ِّال عوا   َِّن .ِّبوجيِا َعوةً  ا خرِّا،

َبيلة حتالفات أِّ  يقة انحخابية منافسات يف النخول من !بَلك ُشعره ما ا خاسلرة، ح  يف بلَؤ
للة الللنعوة يف ا قصللَو إذ .ِّرجا للا الللنعوة ِماصللرة إىل النِاُللة  ِللو إيللا - ا للال ِللَا يف – الفطُر

 ،"ا غهَيلة" إىل "ا عار لة" ِّملن ،"اليسلار" إىل "اليولني" ملن أطيافله، بشىت "السياسْ اإلنسان"
حه ُسحعين أن عسى النعوا؛ لهعوا مو و  مجيعا أِّل ك كا .اإلَارا إىل ا يناين ِّمن  !فطُر

ة بعوا نعم،  خ ه ِّنصرة نقصه، عهى فضهه ب هيب عهى السياسْ ليفنسان َعوهتا يف الفطُر
 صللرا  يف طرفلا ِلْ بكلون أن َِّن لكلن !بقخالصله كيللنه َفلذ مث باطهله، عهلى ِّحقله كلره، عهلى

للان بللا !ِّا ناصللب احلقائللب  كهِللم أِّللليس !اهلل لكهوللات موقعلله مللن كللا ُسللحكيب أن عهللى الِر
 كانلو مِولا – مسلهوني أليسلوا اإلسلال   ِّبلنعوة القلرآن قطاْ معنيني أليسوا آَ   ب  مجيعا

 عهلللى اللللنعوا اِلطلللاْ أِّقفِلللم للللو ا لللوت، حقيقلللة بلللؤرقِم – ِّالفسلللاَ الصلللال  بلللني أحلللوا م
ة  ِّا آالت اإلميانية احلقائق من عهيه ُجربب ِّما اإلسالمْ، مفِومِا  ا خرُِّ
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للة بصللي حِا اإلسللالمية الللنعوة بللأن ُقللني عهللى إنلل   مجيعللا، أِّل للك بللني مكاهنللا سللحكن الفطُر
للا ِّبصللنذ َبيللة اسللةالسي  ن ا طيللاو؛ كللا مللن بياِر ة صللنيعة ِللْ إيللا احلاليللة بصللورهتا احل  بشللُر

ا بالطائفية؛ بكون ما أكَه "برامجابية"  ملا إال الهِلم احلقيقيلة؛ العاملة ا صاحل من ال الب يف ِلهِو
 ِّملا !هلل كهله ِو النُن بينوا !الناس لكا ال الناس لَعل ِْ إيا فوصاحلِا !ِّكفى كعارا كان
َهغلقت اهللت ) !الناس كا عهى فضَهه عاَ هلل كهه كان لا الَ بَلَغلنتَُا ِلت َِ . فتطغَرَة اهللت العلِتت َفطَلَر النعلاَس َعَهيلغ

َُن الغَقي مَ  ثَلَر النعاست الَ َُلعغَهَوونَ . َذلتَك الن    (!ََِّلكتنع َأكغ
 !الدعوي الشأن وتدبير ا ، وقيـة في :الخامية المقدمة

للة ا شللاُرذ كللا !القِلار الواحللن هلل العَللن ا سللهم صلناعة ِللو اليللو  الوقللو ِّاجلب  أللب النعُو
 اهلل أن الكحلاْ يف بقلرر ِّقلن !جنمله أن ألب اإلسلالمية الللاميف ِّكا ا نار، َِا حول بنِّر أن

ََه له أخهال إذا بعاىل م، بوالِم عَا  مِولا !فال ِّإال  م، اربضى الَا َُنِم  م َِّمكعنَ  ِّنصِر
 ا ِّحلللن اِللللرٍِّ بلللاْ اهلل ِّالُلللة !النقابلللات كييف للل يف ِّايفرطلللوا السياسلللات عكلللييف يف خا لللوا
 إال الوجِلة ِلَه علن العلنِّل عاَه ِّملا !غاُحله إىل بله الوصول ِّباْ !أعمحه من اإلسالمْ بالعوا
 !خَاالً 
 ملا قوملاً؛ أِّ عَلناً  اهللَ  بلوىل فلقذا !أبلناً  ال اُلة ُصلا ال اهلل ُحلواله ال اللَا اإلسلالمْ العولا إن
أَلَللليغَس الهعلللَه بتَكلللاو  )) !كلللِْ كلللا كفلللاِم سلللواه، َِّن ِّحلللنه لللله ِّإخلللال  هلل جتلللَر ملللن حققلللوا
ََِّنتهت   َعَغَنهَ  َتَُن متن  َ   !َََِّيَو َفوَنَك بتالع ا َِ نت الهعَه َفَولا لَلَه متلن  .ََِّمن َُضغهتات الهعَه َفَوا َلَه متنغ  ِغ ََِّمن َُل
اٍّ  َ  ذتا انحتَقا    .َمضت َُت َمر(() أَلَيغَس الهعَه بتَع  (17-16 :ال

كفيلك !ِّالسلنة الكحلاْ يف الراسلخة القلوانني  لرن جتلرن اسلحقرائية كهيلة قاعلنة بهك  منِلا ُِّ

َْ )) :بعللاىل قوللله َتا نَلللَعَل الغكتحَللا َْ اهللَ العلل ي للل
ــاِلِحينَ إتنع َِّلت ــَولَّى ال َّ للن ! َوُهــَو يـَتَـ َعوَن مت َتَُن بَللنغ َِّالعلل

ِّمللن ِنللا (. 127-126: ا عللراو!(()نُفَيــُهْم يـَْنُ ــُرونَ قَ َيْيــَتِطيُعوَن َنْ ــرَُكْم َوق أَ ََِّنتللهت 
للرع ِّراثللة ا ره قَللَنرهلل ثابللو ال ُح لل ، فكعهلله يف  ! خاصللة" عَللاَه الصللاحلني"قللرر سللَحانه أن ست

و قوله بعاىل رت َأنع االَ )): ِِّ َ كغ َنا يفت الَعبَورت متن بَلعغلنت الل  .ونَ َيرِاـَُهـا ِعبَـاِدَي ال َّـاِلحُ رغَه ََِّلَقنغ َكَحَلغ
ا لَََالَ  ََ َِ َلا إتَ ََكلمَ  .َرمحغًَة ل هغَعاَلوتنيَ  ََِّما أَرغَسهغَناَك إتالع  !ل َقْوم  َعاِبِدينَ غاً إتنع يفت  َلا َُلوَحى إتَِلع أَيع  َقاغ إتيع

لللنهلل  ـــِلُمونَ  .إتلَلللههلل َِّاحت ـــُتم م ْي ـــْل أَن َه ََِّعلللَن اهللَ )) :سلللَحانه ِّقولللله (.118 -115 :ا نَيلللاِ(() فـَ
مغ الع  ِت لن قَللَغهت َتَُن مت َهَ  العل لَحخغ َرغهت َكَولا اسغ َِم يفت ا غ هتَفنلع َحخغ َاتت لََيسغ َتَُن آَمَنوا متنَكمغ ََِّعوتَهوا الصعاحلت
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مَ  ِت َِم م لن بَلعغلنت َخلوغفت لَنلع َتا ارغَبَضلى َ َلمغ َِّلَيَََلن  َم العل َِ َتُنَل نلاً  َِّلََيَوك َننع َ َمغ  لرتَكوَن َُ  َُلعغََلَنَِّن ت الَ  :أَمغ شغ
للَقونَ  .ِّبت َكلليغ اً  للَم الغَفاست َِ لَ تلللَك  َلللا )) :سللَحانه ِّقللال (55 :النللور(()!ََِّمللن َكَفللَر بَلعغللَن َذلتللَك َفَأِّغ إتيع

َتَُن آَمنَلللواغ  لللمغ رَاكتَعلللونَ  :َِّلتلللَيَكَم اهللَ ََِّرَسلللولََه َِّالعللل بَلللوَن الَعَكلللاَة ََِِّ َتَُن َُقتيَولللوَن الصعلللاَلَة ََُِّلؤغ َوَمـــن  !العللل
ًَْب اِ  ُهـُم اْلغَـالُِبونَ يـَتَـ   ذللك (.56-55 :ا ائلنة(()!َوسَّ اَ  َوَرُسوَلُه َوالَـِّديَن آَمنُـوْا فَـَّنَّ ِحـ

و !اهلل عهم يف السابقَ  اهلل َقَنرَ  َتنَلا الغَورغَسلهتنَي )) :بعلاىل قولله مقحضى ِِّ ََِّلَقلنغ َسلََلَقوغ َكهتَوحَلنَلا لتعتََا
َِمغ َ ََم الغَونَصوَرِّنَ   (.171-171 :الصافات(()!َوِإنَّ ُعنَدنَا َلُهُم اْلَغالُِبونَ  .إتنلع

عــل  -أي أن ا  ! إنمــا هــو راعــا إلــى تــولي ا  لمــن تــوقَ: ومعنــى الوقيــة هنــا
بمـا ! يتخد هدا اإلنيان، أو تلك الـدعوة، أو أولئـك القـوم، مـن عنـدَ وخاصـته -عالَ 

فتجردوا من كـل ! فعاًل وق داً ! عملرضي عنهم ورضوا عنه، وبما أخل وا له العبادة وال
الهوا ، وتخل وا من كل الدوا ، ظاهرا وباطنا؛ فجعلوا كل شـي   ، ولـم يجعلـوا مـن 

ق شـبهة ! فلـم يكونـوا فـي ذلـك كلـه إق   وبـه! أمر الدين والدعوة شـيئا لنفيـهم البتـة
ودون ! مقام الوقية الح  وهو! فَّذا َصَفْوا على ذلك أُْلِقَيْت عليهم محبة ا ! وق شائبة

والييـر فيـه . ولكنـه ييـير علـى مـن ييـَر ا  لـه! ذلك ما دونه من ميالك المجاَهدات
فـي  -عل عالَ  -يكون على َقْدِر ما أضمر العبد من ال دو   في طلبه، والتجرد له 

 !وإنما الموف  من وفقه ا . القيام بحقه ومرادَ
َكر ِّسللَيا الوالُللة ِبللَا ا علل  ِّا لل  َُللنِا بيانللا . جللنا مللن اآلُللات اآلنفللة اللل ِّلنللا أن ن

َرُلغَرَة  َِ و ا رِّا يف الصحي  َعنغ َأِّبت  قَلاَل : قَلالَ  -ر لْ اهلل عنله  -رنُت الوالُة ا شِور، ِِّ
ََن ِلت َِّلتي للا فَلَقلل: "إتنع الهعللَه بعللاىل قَللالَ : ))-َصللهعى اهلل َعَهيغللهت ََِّسللهعَم  -َرَسللوَل الهعللهت  نغ آَذنلغحَللَه َمللنغ َعللا

ْت  رغ َْ ! بتاحلَغ ََاَل َعَغلنتا َُلحَلَقلرع لَو َعَهيغلهت، ََِّملا َُلل ِ  َأَحلبع إتَِلع اتعلا افلغحَلَر غ ْغ َْ إتَِلع َعَغلنتا بتَشل ََِّملا بَلَقلرع
َوَذ بتهت، ََِّبَصرَ  َتا َُسغ َََغَحَه َكنغَو مَسغَعَه الع َعَه، فَقتَذا َأحغ لَر بتلهت، ََُِّلَنَه إتَِلع بتالنلعَوافتات َحىتع َأحت َتا َُلَغصت َه الع

نعل ََ لحَلَعاَذينت َ َعتي َا، َِّإتنغ َسلأََل ت َ َعغطتيَلنعلَه، َِّلَل تنت اسغ ْ ِبت َهَه العِتت مَيغشت َا، َِّرتجغ (. 26!(()هَ العِتت َُلَغطتَل ِبت

                                                           
 .رِّاه الَخارا  26
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لَرُغنت،: ))ِّمنه أُضا قول النيب صهى اهلل عهيه ِّسهم َعَت أغغََللَر، ذتا طتوغ بَلَه لَلَه،  َكمغ متنغ أكغ الَ َُلؤغ
َا ا ع  الع يم يف الكحاْ ِّالسنة كث  (27!(()َلوغ أقغَسَم عَهى اهللت  َبَلرعهَ  ِِّ. 

لني  مراقَلة قصلن اهلل يف الحفكل   -أِّال  -ِّمن ِنا ُحَلني أن َنلا  العولا اإلسلالمْ ِر
مراعلللاة  ِّالحلللنب ، ِّمشلللرِّ  بححلللرا ملللراَه بعلللاىل ملللن عَلللاَه يف عالقلللحِم بللله بعلللاىل ِّبنُنللله، مث

للات السياسللة، ِّجعللا ِللَه  للات الشللُرعة كوللا عر للحِا نصللو  القللرآن ِّالسللنة، قَللا أِّلُو أِّلُو
 .ِمكومة بحهك يف النعوة ِّالعوا، إال ما اسحثناه النليا، ِّاقحضاه الفقه السهيم لهنُن

فقذا حصا لهص  اإلسالمْ ذلك عهى اإلمجال، بَينو له قاعنة مِوة جنا يف فقه 
ْ !عن الكلن يف اإلسال ِْ من القوا. النعوة أن تدبير شأن الـدعوة فـي الرإ إنمـا : ِِّ

وإنما المؤمن ! وق ريادة -على الحقيقة  –ق قيادة لإلنيان فيه ! هو من شؤون الربوبية
ََه يف َِا السياق خاصة،   !وعبد من عبادَ! فيه عندي من عنود ا  ِكَا ِّص  اهللَ عَا
 !ُة الحنافذ اإلصالحْ يف القرآن بقضْ ِبَا ا مر قضلاًِ مث إن آ! كوا مر يف اآلُات السابقة

َت : ))قال بعاىل لا  َعهَلى ا فَ ََِّلوغاَل  َلعغل  لعَفَسَنتت اَ رغَه َِّلَللكتنع اهلَل َذِّ َفضغ َِمغ بَت َ  اهللت النعاَس بَلعغَض
فصلللهِا قولللله بعلللاىل(951: الَقلللرة!(()الغَعللاَلوتنيَ  َِم بتلللََلعغل  َ  اهللت النعلللا فَلللَت  َِّلَللوغالَ : ))، ُِّ اَس بَلعغَضللل

لَم الهعللهت َكثتل اً  لا اسغ َِ َغَكَر فتي َن َُل َلن َموغ َصلَوامتَذ َِّبتيَلذهلل ََِّصلَهَواتهلل ََِّمَسللاجت  !َِّلََينَصلَرنع اهللَ َملن َُنَصللرَهَ  . ع
هلَل  َُت  (.21:احليف!(()إتنع اهلَل َلَقوتاٌّ َع
!  جلللا جالللللهاهلل: يف اآلُحلللني معلللا ِّاحلللن، ِلللو -عهلللى ا سلللحون النحلللوا  –فالفاعلللا 

أ لللللي  إىل فاعهللللله، أا إىل لفللللل   –كولللللا يف رِّاُلللللة حفلللللال ( َفلللللذ)أِّ  -( َفلللللا )فا صلللللنر 
لللللَا َعَولللللَا فتعغهتلللللهت؛ فاجلللللَ مفعلللللوال بللللله، ِلللللو(اهلل: )ا لللللالل َِمغ (. النلللللاسَ : )؛ فعوت فالنلللللاَس َملللللَنافتَع

َِمغ، كهِللم مجيعللا يف ِللَا السللياق، مفعللولهلل بلله لتَقللَنرت اهلل ِّبللنب ه سللَحا فِللو الفاعللا  ! نهَِّمللَنافَلَع
م أهنلم مَحهلون يف ِلَا ! ليفصال  ِّالغَوَنبل َر  مره، ِّما الناس يف ذللك إال عَيلن ِّإيلا غاُلة أملِر

 !ما بني َعَغن  جننا هلل، ِّما بني عَن  محوَر عهى اهلل: الشأن بكسَِم
كللللَا كللللاِنه ا نَيللللاِ  ِكللللَا قللللرر القللللرآن أمللللر الللللنعوة إىل اهلل ِّا ِللللاَ يف سللللَيهه، ِِّ

كَا عاكوه! قونِّالصنُ ِِّ! 

                                                           
ِّصححه الشليخ ا لَلاين يف صلحي  ا لامذ الصل  ، حلنُت . رِّاه الجرمَا ِّالضياِ عن أنس مرفوعا  27
 .2571: رقم 
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ِّمللن أبهللل ياذجلله يف الكحللاْ . ِّلنللا أن نحأمللا ذلللك بو للو  يف قصللال القللرآن الكللرمي
َكولللاً  لللة حت َن ِّمواقلللَ  ملللن قصلللة موسلللى عهيللله السلللال ، اللللِت بحضلللون ملللن القواعلللن النعُو ِت َمَشلللا

 !ِّإليك الَيان! بال ة
يللللة ثنائ"حضللللور : إن أِّل أمللللر ُسللللحوق  الللللنارس يف قصللللة موسللللى عهيلللله السللللال ، ِللللو

ذللك أن اهلل جلا علاله ُقلرر حقائَقِلا بصلي ة ! يف بلنب  أملر اللنعوة إىل اهلل" ال يب ِّالشِاَة
ْت القضللائْ؛ مللا قضللاه اهلل  -يف القللرآن  -ا ا للْ الللنال  عهللى َمضللْ ا مللرت الَقللَنرتا، ِّا كحللو
 ن ذللك ملن  !سَحانه جا عاله كوا ُنَ ْ  لالل ِّجِله ِّع ليم سلهطانه !ِّقنعره منَ ا عل

فقللال عهينللا سللَحانه الجربيللب اإل للْ احلكلليم، ِّالحللنب  الربللاين الع لليم، . خللوا  ربوبيحلله بعللاىل
فكلاِ الجربيلب للَلك . لشأن النعوة ِّإصال  ا ره، ملن بعلن ملا مهِلا فرعلوَن ِّمهلؤه فسلاَاً 

حيت ِيأ احلق سَحانه خُرطة اإلصال  كامهة، مث بعت رسلوله ! من قَا ميالَ موسى نفسه
يا عَناً منفَاً لقضاِ اهلل ِّقنره، عهى سَيا االبلحالِ لله ِّلقومله، ِّلفرعلون ِّمه له، يف ب  إسرائ

َلو ا حللللناذ بعللللن ذلللللك بللللجرن عهللللى ا ره، حللللنثا حللللنثا، عهللللى ! ِبللللَا ا مللللر الع لللليم فحنللللل
للة كهِلللا مرسللومة يف السللواِ، ِمسلللومة يف ! مقحضللى بللنب  اهلل ِّحكوحلله طلللة القصللة النعُو فخُر

ويشــاهد أن . ر بعللني اهلل ُللرن ِللَه احلقيقللة، ِّإن مل ُللر بفاصلليهِاِّا للؤمن النللاأ. عللامل ال يللب
ـــب هـــو  ـــي اليـــما ، وأن عـــالم الغي قيـــادة الشـــأن الـــدعوي والتـــدافا اإلصـــالحي هـــي ف

ولــدلك فمهمــا يكــن للواقــا مــن ! المــتحكم فــي عــالم الشــهادة والعكــ  ليــر صــحيح
 مـن إيمـان وعلـم فالداعية ما ذلك يحاوس بمـا آتـاَ ا  –ق يجوه إهمالها  –إكراهات 

فكمــا أن ! بــا  وشــريعته؛ أن ينظــر فــي مــراد اليــما  ومــا يقتضــيه مــن إكراهــات الرإ
ومن لم يرا  هدَ الثنائية اإليمانية فـي ! لألرإ ضروراتها فلليما  أيضا قضاؤها وقدرها

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 
عوبلله قَللا بعثحلله ًَّس تعــالى وقائَعهــا  !ِيللأ كللا كللِْ مللن أمللر قصللحه َِّ حتــى إذا عــا  اإلبَّــاُن نــ

ًََّس آيــاِت القــرآن مفرقــًة علــى ُمْكــ    َـــ ، تمامــا كمــا ن ــًة علــى ُمْكــ   ب  بترتيــ! ُمَنجََّمــًة وُمَفرََّق
ََِّلَقلللنغ َمنَلنعلللا : ))قلللول سللَحانه لنَيللله موسلللى عهيلله السلللال  ِّذللللك يف! ربــاني متيليـــل عجيـــب
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لللَرن نَلللا إتىَل أَم لللَك َملللا َُلللوَحى .َعَهيغلللَك َملللرعًة َأخغ َتفتيلللهت يفت الحعلللابَوتت  ،إتذغ َأِّغَحيلغ َتفتيلللهت يفت الغلللَيم   ،َأنت اقغ  ،فَاقغ
ات  َه َعَنٌِّّ ِل  ََِّعَنٌِّّ لعهَ َُأغخَ  ،فَلهغيَلهغقتهت الغَيَم بتالسعاحت َنَذ َعَهى َعيغ ت  ،َِّأَلغَقيغَو َعَهيغَك َِمََعًة م    ! َغ ! َِّلتَحصغ

حَلَك فَلحَلَقلولَ  لْ َأخغ َفهَلهَ  :إتذغ مَتغشت َََلَكلمغ َعهَلى َمللن َُكغ لاغ َأ للا َِّاَل   َِ َِ نَل ْغ بَلَقلرع َعيلغ فَلَرَجعغنَلاَك إتىَل أَم لَك َكل
َناَك متَن الغَ م  َِّقَلحَلهغَو نلَ  .حَتغََنَ  يلغ َُنَ  .َِّفَلحَلنعلاَك فَلَحونلاً  ،فغساً فَلَنكع لات َملنغ ِغ لنتنَي يفت َأ مَثع جت غلَو  ،فَلَهَتثغلَو ست

نعلم ِكلَا ُحسهسلا ِلَا الجربيلب الربلاين العكيلب مرحهلًة مرحهلًة، كولا  ((!َعَهى َقَنر  َُا َموَسلى
ال ( !َعهَلللى قَلللَنر  )نعلللم (( !يَـــا ُموَســـى اُـــمَّ ِعْئـــَت َعلَـــى قَـــَدر  : ))رأُلللو، لينحِلللْ إىل قولللله بعلللاىل

هلل ِمسو ! صنفة ِّال عشوائية ِّكا ذلك من فعا اهلل، ِّمن فعلا اهلل ! با ِو َقَنرهلل مرسو  ِّقضا
إذغ ِلَا . سواِ يف أنَيائه أِّ يف أِّليائه!  ن الشأن النعوا إيا َيصه ِّحنه !ِّحنه َِّن سواه
َنَذ عهلى علني اهلل ( 28(()!العهواِ ِّرثة ا نَياِ))الشأن ُكون فيه  فكا كِْ من ذلك إيا َُصغ

 ًِ َكور! يف عامَل ال يب ابحنا و قوله بعاىل يف السياق القرآين ا  َنَذ َعَهى َعيغ ت : ))ِِّ  ((!َِّلتَحصغ
ِّمن مَثع قرر باقْ القصة عهى نفس ا نِيف الَقَنرتا ، ما ُصلر  بصلرحيا ِّا لحا ال للَس 

 !َواْصـطَنَـْعُتَك لِنَـْفِيـي: ))فلاقرأ ِّبلنبر! َاكلرة لهملر اللنعوافيه ِّال غَل، بالقيلاَة الربانيلة ا 
للرتا للبغ أَنللَو ََِّأَخللوَك بتآَُللاتت َِّاَل بَنتيَللا يفت ذتكغ َِ ََللا إتىَل فترغَعللوغَن إتنعللَه طَ َللى! اذغ َِ لَللَه قَلللوغالً لعي نللاً  فَلَقللوالَ ! اذغ

ََكعَر َأِّغ ََيغَشى َنا َأِّغ َأن َُطغَ ىَربلعَنا إتنلعنَ  :قَاالَ  .لعَعهعَه َُلَح َرَ  َعَهيلغ قَـاَس َق َتَخافَـا ِإنَّنِـي  .ا يَفَاَو َأن َُلفغ
 (.26-17: طه!(()َمَعُكَما َأْسَمُا َوَأَرم

مللن بعللن ملا كللاِن مللن معيلة اهلل بعللاىل مللا كللاِن،  -ِّعهيله؛ فللقن موسللى عهيله السللال  
هلَل، كلان لله ِّحتقق ملن أنله بعلاىل ِلو ِّحلنه الفاعلا يف كلا كلِْ، ِّإيلا موسلى عَلنهلل  ملأمورهلل منفل

َ من قهَه ِّأِر ذلك جهيا ! من اليقني النَوا ما قطذ َابر اِلوو يف نفسه، ِّطَر حٍر الجَر
ة جليل فرعلون  وسلى . يف أكن ا واق  ِّأحرجِا ملن قصلحه ففلْ أِّاخلر ا حلناذ ملن مطلاَر

َْ َموَسى: ))ِّقومه قال بعاىل َعانت قَاَل َأصغَحا وغ رََكونَ إتنعل :فَلَهوعا بَلرَاِن ا َغ ِإنَّ  !َكـالَّ  :قَلالَ ! ا َلَولنغ
لللَر فَلللانَفَهَق َفَكلللاَن َكلللَا فتلللرغق   ! َمِعـــَي رَب ـــي َســـيَـْهِدينِ  لللرْت بل َعَصلللاَك الغََحغ نَلللا إتىَل َموَسلللى َأنت ا غ َفَأِّغَحيلغ

َت الغَع تيمت  نَ ! َكالطعوغ َخلرُت نَلا مَثع اآلغ نَلا َموَسلى ََِّملن معَعلَه َأمجغَ  .َِّأَعغَلفغ نَ  .عتلنيَ ََِّأََنيلغ َخلرُت نَلا اآلغ إتنع  .مَثع أَغغَرقلغ
ثَلَرَِم َمؤغمتنتنيَ  يمَ  .يفت َذلتَك آَلًَُة ََِّما َكاَن َأكغ ََ اللرعحت ل َُت (. 68-61: الشلعراِ(()!َِّإتنع َربعلَك َ َلَو الغَع

                                                           

َِ حنُت أخرجه أمحن ِّا ربعة ِّابن حَان،   28  .6927: ِّصححه ا لَاين يف صحي  ا امذج
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للا موسللى عهيلله السللال  نتُنت  !َكللالع : ))ِكللَا قرِر ِغ َْ َرِّب  َسلليَل ضللار مَينللا  للرِّرة اسحح(( !إتنع َمعتلل
 !ثنائية ال يب ِّالشِاَة يف بنب  الشأن النعوا ما فصعهغَنا ِّبَليلعنعا

للو عللني مللا سللهكه ِموللن رسللول اهلل  يف قصللحه ِّيف بربيحلله  -صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم  -ِِّ
رس مراحهِلللا ! ِّذلللك عهللى أكوللا مللا ُكلللون ا ثللال!  صللحابه  للن بللنبر قصللحه يف القللرآن، َِّ

لر ِلَه القاعلنة يف . يلب الصلالة ِّالسلال ِّبربيب ِّقائعِا يف س به، عهيله أط كفيلك ملن بقُر ُِّ
لللو يف أكلللن مراحلللا ِمنحللله، ِّقلللن اكلللحن اللللَالِ بأصلللحابه  -صلللهى اهلل عهيللله ِّسلللهم  -سللل به  ِِّ

له الصلحاِّب ا هيلا خَلاْ بلن ا رت ! ا سحضعفني آن لَ يف مكلة احللنُت الصلحي  اللَا ُرُِّ
لو محوسلنهلل  -عهيله ِّسلهم  صلهى اهلل -ككونا إىل رسول اهلل )) :قالر ْ اهلل عنه،  لله  ةً ََ رغ بلَل ِِّ
 ََ َخلللؤغ قلللَهكم ُلَ  نغ قلللن كلللان َمللل :فقلللال  أال بلللنعو لنلللا  بسحنصلللر لنلللا أالَ  :فقهنلللا ،يف ألللا الكعَلللة

َِ َكللليَ فلَ  ،فيِلللا اَ َعلللكغ يَ فلَ  ،لللله يف ا ره رَ َفلللحغ يَ فلَ  ،الرجلللاَ   اَ َعلللكغ يَ فلَ  ،با نشلللار فيو لللذ عهلللى رأسللله ا
وا   !فولللا ُصلللنه ذللللك علللن َُنللله !ِّع ولللهشلللا بأمشلللا  احلنُلللن ملللا َِّن حلوللله ِّميَ  !نصلللفني

 ق يخـــا  إق ا َ  ،مـــن صـــنعا  إلـــى حضـــرموت حتـــى ييـــير الراكـــبُ  ؛ليـــتمن هـــدا المـــر
 (29(()!ولكنكم تيتعجلون !على لنمه والدئبَ 

كوا ِو ثابو   –ِّغ  ما مرة كش  النيب صهى اهلل عهيه ِّسهم  صحابه مآل َعوبه 
 !ملن نصلر، ِّملا سلوو متحلن إليله خيلو م ملن فحلو ِّما سلوو حيققونله  -يف س به الصحيحة 

ََ سلهطانت اإلسلال ؛ ليسلحوعب ملا بلني مشلارق ا ره ِّم ارِبلا، حلىت  فقن ََِّعَن أصحابَه امحلنا
للم ُعلللانون آن للَ ملللن اِلللوو ِّا لللو ، يف  للليق  !ُشللوا كنلللوع الفللرس ِّاللللرِّ  قللال  لللم ذللللك ِِّ

ِّة اِلننق  !احلصار الشنُن عهى ا نُنة من غ
ة الصحيحة كث ِّمثا َِا يف   -صهى اهلل عهيه ِّسهم  -ِّالعكيب أنه .. الس ة النَُو

م يف أكن مضاُق االبحالِ ِّاالسحضعاو َكره  م غالَا إال ِِّ ِّذلك ربطاً  لم ِّللنعوهتم ! ال ُ
ِّبلللوكال  -جلللا ِّعلللال  -بثنائيلللة ال يلللب ِّالشلللِاَة يف بلللنب  الشلللأن اللللنعوا، ِّاسلللحناَا إىل اهلل 

ا مللن   للبت ِّال للرِّر؛ فيحللَا حقيقيللا عهيلله، ِّجتللَر كللا حللول ِّقللوة؛ اللا قللن ُوقللذ الناعيللة يف الَعكغ
ِّمني َنيا! عوهه، ِّبربفذ عنه ِّالُة اهلل  !ِّالعياذ باهلل !مث ُكون من اِلاسُرن َُنا، ِّمن ا ِ

                                                           
 .رِّاه الَخارا  29
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ِّما أفسلن العولا اإلسلالمْ كلِْ، ِّال أخرجله علن مقاصلنه الحعَنُلة، للنن كثل  ملن 
ثغللللَا إفسللللاَ  -بسللللنُناً ِّبأُيللللناً ِّنصللللرًة  -اهلل عنلللله  ا واعللللات ِّالحن يوللللات؛ مللللا رفللللَذ ِّالُللللةَ  مت

 !أصحابه له؛ باحلر  عهى حتقيق الَِّات ِّاسحعراه العضالت
 المعاصر اإلسالمي والق   اليياسة في :اليادسة المقدمة

 يف مشللكهة مللن ُعللاين فِللو السياسللة، سللنقاطذ ا للنِيف ِبللَا أننللا - ذلللك بعللن – ُ للن ِّالللَا
 ِّمواقلللل  بصللللورات ُحضللللون - العللللا ني ْر هلل خضللللو  ِللللو مللللا - نالللللنُ إن "!الللللنُن" مفِللللو 
 رسلول ِمولنا ِّأن اهلل إال إلله أال بشلِن" فلأن !فرِّعله أَق إىل أصلوله ملن !كلِْ كلا يف سياسية

 !سياسلة فكلر كا ا ؤذن لنناِ بسحكيب ِّأن !سياسة ِّحنه، ِّهلل هلل، بسكن ِّأن !سياسة "اهلل
ة السياسللة إن ان) الللنُن يف سللاُر للن لكللن .ا  اربللة بعَلل  حللن عهللى (!احلهيللب يف سللونال سللُر  جتُر

 علن احنلراو اللنُن، عوَو أهنا عهى أِّ النُن، ِْ أهنا عهى ِّعر ِا النعوا العوا يف قضاُاِا
و !النُن منِيف  (30!)السياسْ بالحضخم قَا من مسيناه ما ِِّ
 أِّ !السياسللةب بشلح ا ِّال السياسلة بسللوس سياسلة إنحلٍا إىل الفطلرا ا نِللٍا ِبلَا نسلعى إننلا
 !كللِْ كللا يف "بالفعللا" حتضللر مل ِّإن كللِْ، كللا يف "بللالقوة" حا للرة سياسللة :ا ناطقللة بحعَلل 
 بصللناعة السياسللة نصللنذ أن عهينللا أن ِّمعنللاه !كللِْ لكللا موجِللة - اهلل بللقذن – بكللون ِّبللَلك
 !اليللو  اإلسللالمية احلركللات مللن كثلل  بفعهلله كوللا السياسللة، بصللناعة الللنُن نصللنذ أن ال الللنُن؛

 ا ِّل الطلللرو يف اللللنُن أن :مقحضللاِا طلللرفني، ذات معاَلللة ِلللْ بللا  !كَللل  فللرق ا عنيلللني بللنيِّ 
لللو فلللر ، ِّالسياسلللة أصلللا  ا ِّل الطلللرو يف أنللله كولللا !أصلللا ِّالسياسلللة فلللر  الثلللاين الطلللرو يف ِِّ
نله عهلى منحوجله يف الَلالل ا ثر له فيكون حاكم؛ إنحٍا مصنر  الحعَنُلة، ِّمقاصلنه الشلرعية مواُع
 !ِّأِوائه السياسْ الفعا لضرِّرات خا ذ !ِمكو  منحٍو  َر الثاين الطرو يف ِو بينوا

عابله اإلسلالمْ العولا  بنلاِ ِّالجربلوا الحصلورا ا سلحون عهى آثار من له ما ِّلَلك  عهلى َِّ
َكورة ا عاَلة من موقعِم حسب عهى إأابا أِّ سهَا !السواِ  !ا 

لللَا  أِّ الطوبلللاِّا الحن للل  ملللن  لللربا لللليس مْاإلسلللال العولللا يف السياسلللية لهوسلللألة الحصلللور ِِّ
م  يف بالفعلا ِّقعلو جتربلة ِلو مث اإلسلال ، َعلوة بنلاِ يف النَلوا الفعلا علني ِلو بلا اِلياِل، الحِو
ة نحائيف  ا كانو حيت .اإلسالمْ لهعوا ا عاصر الحاُرخ َة َعُو  اللنُن جتنُلن مشلرِّ  يف محويل

                                                           
 .الَيان النعوا ِّالحضخم السياسْ لهوؤل   30
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 سلللياق يف ِّأِهللله، اللللنُن لصلللاحل بأِّطاهنلللا السياسللْ الحلللواعن إرسلللاِ يف ِّا لللحة ِّآثلللار ا حوللذ، يف
للات مللواُعن عهلى محللنٍر َعللوا مشلرِّ   مجاعللة عهللى حكللرا ا لنِيف ِللَا ُكللن ِّمل .الشلرعية ا ِّلُو
ه، معللني إسللالمْ بيلللار عهللى ِّال اإلسللالمْ، العللامل يف بعينِللا  ملللن أكثللر فيلله اكللجرك قلللن بللا مفللَر
 .ِّقواعنه منِكه من حققالح مرابب يف بينِا اخحالو عهى ذلك كان ِّإن ِّبيار، منرسة

 أِّ (السلليناُرو) ِللَا سنسللحوَر أننللا أِّ ذاك، أِّ االجتللاه ِلَا جتربللة سللننقا أننللا ِللَا معلل  ِّلليس
 ِّإيلا .احلكولاِ قلال كولا (!ملربني النِلر يف بسلَ  أن ميكنلك ال) بَسلاطة  نله !قطعلا كال ذاك،
 الححلللوالت أسلللرار يف اهلل سلللنن ِّاكحشلللاو ِّاالعحَلللار، لالسلللح ناس القصلللال ملللوَر الحكلللاْر نلللوَر

لة ِّالسلنة الكلرمي القلرآن عهيه َلنا ما عهى ِّاالجحواعية، اإلنسانية  أثلر القلرآن يف ِّلهقصلال .النَُو
 !الَشرا العوران ِّقوانني الحاُرخ سنن عهى الناللة يف ع يم

لللة، اللللنعوة طَيعلللة ِلللْ ِّبهلللك القلللرآن، ملللنِيف ِلللو ذللللك ا بلللوابرت كولللا النَُو  كحلللب يف سلللننَِ
 اللنعوة أصلول بكون أن ُنَ ْ ِّما .ِّأصوله كهيابه يف النُن طَيعة ِْ بهك مث .ِّالس َ ت  احلنُت

نه، عهى إال إليه ة ا ر ية ِّا قاُيس النخيهة، ا َبيات من غ ه مواُعن عهى ال مواُع  !ا سحوَر
 احللائا، علره ا عاصر اإلسالمْ العوا مكحسَات بكا نضْر أن ُنَ ْ ال فقنه ِنا؛ ِّمن
 بعثلة يف اإلأابيلة مكحسلَابه كلا ملن االسلحفاَة ملن بلن ال بلا !غرِّر أِّ جِا ِو إيا فَِا !كال

ة عنن ا قَهة الحكنُن  مجاعلة أِّ جتربلة ذللك ملن بسلحث  أن ُنَ ى ِّال .ِّأصالحه فطربه إىل به العَو
 أِّ بعللنِا قللنر عهللى الَاطللا مللن عنللنِا كوللا احلللق مللن عنللنِا إسللالمية طائفللة كللا بللا .بيللار أِّ

للات الشللُرعة نمللواُع مللن قرِبللا  الكحللاْ نصللو  إىل الرجللو  أن ِّصللحي  .ِّقواعللنه الللنُن ِّأِّلُو
 النعوة؛ متحيال يف جنا مِوة الواقعية الحكربة أن عهونا القرآن لكن ِّالكفاُة، ال نية فيه ِّالسنة

 ا فللاِيم منللا  حتقيللق عنللن ِّاإلخفللاق، النكللا  طَيعللة يف الن للر مللن احلصللي  لهوراقللب بحيحلله  للا
 يف القصلللال اهلل قلللال ِّ لللَا .خصوصلللا إليللله اللللنعوة ِّ لللال عووملللا اللللنُن ال للل يف ِّا حكلللا ،

لللنتَُق )) :القللرآن حَلللَرن َِّلَللللكتن َبصغ ْت َمللا َكلللاَن َحلللنتُثاً َُلفغ َِّغِلت ا َلغََلللا لللَرةهلل    مغ عتَلغ ِت لل َلَقلللنغ َكلللاَن يفت َقَصصت
َللًة ل َقلوغ  للًنن ََِّرمحغ ََِِّ  ِ ْغ لليَا َكلاع َكلل ُغللهت َِّبَلفغصت َ ََُن َتا بَلللنيغ نَللونَ العل  كللك ِّال (.111 :ُوسلل (()   َُلؤغمت

 كسلَِا علن ُضلْر فلال .العصلر ِلَا "قصلال" ملن ِلْ ا عاصلرة اإلسلالمية احلركلات جتاْر أن
 .الحاُرخ يف اهلل بسنن جاِا إال



 18 

إىل ثالثلة  -باعحَلار آخلر  –ِّالناأر يف كسلب العولا اإلسلالمْ ا عاصلر ُسلحطيذ بصلنيفه 
ال  انللب إأللاِّب يف الللنُن ِّالللنعوة، ِّبَلللرعَع فيلله كللا صللن  منِللا اخللح. أصللناو عهللى اإلمجللال

لاَة ِّاإلماملة بينولا  لع  يف جوانلب أخلرن،  لعفا أَن بله يف بعلل . حىت كانو له فيله الُر
 .ا حيان إىل االخحالل

ا نرسللللة السللللهفية العهويللللة، ِّا نرسللللة : ِّا صللللناو الثالثللللة لهعوللللا اإلسللللالمْ ا عاصللللر ِللللْ
للة ذات الطللابذ الجربللوا الصللرواحلركيللة الحن يويللة اإلصللالحية، مث  ِّاالسللحفاَة . ا نرسللة النعُو

يف  –من ذلك كهه يف سياق جتنُن النُن عهى مواُعن الفطرة، اا قرره الكحاْ ِّالسنة، راجذ 
 :إىل اإلمكانات الحالية -ن رنا 
االسحفاَة من اإلأاَُات الِت حققحِا ا نرسلة السلهفية العهويلة يف  لال بصلحي  : أِّال - 
َبله ملن  ِلَو مشلكور يف  لال . ِيم العقنُة، ِّبصفيحِا من الشركيات ِّاِلرافياتا فا ِّملا أَن

 .الححقيقات احلنُثية، اا كان له أكل ا ثر يف بصفية الجراذ اإلسالمْ عهى العوو 
االسحفاَة من إأابيات ا َِو الفكرا يف  ال النراسات الواقعية ِّالسياسية، اا : ثانيا -

َه مفكر  ِّ احلركة اإلسالمية احلنُثة يف العامل اإلسالمْ، ِّما أسِووا به ملن حتهيلا  عطيلات أَن
َا لفقله الواقلذ،  الواقذ العا ْ ِّاإلقهيوْ، ِّ ا ُحِنَه من أخطلار ِّأ لرار؛ ملا أنلحيف منِكلا محويل
للة، ِّاللا ُعحللل اإلعللراه عنلله  اللا ال منللا  عنلله لهناعيللة يف سللياق حتقيللق منللا  ا حكللا  النعُو

َملان ِّا كلان، ِّليكلرا عهلى  ربا  َل ليححقق يف إطار ال من ا ِا بطَيعة النُن، من حيت ن
 .مواُعن العاَات يف سنن الحاُرخ، ِّما بقحضيه  رِّرات الواقذ الَشرا

لة الناجحلة، اللِت حققِلا الحيلار الجربلوا الرِّحلْ، يف  : ثالثا - االسحفاَة ملن الحكلاْر الجربُو
ت الطلللابذ الفطلللرا الَسللليا، ِّمجاعلللة النلللور الجركيلللة ذات كلللا ملللن مجاعلللة اللللنعوة ِّالحَيهلللل، ذا

َمللان سللعين  الطللابذ القللرآين العويللق، الللِت أسسللِا  للنَ الللنُن بللَالَ ا نا للول ا سللحاذ بللنُذ ال
ا َخَهَفَه الناعية احلكيم ا سحاذ فح  اهلل كولن  .النورسْ رمحه اهلل، ِّطوِر

َِهَ  ََِه َِّحَكَولا ََِه ِّكوا نعهم أنع لكا ملَِب  َعَقلاَل ا َِ ، فقننلا نعهلم أُضلا أنع لكلا ملَِب  َسلَف
َِهَ  َلللا ِّكولللا نعهلللم أُضلللا أن لكلللا ملللَِب إأابيابتللله ِّإكلللراقابته، فقننلللا نعهلللم أُضلللا أن لكلللا ! ََِّمهغ

َْ اهلل ِّسللنَة رسللوله  !مللَِب سللهَيابته َِّكللَطَحابتهت  صللهى اهلل  –ِّإيللا احَلَكللَم يف ذلللك مجيعلله كحللا
 .قواعنه ا سحنَطة منِواِّمقحضياَت أصول العهم ِّ  –عهيه ِّسهم 
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للللة  -مللللرة أخللللرن  -ِّلللللَلك فقننللللا نكللللرر ِّنقللللرر  أن اسللللحفاَة الللللنعاة مللللن الحكللللاْر النعُو
فقيلا ِلْ ملن الناحيلة الحارَييلة . ا خحهفة، ال ُنَ ْ أن بكلون عهلى سلَيا النقلا احللريف لصلي ِا

بطَيعلة اللنُن ِّإال فهكا بهن خصائصه الِت ُكون إمها ا  ربا من ا ِلا . لالعحَار" َقَصالهلل "
مغ "ِّقلللن رأُنلللا يف ! نفسللله ِت للل َكولللاً " َقَصصت عتلللَلاً ملللن الفشلللا ِّالنكلللا  يف أملللر اللللنُن ِّاللللنعوة، ِّحت

 !بال ة، اا بشن إىل مثهه الرحال
بناِ عهى اسلحقراِ ِّاقلذ احلركلات اإلسلالمية، ِّطَيعلة ا عملة  –ِّبعن َِا ِّذاك؛ فنحن نرن 

َتلللاهلل  -اإلسلللالمية احلاليلللة، يف ِمنحِلللا ِّفحنحِلللا معلللاً  عهلللى  -رلللول اهلل  -أن العلللامل اإلسلللالمْ َمقغ
بعثللة جتنُللن . كوللا سنو للحه مفصللال رللول اهلل ِبللَه الورقللات! جنُللنة" بتعغثَللةت جَتغنتُللن  لهللنُن"

بسحوعب الجراذ احلركْ ِّالنعوا اإلسالمْ ا عاصر، مث بحكاِّعه إىل اسحيعاْ آفاق ا سلحقَا 
لة رول اهلل، عهى ما بقحضيه الح  ات العا  ية ا نُنة، مسجركلنة ِبلنن القلرآن، ِّبَيانابله النَُو

نللرن أن معا ِللا بللنأت ب ِللر بالفعللا عهللى أره الواقللذ، يف " بعثللة جتنُللن. "يف الشلأن الللنعوا
َا الكحاْ إيلا ِلو إسلِا  . عنة أماكن من العامل اإلسالمْ، لكنِا مل بكحوا صورهتا بعن ِِّ

ِّاهلل ا وفلللق . ِ الن لللرا ِّالحطَيقلللْ للللَعل معا ِلللايف الَنلللا -عهلللى ملللا ُسلللره اهلل  -ملللن جانَنلللا 
 .لهخ  ِّا اَا إليه

 في أقيام مشرو  الفطرية: المقدمة اليابعة
جعهنلللا أغهَِلللا . ِّملللن ِنلللا فلللقن مشلللرِّعنا ِلللَا قلللائم عهلللى ثلللالذت  ووعلللات ملللن الحصلللاني 

ة  (.من القرآن إلى العمران: ) ون سهسهحنا النعُو
، ِّقلللن أصلللنرنا يف ذللللك كحلللاْ يف ملللنِيف جتنُللل: ا ووعلللة ا ِّىل - ن العهلللم ِّمفِلللو  العلللاملت

يعللةت )ِّرسللالة (. ِماِّلللة يف الحأصلليا ا نِكللْ: أ للنُات الَحللت يف العهللو  الشللرعية) مفِللو  العالتوت
لني بوجلَو العهولاِ ا لنَُن أِّال، إذ (. من الكحاْ إىل الربانيلة ِّذللك  ن ا شلرِّ  اللنعوا ِر

للة ا سحفيضللةِللم منللا  بعثللة الحكنُللن، كوللا بللنال عهيلل اللا . ه نصللو  القللرآن ِّا حاَُللت النَُو
لللني بحأسللليس منرسلللة عهويلللة كلللرعية، جتولللذ ملللا بلللني . بينلللاه يف ِلللَا الكحلللاْ ِّغللل ه مث ِلللو ِر

معنلللاه الشللووِل ا صللليا، " الفقللله يف الللنُن"الحأصللليا الللَا ُعيلللن إنحللٍا (. الحأصلليا ِّالحأِيللا)
كللة االجحِللاَ، ِّأللنَ حركللة بللناِّل ِّأللنَ منللاِيف الَحللت يف الللجراذ اإلسللالمْ؛ مللا أللنَ حر 

ٍَ الطاقلات . النال الشرعْ ملنِيف فقِلْ راكلن، ال حرفانيلة فيله ِّال بسليب ِّالحأِيلا اللَا ََيَلر 
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لللللنفذ ِبلللللا إىل آفلللللاق االجحِلللللاَ  العهويلللللة الواعلللللنة، ََُِّكلللللو َن ا َهَكلللللاتت االسلللللحنَاطية الراكلللللنة، ُِّ
َُههِّالحكنُن؛ لَناِ صر  ا مة العهوْ يف منِيف فقه النُن ِّ   .بنل

ْ راجعة إىل بيان طَيعة ا نٍِا : ا ووعة الثانية - يف الحأصيا الن را لهعوا النعوا، ِِّ
الفطللرا، القللائم أساسللا عهللى مللنِيف الحهقللْ الجربللوا لهقللرآن الكللرمي، ِّعهللى الحللناِّل االجحوللاعْ 

لة)أع  كحاْ . ِّميثهِا َِا الكحاْ الَا بني ُنُك أساساً . آلُابه ِّمفاِيوه إ لافة (. الفطُر
الحوحيللللن ) للللا مللللا سللللَق أن أصللللنرناه يف نفللللس االجتللللاه مللللن الكحللللب ا وِللللنة للللله، مثللللا كحللللاْ 

ة  (.بالغ الرسالة القرآنية)، ِّ(ِّالوساطة يف الجربية النعُو
االَبتللله: ا ووعلللة الثالثلللة - لللو العولللَو الفقلللرا  شلللرِّعنا . يف  لللالس القلللرآن ِّبَلَهق لللْ رتَس ت ِِّ

، الللِت برمللْ ( للالس القللرآن)ِّقللن أصللنرنا فيلله رسللالة . ةالللنعوا عهللى ا سللحون الحطَيقللْ خاصلل
قلللة بنلللاِ  السللله، ِّملللنِيف  إىل ِماِّللللة بيلللان ا لللنِيف العوهلللْ لحلللنارس القلللرآن الكلللرمي ِّبلللنبره، ِّطُر

َ  رللول اهلل معقللَو عهللى جعللا ذلللك الكحيللب مقنمللة . بناِّللله عهللى ا سللحون االجحوللاعْ ِّالعلل
ا، بقللو  عهلى منارسللة السلور ِّاآلُللات عهللى لنراسلات بطَيقيللة يف كحلاْ اهلل، ذات طللابذ بربلو 

ِّذللللك عهلللى . محكلللامالً " َ غهتسلللاً قَلرغآنتي لللاً "أِّ حهقلللات، كلللا ِّحلللنة أِّ حهقلللة بشلللكا " ِّحلللنات"
حسب ما ُسحوعَه ا هس الواحن من قضاُا، يف أرو عم  قُرلب، ال إفلرا  فيله ِّال بفلُرا، 

قلة الحلنبر ل،ُلات، بصل. اا بطيقله طَلائذ النفلوس لة بعهيويلة، ِّاسلحخرٍا ملذ بيسل  طُر ورة بربُو
للَنن قللرآين َِ مث بيللان مسللهك الحَكيللة ِّالحخهللق باحلقللائق . مللا بيسللر اسللحخراجه اللا بحضللونه مللن 
 ". هس"اإلميانية ا حهقاة من اآلُات ا نرِّسة عنن هناُة كا 

ِّحنسب أن َِا ا شرِّ  ِبَه الصورة ا نرسلية الحعهيويلة، ِلو الا مل بحناِّلله كحلب الحفسل ، 
َال ا كحَللة القرآنيللة بعللاين مللن فللراغ يف ِللَا الشللأن خاصللةِّملل أمللا العوللا فِللو مللن الناحيللة . ا بلل

و عني ما بوابر اِلل به عن  الس أصحاْ رسول اهلل  ة، ِِّ ا نِكية عني  الس القرآن النَُو
ِّإيلا حنلن يف ( 31.)كولا بينلاه يف ِمهله. مذ أبَلاعِم، بعلن بفلرقِم يف ا مصلار لهلنعوة ِّا ِلاَ

َم اقلغَحنتهغ . ))مقحنِّن محَعون َِا َِ َنا َِ ََِنن اهللَ َفَت َتَُن   (.82: ا نعا (()!أِّلَل تَك الع
ِّال كلللك أن كثللل ا ملللن كحلللب الحفسللل  بحضلللون ملللن بيانلللات ا لللنن القلللرآين الشلللِْ الكثللل ، 

بَليغَن أن . لكنِا حتحٍا إىل أِا العهم ِّاالخحصا  الشرعْ السحخراجِا ِّالكش  عن ِّجِِا

                                                           
 .196: ، ِّيف بالغ الرسالة القرآنية92: ذلك مفصال يف كحيب  الس القرآن. ن  31
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للة بنائيللةال اُللة ملل . ن ِللَا ا شللرِّ  إيللا ِللو عللره ذلللك ِّا للحا مفصللال، بصللورة منرسللية بربُو
ِّمربَللا عللل رسللائا بينللة، سللِهة الحهقللْ لهوحهقللني، مللن غلل  ا خحصللني بالشللُرعة أساسللا؛ قصللن 
بعوللليم االسلللحفاَة ملللن كحلللاْ اهلل جلللا علللاله، عهلللى مسلللحون إصلللال  اللللنفس ِّا حولللذ؛ حتقيقلللا 

مغ  بَلَعلتَ  إتذغ  الغَولؤمتنتنيَ  َعهَلى اهللَ  َملنع  َقلنغ لَ ):  نا  آُة ِّأائ  النَوة ِت مغ  م لنغ  َرَسلوالً  فتلي ِت ل هَلو أَنَفست  َُلحلغ
مغ  ِت مغ  آَُابتللهت  َعهَلليغ ِت ي للمَ  َُِّلَللََك  َِ َْ  ََُِّلَعه َو َوللةَ  الغكتحَللا للن َكللانَواغ  َِّإتن َِّاحلغتكغ  آل()َمَتللني   َ للالل   َلفتللْ قَلَغللاَ  مت
 .(461:عوران

مللن حيللت بضللونِا ! لرسللاالت القللرآن( التلقــي)ك ِللْ قضللية ِّالفكللرة الرئيسللة مللن كللا ذللل
 ننللا حنسللب أن أكللل طعنللة َِّج ِللو لهعللامل اإلسللالمْ يف ِللَا العصللر، .  للنن اهلل جللا عللاله

فنشلأت أجيلال بعلن ذللك ملن ! القرآن الع ليم: ِْ َنا  العنِّ يف فصا ا مة عن كحاْ رِبا
بلللا نشلللأ منِلللا ملللن ! بومهلللا ِّجرصلللا ال بعلللرو القلللرآن إال -ملللذ ا سللل  الشلللنُن  -ا سلللهوني 

 !ُعاَُه ِّحياربه
لو عولا ع ليم ِّجهيلا  ة إليه ال بكون مكَر بشكيذ حف له ِّاسلح ِاره فحسلب؛ ِِّ ِّالعَو

صلب فيولا حنلن فيله َِّينمله بكلون بحكنُلن كلِْ  -قَلا ذللك ِّبعلنه  -ِّلكلن . بال كلك، ُِّ
َلَناَه، معل  الحهقل" التلقـي"أساس يف ا مة، ِو ملا علنلا عنله بلل ْ حلقائقله اإلميانيلة، ِّمفاِيوله  ت

ة، ِّصفابه اِلََهقية، ِّأحكامه الشرعية ِّذلك اسحفاًَة من عنة آُات قرآنيلة، ِّأحاَُلت . الجربُو
للللللللة صللللللللحيحة للللللللن لعللللللللَننغ َحكتلللللللليم  : ))مللللللللن مثللللللللا قوللللللللله بعللللللللاىل. نَُو ِّإنعللللللللَك لَحَلَهقعللللللللى الَقللللللللرغآَن مت

َملا(()!يغلَك قَللوغاًل ثَقتليالً إتنعلا َسلنَلهغقتْ َعهَ : ))ِّقوله سلَحانه( 6:النوا!(()َعهتيم   ًِ (. 5:ا  مث اسلحقرا
كوللا بينللاه . يف الحعامللا مللذ القللرآن ِللو ِّصللحَه الكللرا  -صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم  - للنِيف النلليب 

 (32.)مفصعالً ِّمؤصعالً بأَلحه من قَا، ِّكوا سنَينه ِبَه الورقات رول اهلل
َا ال ُكون إال بالرجو  إىل منِيف القرآن نفسه يف عر  ِّمنِيف الرسلول ! ه قضاُا القرآنِِّ

يف بهقيله  -ر لوان اهلل علنِم  -ِّمنِيف أصحابه ! يف بهقيه عن اهلل -صهى اهلل عهيه ِّسهم  -
و منِيف ِّاحن ثابو، لكن له جتهيات عهلى حسلب مقلا  ا حهق لْ. عن رسول اهلل لو أملر ! ِِّ ِِّ

و ما حياِّله َِا ا  ِِّ ،  .شرِّ  رول اهللمسطور يف الكحاْ، ال حيحٍا إال إىل اسحخرٍا

                                                           
 . الس القرآن، ِّبالغ الرسالة القرآنية، ِّميثاق العِن: ِو يف الرسائا الحالية  32
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، بمـنه  التلقـيإيلا كانلو  –صلهى اهلل عهيله ِّسلهم  -ِّالحالِّة ل،ُلات اللِت مارسلِا النليب 
للا يف  ة لللَاهتا ِّل ِ  ت مقصللَو ِّلللَلك كانللو أِللم ِّأللائ  النَللوة الكلللن غاُللًة ِِّّسلليهًة، فللوَر

كولللا ِلللو ِّا للل  بَللللني هلل يف آُلللة ! سلللياق بيلللان ِّسلللائا اإلصلللال  اللللنعوا ِّمقاصلللنه يف اإلسلللال 
َكورة قَاَ  ة ا  مغ  بَلَعتَ  إتذغ  الغَوؤمتنتنيَ  َعَهى اهللَ  َمنع  َلَقنغ )) :الوأائ  النَُو ِت مغ  م لنغ  َرَسلوالً  فتلي ِت ل  أَنَفست

ُلو ة بلَاهتا عهلى أهنلا . اآلُة...(( آيَاتِهِ  َعَلْيِهمُ  يـَتـْ با رما ذَكرت الحالِّة يف ا ال اللنعوا مفلَر
لو ملا َِّر يف كحلاْ اهلل ! وأيفلة ا   لهلَالغ النَلواِّعهلى أهنلا ال! أساس اللنعوة يف اإلسلال  ِِّ

كفيللك منلله خامتللة سللورة النوللا، مللن قوللله بعللاىل عهللى لسللان رسللوله   -يف أكثللر مللن مللوطن، ُِّ
للرغَت َأنغ أَعغََللَن : ))مقللرراً منِكلله الللنعوا بأسللهْو احلصللر ا للانذ –صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم  َللا أَمت إتيع
َتا  َتهت الغََلهغلللَنةت العللل للل َِ ْع  ِ  َر ْغ لللا َِّلَلللَه َكلللَا َكللل َِ لللهتوتنيَ  .َحرعَم لللَن الغَوسغ لللرغَت َأنغ َأَكلللوَن مت َوَأْن أَتْـُلـــَو  .َِّأَمت

ُقــْل ِإنََّمــا أَنَــا ِمــَن اْلُمنــِدرِينَ  .اْلُقــْرآنَ  َِّقَللات  .َفَمــِن اْهَتــَدم فَّنََّمــا يـَْهَتــِدي لِنَـْفِيــِه َوَمــن َضــلَّ فـَ
َكمَ  لللَن هللت َسلللَ ُت وغ للللا بَلعغَوهَلللونَ آَُابتللللهت فَلحَلعغ  احلَغ لللا ََِّمللللا َربَلللَك بتَ افتلللا  َعوع َِ  (.21-21: النوللللا(()!رتَفونَل

لهقلرآن الع ليم، اللَُن ِلم ِّحلنِم  لم  المتلقـينإهنلا بلالِّة ! ِّلكنِا بالِّة ليسو كأا بالِّة
ِّيف قهلللْو ملللن كلللاِ اهلل ملللن غللل   !يف قهلللْو ا سلللهوني إلقـــا  حقائقـــه اإليمانيـــةالقلللنرة عهلللى 

 .ة  الس القرآن الكرميِّبهك ِْ فكر ! ا سهوني
ا جامعة مانعة  ا حنن فيه  !ِّاآلُات  ن بنبِر

ِّحنن نؤمن ُقينا أن َِا ا نٍِا القرآين الفطرا يف الحعاما مذ القرآن ا ين، إذا ا بعويوه 
عهللى مقحضللى ِّال للائ  الللثالذ لهنَللوة، ِّمللا ُحفللر  عنِللا مللن ِّسللائا ( بتللاَلًِّة ِّبَلَغكتيَللًة ِّبَلعغهتيوللاً )

كللان كفلليال بقعللاَة جتنُللن َُللن ا مللة بصللورة كللامهة، سللواِ يف ذلللك مللا ُصللهحِا يف ِّبللراميف،  
لاَا القيلاَا، كلِاًَة  لا احلضلارا العلا ْ، ِّموقعِلا الُر ذاهتا للَاهتا، ِّملا أعهِلا بسلجرجذ َِِّر

 َِّاهللَ َغالتللبهلل َعهَللى! ))َتُنللاً َِّكللوغَكًة، ِّاجحواعللاً ِّسياسللًة، ِّاقحصللاَاً ِّعورانللاً ! عهللى النللاس أمجلليعن
ثَلَر النعاست الَ َُلعغَهَوونَ   (.91: ُوس !(()أَمغرتهت َِّلَلكتنع َأكغ

 .ذلك، ِّما الحوفيق إال اهلل
 

 مدخل إلى تأسي  القضية الفطرية: الف ل الوس

 :وفيه مبحثان
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 المفهومدراسة في " بعثة التجديد" :المبح  الوس
  ،ِللو معلل  إحيللاِ ا للوات ا ِّل: يف القللرآن ِّالسللنة معنيللني اثنللني( الَعللت)ُللَر مفِللو    

َ َة َعلا   فَ : )كوا يف قوله عَ ِّجا أَقغَسلَوواغ َِّ ) :ِّقولله سلَحانه (952:الَقلرة)( بَلَعثَلهَ مَثع َأَماَبَه اهللَ مت
َلللاهنتتمغ الَ  لللَن أميغ ِغ َعلللتَ ُلَ بتلللاهللت َج ثَللللَر النعلللاست الَ َِّ  بَلهَلللى .اله لللَه َملللن مَيَلللوتَ  َلغ  عغلللًنا َعَهيغلللهت َحق لللا َِّلللللكتنع َأكغ

َعللتَ ُلَ َأنع الهعللَه َِّ : )ِّقوللله أُضللا (83:النحللا)(َُلعغَهَوللونَ  فالَعللت   .إخل (7:احللليف()لغَقََللورت ا َمللن يفت  َلغ
ليخلٍر  ؛ِّجتنُن احلياة فيله ،ِنا فعا قنرا بكُو  ُرجذ إىل إراَة اهلل جا ِّعال بقحياِ ا يو

 .من َائرة العن  إىل َائرة الوجَو ِّأ ،من عامل الفناِ إىل عامل الَقاِ
 للللا  علللل  ؛ إال بعللللن حيللللاة سللللابقة ُعقَِللللا مللللوت –ِبللللَا ا علللل   –ِّال ُكللللون الَعللللت  
ًِ معل  من َاللة عهى إعاَة احلياة إىل من فقنِا، ِّليس ( الَعت) فِلَا إيلا . نفلخ احليلاة ابحلنا

يف ِللو مفِللو  مللن النصللو  السللابقة، ِّ  كوللا  ،(إعللاَة خهللق ) :ِّأمللا الَعللت فِللو .(خهللق )ِللو 
َعللتَ ُلَ َُلللوغَ  َِّ  ََِّسللاَل هلل َعَهيغللهت َُلللوغَ  َِّلتللَن ََُِّلللوغَ  مَيَللوتَ ): يف حللق عيسللى عهيلله السللال أُضللا، اهلل  قللول  َلغ
 (.15:مرمي)(َحي ا
للو .(اإلرسللال) جللذ إىل معلل  ف( الَعللت) فِللو  ا علل  الثللاين ِّأمللا   بكهيلل  الرسللا  :ِِّ

هتلكَ َِّ ): كوا يف قولله بعلاىل  .بوأيفة الَالغ ِغ َعلتَ ُلَ َقلَرن َحلىتع لغ ا َملا َكلاَن َربَلَك َم لا َرَسلواًل  َلغ َِ يفت أَم 
مغ آَُابتنَللللللا ِت هَللللللو َعهَلللللليغ بتنَي َحللللللىتع َِّ : )ِّقوللللللله سللللللَحانه ،(52:القصللللللال()َُلحلغ  َ َعللللللتَ نلَ َمللللللا َكنعللللللا َمَعلللللل  َلغ

ِتم َموَسللللى بتآَُابتنَللللا إتىَل فترغَعللللوغَن  َعثلغنَللللابلَ  مَثع : )، ِّقوللللله جلللا ِّعللللال(15:اإلسللللراِ()َسلللوالً رَ  للللن بَلعغلللنت مت
 .ِّحنو َِا ِّذاك يف القرآن كث  (.111:ا عراو()هََِّمَه ت 
بينوا ِو يف ا ِّل راجذ  .ِّأمر بشُرعْ بعَنا ،ِنا ُرجذ إىل مع  بكهيفْ :فالبع  

إال أن ِلللللَا ا عللللل  الثلللللاين ُسحصلللللحب ا عللللل  ا ِّل ملللللن الناحيلللللة  .ا بكلللللُو رت نَ إىل  أملللللر قَللللل
للن الهفلل  مللن إحياِابلله يالسلل ، فكأيللا ِّرَِّ ا َعللوذ عهللى ا ملللة ئيللةاإلحياويائية، فللال ميكللن جتُر

َعلت فيِلا احليلاةيلالضالة نو  من ال يت حي صلهى  ِّملن ِنلا كلان قلول النليب !ْ منِلا ا لوات، ُِّ
إن اهلل بعللللاىل َُعللللت  للللَه ا مللللة عهللللى رأس كللللا مائللللة سللللنة مللللن أللللنَ  للللا : )اهلل عهيلللله ِّسللللهم
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ع  ا هلللى جتنُلللن الَعثلللة بلللجامعلللا لكلللا بهلللك ا علللاين، فِلللو َال با صلللالة ع؛ بعَللل ا (33)(َُنِلللا
ِّليس ِو ابحناِ ِّحْ، ِّإيا ِو بعهليم ِّحلْ إعلاًَة . أع  إرسال العهواِ ال ا نَياِ ،اإلرساِل
لرِّ   ا نَُن إيا ِو إحياِ لهمة، ِّنفخهلل  تَ فَعغ  .ِو َال بالحَذ عهى مع  اإلحياِِّ  .ِّجتنُناً 

ِّمللن  !جنُلن يف صللناعة الحلاُرخ ِّبنخلر  مللن ،القلرآن فيِلا مللن جنُلن، حللىت بعلَو إليِللا احليلاة
ِلَا ا عل  الع ليم بؤكلنه بصلائر . احللنُتكولا صل  يف ( 34)(العهولاِ ِّرثلة ا نَيلاِ)ِنا كان 

ة ،القرآن الع يم  !، ِّحركة الحاُرخِّبشائر السنة النَُو
للة عوهيلةإال  -بنللاِ عهللى ذلللك  -ِّال بكلون الَعثللة   سللواِ رجعللو  ،عامللةِّ كللامهة  جَُر

للا عهلى اِللالو يف  ،أِّ إىل عللنة أكلخا  ،نيف الَلنِ إىل كلخال ِّاحل ( نَملل)معل  لفل  بأُِّ
ِلو يف  :قهلو   َال عهلى ا فلَر أ  عهلى ا ولذِلو أ ،(من أنَ  ا َُنِلا) :الواَر يف احلنُت

ِّللللو كلللان ا نطهلللق  أعللل  حلللىت. ، حلللىت ِّللللو محهنلللاه عهلللى ا فلللَرمجيلللذ ا حلللوال آئلللا إىل ا ولللذ
االحكنُنا  لة يف ِلَه ا ملة إيلا ِلو رسلول اهلل  أال برن أن أصلا الَعثلة .فَر صلهى اهلل  -النَُو
جتللَرت يف جيللا   صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم نلليب ِّاحللن خللاا، ِّلكللن م للاِر بعثحلله -عهيلله ِّسللهم 

محهلو َفعلة   ،بهلك ِلْ ا وجلة ا ِّىل ملن الَعثلة ا ِّىل. كاما ملن الصلحابة ر لْ اهلل علنِم
ة  .يف ا ره حتيْ ا وات ،الوحْ قُو

الِت  ِْ بعثات الحكنُنِّ  ،منِا ِّإليِاِْ  .ك موجات محفرعة عنِامث كانو بعن ذل
م ملن أبَلاعِم أِّل  كِن جيلا الحلابعني إذ. حصهو يف الحاُرخ الكَلار ِّالصل ار، ِّملن عاصلِر

، (ِلل25:ت) أمثال سلعين بلن جَل من  ،عوهية لهحكنُن، يف أِّاخر ا ائة ا ِّىل ِّبناُة الثانية
احلسللللللللن الَصللللللللرا ِّ  ،(ِللللللللل117:ت)الشللللللللعيب ، ِّعللللللللامر (ِللللللللل112:ت)ِّ اِللللللللن بللللللللن جللللللللل 

م كثل  .إخل … (ِلل117:ت)، ِّقحاَة بن َعامة السنِّسلْ (ِل111:ت) كلانوا   الن ،ِّغلِ 
ِّبنوا أصول ملنارس  ،ا مةِّربوا  ،العهم ِّانشر حيت  ،بعن جيا الصحابة ا ِّل جيا الحكنُن

                                                           

33
للرة أبلو َاَِّ ِّاحلللاكم ِّالَيِقللْ يف ا عرفلة رِّاه     1872  : رقللم ِّصللححه ا لَللاين، .مرفوعلا  ، عللن أِّب ُِر

 . يف صحي  ا امذ
34

َِ حنُت أخرجه أمحن ِّا ربعة ِّابن حَان، ِّصححه ا لَاين يف صحي  ا امذ    6927: ج
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لللا عهلللى أُلللنا جيلللا فقِلللاِ ا مصلللار ،العهلللم ِّاجتاِابللله ة بعثللل واُن مثهلللاللللَ ،الكَلللار قَلللا بَهوِر
 ل أِّب حنيفللة النعوللانامللن أمثلل ،هورحهللة الثانيللة، ِّلللنِّرة جنُللنة مللن َِّرات الحللاُرخل الحكنُللن

، (ِللللل175:ت) ِّالهيللللت بللللن سللللعن ،(ِللللل157:ت) ا ِّعاعللللْعَللللن الللللرمحن ِّ  ،(ِللللل151:ت)
للللسِّ  (ِللللل181:ت)، ِّعَللللن اهلل بللللن ا َللللارك (ِللللل172:ت) ِّمالللللك بللللن أنللللس  ِموللللن بللللن إَُر

م ِّغ ،(ِل912:ت) الشافعْ  ِ. 
كلللَا علللرو جيلللا القلللرن  ، أِّ عنلللن حلللىت هناُحللله كلللا قلللرن  النصللل  الثلللاين ملللن عنلللن ،ِِّ

منِللا مللا  .، مللن جوانللب محعللنَةالللنعوة بعثللة جتنُللن النصلل  ا ِّل مللن القللرن حللىت أِّاسللطه،
 َعللوة ؛القللرن الثللامن مللثال ت بناُللةفقللن كللِن. ُحعهللق بالللنُن أصللالة ، ِّمنِللا مللا ُحعهللق بلله بَعللا

 ملللللن بالمَبللللله ،ةنُلللللالحكنُ ِّمنرسلللللحه ،(ِلللللل798:ت)بلللللن بيويلللللةن كللللليخ اإلسلللللال  بقلللللْ اللللللنُ
 (ِللل721)الشللاطيبأِّب إسللحاق كللابن القلليم ِّغلل ه، كوللا كللِنت هناُللة القللرن بعثللة   ا شللِوُرن
عَن ك  ،يف مياَُن كىتا عاصُرن له، ِّمعه جيا من ا نَُن  ،من ال ْر اإلسالمْ با ننلس
مللثال الَشللرا  ِّفقلله العوللران الحللاُرخعهللم جتنُللن يف  (ِللل818:ت)اإلكللَيهْ بللن خهللنِّنالللرمحن 
 .إخل …
ُلللة ا لللنَ  أِّ  ،إيلللا ِلللو نلللو  ملللن اللللححكم ؛ِّحصلللر بعثلللة الحكنُلللن فيللله ،إن القلللول بفَر

من كا قرن بسلنة ِملنَة عينلا ( رأس ا ائة)ِّكَلك الحفس  احلريف لل !الحعصب ا َِيب ليس إال
أِّ سللنحني، بللا ِللْ نحللٍا عوللر  ِللو أُضللا سللِو فِللم؛  ن حركللة الحللاُرخ ال بكللون ِّليللنة سللنة 

ا بشكا ِّا   مذ مطهلذ ِلَه السلنة بالححنُلن، أِّ بهلك! كاما ذللك أن . ِّإيا قن بلع مثاِر
أا عهلللى حنلللو ثالثلللني أِّ  ،عهلللى امحلللناَ جيلللا إيلللا ُكلللون نضللليف اإلنسلللان ِّنشلللاطه الحكنُلللنا

ال يف سنة ِّاحنة ،أربعني سنة  ه ِّسلهمصلهى اهلل عهيلِّإيا ُفِلم حلنُت رسلول اهلل  !ِّليس اح
 ؛(عهلى رأس كلا مائلة سلنة) :صلهى اهلل عهيله ِّسلهم ملن قولله فَعثة الحكنُن  .عهى َِا الوعان

، ملذ أِّ ثالذ، ِّقن بحأخر عن ذلك بنفس ا قنار ،أِّ سنحني ،قن بنطهق قَا متا  القرن بسنة
َكره بعلن قهيلا، َو ملاَا  ا قصل مراعاة سائر االححواالت ا وكنة يف حتنُن بناُة العن، الا سلن
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بناُللة القللرن  يف الللَا قللن ُولللن يف أِّاخللر القللرن ا ا للْ أِّ هناُحلله، أِّ -هقللرن لا للنَ يللا ا أن 
و مو و  الَعثة احلاما لرسالحِا ،ِو حاما رسالة الحكنُن -ا نُن  ِِّ. 

مللا ِللو رأس القللرن الللَا  كيلل  بللنِ العللن لحوللا  ا ائللة سللنة عللنَاً   ،مث بعللن ِللَا ِّذاك  
ا لللنَ السلللابق  أ  ِلللو هناُحللله  َعلللوةِلللا ِلللو بلللنِ انطلللالق  حكنُلللن عهيللله ملللنار أِلللور بعثلللة ال

أ  ِللو مضللْ مائلة سللنة عهللى حل لة االنحكللاس ِّاالهنيللار اللَا ُحطهللب الحكنُللن  بهللك ِِّّفابله  
ة ِِّمحوهللة  ،بالعللن ا كلللرا( مائللة الحكنُللن)ِّأغهللب العهوللاِ إيللا عللنِّا قللنميا . أسلل هة كهِللا ِّاَر

لة، أمن باُرخ بنِ الَعثلة  ِّليس ِّل ا النَُو لو إمكلان ِمحولا  ،(اقلرأ ) ملن ُلو  نل ، ِّال أُضلاِِّ
لو أُضلا اكلن ِمحولا  ،صلهى اهلل عهيله ِّسلهمِّفلاة النليب  سلنة من ، حيلت َُلنأ النسلييف أُضلاِِّ

االجحواعْ النُ  يف الَهى كي ا فشي ا، حىت َُعلت جيلا الحكنُلن عنلن هناُلة القلرن ملن ذللك 
للو  ،صللهى اهلل عهيلله ِّسللهمِكللرة النلليب مللن عللا   –كوللا ذكللرت   –ِّإيللا كللان العللن  .الحللاُرخ ِِّ
ة، الَعثة عِنت  بَ هغ  نه صَ  ؛أُضا راج  اإلسالمية  ِّمنعط  الحاُرخ لَنِ الحوكني لهنعوة النَُو
ِّلة يف ا ره ا ِّىل؛  !َُنا َِّ

 -يف عماننللا ِللَا  -ِّالعلللة يف ذلللك كهلله إيللا ِللو مللا ُقربنللا مللن حتقيللق منللا  احلللنُت  
َ ، ميكن اال  :فنقول رول اهلل. سحناَ إليه يف بَني مالم  بعثة الحكنُن ا قَهةعهى أقْر َمَعا

أا القلللرن الرابلللذ عشلللر  ،يف جيلللا القلللرن ا ا لللْالسلللابقة إذا ن رنلللا إىل بعثلللة الحكنُلللن  
 مذ أِور جياعامة،  ِّهنضةً  ،كامهة ه إىل أِّاسطه  حركةً قن كِنت بناُحَ ِّجننا أنه ا كرا 

 ،ِمولن إليلاس يف ا نلنالشليخ سين قطب يف مصلر، ِّ ِّ نا، حسن الَاإلما  ِّ  الشيخ ركين ر ا،
ا يف الَاكسحانا سحاذ أِّب ا عهى ِّ  َِّ َمان ِّ  ،ا َو ، ِّالشليخ الطلاِر النورسلْ يف بركيلابنُذ ال

َائلر، ِّالشليخ أِّب كلعيب اللنكاِل  بن عاكور يف بلونس، ِّاإلملا  عَلن احلويلن بلن بلاَُس يف ا 
بعثلللة الحكنُلللن  يلللا كاملللا ملللن العهولللاِ  كلللكعاهِلللم ك  ملللذ بالملللَهتم مجيعلللا، إخل،...يف ا  لللْر

 .ا نحصَني لهنعوة
للللْ فللللجرة  خللللالل النصلللل  ا ِّل مللللنِّبالعللللن ا لللليالَا كللللان ذلللللك   القللللرن العشللللُرن، ِِّ

كلللِنت أحلللناثا مِولللة جلللنا بالنسلللَة لهعلللامل اإلسلللالمْ، فقلللن كلللان عِلللن اكحسلللا  االسلللحعوار 
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لل ،ا رِِّّب، ِّإسللقا  اِلالفللة اإلسللالمية العثوانيللة نشللاِ الكيللان إ مث. ركللة الرجللا ا للُرلبذ ِّبوُع
 ،كنُللنحإلنضللٍا بعثللة ال ؛كللا ذلللك كللان مرحهللة مللن سللنة اهلل يف الحللاُرخ  !الصللِيوين بفهسللطني

ات  ،امحللللنت بعللللنه لحصللللفية آثللللارهمث  حللللحالل ا رِِّّب،اال أهوللللاتمللللو ِّ الللللِت قا عهللللى ا سللللحُو
ة ِّالعقنُة ِّاالقحصاَُة ِّالسياسية   .إخل ... الفكُر

ِّعَللن القللاَر  ،ِّسللين قطللب ،الَنللاحسللن  ُحكللرر جيللا مللن حكللم جيللا ِّحلللن اآلن مل  
ة اأِّب ا عهللى ِّ  ،النورسللْسللعين ِّ  ،عللَو َِّ  ، ِّابللن عاكللور،ِِّموللن إقَللال ،ِِّموللن إليللاس ،ا للَو

نلاك أِلر أفلراَ  !ِِّبلَا الححلابذ ِّالحكاملا ،االجحولا  اِّأمثا م ِبَ ِّلكلن مل ُصلنعوا بعثلة ِنلا ِِّ
لللا أِّ بن يويلللا  بقلللنر ملللا كللانوا امحلللناَا ،مللن جللليهِم  يلللا  -ِّيف بعللل ا حيلللان َحرفيلللا  -فكُر

 !الَعثة السابق، ليس إال
َمللللللان قللللللن َار َِّرة أخللللللرن  ِّأن بعثللللللة جيللللللا االسللللللحعوار ا ِّل قللللللن  !ِّأحسللللللب أن ال

لا الحكنُلنا، كولا أن الححلنُات قلن اخحهفلو ِّب ل ت ،ت أغرا ِاناسحنف  ،ملن حيلت بأثِ 
 !بعاَ أخرنطَيعة ا عركة صارت  ا أكوا أن  ،ِّبعقنت

ِّانطلللالق (  1924/ِلللل1343) :  اِلالفلللة اإلسلللالميةاسلللقإِّميكلللن أن نعحلللل بلللاُرخ  
أا حللواِل  – !بعللن أربللذ سللنوات فقللا مللن ذلللك الحللاُرخ – ة اإلمللا  حسللن الَنللا رمحلله اهللَعللو 
َِّن  !ِّكحابللة النورسلللْ  ِّل رسلللائهه الحكنُنُللة يف السلللنة نفسلللِا ، 1928/ِلللل1347 :سللنة

مشلللللاِبة يف العلللللامل  ِّاجحِللللاَات  ِّملللللا صللللاحب ذللللللك مللللن حركلللللات !معرفللللة أحلللللنمها بللللاآلخر
َللااإلسللالمْ مللن السللوابق ِّالهواحللق، كللا ذلللك   ، عكويلله ِّعربيلله، اللا أِللر يف نفللس الفللجرة بقُر

للة عنفللوانكانللو يف   الحكنُنُللة، مؤكللرا عهللى أن الَعثللةكللان  آن للَ، مللن مصللر إىل  موجحِللا القُو
ان عَلارة علن َِّرة جتنُنُلة ِّاحلنة، ذات طلابذ ِّكا ذلك أُضا كل .ا  ْر ِّمن بركيا إىل ا نن

ا  .ِّاحن يف أسَاِبا ِّأغهب م اِِر
مقَهللون ا حنللن َوللت  الحكنُنُللة؛ يف علن ا ائللة يللهعه سللحقيم إىل حللن بعيلن أن نَلل ُِّملن ِنللا؛ فقنله 

 .خالل القرن اِلامس عشر ا كرا -كأمة   –رول اهلل  عهيه
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ِلْ باَُلة ملن أحلناذ مرحهحنلا الحارَييلة ِّالقراِة ل لرِّو العلامل اإلسلالمْ اليلو ، كولا  
ِّحنلن يضلْ حنلو أِّاسلا القلرن اِللامس عشلر ا كلرا، يف اجتلاه إمتلا   -َِه، بآالمِا ِّآما لا 

ِلْ يف  ،عهلى أبلواْ حتلوالت جنُلنة بثَلو أننلا -ا ائة سنة عهى بنِ َِّرة الحكنُن السلابقة 
ا يونللللة بفللللَر ِّ  ،َ السللللوفياتإذ ميكللللن اعحَللللار سللللقو  االحتللللا ،بللللاُرخ العللللامل قللللن بللللنأت بالفعللللا

نة عهلللى العلللامل أحلللن مؤكلللراهتا، كولللا ال ميكلللن  إغفلللال  –يف ِلللَا الصلللنَ  –ا مُركيلللة الصلللِيُو
ِّمقوالبله  ، ِّكلَا االهنيلار العلرِّب الف يلذصلِيونيةِّالحقاربات الوثنيلة ال ،االجتاه الوحنِّا ا رِِّّب

مث عكلللَ  !مْ يف كلللا مكلللان، ِّاإلبلللاَات ا واعيلللة لشلللعْو العلللامل اإلسلللالالسياسلللية ِّالقوميلللة
ا  –غالَلللا  –احلركلللات اإلسلللالمية يف العلللامل  علللن مواكَلللة الححلللوالت العا يلللة ا نُلللنة، ِّإصلللراِر

ِلَا ا لنِيف اللَا ِّرثلو أغهلب بقنيابله  ،الحقهيلنا يف النقلن ِّاالححكلٍاالسياسلْ عهى ا لنِيف 
َاْ السياسللية  ؛الحن يويللة ِّاحلركيللة يف أللا االسللحعوار  الللِت نشللأت ،الَائللنةالعهوانيللة عللن ا حلل

ْ أكللللَه مللللا بكللللون بللللأطالل ِلللل ة،ِّمل َُللللق  للللا اليللللو  يف ِّاقللللذ النللللاس إال أللللالل باِحلللل ،هنَ يغللللعَ ِّبلَ 
َْ السياسلْ،!ا ا ْ ِّيوذجله  مل بسحطذ احلركات اإلسالمية يف ال الب أن جٍر من جَة احل

بصلللورة  إملللا ،للللهبقهينُلللة  صلللورةِّإن اَعلللو أهنلللا بفارقللله ِّبرفضللله، فقيلللا ِلللْ  !النضلللاِل اللللنخيا
  !بصورة حرفية -يف بعل ا حيان  - أِّ ،اجحواعية

ِّمشلكهة النميقراطيلة يف  ،ة بعقنة ا ن وة احلاكولةحقهينُبعهقو احلركات اإلسالمية ال 
فاحنصللرت آفاقِللا يف َائللرة الفعللا   !ِّ للخوحِا إىل َرجللة الحقللنُس الَعَقللنتا العللامل اإلسللالمْ،

َئيات احلنذ ا َئْ، ِّباِو يف ج  .ليومْ الَا ال ُعرو قرارا ِّال اسحقراراالسياسْ ا 
قلللن جتلللاِّع ِلللَه  حلللاُرخ ا نُلللن معطيابللله احلا لللرة، ِّمالِمللله ا سلللحقَهية؛ِّأحسلللب أن ال 

، ِّباكلللر االسلللحعوار عهلللى احلقيقلللة فهلللم بعلللن ا ن ولللة احلاكولللة متهلللك كلللي ا !ا شلللكالت مجيعلللا
، ِّبلنِّن أا ِّكاللة ملن ِلَا بنفسه يف الصورة ا مُركية الصِيونية قوذ الشعْو ،العا ْ اليو 

  !الن ا  أِّ ذاك
يف أخلال  ،لحسحعور اإلنسان ا سهم ؛اإلعالمية ِّالثقافية ِّاالقحصاَُة لةمث امحنت اآل  

أِّ ُسلللعى إىل  ،عهلللى اللللنوا ا مُركلللْ لليعلللي ؛خصائصللله الوجنانيلللة ِّالعقنُلللة ِّاالسلللحِالكية
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لهحضللحية بكللا  - يف بعللل ا حيللان ِّيف بعللل ا ِّطللان - عهللى اسللحعناَصللار  حللىت .ذلللك
ة الشلللللللوولية ا نُلللللللنة، محوثهلللللللة يف الكحهلللللللةِّاآل !مقنسلللللللابه ملللللللن أجلللللللا ذللللللللك  للللللللة االسلللللللحعواُر

ب الَلللللاقْ ِّالشلللللاَر ملللللن الشلللللعْو ؛كلللللامهة ْمنِوكلللللة يف حلللللر  الصلللللِيونية/ا مُركيلللللة  لحلللللَُِّ
لللن العللامل)، أِّ (العو لللة)يف ِللالوك  اإلسللالمية؛ ِلللَه أكللياِ نشلللاِنِا عهللى ملللرأن  !(حركللة هتُو

ْ اليو  أأِر من أن حتحٍا إىل َليااملِّمسوذ من الع ِِّ ،(!35) 
مناسللَة جتنُللن  اِللنة، بعثلة  عهيلله مللواقف ،لقلن متكللن االسللحعوار القللنمي ملن ا ِّطللان 

ه العسللكرا ِّاإلُللنُولوجْ بعللن ذلللك بشللىت الوسللائا !لفكللوره ِّ للوره بيللن أن  .فحاربللو ِّجللَو
اقححم جسلللور اللللَالَ فللل !قَلللا أن ُللحوكن ملللن ا ِّطلللان االسللحعوار ا نُلللن متكلللن ملللن اإلنسلللان

فقللنت الشللعْو اإلسللالمية قوهتللا عهللى ف! بالشللِوات قَللا أن ُقححوِللا با للنرعات ِّالللنبابات
 فهسلللفةالصلللوَو أملللا  اإلغلللراِ العلللو ْ، ِّفقلللنت يلللا عيشلللِا ِّطرائلللق اسلللحِالكِا، ِّاححوهتلللا ال

 !اححواِ كهيا إال قهيالالشِوانية ا مُركية 
للون أهوِللا أهنللم ، لكللن معلل م معار للون  مُركللاإهنللنعللم  معلل  الكفللر فقللا، ال  ُكِر

 ا عوهيًة نقنِم  من ِنا كانِّ  .نِيف حياهتا، ِّطَيعة عيشِابوثنيحِا ِّبأ ِا الهَ اِل، ِّرفل م
َئية،  من وملة القلرآن الع ليم، ِّال خالل من َاخا بنيحِا، ِّمن خالل يطِا، ال من بقوميية ج

 !هةيصمقومات الشخصية اإلسالمية ا سحقهة ا خالل من 
للر السللهطانالحكنُللن قن بعثللة ِّمللن ِنللا فلل للر  اإلنسللان قَللا حتُر  !ا قَهللة مللنعوة إىل حتُر

ر ا ِّطان ر الوجنان قَا حتُر َاْ ا قاِّمةِّ ! ِّإىل حتُر  لالسلحعوار القلنمي لقن رأُنا كي  أن أح
للةِّاإلسللالمية الللَالَ العربيللة كثلل  مللنيف   ة ِّاإلَاُر  ة؛ا َاكللر  ،  للا جهصللو مللن ِيونحلله العسللكُر

عة الللرمحنإعللالن خهفحلله يف كللعوِبا بكللا ألللوان الفسللوق ِّالعصلليان، ِّ  ِّللليس  !الحوللَر عهللى كللُر
ِّلكن عهلى أن ! با جتب مقاِّمحه! مع  َِا أنه أب عهينا أن هناَن االسحعوار ا نُن، كال

                                                           

ةفَر عهينا بعضِم بنو  م ؛(الفكور السياسْ)يف كحيَنا  ِّذلك ما حَرنا منه  35 آخرِّن َر ِّ  ،ن السخُر

 .ما رأُنا ِّارأ ِم الَُنة اِّقهة من النع .بحقهيا أمهية اَِلطر
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ا جنُلن لهقلرآن؛ َُ لنلبإننا يف حاجة إىل . ُؤسس ذلك كهه عهى الَناِ العقنا ِّا ِاَ الجربوا
قللن  - عهيلله الصللالة ِّالسللال  -فوحوللن بللن عَللن اهلل  ،َه ا للرة للليس ِّحيللا مللن السللواِلكللن ِلل

ِّذللك بلأن  !قن هلل حلركة الحناِّل االجحواعْ لهقلرآنِو  :ا ا نُنَُ لنحِّإيا ال .خحم بعثة الرسا
، ِّبللنبرا ِّبللنب ا، يف بَصللراً ِّبَصلل اً  ؛يف ا حوللذ ِّحقائقلله بآُابلله ةُللكنُنحأِللا الَعثللة ال ُنطهللق
ة بنائية كامهة َعوة  . (36)بربُو
ِّل القللرآن  صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم اِلللاا لقللن كللان الرسللول   يف الهح للات ا ِّىل مللن نلل

َللا، أمل بللر أنلله  ؛عهيلله للَه قضللية مِوللة سللنححٍا إليِللا قُر يف حاجللة إىل اإلميللان بنفسلله أِّال، ِِّ
كللررا بحكللرار فكلان جوابلله م (!اقللرأ): بقوللله بعللاىل   -كوللا يف احلللنُت ا حفللق عهيله   – خوطلب
ِّجلله أ  ا للؤمنني  -يف سللياق قصللة ِللَا احلللنُت نفسلله –حللىت قللال !( مللا أنللا بقللار ): ا مللر ل

فكعهلللو بواسللليه  (!ملللا ِل  لقلللن خشللليو عهلللى نفسلللْ !أا خنألللة): خنألللة ر لللْ اهلل عنِلللا
ِّبطو نلللله حللللىت ذِللللب عنلللله الللللرِّ ، مث ذَِللللو بلللله إىل ِّرقللللة بللللن نوفللللا ِّكللللان عهيوللللا باإلَنيللللا، 

ِّقلن َِّر ( 37)ِّطَيعة ما ُراه عهيه الصالة ِّالسلال   صهى اهلل عهيه ِّسهم هُسحفسرانه عن حال
                                                           

 .سيأت بيان ذلك مفصال يف الفصول الالحقة رول اهلل  36
37

ان أِّل ملا بلن  بله رسلول اهلل صلهى اهلل عهيله ِّسلهم كل): اللوقعن عائشة أ  ا ؤمنني ر ْ اهلل عنِا   
لللا الصلللاَقة يف النلللو ، فكلللان  لللا إال جلللاِت مثلللا فهلللق الصلللَ ، مث حَلللب إليللله اِللللالِ، فكلللان الرُ  ال ُلللرن رُ 

ََِّ لللَلك، مث ُرجللذ إىل  حلل ُهحللق ب للار حللراِ، فيححنللت فيلله الهيللاِل ذِّات العللنَ قَللا أن ُرجللذ إىل أِهلله، ُِّ
للو يف غللار حللراِ، فكللاِه ا هللك فقللال ََِّ مثهِللا، حللىت فكللأه احلللق ِِّ اقللرأ، فقللال رسلللول اهلل : خنأللة، فيحلل

اقلرأ، : فأخَين ف طل  حلىت بهلل مل  ا ِلن، مث أرسله  فقلال: )قال(. ا أنا بقار م: )هيه ِّسهمصهى اهلل ع
مللا أنلللا : اقللرأ، قهللو: فأخللَين ف طللل  الثانيللة حللىت بهللل ملل  ا ِللن، مث أرسللله  فقللال ،ا أنللا بقللار ملل: قهللو

خهلق . اللَا خهلق اقلرأ باسلم ربلك": بقار ، فأخلَين ف طل  الثالثلة حلىت بهلل مل  ا ِلن، مث أرسله  فقلال
فرجلذ ِبلا رسلول اهلل . "عهلم اإلنسلان ملا مل ُعهلم. اللَا عهلم بلالقهم. اقرأ ِّربلك ا كلر . اإلنسان من عهق

َمهلوه حلىت ذِلب (. عمهلوين عمهلوين: )صهى اهلل عهيه ِّسهم برج  بواَره، حىت َخلا عهلى خنألة، فقلال ف
للا اِللل، قالللو خنأللة( !ْأا خنألة، مللا ِل  لقللن خشليو عهللى نفسل: )قلال ِلنأللة. عنله الللرِّ  : فأخِل

َُللللك اهلل أبللللنا حلللللنُت، ِّحتوللللا الكللللا، افللللواهلل إنللللك لحصللللا الللللرحم، ِّبصللللنق  !كللللال، أبشللللر، فللللواهلل ال َي
 .ِّبكسب ا عنِّ ، ِّبقرا الضي ، ِّبعني عهى نوائب احلق
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نَلللا أنَلللا أمشلللْ إذغ مسعلللَو صلللوبا ملللن بلَ : )قلللال صلللهى اهلل عهيللله ِّسلللهم يف الصلللحيحني أُضلللا أنللله يلغ
السلللواِ، فرفعلللو بصلللرا، فلللقذا ا هَلللك اللللَا جلللاِين رلللراِ جلللالس عهلللى كرسلللْ بلللني السلللواِ 

للللَو إىل : ُللللة أخللللرن لهشلللليخني أُضللللاِّيف رِّا]ِّا ره، فَلَرعتَغللللَو منلللله،  َفَك تثغللللَو منلللله حللللىت ُِو
َل اهلل بعللاىل! م هَللوينت عَ  م هَللوينت عَ : فرجعللَو فقهللو[ !ا ره َترغ : "فللأن ثل َر قَللمغ فأنغلل إىل  -ُللا أُِللا الغَوللنع
َكرغ  -قوله  ِغ ََ فَا َْ ِّبَلَحاَبذَ !"ِّالر جغ َْ الَوحغ  (38()!، َفَحوت

نَيللا  اإلميللان بنفسلله ،صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم ول اهللاإلميللان يف قهللب رسلل مللن مَثع اسللحقرِّ 
 .خاا ا رسهني ِّالنَي نيِو با  ،أنه أحن ا رسهني ِّرسوال من ْر العا ني، حىت اسحيقن

قال اهلل عَ ِّجلا . ِو أِّل مؤمن يف اإلسال  -صهى اهلل عهيه ِّسهم  -كان  لَلكِّ  
َلللاآ): القلللرآنِمكلللم يف  َتَل  َملللَن الرعَسلللوَل مت نَلللونلَ إت أَنللل لللن رعب لللهت َِّالغَوؤغمت فِلللو أِّل . (985:الَقلللرة()يغلللهت مت

للَ !مللؤمن قَللا أن ُللنعو إليلله أحللناً مللن العللا ني حللىت أقللْر النللاس إليلله، آمللن ِللو أِّال ا أمللر ِِّ
 .يف فقه النعوة اإلسالمية حتحا أمهية كلن ،قضية منِكية َبَنِْ، لكنه

ىل اهلل أساسللاً  ِللا آمنللو عهللى أهنللا َعللوة إ فِللا آمنللو احلركللات اإلسللالمية بنفسللِا 
 -يف ذلللك  -أ  أهنللا  قَللا أا كللِْ آخللر " َُللن"بأهنللا َعللوة لحكنُللن الللنُن، مللن حيللت ِللو 

للا  إىل أا حللن ِللْ ِّاعيللة، بللا مؤمنللة  ِّعهللى ا للطراْ يف حتنُللن غاُحِللا  عهللى كللك مللن أمِر
ر بنيللة  حوللذ حللنُت   ح وللذ بوأيفحِللا الربانيللة  أ  أهنللا بشللح ا مكللَر ِّعللْ ا شللاركة يف بطللُو

، فكان بَلك َيضلذ يف  ِيكهه االسحعوار ا نُن ِّفق ن ا  حياة َخيا، ِّيا عيل مسحوَر

                                                                                                                                                                      

لللو ابلللن علللم خنألللة، ِّكلللان املللرأ بنصلللر يف  فانطهقلللو بللله خنألللة حلللىت أبلللو بللله ِّرقلللة بلللن نوفلللا، ِِّ
كحلب ملن اإلَنيلا بالعربيلة ملا كلاِ اهلل أن ُكحلب، ِّكلان كليخا  ا اِهية،  ِّكان ُكحب الكحلاْ العللاين، ُِّ

ُللا ابللن أخللْ، مللاذا بللرن  : قللال ِّرقللة !ُللا ابللن عللم، امسللذ مللن ابللن أخيللك: كَلل ا قللن عوللْ، فقالللو خنأللة
َل عهلى موسل: فلأخله النليب صلهى اهلل عهيله ِّسلهم خلل ملا رأن، فقلال ِّرقلة ى، ليحل  ِلَا النلاموس اللَا أنل

(. أَِّ ارجلْ ِلم : )قال رسول اهلل صهى اهلل عهيله ِّسلهم !فيِا جَعا، ليح  أكون حيا إذ َيرجك قومك
مث مل . نعللم، مل ُللأت رجللا مللا ج للو بلله إال أِّذا، ِّإن ُللنرك  ُومللك حيللا أنصللرك نصللرا مللؤعرا: قللال ِّرقللة

َن رسول اهلل صهى اهلل ع  .محفق عهيه (هيه ِّسهمُنشب ِّرقة أن بويف، ِّفجر الوحْ فجرة، حىت ح
38

 .محفق عهيه  
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ِّمللا ا حوللذ إن مل ُكلن نسلليكا ملن العالقللات، ِّنسللقا  !خصائصله الحن يويللة للنوا غلل  أصليا
 من ا ؤسسات  ماذا ميكن أن بعطْ قراِة لهحناثة من خالل بنيحِا غ  احلناثة نفسِا 

ركلة اإلسلالمية نفسلِا مشلح هة يف صلهب اللنُن  ِّ لنَة حلقائقله فقىل أا حن جتلن احل
اإلميانيلللة يف اللللنفس ِّيف ا حوللللذ  مث إىل أا ملللنن ِللللْ مؤمنلللة اليلللو  أن ِّأيفحِللللا ِلللْ ِّأيفللللة 

 ا نَياِ، يف إعاَة الصهة حية جنُنة بني ا سهوني ِّبني رِبم 
اً ِّمجاعللًة  -مللا أحللٍو الناعيللة ا سللهم  للة عويقللةاليللو  إىل ِّقفللة ِّجن -فللَر ! انيللة بفكُر

و مطو ن ِّقفة ُسائا فيِا نفسه خاليلا، ! ِّقفة ُسحطيذ أن ُربا مص َه ا خرِّا بنحائكِا ِِّ
مللن ِللو  : ِّبكللون ا سللاِلة فيِللا َائللرة عهللى أربعللة قضللاُا منِاجيللة !للليس بينلله ِّبللني ربلله كللِْ

لن   َلا أَعتَ َكلم بتوَ ))ِّماذا ُُرن  مث َِا النُن ما ِو  ِّملاذا ُُر لَنة  قَلاغ إتيع َأن بَلَقوَملوا هللت َمثلغلَ   :احت
لللللَرِّا ََن مَثع بَلحَلَفكع لللللَو إتالع  !َِّفَللللللرَا َِ نعلللللة  إتنغ  َتَكم م لللللن جت ْ   َملللللا بتَصلللللاحت ا ََ َ َُلللللَناغ َعللللل َتُرهلل لعَكلللللم بَللللللنيغ نَللللل

 (.26: سَأ(()!َكنتُن  
حركللللة )أكثللللر الللا ِللللْ  ،(يةسللللالمإة َعلللو )الَعثللللة معناِللللا الحكنُلللنا إيللللا ِللللْ  ؛فلللقذن 

ن نفسلِا مشلرِّ   (.إسالمية مشلرِّ  ال . لواقلذ سياسلْ ِكلني( أسلهوة)إهنا ليسلو حركلة بلِر
ُعنِّ أن ُكلون  لَر بلب  ولو  مفاِيوله ملن خلالل كلواِن قرآنيلة ِّنصلو  حنُثيلة، مَحلورة 
للة يف الللنفس ِّيف ا حوللذ للا الجربُو ة عللن مقاصللنِا الشللرعية، مفرغللة مللن آثاِر  !مللن سللياقِا،  للَر

َُا ِللْ َعللو  (بعثللة الحكنُللن) إن ة كهيللة بعيللن صللياغة اإلنسللان مللن خللالل اسللحعاَة إنحللٍا الحنللل
للة الربانيللة الشللامهة، بللوعْ عهوللْ راكللن، قواملله  معنللاه ( الفقلله يف الللنُن)القللرآين منِكيحلله الجربُو

 ،ُنطهقللون مللرة أخللرن بللا عهو  مللن الللنُن بالضللرِّرة احلكوللاِ، جيللا مللن العهوللاِ الكهللْ، ُؤملله
نيكنَِّن ا صول العقنُة ِّالعوف  .هية، مع  جتنُن ال رس ِّالجربية ِّالحكُو

لوغ جتنُلن ا شلاِنة لهحقلائق اإلميانيلة، ِّجتنُلن الحع  إذن؛إهنا  يك االجحولاعْ بالكحلاْ ست
َتَُن ): قللللال بعللللاىل. ِّإقللللا  الصللللالة للللميََ َِّالعلللل ْت بت َكوَن س  للللَر  الغكتحَللللا لللليَذ َأجغ َِّأَقَللللاَمواغ الصعللللاَلَة إتنعللللا الَ َنضت
نيَ   (.171:عراوا ()الغَوصغهتحت
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احلركلللات " نلبللل ؛"يةاإلسللالم اللللنعوة"جتنُللن إىل  -كوللا ذكرنلللا   – احلاجللة إذن بلللنعو
ِْ مصنر بعثة الحكنُن، ما حتنثنا عنه من اصلطال ،  "الدعوة اإلسالمية" إن! "اإلسالمية

ْ ا ححكوة أساسا يف حركة حتول ا حوذ، ِّبوجيه الحيار، ِّبناِ النسييف النُ  ِِّ. 
  ِْ عولا يف صلهب اللنُن، ِّانلنمٍا يف قضلاُاه اإلميانيلة، ِّأحكامله إن َعوة اإلسال

عوًة؛ س ا حنو مفِو  جتنُن النُن يف ا مة، ما ِو َُلنهلل،  الشرعية، ِّاكح ال بنصوصه بربيًة َِّ
َتَل أساسللاً لتيَلعغََللَن بلله اهللَ يف ا ره  –كوللا سللَق بيانلله   –" احلركللة اإلسللالمية"بينوللا آل أمللر . أَنغلل

فِلْ عولا باسلم اللنُن، ِّرفلذ لشلعاره، بلنِّر حولله ! ذات بوجه إسلالمْ" سياسيةحركة "إىل 
 !ال َاخهه، ِّلو أن ا صا فيِا أهنا بشح ا من أجهه

 :ِّبيان ذلك ِو كوا ُهْ
 اإلسالم دعوةمن الحركة اإلسالمية إلى الفطرية نقلة نوعية، : المبح  الثاني

 أغرا ِا   "اإلسالمية ةاحلرك" تنِا اسحنف: أِّل سؤال نضعه يف َِا السياق إذن ِو
 :ِّلللَلك قهنللا قَللابعوللا مللن أجللا الللنُن عهللى اإلمجللال؛ " احلركللة اإلسللالمية"ال خللالو يف أن 

ِّالرغَلللة  ،ملللن حيلللت الطَيعلللة العاملللة ا حصلللفة ِبلللاإيلللا ِلللو ِلللَا لكلللن . (39)(بيلللان َعلللوا)إهنلللا 
كيللللة فِللللْ م ِللللر ِّأمللللا مللللن حيللللت الصللللي ة ا نِ .ا سللللََة لنشللللأهتاِّ الكامنللللة فيِللللا، الوجنانيللللة 

عهللللى مسللللحون  -ميكللللن أن ُحكهللللى . ، بللللا ع  السياسللللْ ال للللرِّب احلللللنُت لهوصللللطه (حللللَِّب)
، "بن لليم"، أِّ "حركللة"، أِّ "مجاعللة"يف عللنة صللور اصللطالحية، مللن مثللا مصللطه   -الشللكا 

ر ِّاحللن"من وللة"أِّ  َْ"ِللو مفِللو  . ، لكنلله ُرجللذ يف النِاُللة إىل جللِو . معنللاه السياسللْ" احللل
عهلى " بالهعَلة السياسلية"عن مشاركحه الفعهية يف االنحخابلات أِّ ملا ُسلوى ِّذلك ب ل الن ر 

ِّإيلا العللة بالَنيلة ! فحهك قصة أخرن ال ب   من ِّاقلذ ا ملر كلي ا. اإلمجال، أِّ عن  مشاركحه
ة اللللِت بلللححكم يف مسلللار احلركلللة َْ السياسلللْ قلللن ُكلللون لللله . ا نِكيلللة ِّالحصلللوُر حيلللت إن احلللل

؛ ِّبكون مشاركحه مححققة بالفعا "رافل"ُكون له ِّجَو حركْ  ، ِّقن"مشارتك"ِّجَو حركْ 
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؛ فيسلللللحوا بلللللَلك ملللللذ ا ِّل ملللللن حيلللللت ا لللللآل "اللللللرفل السياسلللللْ"ملللللن خلللللالل اللللللنعوة إىل 
 !إهنوا ِّجِان لعوهة ِّاحنة: ِّلَلك قهنا غ  ما مرة !ا نِكْ

 .منه وال مظهرال: بني كي ني  يف احلركة اإلسالميةميكن أن ييَ  من ِناِّ  
 ".الَيان النعوا"َِا عهى اإلمجال، ِّقن فصهناه بأَلحه يف كحابنا  .إسالمْ مظهرفال 
  العهوللاين فولن الصلعوبة أن ننفلْ عنله الحلأثر با طرِّحلة السياسلية معناِلا مـنه الِّأملا  

َِّ ا فعال ا نِكية  َاْ السياسية ا عاصلرةا يف مواجِةاحلنُت، ِّبَر ِلَا عهلى اإلمجلال  ! ح
ره إىل  .هحركة اإلسالميةلْ اِلصو  النُ  أُضا، مذ عن  نف فالحلأثر العهولاين راجلذ يف جلِو

للللة، أِّ "الح يلللل "بَلللل  النوللللوٍذ ال للللرِّب يف  ، ِّبَلللل  ا طرِّحللللة الحارَييللللة ا رِّبيللللة لهثللللورات النمُو
لو . ِّيف كال الصوربني بَللَبٍّ ِّا ، أِّ غل  ِّا ؛  لنِيف الح يل  العهولاين. لهححوالت النميوقراطية ِِّ

مِولا  !ُة ا طاو ال ُنحيف  حوعا  نعَا؛ بقنر ما ُنلحيف صلورة أهيلة للَلك ا حولذ نفسلهيف هنا
ر. حلللنذ ملللن حتلللوالت َميوقراطيلللة ِّسياسلللية ر إيلللا ِلللو ِّجلللنان  !فلللال حتلللول يف ا لللِو إذ ا لللِو

 .اإلنسان
ِلو منلا  اإلصلال  اللنُ  يف  -مفِومه القرآين ال العلاطفْ " القهب"أِّ  –الوجنان 

و. اإلسال  ِّاللَا عنله . ا واقل  ِّالحصلورات ِّالحصلرفات -عهلى احلقيقلة  -الَا منه بنَذ  ِِّ
ُة، الِت ِْ أساس بنلاِ النسلييف االجحولاعْ، يف صلهة اإلنسلان  بنشأ العالقات ا فقية ِّالعوَو
ات العقنُلللة، ِّالحعَنُلللة، ِّاالقحصللللاَُة،  بربللله، ِّيف صلللهحه بأخيللله اإلنسللللان، عهلللى سلللائر ا سللللحُو

َا أمر ال بصا إليه احلركات اإلسلالمية مناِكِلا الشلكالنية . ة عووماِّالسياسية، ِّالعوراني ِِّ
 !بالنرجة ا ِّىل" َعوة إسالمية"فالوجنان ال ََُصنعَذ إال يف احلات النُن، ما ِو ! َِه
ا رنَِّ اجحِاَُة "احلركة اإلسالمية"بكون  من ِناِّ   ة ،ِّبن يوية ،عوال ِمنَِّ  .ِّبشُر

ِّمها ! يف برمجة قيم النُن ِّمقاصنه ،  نِيف العواأصول عهوانيةِّ عْ ذِّ إهنا بصور بشرا 
فقن البسحه يف  !ِّمن ِنا البسو اإلسال  ِّفارقحه يف آن ِّاحن !أمران ال أحوعان

 .، ِّعهى مسحون الشعارات ِّاللاميف العامةعهى مسحون القصن العا  ِّجتهيابه (االنحساْ)
، يف أ (النسَة)ِّفارقحه يف   !ساليب العوا ِّاإلصال عهى مسحون ا نٍِا
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ِّرما كان  َه ال اِرة ملر ِّجَو يف مرحهة سابقة، مرحهة النعاُة اإلسالمية ِّإعالِ 
بين أن ا عركة احلضاُرة ا نُنة قن جتاِّعبه . الشعار، اا أنحكحه بعثة الحكنُن السابقة

ِّبنمر ! ربهبححنُاهتا العويقة ِّأسهححِا الفحاكة ا نُنة، الِت متس مفِو  اإلنسان ِّفط
اا بفر ه اليو  العو ة يف صورهتا الشوولية ! نسيكه االجحواعْ ِّخصائصه احلضاُرة

 .ا نُنة
ِمكومللة  -بصللورهتا الحقهينُللة ِللَه  –ِّإذا كللان ذلللك كللَلك؛ فللقن احلركللة اإلسللالمية  

مرحلـة نشـأة، بسنن االجحوا  الَشرا، متاما كاحلضارات ِّالنِّل با ع  اِلهنِّين، أا أن  لا 
ِّال ُعلل  ذلللك طَعللا أن اإلسللال  ُحللأثر  .ومرحلــة نضــ  واكتمــاس، اــم مرحلــة هــرم وانهيــار

ِّبؤصلللا حتوهللله  ،اهلل جلللا جاللللله لنُنللله موجلللة بارَييلللة أخلللرن ئفقلللن ُنشللل ، لللرِّرة ملللا ُصللليَِا
َحَغنتلغ َُ حَلَولعوغا بلَ إتن َِّ : )قال جا ِّعال. َعوبه ثَلالَ  سغ لرََكمغ مَثع اَل ََُكونَلوا أَمغ ، (18:ِمولن()َكمغ قَلوغًملا َغيلغ

للَم َِّالَنََللوَِةَ : )ِّقللال سللَحانه كغ َْ َِّاحلَغ َم الغكتحَللا َِ نَللا َتَُن آبَليلغ لَللل تَك العلل لللَؤالَُِ قتن فَلل أِّغ َِ َللا  َفللرغ ِبت فَلَقللنغ  كغ
نَ  َا بتَكافترُت َا قَلوغًما لعيغَسواغ ِبت ِّاإلسلال  قلائم حلىت قيلا  . فَِه قضية أخرن (.82:ا نعا ()َِّكعهغَنا ِبت

 !الساعة
ة، إيا ِّإيا حنُثنا عن احلركة اإلسالمية ِنا  ا جتربة بشُر أا ما ِْ حركلة  ِو باعحَاِر

ة يف  ،ِمكوملة بالسلنن الربانيلة محولنة يف الحلاُرخ، اللِت حتكلم سلائر الحكلاْر ِّا كاسلب الَشلُر
َسلنعةت لت لَلن جتَتلَن َِّ : )قلال بعلاىل. ِّال بححاملا عهلى أحلن ،ال حتاِّب أحنا ،فِْ سنن ثابحة .ا حوذ
َاْ)(بَلَغللنتُاًل  الهعللهت   الحقهينُلللة ِّعهيلله فقننللا حنسللب أن احلركللة اإلسللالمية يف صللي حِا (.69:ا حلل

ِّنقصللللن . ِللللْ عهللللى ِّكللللك ذلللللك -بللللالحعَ  ا َق   -أِّ  ،ت أغرا للللِانقللللن اسللللحنف ِللللَه،
َبيلللة اللللِت اكحسلللَحِا احلركلللة اإلسلللالمية احلنُثلللة يف نشلللأهتا؛ بلللأثر  :بالصلللي ة الحقهينُلللة ا الصلللورة احل

ِللْ  ؛ِّقللن بينللا أن مع للم احلركللات اإلسللالمية اليللو  يف العللامل اإلسللالمْ .بالن للا  احلللَِّب ال للرِّب
َْ)سواِ منِا الِت بسوو باسم  ،عهى بهك الشاكهة  ،(ا واعة)أِّ الِت بسوو باسم  ،(احل

ا مجيعا ِّاحن(احلركة)أِّ  ِر ِّمع  َِا أن اإلسال  ملا ِلو َُلن اهلل القلنرا، سلينطهق . ، فكِو
َبية يف صورهتا احلاليةبَ  .عثة جتنُنُة أخرن، بحكاِّع احلركة اإلسالمية احل
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نُللة،( العو يللة)، يف صلللورهتا الححللوالت العا يللة احلنُثللةإن نعللم،   سللائرة يف اجتلللاه  الحُِو
ِّجتللللاِّع الوسلللليا  ،إراَة الشللللعْو مَاكللللرة ةِّذلللللك مخاطَلللل ؛ب يلللل  بنيللللة ا حوعللللات اإلسللللالمية

، خاصللة ِّالقللون العا يللة ، الللَا مل ياسللْ الرمسللْالس بعللن لنُلله أا مقومللات إلقنللا  الشللعْو
ة  ،ال ميهللك إراَة الشللعْو -أكثللر مللن أا ِّقللو مضللى  -اليللو   بللنرك جيللنا أنلله ،االسللحعواُر

 .بصورة نسَية السياسْ سهطانال كان ميهكِّإن  
ال بسللللعى إىل إخضللللا   -يف صللللي حِا ا مُركيللللة االسللللحِالكية  -إن العو للللة ا نُللللنة  

ا ِّاقحصلللاَُا  ،اإلسلللالمْالعلللامل  قلللة اسلللحعوار القلللرن  ؛حسلللبفعسلللكُر  الحاسلللذ عشلللرعهلللى طُر
مللن حيللت  اإلنسللان حللحاللا :َقأِّ بعَللارة أ ،ِّلكنِللا بسللعى إىل إخضللا  اإلراَات ؛ِّالعشللُرن

ِّملا  ،بقلْ منِلاملا أِّ  ،متاملا كولا ِّقلذ لهشلعْو ا مُركيلة ا صلهية !ِو انحواِ ِِّّالِ ِِّّجلنان
ة القصو  َِا الَهن الَا كان مضْر مثا لكثل  . مثا اليابان خاصة ،نُقذ لهشعْو ا سيُو

 ،احلضللارةسلل  الللَُن ُن للرِّن إىل  -! ِّمللنِم حللىت بعللل اإلسللالميني - العللْر مللن النارسللني
لكلنِم نسلوا  !فرأِّا يف الحكربة اليابانية يوذجا لهنِلوه !بعني ِّاحنة فقا ؛ِّإىل حركة الحاُرخ

لللْ أن هنلللوه الشلللعب كلللان عهلللى  حسلللاْ فقلللنان ماَُلللا  اليابلللاين  حقيقلللة أخلللرن خطللل ة، ِِّ
كللللْ يف إراَة ا حوللللذ اليابللللاين، ِّمل َُللللق للللله مللللن  !اإلنسللللان اليابللللاين لقللللن حللللا الوجللللنان ا مُر

ة ملن الفهكهلور السليا ِّال  !ْ لليس إالحخصوصيحه الثقافية ِّا نطرِّبولوجية غل  م لاِر ِملنَِّ
، أِّ بهلك ا  لاِرة  لن السياسلة ا  مُركيلة يف العلامل، فقلن ايفلر  ُ رنك منِم َِا االححكلٍا

 !ِّانحِى ِّجَو اليابان اإلنسان !ذلك كهه يف نقن أمُركا بوجنان أمُركا
ة ِّالنُنية ا ناقضة ليفسال  متا  ا ناقضة  –مث إن مقارنة إنسان اليابان  قهفيحه احلضاُر

ن يف خصو  َِا الشأ -إذ ال قياس  !مذ إنسان اإلسال ، ِْ يف ا صا أغهوطة فاسنة -
ا الفارق عويق جنا! مذ ِّجَو الفارق -   !كي  ِِّ
عهلللى االبلللحال ، ِّأد أن ُللللنِّر يف ِّحلللنه حقلللا نعلللم لقلللن اسحعصلللى العلللامل اإلسللللالمْ  

لللب ات يف طَقحللله ِّ  !رغلللم كلللا مللا حلللنذ ماكينللة الح ُر ( ا ثقفلللة)رغلللم ملللا بعلللره للله ملللن بشلللِو
ر ِّالحشللوه؛ بللني ِللَه ، ِّسللائر كللرائحه االجحواعيللة، بقللنر مللن الحفللاِّت يف الحللأثِّا رسللحقراطية
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رلكلن جل .الشرحية أِّ بهك، حسب ما بعره له من مناِيف بعهيوية ِّإعالمية اإلنسلان فيله  ِو
َا منبقْ  يف قا ا ما ال ِّمل ُفقن الرغَة ِّ  .، مصراً عهى جتنُن ذاكربهعهى اإلمجال فطربه قُر

إال نوعا  - رغم نقننا  ا –نفسِا ِّجَو احلركات اإلسالمية  ليسِّ . بوأيفِا من حني آلخر
 .من الحعَ  عن َِه الرغَة، ِّمقنمة من مقنمات بوأي  بهك اإلراَة

للا أحلللنذ  ،(العو لللة)أنللحيف قلللن ف ؛ ِّلللَلكأَرك ذلللك جيلللناقلللن االسللحعوار إن   باعحَاِر
احلركللات )فللقىل أا حللن بسللحطيذ  !خطللة الححللواِ الوجللَو اإلسللالمْ الراسللخ يف ِّجللنان ا مللة

لللْ اللللِت نشلللأت يف ألللا َر الفعلللا االسلللحعوارا  - حقهينُلللةَبيلللة اليف صلللي حِا احل (اإلسلللالمية ِِّ
لن العلامل؛ أن بسحكيب لححنُات العو ة يف صورهتا ا نُنة -القنمي    اللِت حتولا مشلرِّ  هتُو

  ِِّّا   جنا أن َِّن ذللك قحلا (إسرائيا الكلن)لححقيق ما ُسوى يف ا ن ومة الصِيونية بل
هالوجنان اإلسالمْ يف ا مة، بشىت ألوان ا   !سخ ِّالحشُو

َال يف طللور نشللأهتا، بللا مل ُكحوللا بشللكهِا بعللن، ِّمل بهحلل م صللورهتا  العو للة إذن؛ مللا بلل
َل  ا يف ا سحقَا  االكهية عهى متامِ  !نحٍا جنُن قصن بكويا الصورةالقُرب ِّمل ُ

مـن هـدا كلـه؛ وعيـا وإرادًة،  -ب ـورتها الموصـوفة  –أين الحركة اإلسـالمية إذن 
ـــل صـــلب هـــدا البحـــ  ومـــنهَ  عمـــل  وعهـــا ـــدي يمث د؟ هـــدا هـــو اليـــؤاس الجـــوهري ال

 !وعدواَ
ِللْ نحيكلللة لهوقللنمات اللللِت  ،أن احلركلللات اإلسللالمية سلللححطور إىل مللآالت عحقللنإننللا ن 

ًِ  انطهقو منِا ْ ابحنا َبية الحقهينُة)، ِِّ احلا لر ِلْ  (حركلات)أِّ بعَارة أخرن . نفسِا( احل
َاْ)  !ا سحقَا (أح
ة احل  للللق ن وِللللا النميقراطيللللة -نُثللللة بسللللعى فلللالقون االسللللحعواُر ِّاكحسللللاحِا  ،علللن طُر

ا ْ ن للللا  العللللال)مقولللللة إىل إخضللللا  احلركللللات اإلسللللالمية لهعَللللة، ِّإَراجِللللا  للللون  - العللللو ْ
لللللذ إن ل لللللة الحِنُلللللن  .(ا نُللللن اِ  ،ِّاحلصللللارِّالحكُو لهن ولللللة، ِّلهون ولللللات ِّالالئحلللللة السلللللَو

، عهلللللى ا سلللللحون النفسلللللْ ملللللا اكحنللللل  ذللللللك كهللللله ملللللن ل لللللة إعالميلللللة ملللللنمرةِّ ِّا كلللللخا ، 
لللاْ)ِّاالجحولللاعْ ِّالسياسلللْ، كوصلللطه   ، (ا صلللولية)، ِّ(لحطلللروا)مصلللطه  ملللثال، ِّ ( اإلِر
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ة، بسحصنذ يف ا عاما الصِيونية  ، ِلَه ا عاملا (لهسانيات احلنُثة)ِّما كاِبِا من خن  ل ُو
لل  الَكهتللمت عللن موا للعه للة، اِلَلل ة يف حتُر للم لل: )قللال بعللاىل !ا خُل َِ َتَُن  ََِّاغ حَيَر فَللوَن الغَكهتللَم َن العلل ا

للللعتهت مع َعللللن  ِتمغ مسَت  ََُِّلَقولَللللونَ  َوا ت للللَنحت للللَوذ  َِّرَاعتنَللللا لَي للللا بتأَلغست للللَر َمسغ َللللذغ َغيلغ َنا َِّامسغ طَعغنًللللا يفت َِّ  عغنَللللا ََِّعَصلللليلغ
ر فَللوَن الغَكهتللَم حيََ : )قوللله بعللاىل -يف  للِو عماننللا ِللَا  -ِّبللنبر بعللن ذلللك (. 26:النسللاِ()الللن ُنت 
عتهت مَ بَلعغنت متن  َرِّاغ ُلَ  َوا ت ََ َِّه َِّإتن ملعغ بَلؤغبَلوغَه فَاحغ ََ ا َفَخ ََ ل َِ َنَحَه فَلَهن َِّ  .َقوَلوَن إتنغ أِّبتيَحمغ  َمن َُرتَت اله َه فتحلغ

َِمغ أَ  .مَتغهتَك َلَه متَن اله هت َكيغً ا َر قَلَهوبَل  ِ َتَُن ملَغ َُرتَت اله َه َأن ََُط لَل تَك الع َغاهلل ََِّ َمغ يفت لنَ ا َ َمغ يفت  .ِّغ نلغَيا خت
هلْل َع تليمهلل  ا ََ َرةت َعل َِّه َِّإتن ُلَ )اقلرأ ِّبلنبر مث أبصلر (. 21:ا ائلنة()اآلخت ََ ا َفَخل ََ لل َِ َقولَلوَن إتنغ أِّبتيلَحمغ 
َرِّاغ  ََ ل كلا ذللك إيلا   !إنله اليلو  أأِلر الا كلان ملن قَلا !ألليس كلَلك  بهلى ِّاهلل !(ملعغ بَلؤغبَلوغَه فَاحغ

، (ا مُركية النميقراطية)أِّ ( العو ة)من أجا النخول يف قفال  ؛لهصين (معغ طَ )من صور ِو 
ر فهسفة ِّاحنة .فَالنسَة ِل ال فرق بني َِه ِّبهك يف هناُة ا طاو  .إهنا يف ا ِو

فِْ اآلن بحخهلى علن كثل  ملن  !احلركات اإلسالمية لَلك كث  منِّاسحكابو فعال    
للنِّر يف ماكينحِللاُن ،جنُللنا( فقِللا)ِّبنللحيف  ،منطهقاهتللا ِّمصللطهحاهتا ، اسللب حناثللة العو للة، ُِّ

َِا ملن خطلاْ ا قلوال !كي ا فشي ا العو يلة ا نُلنة، اللِت بشلكا نوعلا  تإهنلا صلارت بنلحيف جل
ل ِّكالمهللا أمللر . ، عهللى مسللحون ا فللاِيم ِّإنحللٍا اِلطللاْنيييفسللالملالحللنجني  أِّ ،مللن الللجرُِّ

را خط  يف عوهية فقله اللنُن ل  مفِلومْ كلإهنلا . جِو  (اآلخلر)به لة  -إهنلا  !اماحركلة حتُر
 -، أا إفراغلله مللن مضللوونه الربللاين الحعَللنا، حيللت حيللا اإلنسللان اإلسللال ( أنسللنة)عوهيللة  –

ا ِّالحشُرذ االجحواعْ -عننِم  َُة الحفس  الوجَو ، يف مرك  !ِما الْر
، ِّنللو  إن   اسللحكابة احلركللة اإلسللالمية اليللو  ِللْ نللو  مللن االعحللَار الالكللعورا له للْر

نللة  ، ِّإأِللار لنللو  عهللى صللالحيحِا لهللنخول يف الن للا  العللو ْ، ِّالححللنا الللنميقراطْمللن الِل
 !عهى مواُعن ا قياس ا مُركْ( صال  ا واطنة)، ِّ(حسن الس ة)من 
بللا مس   !  ِللَا الصللنم العللو ْ ا نُللنالهي اليللة قراطيللةو مللن أللر  اليللو  عهللى اهتللا  النمي 

لللاَُ)كانلللو ا صلللنا  الشللليوعية متلللارس نوعلللا ملللن  لللة اللِّليحاُر عهلللى ا سلللحون الثقلللايف  ،(كحابوُر
لة يف  !فال بسو   حن بانحقاَ الصنم ا اركسْ أِّ الهيني  !ِّالسياسْ ِّاليو  أصلَ  متثلال احلُر
ة غ   - أمُركا صلنوا ُعَلن ملن َِّن  – الحوَر عهلى حقلوق اهللالَا ليس له من منلول احلُر
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 ،بأبعاَِللا الفهسللفية ِّالسياسلللية( الهيلاليلللة)يم حلواُللة مفللاِمنحصلللَا صللنوا ! اهلل الواحللن القِللار
فوللن ُصللنق ِللَه  !، للليس مللا ُضللون حقوقلله السياسللية، كللالِّفر للِا عهللى العللامل اإلسللالمْ
صلللللِره يف آللللللة  ،فيللللله (اإلنسلللللان)مفِلللللو  ملللللا ُلللللَُب  ِّلكلللللن !ا كَِّبلللللة إال سلللللاٍذ أِّ بهيلللللن ُِّ

ِّحلركللة بلنم  القلليم  !ُلنةحلىت ُكللون عَلنا خسيسللا لهوحشلية العو يللة ا ن !االسلحِالك ا للنمرة
 !ِّا خالق، ما مل ُعرو العامل اإلسالمْ له مثيال يف الحاُرخ

قنملللة  م)بللللُعللل  أهنلللا قلللن أخلللَت  ؛إن احلركلللة اإلسلللالمية باسلللحكابحِا لشلللِْ ملللن ذللللك 
ِّ   –با ع  ا نطقْ لهكهوة  –( أِّىل  ِلْ: ححويلة (نحكيلة)من كأهنا أن بنحيف عهى سَيا اله

لكلن متاملا كولا ِلْ ِّ عهلى سلَيا النقلن ِّا عار لة، رما َارت فيه نعم  .لعو ةالنِّران يف فهك ا
َاْ أِّر  معل  أن ذللك ال َيلٍر  !، ِّمحاُلة احليلوان الللابا ا عار ة لهعو ة، ِّالحهلوذ الَي لِّْ أح
َُة اإلنسان ال رِّبيالعو ( ناا ) من َائرة ِّملا عسلانا أن نكلون يف ِلَا االجتلاه . ة نفسِا، ِّمرك

  !عاً ََ إال بلَ 
ر ِّ  ،إن الصي ة الحن يوية لهحركات اإلسالمية، ِّآليات اكح ا ا اليو   خطاِبلا كَا جِو

؛ كلا ذللك كفيلا بقَخا لا نلاَا يف أَبياهتلا ِّجتوعاهتلا، ِّخصلو  خالُاِلا بنحكه ، اااحلركْ
 !عهى حن بعَ  ا مُركان( الن ا  العا ْ ا نُن)
  ،بللا ع  الحقهيللنا لهكهوللة ،هنللا بصلل  للله بوقللاللليس ُعلل  أ ( ْاالن للا  العلل)إن َخو للا  

نا !كال لو بصلور  ،فهيس َِا مقصلَو ِلو   ِّإيلا ا قصلَو بلنخو ا  !لطَيعلة العو لة بَسليطِِّْ
راسللللاهتا  – (كالالمللللنرَ )أِّ  (الالمفِللللو )اِلللللرٍِّ مللللن عللللامل  بالنسللللَة لهحسللللابات ا مُركيللللة َِّ

إىل  (رق ِّا فاجللآتااِلللو )مللن عللامل نحقا للا اِّ  !(كا للنرَ )ِّ أ (ا فِللو )إىل عللامل  -االسللجرابيكية 
حيلت بصلَ  احلركلة  .ِّذللك ِلو علني ا قصلَو !هحسلاباتالقابهلة ل( ِّالطَيعياتالعوائن )عامل 

؛ ِّإذن !رقوا قابال لليفَراك، ِّعلنَا قلابال لهحسلاْ ة مُركياسجرابيكية الاإلسالمية بالنسَة ل
كلللْ الصلللِيوين بصلللَ  يف سلللياق ِّ   بسلللِولة،بو لللذ يف مو لللعِا ملللن خُرطلللة الحخطللليا ا مُر

أِّ عهللللى ا قللللا قابهللللة  !ِّلهححييللللن ِّاإلمهلللال ،السللللحعوالِّاليفعولللال  قابهللللة ؛معار لللحِا ِّنقللللنِا
ِّللليفَرٍا يف معاَلللة اإلمكانللات ِّاالححوللاالت  ،ِّنحائكِللا قابهللة لهحوقللذ !ا يكانيكيللة لهوَعا للة
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ا للية إلسللالمية قللن فقللنت  ِّللليس لللَلك مللن معلل  عنللنا إال أن احلركللة ا .ا نرِّسللة بعناُللة الُر
 !فأكَِو آلة ميكانيكية ليس إال. كث ا من خصائصِا الربانية، ِّمقوماهتا اإلميانية

َاْ ا ا ْ  ة،  أما أح الرمسيلة، القوميلة منِلا ِّالوطنيلة، ِّا اركسلية، ِّالعهوانيلة، ِّالعنصلُر
للللة  –فوآ للللا  ِّكللللَا الكربونيللللة؛ إىل  أِّأُضللللا إىل الححللللول  -بنللللاِ عهللللى حتللللوالت احلا للللر ا اُر

َاْ مللا بقللْ مللن حقيقحِللا اليللو  غلل  أكللكال باِحللة !االنقللراه سللواِ يف ذلللك مللا  ،فحهللك أحلل
ة، ِّلكللن مللن حيللت ِللْ  ،ا رمللة ةخهتللا الشللائاقياَ جتهللى يف للليس مللن حيللت ِللْ أجسللاَ بشللُر

سحون الوجلناين الشلعيب فعهلى َركلات حتلو ا أما رصينِا عهى  .أجساَ بن يوية ِّأُنُولوجية
للة؛(اإلسللالمية)أن بححللول إىل ِّلللَلك فقمللا  !الصللفر ِّإمللا أن بنقللره إىل  ، ِّلللو بصللورة انحِاُع
َِا من الحاُرخ الَا كان. ا بن  !ِّبصَ  ج
َاْ العصلللر العلللو ْ ا نُلللن، ا سلللحقَهية  رجعيلللة ا   بَسلللاطة  هنلللا (اإلسلللالمية) ِّملتَ   حللل

لهشلعْو  ِلو احمللرك ا سلاسبأنله  -عنن العنِّ ِّالصنُق  -ُصن  عا يا اإلسال  بنأ حيت 
لللللو ا ركللللل  يف اإلَارة ا مُركيلللللة !يف العلللللامل اإلسلللللالمْ لهوخاصلللللوة ا نُلللللنة،  الصلللللِيونية ِِّ

ة أِّ حلللارة ل الحسللله  العلللا ْ ا نلللون يف حلللْر بلللاَر ، ِّبحكهلللى ِّقلللن بلللنأ ذللللك ُحضللل  !ِّلحسلللُو
 .االحتاَ السوفيات الَائن  بسقو  صر  ،اهنيار ا ن ومة ا اركسية منَ مالِمه

هللةف ،(احلركللات اإلسللالمية)ِللو َِّر  ؛ قَللا إذنالللنِّر احلللَِّب ا   للْ  ،لللَلك ِللْ ا ِؤ ِِّ
ة لهعللب ِللَا الللنِّر ، يف أِّ ب لل  إعللالنرمسللْ ِّقللن بللنأت بالفعللا يف اارسللحه بللقعالن  .ا قصللَو

ا شلللللاركة صلللللراحة يف الهعَلللللة  ،فا يلللللآت الحن يويلللللة اإلسلللللالمية. أغهلللللب َِّل العلللللامل اإلسلللللالمْ
اَهتلللا، ِّأملللا ا يلللآت الحن يويلللة اإلسلللالمية الرافضلللة، أِّ قلللن َكلللنو ِلللَا االجتلللاه بقر  ،السياسلللية
ِِّبللَا فِللْ متللارس نوعللا آخللر مللن ا شللاركة السياسللية  .فقللن َكللنحه أُضللا معار للحِا ؛ا عار للة

ِّلكلن رفضلِا ُصلنر  لكلا أكلكال ا شلاركة،( رفضلِا)ِّإن أعهنو يف خطاِبا . بطُرقة أخرن
َبيلةبلا نِيف نفسله اللَا بعحوللنه حركلات ا شلاركة، أا من إنلله . إنله  للَر رفلل ملوقفْ. طللق احل

ابلله،  َان أِّلُو قللة بنصلليَه، ال مللن فقلله الللنُن ِّميلل ِمكللو  بللا وق  مللن عقهيللة احلللاكم، أِّ مللن طُر
ِّمللن ِنللا ِّقللذ بأصلليهِا لفعهِللا السياسللْ . ِّال مللن مفِللو  ا حوللذ اإلسللالمْ ِّطَيعللة مؤسسللابه
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ِّلَلك فِْ  .ن حيت ال بنرافِْ إذن بحكهم من َاخا ا َة العهوانية م! يف لوثة الحضخم
َبية العحيقة، لكن يف صورة إسالمية  .أقْر إىل الححول الكاما إىل الصورة احل

يف خصللو  العوللا اإلسللالمْ الحن يوللْ  –معنامهللا السياسللْ " ا شللاركة"ِّ" الللرفل"ِّ
َللا - . خطللان محكللاِّران إىل مللا ُقللاْر الللجراَو، ِّمهللا احللنان عهللى طللول العللامل اإلسللالمْ بقُر
َاْ الا َِّر  إىل ِّ للذ لعللب -بصللورة أِّ بللأخرن  -ُللؤِّل أمللره ا كالمهلِّ  سياسللية الشللائخة، حلل

َبية  انحهكميا وال سيوا ِّأهن. َمَشارَكًة ِّرفضاً  الحعَ لة "ِّ، "ا يكانيكْالحن يم ": كا مقومات احل
َللللَنوعااِلطللللاْ السياسللللْ "، ِّ"االسحعرا للللية

ِِّّصللللفنا خطللللاْ احلركللللات اإلسللللالمية بأنلللله  ".ا 
َاْ ا   قابام (َمَنوعا)  (.َملَؤَغ جَ ) ملن خطلاْ سياسلْ ،العحيقلةالحقهينُة ِو موجَو عنن ا ح

للة) بهللك احلركللاتحيللت بحخللَ  فللال . برجللذ إليِللا بفكلل ا ِّبللأط ا .معينللة لهعوللا السياسللْ( رُ 
مذ  بكاَ جتن من بني أفراَِا من ُفكر خاٍر بهك النائرة، ِّلو بشِْ بسيا من االخحالو،

حِللا ا رجعيللة بهللك ليسللومللذ أن ِّ ! صللروأن ا للال اجحِللاَا  كوللا بللنعْ   "اإلسللال " ِللْ رُ 
إهنللا  اجحِللاَ قابللا لهخطللأ كوللا . إلسللال لهسياسللة يف ا( فِللم معللني)فصللائهِا، ِّإيللا ِللْ  بعلل

بقللو  بنللو  مللن  الكللن أخطللر مشللكهة بعللاين منِللا يف ِللَا الصللنَ ِللْ أهنلل. ِللو قابللا لهصللواْ
كثل  ملن مقوالهتلا السياسلية ملن   -لَلك  -كو لهفكر السياسْ ال رِّب، فال بن (االسحصال )

نعللم ال نشللك أَ  كللك يف أن ِللنفِا الكهللْ، ِّمقصللنِا ال للائْ  !الحهللوذ بأصللو ا العهوانيللة
خطلاْ )أِّ  (خطلاْ القصلن)ِّبلني ( ا لنو)أِّ ( القصن)ِّلكن فرق بني . فعال ِو اإلسال 

ِّمللا( ا للنو عللن ِنفلله؛ لعهللة يف  فرمللا عاغ. إذ للليس بالضللرِّرة كللا خطللاْ مللَؤ إىل قصللنه ل
لللَا فلللرق ملللا بلللني نقلللننا ِّنقلللن !ملللنِيف اِلطلللاْ ِّالعولللا االجتاِلللات  اللللَا متارسللله( اآلخلللر) ِِّ

للر  ؛(اللامجلات)اللنُن بلا ع  ( بسلح ا)إننلا ال نقلول بأهنلا  .لهحركلات اإلسلالمية عهوانيلةال لحوُر
لليس ( لوجْإُلنُو )فِلَا  لَر نقلن  !كلال  ل بعل سلفِاِ العهولانينيخطاِبا السياسْ كوا ُقو 

بفعهِلللا احلركلللْ  –عهلللى اإلمجلللال  –أن احلركلللات اإلسلللالمية إيلللا بحعَلللن بلللإننلللا عهلللى ُقلللني  !إال
لكننا عهى ُقني أُضا يف أهنا بحعَلن ملن خلالل  .، سواِ أصابو يف ذلك أ  أخطأتالسياسْ

اللرأا فلوق نسلَة بإذ ا لال السياسلْ . ِّال ميكنِلا إال أن بكلون كلَلك ،فِوِا اِلا  لهلنُن
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كوا فصلهناه بأَلحله يف    !َرجة الحسعني با ائة - اإلسالمْ الحشُرذمن  وا  -جحِاَ فيه ِّاال
َا مع  قولنا(. الَيان النعوا)كحاْ  ِِّ:  

َ
ما ِو عنصر  َنوعا،إهنا متهك اِلطاْ السياسْ ا 

َبية  .أساس من مكونات احل
َكورة   ة االسحعرا لية، ِّاِلطلاْ ِّالحعَ ل ا يكلانيكْ، الحن ليم)ِّبحوفر العناصر الثالثلة ا ل

هة فعال ( ا نوعا السياسْ الححلول :  آ لا الحلارَيْ –كوا ذكرنا   –بكون احلركة اإلسالمية مِؤ
عهلى  ،ذلك أن ما ِّصلفنا ملن طَيعحِلا مؤكلر قلوا لقابهيحِلا للَلك. مٍا احلَِّب ا يكهْنِّاالن

لة  بلن نليب حن بعَ  ماللك َِ مِلم ملن ِلَا ا حوقلذ (. القابهيلة لالسلحعوار)رمحله اهلل يف ن ُر ِّجل
إال الحكويللللا يف احلقيقللللة فوللللا بقللللْ مللللن الصللللورة  !ِّاقللللذ اليللللو  -عهللللى كللللا حللللال  -غللللنا ِللللو 
صلراحة  ؛من كِْ من ذللك ؛إذ ال ُكاَ َيهو قطر من أقطار العامل اإلسالمْ اليو  .ِّالححويم
 .أِّ  ونا

َاْ الحقهينُة: ِّقن ُقول قائا   ن حيت م ،إن احلركات اإلسالمية ِْ غ  ا ح
ِْ غ   !نعم :نقولف ؛ِّبوجيِِا من لنن ال ْر ِّمؤسسابه العا ية ،القنرة عهى اححوائِا

و االسحكابة  قوالت : من ِّجه آخر ا نو  من القابهية لَلك  لكنِّ  ،ذلك من ِّجه ِِّ
 َِّجنتِّلَلك  اِلصم احلضارا الثقافية ِّالسياسية ِّاالقحصاَُة، كوا أكرنا إليه من قَا؛

كان الحوجه االسحعوارا ا نُن ليس إىل ِماصرة   من ِناِّ  .ا نُن ا  العا ْ النِّ العو ة 
َا ما مل بنحَه إليه بعل ! (منافسحِا)إىل أُضا ِّلكن  ؛احلركات اإلسالمية فحسب ِِّ

َا ِو االجتاه الراج  اآلن !احلركات اإلسالمية بصورة جينة حلن اآلن يف الصرا  احلضارا  ِِّ
إن العو ة عوهو جِنِا عهى فح   !إلنسان يف العامل اإلسالمْا نافسة عهى ا: العا ْ

؛ الححالل من أجا الحوكن من االكح ال ا َاكر ؛احلنَِّ االقحصاَُة ِّالثقافية ِّاإلعالمية
ا مث االجحواعْ  . الشعور الفَر

ا نافسلة عهلى : ِّالثانيلة ،ا ِّىل فح  احلنَِّ ا نطرِّبولوجيلة: العو ة إذن بقو  بوأيفحني 
ِّملن ِنلا فلقن احلركلة اإلسلالمية   !حالل اإلنسلان ا سلهمحلأِّ بعَارة أخرن ا. نسان يف العاملاإل

يف  حوعِللا  (الصللوت اآلخللر)بللا سللحواجه  ؛أِّ ال للْر فقللا ،أِّ الصللِيونية ،لللن بواجلله أمُركللا
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ميحِللا !بللا رمللا يف صللفوفِا ِّفصللائهِا أُضللا !أُضللا للَا أسللوأ مللا ُحوقللذ مللن ِ ِّقللن كللاِننا ! ِِّ
حللىت لكأنللك . عهللى مسللحون الفكللر ِّعهللى مسللحون ا وارسللة -مللذ ا سلل   -ه بعللل جتهيابلل

 .لكن ليس با ع  الحقهينا( !عهوانية إسالمية)أما  
أِّ ا لوالني  ،السياسليني طلابور العولالِ إن ا واجِة لن بكون كوا كانو ملن قَلا  لن

، مللن الالئكيللني ِّاليسللاُرنيث لل –فحهللك حللْر  !كللال  ،قافيللا له للْر  -ة ا سللحقَهية يف منطللق الرُ 
ا اللَا للن  !ا مُركيلة( يا احليلاة)إن ا واجِة ا نُنة سحكون  ن  !انحِو ِِّّ عو أِّعاِر

لا  بالحلنُريف بلا ِلو ُصلَ  اآلن ،الطَقلة ا رسلحقراطيةعهلى أِّ  ،ُقصر عهى النخَلة ا  جربلة فكُر
، (ا سللهوة)مقللوالت  ، مللن بللاْمللن يف ذلللك اإلسللالميون أنفسللِم !يللا الشللعْو اإلسللالمية

إن معللل  ذللللك أن احلركلللة اإلسلللالمية سلللحواجه . (ا حولللذ ا لللنين)، ِّاالنفحلللا  عهلللى (الحثلللاق )ِّ
ا؛ خسلللران ا عركلللة خطلللر أُضلللا ِّمعللل  ذللللك  !خصلللوِا يف ذاهتلللا  ن ا سلللم مل َيهلللق حضلللاُر

لللةمضلللاَات )ِّملللن ِنلللا سلللحححٍا ا ملللة إىل  .حلللاْر نفسللله بلللا ليحويلللهيل جنُلللنة ِّإىل ( حيُو
 . بيانه رول اهللكوا سيأت  !أخرن (بعثة)
َبيللة، احلركللات اإلسللالمية  اتإن قللنر   مقاِّمللة ال هللم حللنَِّ بعللنِّ  نلللذات الطَيعللة احل

... السياسْ، ِّاالخحالل االجحواعْ، ِّاإلسِا  إىل حن ما يف الحوجيه االقحصاَا ِّاإلعالمْ
صين ِّكا ذلك كِْ مِم جنا، ِّلكن ا ِم منه ِو العوا االسجرابيكْ ا حعهق بَناِ الر . إخل

لا يف ِلَا  !يف  ال بنلاِ اإلنسلان القلرآين( االححياطْ)الرِّحْ ا نحيف لهجيال، ِّبوسعة  ِّبأثِ 
ََاَ  للللا احلللللَِّب  –اآلن ِمللللنَِّ جللللنا  للللون َِّائللللر  لللليقة، ِّلللللن بلللل  للللا  !إال  لللليقا -مللللذ بَهوِر

َئْ ِّاليومْ َبية من اربَاطات ميكانيكية، ب رقِا يف ا   .لهونِكية احل
َاْ الحقهينُة يف  -ما ِّصفنا  - ية ِّإمكاناهتاِّقنرة احلركة اإلسالم  ِو عينه َِّر ا ح

لللو مللا سلللينا ، بلللا قللن أنللليا فعلللال بلل الللِت ِلللْ يف طلللور  ،احلركلللات اإلسلللالميةَعل ا ا للْ، ِِّ
و بالنسَة إىل ال .الحِِْ لهقيا  بَلك للن َُهلل  .الشوولية لهعو ة عوا ِمنَِّ جلنا ححنُاتِِّ

آللة االكلح ال احللَِّب ِلْ الوسليهة الوحيلنة ا حلوفرة للنُِا حن الح ي  الكهْ ليفنسان، ماَامو 
للَه الوسلليهة ِللْ نحللٍا أِّرِّب، ِّمللنِيف غللرِّب .لهعوللا ال ُعللنِّ يف طَيعللة بللأط ه  للَر صللناعة  ،ِِّ
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َبيلة ! ا ؤقو ِّا حقهب( الرأا العا ) ابلللن ِّالنميوقراطية الهيَ اليلة اللِت ِلْ فضلاِ ِّجلَو احل  َؤ
ِّال ميكلللن لهولللنِيف أن ُلللنقل . حِا قائولللة يف منِكِلللاهسلللفف وماَامللل ،إىل نقلللل أصلللو ا أبلللنا

ه إال ِبلامََِيحه أن " ا نِكيلات"عنلن أربلاْ قلرر بِّقلن . ، أِّ ُنقهب عهى فهسفحه، ِّملا ِّجلَو
ا ( 40)!ا ناِيف ِّفية  َاَِِا، ِّمن أن إمكان جتُرن ا نِيف عن مََِيحه فِو ِّاِم نعم سيَؤ

َبيلللة اإلسلللالمية سلللحعطْ لهنميوقراطيلللة مسلللحة معللل  أن احل نضلللاليا إىل بوجيِِلللا ملللن اللللناخا،
، ِّالقابهلة لهلنقل يف كلا ِّقلو ِّحلني؛ إذ لكن َائولا يف حلنَِّ اإلمكانلات احملسلوبة إسالمية؛

ِّمللا الللرأا . ِللو ا وثللا الشللرعْ ِّالوحيللن  صللناقية الهعَللة( العللوا )الللَا حيسللوه ( الللرأا العللا )
 !ال وغاِالعا  الَا ُصنذ يف أسابيذ إال ُر  ا ِواِ، ِّأصوات 

إذن، إذا ِّعلللو احلركللة اإلسللالمية ذلللك ؛ فقهنلللا حتسللب كللا بهلللك : قللن ُقللول قائللامث 
ميكنِلللا ذللللك إال إذا خرجلللو علللن ال : فنقلللول. اإلمكانلللات فحخلللٍر علللن حلللن أِلللناو العو لللة

للو مللا . إىل كللِْ جنُللن ؛مللا ِّصللفنا ،الللِت نشللأت عهيِللا ،(َبيللةاحل)طَيعحِللا  بهللنه نرجللو أن ِِّ
َبيلةال)ِمكوملة بقمكانلات إذن فحكون بهك بَقى عهى طَيعحِا  أِّ .ا ُا   رول اهلل  .(هعَلة احل

ْ مجيعِا آئهة بطَيعحِا إىل ِم َلحني !يا العو ةِِّ َلة بني ا ن فحوجله العو لة ُشلح ا اآلن  !ِّال من
، فقيا ننطهق إىل ا ِول ملن ا عهلو   !اا مَ  عهى مشاِنة مقنماهتِِّبوقذ نحائك !ِّليس غنا
 .نطق الُرا ْ ا بناِ عهى

الحن يم  أليسو برجذ يف بنائِلا الحسهسلهْ إىل  حَِّباحلركات اإلسالمية  مع م أليس 
َْ السياسللْيللوٍذ    مث أليسللو ذات أطرِّحللات احهفللة، ِّاجحِللاَات محَاُنللة  مث أليسللو احللل

َاْ  ،بحفللللرق بشللللكا بناسللللهْ إىل مجاعللللات ِّمجعيللللات  القوميللللة ِّالعهوانيللللة، كوللللا بحناسللللا ا حلللل
َلنغَشللقَ  فقهنللا ِبللَا ِّمللا ذكللر قَهلله بنسللاق    سللَاْ سياسللية ِّكخصللانيةبعضللِا عللن بعللل   ُِّ

أمللا   قلل لح ؛(الهعَللة النميوقراطيللة)إىل قفللال كللي ا فشللي ا الصللياَ ا مُركللْ  لت حتللو بللأث  ََنغلل
   !احليوانات اآلبنة يف أقفا  حنُقة احليوان ق ا شاِن ال رِّب، كوا ب

                                                           
 .2:يف العهو  الشرعية لهوؤل  أ نُات الَحت  40
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ِللو أع للم ِّأمشللا مللن أن بواجِلله حركللات إسللالمية  ،إن االبللحالِ العللو ْ ا شللح ا اآلن 
ة ال ِلْ ملن  بنفيَُلة،ِِّّسلائا  ،آليلات بن يويلة حركات بقيلو حَيسلة.  اُات ِّالوسائاِمنَِّ

َِّ نحلللٍا ِّ  العثوانيلللة،ِّألللرِّو سلللقو  اِلالفلللة اإلسلللالمية  ،بلللراذ مرحهلللة االسلللحعوار القلللنمي َر
 !ا ْالِت بالكى صناِا يف ا  ،لصيحات ا اركسية ِّالقومية ؛فعا
الكللللن يف العلللامل اإلسلللالمْ،  الححلللوالت طَيعلللةِّ  ،ِّسلللنن الحلللاُرخ ،إن بصلللائر القلللرآن 

 !يف أفق العوا اإلسالمْ كا ذلك حينثنا عن ميالَ كِْ جنُن  ِّخرٍِّ النجال العو ْ؛
 

 القضية والمفهوم: في الفطرية: الف ل الثاني
 :وفيه مبحثان

 
 !الفطريُة وقضية الدين: المبح  الوس

بضللللطْر ا فللللاِيم ِّجحهلللل  الحصللللورات بللللني ا شللللح هني يف ا للللال الواحللللن، أِّ رمللللا  عنللللنما
ة إىل ا نطهقلات ا ِّىل لهوكلال اللَا نشلح ا فيله؛ إلعلاَة  بحناقل، نكون مضطُرن إىل العلَو

يعاتت  ِت  !جتنُن السؤال حول ما نعحله عاَة من الَََن
لَنللللاِ مفللللاِيم اإلسللللال  يف  ِّلللللَلك ِّجللللب أن نَللللنأ الحفكلللل  ِّالجربيللللب مللللن اِلطللللوة ا ِّىل

 .نفوسنا
ذللك ِلو ". ديـن: "إيلا ِلو -قَا أن ُكون أا كلِْ  -فال خالو أِّال يف أن اإلسال  

للللو معلللل  كهللللْ قطعللللْ، ثابللللو بالنصللللو  ا حللللوابرة كحابللللاً ِّسللللنًة،  را ا سللللاس، ِِّ معنللللاه ا للللِو
لل  ِّالح. ِّباإلمجللا  الكامللا كفيللك مللن ذلللك قوللله بعللاىل الللواَر عهللى سللَيا الحعُر للرُِّ إتنع : )قُر

اَل َ  َُن عتنَن اهللت اإلتسغ لَو )، (12: آل عوران()الن  نغلَه ََِِّ ََلَا مت َتُنلاً فَلهَلن َُلقغ لاَل ت  َر اإلتسغ ََِّمن َُلَغَحلت َغيلغ
نَ  رُت َاست َرةت متَن اِلغ َال الكحاْ عهى رسوله (85:آل عوران()يفت اآلخت صهى  –، ِّمنه بيان غاُة إن

ق  فَاعغََلنت اهلَل َاغهتصللاً لعلَه الللن ُنَ ) :يف قوللله بعلاىل -اهلل عهيله ِّسلهم  َْ بتللاحلَغ ََلغنَلا إتلَيغللَك الغكتحَلا . إتنعللا أَن
َالتالَ  َُن اِلغ َمر!()َأاَل هللت الن  َكلرََ  َلَكلم : )مث خطابه العا  لهمة مجعاِ يف قوله بعاىل(. 1-1:ال

نَللا إت  َتا َأِّغَحيلغ يَم ََِّموَسللى َِّعتيَسللى َأنغ م للَن الللن ُنت َمللا َِّصعللى بتللهت نَوحللاً َِّالعلل ِت َنا بتللهت إتبلغللرَا لَيغللَك ََِّمللا َِّصعلليلغ
ينَ  ، بهللك حقيقللة اإلسللال  كهلله، ِّبهللك قصللة الللنُن  (11:الشللور()!َِّالَ بَلحَلَفرعقَللوا فتيللهت  َأِقيُمــوا الــد 
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َُن َحنَلَفلاِ ََُِّقتيَولوا! )كهه لنَي لَلَه اللن  َََنِّا الهعَه َاغهتصت الصعلاَلَة ََُِّلؤغبَلوا الَعَكلاَة ََِّذلتلَك  ََِّما أَمتَرِّا إتالع لتيَلعغ
 (.5:الَينة()َتَُن الغَقي َوةت 

نا َِه النصو  ِِنا  َك   -َِا، ِّإيا أَِّر  نلا نعهلم أن ِلَه احلقيقلة  -عهلى سلَيا الحل
، بصورة ِّاعية أِّ غ  ِّاعيلة، للنن كثل  ملن العلامهني  -رغم بنِيحِا  – بنأت هتحَ ِّبضطْر

ِّحنللن اآلن بللقعاِ إعللاَة بفسلل  بللنِيات، ! حلركللة اإلسللالمية احلنُثللةيف الصلل  اإلسللالمْ مللن ا
ر، لَناِ ملنِيف االسلحنالل، حلول ملا حيحلن  حولله  ِّجننا أهنا يف حاجة إىل مراجعة ِّإعاَة بقُر

 .اآلن كث  من اِلالو ِّاالخحالو، يف مناِيف العوا اإلصالحْ ا عاصر ِّمفاِيوه
ينا حني من النِر يف احلركة اإلسالمية نسينا لقن أبى عه –كشاِن عهى ا رحهة   –ِّأقول 

 !فيه، أِّ كننا ننسى، أن اإلسال  َُن
 .عهى حن بعَ  ا ناطقة" مقنمة أِّىل"أِّ . َِه خطوة أِّىل

  ِّمللا َاللحِللا ا فِوميللة يف القللرآن الكللرمي ِّيف "َُللن"مللا معلل  كهوللة : فوجللب اآلن أن نحسللاِل
ة  ِّلحكن َِه خطوة ثانية  ".مقنمة ثانية"أِّ . السنة النَُو
َت ِّالَلعللةت ِّاِلغَضللو ت : الللنُن يف اله للة راجللذ إىل معلل  للو معلل   وللذ عهيلله بللني . االنقيللا ِِّ

أصلاهلل ِّاحلنهلل، إليله ُرجلذ ": اللنال، ِّاليلاِ، ِّالنلون": )"َُلن"قال ابن فارس يف ماَة . أِا اله ة
ََل للو جللنسهلل مللن االنقيللاَ ِّاللل َتُنللاً، إذا الطاعللة، ُقللال : فالللن ُنَ . فرَِّعلله كَهِللا، ِِّ ََاَن لَللَه َُللنتَُن 

ََ ِّطَا َ  َتُنهلل، أا. أصغَحَب ِّانقا ََِّكلاَن النعلاَس إالع حنلَن : "َمطتيعون منقاَِّن، قال الشلاعر: ِّقو هلل 
ُغنت (. 41!"()َتُنَلللا لللَه ت  -ِّمنللله قيلللا لهلللنع ُغنلللاً؛  لللا فيللله ملللن ذتلعلللةت الغَولللنتُنت ِّخضلللوعه  –معللل  السع ََ

اتئنت  ات القللرآن، يف   -بعللن ذلللك  –ِّلنللا أن نللوَر . لهللنع كللال  الراغللب ا صللفِاين صللاحب مفللَر
ُقلللال : اللللنُن: )بيلللان عالقلللة اله لللوا باالصلللطالحْ، فِلللو ملللن أمجعِلللا ِّأبينِلللا، قلللال رمحللله اهلل

عة،  َاِ، ِّاسحع  لهشُرعة، ِّالنُن كا هة، لكنه ُقال اعحَارا بالطاعة ِّاالنقيلاَ لهشلُر لهطاعة ِّا 
َُن عتنغللنَ " :قللال للاَل َ  إنع الللن  للَهَم : "، ِّقللال"12:آل عوللران"."اهللت اإلسغ َتُنللاً اتعللن َأسغ َسللَن  َِّمللن َأحغ

لنهلل  لَو َِمغست لَه هللت ََِِّ َِ َِمغ هللت . "طاعلةً : ، أا"195:النسلاِ"."َِّجغ ََُلنَل َهَصلوا  ". 126:النسلاِ"."ََِّأخغ
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رَاَه يفت الن ُنت : "ِّقوله)...(  ذللك ال ُكلون يف ُعل  الطاعلة، فلقن : ، قيا"956:الَقرة"."اَل إتكغ
 (.42.()احلقيقة إال باإلخال ، ِّاإلخال  ال ُحأبعى فيه اإلكراه

َتُلللنهلل  -ِّمللن ِنلللا كانلللو حقيقلللة اإلسلللال   راجعلللة إىل معللل  خضلللو  القهلللب  -ملللا ِللو 
للو معلل  العَللاَة. ِّا للوار  هلل ْر العللا ني ِّمآ للا إىل ا علل  القهلليب اِلللالال، إذ ال خضللو  . ِِّ
لللو معللل  لهكلللوار  عهلللى احلقيقلللة إال ِّعهلللى ذللللك قلللا  . اإلخلللال : باِلضلللو  الحلللا  لهقهلللب، ِِّ

ِّال ِّجلَو ". كلِاَة أال إلله إال اهلل: "عنوان اإلسال ، ِّمنخهه الَا ال منخا له سلواه، أعل 
أبلو ا نَيلاِ إبلراِيم عهيله الصلالة  -بلأمر اهلل  -لشِْ يف النُن خاٍر ِلَا ا عل ، ملَ أسسله 

َسلللهَ َملللن ُلع َِّ : )ِّالسلللال ، عهلللى ملللا بينللله القلللرآن يَم إتالع َملللن َسلللفتَه نَلفغ ِت ََِّلَقلللنت  .رغَغلللَب َعلللن م هعلللةت إتبلغلللرَا
للَن الصعللاحلتتنيَ  للَرةت َلوت َناَه يفت الللَننلغَيا َِّإتنعللَه يفت اآلخت للطََفيلغ ْ   .اصغ َو لتللَر للَهوغ للهتمغ قَللاَل َأسغ إتذغ قَللاَل لَللَه َربَللَه َأسغ

َال  -بسلوابقه ِّلواحقله  -ِّسلياق اآلُلة . خضلعو ِّأطعلو: ، أا(111: الَقلرة!()الغَعاَلوتنيَ 
يعللللةت  للللَا الللللنُن مصللللطه   عهللللى ِللللَا ا علللل  القهلللليب اِلللللالال، ِّعهللللى أنلللله أسللللاس الحسللللوية الَعَهوت

. كوا أنه َال عهى أن ذلك ِو أساس النُن الَا كان عهيه ا نَياِ عل الحلاُرخ"! اإلسال "
َو : ))عاىلقال ب -محنبرا  -َِّلَك أنغ بسحعين قراِهتا بهواحقِا  لَهوغ لهتمغ قَلاَل َأسغ إتذغ قَاَل لَلَه َربَلَه َأسغ

ْ  الغَعاَلوتنيَ  َْ  .لتَر يَم بَنتيهت ََُِّلعغَقو ِت َا إتبلغرَا َُن فَلالَ مَتَلوَبنع  :ََِِّّصعى ِبت ع إتنع اله َه اصغطََفى َلَكلَم اللن  َُا َب ت
للهتَوونَ  َِ  !َإالع َِّأَنللَحم َمسغ َنا َِ للن إتذغ حَ  أَ غ َكنللَحمغ َكلل َْ الغَوللوغَت إتذغ قَللاَل لتََنتيللهت َمللا بَلعغََللَنَِّن مت َضللَر َُلعغَقللو

للللناً َِّحَنغللللَن لَللللَه   بَلعغللللنتا للللَحاَق إتلَلللللِاً َِّاحت َاعتيللللَا َِّإتسغ يَم َِّإتمسغ ِت َك َِّإتلَلللللَه آبَائتللللَك إتبلغللللرَا َِ قَللللاَلواغ نَلعغََللللَن إتلَللللل
هتَوونَ   (.111-111: الَقرة.(()َمسغ

ِللو بوحيللن اهلل بللقخال  العَللاَة  -لهوللؤمنني بللاهلل  ا صللطَفى -" الللنُن"فكللان معلل  
للو معلل   فللال بشللح ا القهلللْو ". اإلسلللال "للله، ِّاِلضللو  للله يف ذللللك ِّحللنه خوفللا ِّطوعلللا، ِِّ

ِّا وار  يف كِْ من َمَسوعى النُن إال هلل؛ سل اً إليله بعلاىل حلىت ُلو  لقائله، ذللك اليلو  اللَا 
َُهه ِّ  عهِللو غاُللة الللنُن ِّهناُللة حكوحلله، ِّمنللا  بنللل قَللاغ أََمللَر َرِّب  : ))ِّمللن ِنللا قللال بعللاىل. بشللُر

ُنَ  لللللنَي لَلللللَه اللللللن  َعلللللوَه َاغهتصت َغ ن  َِّا لللللكت َكمغ عتنلللللَن َكلللللا  َمسغ لللللات َِّأَقتيَولللللواغ ََِّجلللللوَِ َكَولللللا بَلللللَنَأَكمغ   !بتالغقتسغ
 (92:ا عراو(()!بَلَعوََِّنَ 
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ِّنل. فكا أركان اإلسال ، ِّأركان اإلميان، ال جٍر عن َِا ا عل  الَحلة  ك نصوصلِا َِّ
 !يف الكحاْ ِّالسنة، فَحنبلعرغ 

للة الصلللحيحة  نللا لللَلك مللن نصلللو  القللرآن مللا ُكفللْ، ِّأملللا نصللو  السللنة النَُو ِّقللن أَِّر
كفينللا فيِللا احلللنُت ا شللِور يف النيللات، الللَا صللار قاعللنة كهيللة يف ! فللأكثر مللن أن حتصللى ُِّ

َللا اَ عغَوللاَل : ) بيللان صللحة ا عوللال أِّ بطالهنللا يف اإلسللال ، مللن قوللله عهيلله الصللالة ِّالسللال إي 
َلللا لتَكلللا  املللرتنِ  َملللا نَللللَون، َفَولللنغ َكانَلللوغ ِكربللله إىل اهلل ِّرسلللوله، فِكربللله إىل اهلل  ، َِّإتيع بالنل ي لللاتت
لللللاَجَر  َِ َربَلللللَه إتىل َملللللا  ِتكغ لللللا، َف َِ لللللرَأَة  َُلنغكَح ا، َأِّغ امغ َِ َربَلللللَه لتلللللَننلغَيا َُصللللليََل ِتكغ ِّرسلللللوله، ِّملللللن كانلللللو 

 (43()!إتلَيغه
للا ا شللِور، الللَا بللنيع فيلله النلليب  ِّأمللا حللنُت كللاع مسللوعى   -صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم  -جُل

؛ ِّذلك بَيلان أركلان اإلسلال ، ِّأركلان اإلميلان، ِّحقيقلة اإلحسلان، مث منِكيلة السلؤال (النُن)
صلهى اهلل عهيله  -؛ فقلن خحوله النليب "فقه النُن"ِّا واْ بعهوا ِّبعهيوا، يف سياق بناِ منِيف 

ْ قوله لعور بن اِلطاْ ر ْ اهلل عنلهبكهوة جا -ِّسهم  را : )"معة مانعة، ِِّ َُلا َعَولَر، أَبَلنغ
للائتَا  ُللَا، أَبَللاَكمغ : "قَللالَ ". اهللَ ِّرَسللولََه أعغهَللمَ : "قَلهغللوَ " َملنت السع لغ ، (44)!(يْعل ُمُكــْم ِديــَنُكمْ  فقنعللَه جت
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َنوا حَنغلَن جَ : عن عور بن اِلطاْ ر ْ اهلل عنه، قَاَل : ))ِّنصه. رِّاه مسهم( 44) هَلوسهلل عتنغلَن َرَسلول بَليلغ
َت الشعللعغرت ، ال  ْت ، َكللنَُن َسلَوا اهلل صلهى اهلل عهيله ِّسللهم َذاَت َُلو   ، إذغ طَهَللَذ َعَهينلا َرَجللاهلل َكلنَُن بَيللاهت الث يلا

نعا أَحلنهلل ، َحلىتع َجهَلَس إتىَل النعليب  صلهى اهلل عهيله ِّسلهم، فَ  َََحيلهت إتىَل َُلَرن َعَهيهت أثَلَر السعَفرت ، َِّال َُلعغرتفََه مت لَنَن رَكغ َأسغ
ُللهت، َِّقللاَل  ََ ََحيللهت ، ََِِّّ للَذ َكفعيللهت َعهَللى َفخت لللين َعللنت اإلسللال ت ، فَلَقللاَل َرَسللول اهلل صللهى اهلل : رَكغ للَن ، أخغ َُللا َِمَوع

لَِن أنغ ال إلللَه إالع اهلل: اإلسللالَ  : "عهيله ِّسلهم َ الَعَكللاَة  ِّأنع َِموعلناً رسللوَل اهلل ، ِّبَقليَم الصعللالةَ   أنغ َبشغ ، َِّبَلؤتت
َحطَعغَو إتلَيغهت َسَيالً  قَه . َصَنقغَو : قَاَل ". ، ََِّبصوَ  َرَمَضاَن ، َِّحَتَيفع الََيَو إن اسغ أَلََه َََُِّصن  َنا َلَه َُسغ َلغ  !فَلَعكت

ميَلللانت : قَلللاَل  َن بلللاهللت ، ََِّمالئتَكحتلللهت ، ََِّكَحَلللهت : "قَلللاَل . فَلللَأخغلينت َعلللنت اإلت لللر ،  أنغ بَلللؤمت ، ََِّرَسلللهتهت ، َِّاليَللللوغ ت اآلخت
َسلانت : قَاَل . َصنقو : قَاَل " . ِّبَلؤغمتَن بالَقَنرت َخ تهت ََِّكر هت  أنغ بَلعغََلَن اهللَ َكأنعلَك : "قَلاَل . فلَأخغلين َعلنت اإلحغ

لللاَعةت : قَلللاَل ". بَللللرَاَه فلللقنغ ملَغ َبَكلللنغ بَللللرَاَه فقنعلللَه ُلَلللرَاكَ  ين َعلللنت السع لللَن : "اَل قَللل. فَلللَأخغلت لللا بلللأعغَهَم مت َِ لللَؤَِّل َعنلغ َسغ
َملللا ا 

َللا : قَللاَل " . السعللائتات  ين َعللنغ أَماراهتت َِ : "قَللاَل . فللأخلت للا ، ِّأنغ بَلللَرن احلََفللاَة العَللرَاَة الَعالَللَة رتَعللا َِ أنغ بَهتللَن اَ َمللَة َربلعحَل
يَللانت  ِت َُلَحطَللاََِّلوَن يف الََلنلغ للا را َمللنت السعللائتَا  : "هتي للاً ، مَثع قَللاَل مَثع انغطَهللَق فَلَهَتثغللَو مَ ". الشع : قَلهغللَو " َُللا َعَوللَر ، أَبَللنغ

َتَُنَكمغ : "قَاَل . اهللَ ِّرَسولََه أعغَهَم  َُا أَبَاَكمغ ُعغه َوَكمغ  لغ  "((.فقنعَه جت
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فرجذ ذللك ! النُن، ما  َا الجركيب الهف ْ من عوو  ِّاسح راق لكا معاين "َُنكم: "ِكَا
ِّال صللحة  للَه إال . إىل أن مللا ذَكتللَر فيلله مللن كهيللات، ِللْ أصللول الللنُن، ِّأن مللا سللواِا فللرِّ 

ِِّّا   جنا يف أن ما ذَكتَر يف احلنُت ملن أركلان ِّحقلائق إيلا ِلْ معلان . باالنَناِ عهى بهك
 .بعَنُة ِمضة، راجعة إىل مع  خضو  القهب ِّا وار  هلل ْر العا ني

قال مَينلا  -صهى اهلل عهيه ِّسهم  -أن رسول اهلل  -ر ْ اهلل عنه  -ُررة ِّعن أِّب ِ
ر الرِّحلللْ لهلللنُن َُن أَحلللنهلل إالع َغَهََلللهَ : ))ا للِو َع اللللن  لللرهلل ِّلَلللنغ ََُشلللا َُن َُسغ ََِّا َِّقَلللارتبَوا،  !إنع اللللن  َفَسلللن 

َرِّا لَن النَ  !..ِّأبغشت ِ  مت ْغ َِّةت ِّالرعِّغَحلةت ََِّكل َحعتيَنوا بتال َلنغ َلةت ِّاسغ قلال ابلن حكلر يف كلر  ِلَا ( 45(()! غ
ُقاعِلللللا يف قاسلللللحعينوا عهلللللى مناِّملللللة العَلللللاَة ب :أا ،"ةت َِّ نغ ِّاسلللللحعينوا بال َللللل" :قولللللله: ))احللللللنُت

را ،النِلللارت  لت أِّع  رَ يلغ َسللل :بلللالفح  ةَ َِّ نغ ِّال َللل .ا ِّقللات ا نشلللطة  اةت نَ ال َللل ةت الَ ملللا بلللني َصللل :ِّقلللال ا لللِو
ِّالت  نَ عغللبلَ  لسلل َ ا :بللالفح  ةَ َحللِّغ ِّالرع  .الشللوس ِّطهللو ت  َللِّالنَ  .اللل لل هت لتللبضللم أِّع  - ةَ  غ  سللكانت إِّ  ،هِّفححت
لل رَ يلغ َسلل -  ت الللالع   الهيللات  عوللاَ  نع ِّ  ، فيلله بللالحَعيلِّ للَا علللع  .هت ه للكَ   الهيللات  سلل َ  :ِّقيللا ،الهيللات  رت آخت
لَه ا ِّقلاتَ  .النِلارت  ملن عولات  قَ أَكل  صلهى اهلل عهيله ِّسلهم -ِّكأنله  .ا سلافر أِّقلاتت  أطيلبَ  ِِّ
 ِّالنِلارَ  الهيلاَ  رَ إذا سلافلَ   ن ا سافرَ  ؛هنشاطت  عهى أِّقاتت  هَ َِ َلع فنَ  ،ن  صت قغ إىل مَ  مسافراً  خاطبَ  -

للنَ وَ الغ  يف ِللَه ا ِّقللاتت  ن السلل َ ِّإذا حتللرع  ،ِّانقطللذَ  ََ َكللعَ  مجيعللاً  لل ةَ َمللاَِّ نَ وَ الغ  هَ حغللنَ كَ مغ أ ةت طَ ش    غت َغلل نغ مت
ــد   أنَّ  هــدَ اقســتعارةِ  نُ ْيــوحُ  .ة  قع َشللمَ  ــقِ حَ ا فــي الْ يَ نْـ ال ــقْ نَـ  ارُ دَ  ةِ يَق ــى اآل ة  َل ــإل هــدَ  وأنَّ  ِة،رَ ِخ

 (46!(()ةِ ادَ بَ للعِ  نُ دَ ا البَ فيهَ  ونُ كُ ما يَ  ءُ وَ ا أرْ هَ وصِ  ُ خُ بِ  اتِ قَ الوْ 
للةهلل، َِّعَقائتللَن إميانيللةهلل، ِّأعوللالهلل بعَنُللةهلل، كهِللا بحضللافر  يف  –فِللَه معللان  قهَيللةهلل، ِّحقللائَق أخرُِّ

را  لححنُن ا ع  -سياقات كىت  َتُلنتَكَم )ِّللَلك صل  يف احللنُت أنع ". لهلنُن"ا لِو لَر  َخيلغ
و مع  قهيب صرو(. 47()!الغَورَ َ  ِِّ! 

إذن، إيللا ِللو عهللى قضللية اإلنسللان مللذ ربلله الللَا خهقلله،  –كللا الللنُن   -" الللنُن"فوللنار 
ِّكلا الحشلُرذ ! الَا ِو خامتة ا طاو يف قصة الوجَو الَشرا كهه! لححنُن مص ه ا خرِّا

                                                           
 .رِّاه الَخارا  45
 .1/25: فح  الَارا  46
َار، ِّالطلللللاين يف ا ِّسللللا، ِّاحلللللاكم، عللللن حَُفلللة، 47 كوللللا رِّاه احلللللاكم عللللن سللللعن، ِّصللللححه   رِّاه  الَللل

 .ا لَاين يف صحي  ا امذ
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لة أِّ ا صلاحل اإلسال مْ إيا ِو َائر حول َِا ا نار، سلواِ يف ذللك ملا بعهلق با صلاحل الننيُو
لللة لللو ملللا قلللرره . ا خرُِّ كللليخ ا قاصلللن العلللامل الربلللاين احلكللليم أبلللو إسلللحاق  -منلللَ القلللنمي  –ِِّ

 صلللاحل ا حهَلللة كلللرعا ِّا فاسلللن ا: ))الشلللاطيب رمحللله اهلل، يف قاعنبللله ا قاصلللنُة ا شلللِورة، قلللال
ال ملن حيلت أِلواِ النفلوس ! إيا بعحل من حيت بقا  احلياة الننيا لهحياة ا خلرن ،فعةا سحن

أن الشللُرعة  )...(ِّالللنليا عهللى ذلللك ! أِّ َِر مفاسللنِا العاَُللة، يف جهللب مصللاحلِا العاَُللة
 (.48(()!إيا جاِت لحخٍر ا كهفني عن َِّاعْ أِوائِم حىت ُكونوا عَاَا هلل

يف سلياق ملنِيف جتنُلن اللنُن ِّبيلان  – ن حكولة بال لةِِنلا نلال مثلني، ُحضلو ِّللناع 
ابله  َملان سلعين النورسلْ رمحله  بلنُذ  حلن ا لنَُن ا عاصلُرن، ِلو ا سلحاذ -مرابلب أِّلُو ال

 ِّالفضيهة يف الشُرعة ِلْ بسلذ ِّبسلعون اآلخرة مورأِّ  ِّالعَاَة خالقا  نسَة نإ): اهلل، ُقول
ِّمللن مَثع قللال يف بيللان  بربللوا  (.49()!حللن با ائللةبحكللاِّع الوا ال نسللَة السياسللة بينوللا !با ائللة
ُعلة  : )حكيم  !إنع أسعن إنسان يف ِلَه احليلاة اللننيا ِلو ذللك اللَا ُحهقعلى اللننيا َمضليَ  َجنغنت

عوا ِّفق ذلك َعن إىل أهنا ِكَا، ُِّ فِلو ِبلَا الحهقلْ ُلحوكن ملن أن ُنلال أع لَم مربَلة، . ُِّ
إذ ال َأغَعلَا قيولَة ا  لاس الثوينلَة الَاقيلَة  ! سَحانهِّحي ى ِبا بسرعة، بهك ِْ مربََة ر ى اهلل

ا مور الِت بعلَو إىل اللننيا ِلْ مثابلة قتطَلذ  عجاجيلة  قابهلة   نع إ! نعم)...( لقتَطذ  عجاجية  بافِة  
ذلللك ( 50()!بينوللا ا مللوَر الَاقيللَة الللِت جللال اآلخللرَة ِللْ بقيوللةت ا  للاس ا حللني الثوللني !لهكسللر
ة، ِّما بعهق ِبا من قول أِّ عواَمَثَا احلق  .ائق اإلميانية ا خرُِّ

ة رق اهلل الع يم عهيِا، ِّملا ُنَل   ر الرسالة القرآنية إيا ِو إنَار الَشُر ِّمن ِنا كان جِو
َلللاً، مث ملللا ُجربلللب علللن  لللق السللل  إليللله بعلللاىل؛ َرَغَلللاً َِّرَِ ُلللة، يف طُر عهلللى ذللللك ملللن معلللاين العََو

َاِاإلخالل بله أِّ الوفلاِ ملن مصل   ِّيف ذللك جلاِت اآلُلات ِّالسلور بلجرن لَيلان حقيقلة . ِّجل
هلْل "جتن أيلا ِلو  -من خالل َِه احلقيقة  -احلياة الننيا، ِّاقرأ القرآن من أِّله إىل آخره  كحلا

. يف ِللَا السلياق إال ِّسلليهة بابعلة، ِّآلللة خاَملة لهخللرن" احليللاة اللننيا"ِّملا ! بامحيللاع" أخلرِّا
لس  : )ن مثا ما َبَصَخ به ِلَه اآلُلات الصلارخاتِّأا حقيقة يف القرآن أكن ِّأِول م َكلَا نَلفغ

                                                           
 .18-9/17:ا وافقات  48
 .226: اإلسال  صيقا :النور رسائا كهيات  49
 .91: ا كحوبات  50
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َا بَلَوفلعوغَن َأَجورََكمغ َُلوغَ  الغقتَياَمةت . َذآئتَقَة الغَووغتت  َنعلَة فَلَقلنغ فَلاعَ . َِّإتيع لَا ا غ َغخت َتَ  َعلنت النعلارت ََِّأ ل . َفَولن َعحغ
ََياَة الَننلغَيا إتالع َمحَلاَ  الغ َلَرِّرت  َيَلاَة اللَننلغَيا إتالع َ غلوهلل ََِّلعتلبهلل )، (185:ولرانآل ع!()َِّما احلغ َتهت احلغ ل َِ ََِّملا 

َيَلَواَن َلوغ َكانَوا َُلعغَهَوونَ  َْ احلغ
َرَة  َت اَر اآلخت  (.62:العنكَوت!()َِّإتنع النع

يللب َيَللاَة )   !ِّأا خللل أِّقللذ عهللى الللنفس ِّأكللن، مللن ِللَا الَيللان الربللاين الِر َللا احلغ اتعغَهَوللوا أَيع
َت اللللنَ  َِّغاَل لللَوالت َِّا غ َمغ لللَنَكمغ ََِّبَكلللاثَلرهلل يفت ا غ نَلللةهلل َِّبَلَفلللاَخرهلل بَليلغ َكَوثَلللات َغيغلللت  أَعغَكلللَب ! نلغَيا َلعتلللبهلل ََِّ غلللوهلل َِّعُت

َفر اً مَثع ََُكوَن َحطَاماً  ييَف فَلحَلرَاَه َمصغ ِت هلْل َكنتُنهلل ََِّم غفتَرةهلل م لنَ ! الغَكفعاَر نَلََابََه مَثع َُ ا ََ َرةت َع خت الهعلهت  َِّيفت اآلغ
َوانهلل  ََياَة الَننلغَيا إتالع َمحَلاَ  الغ َلَرِّرت ! َِّرت غ ا َكَعلرغهت ! ََِّما احلغ َِ َسلابتَقوا إتىَل َم غفتلَرة  م لن رعب َكلمغ ََِّجنعلة  َعرغَ ل

َتَُن آَمنَللوا بتالهعللهت ََِّرَسللهتهت  َرغهت أَعتللنعتغ لتهعلل للَواِ َِّا غ للَا الهعللهت َُلؤغبتيللهت َملل! السع َِ َِّالهعللَه َذِّ َذلتللَك َفضغ ن ََُشللا
 (.91-91:احلنُن!()الغَفضغات الغَع تيمت 

فللأا كللِْ يف القللرآن ال ُللنِّر ِبللَا ا للنار  ِّأا كللِْ منلله ال ُحكلله حنللو .. مللاذا بقللْ إذن 
 -ِلللَا ا سلللار  أِّمل بكلللن الكهولللات اآلِّىل لرسلللول اإلسلللال ، ُلللو  أملللره اهلل بالصلللن  بنعوبللله 

إين : )بقوللله صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم -أِّلع مللا خطللَِم  -أن خطللب النللاس  -إعالنللاً لهعللا ني 
 (51!()نَُر لكم بني ُنا عَاْ كنُن

نَشلللر النلللاس  نلللة أر لللية  ِّننسلللى قضلللية  -يف  لللال العولللا اإلسلللالمْ  –فولللا بالنلللا اليلللو  
 !اآلخرة: اإلنسان الكلن

ن أِّل ِّايفللنعنا مقلللوالت َ ناِللا بأنفسلللنا فكنللا حنللل! لقللن احنرفلللو بصللورات كثللل  منللا فعلللال
لقللللن أبللللى عهينللللا حللللني مللللن الللللنِر ِّجللللننا أنفسللللنا يف مواجِللللة الحيللللارات ا اركسللللية !  للللحاُاِا

لات ا اَُلة الللِت بَل  مشلرِّعِا كهله عهللى علره جنلة ِّمهيلة عهللى  ِّالفهسلفات اإلحلاَُلة، ِّالن ُر
 –عهلى سلَيا ا نافسلة  -مث صرنا حنن أُضلا نَشلر النلاس ! فسقطنا يف الفخ إال قهيال! ا ره
َات مشلرِّعنا، أصلالًة ال بَعلاً، محوسلهني إىل ذللك بوعَو  ماَُة ِمضة، ِّنقنمِا عهى أهنا مربك

 !بكث  من ا صطهحات اللاقة يف عامل السياسة ِّاإلعال 
" الشلللللوولية"لقلللللن خلللللنعو احلركلللللة اإلسلللللالمية نفسلللللِا بنفسلللللِا، عنلللللنما ِّأفلللللو مفلللللاِيم 

َاِ اإلسال  الحارَيية، الل ِت قصلربه عهلى ا ذكلار ِّالعَلاَات اإلسالمية، كَر فعا عهى حركة جت

                                                           
 .محفق عهيه  51
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ِّاُلا  -ملذ ا سل   –عهلى الشلوول، لكنِلا  -يف سلياق َر الفعلا  -فراِنلو . يف الحكاُا ِّال
ان  !ف هعَو العاَات عهى العَاَات، إال قهيال! مل برب  الِر

ِّاإلسلال  كللاما لكللا معللاين احليلاة نعللم، بهللك حقيقللة راسلخة مللن حقائقلله الكهيللة، ال مللراِ 
للات الللنُن كوللا عر للِا . كللكالفيِللا ِّال إ َان  ِّأُللن مللن ُربللب أِّلُو ِّلكللن أُللن مللن ُضللَا ا يلل

مث أُلن ملن َُل  الفلرِّ  عهلى ا صلول ِّال ! النُن  ال كوا بشحِيِا رغائب الصلحافة ِّاإلعلال 
َان   ُقهب ا ي

للة  الللِت ِللْ  -لقللن جعللا كثلل  مللن أبنللاِ احلركللة اإلسللالمية ا عاصللرة حقللائق القللرآن ا خرُِّ
مشوليلة "ِّذلك بسلَب الحوأيل  السلِْ  فِلو  "!  نة الننيا"بابعة  -، كا النُن منا  النُن
 !يف كث  من مقوالهتم ِّخطاباهتم" اإلسال 

الللا أَن إىل ! ِّلقلللن آل ِلللَا ا لللنِيف ا قهلللْو بلللَعل الحيلللارات إىل نسللليان اآلخلللرة إال قهللليالً 
ِا من القاموس النضاِل لهحركة   ".اإلسالمية"طَر

كللللَا صللللرنا إىل ن للللْ الحأليلللله الالكللللعورا ليفنسللللان: حيكللللة عكيَللللةِِّ فكللللان أن اححهللللو ! ِِّ
"! مشوليلة اإلسلال "َائولا يف إطلار مفِلو  ! ْر اإلنسلان" حقوق اهلل"مربَة " حقوق اإلنسان"

 !كَا
 فأُن اِلها إذن 

إن عهينللا أِّال أن نعيللن قللراِة القللرآن، مللا ِللو خطللاْ ْر العللا ني ليفنسللان، ُضللون حتقيللق  
وثللق مفاِيوِللا بوثيقللا ال ُللن   للاال لَاطللا أِّ ِبحللانكللا مفللاِيم الللنُن ِّذلللك مللا حنللاِّل ! ، ُِّ

 .صناعحه رول اهلل اآلن
 !خلل في الفطرة

فللقذا مجعللو ذلللك إىل مللا أسللهفنا مللن مقللنمات منِكيللة، ِّجللنت أن اِلهللا اليللو  قللن 
قربللا ِّبعللنا،  -اإلنسللان، إصللابات بحفللاِّت عهللى حسللب موقللذ ذلللك اإلنسللان  ِفطْــَرةَ أصللاْ 
عامللة  -رغللم بفاِّهتللا  –إال أن اإلصللابة يف ِللَا العصللر . مللن مشللْر القللرآن -ِّرفضللا  ِّقَللوال

كلللامهة، قلللن مسلللو أغهلللب بصلللورات اإلنسلللان، ِّعولللران اإلنسلللان، ملللن يف ذللللك إنسلللان ِلللَا 
فللللاخحالل ! الصلللل  اإلسللللالمْ الللللراكل يف سللللَاق احلركللللات ِّالحن يوللللات اإلسللللالمية ا عاصللللرة

للة ِّا للطراِبا، أنللحيف ف بللالف   -يف عوومِللا ِّمشو للا  –حنللة عامللة أكللَه مللا بكللون ا فللاِيم الفطُر
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ا النيب  يب  ا ُقذ بني ُلنا السلاعة، فسلوعى  -صهى اهلل عهيه ِّسهم  -الِت ذكِر يف بيانه الِر
ِت الَ بَللنََ  أحللناً مللن ِللَه ا مللة إالع لطوحلله لطوللة: )مللن بللني مللا مسعللى يغَوا َِ نَللَة الللَن : فللقذا قيللا ! فتحلغ
ََتغ  للْ أكللَه أُضللا مللا بكللون (. 52)(!انقضللو مَتَللا ( الَقطغللرت  فحنللةت )بللل -يف عوومِللا ِّمشو للا  -ِِّ
َكورة فيوا رِّاه لن ر لْ اهلل عنله ا  لَرَو  -صلهى اهلل عهيله ِّسلهم  –َأنع الن ليبت : )َأَساَمَة بن ُع َأكغ

لنغ آطَلا ت الغَونتُنَلةت َعَهى أَطَل َن َملا أََرَن  إتين  َ رَ »: مَث  قَلالَ . (53)م  مت لاغ بَللَرِّغ لاَلَل َِ َن َمَواقتلَذ الغفتلَ ت خت
نعللم، ِّإليللك ! أالَ ِّإن حللال الفطللرة اإلنسللانية اليللو  لكللَلك( 54()!«بَليَللوبتَكمغ، َكَوَواقتللذت الغَقطغللرت 

 !الَيان
ِّمفِللللو  " اإلسللللال "، بعللللن مفِللللو  (الفتطغللللَرة: )ِّلكللللن، لنشللللر  أِّال يف مقاربللللة ِللللَا ا فِللللو 

 .فِْ سهسهة محعا نة، بعضِا من بعل". النُن"
إن : إذا بقلرر أن اإلسلال  َُلن، فهلك أن بقلول: ِّلنَنأ النعون بالقول عهى سَيا الحعُر 

 !إن النُن ِو الفتطغَرةَ : با لك أن بقول! النُن فتطغَرةهلل 
نا حنسب أننا نقجْر أكثر ِّأكثر من بشخيال اِلها، عسلى أن نلحوكن   -بلقذن اهلل  -ِِّ

 .من ِّص  منٍِا العوا
يعةت  ِت  ما الفطرة : الثالثةِّلنعن سؤال الَََن

ر : ِللْ –كوللا سللححَني بأَلحِللا   –الفتطغللَرَة  ذلللك السللر الكللامن يف قهللب الللرِّ ، إهنللا ا للِو
ا كنلون لهخهلق اإلنسلاين، ِّالسللر ا صلون لهوجلَو الَشلرا، فِللْ أ  الهطلائ ، ِّمرجلذ ا سللرار 

ا حلقيقللللة  قال بكوا للللا ُكوللللا مفِللللو  اإلنسللللان، ِّبنقصللللِا ُللللن". اإلنسللللان"يف ا عللل  الوجللللَو
ْ   نس احليوان وت َِ َََركت ا ع  الََل  !معناه، ِّبايفرامِا الكهْ َيٍر عن طَعه ِّحنه إىل 

ا ححولللا إىل ا لللطراْ  عهلللى قلللنر ذللللك ا لللس ِّذللللك  –فلللأا ملللس  لللا ِّأا خلللنإ ُلللَؤ
ا ليفنسللان، ِّإىل جلَا نفسلاين ِّاجحولاعْ؛ مللا ُفليل منِلا عهللى  -اِللنإ  يف ا عل  الوجلَو

ه الرِّحلللاين ِّا سلللواين ، متاملللا كولللا !  ملللن معلللاين احليلللاةِّجلللَو َلللَرِّ ت الفطلللرة َرجلللات  ذللللك أنع  ت

                                                           
 .رِّاه أمحن ِّأبو َاَِّ ِّاحلاكم، ِّصححه ا لَاين يف صحي  ا امذ الص    52

53
يف ِّقلن كانلو ِنلاك . آطلا : مجعله. عهلى ِي لة مربعلةركلارة  كلا حصلن مَل : ، ِلوبضوحني :مطَ ا َ   

 .بضواحْ ا نُنة حلراسحِا، آطا  صهى اهلل عهيه ِّسهمعِن النَي
54

 .محفق عهيه  
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 رِّ  ا سن، فخنإ ا هن لليس كشلق الهحلم، ِّال ِلَا ككسلر الع لم، ِّال ِلو كَقلر اللَطن 
إذ ِلللْ ملللن ! فعهلللى قلللنر الح يللل  لطَيعحِلللا ُكلللون حكلللم الفسلللاَ يف ا ره! أِّ طعلللن الصلللنر

ن الرباين   .لهَخهغق الَشراأخال خصائال الصنذ اإل ْ، ِّالحكُو
ِلْ الصلورة النفسللانية  -كولا ُقلول النحللاة " اسلم ِيللأة"مللا ِلْ  –ِّللَلك كانلو الفتطغلَرَة 

أا قَللا بللنخا اليللن . ا ِّىل الللِت خهللق اهلل عهيِللا اإلنسللان، مللا سللوعاِا عهيلله مللن بللواعن ِّكوللال
ة العابثة فيِا باِلر  ِّاِلنإ  .الَشُر

ِّالحَنُا م امرة خاسرة قطعا؛  نه بنخا فيوا  ِّمن ِنا كان بنخا اإلنسان فيِا بالح ي 
ه ِّللللَلك كللان انوعللا ملللن مللن ُللنه الطائشلللة إىل ! ال عهللم للله بللله مللن أمللر خهقللله ِّماِيللة ِّجللَو

ا إذ فساَ كِْ من حقيقحِا ال ميكن بالفيه بأا إصال  ! صننِّقِا قصن ِماِّلة العَت بسِر
ملللن بلللنخا ثلللان ِلالقِلللا  بلللا ال بلللن فيللله! جِلللول ملللن عنلللنه، أِّ أا اسلللحنراك بهيلللن ملللن عهوللله
َه الَنِ َه اإلعاَة كوا مل ُعك لَو ! ) الع يم، الَا ال بعك ا َأِّعَل َملرعة  ََِِّ َِ َتا أَنَشَأ ا الع َِ َقاغ حَيغيتي

ا، اِلَلللل  بطَيعللللة  -سللللَحانه  -فِللللو ِّحللللنه (. 72:ُللللس()بتَكللللا  َخهغللللق  َعهتلللليمهلل  العهلللليم بأسللللراِر
ََتَ   أالَ َُلعغَهَم َمنغ َخَهَق ََِِّوَ . )بركيَِا  (.12: ا هك()الهعطتيَ  اِلغ

لنغ َموغلَلوَ  إالع : )ذلك ِو مقحضى الَيان النَوا العويق ملن قولله صلهى اهلل عهيله ِّسلهم َملا مت
ََانتهت َأِّغ َُلَنص رَانتهت َأِّغ مَيَك َسانتهت،   و  َِ يَولَة ِبَتيَولةً َُوَلَن َعَهى الغفتطغَرةت، َفأَبَلَواَه َُل ِت لاغ  َكَوا بَلنغلحتيَف الََ َِ  َِ مَجغَعلا

 َِ َعا للنغ َجللنغ للا مت َِ للاَة مِوللة، نصللِا( 55() حتَتَسللوَن فتي بتللَا : )ِّيف رِّاُللة مسللهم ُع َكَوللا بَلنغحتَكللوَن اإلغت
ا َِ َِ َحىتع َبَكونَوا أَنلغَحمغ جَتغَنَعونَل َعا ا َجنغ َِ َِاغ جتَتَنَِّن فتي ما أعكلَب ِلَا الكلال  النَلوا ! فحنبر!( فَل

 !العويق
ِّلللَلك جعللا ! ا ا علل  الهطيلل  ا ونللو  إذن، إال ِللون ِّ للالالً فللال ُكللون الحللنخا يف ِللَ

للو مقحَضللى ِللَا . اهلل الللنُن أسللاس الصلليانة  للَا السللر العكيللب يف معلل  الوجللَو اإلنسللاين ِِّ
لنتا َملن َاَ لاع الهعلَه : ))النال القلرآين الع ليم ِغ َِم بت َل غت عتهغلم  َفَولن َُل َِ لَوا ِغ َتَُن أََهَولوا َأ بَلات ابلعََلَذ العل
نَ  لرُت للا. ََِّملا َ َللم م للن نعاصت َِ للَك لتهللن ُنت َحنتيفلاً فتطغللَرَة الهعللهت العللِتت َفطَلَر النعللاَس َعَهيلغ َِ الَ بَلَغللنتَُا . فَللأَقتمغ َِّجغ

َهغلللقت الهعلللهت  َُن الغَقلللي مَ . ِلت ثَللللَر النعلللاست الَ َُلعغَهَولللونَ . َذلتلللَك اللللن  َِّأَقتيَولللوا َمنتيَتلللنَي إتلَيغلللهت َِّابلعَقلللوَه . ََِّلكتلللنع َأكغ

                                                           
رة مرفوعا  55  .محفق عهيه، من رِّاُة أِّب ُِر
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للرتكتنيَ . الصعللاَلةَ  للَن الغَوشغ مغ . َِّالَ َبَكونَللوا مت ِت ُغ َللا لَللَن ْ  مت َغ لل للَيعاً َكللَا حت َِمغ ََِّكللانَوا كت َتُللنَل َتَُن فَلرعقَللوا  للَن العلل مت
 (.11-92:الرِّ .(()َفرتَحونَ 

ففطرة اهلل الِت فطر الناس عهيِلا، ِلْ صلورة اللرِّ  ا ؤمنلة، ا َوللة عهلى صلفاِ اإلخلال  
، ملللا ِلللو ْر العلللا ني، اِللللالق ِّحلللنه لكلللا كلللِْ، ا سلللححق ِّحلللنه لهعَلللاَة ملللن َِّن كلللا هلل

من ِنا َُنأ بصور مع  الفطرة فيحفر  بعن ذلك إىل كا أعوال اللنُن، سلواِ يف ذللك . كِْ
للا ِّحللنه عهللى حتنُللن معلل  . مللا كللان مللن الرِّحانيللات أِّ مللن ا سللوانيات  ن الللنُن ِللو ا ِؤ

ا ِّحن و ا ِؤ جعا الرِّ   -جا عاله  -خاصة ِّأن اهلل . ه عهى صيانحِا ِّرعاُحِاالفطرة، ِِّ
ٍَا  ركوحللله االبحالئيلللة م ولللورة با سلللن، أِّ ا سلللَن م ولللورا ِبلللا، عهلللى سلللَيا الحلللناخا ِّاالمحللل

فكانلو فطلرة اللنفس إذن بلَلك مِلنَة بالضليا  يف غولرة . الننيوا، لححقيق حكوة االبحالِ
غائَللله الطينيلللة؛ إن ِلللْ مل َبضلللَا بالحِلللَُب ِّالحشلللَُب، نلللواع  ا سلللن احليوانيلللة، ِّيف ََِّحلللات ر 

يلللأة رِّحانيلللة سلللابقة،  َوللللة عهلللى  لحَقللى عهلللى أصلللا خهقحِلللا، ملللا ِلللْ فطلللرة نفسلللانية أِّىل، ِِّ
ة بامة ِّبواعن حكيم  .بسُو

لَا حييلا عهللى ذللك ا فِلو  القللرآين العكيلب، ا ؤس لس  صللا اإلميلان يف اِلهلق الَشللرا  ِِّ
ًِ، ملا ِلو سلر ملن أ سلرار الغَوهغلكت ِّا هكلوت، لكنله مِلنَ بالضليا  يف محاِلات ال فهلة علن ابحنا

و قوله بعاىل. صيانة العِن ا ِّل، ِّميثاقه ا ؤسعس عهى الفطرة ا ِّىل ََ َربَلَك متلن : )ِِّ َِّإتذغ َأَخ
للَو بتللَرب َكمغ  مغ أََلسغ ِت لل َِمغ َعهَللى أَنَفست َن َِ لل َِمغ ََِّأكغ مغ َذر ُلعللحَل للورتِت َِ للن َأ َََ  مت نَابَلل ت آ نغ ِت َأن !   قَللاَلواغ بَلهَللى َكلل

ا َغلافتهتنيَ  ََ ل َِ لن قَلَغلَا ََِّكنعلا َذر ُعلًة م لن . بَلَقوَلواغ َُلوغَ  الغقتَياَمةت إتنعلا َكنعلا َعلنغ  لَرَك آبَاَ نَلا مت َلا َأكغ َأِّغ بَلَقولَلواغ إتيع
لتَك نَلَفص لللاَ  ََ َللا فَلَعلللَا الغَوَغطتهَلللوَن  ََِّكلل هتَكنَلللا مت ِغ مغ أَفَلحَل ِت َعلللونَ  بَلعغللنت للمغ َُلرغجت َِ : ا علللراو!()اآلَُلللاتت ََِّلَعهع

179- 172.) 
فالصللليانة  لللَا ا عللل ، هتلللََُا ِّبشلللََُا، ِلللو بالضلللَا ملللا بقلللو  بللله أحكلللا  الحكهيللل  اللللِت 

عة ِّللَلك فقنلك بلرن كيل  ميحلن . ِّال كلِْ ملن اللنُن َيلٍر علن ِلَا ا عل . جاِت ِبا الشُر
لهللنُن، يف بيللان ِيللأة ا للؤمن النفسللانية الَاطنللة،  معلل  الفطللرة يف اإلسللال ، مللن ا نطهللق ا ِّل

ًِ بَيللللان ِيللللأة ا للللؤمن  ًِ مللللن حقيقللللة الحوحيللللن ملللا ِللللو إخللللال  العَللللاَة هلل ِّحلللنه، ِّانحِللللا ابحلللنا
 .ا سوانية، اا ُحعهق قصال الفطرة ال اِرة يف جتهياهتا ا والية
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لللو ملللربَا بعلللامل ا -ا يلللأة اإلميانيلللة  –فلللا ع  ا ِّل  ل يلللب، ِّللللَلك فِلللو ِلللو ا صلللا، ِِّ
ا ليفنسللان، ِّا علل  الثللاين   -ا يللأة ا سللوانية  –صللننِّق السللر، حيللت ُكوللن ا علل  الوجللَو

 .إيا ِو الفرِّ  ا حكهية منه عهى عامل الشِاَة
َكور،  فالنصو  الشرعية ا ؤسسة لهوع  ا ِّل ِّا َينة له، ُحقنمِا ِلَا اللنال القلرآين ا ل

نللاِ ا علل  اإلميللاين لهفطللرة، مللا ِللْ إخللال  هلل الواحللن القِللار، بعَارابلله الصللرحية الوا للحة يف ب
لة الصلحيحة، ملن . ِّنفْ لكا  الالت ا ِلواِ ِّا غيلار ِّعهيله جتلرا كثل  ملن الَيانلات النَُو

َكور يف مشللول كهيحِللا عهللى كللا مولللَو بشللرا  -ِّقللن صلل  عللن النلليب . مثللا حللنُت الفطللرة ا لل
، اللِت بؤصلا  لَا ا عل  الحوحيلنا ِّبفصلهه، غل  ذللك ملن النصلو  -صهى اهلل عهيله ِّسلهم 

ِّمنِا قوله ( 56!()عهى الفطرة: )منِا قوله لهوؤذن ِّقن مسعه ُرفذ ا ذان بالحكَ  يف الصحراِ
للَكَعَك فَلحَلَو عللأغ ََِّ للوََِك : )عهيلله الصللالة ِّالسللال  لهلللاِ بللن عللاْع ر للْ اهلل عنلله إتَذا أَبَليغللَو َمضغ

ذغ عَ  لللَطكت َلللنت، مَثع قَلللات لتهصعلللاَلةت، مَثع ا غ َميغ لللق َك ا غ لللَو : "هَلللى كت لللْ إتلَيغلللَك، َِّفَلوع غ ِت َو َِّجغ لللَهوغ لللمع َأسغ َِ الهع
نغلللَك إتالع إتلَيغللل ََلللًة إتلَيغلللَك، اَل َمهغَكلللأَ َِّاَل َمنغَكلللا مت لللرتا إتلَيغلللَك، َرغغََلللًة ََِّرِغ ِغ َلللأغَت َأ لللرتا إتلَيغلللَك، ََِّأ غ . كَ أَمغ

َِمع آَمنغَو بتكتَحابتَك الع  َتا أَرغَسلهغوَ الهع ََلغَو، َِّبتَنَتي لَك العل َهحتلَك َفأَنغلَو َعهَلى ". َتا أَنلغ لنغ لَيلغ فَلقتنغ َملوع مت
َر َما بَلَحَكهعَم بتهت ! الغفتطغَرةت  َِنع آخت َعهغ فكا َِه ا علاين .. ِّغ  ذلك من النصو  كث (. 57()!َِّاجغ

الصللورة ا َهيللة ا ِّىل  لهفطللرة برجللذ إىل أصللا ِّاحللن ِللو مللنار الحوحيللن ِّاإلخللال ، الللَا ِللو
ا جا عاله ا بارئَِ َِ يأهتا الرِّحانية الِت كانو عهيِا ُو  َسوعا  .لهنفس اإلنسانية، ِِّ

و امحلناَ جتهيلات الفطلرة إىل ا  لاِر ا واليلة ا سلوانية، فولن أكلِر  ِّأما ا ع  الثاين، ِِّ
ة يف ذلللك قوللله صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم َْغللسهلل : )النصللو  الللواَر ََ، : الغفتطغللَرَة  َنا للحتحغ سغ اِلغتحَللاَن، َِّاالت

َأغَفارت  هتيَم ا غ ، َِّبَلقغ ْت ، ََِّقاَل الشعارت بغات  (58.()َِّنَلحغَ  اإلغت
                                                           

َهيغللهت ََِّسللهعَم َُ تللَ  إتَذا طَهَللَذ َكللاَن َرَسللوَل الهعللهت َصللهعى اهللَ عَ : )َعللنغ أَنَللست بغللنت َمالتللك  قَللالَ : ِّنصلله. رِّاه مسللهم  56
َسلللَك َِّإتالع أََغلللارَ  لللَذ أََذانًلللا أَمغ ََذاَن فَلللقتنغ مسَت لللَحوتَذ ا غ لللَر، ََِّكلللاَن َُسغ ََللللرَ : "َفَسلللوتَذ َرَجلللاًل َُلَقلللولَ . الغَفكغ الهعلللَه ! الهعلللَه َأكغ

ََلرَ  َن أَنغ اَل إتلَلَه إتالع الهعلهَ : "مَثع قَلالَ !" ى الغفتطغلرَةت َعهَل: "فَلَقاَل َرَسوَل الهعهت َصهعى الهعه َعَهيغهت ََِّسلهعمَ !" َأكغ َِ ل َن ! َأكغ َِ ل َأكغ
للَن النعللارت : "فَلَقللاَل َرَسللوَل الهعللهت َصللهعى اهلل َعَهيغللهت ََِّسللهعمَ !" أَنغ اَل إتلَللَه إتالع الهعللهَ  للَو مت للَو رَاعتللْ !" َخَرجغ َِ فَلَن َللَرِّا فَللقتَذا 

 (.متعغًَن
 .محفق عهيه  57
رة مرفوعامح  58  .فق عهيه، من حنُت أِّب ُِر
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نللاك اربَلللا  ِّثيللق بلللني ا عنيلللني؛ لكللون الثلللاين امحللناَا للللهِّل  ِّجتلللا ملللن  -ملللن جِللة  –ِِّ
ُب عالملللة سللليويائية عهلللى سلللالمة الَلللاطن، ملللا ِلللو هتلللَ -ملللن جِلللة ثانيلللة  –جتهيابللله؛ ِّ نللله 

ِّبشلللَُب، فِلللو َائلللر عهلللى معلللاين القلللال ِّالنحللل  ِّالحقهللليم، ِّملللا كلللاِبِا ملللن معلللاين الصللليانة 
عية لهفطرة اإلنسانية ِّبهك كهِا جتهيات  ا أب أن ُقذ يف عامل النفس أِّاًل، من قال . الحشُر

َُللللل بللللا ؤمن عللللن ِيللللأة الصللللورة  ِّنحلللل  ِّبقهلللليم لهنللللواع  الطينيللللة، ِّالرغائللللب الشللللِوانية، الللللِت ب
الفطلللرة اإلميانيلللة، ملللا أعهِلللا بنحلللرو علللن حقيقلللة الحوحيلللن ِّاإلخلللال ، إىل : ية ا ِّىلالنفسلللان

ة من َِّن اهلل  ! الالت ا ِواِ ا عََو
راجذ إىل اإلميان اِلالال، ِّالنُن اِللالال، . فالفطرة يف اإلسال  إذن مع  ِّاحن منسكم

ًة ِّبقلنُر  بلنِاً باحلقلائق اإلميانيلة . اً مث إىل ما انَ  عهلى ذللك ملن حقيقلة اِلهلق اإلنسلاين، بسلُو
ًِ بلللا واق  السلللهوكية  ِّسلللائر الحصلللورات ا فِوميلللة  علللاين اِلللل  ِّالشلللر، ِّاحللللق ِّالَاطلللا، ِّانحِلللا
االجحواعيللة، مللا بحضللونه مللن سللالمة ا ذِّاق، ِّصللال  العللاَات، ِّسللائر  للرِّْ الحصلللرفات 

ة يف العوران ِّاحلياة  .الَشُر
أع  الصورة النفسانية ِّا يأة الرِّحانية ليفنسان،  لكن ذلك مجيعا قائم عهى ا ع  ا ِّل،

فلللال ُسلللهم كلللِْ ملللن الفلللرِّ  يف  لللال الحكهيلللات العورانيلللة ِّاالجحواعيلللة . ملللا ِّصلللفنا ِّأصلللهنا
 .ِّا سوانية إال به

ِّالنللاأر يف مأسللاة اإلنسللان ا عاصللر اليللو  ُللنرك أن الفسللاَ احلاصللا يف االجحوللا  الَشللرا 
بللللواعن الفطللللرة، ِّخللللر  صللللورهتا ا ِّىل، ِّخللللنإ أخللللال  فسللللاَ عويللللق جللللنا، معلللل  أنلللله مللللس

! خصائصِا الَاطنة؛ فنحيف عنه ا طراْ كَ ، ِّفو ى عارملة يف كلا منلاحْ العولران الَشلرا
ة أمجعِللا! فشللاِو الفِللو  ِّالحصللورات، ِّكللاِو ا ذِّاق ِّالحصللرفات ! ِّكللاِو احليللاة الَشللُر

 .إال ما كاِ اهلل
صور الحوَر عهى اهلل، سواِ يف  ال اإلميان فكا  رِّْ االحنراو الَشرا ا عاصر، ِّكا 

ِّالحوحيللن، أِّ يف  للال العَللاَات ِّا عللامالت ِّا خللالق، ِّسللائر  للرِّْ الحشللُرذ ِّأنللوا ت الللَن َمت 
اإلسالمية، ِّما كاِبا من خرق سافر عُرل، ِّمتَر عهلى كلؤِّن الربوبيلة، ِّانحِلاك حلقلوق اهلل، 

ة ِّْر العلا ني ذ عهلى اإلمجلال إىل احنلراو يف ا عل  الَلاطن كلا ذللك راجل. ما ِو ْر الَشلُر
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ات يف ا فللللاِيم اإلميانيللللة، ِّاحنرافللللات يف فرِّعِللللا  لهفطللللرة؛ بسللللَب مللللا حصللللا  للللا مللللن بشللللِو
 .السهوكية ِّا خالقية

يب، الَا آل إليه حال ا رأة ا سهوة اليو ،  ِّخَ لَلك إن ك و مثال العرا السافر الِر
ُِم يف  -ذكرانلللللا ِّإناثلللللا  –ِّملللللا ُقلللللذ ملللللن االربكلللللاس ا صلللللنو  لهشلللللَاْ  يف الشلللللِوات، ِّبلللللَر

مللن االنحِللاك الفللاجر احملوللو  حلرمللات  -يف سللياق ذلللك  –مسللحنقعات ا وبقللات، ِّمللا حيللنذ 
ات يف  اهلل، كلللا ذللللك ِّملللا يف معنلللاه راجلللذ إىل ملللا حلللنذ للللنن ا يلللا، ملللن احنرافلللات ِّبشلللِو

  ْ ذِّاق عهى متكيلن صلور الَاطلا، لقن ا بطَيذ الحصورات ِّا ! الفطرة: صننِّق ا سرار ا تَته 
َُني مفللاِيم الضللالل فحصللا اسللحقَار معللاين ا وللال ِّاحليللاِ، ِّاسللححالِ معللاين الفحللل ! ِّبلل

لللة ِّا خلللالق الفا لللهة! ِّالَلللَاِ ففسلللنت حاسلللة ! ِّط لللى الحولللَر عهلللى كلللا معلللاين القللليم الفطُر
خنرات، الَِّق الرِّحْ لنن اإلنسان، متاما كوا ُفسن الَِّق احلسْ لنن منمن اِلوور ِّا 

! فِللَا ِّذاك، كالمهللا فسللاَ يف أصللا الفطللرة مَللني! عنللنما بللراه ُسللححهْ رِّائحِللا النحنللة القللَرة
ِّلَلك صرنا يف حاجة إىل إعاَة بأسليس جنُلن  فلاِيم اِلل  ِّالشلر، ِّا ولال القلَ ، ِّاحللق 
ة ِّالَاطللا، ِّالصللال  ِّالفسللاَ، إىل غلل  ذلللك مللن ا قللوالت ِّا فللاِيم ا ؤسسللة لهحيللاة العورانيلل

ة ا احلضاُر  .عهى ا ره يف كىت صوِر
َْ ُصلار  يف َائلرة  ليقة، بلا  ة، ِّال حل ، ِّال مجاعلة إسلالمية ِملنَِّ َا لن ُقو  به فلَر ِِّ
ِلللَا مشلللرِّ  بعثلللة جتنُنُلللة كلللامهة، ُلللنِل بللله جيلللا كاملللا ملللن العهولللاِ العلللامهني، ِّاحلكولللاِ 

ملواُعن اللوحْ ِّعهلى  الربانيني؛ بقصن َر الَناِ إىل أصهه، ِّإعاَة صياغة اإلنسان عهى أسلاس
 .عينه

لقلللن احنلللرو ا عللل  ا صللللهْ لهفطلللرة اإلنسلللانية يف علللامل الللللرِّ ؛ فلللاحنرو باحنرافللله السللللهوك 
 -ملثال  –ففكلور العلرا ا سلواين ! ِّلو مل حيصا ا ِّل  ا حصا الثلاين! الَشرا يف ا ره

يف ِللَا  ِّلللك أن بحللنبر عوللق االربَللا  بللني ا مللُرن! للليس سللون جتللا لفكللور العللرا اإلميللاين
َِابتَكمغ : )اللنال القلرآين العكيلب، مللن قولله بعلاىل ََلغنَلا َعهَلليغَكمغ لتََاسلاً ُلَلَوارتا َسللوغ َََ  قَلنغ أَن َُللا بَل ت آ

شاً  َعكعَرِّنَ . َِّرُت لمغ َُل َِ لنغ آَُلاتت اله لهت َلَعهع َوَن َذلتَك َخيلغرهلل َذلتَك مت حتنَللنعَكَم . َِّلتََاَس الحلعقغ َََ  الَ َُلفغ َُلا بَل ت آ
َِاهتتتَواا َولا َسلوغ َِ َل َوا لتَ ُت َِ َولا لتََاَسل َِ َتَ  َعنلغ َنعلةت َُنلل ٍَ أَبَلَوُغَكم م لَن ا غ َر لَو . لشعيغطَاَن َكَوا َأخغ َِ إتنعلَه َُللرَاَكمغ 

َِمغ  نَل نَلونَ . ََِّقَتيَهَه متنغ َحيغلَت الَ بَللَرِّغ َتَُن الَ َُلؤغمت لتيَلاِ لتهعل َشلًة َِّإت . إتنعلا َجَعهغنَلا الشعلَياطتنَي َأِّغ َذا فَلَعهَلواغ فَاحت
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َلا ا آبَاِنَا َِّاله َه أََمَرنَلا ِبت َِ نَا َعَهيلغ ِت ! قَاَلواغ ََِّجنغ َشلا أَبَلَقولَلوَن َعهَلى اله لهت َملا ! قَلاغ إتنع اله لَه الَ َُلأغَمَر بتالغَفحغ
لكت  َكمغ عتنَن َكلا  َمسغ َُن  اَل بَلعغَهَووَن  َقاغ أََمَر َرِّب  بتالغقتسغات َِّأَقتيَوواغ ََِّجوَِ لنَي لَلَه اللن  َعلوَه َاغهتصت َغ ن  َِّا

 (92-96: ا عراو!()َكَوا َبَنَأَكمغ بَلَعوََِّنَ 
فاالحنراو ا َنيع يف اآلُة مؤسعلس لله ملن قَلا بلاحنراو مفِلومْ يف طَيعلة احلقلائق ِّالقليم، 
ة مللن متللَر ًِ مللا ِّصللا إليلله حللال الَشللُر  بللنِا بوسوسللة الشلليطان آلَ  يف خطي حلله ا ِّىل، ِّانحِللا
عهى مفاِيم احلق ِّا وال، حيت صارت َبَسو َغ كا  الالهتا بأهنا ِْ احلق، ِّأهنا ِلْ علني 

َللا! )الفضلليهة ِّا وللال للا آبَاِنَللا َِّاهللَ أََمَرنَللا ِبت َِ نَا َعَهيلغ َشللًة قَللاَلواغ ََِّجللنغ فللأا ! كللَا!( َِّإتَذا فَلَعهَللواغ فَاحت
 خراْ لهفطرة بعن َِا 

ه من ُنه الطائشة ا سحِجرة إىل لقن اسحطا  الشيطان يف صراعه ا  ُرر مذ اإلنسان أن ُ ُر
قنعله بح يل  ملا ِلو منِلْ علن االقلجراْ منله، بَلهغلَه مسله ِّالعَلت بله ! مركَ ا سرار من حيابه، ُِّ

َرِّ لللاً ) للليَاً معفغ َتَك َنصت لللنغ عتََلللا نع مت ََ َِمغ . َِّقَلللاَل َ َجعتللل َِمغ َِّآلَملللَرنلع َِمغ َِّ ََمنل يَللللنلع لللهعنلع فَلَهيَََلللح َكنع آَذاَن ََِّ  ت
لرَ  ََِّنت اهللت فَلَقلنغ َخست َت الشعليغطَاَن َِّلتي لاً م لن  ل َِمغ فَلَهيَلَ يل َرنع َخهغَق اهللت ََِّمن َُلحعخت لرَاناً ا َنلغَعا ت َِّآلَمَرنلع  َخسغ

فللالح ي  ِلهللق اهلل ِِنللا ِللو معلل  إفسللاَ الفطللرة، يف ِي حِللا (. 112 -118: النسللاِ()!َمَتينللاً 
فَلَحَغحتيَك آذان ا نعا  ِو مع  بشلقيقِا؛  عهِلا عالملة عهلى . ُة أصالًة مث ا سوانية بَعاً ا عنو 

َوه آل حِم َا ب ي  لهفطرة ِّلكن ما ِو إفساَ لهلنُن  !من قرابني ال بَلرغَكَب ِّال حَتهب ما ِِّ ِِّ
َِمغ : )علنَ ِّأملا قولله بعلاىل ب. أساساً ِّب يل  لله؛  ن الحشلقيق إيلا ُقلذ بقصلن الشلرك بلاهلل َِّآلَملَرنلع

ة مطهقا( !فَلَهيَلَ يل َرنع َخهغَق اهللت   .الفطرة ما ِْ َُن اهلل احلق. فِو يف إفساَ الفطرة ا عنُو
: ِّعهى ذللك أَِّر ابلن كثل  ملَِب علنَ ملن السله  يف بفسل  ِلَه اآلُلة، قلال رمحله اهلل

ِّاحلسللللن، ِّقحللللاَة،  ِّقللللال ابللللن عَللللاس يف رِّاُللللة عنلللله، ِّ اِللللن، ِّعكرمللللة، ِّإبللللراِيم النخعللللْ،)
َِمغ فَلَهيَلَ يل لللَرنع َخهغلللَق اهللت : "ِّاحلكلللم، ِّالسلللنا، ِّالضلللحاك، ِّعطلللاِ اِلراسلللاين، يف قولللله ، "َِّآلَملللَرنلع

للَك لتهللن ُنت َحنتيفللاً فتطغللَرَة الهعللهت العللِتت َفطَللَر النعللاَس : "ِللَا كقوللله. َُللن اهلل عللَ ِّجللا: ُعلل  َِ فَللأَقتمغ َِّجغ
ا َِ علوا : أا, "أملراً "عهى قول من جعا ذلك " !هغقت اهللت اَل بَلَغنتَُا ِلتَ . َعَهيلغ ال بَلنلوا فطلرة اهلل، َِّ

لرة! الناس عهلى فطلرهتم قلال رسلول اهلل صلهى اهلل : قلال, كولا ثَلو يف الصلحيحني علن أِّب ُِر
انه»: عهيه ِّسهم كوا بولن , أِّ ميكسانه, أِّ ُنصرانه, كا مولَو ُولن عهى الفطرة فأبواه َُِو

, ِّيف صلحي  مسلهم علن عيلاه بلن محلار« !عاِ ِا جتنِّن ِبا من جلنعاِ الَِيوة ِبيوة مج
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, إين خهقللَو عَللاَا حنفللاِ: قللال اهلل عللَ ِّجللا»: قللال رسللول اهلل صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم: قللال
َِمغ عن َُنِم َحالَحلغ َههغَو  م, فكاِهتم الشياطني فَاجغ  (59()«!َِّحرعَموغ عهيِم ما أحغ

ات احلاصلهة يف إنسلا ن ِلَا العصلر الَ ليس، ِّملا عهيله ملن احنرافلات متحلن إن حكم الحشلِو
مللللن العقائللللن ِّالحصللللورات ِّا فللللاِيم، إىل ا وارسللللات ِّالحصللللرفات ِّا خللللالق، ِّسللللائر  للللرِّْ 

 !ا ذِّاق؛ لحنَئ عن عوق الحشوه الَا أصابه يف فطربه الِت فطره اهلل عهيِا، ما ِو إنسان
ات ا عاصلرة أهنلا قلن عولو ِبلا الَهلو  م ا جيلال أهنلا ِلْ إن خطورة الحشلِو ن؛ بصلورة بلِو

 !ِّأن الشَِّذ ِّاالحنراو إيا ِو يف عكسِا! الو ذ الطَيعْ ليفنسان
لقن بنفق سيا الفساَ عهى خالُا الرِّ  ا شكهة لهفطرة الَاطنة؛ حىت صلار ملن الصلعوبة 

يللب ات الرِّحيللة، ! جللنا أن جتللن مللن َنللا مللن آثللار ِللَا اِلللراْ الرِّحللْ الِر إذ امحللنت الحشللِو
ة، ِّاالحنرافلللات السلللهوكية، حلللىت إىل كثللل  ملللن الشلللرائ  العامهلللة يف إطلللار ِّاالخلللح الالت الحصلللوُر

ِّكانو ا أساة أن بعل َمنغ ُعره نفسله عهلى أنله حاملا ! إال قهيالً ! احلركة اإلسالمية نفسِا
َعم أنله ميهلك عالَجله! ِلو ذابله ُعلاين ملن اللناِ -لهنفس ِّلهوكحوذ  -النِّاِ  ! اللناِ اللَا ُل

ا عاصلرة، ( احلركلة اإلصلالحية) لره إىل كثل  ملن الَلنِيات النُنيلة يف بصلورات لقن بسلْر ا
بصلورة خفيلة، قللن ال جطلر عهللى بلال؛ مللا جعلا ِماِّللة إقناعِللا مراجعلة ذلللك يف أَبياهتلا  للربا 

ِّجعهِا بعحقن جِال بأن ما ِْ عهيه من فِلو  ِّمقلوالت، ِلو علني احللق القلاطذ ! من العَت
 !لكا جنل عقيم

ة الطَيب عننما ُكحش  أنه ِو نفسه مُرل، بكون أكلن عهيله ملن أا صلنمة إن صنم
ُللرفل عللره نفسله عهللى عميللا لله، ِّلللو عهللى سللَيا  -يف بعلل ا حيللان  -مللا أعهلله ! أخلرن

ُة غ   نُة؛ إُِاما ! االسحشارة فيحواَن يف طوس حقيقة مر ه، ِّالنخول يف عالجات فَر
 !او بالواقذ حىت ُكون من ا الكنيلنفسه ِّخناعا  ا، مصرا عهى عن  االعجر 

ة  إن طَيعة ا ره اليو  يف احلياة اإلسالمية العامة ِّاِلاصة، أعوق ملن أن بعا له ُلن بشلُر
إن اخلحالل سلر الفطلرة يف اإلنسللان اليلو  يف حاجلة ماسللة ! قاصلرة، ال خللة  لا ِّال اخحصللا 

ا الع وللى، احمليطلة بأسللرار ا هللك إىل بلنخا الرمحللة اإل يلة، مللا متهلك مللن معلاين الربوبيللة ِّكلؤِّهن
حِا عهلى أصلا خهقحِلا، إال ! ِّا هكوت ة اليو ، ِّإعاَة بسُو فال ُسحطيذ إصال  الفطرة الَشُر

                                                           
 .0/552: بفس  ابن كث   59
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للا أِّل مللرة نِللا، ِّخصللائال بركيَِللا؛ مللا خهللق فيِللا مللن ! الللَا فطِر الللْر العهلليم بطَيعللة بكُو
للو ِّحللنه مللن ميهللك حللق الصلليانة ِّا! لطللائ  ِّأسللرار اهللَ َخللالتَق  . )لرعاُللةفِللو ِّحللنه اِلللالق، ِِّ

ِ  َِّكتياهلل  ْغ َو َعَهى َكا  َك ََِِّ  ِ ْغ َمر()َكا  َك  (.69: ال
لا إلصلال   -ما ِو خطاْ الفطرة حقا  –ِّمن ِنا كان خطاْ الوحْ  ِو ِّحنه ا ِؤ

ب  العطللب احلاصللا يف ِمركللات العوللا اإلسللالمْ ا عاصللر، ِّالقللاَر عهللى بركللين السلل  ِّبصللُو
اتاالجتاه، ِّ َا بوصهة ا  كولا أنله ِلو ِّحلنه . قاصن ِّال اُات، ِّإعاَة بربيب سهم ا ِّلُو

ة يف النفس اإلنسانية عهى العوو  ة مالم  الصورة الفطُر  .ا ؤِعا إلعاَة بسُو
إن اكح ال العوا اإلصالحْ بقعاَة بناِ العوران الرِّحْ لهفطرة اإلنسانية، مَؤ بالضرِّرة 

سياسللللًة ِّاقحصللللاَا ! ا لهحيللللاة اإلنسللللانية برمحِللللاإىل إعللللاَة جتنُللللن العوللللران االجحوللللاعْ ِّا للللاَ
 -صلللهى اهلل عهيللله ِّسلللهم  -إذ ذللللك ِلللو ا نِلللٍا القلللرآين اللللَا سلللهكه رسلللول اهلل . ِّاجحواعلللا

 .طيهة منة بعثحه الشامهة، ما اسحقرت عهيه من كا ِّأائ  النَوةت، بالًِّة ِّبَكيًة ِّبعهيواً 
لللْ اعحولللاَ فلللقذا صللل  لهعولللا اإلسلللالمْ ِلللَا ِّجلللب أن ُضلللَا الوسللليهة ا  سلللاس، أال ِِّ

ة َل . خطاْ الوحْ ال غ ، القرآن الكرمي ِّبيانابه النَُو فالقرآن ما ِو كال  ْر العلا ني، ا نلل
للا ِّحللنه إلعللاَة بنللاِ ِللَا النللو  مللن ا للن  ِّالللَر ، احلاصللا يف   للَه الوأيفللة أساسللا، ِللو ا ِؤ

ة اليو ، كوا ِّصلفنا ِّكخصلنا : بعلاىل يف بيلان طَيعلة القلرآنِّللك أن بحلنبر قولله . احلياة الَشُر
يولاً ) َرغهت إتنعلَه َكللاَن َغَفلوراً رعحت َتا َُلعغهَللَم الس لرع يفت السعلَواَِّاتت َِّا غ ََلَلَه العل ِّقللال (. 6:الفرقلان()قَلاغ أَن

لت : )يف خصو  ِّأيفحه ََ لَنًة َكل َتَُن َكَفلَرِّا لَلوغاَل نلَلَ َل َعَهيغلهت الغَقلرغآَن مَجغهَلًة َِّاحت َك لتنَثََ لَو بتلهت َِّقَلاَل العل
َََك ََِّربلعهغَناَه بَلرغبتيالً   (.11-19: الفرقان.()فَلَؤا

مث كلللر  أبنلللاِ العولللا  –ا لللنو ِّالوسللليهة بشخيصلللا ِّعالجلللا  –فلللقذا صللل  ا ملللران معلللا 
، كـانوا هـم أوس مـن يخضـا لعملياتـه "المنهاج القرآنـي الفطـري"اإلسالمْ فعال يف بطَيلق 

شـعرون؛ لن الـوحي ق ي ـل إلـى النـا  إق بعـد أن الجراحية، مـن حيـ  يشـعرون أوق ي
فال نور ! تشتعل بحرارته قلوُب الدعاة إليه، وتلتهب هي ذاتها بحقائقه، وتتوه  بخطابه

ِّلك أن بحنبر معاناة ِمولن بلن عَلن اهلل، ِّمكابنبله لهقلرآن الع ليم  ! وق اشتعاس إق باحتراو
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لللَا ! كيلل  كانلللو ِلللَا الشللعوَر العويلللَق نَفسلللاً  -يلله ِّسلللهم صلللهى اهلل عه –ِّلللليس عَثللا أن َُلرغست
ا: )الَِا بني ُنا أصحابه الكرا ، قائال  م َِ َِوهلَل ََِّأَخَوابَل  (60!()َكيعََحغ ت 

فشعور الداعية بأنه هو عينـه قـد صـار موضـوعا لإلصـالء، ق آلـة لـه فحيـب، وبـأن 
وتربـة نفيه ذاتها قد صارت حديقة لمق  القـرآن، يشـتغل فيهـا بالتهـديب والتشـديب، 

ًيته الوهاج تحتـرو بـه مواعيـدها  لمائه ال افي الرقراو تتلقاَ بشغم وشوو، وم باحا ل
توهجا واشتعاًق، 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 

َفَمــــــــــاَذا بـَْعـــــــــَد اْلَحــــــــــ   ِإقَّ )لحــــــــــ  إن شـــــــــا  ا ، وإق  ذلــــــــــك هـــــــــو ا. عـــــــــل عـــــــــالَ
 (.19:ُونس)(الضَّاَلُس؟

لللْ قضلللية اإلنسلللان ِّملللن ِنلللا  . فقضلللية الفطلللرة إذن، ِلللْ قضلللية اللللنُن يف ِلللَا العصلللر، ِِّ
ة ِنفاً ِِّّسيهةً  ا قائوا عهى َِا ا ع ، حيوا رسالحه الجربُو  .كانو الفتطغرتُعَة مشرِّعا َعُو

ِللللا يف كحللللاْ اهلل ِّسللللنة رسللللول اهلل صللللهى اهلل عهيلللله ِّسللللهم، مث ِللللَا، ِّبعللللن اسللللحق راِ مواَر
اهتا يف عصلللرنا ِلللَا، جعهنلللا  لللا  أَِّات  -لحيسللل  االكلللح ال ِبلللا  –بشلللخيال أَِّائِلللا ِّبشلللِو

لا محكلامال، ِلو مسلوى  منِكية، نعر ِا يف  ووعة من ا فاِيم القرآنيلة، بشلكا جِلاعا بربُو
ة"  .القرآنيف " ا نٍِا الفطرا"أِّ " الفطُر

 
 الِفْطرِيَُّة دراسة في الركان والميالك: المبح  الثاني

للللو َال . مصللللنر صللللناعْ أخلللَناه مللللن الفطلللرة: الِفْطرِيَـّــةُ  حه بهلللك  –ِِّ عهللللى معلللل   -مصللللنُر
ِّملن ِنلا . ِّاقذ يف الفطرة ِّمن أجهِلا، سلواِ يف اللنفس أِّ يف ا حولذ" فتعغا  "أا عهى . َعوا

َناَه مصطهحاً نعل به ع ن مشرِّ  َعوا عا ، ِّعن بصور كهْ لهعوا اإلسلالمْ، نرجلو َسَككغ
و ما نحوسا إىل ِماِّلة  َطه . أن ُوفقنا اهلل إليه  .مسوى الفطُرة -يف َِه الورقات  –ِِّ

، ِّثالثَة َمَسالتكَ  اً، ِّسحَة أركان   .ِّلَلك جعهنا  ا َحن 
ا فِو َِ  :فأما َحَن

                                                           
 .رِّاه الجرمَا ِّاحلاكم، ِّصححه ا لَاين يف صحي  ا امذ  60
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يِن َحِنيفــاً، َخالِ   ــاً ِ ؛ وذلــك ِبُمَكابَــَدِة الُقــْرآِن وُمَجاَهــَدِة الــنـَّْفِ  بِــِه ِإقَاَمــُة الَوْعــِه لِلــد 
يِن اْلَقـي ِم؛ وِمـْن ظُُلَمـاِت  َهاِت اْلَهـَوم إلَـى ُهـَدم الـد  تـََلق ّياً وَباَللاً؛ َقْ َد ِإْخَراِعَها ِمْن َتَشـو 

 .الضَّاَلِس إَلى نُوِر اْلِعْلِم بِا ِ 
لل ؛ بكللون  مثابللة عوهيللة إصللالحية ِّجنانيللة، بقللو  أساسللا " لفتطغرتُعللةَ ا"فَنللاِ عهللى ِللَا الحعُر

عهى بصحي  ما فسلن ملن فطلرة اإلنسلان، ا َلول أصلال عهلى إخلال  الحوحيلن، ِّإصلال  ملا 
ة ِّسهوكية، يف كىت امحناَاهتا العورانية ات بصوُر  .أصاِبا من بشِو

امذ ا لانذ يف ِلَا من قولله بعلاىل، ا ل -عتََارًة ِّإكارًة ِّسياقاً  -ذلك مقحضى اآلُات 
نللاه مللن قَللا، مللن قوللله بعللاىل للن الللَا أَِّر للو الللنال القللرآين الفُر بَللات ابلعََللَذ : ))ا علل  الع لليم، ِِّ
نَ  لرُت نتا َمن َاَ اع الهعَه ََِّما َ َلم م لن نعاصت ِغ َِم بتَ  غت عتهغم  َفَون َُل َِ َوا ِغ َتَُن أََهَووا َأ لَك . الع َِ فَلأَقتمغ َِّجغ

لالتهن ُنت َحنتيف َِ َهغلقت الهعلهت . اً فتطغَرَة الهعهت العِتت َفطََر النعلاَس َعَهيلغ َُن الغَقلي مَ . الَ بَلَغلنتَُا ِلت ََِّلكتلنع . َذلتلَك اللن 
ثَلللَر النعللاست الَ َُلعغَهَوللونَ  للرتكتنيَ . َمنتيَتللنَي إتلَيغللهت َِّابلعَقللوَه َِّأَقتيَوللوا الصعللاَلةَ . َأكغ للَن الغَوشغ للنَ . َِّالَ َبَكونَللوا مت  مت

مغ َفرتَحونَ  ِت ُغ َا َلَن ْ  مت َغ َيعاً َكَا حت َِمغ ََِّكانَوا كت َتُنَل َتَُن فَلرعَقوا   (.11-92:الرِّ .(()الع
للْ َائللرة مللن حيللت ا للنِيف عهللى بهقللْ رسللاالت القللرآن، مللن خللالل بهقللْ آُابلله كهولللًة   ِِّ

َتَلًة، إذ ال َجََهَق لهن َتَلًة َمنغل ِّال جهال  ا من ! فس إال معاناةكهوًة، ِّمكابنة حقائقه اإلميانية َمنغل
إقامللة الوجللله "فللالقرآن ِللو خطللاْ الفطللرة، مللن حيللت ِللْ راجعللة إىل ! أِوائِللا إال مكاِللنة

لا)، "لهنُن َِ ََِك لتهن ُنت َحنتيفاً فتطغَرَة اهللت العِتت َفطَلَر النعلاَس َعَهيلغ منلَ   -ِّقلن كلان ذللك (. َفأَقتمغ َِّجغ
ًِ ِّبربيلللًة بحهقلللْ آُلللات القلللرآن، ِّملللا جتللل -كلللان  نَ قلللا يف الحلللاُرخ إال بحكنُلللن الحهقلللْ  لللا، بنلللا

َمان  .ِّبثَيحاً، عهى َمكغت  من ال
َتَُن َكَفللَرِّا لَللوغاَل نلَللَ َل : )ذلللك ِللو ا للنِيف الللنعوا ا صلليا الللَا ُصللر  بلله القللرآن َِّقَللاَل العلل

َََك َِّ  لتَك لتنَثََ َو بتهت فَلَؤا ََ َنًة َك نَلاَه (. )19: الفرقان()َربلعهغَناَه بَلرغبتيالً َعَهيغهت الغَقرغآَن مَجغَهًة َِّاحت َِّقَلرغآنلاً فَلَرقلغ
الً  َُت رَأََه َعَهى النعاست َعَهى َمكغت  َِّنَلَعلغَناَه بَنل ِّبهلك ِلْ احلكولة ا ِّىل ملن (. 116: اإلسلراِ()لتحَلقغ

فقملللا أن بسلللحقيم اللللنعوة ِّالجربيلللة عهلللى ِلللَا ! بنكللليم القلللرآن عهلللى ملللنن ثلللالذ ِّعشلللُرن سلللنة
 !؛ ِّإال فال َجََهَق ِّال حَتََقَق، مث ال َصاَلَ  ِّإصغاَل الوتعَانت 

ا ا سلاس، إيلا ِلو كحلاْ اهلل جلا علاله، إذغ ِلو   ِّمن ِنا كان منار الجربية الفتطغرتُعةت ِِّموِر
كحلللاْ الفطلللرة اللللَا عهيللله اسلللحقامو ُلللو  قاملللو، ِّعهيللله ألللب أن بسلللحقيم كهولللا احنلللرو ِبلللا 
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َعن ملن رِّحله ِّال ُكون ذلك إال بأن بس. ا سار حأن  بهقْ حقائقه اإلميانية مرة أخرن، ِّبح 
أا  -أعلل  جهقللا ِّحتققللا  –الع لليم، جهقللا ِّحتققللا، مث بشللح ا بللَالغ مللا بهقحلله بللا نِيف نفسلله 

لللة، ِّأحلللن أِلللم  لللة لهفطُر بحهقلللني ذللللك ل،خلللُرن علللل  لللالس القلللرآن، اللللِت ِلللْ احملا لللن الجربُو
 .مسالكِا اإلصالحية

عهيله أفضلا الصلالة  -و  القرآن ِّما بوابر ملن سلنة النليب العلننان ذلك أنه قن بقرر بنص
إال عللللل مسللللهك  -عهللللى الوجلللله احلقيقللللْ  -أن الصللللال  ِّاإلصللللال  ال ُكونللللان  -ِّالسللللال  
ِّأن ملن مل ُعلان ِّقلذ الفرقلان عهلى !  ِّأن ملن مل ُكابلن القلرآن مل ُلَق حلالِّة اإلميلان! القرآن

للَب النلل انالوجلنان مل أللن أكللواق ا تنَلان، ِّال رَ  ِّأن ملن َحللرتَ  ذلللك كهله مل ُللَق معلل  ِمَللة ! َِ
 !الرمحن

ا عنِا  فأا َعوة بكون أ  أا َاعية، إذا كان فؤاَه فارغا من َِه احلقائق ِّا عاين  كاَر
يف بيه كقشقات الكال ، ِّمِابرات ا نل ِّاِلصا   ِّال ِو كان ان اجَ لنفسه مسهكا إىل 

لق لهعَلاَ اهلل عل ربانية القرآن  ِّكي   ا الرمحن جا عاله َُني الطُر ملا ال ُلن   لاال  -ال  ِِّ
 َ َْ : )بقوللله الوا لل  الصللُر  -لهشللك ِّال لهللجَر َللا َكنللَحمغ بَلعغَهَوللوَن الغكتحَللا َِّلَلللكتن َكونَللواغ َربعللانتي نَي مت
َرَسللونَ  َللا َكنللَحمغ َبنغ ْ  إتنع قَلللوغ (. )72: آل عوللران()!َِّمت ا الغَقللرغآَن َِّقَللاَل الرعَسللوَل َُللا َر ََ لل َِ ِّا  ََ َلل َْ اجع مت

َكوراً  ِغ لن، فقلال عهلى لسلان (. 11:الفرقان!()َم ِّخحم سورة النوا بَيان َِا ا نِيف الرباين الفُر
ِ  : )رسوله صهى اهلل عهيه ِّسهم ْغ لا َِّلَلَه َكلَا َكل َِ َتا َحرعَم َتهت الغََلهغَنةت الع َِ ْع  َََن َر َا أَمترغَت َأَن اَعغ إتيع

لهتوتنيَ َِّأَمترغَت  لَن الغَوسغ لهت ََِّملن َ لاع . َأَن اََكوَن مت حَلنتا لتنَلفغست ِغ َلا َُل حَلَنن فَقتيع ِغ ََِّأَن اَبلغهَلَو الغَقلرغآَن َفَولنت ا
نَ  َترُت لللَن الغَونللل َلللا أَنَلللا مت لللا. فَلَقلللات اتيع لللا ََِّملللا َربَلللَك بتَ افتلللا  َعوع َِ َكَم آَُابتلللهت فَلحَلعغرتَفونَل لللَن لتهعلللهت َسلللَ ُت وغ  َِّقَلللات احلَغ

 (.21-21: النوا!()بَلعغَوَهونَ 
لللللة"ِّا صلللللطه  ا فحلللللا   لللللنِيف الحعاملللللا ملللللذ القلللللرآن، يف منرسلللللة  : ، ِلللللو مصلللللطه "الفطُر

بتلقــي الرســاقت الكامنــة فــي  ن الجربيللة القرآنيللة يف  للالس القللرآن ال بكللون إال ". التلقــي"
ة بلللالحخهق ِّال! اآليـــات ححقلللق، يف بهلللك الرسلللاالت ِلللْ اللللِت بحضلللون حقلللائق اإلميلللان ا قصلللَو

 .طُرق النعوة ِّالس  إىل اهلل صالحا ِّإصالحا
فوللن قللرأ سللورة اإلخللال  ِّمل ُحخهللق بللاإلخال ، ِّال ِللو حتقللق بلله، فوعنللاه أنلله مل َُلحَلهَللقع 

َِللا آالو ا لللرات! سللورَة اإلخلللال  ََِم ! )ِّال ِلللو الللن بالِللا حق لللاً، ِّللللو ألللا َُر نَلللا َتَُن آبَليلغ العللل
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َهونَللَه َحلقع بتالَ  َْ َُلحلغ للَرِّنَ الغكتحَلا َاست لَم اِلغ َِ لَللل تَك  َفلرغ بتللهت َفَأِّغ نَلوَن بتللهت َِّمللن َُكغ لَللل تَك َُلؤغمت : الَقللرة!()َِّبتللهت أِّغ
َللو عهيله سلكينحِوا، (. 191 ِّكَلك من قرأ ا عوذبني ِّمل ُححقلق ملا فيِولا ملن أملان، ِّال ن

حلوللن، مث ِّمللن قللرأ سللورة الفاحتللة ِّمل أللن نفسلله قللن جهللق با! فقنلله مل ُحهللق كللي ا مللن السللوربني
؛ طهَللاً  ناُللة الر للى ِّالحثَيللو، فقنلله مل ُحهللق الفاحتللة "إُللاك نعَللن ِّإُللاك نسللحعني"انللنٍر مللناٍر 

 !بعن
ملن حيللت اسللحقَال  -"  للالس القللرآن"مللا بينللاه يف كحيلب  -" الحهقللْ لهقلرآن"ِّإيلا ُكللون 

رت  َ كغ  :ِّبيانه ِو كوا ُهْ. القهب لهوحْ عهى سَيا ال
الَُن ُحهون القلرآن اليلو ، أِّ ُسلحوعون لله عهلى اإلمجلال، عهلى كث ِّن ِم أِّل ك الناس )

 !القرآن( َُلحَلَهقعى)ِّلكن قهيا منِم من . أككال ِّأغراه احهفة
َكر حقيقًة  ن بَلَهقعاهَ  صهى اهلل عهيه ِّسهم  -ِّإيا كان رسول اهلل ! ِّإيا ُؤت القرآَن مثاَر ال

(. 6:النوا() نعَك لَحَلَهقعى الغَقرغآَن متن لعَننغ َحكتيم  َعهتيم  َِّإت : )قال بعاىل. َُلحَلَهقعى القرآن من ربه -
َال القرآن معرِّ ا  ن ُحهقاه، ِّليس  ن ُحهوه أاِرا فقا  !ِّال ُ

ة، كوللا ِللو الشللأن . فِللو اسللحقَال القهللب لهللوحْ: ِّأمللا بهقللْ القللرآن إمللا عهللى سللَيا النَللِو
َِّإتنعللَك لَحَلَهقعللى : )يف قللول اهلل بعللاىل عهللى حنللو مللا سللَق. صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم بالنسللَة لهرسللول

ََِّملا َكنلَو بَلرغَجلو َأن َُلهغَقلى إتلَيغلَك : )، ِّحنو قولله بعلاىل(6:النوا() لعَننغ َحكتيم  َعهتيم   الغَقرغآَن متن
نَ  ِت اً ل هغَكلافترُت َْ إتالع َرمحغًَة م ن رعب َك َفاَل َبَكوَننع َأ اهلل عهيله ، حيلت ألقلى (36:القصلال()الغكتَحا

نَلهغقتْ عهيللك قلللوال إنللا َسللل: )القللرآن ِبللَا ا عللل ، كوللا فسللره الراغلللب ا صللفِاين مللن قولللله بعللاىل
َما)(ثقيال  .(61()!من النَوة ِّالوحْ ُحم لَ إكارة إىل ما : )قال رمحه اهلل( 5:ا 

رت : مع ( بهقْ القرآن)ِّإما أن ُكون  َ كغ  .اسحقَال القهب لهوحْ، عهى سَيا ال
و عا   فَلك ا نِيف ِو اللَا بله بنَعلت حيلاة . يف كا مؤمن أخَ القرآن منِيف الحهقِِّْ

َنا إتلَيغَك : ): قال بعاىل. من لنن الرمحن( رِّحا) هنا بحهقى آن َ القرآن . القهْو لتَك َأِّغَحيلغ ََ ََِّك
َْ . َرًِّحا م نغ أَمغرتنَا رتا َما الغكتَحا ميَانَ  َما َكنَو َبنغ نتا بتلهت َملنغ نعَشلاِ ََِّلكتن جَ . َِّالَ اإلغت ِغ َعهغَناَه نَورًا نلع

َتنَا َحقتيم  . متنغ عتََا رَا   َمسغ نتا إتىَل صت ِغ  (.58-55:الشورن()َِّإتنعَك لَحَل

                                                           
61

ات    (.لقْ: )، ماَةا فَر
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رت؛ إيا ُكلون ريلت ُحعاملا ( بهقْ القرآن)ِّ َ كغ مع  اسحقَال القهب لهوحْ، عهى سَيا ال
َله  ُة، أا كأيلللا ِلللو ُشلللِن بنلللل لللامعللله العَلللن بصلللورة كلللَِو فيحلللنبره آُلللًة، آُلللًة، ! اآلن غضلللا طُر

َلو عهيلله لحخاطَلله ِللو يف نفسلله ِِّّجنانلله، فحَعللت قهَلله حيللا يف عصللره ِّعمانلله ! باعحَللار أهنللا بنللل
للله السللوذ ( َُلهغقتللْ)ِبللَا ا علل ؛ بأنلله ( ُحهقللى القللرآن)ِّمللن ِنللا ِّصلل  اهلل بعللاىل العَللن الللَا 

َرن: )قلللال بعلللاىل! بشلللَِو القهلللب َتكغ لللَو  لتَولللن َكلللانَ  إتنع يفت َذلتلللَك لَللل َذ ََِِّ لللوغ لَلللَه قَلهغلللبهلل َأِّغ أَلغَقلللى السع
ينهلل  ِت َكرن ِّال ُكللون مللن (. 83:ق()َكلل ذلللك ِللو الللَاكر بللالقرآن حقللا، الللَا حَيَص للَا مثللرة اللل
 .ال افهني

للْ ! معنللاه إذن؛ أن بصلل ْ إىل اهلل َياطَللك: فللأن بحهقللى القللرآن فحَصللر حقللائق اآلُللات ِِّ
َل عهى قهَك رِّحلا َكر، مث ُقلذ الحعَخهَلَق بلالقرآن، عهلى حنلو ملا ِلو ِِّبلَا بقلذ . بحنل اليق لة ِّالحل

َكور يف ِّصلل  رسللول اهلل صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم، مللن حللنُت أ  ا للؤمنني عائشللة ر للْ اهلل  ملل
 (.62!()كان َخَهَقَه القرآنَ : )عنِا،  ا س هو عن َخَهقته عهيه الصالة ِّالسال ؛ فقالو

َل اآلُللللات عهللللى مللللوطن احلاجللللة مللللن قهَللللك معنللللاه أُضللللا أن بحنللللل: ِّأنغ بحهقللللى القللللرآن
َل الللنِّاِ عهللى مللوطن الللناِ! ِِّّجللنانك فللآَ  عهيلله السللال   للا أكللا ِللو ِّعِّجلله مللن ! كوللا ُحنللل

ف للا آَ  ! الشللكرة احملرمللة؛ أِللرت عهيِوللا أمللارة ال واُللة؛ بسللقو  لَللاس ا نللة عللن جسللنُِوا
َُنللا للا فَلََللَنتغ  فَللَأَكالَ : )قللال بعللاىل. عهيلله السللال  ك يَللا ح َِ نلغ َوا مت َِ للَفانت  َِّطَفتَقللا! َ ََوللا َسللوغآبَل ََيغصت
َنعلللةت  لللن ََِّرقت ا غ َولللا مت ِت َََ  َربعلللَه فَل َلللَون. َعَهيغ َل كلللَلك حلللىت (. 191:طللله()ََِّعَصلللى آ ( بهقعلللى)ِّمل ُللل

 ًِ َََ  : )ِّذللك قولله بعلاىل! كهوات الحوبلة ملن ربله فحلاْ عهيله؛ فكانلو لله بلَلك كلفا فَلحَلَهقعلى آ
للن رعب للهت َكهتَوللات   يم مت َْ الللرعحت للَو الحلعللوعا َِ َْ َعَهيغللهت إتنعللَه  فِللو عهيلله السللال  كللان يف (. 17:الَقللرة()فَلحَللا

َل اهلل عهيله  حاجة كنُنة إىل كِْ ُفعهه أِّ ُقوله؛ ليحْو إىل اهلل، لكنه ال ُنرا كي   فلأن
لللْ . كهولللات الحوبلللة؛ ليحلللْو ِبلللا ِللو ِّعِّجللله إىل اهلل بعلللاىل  -برمححلله بعلللاىل  - كولللا ُقلللول   –ِِّ
للللنَ : )قوللللله بعللللاىل - فسللللرِّن ا نَللللا أَنَفَسللللَنا َِّإتن ملعغ بَل غفتللللرغ لَنَللللا َِّبَلرغمَحغنَللللا لََنَكللللوَننع مت  قَللللاالَ َربلعنَللللا أََهوغ

نَ  للرُت َاست َلو اآلُللات عهللى مللوطن احلاجللة مللن قهَلله؛ حللىت ( 91:ا عللراو()اِلغ فَوكللَر مللا أن بنللل
ِّكلان آَ  عهيله السلال  ! ُلو  القياملة نطقو ِبا ا وار  ِّا كواق؛ فكانو لله الحوبلة َخَهقلاً إىل
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َََ  متلن (: )الحهقلْ)ِّذلك بأخَه كهوات الحوبة ملن ربله عهلى سلَيا ! ِبَا أِّل الحوابني فَلحَلَهقعلى آ
 (!رعب هت َكهتَوات  

ِّاَخلا ! فلقن اهلل جلا جاللله َياطَلك أنلو! فعننما بقرأ القرآن إذن؛ اسحوذ ِّأنصلو
ِنلاك حيلت بلرن ملن ا شلاِن ملا ال علني ! اللرمحنبوجنانك مشاِن القلرآن، فقنلك يف  ليافة 

ِّبلللَلك جلللٍر إىل النلللاس يف ِلللَا (. 63()!رأت، ِّال أذن مسعلللو، ِّال خطلللر عهلللى قهلللب بشلللر
كوللا محللا موسللى عهيلله ! حتوللا رسللالة القللرآن -بكللا بعقينابلله ِّأهوابلله  –العصللر العصلليب 

رت الشللِ لللحغ َللا كهولللًة كهوللًة عهللى ست وات ِّالشللَِات، ِّعهلللى السللال  مللن قَللا عصلللاه، فحَلهغقتللْ آَُاهتت
َْ بَلَهقعلللَ  َملللا َُلللافتَكونَ ! )سلللائر ا ِلللواِ ِّا َِّاِ للل

ِت َلللَق ََِّبطَلللَا َملللا َكلللانَواغ َُلعغَوهَلللونَ . فَلللقتَذا  . فَلَوقَلللَذ احلغ
نَ  َنالتللللللللللَك َِّانَقَهََلللللللللللواغ َصللللللللللاغترُت َِ نتُنَ ! فَل َهتََللللللللللواغ  للللللللللَحَرَة َسللللللللللاجت َْ السع للللللللللل

ْ  . َِّأَلغقت قَلللللللللللاَلواغ آَمنعللللللللللا بتلللللللللللرت
 (.191-117: ا عراو!()الغَعاَلوتنيَ 

َمللان، عهللى الللنفس ِّعهللى ا حوللذ، كوللا كللان يف   نعللم، ذلللك ِللو فعللا القللرآن يف ِللَا ال
 .كا عمان، لكن  ن باله حق بالِّبه

حهقلى قهََلك ِناُلَة  ميَحك رسالَة الكهوات، فحشعر معاناهتا، ُِّ ِبَا ا نِيف إذن بحهقى ع
قلللى حقيقلللة ملللناٍر اإلميلللان، بشلللاِن ذللللك اآلُلللات، فيشلللعر مكابلللناهتا، ِّجتلللن نفَسلللَك أنلللك بجر 

َلة أعهلى  -بقذن اهلل  –فال ميضْ عهيِا إال ِّقو ِّجيَ حىت براِا ! ِّبَصره قن حتوللو إىل منلل
صلل  ! ملن منللاعل الصلال  ِّاإلصللال ؛ فحححلول ا عانللاة إىل للَة، ِّبصلل  ا كابلنة إىل حللالِّة ُِّ

 .ِّإيا ا وفعق من ِّفقه اهلل. اِلوو إىل أمان
ة، ِّذلك ِو منِاجِا  ن كاِ أن ُحخَ إىل ربه سَيالً بهك ِْ ا  !لفطُر

ْ -ِْ مصطهحاهتا ا فحاحية  - أركانها فيتةِّأما  ِِّ: 
 اإلخالُص مجاهدةً  -1
 اآلِخرُة لايةً  -2
 القرآُن مدرسةً  -3
 الربانيُة برنامجاً  -4
 العلُم طريقةً  -5
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 الحكمُة صبغةً  -6
و  :فأما الركن ا ِّل، ِِّ

لا اللَا بنطلوا عهيله، ملا ِلْ ِماِّللة : دةً اإلخالُص مجاه - ِع لة، َِِّمَ فِو َفاَل الفطُر
ِّقلن , إلعاَة بناِ النفس عهى ما بنيو عهيه أِّل ما خهقو، ِّقن كان أِّل بنائِا عهلى الفطلرة

لة . سَق أن أصا الفطرة اإلنسانية إيا ِو إخال  الحوحيلن هلل ْر العلا ني فكلان ملناَر الفطُر
ُلة، ِّحلنه َِّن سلواه، ِّنَلَ سلائر  إيلا -َعلوًة ِّبربيلًة  - ِلو عهلى إفلراَ اهلل جلاع جاللَله بالعََو

فسائر ا عوال ِّالعَاَات يف اإلسال  إيا ِْ خاَمة .  رِّْ الشرك ِّالشركاِ، أاِرا ِّباطنا
للو مقيللاس صللححِا ِّفسللاَِا.  للَا الللركن الللركني، ِّفللرِّ   للَا ا صللا الع لليم . ِللو غاُحِللا، ِِّ

 -كوللا جعهلله اهلل يف كحابلله، ِّبَليلعنَللَه الرسللوَل يف منِاجلله   –َ  ِّلللَلك ِّجللب أن َأعللا اإلخللال
 !مناَر النُن ِّالنعوة مجيعا، ِّإال صار العوا اإلسالمْ كهه إىل احنراو ِّ الل

إال أن إخللال  الحوحيللن للليس  للَر معهومللات بَلَهقعللن، ِّال من ومللات َبسللح ِر، بللا ِللو 
ِّلَلك قيننا ركنيحله ! ال إال مكاِنة ِّمكابنةحقيقةهلل إميانيةهلل ع وى، َِّخَهقهلل قرآين عويق، ال َُن

قللة الححقللق بلله؛ بقولنللا إذ مقحضللاه راجللذ إىل معلل  السلل  إىل ". اإلخللالَ   اِللنةً : "بَيللان طُر
للق الفنللاِ يف طاعحلله؛ لححقيللق خللالال العَنُللة للله ِّحللنه جللا عللاله، حللىت ال َُقللى  اهلل عهللى طُر

ابلك، ال لاِرة ِّالَاطنلة، فانيلة يف فحكعا كا رغائَلك ِّكلا أِوائلك ِّكلا ذر ! منك كِْ لسواه
قصللنه ِللو جللا جالللله، حللىت ُححقللق لللك َِّا  الشللَِو لعَللنُحك الكامهللة للله، فللال بكللون يف 

ْ  ! )كلللِْ ملللن عَاَبلللك ِّعاَابلللك إال بلللاهلل ِّلللله َ هللت َر قَلللاغ إتنع َصلللاَلتت ََِّنَسلللكتْ ََِِّمغيَلللااغ ََِّاَلللاتت
لتَك أَمت . الغَعاَلوتنيَ  ََ َك َلَه َِّبت هتوتنيَ الَ َكرُت  (.161-169: ا نعا ()رغَت َِّأَنَا َأِّعَل الغَوسغ

َِا ِو ا قصن ا ساس من ا نرسة القرآنية، ِّال اُة الكلن للناميف الربانية، ِّا لامذ 
للة قللة الحخهللق مقاملله، . ا للانذ  فِللو  الفطُر فوللن أراَ اإلخللال  حقيقللًة، ِّجللب أن ُححقللق بطُر

َله، ِّإال كلللان ِّلللليس للللَلك َِّن مكابلللنة ! الللن ُحوللل  عهلللى اهلل ا ملللاين ِّمعلللرٍا الرقلللْ إىل منلللل
 .ِّإيا ا وفق من ِّفقه اهلل! القرآن ِّ اِنة النفس به من سَيا

و  :ِّأما الركن الثاين، ِِّ
َان الناعيلة ا لؤمن لحقلومي صلفاِ َُنله، ِّبوصلهحه لضلَا مسلار : اآلِخرُة َلايةً  - فِو مي

كولا اربلَا   -صلهى اهلل عهيله ِّسلهم  -ل اهلل ِّما اربَا كِْ يف كحلاْ اهلل ِّسلنة رسلو . َعوبه
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َذلتلَك َُلوَعَ  بتلهت َملن : )عهلى حنلو ملا يف قولله بعلاىل! ركن اإلميان باهلل بركن اإلميلان بلاليو  اآلخلر
للرت  للنَكمغ ُلَللؤغمتَن بتللاهللت َِّالغيَلللوغ ت اآلخت للو يف الكحللاْ ِّالسللنة أكثللر مللن أن (. 919: الَقللرة()َكللاَن مت ِِّ

َلة اإلخللال  يف إميانلله بللاهلل جللا إذ اإلميللان بللاآلخ! حيصللى رة ِللو حللاَا العَللن إىل حتقيللق منللل
للق اآلخللرة لهوللؤمنني، قللال عهيلله . عللاله ِّلللَلك كللان ِللَا الَيللان النَللوا العكيللب يف رسللم طُر

َرَة مَهعَه َجَعلَا اهللَ غتنَلاَه يف قَلهغَتلهت، ِّمجلَذ لله مشهَله، ِّ أبحله اللننيا : )الصالة ِّالسال  َمنغ َكاَنوت اآلخت
للْ  للَرَه بللني عينيلله !رَاغتَوللةهلل ِِّ للَن  !ِّفَلللرعَق عهيللهت مَشغهَللهَ  !َِّمللنغ َكانَللوت الللَننيا مَهعللَه جعللَا اهللَ فَلقغ ِّمل َُأغبتللهت مت

َر َلهَ   (64()!الَننلغَيا إالع َما َقن 
لق  فاحلضور ا خرِّا النائم يف ِّجلنان ا لؤمن أعهله آمنلا ملن فل  الشلِوات، ِّملن بُر

ِّعللنَ  العللل عهللى ِللَا ا علل  الع لليم يف ! ات ِّبللنمر احلركللاتاإلغللراِات، الللِت بفسللن الللنعو 
إىل محاِللللات  -أ  كللللان موقعلللله احلركللللْ يف العهللللم ِّالعوللللا  -اإلسللللال  بالنواجللللَ َمهغللللق  بللللا ِر 

ا ! الضلالل ر العقيللنة اإلسلالمية، ِّمللآل العللامل الوجللَو ذلللك أن قضللية احليللاة اآلخلرة ِللْ جللِو
َيَلللللاَة اللللللَننلغيَ ! )كهللللله َتهت احلغ للللل َِ َيَللللللَواَن لَلللللوغ َكلللللانَوا ََِّملللللا  َْ احلغ للللل

لللللَرَة  َت اَر اآلخت ا إتالع َ غلللللوهلل ََِّلعتلللللبهلل َِّإتنع اللللللنع
 (.62:العنكَوت!()َُلعغَهَوونَ 

لللا ُنَ لللْ لكثللل  ملللن احلركلللات اإلسلللالمية، أن  ِّأحسلللب أن ِلللَه احلقيقلللة الع ولللى َلوتوع
َاهنلللا اهتلللا، عهلللى مي ه للللنن بعضلللِا ملللن ِّذللللك لتَولللا كلللاِننا! براجلللذ بصلللوراهتا، ِّبرا ِلللا، ِّأِّلُو
يف سللياق الحنللافس احملوللو  مللذ احلركللات ! احنللراو  عللن ِّعللن جنللة اآلخللرة إىل ِّعللن جنللة ا ره

َاْ العهوانيلللة ة ِّا حللل َرَجلللاهلل  –بهللله الناعيلللة إليللله  –ِّإيلللا ا لللؤمن الصلللاَق ِبلللَا اللللنُن ! اليسلللاُر
لَرةت  فَ ! )أخلرِّا بالقصللن ا ِّل للَن اآلخت َيَللاةت اللَننلغَيا مت ليَحم بتاحلغ للَرةت أََر ت َيَللاةت اللَننلغَيا يفت اآلخت َوللا َمحَلاَ  احلغ

 (.18: الحوبة!()إتالع قَهتياهلل 
ة بأهنا جتعا لكلا حقيقلة ملن حقلائق اللنُن ملا جعهله اهلل  لا ملن احلكلم  ِّبحويَ الفطُر

عوةً  رت، يف الصورة الكهية ليفسال  َُناً َِّ  ن ذلك من خصائال الفطلرة، ِّملن صلفاهتا . ِّالَقنغ
لل الَابيللة، مللا ِلل ِّمللن ِنللا كللان الللركن . ْ ا يللأة ا ِّىل لهللنُن، قَللا أن ُصلليَِا الح يلل  ِّالححُر

للة ــةً " :الثللاين مللن أركللان الللنعوة الفطُر ــرُة لاي نَا بال اُللة؛ حللىت ال َُقللى ِللَا ا علل  "اآلِخ ، ِّقَليعللنغ
للة يف ا للنل الكالمللْ، بللا ليصللَ  ِللنفا ِمللنَا ِّا للحا، لكللا عوللا  حَلليس الحصللورات الن ُر
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بلله نيللَا ر للى اهلل، ِّالفللوع بلالنعيم ا قلليم يف جنللات اِلهللن، ِّالنكللاة مللن عللَاْ  إسلالمْ َُلرغَجللى
َُن بنعوحله، اللناخهني يف رمححله. ا حيم َُللوغَ  الَ َُنَفلَذ ! )أاَل جعه  اهلل ِّإُاك ُا صا  ملن الفلائ

 (.82-88:الشعراِ!()َمالهلل َِّالَ بَلَنوَن إتالع َمنغ أََبى اهلَل بتَقهغب  َسهتيم  
وِّأما الرك  :ن الثالت، ِِّ

لللة، ملللا ِلللْ قائولللة أساسلللا عهلللى بهقلللْ : القـــرآُن مدرســـةً  - فِلللو الصلللَ ة العاملللة لهفطُر
ِّقن بَني أال إمكلان إلصلال  . رساالت القرآن، سواِ عل براميف الربانية أِّ عل  الس القرآن

َتَل أساسلا  لَا القصلن الربلاين الع ليم ملا  –فلالقرآن . الفطرة اإلنسلانية إال بلالقرآن،  نله إيلا أَنغل
نلللله  ِللللو كحللللاْ إصللللال  الفطللللرة اإلنسللللانية  -ِللللو كللللال  خللللالق اإلنسللللان، العهلللليم بأسللللرار بكُو

ة منرسة قرآنية بالنرجة ا ِّىل. ِّصيانحِا  (.65)ِّمن ِنا كانو الفطُر
و  :ِّأما الركن الرابذ، ِِّ

لللة الرئيسلللة، ا اَفلللة إىل جلللُريف طَقلللة : الربانيـــُة برنامجـــاً  - فِلللو أحلللن مسلللالكِا الجربُو
للللم طائفللللة الربللللانيني احلللللامهني لرسللللالة القللللرآن، ا شللللح هني بنعوبلللله يف النللللاس  الللللنعاة ا للللربني، ِِّ

ِّلَلك جعهنا  لا . أمجعني، ما ُقحضيه مفِو  الربانية من مقا  إمياين ع يم، ِّفقه َعوا محني
ناه مللن  وللو  اآلُللات النالللة عهللى أخللالق الربللانيني، ِّخصللو   برنا للا قرآنيللا خاصللا، اسللحقُر

للة، الراميللة إىل جللُريف منلل اع م اإلميانيللة، ِّمللا بقحضلليه مللن العهللم ِّاحلكوللة، معللَععاً بالَيانللات النَُو
 .أئوة ا نن يف النُن

و  :ِّأما الركن اِلامس، ِِّ
فِللو راجللذ إىل كللون العهللو  الشللرعية أساسللا، ِّمناِكِللا االسللحناللية : العلــُم طريقــةً  -

ِْ ا سهك ا ساس لَناِ عهم الناس باهلل ِّبنُنه، ِّاالجحِاَُة، ِّقواعنِا النقنُة ِّالحأصيهية، 
عًة، ِّبربيللًة ِّسللهوكاً  للة لهخرافيللة، ِّال لهِوائيللة الشخصللانية. عقيللنًة، ِّكللُر . فللال مكللان يف الفطُر

للة، لكللا ا سللهوني، احلللن ا َ  مللن العهللم الشللرعْ،  ِّمللن ِنللا ِّجللب أن حتوللا رسللاالت الفطُر
عةً  ا عهلو  ملن اللنُن "ِّذلك ِو ا سلوى عنلن العهولاِ بلل. الَا ال َُعَن اهلل إال به، عقينًة ِّكُر

نَ لللاِ الشلللَاْ  –يف الوقلللو نفسللله  -مث حتلللره ". ملللا ال ََُسلللَذ ا سلللهَم جِهَللله"، أِّ "بالضلللرِّرة

                                                           
قن فصهنا ذللك ملا ُكفلْ، فيولا سلَق ملن بيلان، ِّكلَا يف ملواطن بقلنمي برنلاميف الربانيلة ِّمفِلو   لالس  65

 .القرآن، فال َاعْ ليفطالة



 21 

عهى حتقيق ِّاجب الوقو، من الحفرغ لطهب العهلم الشلرعْ، بشلرِّطه الحخصصلية؛ ِّذللك  لن 
يعلللةت "كحابنلللا   ا ملللة بأجيلللال العهولللاِ الربلللانيني، عهلللى ملللا بينلللاه يف فلللَلك ِلللنو ". مفِلللو  الَعالتوت

لللا، يف كلللا مشلللرِّ  َعلللوا، انحصلللب لحكنُلللن اللللنُن  ا فقُر اسلللجرابيكْ، ِّجلللب أن ُكلللون عولللَو
 .ِّما الحوفيق إال باهلل. بصنق ِّ نُة

و  :ِّأما الركن الساَس، ِِّ
ِّقن كان غيلاْ احلكولة . فِو صوا  ا مان لس  العوا النعوا :الحكمُة صبغةً  -
ا، أِّ احنرافِللا سللََا رئيسللا ِّاحلكوللة يف العوللا الللنعوا . يف ِللالك كثلل  مللن الللنعوات ِّانللنثاِر

رت ا ناسلب: "ِْ يف  -فِلْ إذن راجعلة ". اجلاذ اإلجلراِ ا ناسلب، يف الوقلو ا ناسلب، بالَقلنغ
َن الحلعقغنتُرت ِّالحنب : إىل كهوة ِّاحنة جامعة ِْ -النِاُة   .َحسغ

َلَحَحقعَق منِا بأمُرن، أحنمها   يبُِّ الفقه يف اللنُن : فأما الكسيب فِو. كسيب ِّاآلخر ِِّ
َعام للللللهت " حتقيللللللق ا نللللللا "معنللللللاه ا نِكللللللْ، ِّخاصللللللة منلللللله مللللللا ُسللللللوى عنللللللن ا صللللللوليني بفقلللللله 

لات ِّفقله ا واعنلات، ِّملا ُنلنٍر فيِولا ملن قواعلن الحلنٍر (66)ِّخاص ه نخا فيه فقه ا ِّلُو ُِّ ،
 .ِّالحهط  ِّالحجرس

يب فِلللو حخهلللق مقاملللات الحقلللون ِّاللللور ، إذ ِلللْ سلللَب ِّ لللذ راجلللذ إىل ال: ِّأملللا اللللِو
َلة الحعره لنفحات اهلل، اللِت بفلح  الَصلائر ِّبنل  السلرائر لو معل  الفرقلان يف . ا ؤمن يف منل ِِّ

َتَُن آَمَنواغ إَن بَلحلعَقواغ اهلَل َأغَعلا لعَكلمغ فَلرغقَانلاً َََُِّكف لرغ َعلنَكمغ َسلي َ ابتكَ : )قوله بعاىل ا الع َِ مغ ََُِّل غفتلرغ ُتا أََُل
َِّابلعَقلواغ اهلَل ََُِّلَعه َوَكلَم اهللَ َِّاهللَ : )ِّكَا قوله بعاىل(. 92: ا نفال()َلَكمغ َِّاهللَ َذِّ الغَفضغات الغَع تيمت 

ِ  َعهتيمهلل  ْغ ِّيف َِا السياق أسنن اهلل بعلاىل فعلا إبيلان احلكولة لنفسله (. 989: الَقرة()بتَكا  َك
و قوله بعاىل بعاىل؛ لنفْ مطهقت كسَيحِا عن َِ ََِّمن َُلؤغَت : )اإلنسان، ِِّ َوَة َمن ََُشا َُؤتت احلغتكغ

ْت  َلواغ ا َلغََا َعكعَر إتالع أِّغ اً َكثت اً ََِّما َُ َ َخ غ َوَة فَلَقنغ أِّتت  (.962: الَقرة()احلغتكغ
مللا فللح  اهلل للله مللن العهللم  -ِّقللن كللان كلليخ ا قاصللن أبللو إسللحاق الشللاطيب رمحلله اهلل 

ملللن أمِلللر العهولللاِ الربلللانيني فقِلللاً  لللَه احلقلللائق ِّبعَللل ا عنِلللا، بشلللقيِا الكسللليب  -ولللة ِّاحلك
يب ت عنللللله يف ذللللللك إكلللللراقات عكيَلللللة، يف نصلللللو  كلللللىت ملللللن كحابللللله الرائلللللن . ِّاللللللِو ِّقلللللن َِّر
للن، قللال . ا وافقللات يف ِّصلل  العللامل الربللاين  -رمحلله اهلل  -ِّلنللا أن يفحللار منِللا ِللَا الللنال الفُر

                                                           
 .2/27: يف كحاْ ا وافقات لهشاطيب -إذا بشاِ  –ان ر بفصيا ذلك   66
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بللا ُللرِّب بصلل ار العهللم قَللا  ! َغَكَر لهوَحللن  مللن العهللم مللا ِللو حلل  ا نحِللْالَ َُلل: )احلكلليم أنلله
وقد فرإ العلما  ميائل، مما ق يجوه الفتيـا بهـا، وإن كانـت صـحيحة فـى نظـر . كَلاره
َاهنا؛ )...(  !الفقه فانظر فـي ِّ ابطه أنك بعره مسألحك عهى الشُرعة، فقن صحو ىف مي

ًمــان وأهلــه فــَّن لــم يــؤد ذكرهــا إلــى مفيــدة؛ فاعرضــها فــى ! مآلهــا بالنيــبة إلــى حــاس ال
ذهنــك علــى العقــوس، فــَّن قبلتهــا فلــك أن تــتكلم فيهــا، إمــا علــى العمــوم إن كانــت ممــا 

وإن لـم . تقبلها العقوس علـى العمـوم، وإمـا علـى الخ ـوص إن كانـت ليـر قئقـة بـالعموم
عية يكن لميألتك هدا المياغ؛ فاليكوت عنها هـو الجـاري علـى وفـ  الم ـلحة الشـر 

 .(67()!والعقلية
لة أن حيلر  عهلى  َلة من العهلم الربلاين، ِّجلب عهلى اللناخا يف منرسلة الفطُر َه منل ِِّ
الححقق بأسَاِبا، ِّالحخهق بشرِّطِا؛ عسى أن ُكون من أِهِا، ِّللو عهلى مسلحون ا لنِيف يف 

ِّمنرسلة القلرآن . ا ال النعوا، إن مل ُكن من أِا االخحصا  الشرعْ ِّاالجحِلاَ الفقِلْ
هلْل رباين صاو، كفيهلة بححقيلق ذللك لهصلاَقني ملن طالِبلا، ملا أعلا احلكولة  ما َر  –ِْ َمشغ

لللة  بنائِلللا؛ ِّللللَلك جعهنلللا اللللركن ا خللل  ملللن  -بلللقذن اهلل  لللة يف الحصلللرفات النعُو ُر صلللفة جِو
 .كَلك، ِّاهلل ا وفق لهخ  ِّا عني عهيه(. احلكوة صَ ةً : )أركاهنا

لللة السلللحة ِّحنسلللب أن اللللنخول يف برا ِلللا القرآنيلللة، ملللن . بهلللك إذن ِلللْ أركلللان الفطُر
ة، كفيا بالححقق الحهقائْ ِبا، ركنا ركنا ِّلة ملن . خالل مسالكِا الجربُو ِّإيا ذكرناِا ِِنا مع

ِّاهلل . بللللاْ ذكللللر ا قاصللللن قَللللا الوسللللائا؛ حللللىت بكللللون بهللللك عونللللا عهللللى حسللللن بطَيللللق ِللللَه
 .ا سحعان
ْالميالك التربوية للفطرية فثالاةِّأما  ِِّ ،: 
 .جال  القرآن لتلق ي حقائ  اإليمان، والتخل  بمقتضياتهام -1

 .بالغ رساقت ا  بدعوة النا  إليه -2

                                                           
67
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رباطــــــات الفطريــــــة، بمــــــا تتضــــــمنه مــــــن صــــــلوات وأوراد معنويــــــة؛  للتغديــــــة  -3
 (68).الفردية

:ِّبيان ذلك ِو كوا ُهْ



 اْلَمَياِلُك التربويُة للِفْطرِيَّةِ 
لَة لحكنُلنت بنلا  ووعلة ملن ا سلالك الحعَنُلة اللِت بقلَو : ِت الفتطغلَرةت، ِلْالغَوَسالتَك الجربُو

َاجللله ِّأفكلللاره؛  العَلللن إىل اهلل، فَلحَلَقلللو َ  َملللا َكلللاَه ملللن أخالقللله ِّطَاعللله، َِّبصللله  ملللا فسلللن ملللن م
ربه، عَللللناً خالصللللاً هلل، مث بربقللللْ بلللله عللللل مللللناٍر  ليسللللحقيم عهللللى خللللالال فطربلللله، ِّصللللفاِ سللللُر

ََقا ت  ُقتيعةت  الربانية؛ إىل أن ُحخهعق مت َحَحقعَق بته -إن كاِ اهلل  –الص ن  ُِّ. 
ِا كوا ُهْ ْ ثالثة مسالك، نوَر ِِّ: 

 الدخوس في مجال  القرآن: الميلك الوس -
للللة لتحَلَهق للللْ آُللللات القللللرآن، ِّالحخهللللق بأخالقِللللا ِّرقائقِللللا اإلميانيللللة،  للللْ  للللالس بربُو ِِّ

للْ بقللو  ع. ِّالححقللق ِبللا، بعهوللا ِّبعهيوللا، ِّبللنبراً ِّمنارسللةً  هللى ِّأللائ  النَللوة الللثالذ، الللِت ِِّ
ِْ: 

 التالوة بمنه  التلقي -1
ًكية بمنه  التدبر -2  الت
 (.69)تعليم الكتاب والحكمة بمنه  التدار  -3

سحعان عهى إعناَ القهب ِّهتي حه لهحهقْ بقيا  الهيا، ِّلك أن جحار لنفسلك ليهلة  ُِّ– 
أسلَو  عهلى  ، مرة كلا(70)بقو  فيِا بنحو مائة آُة من القرآن -عهى حسب أرِّو عوهك 

                                                           
: يف ثلللالذ خطلللوات، بصلللي ة -بكحابنلللا بلللالغ الرسلللالة القرآنيلللة  –جعهنلللا ذللللك فيولللا كحَنلللا ملللن قَلللا   68
َا  الرباطات، ِّبَهيل الرساالت) َا  " الرباطات"ِّكان الكال  عن (. اغحنا  ا السات، ِّالح مقصلورا عهلى الحل

ة لهولؤمن فعلالً ِّبركلاً،  ا ساجن، لكننا بوسعنا ِِنا  عهِا محَوعة بأعولال أخلرن ملن أِّراَ الفطلرة الضلرُِّر
ْت َِّأَقتلللمت الصعلللالَ اَ )): ملللا ُقحضللليه قولللله بعلللاىلعهلللى  لللَن الغكتحَلللا َْ إتلَيغلللَك مت للل لللى َعلللنت إتنع الصعلللالَ  !ةَ بغلللَا َملللا أِّحت َِ َة بَلنلغ

َشاِ َِّالغَونَكرت  ََلرَ  !الغَفحغ َر اهللت َأكغ َتكغ نَلَعونَ  !ََِّل  .ِّباهلل بعاىل الحوفيق. (25: العنكَوت(()!َِّاهللَ َُلعغَهَم َما َبصغ
 22-15":  الس القرآن"ذلك مفصال يف كحيب قن بينا   69
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ِّإذا أمكلن أن . ا قا، عسى أن ُص  ذلك لك عاًَة ُومية، بحنقا خال لا علل منلاعل القلرآن
للق  –نححللنذ  ؛ فقنلله حيسللن اإلكثللار مللن القيللا  "حتقيللق ا نللا  الجربللوا"عللن  -يف بناُللة الطُر

ِّذلللك  للا بسللورة الفرقللان يف الركعللة ا ِّىل، ِّبسللورة احلنُللن يف الركعللة الثانيللة، أِّ بسللورة ا هللك؛ 
 ! َه السور ِّأمثا ا من بُراق ع يم  مراه َِا العصر العصيب

كوا حيسن أن بكون سورَة الفرقان خاصة، اا ََُلنأ بحعهوله ملن القلرآن الكلرمي، حف لاً 
َملنغ . ِّمنارسًة ِّبنبراً؛  هنا باْ ع يم من أبواْ القرآن، ِّمنخا فسي  من مناخهه الكلن

إذ فيِا ملن ! ية، ِّحتقق مناع ا الربانية؛ نال من كنوعه الوف ة فضال ع يواَجَهعَق رقائقِا اإلميان
، عيونا بحلنفق بلا نوار ِّالهطلائ  ِّاللكلات، ملن بلناُحِا إىل هناُحِلا؛  َْ ا سرار الَعَكَب الَعَكا

َنَه  ن أن ُهيف إىل مسلالك القلرآ –بعن جهقه بأخالقِا ِّحتققه مناع ا  -ما ُكفْ السالَك ِّمَيَك 
كون من ! مجيعِا  (71!)حقيقةً ( عَاَ الرمحن)ُِّ

لللو  لللالس قرآنيلللة لحخلللُريف اللللنعاة القلللائوني عهلللى  هحللق ِبلللَا ا سلللهك فلللر  أصللليا، ِِّ ُِّ
لا خاصلا، منحقلى ملن نصلو  .  الس القرآن يف الناس، ِّا ؤطُرن  ا ُعحونِّن فيه برنا ا بربُو

و ة، ِِّ  :القرآن الكرمي ِّالسنة النَُو
 خري  الدعاةبرنام  الربانية لت -
ــةإذ  ًام بحقائقــه  ِللْ: الرباني ــالقرآن، علــى اقلتــ مرتبــة اإلمامــة فــي مجاهــدة الــنف  ب

اإليمانية، والتخل  ِبِحْكَمِتِه الرحمانية؛ إخالصـاً ِ  أوًق؛ حتـى تفنـى فـي دعوتهـا عـن كـل 

                                                                                                                                                                      
َحبغ من ال لافهني): قال رسول اهلل صهى اهلل عهيه ِّسهم  70 ِّملن قلا  مائلة آُلة  ! من قا  بعشر آُات مل َُكغ

رِّاه أبلو َاَِّ ِّابلن حَلان، ِّصلححه ا لَلاين !( ِّمن قا  بأل  آُة َكحتَب ملن ا قنطلُرن! َكحتَب من القانحني
 . يف صحي  ا امذ الص 

ِّال سللورة مسيللو مثللا امسِللا، مللذ أن ! ُكفيللك مللن ذلللك إكللارًة أنع امسِللا ِللو أحللن أِللم أمسللاِ القللرآن 71
ة بنصله كثل  مث إن موقعِلا منفلح  عهلى أِّاسلا القلرآن، ِّللَلك فِلْ بلنخا بصللاحَِا . أمسلاِ القلرآن اللواَر

هِللا بللنِّر عهللى ِمللاِّر ِّمللن ِنللا كانللو آُاهتللا ك. إىل سللاحابه ِّباحابلله؛ ِّبفضللْ بلله إىل معارجلله ِّمقاصللنه
القرآن الكلن، بنِا بأصول اإلميان ِّحقيقة الحوحين ِّاإلخال ، فنالئا النَلوة، ِّحقلائق الَعلت ِّمشلاِن 

َكمت الحشُرذ ِّمجالله ِّللَلك كانلو خامتحِلا . القيامة، ِّالوعن ِّالوعين، ِّمواُعن العنل، ِّعتَلت القصال، مث حت
 .ِّما الحوفيق إال باهلل! ن إىل مناعل ا ِّلياِ ِّالصن ُقنيحتوا من مثار اإلميان ِّمنارجه ما ُربقْ بالعَ
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ام ام شهادًة بدلك على النا ، تربيًة ودعوًة،  !حظوظها، فال يقوم شي  منها إق   وبه
 .صبراً واحتياباً 

ِلللم ا منللاِ عهللى ِلللَا ا نِللٍا اللللنعوا، ِّالقللائوون بللله يف ا حوللذ، ِّاحللللامهون  الربــانيونِّ
عوًة، عهى ما قرره القرآن الكرمي يف غل  ملا آُلة، ملن مثلا قولله بعلاىل َولَــِكن ) :رسالحه، بربيًة َِّ

َْ  ُكونُوْا رَبَّانِي ينَ  َا َكنلَحمغ بَلَعه َولوَن الغكتحَلا َرَسلونَ مت َلا َكنلَحمغ َبنغ : ِّقولله بعلاىل(. 72:آل عولران.()َِّمت
ََِّاغ ) للا َِ َتَُن  للَهَوواغ لتهعلل َتَُن َأسغ َللا النعَتيَللوَن العلل للًنن َِّنَللورهلل حَيغَكللَم ِبت َِ للا  َِ ََلغنَللا الحلعللوغرَاَة فتي َوالرَّبَـّـانِي وَن إتنعللا أَن

ْت اله لللهت َِّ  لللن كتحَلللا فت َواغ مت لللَححغ َلللا اسغ ََلللاَر مت َشلللوغنت َِّالَ َِّاَ حغ َناِ فَلللالَ َجغَشلللَواغ النعلللاَس َِّاخغ َِ َكلللانَواغ َعَهيغلللهت َكللل
حَلَرِّاغ بتآَُاتت مَثَناً قَهتيالً   (.22:ا ائنة()َبشغ

ََِم : )ِّكللَا قوللله سللَحانه للا َِ َو الرَّبَّــانِي وَن لَللوغالَ َُلنلغ للَم الَسللحغ ِت هت َ ََِّأكغ مثغ ََللاَر َعللن قَلللوغ تتَم اإلت َِّاَ حغ
نَلَعونَ لََت غَس َما    (.61: ا ائنة()َكانَواغ َُصغ

ا البنت َعَعاس  يف صحيحه  -رمحه اهلل  -ِّقن أَِّر اإلما  الَخارا  ر ْ اهلل  -قوالً بفسُ 
للاَِ ": َكونَللوا َربعللانتي نيَ : )"قللال -عنِوللا  َِ َِ فَلَق : ِّقللال اإلمللا  الَخللارا بعللن ذلللك كللارحا(. َحَهَوللا

َ : ََُِّلَقالَ ) َتا : الرعبعاينت َ ارت الغعتهغمت قَلَغَا كتََارتهت الع  (.72.()َُلَرِّب  النعاَس بتصت
لللة،  ِّملللن ِنلللا فا ملللة يف حاجلللة ماسلللة إىل جلللُريف طائفلللة عُرضلللة ملللن ِلللَه النولللاٍذ النعُو

 (.73)ِّبثِم يف كا منطقة ِّقطا ؛ لهقيا  بنِّر جتنُن النُن، عهى مواُعن العهم ِّاحلكوة
 .بالغ الرساقت: الميلك الثاني -

لللو راجلللذ إ َا  اللللنعوا ليفنسلللان ا سلللهمِِّ ِّذللللك لتَولللا بعهلللق بللله ملللن أِلللم . ىل ِّاجلللب االلحللل
يف أملللر  -صلللهى اهلل عهيللله ِّسلللهم  -قلللال ". الرسلللالية: "صلللفات ملللا انحسلللب إليللله ملللن اإلسلللال 

ِّملن ِنلا كلان  ا حولذ اإلسلالمْ كهله مجاعلة (. 74!()بَله  َلوا عل  ِّ للو آُلةً : )مطهق لكا ا مة
ة بطَيعحه، ِّحياة إصالح مقحضلى  -إنله ملَ أعهلن أنع ِمولناً رسلول اهلل، بقهلن . ية بفطربلهَعُو

 -فهلليس عَثللا أن حيللل النلليب صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم . مِوللة الللنعوة إىل اهلل -عقيللنة االبَللا  
                                                           

 .صحي  الَخارا، كحاْ العهم، باْ العهم قَا القول ِّالعوا  72
ن كخصية الناعية الرباين، يف متِين   73 نا بعل ا عامل ا نِكية؛ لحكُو  ".برناميف الربانية"قن أَِّر
 .أخرجه الَخارا  74
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فَلَوالهعلهت َ نغ ) :عهى النعوة إىل اِلل  ِّا لنن، كولا يف قولله -بكا ِّسائا الححُرل ِّالحشكيذ 
نتَا الهعَه بتَك رَ  ِغ ناً َخيلغرهلل َلَك متنغ مَحغرت النلعَعمت َُل  (.75!()َجالً َِّاحت

للة  لللَه ا مللة، يف قوللله بعلللاىل رتَجلللوغ ): ِّمللن ِنللا كلللِاَة اهلل باِلُ  لللَر أَمعللة  َأخغ َكنللَحمغ َخيلغ
نَللوَن بتللاهللت  للوغَن َعللنت الغَونَكللرت َِّبَلؤغمت َِ ة إهنللا صللف(. 441:آل عوللران()لتهنعللاست بَللأغَمَرَِّن بتللالغَوعغَرِّوت َِّبَلنلغ

 .عامة يف كا من أسهم هلل الواحن القِار، كا ُنال منِا عهى قنر طاقحه ِّمسؤِّليحه
. ِلللَا اللللنُن( خلللل)لكلللن ال بلللن ملللن بيلللان أن اللللَالغ اليلللو  يف ا سلللهوني لللليس بلللالغ 

ِّملا بقلْ اليلو  صلقذ يف ا ره مل بَه له قصلة الرسلالة اإلسلالمية، . فَلك أملر قلا  بله ا ِّللون
إبصللار احلقللائق القرآنيللة الللِت بحهللى ". إبصللار"هوون اليللو  يف حاجللة إىل ِّإيللا ا سلل. عهللى ا وهللة

للم عنِللا عوللون، عهللى حنللو مللا ِّصلل  اهلل سللَحانه يف قوللله َِمغ : )عهلليِم صللَا  مسللاِ، ِِّ َِّبَلللرَا
للللمغ الَ  للللَرِّنَ َُن َللللَرَِّن إتلَيغللللَك ََِِّ ََِّكللللَأُ ن م للللن آَُللللة  يفت : )، ِّقوللللله سللللَحانه(493:ا عللللراو()َُلَغصت

االسعَواَِّا َِ ا َمعغرتَ ونَ  تت َِّاَ رغهت مَيََرَِّن َعَهيلغ َِ فالَالغ الَا حنلن يف  (.415:ُوس ()ََِِّمغ َعنلغ
 .حاجة إليه إيا ِو بالغ الحَص ، ال بالغ الحخَ 

ملللللن (: 76)ِّأمللللا ماَبلللله فوللللا ذكرنلللللاه مللللن أصللللول الرسللللالة القرآنيلللللة، ِّبالغللللات القللللرآن
لل  بله، ِّاكحشلاو احليلاة اآلخلرة، ِّاكحشللاو اكحشلاو القلرآن الع ليم، ِّالحعلرو إىل اهلل ِّالح عُر

رِّ  الصهوات ِّحف  ا ِّقات، ِّحقيقلة اللنعوة إىل اِلل ، ِّحكولة ابَلا  السلنة؛ بَكيلًة ِّبعهولاً 
ِّبهللك ِللْ . ِّمفللابي  ذلللك كهلله يف كحللاْ اهلل ِّسللنة رسللول اهلل صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم. ِّحتهوللاً 

 .ِّأيفة  الس القرآن
ُللة ذات ا ثلر العويللق، خاصللة يف ِلَا العصللر، إيللا ِّمعهلو  أن مللن أِلم الوسللائا النعو 

ا ِّسواَِا يف ا مة؛ حىت بصَ  "  الس القرآن"ِْ بأسيس  َِ َهقت كوا ِّصفنا ِّبينا، ِّبكث  حت
َِا أساسللليا ملللن حركلللة النسلللييف االجحولللاعْ العلللا ، ِّبهلللون كلللا كلللرائحه االجحواعيلللة، عهلللى  جللل

اهلل كلاع النلاس، ِّيف كلا مناسلَة، ِّملن  فالناعيلة ا سلهم ُلنعو إىل. اخحالو طَقاهتا ِّقطاعاهتا
يف النِاُلة، ِلو أسلاس الحَكيلة ِّالحعهليم، ِِّمضلن الجربيلة " مجل  القـرآن"لكن  !عهى كا منل

                                                           
 .محفق عهيه  75
 ."بالغ الرسالة القرآنية" ِْ فصول كحابنا  76
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ن، ِّ للوان السلل  إىل اهلل إيللا ُللحم بللالرجو  " بللالغ الرسللاالت"ِّمللن ِنللا كللان مسللهك . ِّالحكللُو
 .بأسيساً ِّبوسيعاً "  الس القرآن"إىل مسهك 
َـــاُط الِفْطرِيَّـــِة، بمـــا يتضـــمنه مـــن صـــلوات وأوراد معنويـــة؛ : الـــ الميـــلك الث - رِب

ًم عن ذلك كله من فعل ال الحات وترك الموبقات. للتغدية الفردية  .وما يل
ة ِلو أعولال ِّاجَلات، ِّبلرِّك العملات، ِّأذكلار منلنِّبات، الا صل  أن : فربا  الفطُر

اِّ  عهيه –صهى اهلل عهيه ِّسهم  -الرسول  َمه َِّ با  الفطرا ِو معرٍا ا ؤمن النائم فالر . الح
ِّللللَلك فِلللو ُحضلللون با سلللاس، أفعلللاالً ِّاجَلللًة ! إىل اهلل، ِّحصلللنه ا نيلللذ ملللن كلللا فحنلللة أِّ آفلللة

َمِللا ا للؤمَن فعللالً ِّبركللاً أبللناً، عهللى أهنللا  -مللن ا عهللو  مللن الللنُن بالضللرِّرة  -ِّأخللرن ِمرمللًة  ُهح
ََك رََه أبللناً بللاهلل؛ إذغ ال ُصلل   للة بَلل سلل ه إىل اهلل إال ِبللا، كوللا سللجرن محهلله إن كللاِ أذكللار معنُو

ِّال اُلللَة منللله إيلللا ِلللْ إصلللال  صلللورة اللللنفس بحِلللََُِا ِّبشلللََُِا، ِّكلللَا بَكيحِلللا بح َُلللة . اهلل
َا  .لطائفِا؛ حىت بعَو إىل أصا فتطغَرهتت

االكللح ال بالصلهوات اِلوللس، ِّبكللا  -صللهى اهلل عهيلله ِّسلهم  -ِّقلن مسللى رسلول اهلل 
ِ، ِّمشْ إىل ا سلاجن، ِّملا انَل  علن ذللك كهله ملن سلوابق ِّلواحلق ملن ما بعهق ِبا من ِّ و 

َرُلغللَرَة  ففللْ احلللنُت الصللحي ت مللن رتَِّاَُللةت . "رِبَاطــاً : "االسللحعناَات ِّالعَللاَات َِ ر للْ اهلل  -َأِّبت 
َََلَكللمغ َعهَللى َمللا مَيغَحلل َأالَ )) :َصللهعى اهلل َعَهيغللهت ََِّسللهعَم قَللالَ  َرَسللوَل اهللت  َأنع  –عنلله  طَاَُللا َأ و اهللَ بتللهت اِلَغ

لََاَغ الغَوَ لوِت َعهَلى الغَوَكلارته :قَالَ  !بَلَهى َُا َرَسوَل اهللت  :قَاَلوا  ََُِّلرغَفَذ بتهت النعَرَجاتت  َطَلا  ،ت إتسغ ََِّكثلغلَرَة اِلغ
نت  فَــــَدِلُكُم  !بَــــاطُ فَــــَدِلُكُم الر   !فَــــَدِلُكُم الر بَــــاطُ  !بَلعغللللَن الصعلللاَلةت  َِّانغحت َللللاَر الصعللللالةت  ،إتىَل الغَوَسلللاجت

  . (77()!الر بَاطُ 
، ِبللَا الشللوول الجربللوا ا للامذ، "رباطــا"فكللون الصللالة ِّاالكللح ال مقللنماهتا ِّبوابعِللا 

الت ِّال فلالت ا صهًة لهعَن بربه، ِّعاصوا له ملن الل . فِلْ للَلك فعلاهلل ِّبلرك! إيا ِو باعحَاِر
ْ ذكر َائم هلل ِّللَلك  . ا بربلوا يف اإلسلال ِّبهك ِْ غاُة كا فعل". الربا "فَلك ِو . ِِّ

َامللللات ِّا ِّراَ، ِّأسللللاس كللللا  !كانللللو الصللللالة أع للللم كللللع ة عوهيللللة يف الللللنُن فِللللْ أ  االلح
ة مجيعا فالصالة إذا حتقق ِبلا العَلن صلنقا، ِّجهلق مقاصلنِا الشلرعية . ا ذكار الهف ية ِّا عنُو

للَن بغللَا َمللاَ : ))ِّاقللرأ إن كلل و قوللله بعللاىل! كانللو عَللاَة جامعللة مانعللة  –حقللا  َْ إتلَيغللَك مت لل ا أِّحت
                                                           

 .رِّاه مالك يف موط ه ِّمسهم يف صحيحه، كوا رِّاه أمحن ِّالجرمَا ِّالنسائْ  77
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ْت َِّأَقتلمت الصعلالَ  َشلاِ َِّالغَونَكلرت إتنع الصعلالَ  !ةَ الغكتَحا لى َعلنت الغَفحغ َِ ََللرَ  !َة بَلنلغ َر اهللت َأكغ َتكغ َِّاهللَ َُلعغهَلَم  !َِّلَل
نَلَعونَ   !َفَدِلُكُم الر بَـاطُ : )ِّصنق رسول اهلل صهى اهلل عهيه ِّسهم(. 25: العنكَوت(()!َما َبصغ

 (!َفَدِلُكُم الر بَاطُ  !ُكُم الر بَاطُ َفَدلِ 
للة الصللحيحة الللِت . ِّمللن ِنللا فقننللا مل نعحوللن يف ِللَا ا سللهك سللون منِللٍا السللنة النَُو

َ كر عهللى نللوعني، مهلللا. با عللاين أساسللاً  -يف  للال إصللال  اللللنفس  -اكللح هو  : حيللت إنع الللل
َعغَنوتاَ 

َر ا  َ كغ َتَا ِّال َر الَعَن َ كغ ن فيله ا سلهم نفسله بأعلناَ ِائهلة ملن  ِو: فالعنَا. ال الَا ُلِر
ِّعهللى ِللَا كللان أغهللب طللرق ! إخل، بهوغللا إىل اآلالو... ا ذكللار، بسللَيحا ِّهتهلليال ِّاسللح فارا

هة ِمفوفة با خاطر. الصوفية من ا حأخُرن خاصة ِّقهولا بصلا بصلاحَِا إىل ! ِّبهك طُرق طُو
 .بر ا مان

َر الغوَ : ِّأما النو  الثاين فِو َ كغ  .عغَنوتاَ ال
و قائم أساسلا عهلى قصلن ربلا ا لؤمن بربله أبلناً، بلا قوال ِّا فعلال ِّاللجرِّك حيلت . ِِّ

أحِللن العَللن ليحقللق يف كللا حركللة، ِّيف كللا كهوللة، ِّيف كللا ِيللأة، مللن سللائر ا فعللال ِّالللجرِّك 
رت  َ كغ . الحعَنُللة الللِت ُللنخا فيِللا، معناِللا الللَا َكللرعو للله؛ فيكللون بللَلك يف أعهللى مقامللات اللل

لللراً، كولللا يف قولللله بعلللاىلِّللللَل ينت َِّأَقتلللمت الصعلللاَلَة : )ك كانلللو الصلللالة ملللثال ِبلللَا ا عللل  ذتكغ فَاعغََلللنغ
رتا َتكغ للراً، كوللا يف قوللله بعللاىل(12: طلله()لتلل ََلغنَللا إتلَيغللَك : )، ِّكللان القللرآن أُضللا ِبللَا ا علل  ذتكغ َِّأَن

مغ ََِّلَعهع  ِت َ لتهنعلللاست َمللا نلَللَ َل إتلَللليغ َر لتحَََلللني  َ كغ لللَرِّنَ اللل للمغ َُلحَلَفكع ، كوللا كلللان بللرك الكَلللائر (22: النحللا()َِ
راً أُضا؛  ن الوقو  فيِا آن َ ال ُكون إال غفهة منه  -كهوا عر و لهوؤمن   –ِّا وبقات  ذتكغ

َكر لو  لن معل  الل ِّمثالله الوا ل  ملا َِّر يف احللنُت النَلوا ا حفلق عهيله، ملن . عن إميانه، ِِّ
لللو ملللؤمن، ِّال ُشلللْر اِلولللر حلللني ال ُلللَ : )قولللله صلللهى اهلل عهيللله ِّسلللهم ين ِِّ َاين حلللني ُللل ين الللل

للو مللؤمن، ِّال ُنِللب هنَللة ذات كللرو  للو مللؤمن، ِّال ُسللرق السللارق حللني ُسللرق ِِّ ُشللرِبا ِِّ
و مؤمن م حني ُنحَِِا ِِّ ، ِّذلك  ا  لَه ا فعلال ِّاللجرِّك (78!()ُرفذ الناس إليه فيِا أبصاِر
ة لهقهب، ِّإمناَ له ر َكر ِّغاُحهِّأ راِبا مجيعا من ب َُة قُو و مع  ال  .قائق اإلميان، ِِّ

َان،   نله الثابحلة يف السلنة الصلحيحة، ِّطََلق عهلى ِلَا ا يل َر العلنَا مواُع َ كغ ََ الل فقذا َأخت
ا أُضا، ِّكانو عنَُحه بابعة  َا القصن ة الِت بنيو عهلى . كان ذكرا معنُو  ن ا ذكار النَُو
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فا عللناَ . أساسللاً، ِّلضللوان ب َُللة القهللب ِبللاأعللناَ معينللة إيللا جعهحِللا ِّسلليهة لحعويللق ا عللاين 
 .فيِا بابعة لهوعاين ِّالعكس غ  صحي 
َكر الَسل  النَلوا ِّللَلك ملا ثَلو يف السلنة منله إال ملا ُلنِّر عهلى ا لرة . ِّذلك ِلو الل

ِّمل َُر ما أاِّع ذللك ليَهلل ا  لات . الواحنة ِّالثالذ مث العشرة حىت ا ائة، عهى أقصى بقنُر
َكر إيلا ِلو ربلا القهلْو بلاهلل، ِّالجرقلْ ِبلا علل ملناٍر إ! بهه اآلالو ذ القصلن الشلرعْ ملن الل

َا إيلا ُلحم بلالححقق ِّالحخهلق باحلقلائق اإلميانيلة ِّالصلفات الربانيلة. اإلميان ِّال ُكلون ذللك . ِِّ
َة باحلقللائق الرِّحيللة، ِّا حنرجللة  َا عهللى قهيللا ا لفللا ، ا كحنلل إال باإلرلار يف سللفائن ا علل ، بركيل

َكر، ِّالح َُلة اإلميانيلة با لق السل  إىل اهلل، ملا بحيحله لله ملن الحلنبر ِّالحل لعَن بربيًة ِّبَكيلًة يف طُر
عسلللى أن . ا نقطعلللة الن للل ، اللللِت بقلللو  بقعلللاَة بنلللاِ عورانللله الرِّحلللْ، ِّبلللرميم حصلللنه النفسلللْ

 عولال، ُنك  يف ابحالِاهتا يف  ال الحنافذ االجحولاعْ، ِّاالفححلان اللننيوا ملن أملور ا لال ِّا
 .ِّسائر معاره الشِوات ِّمواطنِا

عهوِللم -صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم  -ِّعهللى ذلللك ا نِللٍا كللان النلليب  . ُللنْر أصللحابه ُِّ
. يف نفسللله بنفسللله -عهيللله الصلللالة ِّالسلللال   -ِّكلللواِنه يف السلللنة كثللل ، بلللا ذللللك ِلللو فعهللله 

كفينللا مللن ذلللك مللا رِّاه مسللهم يف صللحيحه، مللن حللنُت للة بنللو ا ُِّ ُر حلللارذ أ  ا للؤمنني جُو
َْ الهعَه َعنِا أن النيب  ، خٍر من عننِا بكرة حني صهى الصلَ  -صهى اهلل عهيه ََِّسهعم  -َر ت

لْ يف مسلكنِا  لْ َبَسلَ َ   –ِِّ لْ جالسلة -ُعل  ِِّ عهلى حا للا،  مث رجللذ بعلن أن أ لحى ِِّ
فقلللال النللليب صلللهى اهلل عهيللله . نعلللم: قاللللو( ملللا عللللوت عهلللى احللللال اللللِت فارقحلللك عهيِلللا ): فقلللال

: لقللن قهللَو بعللنك أربللذ كهوللات ثللالذ مللرات، لللو َِّعتنَللوغ مللا قهللوت منللَ اليللو  لللوعنحِن): َسللهعمَِّ 
ََ كهوابته" َنا ه، ِّمت ه، ِّعتنََة عركت  (79"()!سَحان اهلل ِّرونه، عنََ خهقته، ِّرتَ ا نفست

قتَن الهفلَ  حقيقحَله يف اللنفس، ِّجرجله علن منِلٍا السلنة  ِّمعهو  أن الكثرة من ذلك بَلفغ
ة ملا َيرجله  -إذغ أن بضخيم جانب من جوانب اللنُن ! ؛ فحححكب أسرارَه ِّب يب أنوارهالنَُو

ا قطعللا إىل  للوور جانللب آخللر، رمللا كللان أِّجللب يف الللنُن ِّأِللم -علن أصللهه ا سللنون  . ُللَؤ
َرَه الَا أعطاه الشر  له  .ِّاحلكوَة إيا ِْ إعطاِ كا كِْ َقنغ
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ربــــاط "لهعولللا اليلللومْ، يف " فطــــرةأوراد ال"ِّعهلللى ِلللَا ا لللنِيف بنينللللا ملللا مجعنلللاه ملللن 
َامات. النائم" الفطرة و أربعة الح ِِّ: 

ًام الوس - ًام رباطاتها: اقلت  شهود ال لوات الخم  والت
ِّذلللللك مكاِللللنة الللللنفس يف كللللا صللللالة مللللن الصللللهوات اِلوللللس؛ لهححقللللق مللللن مقللللا  

ُلللة خشلللوعاً فيِلللا؛ حلللىت جتلللن فعلللال أنلللك بلللني ُلللنا اهلل جلللا جاللللله كلللذ لللله بناجيللله مث بر ! العََو
ر ِلللَا ! ِّبسلللكن، ملللا ِلللو ربلللك ِّْر العلللا ني، ِّملللا أنلللو عَلللنه ا حَحلللا بلللني ُنُللله فِلللَا جلللِو

فكلا صلالة  لا  منِلا كلَِو ا ناجلاة هلل ْر العلا ني، فَلَقلَنتغ معل  كوهنلا . ا سهك ِّحقيقحله
لا ا بربُو فعلن أنَلس  ر لْ اهلل ! بلا فقلنت معل  كوهنلا صلالة عهلى احلقيقلة. مسهكا بعَنُا، َِِّّر

ْ : )أن رسلللول اهلل صلللهى اهلل عهيللله ِّسلللهم قلللال عنللله إنع أَحلللنََكمغ إَذا قَلللاَ  يف َصلللالَبته فقنعلللَه َُلنَلللاجت
ْ َربعلَه؛ : )ِّيف رِّاُة أِّب ُِررة ِّعائشة ر ْ اهلل عنِوا( 80!()َربعهَ  َْ َُلنَلاجت َلا إنع الغَوَصه  فَلهغيَلنغ َلرغ مت

يهت  يهت فَلهغيلَ : )ِّيف صي ة  ِّب ُِررة خاصة(. 81!()َُلَناجت  !(نغ َرغ َكيغَ  َُلَناجت
ًِ، حيلت ُكلون كلَِو : ِّإيا ذلك ُكون بثالثة أمور، أِّ ا حتقيق بكَ ة اإلحرا  ابحنا

العَلللن حلقيقحِلللا جهصلللا ملللن ملللؤثرات كلللا ا غيلللار، ِّإكلللِاَا لهقهلللب مقلللاَ  الوقلللوو بلللني ُلللنا 
قلراِة الفاحتلة  عنلن -( إُلاك نعَلن ِّإُلاك نسلحعني)فِو كلَِو مقلا  : ِّأما الثاين! الواحن القِار

مللا ِللو حتقيللقهلل عويللقهلل إلخللال  العَللاَة هلل ْر العللا ني، ِّحللنه َِّن سللواه، ِّمللا ِللو جتويللذهلل  -
ُلللة يف ذات اهلل جلللا علللاله فِلللو حتقيلللق اِلضلللو  يف : ِّأملللا الثاللللت. لهقهلللب عهلللى بوحيلللن ا عََو
ُعلللةت هلل ين كلللا ِّذللللك مفلللل إىل مشلللاِنة معلللا. ِي لللِت السلللكَو ِّالركلللو ؛ لحلللَِّق مواجيلللن الَعَغنت

ذللك أنله إذا اسلحقامو . حركات الصالة ِّبسَيحاهتا، فقن لكا ِي ة َمَقاماً ِّلكلا عَلارة حلاالً 
ِللَه الثالثللة لهعَللن يف صللالبه اسلللحقا  للله كللا أفعا للا ِّأقوا للا؛ لتَولللا لحهللك مللن بللأث  كَلل  عهلللى 

لللا حقيقيلللا، ُنِلللى صلللاحََه  علللن صلللال  باقيِلللا قلللوال ِّعولللال؛ ِّبلللَلك بكلللون الصلللالَة ِّترغَاً بربُو
علٍر بله علل منلاعل اإلميلان ِّال معلرٍا أسلر  يف الوصلول إىل اهلل ملن . الفحشاِ ِّا نكر فعلاًل، ُِّ

 !الصالة
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للللرَاَن سللللكوَتِا  قللللالال  -بعللللن الحسللللَي   –ِّاللللا ُعطللللْ لهصللللالة عوَقِللللا الرِّحللللْ َعوغ
ِّإنلله ال ُللَِّق معلل  السللكَو حقللا، ِّال ُسللحفين مللن أنللواره الفيا للة عهللى القهللب، إال ! الللنعاِ
ا َمنغ  َِ ل َهصت ! ََِّ َذ جَِحه عهى ا ره خا عا هلل، ِّمحَلال بني ُنُه بعلاىل بتلَأَحر  اللنعواتت َِّأخغ

َا النلليب صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم يف ذلللك للنغ َِ َكر  للو قوللله عهيلله الصللالة : َِّحللرتاٌّ بللا ؤمن أن ُلل ِِّ
ثتَرِّا الللَنَعا: )ِّالسللال  للو سللاجنهلل؛ فللَأكغ َْ مللا ََُكللوَن العَللَن مللن َرب للهت ِِّ للَر ِّكللَلك قوللله ( 82!()َِ أَقلغ

ْع  : )صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم ِت؛ ! فأمعللا الركللوَ  فَلَع  َوللوا فيللهت الللرع للَنِّا يف الللَنَعا ِت َح ِّأمعللا الَسللَكوََ فاجغ
َْ َلَكمغ  َحَكا  (.83!()فَلَقَونهلل أنغ َُسغ

َا   ِّذلللك بَللَل غاُللة . فقيللا القصللن بلله ا سللاجن حيثوللا كانللو ربــاط ال ــالةِّأمللا الحلل
َغَكَر  يفت بَليَللوت  أَذتَن الهعللَه َأن بَلرغفَللذَ ): قللال اهللَ َجللاع َعللاله. الة ا فرِّ للة ِبللاالوسللذ  َاِ الصلل ََُِّلل

لرت الهعل َلاَرةهلل َِّاَل بَليغلذهلل َعلن ذتكغ ِتمغ جتت لي ِت َصلالت رتَجلالهلل الع بَلهغ لا بتالغ َلَنِّ  َِّاآلغ َِ َلَه ََُسلَ َ  لَلَه فتي لا امسغ َِ هت َِّإتقَللا ت فتي
هَلوا الصعاَلةت َِّإتَُحاِ الَع  َسلَن َملا َعوت َم الهعلَه َأحغ َِ َل َُت ل َبغَصلاَر لتَيكغ َْ َِّا غ َكاةت ََيَاَفوَن َُلوغًما بَلحَلَقهعَب فتيهت الغَقَهو

للهتهت َِّالهعللَه َُلللرغَعقَ  َِم م للن َفضغ للَن َُت ََُِّ   ْ َسللا ذلللك مللا مسللاه (. 18ل  16:النللور()َمللن ََُشللاِ بت َلل غت حت
َكور قَا(بالربا )رسول اهلل صهى اهلل عهيه ِّسهم   .، يف حنُثه ا 

ًام الثاني -  في المختار من الد ْكِر الَعَدِدي  : اقلت
ة يف السللنة الصللحيحة كثلل ، ِّلهوللؤمن أن َيحللار منِللا مللا   صلليل ا ذكللار الهسللانية الللواَر

للَا نللو  مللن حتقيللق ا نللا  اِلللا ،  . ُشللاِ، عهللى حسللب حاجحلله ِّعهحلله، إذ لكللا َاِ َِّاِ ِِّ
إال أنله ثَلو باسلحقراِ بهلك الصليل ِّا ذكلار، أن منِلا . اطيب رمحه اهللكوا عل عنه اإلما  الش

َكر يف اإلسلال ، اللا اطلَر العولا بله، أِّ بللوابر ا ملر بله يف نصللو   ملا ميكلن اعحَلاره أصللوالً لهل
للة الصللحيحة، ِّاللا اكللحِر ِمكيللا يف كحللاْ اهلل عهللى ألسللنة  القللرآن الكللرمي ِّبيانللات السللنة النَُو

َامه ِّا ناِّمة عهيله بال لنِّ ِّاآلصلالا نَياِ ِّالصنُقني ِّ  . الشِناِ ِّالصاحلني، ِّاا َمنتَحوا بالح
 :بنِّر عهى اإلمجال حول أربعة أصول -باخحالو عَاراهتا  -ِّصي ه مجيعِا 
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الصللالة عهللى النلليب، : الحسللَي ، ِّرابعِللا: الحِهيللا، ِّثالثِللا: االسللح فار، ِّثانيِللا: أِّ للا
 (84.)صهى اهلل عهيه ِّسهم

لللة كثللل ، لكننلللا حنسلللب أن ِلللَه احمللللاِّر ا ربعلللة ِّال كلللك أن غ   ِلللا ملللن ا ذكلللار النَُو
َكورة  . ِْ اا ال أوا با ؤمن أن جهو أِّراَه منه - صهيحِا، ِّلحوابر ا مر ِّالعوا ِبا  –ا 

َكر، عهلللى حسلللب  -أخلللْ احمللللب يف اهلل  -ِّملللن ِنلللا كلللان للللك  أن بحوسلللذ ملللا كللل و يف الللل
َا عسللى أن بكللون عهللى .   بللا نِيف ا سللنون قللوالً ِّعوللالً حاجحللك ِّطَيعللة عهحللك؛ بشللر  االلحلل

 .الفطرة
لللة الحاليلللة، بركلللب منِلللا  ِّعهيلله؛ فهلللك أن جحلللار ملللن صللليل ا صلللول ا ربعلللة الصللليل النَُو

ا ُوميا، ِّذلك عهى حنو ما ُهْ  :لنفسك َِّر
 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

للَك لتهللن ُنت َحنتيفللاً فتطغللَرَة الهعللهت العلل) َِ للافَللأَقتمغ َِّجغ َِ َهغللقت الهعللهت . ِتت َفطَللَر النعللاَس َعَهيلغ . الَ بَلَغللنتَُا ِلت
َُن الغَقلللي مَ  ثَللللَر النعلللاست الَ َُلعغَهَولللونَ . َذلتلللَك اللللن  َِّالَ . َمنتيَتلللنَي إتلَيغلللهت َِّابلعَقلللوَه َِّأَقتيَولللوا الصعلللاَلةَ . ََِّلكتلللنع َأكغ

للللللرتكتنيَ  للللللَن الغَوشغ َتَُن فَلرعقَللللللوا . َبَكونَللللللوا مت للللللَن العلللللل مغ مت ِت ُغ َللللللا لَللللللَن ْ  مت َغ لللللل للللللَيعاً َكللللللَا حت َِمغ ََِّكللللللانَوا كت َتُللللللنَل
 (85(.)11-92:الرِّ .(()َفرتَحونَ 

                                                           
 .125: ذلك مفصال بأَلحه يف رسالة ميثاق العِن. ن  84
َ  قراِهتا ُوميلا أِّ كثل ا؛ إذا ِّجلن فيِلا مناسلَة   85 أوع لهوؤمن أن َيحار آُة من كحاْ اهلل، أِّ سورة، ُهح

كللان رجللا مللن ا نصللار ) :نُت أنللس ر للْ اهلل عنلله قللالكوللا يف حلل. حلاللله أِّ عالجللا لنائلله، أِّ لعصللره
قللا ِللو اهلل ": ُللؤمِم يف مسللكن قَللاِ، ِّكللان كهوللا افحللح  بسللورة ُقللرأ ِبللا  للم يف الصللالة اللا ُقللرأ بلله، افحللح 

: فكهوله أصلحابه فقلالوا !ِّكان ُصنذ ذلك يف كا ركعلة .حىت ُفرغ منِا، مث ُقرأ سورة أخرن معِا ،"أحن
َئلك حلىت بقلرأ بلأخرن، فقملا أن بقلرأ ِبلا، ِّإملا أن بلنعِا ِّبقلرأ إنك بفحح  ِبَا السلورة ، مث ال بلرن أنلك جت

حم بللركحكم !مللا أنللا بحاركِللا: بللأخرن، فقللال ِّكللانوا ُللرِّن أنلله  !إن أحََللحم أن أ مكللم بللَلك فعهللو، ِّإن كللِر
وا أن ُؤمِم غ ه، فهوا أباِم النيب  ُلا ": فقلالأخللِّه اِللل،  -صهى اهلل عهيه ِّسهم  -من أفضهِم، ِّكِر

ِّ  ِلَه السلورة يف كلا ركعلة !فالن : فقلال " ملا مينعلك أن بفعلا ملا ُلأمرك بله أصلحابك، ِّحيوهلك عهلى لل
 .الَخارا رِّاه !"(حَك إُاِا أَخهك ا نة": صهى اهلل عهيه ِّسهمفقال  "!إين أحَِا"
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للنتَك ََِِّّعغللنتَك مللا  - ِغ حَلل ت ِّأنللا َعَغللَنَك، ِّأنللا عهللى َع للمع أنغللَو َرِّب  الَ إتلَلللَه إتالع أَنغللَو َخَهقغ َِ الهع
َحطَعغَو، أََعوَذ بتَك متنغ َكر  َما َصنَلعغَو، أبَلوَِ لَل نغيب، فلاغغفترغ ِل فقنعلَه اسغ ََ ْع ِّأبَلوَِ بتل َك بتنتعغَوحتلَك عهل

َْ إتالع أنغوَ  نَو ََ  .(86)(مرة 1).ال َُل غفتَر ال
 .(87)(مرة 1. )ِّأبْو إليه، أسح فر اهلل الَا ال إلله إال ِو احلْ القيو  -
 .(88)(مرة 100. )أسح فر اهلل ِّأبْو إليه -

للَنَه الَ َِّ  اهللَ  لَه إالع إلَلل الَ  - كَ َكلل حغ للَن، حَيغ َه احلغَ َوهغللَك ِّلَللَه الغ َه، لَلللَلل رُت لل ،ميَتيللوَ يتللْ َِّ وغ ا  هَللى َكللَو عَ َِِّ
ِ  قَ كَ   .(89)(مرات 10. )نتُرهلل ْغ

                                                                                                                                                                      

اقللللا ع يوللللا لللللناِ االحنللللر  َكورة أعللللاله عالجللللا مِوللللا، ِّبُر او ِّحنللللن نللللرن أن يف آُللللات الفطللللرة ا لللل
فيحسلن للَلك اإلكثلار ملن بالِّهتلا ِّاالعحصلا  ِبلناِا بَكيللًة . ا نِلاجْ علن الفطلرة اإلميانيلة يف ِلَا العصلر

 .ِّبنبراً 
86

لح غفارت أنغ َُقلوَل  َسلي نَ : "قلال صلهى اهلل عهيله ِّسلهم بلن أِّس ر لْ اله له عنله، علن النليب كلناَعلن    االسغ
لللمع : الَعَغلللنَ  َِ َكوركولللا ِلللو ) ،إخل"...أَنغلللوَ  َرِّب  ال إتللللَه إتالع  أنغلللوَ الهع  صلللهى اهلل عهيللله ِّسللللهم فقلللال( أعلللاله مللل
ات  َموقتناً قَاَ َا بالنعِارت  َمنغ " :بعنِا ِغ ََِو متنغ َأ َْ فَل ا َفَواَت متنغ َُلوغمتهت قَلَغَا أنغ مَيغست

لَن الهعيغلات ! ا َنعةت ِبت ََِّمنغ قَاَ َلا مت
ات ا َنعةت  َُصغَ َ ِبا َفَواَت قَلَغَا أنغ  َََِِّو موقتنهلل  ِغ ََِو متنغ أ  .الَخارا رِّاه"!فَل

87
َْ  مسللعَو ابللن عللن   لل  اهلل أسللح فر قللال مللن): صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم الهعللهت  َرَسللول قللال قللال، َعنغللهَ  الهعللهَ  َر ت

َحلل  مللن فللرع  قللن كللان ِّإن ذنوبلله غفللرت إليلله، ِّأبللْو القيللو  احلللْ ِللو إال إللله ال الللَا  ََاَََِّ  أبَللو َرَِّاهَ   (!ال
َتاَ َِّالغحل   ل  ا لَللاين ِّصللححه. الللَِيب ِِّّافقلله. ِّمسللهم الَخللارا كللر  عهللى صللحي  حللنُت ِّقللال ِّاحلللاكم رغمت
 .8/435: الجرمَا صحي  يف أُضا
88

َرُلغرَةَ  أِّب َعنغ    َِ  َْ   سلح فر إين ِّالهعله): ُقلول صلهى اهلل عهيله ِّسلهم الهعلهت  َرَسلول مسعلو قلال َعنغلهَ  الهعهَ  َر ت
للنغ  أكثللر اليللو  يف إليلله ِّأبللْو الهعلله  اسللح فرِّا: )صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم ِّقللال .الغَََخللارتاَ  َرَِّاهَ ( !مللرة سللَعني مت
 حللنُت ان للر  .ا لَللاين ِّصللححه  ، الَ للوا  رِّاه(. !مللرة مائللة ُللو  كللا إليلله أبللْو ِّ اهلل اسللح فر إين ربكللم
 يف اهلل  سلح فر ِّإين ،قهليب عهلى يَل َلانَ لَ  إنله: )صلهى اهلل عهيله ِّسلهم ِّقلال  . ا امذ صحي  يف 911  : رقم
 .مسهم رِّاه  (!مرة مائة اليو 

ِّخل  ملا قهلو أنلا . خل  اللنعاِ ُلو  عرفلة: )عن عَن اهلل بن عورِّ أن النيب صهى اهلل عهيه ِّسهم قلال  89
للو عهلى كلا كلِْ قللنُر: "ِّالنَيلون ملن قَهلْ ". ال إللله إال اهلل ِّحلنه ال كلُرك لله، للله ا هلك ِّلله احلولن، ِِّ

أن ِّعلللن عوللارة بلللن كللَيب السلللَائْ . 4723: ه ا لَلللاين يف صللحي  ا لللامذ، رقللم ِّحسللن. رِّاه الجرمللَا
َنَه الَ َِّ  اهللَ  الع إَه إلَ  الَ : "الَ قَ  نغ مَ : )قال -صهى اهلل عهيه ِّسهم  -النيب  كَ كَ  حغ لنَ لَلَه احلغَ َه الغَوهغلَك َِّ َه، لَ لَ  رُت ، وغ
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 .(90)(مرات 3) الَ َحوغَل َِّالَ قَلوعَة إالع بتاهللت  -
ََلَر َكَت اً  - َن هلل َكثت اً ، اهللَ َأكغ وغ يالً ، َِّاحلَغ  (.91()مرات 3) ََِّسَغَحاَن اهلل َبَكَرًة ِّأصت
لللللنتهت  - َوغ ََ ، َسلللللَغَحاَن اهلل َِّرت للللل َ لللللاِّرت ، هغقتلللللهت خَ  َعلللللَن لللللِّعت ، هنفست للللل، هنَلللللَة عركت ََ ِّمت  3)ه كهوابتللللل نا
 (92.)(مرات

                                                                                                                                                                      

ِ  قَ ا  كَ َهى كَ ََِو عَ َِّ ، يوَ يتْ ِّميَت حَيغ  ْت رت الغ ى إثغلعهَ ، مرات   رَ شغ عَ  ؛"نتُرهلل ْغ َه ملن َف َونَلحَيغ  ْيـَلَحةً مَ  َعلَت اهللَ بلَ  ؛َو غلرت
َتَ ، ِّكَ حىت َُ  يطانت الشع  َر سَ ا عنه عَ ، ِِّمََ ََات  وجت مَ  حسنات   ا عشرَ َه ِبتَ لَ  اهللَ  حبَ صغ  ، ِّكانلوغ َقلات  وبت مَ  ي َ ات  شغ
لت عشرت له بت  ْ  رت  عتنغ ِّيف صلحي   حسلنه ا لَلاين يف صلحي  الجرملَا مث. رِّاه الجرمَا ِّحسلنه (!َنات  ؤمت مَ  قَا

يللب للَه مَ َكللنع لَلل)أن مللن قللا ن حللني ُصللَ  : ِّيف رِّاُللة أِّب أُللْو ا نصللارا .الجرغيللب ِّالجِر للَهَحًة مت لت ِّع نغ أَ سغ
للللارت النلع  لللل إىلَ  َِ للللَرَِ ُلَ  َوللللالً َ  عَ  تللللمَ وغ ُلَ  اغ َوللللعغ ُلَ  ملَغ َِّ  !رتهت آخت َِ لللل الَ قَلللل نغ قت فَلللل! نع قغ للللمَيغ  نيَ حت رِّاه أمحللللن ( !كَ لتللللذَ  اَ ثغللللوت فَ  ؛ْست

ِّقلن رِّا معنلاه بطلرق  وهلة . ِّحسنه الشليخ كلعيب ا رنلا ِّ ، بينولا صلححه الشليخ ا لَلاين. ِّالطلاين
ِّمفصهة، صحيحة عهى كر  الَخارا ِّمسهم، كهيِوا أِّ أحلنمها، فقلن صل  عنلن أمحلن ملن حلنُت أِّب 

للو ِّاَر بصلليل محقاربللة  للرة ِّغلل ه مللن الصللحابة مرفوعللا، ِِّ عنللن الجرمللَا ِّالنسللائْ  -حة كهِللا صللحي  -ُِر
 .ِّقن فصهنا يف جُريف طرقه بكحابنا ميثاق العِن. ِّابن حَان ِّالطلاين

ِّقلللن َِّر يف فضلللهِا الع للليم أحاَُلللت كثللل ة به لللو مكووعِلللا حلللن الحلللوابر، منِلللا ملللا رِّاه أبلللو موسلللى   90
َا رسلللول اهلل صللهى اهلل عهيللله ِّسلللهم خيلللل، أكلللرو ا: )ا كللعرا ر لللْ اهلل عنللله قلللال لنلللاس عهلللى ِّاَ،  لللا غللل

أربعلوا : ) اهلل أكل اهلل أكل، ال إله إال اهلل، فقال رسول اهلل صهى اهلل عهيه ِّسلهم: فرفعوا أصواهتم بالحكَ 
لو معكلم َلاً، ِِّ ِّأنلا خهل  َابلة (. عهى أنفسكم، إنكلم ال بلنعون أصلم ِّال غائَلاً، إنكلم بلنعون مسيعلاً قُر

ُللا عَللن اهلل : "، فقللال ِل"ال حللول ِّال قللوة إال بللاهلل: "أقللولرسللول اهلل صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم، فسللوع  ِّأنللا 
بهلى : قهلو"  أال أَللك عهلى كهولة ِلْ كنللَ ملن كنلوع ا نلة : "قال! لَيك ُا رسول اهلل: قهو!" بن قيس

ِّقلللن فصلللهنا يف جلللُريف . محفلللق عهيللله!"( ال حلللول ِّال قلللوة إال بلللاهلل: "قلللال! فلللناك أِّب ِّأملللْ! ُلللا رسلللول اهلل
 .يف ميثاق العِنأحاَُثِا ا خرن 

َنَولللا حَنغلللَن َنَصللله ْ َملللَذ َرَسلللولت اهلل»: قلللال ر لللْ اهلل عنِولللا َعَولللرَ  بلللنعلللن عَلللن اهلل   91 صلللهى اهلل عهيللله  بَليلغ
لللَن الغَقلللوغ ت  إذغ  ِّسلللهم ََللللَر  " :قلللاَل َرَجلللاهلل مت لللَن هلل َكثتللل اً  ،َكَتللل اً اهلل َأكغ وغ للليالً  ،َِّاحلَغ  فقلللالَ  ."ََِّسلللَغَحاَن اهلل بََكلللرًَة ِّأصت
للَن الَقللوغ ت أَنَللا : صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم اهلل َرَسللولَ  ا  َفقللاَل َرَجللاهلل مت ََ ا ََِّكلل ََ : قَللالَ . َرَسللوَل اهلل َُللاَمللنت الَقائتللَا َكلل

ِت  َْ الس لَوا َغلَو َ َلا فَحتَحلوغ َ َلا أَبلغللَوا َِن   َملا :ابلَن َعَوللر قلالَ  !َعكت حَل ََ بَللرَكغ لنغ َرَسلوَل اهلل نمسَتعغللَحِ َمنغل صللهى اهلل  مت
 .مسهم رِّاه «عهيه ِّسهم

 .سَق جرأه  92
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نتهت، َسَغَحاَن اهللت الَع تيمت  - َوغ  (.93()100 = + 50  50. )َسَغَحاَن اهللت َِّرت
َح تيتَ  - َحتَك أسغ َْ َُا قَلَيوَ  بتَرمحغ ْ طَرغَفَة َعنيغ   أصغهت غ ! َُاَح ! ِلت َكأغينت َكهعَه، َِّالَ َبكتهغ ت إىَل نَلفغست

رَا ت  اَللت َِّاإلكغ  (.94()مرات 3!)َُا َذا ا َغ
يَم  - ِت َِمع َصا  َعَهى َسي نتنَا َِمَوعن  َِّعهَلى آلت َسلي نتنَا َِمَوعلن ، َكَولا َصلهعيغَو َعهَلى َسلي نتنَا إتبلغلرَا الهع

لَو عهَلى َِّعَهى آلت َسي نت  يَم، َِّبَلارتكغ عهَلى َسلي نتنَا َِمَوعلن  ِّعهلى آل َسلي نتنَا َِمَوعلن ، كَولا بَارَكغ ِت نَا إتبلغلرَا
ينهلل  َتينهلل  يَم، يف الَعاَلوتنَي، إنعَك محَت ِت يَم ِّعَهى آلت َسي نتنَا إتبلغرَا ِت  .(95)(مرة 1.)َسي نتنَا إتبلغرَا

                                                           
،  َكهتَوحَللانت : )قللال رسللول اهلل صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم  93 ، َحَيََحَللانت  ثَقتيَهحَللانت َخفتيَفحللانت عهللى اله سللانت ََانت يف ا تيلل

لنتهت، َسلَغَحاَن الهعلهت الَع ليمت  الهعلهت  َسلَغَحانَ ": إىل اللرعمحغَنت  َوغ  َسلَغَحانَ : "قلال ملن: )أُضلاقلال  ِّ. عهيله محفلق ("َِّرت
 (.محفق عهيه()!الَحر عبنُو  مائة مرة؛ َحطو خطاُاه، ِّإن كانو مثا  يف" الهعه ِّرونه

مللا مينعللك أن : )أن رسللول اهلل صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم قللال لفاطوللة -ر للْ اهلل عنلله  -عللن أنللس   94
َْ َُلا قَليَلوَ  بتَرمحغَ : " أن بقلوِل إذا أصلَحو ِّ إذا أمسليو: بسوعْ ما أِّصيك به لهت غ َُلاَح لَح تيَت، أصغ حتلَك أسغ

ْ َطرغَفَة َعنيغ   ِلَا : "أخرجه الجرملَا ِّالنسلائْ ِّالطللاين ِّاحللاكم ِّقلال!"( ِلت َكأغينت َكهعَه َِّالَ َبكتهغ ت إىَل نَلفغست
ِّحسلللنه الشللليخ ا لَلللاين يف صلللحي  ا لللامذ الصللل   " حلللنُت صلللحي  عهلللى كلللر   الشللليخني ِّمل َيرجلللاه

للرهلل قللال: )اهلل عنلله قللال ِّعنلله ر للْ. ِّالسهسللهة الصللحيحة ُللا : كللان النلليب صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم إذا َكَربَللَه أمغ
قللال رسللول اهلل صللهى اهلل : ِّبقسللناَه قللال. رِّاه الجرمللَا بسللنن حسللن!"( حللْ ُللا قيللو  برمححللك أسللح يت

للَر ت : )عهيلله ِّسللهم َللاَللت ِّاإلكغ . ا للامذِّقللن رِّاه أمحللن أُضللا بسللنن صللحي  كوللا يف صللحي  !( أَلت َللوا بتيَللا َذا ا غ
اِّموا: ِّمع  أَلت َوا َموا َِّ  .ألتَ  َُهتَ ، إذا ثَو ِّثابر: ُقال. ال

95
 مللا منِللا. غ مهللا ِّيف الصللحيحني يف صلليل عللنة مللن ِّاحصللرة احللارة اإلبراِيويللة، الصللالة صللي ة ِللَه  

 ملن مسعحِلا ِنُلة للك أِلنا أال: فقال عكرة بن كعب لقي " :قال ليهى أِّب بن الرمحن عَن عن أخرجاه
 صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم اهلل رسللول سللألنا: فقللال ِل، فأِللنِا بهللى،: فقهللو  صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم لنلليبا

: قللال ،عهلليكم نسللهم كيلل  عهونللا قللن اهلل فللقن  الَيللو أِللاَ  عهلليكم الصللالة كيلل  اهلل، رسللول ُللا: فقهنللا
 .عهيه محفق( إخل... ِمون آل ِّعهى ِمون عهى صا الهِم: قولوا)

لللْ جلللنا، ع للليم ِمولللن سللليننا عهلللى الصلللالة ِّفضلللا ت ِّقلللن كَللل ، خللل  مفحلللا  ِِّ  ذللللك يف َِّر
 ِبللا عهيلله اهلل صللهى ِّاحللنة عهللْ صللهى مللن: )صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم قوللله منِللا كثلل ة،  صللحيحة أحاَُللت
 صلهوات، عشلر عهيله اهلل صلهى ِّاحلنة عهلْ صلهى ملن: )صلهى اهلل عهيله ِّسلهم ِّقولله(. مسلهم رِّاه()عشرا
، ا َْ يف ِّالَخلللارا أمحلللن، رِّاه.( َرجلللات عشلللر لللله ِّرفلللذ خطي لللات عشلللر عنللله ِّحلللا  ِّالنسلللائْ ا فلللَر

صلللهى اهلل عهيللله  ِّقولللله.  ا لللامذ صلللحي  يف 6152  : رقلللم حلللنُت ان لللر  .ا لَلللاين ِّصلللححه ِّاحللللاكم،
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َِمع َصا  ِّبَارتكغ َعَهى َسي نتنَ  هتيواً الهع  (.مرات 10. )ا َِمَوعن  َِّعَهى آلتهت َِّسه مغ َبسغ
ْت رسلللللللولت اهلل أمجعلللللللني، خصوصلللللللاً ا نصلللللللاَر  - لللللللمع علللللللن سلللللللاَابتنا أصلللللللحا َِ َِّارغَه الهع

َِ ا للؤمنني َِ الراكللنُن، أََمللرَا للر ، َِّعَوللَر، َِّعثغَوللاَن، َِّعهتي للاً : ِّا ِللاجُرن، ِّاِلهفللا ِّعهَللى َكللا  . أبَللا َبكغ
َ ع بت  ِتمغ، من الحابعني  م بقحسان إىل ُو  النُنمن اسغ ُت َنغ ِتمغ، ِّاقلغَحَنن ِبت  .َسنعلحت

الهِللم انفعنللا محَللحِم، ِّثَحنللا عهللى سللنحِم، ِّال جللال  بنللا عللن هنكِللم، ِّاحشللرنا يف 
 .عمرهتم، مذ رسولك الكرمي سيننا ِمون عهيه أفضا الصهوات ِّالحسهيم

للللَناَه ثلللابحني، الَ َمََلللن   َِ َتهتلللنَي عهللللى الهِلللم اجعهنلللا عهلللى  َن، حللللىت نهقلللاك َمقغ لتنَي ِّالَ َم َللل  ُت
ْع العللا نيَ  للي نَي، برمححتلَك ُللا أرحلَم الللرامحنَي َُلا َر لنَي َمرغ ت َن، رَا ت للرُت  ِ . ِّجِلك الكللرمي، بلائَنَي َمَحَط

 .آمني
 ،لللللك كللللُركِّحللللنك ال  ،أكللللِن أن ال إللللله إال أنللللو ،سللللَحانك الهِللللم ِّروللللنك -

 .انحِىلل(96).أسح فرك ِّأبْو إليك
َكر  -َِا، ِّال بنس أخْ ا ؤمن  َا  بأَعيلة اليلو  ِّالهيهلة، كلنعاِ  -يف سلياق الل االلحل

النللو  ِّاالسللحيقا  منلله، ِّأَعيللة اِلللرٍِّ ِّالللنخول ِّالسللفر، ِّسللائر ا حللوال، اللا ِللو مللأثور عللن 
 .النيب صهى اهلل عهيه ِّسهم

الَلَللَه، ِّرفللذ أكلل  كوللا أن عهللى ا للؤمن أن بكللون للله أِّقللاتهلل مللذ ربلله؛  ناجابلله َجللاع جَ 
ِّال ألوع  ِلا . الضراعة إليه بعلاىل، با َعيلة اللِت ألن فيِلا العَلَن عالجلا لقهَله ِّغلَاِ لرِّحله

                                                                                                                                                                      

ََُصللهعى عهللى النلليب صللهى اهلل عهيلله ): ِّسللهم رِّاه الللنُهوْ يف !( ِّآل ِموللن ِّسللهمكللا َعللاِ ِمكللْو حللىت 
ِّس   : ان لللر حلللنُت رقلللم  .ا لَلللاين ِّحسلللنه.  موقوفلللاعلللن عهلللْ   الَيِقلللْ رِّاه علللن أنلللس، كولللا   مسلللنن الفلللَر

ٍّْ .  صحي  ا امذ يف 2591 ِّائلن، علن الرِّاُلة ا وقوفلة عهَلى َعهتل : اهلل عنله ر لِّْقال ا يثوْ يف  وذ ال
 .رِّاه الطلاين يف ا ِّسا ِّرجاله ثقات

96
سللَحانك الهِللم ِّروللنك "  : ُقللول العَللنأن  ا هللسكفللارة : )رسللول اهلل صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم قللال   

عللن ابللن عوللرِّ،   رِّاه الطلللاين( "أسللح فرك ِّأبللْو إليللك ،لللك كللُركِّحللنك ال  ،أكللِن أن ال إللله إال أنللو
ِّيف رِّاُللة النسللائْ . صللحي  ا للامذ يف 2287  : ا لَللاين ان للر حللنُت رقللم ِّصللححه.  ِّعللن ابللن مسللعَو

ر  كانو كالطلابذ ُطَلذ عهيلهفقن قا ) :قال صهى اهلل عهيه ِّسهمِّاحلاكم أنه  ِّملن قا لا يف ! ا يف  هس ذتكغ
ان لر   .، ِّصلححه الشليخ ا لَلاين علن جَل  بلن مطعلم  رِّاه النسلائْ ِّاحللاكم!( لله كفلارة هلس ل لو كانلو  

 .ذا اميف صحي   6211  : حنُت رقم
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َاَ اليومْ لهعَن السلائر إىل ! النعوة خاصة، أن جهو حياهتم من َِا إذت النعاِ ِو من أِم ال
 ة، منِا قوله صهى ِّقن ثَحو يف ذلك أحاَُت ِّف( 97.)اهلل، ِّمن أِم أسَاْ الفح  ِّالنصر

ََةَ : )اهلل عهيه ِّسهم َو العتََا َِ  َِ يف غل  ِلَا ا لوطن  –ِّقن فصهنا يف بأصيا َِا (. 98!()الَنَعا
 (99.)ما فيه الكفاُة إن كاِ اهلل -

ًام الثال  -  .مقاطعة آلهة الع ر الربعة: اقلت
َ  : الثِلللللاث. ا لللللال احللللللرا  بكلللللا أصلللللنافه: ثانيِلللللا. الشلللللركيات ِّاِلرافيلللللات: ِّأِّ لللللا الللللل

اِلولللللر : رابعِلللللا. ِّمقنمابللللله، ِّأخصلللللِا العلللللرا الفلللللاحل، ِّالن لللللر احللللللرا ، مث بلللللَاِ الكلللللال 
 .ِّا خنرات ِّسائر ا سكرات

َ ، ِّاِلولر)ِّقن جعهنا ا مور الثالثة ا خ ة   لون آ لة العصلر إىل جانلب ( ا لال احللرا ، ِّالل
 لا نعهوله ملن بضلخم االبلحالِ  الشركيات، رغم أن بهك من أمور العلاَات ِّا علامالت؛ ِّذللك

َمان، ِّمن ص ِّرة الحعاطْ  ا بني كث  من النلاس إىل معل  الوثنيلة ا ِوائيلة، ملا  ِبا يف َِا ال
للللة، بصللللن النللللاس عللللن عَللللاَة اهلل، ِّعللللن  جعهِللللا بنحصللللب يف الوجللللنان االجحوللللاعْ آ للللة معنُو

با ِو اا بيعنه النيب  ِّذلك يف حقيقة ا مر ليس  نُن،! إخال  النُن له، ِّحنه َِّن سواه
للة الصللحيحة؛ إذ الحعللاطْ لشللْر اِلوللر كللان عنللن  -صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم  - يف السللنة النَُو

لرت َكَعابتلنت ): قال عهيه الصالة ِّالسال . العْر قنميا عوال ِّثنيا، ما ذكرنا من مع  َْ اِلوغ َكارت
للرت َكَعابتللنت الللالعتت ِّالَعللَعن! َِّثَللن   َْ اِلوغ للو الللناِ الللَا صللارت إليلله ا حللوال يف  (100()!َِّكللارت ِِّ

َ  ِّالحفسلللخ اِلهقلللْ، ِّبقلللنُس ا لللال احللللرا  حلللىت صلللار للللنن كثللل  ملللن النلللاس ملللن  !انحشلللار الللل

                                                           

ةِّقن مجعنا يف ذلك رسالحني ص  بني، انحقينا أَعيحِوا من القرآن الكرمي ِّالس  97 . نة النَُو
َان"ِْ : ِّالثانية. ، ِّقن صنرت طَعحِا ا ِّىل"ميثاق العِن"ِْ : ا ِّىل ، "كاك  ا ح

 .ِّحنن نعنِا لهطَذ إن كاِ اهلل
. أخرجلللله أمحللللن، ِّأصللللحاْ السللللنن ا ربعللللة، ِّابللللن حَللللان، ِّاحلللللاكم عللللن النعوللللان بللللن بشلللل  مرفوعللللا  98

 .4342: ِّصححه الشيخ ا لَاين يف صحي  ا امذ، حنُت رقم
َان: "رسالحنا. ن  99  ".كاك  ا ح

يف صلحي   1711: ِّصححه ا لَاين، حلنُت رقلم. أخرجه احلارذ عن عَن اهلل بن عورِّ مرفوعا  100
 .ا امذ
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إذغ عَلنِّا فيله ملن أِلوائِم ِّكلِواهتم أِّثانلا ملن  !اإلَمان عهى ذلك ما ُصلعب االنفكلاك عنله
 :ِّبيان ذلك كوا ُهْ !َِّن اهلل

َرَ  فِلْ ا عحقلنات الَاطهلة، اللِت جلر  إخلال  اللنُن هلل، ِّبعكلر : افتيعاتَ فأما الش رغكتيعاَت ِّاِلغ
َال بعللم ِبلا الَهلون بللني كثل  ملن النللاس اليلو ، خاصلحِم ِّعللامحِم،  صلفاِ الحوحيلن، ِّالللِت ملا بل

 .فحخر  إخالصِم، ِّبشوه فطرهتم، ِّجْر َُنِم، عقينًة ِّعوالً 
 يف الكللون ِّسللائر اِلالئللق، نفعللا أِّ ِّاللللاِة منِللا بكللون بعللن  اعحقللاَ بللأث  أحللن غلل  اهلل

َللاً  ِّذلللك ِللو اإلخللال  .  للرا، مث عللن  الحوجلله إىل أحللن سللواه باالسللح اثة ِّالللنعاِ َرَغَللاً أِّ َرَِ
باعحقلللللاَه، ِّ اِلللللنة اللللللنفس لهححقلللللق  –صلللللهى اهلل عهيللللله ِّسلللللهم  -اللللللَا أمرنلللللا اهللَ ِّرسلللللولَه 
لو احلقيقلة اإلميانيللة الع ولى. مقحضليابه العوهيلة ِّاِلهقيللة اللِت أللب أن بكلون سلاُرة يف َُللن  ِِّ

ان السلون يف الهلب، ِّكانحشلار اللرِّ  يف ا سلن عًة، كسلُر ِّذللك ِلو . ا سهم كهه، عقينًة ِّكُر
 .أساس مع  الفطرة الِت َفطََر اهللَ الناَس عهيِا، ِّالِت عهيِا منار َعوة اإلسال 

ححقق ذلك بقفراَ اهلل  اىل، ِّعلن  اإلكلراك بله يف ملا بقحضليه ربوبيحله بعل -َجلاع جاللَله  -ُِّ
فللال َخللا  حللن مللن خهقلله يف كللؤِّن ربوبيحلله . كللِْ مللن ذلللك، َخهغقللاً ِّبقللنُراً ِّرعاُللًة ِّبللنب اً 

كولللا ُححقلللق ذللللك بلللقفراَه ِّحلللنه سلللَحانه بالعَلللاَة ِّاالسلللحعانة، ِّالحوجللله إليللله ِّحلللنه . بعلللاىل
َلحه عنلن ا ، ال إىل أحلن ملن خهقله، مِولا َعهَلوغ منلل هلل، سلواِ يف ذللك ا نَيلاِ بالطعَهبت ِّالرعَغبت

َُقوَن، ِّا الئكلللة ا قرعبلللون، ِّا ِّليلللاِ الصلللاحلون، ِّكلللَلك ا ملللوات ِّا حيلللاِ، ِّاإلنللللس  ِّالصعلللن 
! ِّال أحلن ملنِم ُ ل  علن أحلن ملن اهلل كلي ا. ِّا ن، فكهِم مجيعا عَيلنهلل هلل، فقلراِ إليله بعلاىل

للَواَِّاتت َِّاَ رغهت ) َللن يفت السع ََاَََِِّّ  ََِّربَللَك أَعغهَللَم مت نَللا  ََِّلَقللنغ َفضعللهغَنا بَلعغللَل النعَتي للنَي َعهَللى بَلعغللل  َِّآبَليلغ
الً . َعبَللوراً  للَ  الَضللر  َعللنَكمغ َِّالَ حَتغللوُت ََِّنتللهت فَللالَ مَيغهتَكللوَن َكشغ للَحم م للن  َتَُن َعَعوغ َعللواغ العلل َغ أِّلَللل تَك . قَللَا ا

َعوَن َُلَغحَل َللوَن إتىَل َرِب تللَم الغوَ  َتَُن َُللنغ َْ العلل ا ََ ابَللَه إتنع َعلل ََ َحَللَه َََِّيَللاَفوَن َع َْ ََُِّلرغَجللوَن َرمحغ للَر للمغ أَقلغ َِ لليَهَة أََُل ست
ََِّراً   (.57-55: اإلسراِ()َرب َك َكاَن َِمغ

ِلو : ِّمعل  الَنَسلكت . كوا ُححقق ذلك أُضا بعن  بقنمي كِْ  من الَنَسكت  حن غل  اهلل
لللله؛ قصلللن نيلللا ر لللاه عهلللى سلللَيا الحعَلللن، أِّ  اللللَب  ا قصلللَو بللله الحعَلللن ِّالحقلللْر إىل ا لللَبو 

فذ ا ضار، ِّما كابه ذلك من معلاين العَلاَة اللِت بكلون بحقلنمي القلرابني ملن  لقضاِ احلوائيف َِّ
، اللا ُعحللل الهكللِو فيلله إىل غلل  اهلل  للربا مللن  للرِّْ الشللرك احملللَا  ا نعللا  بللني ُللنا ا عَللَو
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ْ  الغَعاَلوتنيَ َقاغ إتنع َصاَلتت َِّ . )لهعوال، ِّالعياذ باهلل َ لته هت َر َك َلَه . َنَسكتْ ََِِّمغَيااغ ََِّاَاتت الَ َكرُت
هتوتنيَ  لتَك أَمترغَت َِّأَنَاغ َأِّعَل الغَوسغ ََ ِّال ُنَ ْ أن بسحِني بشِْ ملن (. 161-169: ا نعا ()َِّبت

عهللى  ذلللك مِوللا صلل ر، أعلل  سللواِ كللان الَقرغبَللاَن ا للَبو  طلل ا أِّ بيسللا أِّ ثللورا، ِّسللواِ كللان
أعحاْ ج  أِّ إنسْ، حْ أِّ ميو، فكا ذلك كرك خط ، َمورتهلَل لصاحَه موَر ا الك، إال 

 .أن ُحْو بوبة نصوحا

نَللللةت ِّالَعللللرعافتنَي  َِ للللَحَرةت ِّالَك هَللللةت، مللللن السع مث ُححقللللق ذلللللك أُضللللا بعللللن  االلحكللللاِ إىل النعَجاجت
عهللى ا سللحقَهيات، ِّا بللرٍا ِّا شللعوذُن، اللن ُللنعْ القللنرة عهللى كشلل  ا  يعَللات، ِّاالطللال  

أِّ ان ُنعْ القنرة عهى الحأث  السحرا . الشيطانية" ا شاِنات"اِلرافيات، ِّسائر  رِّْ 
ة، ملنِم أِّ إلليِم ة أِّ الكراِيلة القسلُر أِّ الن ُلنعْ . يف ا كخا ؛ باسحكالْ احملَة القُِر

َمنلللة ِّا سحعصلللية بوسلللائا كللليطانية ِّكلللَا علللن  االغلللجرار  !القلللنرة عهلللى العلللالٍ ملللن ا ملللراه ا 
بالحومهات الحخييهية، الِت بنلاقل قواطلذ الكحلاْ ِّالسلنة يف االعحقلاَ السلهيم، ِّاللِت قلن حتصلا 
َُل ، ملن بعلل جِهلة  لَعل ا حصنُرن لهوكال النُ  ِّالنعوا، أِّ الن اكلحِرِّا بالحلنُن ا 

للرَاكتهت مللن حيللت ال ُعهوللون ا ُصللنر عللن فكللا كللِْ الل! العَللاَ، الللَُن أِّقعِللم الشلليطان يف كت
ه إىل العهولاِ الراسلخني، ِّاحلكولاِ  َان العهم الشلرعْ، َِّر ِؤالِ ِّأِّل ك، أب عر ه عهى مي
الربانيني، ا ححققني بعهو  الشُرعة ِّمقاصنِا، أصو ا ِّفرِّعِا، ِّعلن  ا  لامرة باالسلحكابة يف 

َفطتلَن، ِلو ملن ال ِّإيلا ا لؤمَن العاقلَا، الَكلي َس ال! كِْ من ذلك إىل نلواع  الشلِوات ِّا ِلواِ
 !ُقامر مص ه ا خرِّا يف قضاُا العقائن ِّأصول اإلميان ِّاإلخال 

فللال أللوع االسللحِانة ! فكللا ذلللك مللن الكَللائر ِّا وبقللات احملَطللة لهعوللال ِّا خربللة لهللنُن
نحرو ِبم عن الصلرا  ! بشِْ منِا أبنا َا ِبا كث ا من اِلهق، ُِّ فقيا ِْ َسَََا الشيطان َُضت

سحكهب  م غضب اهلل ِّالعياذ باهللا سحقيم فسلالمة اإلميلان ِّصلحة االعحقلاَ، ِلْ أِّىل ! ، ُِّ
! خطللوات السلل  إىل اهلل، ال ُسللهم مللا بعللنِا أبللناً إذا كانللو ِللْ عهللى غلل  االجتللاه الصللحي 
! فللاحر  أخللْ ا للؤمن عهللى بصللفية ِللَه القضللية،  عللا الللنُن كهلله هلل، ِّهلل ِّحللنه َِّن سللواه

امر بالللنخول يف كللِْ مللن ذلللك، ِّال بللالهكِو إليلله أِّ إىل أصللحابه، ِّلللو ِّال ب لل. قللوالً ِّعوللالً 
للب هت ! عهللى سللَيا الحسللهية أِّ الحكُر للن  فالنصللو  الشللرعية كللنُنة يف النِللْ عللن كللا ذلللك جت

َغلتهت  َل ! ِّإيا ِْ موبقات ِّأهولات، بعضلِا فلوق بعلل! َِِّ َال بسلحنٍر صلاحَِا ملن ا ل ملا بل



 111 

! من الحكُرب إىل اإلَمان، حىت بكَه عهى ِّجِله يف النلارإىل ا ن، ِّمن القهيا إىل الكث ، ِّ 
 .ِّإيا احملفو  من حف ه اهلل
فقنلله ميحللق اللكللة َِّيللْر عوللران الللرِّ ، ِّمينللذ اسللحكابة الللنعاِ،  وأمــا المــاس الحــرام

ذلللللك أن االنطللللالق يف مللللناٍر السلللل  إىل اهلل مشللللرِّ  ! ِّبَ هللللق َِّن صللللاحَه أبللللواْ السللللواِ
ِّبلللالححرا يف بنلللاِّل الطيَلللات ملللن اللللرعق؛  ن الطيلللب ! احللللرا  بحصلللفية ا رعاق ملللن كلللَِات

َائم اإلقَال عهى اهلل، ِّالحكَر لهعولا الصلاحل ِّكلا لقولة ملن رعق حلرا  . ِّحنه ُ َا الرِّ  بع
لللللاً لهشللللليطان يف قهلللللب ! ال بكلللللون يف جلللللوو صلللللاحَِا إال  هَلللللة لالنحكلللللاس ِّاالربكلللللاس َِّعش 

للة لسللهطانه عهللى الللنفس َغابلله بعللنِا إال أكللن فللال بكللون ! صللاحَِا ِّبقُو منافعللة ِّساِّسلله ِّن
لللو اللللرعق ! عهلللى اللللنفس ِّأنكلللى ِّالعولللا الصلللاحل نَلللات خللل ، لكنللله ال ُنَلللو إال بجربلللة طيَلللة ِِّ

َربََه فيله كلان ! الطيب احلالل َغ َعوغ َب ِت )فقن َِّ ت لا يفت السعلَوا َِ ا ثَابتلوهلل َِّفَلرغَع َِ لَه  .َكَشلَكرة  طَي ََلة  َأصغ
ني   ا َكاع حت َِ لا بَلؤغتت َأَكَه َِ لَعوغ بَربَله يف نفلس ب لَت ملن ملال ( 95:إبلراِيم!()بتقتذغنت َربل  ِّإن َِّ ت

 !خَيت مل ُنحيف إال كوكا ِّحطَا
َعنغ َأِّبت بهك معامل نورانية من بوجيه النيب ا صطفى صهى اهلل عهيه ِّسهم  َه ا مة، فلَ 

َرُلغللَرَة قَللالَ  للا النعللاسَ ) :مَ قَللاَل َرَسللوَل الهعللهت َصللهعى الهعلله َعَهيغللهت ََِّسللهع  :َِ َِ ََللَا إتالع  إتنع الهعللَه طَي للبهلل الَ  !أََُل  َُلقغ
َللا أََمللَر بتللهت الغَورغَسللهتنيَ  !طَي ًَللا نتنَي مت للَن الطعي ََللاتت " :فَلَقللالَ  ،َِّإتنع الهعللَه أََمللَر الغَوللؤغمت للا الَرَسللَا َكهَللوا مت َِ َُللا أََُل

َلللا بَلعغَوهَلللوَن عَ  ًا إتين  مت لللنغ "َِّقَلللاَل  (51:ا ؤمنلللون")هتللليمهلل َِّاعغَوهَلللوا َصلللاحلت َتَُن آَمنَلللوا َكهَلللوا مت لللا العللل َِ َُلللا أََُل
نَللاَكمغ  للَعَت أَغغََلللرَ  .(179:الَقللرة")طَي ََللاتت َمللا َرَعقلغ للَفَر َأكغ ُغللهت إتىَل  ،مَثع ذََكللَر الرعَجللَا َُطتيللَا السع مَيَللَن ََُن

ِت  ْ   "السعلَوا ْ   !َُلا َر لَربََه َحلرَا هلل َِّ  ،ََِّمطغَعَولَه َحلرَا هلل  !َُلا َر َ   ،ََِّمهغَََسلَه َحلرَا هلل  ،َمشغ رَا ت ََِّغل فَللَأ ع  ،َا بتلاحلَغ
لتكَ  ََ َْ لت َحَكا  (101!() َُسغ

 !فَّنَُّه َشر  اْلَماِس اْلَحَرامِ ! قَ تَْأُكِل الر بَا
الللا نلللحيف علللن . ِلللو كلللا كسلللب حلللاعه اإلنسلللان عهلللى غللل  ِّجللله مشلللرِّ : ا لللال احللللرا 

يللللذ ِّال للللل فيلللله، ِّاالسللللحفاَة ا اليللللة مللللن احملرمللللات ا طعومللللة ال صللللب، ِّالركللللوة، ِّال للللب يف الَ
ِّكللللَلك أكللللا أمللللوال النللللاس . ِّا شللللرِّبة، ِّالنكسللللات ِّا حنكسللللات، إنحاجللللا ِّبيعللللا ِّخللللنمات
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ِّسلائر أنلوا  السلحو، ِّكلا ملا . بالَاطا، ِّبيذ ا عراه، ِّحهلوان الكلاِن ِّالسلاحر ِّالعلراو
 .ه ِّسهمال ُص  متهكه، اا حرمه اهلل ِّرسوله صهى اهلل عهي

َْ اهلَل ! فالربلللا إعلللالن لهحلللْر عهلللى اهلل! إال أن كلللر ذللللك مجيعلللا ِلللو الربلللا ِّملللن َحلللاَر
َهَكللهَ  -! َُللا َُِّغللَاَ  َ  –ِّمللن َحاَربَللَه اهللَ ! َحاَربَللَه اهللَ  ِغ َْ يف الللننيا، ِّالعللَاْ ! َأ ِّأحلللق بلله اِلللرا

للَر ِّبَلللَ  ِّإن ا للِر لللي ن أنلله بالربللا قللن مجللذ ِّعَ ! الشللنُن يف اآلخللرة ِّالعيللاذ بللاهلل ذلللك مللا قللن  !وع
َُنِّ له يف أاِر ا ملر، لكلن اهلل بعلاىل لله با رصلاَ، إذ ُسلها عهيله ملن ا صلائب ِّالَالُلا يف 

ًِ ما بعنه من كلقاِ ِّقلن ََيلٍر لله ملن نفسله أِّ ! نفسه ِّأسربه ِّحيابه، ما أعَا ماَله عهيه كقا
راه الفحاكلة ملا أعهله ُلَِّا أِّ ُسلها عهيله ملن ا مل! أبنائه ملن َيلْر عهيله َنيلاه قَلا آخربله

أِّ أعلا خامتحله إىل مِانلة اجحواعيلة، ِّمَللة ! كي ا فشي ا، فال ُنفعه مالَله ِّال جاِله ِّسلهطانه
للة ُهقللى فيِللا ححفلله ه إىل السللكن أِّ إىل أا ِاُِّ للة، بقللَو إن مللن حللاْر اهلَل خاسللرهلل ال ! َنيُو

رته! ِمالللة يعلل! )ِّعكيللب مللن ال ُقللنر اهلَل حللق قَللنغ َرغَه مجَت اً قَلَغَضللَحَه َُلللوغَ  الغقتَياَمللةت َِّالسعللواَِّاَت َِّا غ
ينتهت  رتَكونَ  !َمطغوتُعاتهلل بتَيوت َمر!()َسَغَحانََه َِّبَلَعاىَل َعوعا َُشغ  (67: ال

عقوبللًة ِّال  -صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم  -ِّمللا رأُللو يف كحللاْ اهلل ِّال يف سللنة رسللول اهلل 
ا ب ضلب ! أكنع من عقوبلة الربلا -بعن الشرك باهلل  -نَارًة  أَِّ ال ُكفلْ فيِلا أن َُلِو صلاحََِ

ال ُقلو  لله  !بحَعله الهعنلة أُنولا حلا ِّارحتلا! فال بسلحقيم لله َنيلا ِّال ُسلعن بلآخرة! اهلل ِّلعنحه 
للرَانهلل إال  للربه إعصللار اِلللراْ !كللِْ إال اهنللار فوللاذا بعللن ذلللك مللن مصلليَة ! ِّال َُلعغهَللو للله َعوغ

  !ِّبالِ
يللللب يف حلللق ا للللرابني، مَينللللا ِّلللليس عَثللللا أن ُنطلللق الرسللللول ِبلللَا الَيلللل ان اإلنلللَارا الِر

ا َهَكَة الربا، كم ِْ أكن ِّأخطر من غِ  ِغ  !ِّكم ِْ أف لذ ملن كثل  ملن الكَلائر ِّا وبقلات !َم
لحعة  ََِّثالَثتلنَي : )قال عهيه الصالة ِّالسال  لنغ ست لَو َُلعغهَلَم أَكلَن عتنغلَن اهللت مت َِمهلل رتبَا َُأغَكهَلَه الرعَجلَا ََِِّ َترغ

 !!كَا( 102()!ةً َعنلغيَ 
يف  -ب ل  موجَلات كلرعية  -ان ُحكر ِّن عهى اللجرخال  !ِّإيا العكب كا العكب

َهَه مفحوحةهلل مَاكرًة عهى أبواْ جِنم ِا جتن ِّعيناً أكلنع  !فاقرأ َِه اآلُات ِّبنبر! أمغر  َمَناخت
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َتَُن َُلللأغَكَهوَن الر بَلللا الَ َُلَقوَملللوَن إت : )قلللال اهلل جلللاع جاللَللله! منِلللا َتا َُلَحَخَعطَلللَه العللل الع َكَولللا َُلَقلللوَ  العللل
للَن الغَوللس   ثغلَا الر بَللا ََِّأَحللاع اله للَه الغََليغللَذ ََِّحللرعَ  الر بَللا !الشعليغطَاَن مت َللا الغََليغللَذ مت َِمغ قَللاَلواغ إتيع َفَوللن . َذلتللَك بتللأَنلع

للرَهَ  َى فَلهَللَه َملا َسلَهَ  َِّأَمغ َِ َْ النعللارت . إتىَل اله لهت  َجلاَِه َموغعت َلةهلل م للن رعب لهت فَلانحَل لَحا لَلل تَك َأصغ ََ َفَأِّغ ََِّملنغ َعللا
للا َخالتللَنِّنَ  َِ للمغ فتي للَب َكللاع َكفعللار  أَثتلليم   !َِ َتَُن  !مَيغَحللَق اله للَه الغر بَللا َُِّلَللرغِّبت الصعللَنقَاتت َِّاله للَه الَ حيَت إتنع العلل

َاتت َِّأَقَاَمواغ الصعاَلَة َِّ  مغ َِّالَ آَمَنواغ ََِّعوتَهواغ الصعاحلت ِت َرَِمغ عتنَن َرِب تمغ َِّالَ َخلوغوهلل َعهَليغ آبَلَواغ الَعَكاَة َ َمغ َأجغ
للمغ حَيغََنَللونَ  للَن الر بَللا إتن َكنللَحم َمللؤغمتنتنيَ . َِ َْ مت لل

َتَُن آَمنَللواغ ابلعَقللواغ اله للَه ََِّذَرِّاغ َمللا بَقت للا العلل َِ فَللقتن ملعغ  !َُللا أََُل
ْ  م لللللل َللللللرغ َعهَللللللواغ فَللللللأغَذنَواغ رت للللللَوالتَكمغ الَ َب غهتَوللللللوَن َِّالَ بَلفغ َغللللللَحمغ فَلَهَكللللللمغ َرَ َِّس أَمغ َن اله للللللهت ََِّرَسللللللولتهت َِّإتن بَل

 (.972-975: الَقرة()!َب غَهَوونَ 
ق  إتالع الضعاَللَ ! )ذلك ِو احلق  (19: ُونس!() َفَواَذا بَلعغَن احلَغ

لَرن عهللى لسلان رسللول اهلل، جحيولاً َُ  لَه لعنللَة اهلل بَلحلغ للَق ا لرابني أبللناً، ِّكيل  ال  ِِّ اَلحت
َنَه، ! إال أن ُحوبلوا إىل اهلل بوبلة نصلوحاً  ُسللحوا يف ذللك آكتلَا الر بَلا َِّمللنغ أعغطَلى مَثَنَلَه، ِّملن َ للوت

ه، كحابلللًة ِّكلللِاًَة ِّإَارًة، كهِلللم يف لعنلللة اهلل سلللواِ ذللللك صلللُر  ! ِّكلللا ملللن أعلللان عهلللى عقلللَو
أن النلليب  -ر للْ اهلل عنلله  -ففللْ صللحي  مسللهم عللن جللابر بللن عَللن اهلل ! حللنُت رسللول اهلل

َلللللهَ : )صلللللهى اهلل عهيللللله ِّسلللللهم قلللللال َنُغهت َِّكابَت ِت لللللمغ فتيلللللهت ! َلَعلللللَن اهللَ آكتلللللَاَ  الر بَلللللا َِّموكتهَلللللَه َِّكلللللا َِ
هلل  ة ِّمن أعطاِلا( 103()!َسوا َُاَة الربُو لو نلال احللنُت ! كوا ُسحوا يف ذلك من طهب ال ِِّ

ََ فَلَقنغ أرغَد : )الصحي  ََا حَل ََ أِّت اسغ هلل  !َفَونغ عَا ََ َِّالغَوعغطتْ َسَوا  (104()!َِّاآلخت
" العولا اإلسللالمْ"أن جتلن بعللل ا شلح هني يف صل   -بعلن ِلَا ِّذاك  -ِّالعكيلب 

هَللوا َمللا حللر  اهلل !ُحطللاِّلون عهللى ِللَا احلللن الربللاين الع لليم فيصللورِّن النللواعل كوللا ُشللحِون ! لتَيحت
م الضلرِّرَة إُِاملا؛ الس ! حصلنار رخصلة  يف أملر ع ليملهعهواِ، َِّيرجوهنا  م إخراجا حلىت بَلِو

َِمغ ) َتَع لللللَو َخلللللا َتَعوَن اهلَل ََِِّ ِّكلللللان أِّىل باحملسلللللوبني عهلللللى أِلللللا الفضلللللا ( 129:النسلللللاِ()!ََيَلللللا
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ِّيف ! ِّالصللال ، أن ُأخلللَِّا  نفسللِم يف مثلللا ِللَا بأصلللا االححيللا  يف اللللنُن، ِّمقللا  اللللور 
َتُنتَكم الَورَ َ : )احلنُت الصحي    َ  (105!()خغ

للة الللِت عللم جِهِللا يف ِللَا العصللر، حللىت البسللِا بعللل أِللا الللنُن  ِّمللن ا مللور الربُو
لللات السلللحة"ملللا ُعلللرو عنلللن الفقِلللاِ بلللل! ِّالصلللال  لللْ". الربُو اللللَِب ِّالفضلللة، ِّالقوللل ، : )ِِّ

ِّما ُنْو عنِا من النقنُات ا الية، ِّمن ا طعومات االقحيابية، الا (. ِّالشع ، ِّالحور، ِّا ه 
ة ل"ِو َاخا يف مع   َملان، "هح َُةا واَ الضرُِّر ، اا جرت بله ا علراو ِّالعلاَات يف ِلَا ال

للة صللحيحة، . عهللى حسللب ا نللاطق ِّالشللعْو للو مللا َِّر محللوابَر ا علل  يف عللنة أحاَُللت نَُو ِِّ
، ) :منِا ِلَا اللنال ا لامذ ا لانذ، ملن قلول رسلول اهلل صلهى اهلل عهيله ِّسلهم َِبت َع َب بَالل َِ َع الل

، َُناً ِّالفتضعَة بالفتضعةت، ِّالغََلَر بتا ، متثغالً متتثغا  رت، ِّالغوتهغَ  بتالغوتهغ ت َر بتالحعوغ ، ِّالشععتَ  بتالشععت ت،  ِّالحعوغ لغََلر 
ََ فَلَقنغ أرغَد  ََا حَل ََ أِّت اسغ هلل  !بتَين ، َفَونغ عَا ََ َِّالغَوعغطتْ َسوا  (106!()َِّاآلخت
                                                           

َار، ِّالطلللاين يف ا ِّسللا، ِّاحلللاكم عللن حَُفللة مرفوعللا، كوللا أخرجلله احلللاكم عللن سللعن أخرجلله   105 الَلل
 .يف صحي  ا امذ 3723: ِّصححه ا لَاين، حنُت رقم . مرفوعا أُضا

أنلله ال أللوع اسللحَنال ذِللب بللَِب، ِّال فضللة بفضللة، إال بشللرطني : ِّمعنللاه اإلمجللاِل. أخرجلله مسللهم  106
ني، ِّالثاين:  ِّلا. اثنني أن ُحم الحَاَل ُنا بين، أا بلنِّن بلأخ  يف القلَل أِّ العطلاِ : أن ُكونا محساُِّ

ِّكللَلك ا مللر يف سللائر ا طعومللات ا ربعللة، إذا كانللو الَضللاعة مللن صللن  ِّاحللن، أا . مللن أحللن الطللرفني
ع  أِّ أملللا إذا اخحهفلللو ا صلللناو كلللَِب بفضلللة، أِّ كقوللل  بشللل. إخل...قوحلللا بقوللل ، أِّ كلللع ا بشلللع 

للْ بللأخ  أحللنمها قَضللا أِّ  َُللاَة يف أحللن الطللرفني، ِّلكلن ال جتللوع النسللي ة، ِِّ بحولر، فيكللوع الحفا للا أا ب
 .با ال بن من متا  الحقابل يف ا هس. عطاِ

قللاس عهللى الللَِب ِّالفضللة النقللَو ا عاصللرة، فوللا ُشللجر  يف الصللن  الواحللن منِوللا ُشللجر  يف  ُِّ
لك إذا اخحهفللللو ا صللللناو النقنُللللة كاسللللحَنال عوهللللة بللللأخرن ِّكللللَ. الصللللن  الواحللللن مللللن العوللللالت اآلن

ا، جاع آن َ الحفا لا ِّامحنلذ الحلأخ  حَلاَت الغَولنعَخَر ملن ا لواَ ال َائيلة ا خحهفلة اليلو  . غِ  كولا َُقلاس الغَوقغ
عهى ما ذَكر يف احلنُت، كا رع مثال بالنسَة لهَالَ الِت بقحات به، فيكرا عهيه نفس احلكلم ملذ نفسله، 

لةِّ  ة لقوت الناس، عهى حسلب العلرو ِّالعلاَة ا اُر فكلا ذللك ألرا . مذ غ ه من ا واَ ال َائية الضرُِّر
َكورة أعاله  .عهى القاعنة ا 

ِّفيلله اجحِللاَاتهلل احهفللةهلل . ِّإيللا القصللن ِِنللا الحنَيلله. ِللَا معنللاه العللا  عهللى اإلمجللال َِّن بفصلليا
َنثتنيَ  ِت ِّالغَوحغ َُاًل، لنن القنما ِّلله نلواعل ال بنحصلر، ِّالواجلب عهلى ا لؤمن أن ُرجلذ فيولا َُهتلَم  .بعهياًل ِّبنل
 .فال َُلقغنتَ  عهى َعَوا  حىت ُعهم حكم اهلل فيه. بتهت من ذلك إىل اسحفحاِ ثقاة العهواِ
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ق يف ملللناٍر ِّال انطلللال! ِّعهيللله؛ فقنللله ال سللل  إىل اهلل إال بعلللن حسلللم ِلللَا ملللذ اللللنفس
ِّلليكن كلعارك يف حتقيلق ! الجربية ِّالحَكية إال بعن ا فاصهة القاطعة  ناخا ا ال احلرا  أ  كان

نَليغلللَك إتىَل َملللا َمحلععغنَلللا بتلللهت : )قلللول اهلل بعلللاىل -جهيلللًة ِّحتهيلللًة  -ِللَا الححلللنا الع للليم  َِّاَل مَتَلللنعنع َعيلغ
َيَلللاةت اللللنَ  لللَرَة احلغ َِمغ َعِغ لللرهلل َِّأَبلغَقلللىأَعغَِّاجلللاً م لللنلغ َِمغ فتيلللهت َِّرتعغَق َرب لللَك َخيلغ حتلللنَل هَلللَك بتالصعلللاَلةت  !نَيا لتنَلفغ ِغ َِّأغَملللرغ َأ

ا َِ غ َعَهيلغ أََلَك رتعغقاً حنعغَن نَلرغعََقَك َِّالغَعاقتَََة لتهحلعقغَون الَ  !َِّاصغَطلت  (.119-111:طه!()َنسغ

ًنـــى والنظـــر الحـــرام  سلللهب ا نلللواوأمـــا ال طولللس الَصللل ة، فقنللله حيلللرق ا سلللرار ُِّ ر، ُِّ
كون سََا يف خلراْ اللننيا ِّاللنُن ِّللَلك فلقن اهلل جلاع جاللَله هنلى ا لؤمنني علن االقلجراْ ! ُِّ

َ  بهه الوقو  فيه َ  احلسْ! من ال َ  ا عنوا قَا ال ِّذلك ! فا ؤمن الكيس الفطن ُحكنب ال
َُن لهلنفس الشلِوات احللرا ، ِّباسلحقَار الفا حشلة أ  كلان كلكهِا، منافعة كا اِلواطر الِت بل

فلال بقلذ م لاِر الفسلق ملن علرا أِّ  ! اسحقَاراً أعهِا بلث  ال ثيان يف النفس، ِّبنَعت بالنحانلة
ِّذللك كهله  ولو  ! كال  بَاِ، أِّ أاٍّ من خوار  احلياِ، يف قهب ا ؤمن إال ب يضًة اكوجةً 

َشلل): يف قولله بعللاىل َربَللواغ الللَ َ  إتنعللَه َكللاَن فَاحت َِ َِّالَ بَلقغ ِّقللن بللني النلليب  (19:اإلسللراِ()!َسللَتيالً  ًة ََِّسللا
ه َ  رنُثه احلكيم الَا ُرُِّ َرُلغَرَة  وأَب صهى اهلل عهيه ِّسهم مع  قْر ال َعَهيغلهت  َصلهعى الهعله أنعلهَ َِ

َ ) :، قللالََِّسللهعمَ  للَن اللل َََ  َح عللَه مت َرَك َذلتللَك الَ  ،إتنع الهعللَه َكحَللَب َعهَللى ابغللنت آ َغ ت  !ةَ َِمَالَلل َأ َتنَللا الغَعللنيغ َف
ِتْ !َِّعتنَللا اله َسللانت الغَونغطتللقَ  !النع َللرَ  للَح بَللهَ  !َِّالللنلعفغَس مَتَلل ع ََِّبشغ  َ َق َذلتللَك َأِّغ ََُك ٍَ ََُصللن   (107!()َِّالغَفللرغ

و بيان عكيب منه   سهك ا اِنة، ِّالحَكية لهنفس، فيوا ُحعهق  -صهى اهلل عهيه ِّسهم  -ِِّ
جرفذ بأبواْ الشِوات احلرا ، َه عنه ُِّ  .اا ِّجب عهى ا ؤمن أن ُحنل

  ْ َ  ِّأِهلله فقللن أعللن  للم عللَابا يف ا حلليم، للليس كللأا عللَا للنعةت مللا َُللَ ل اهلل اللل َِّلتشت
لقطللة ِّاحللنة مللن مشللِن بعللَُب  -صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم  -ِّقللن َعللَرَه النلليب ! ِّالعيللاذ بللاهلل

 ًِ َنللاة رجللاالً ِّنسللا َعللا! ال للا، ِّذلللك يف  !متلله القهللب ِللوال ِّف حللنُت مسللرة بللن جنللنْ يف الرُ 
َنا إتىَل ثَلقغب  متثغات الحلعنَلورت : )حيت قال عهيه الصالة ِّالسال  لذهلل أَعغلالَ  ،فَانغطََهقغ لَفَهَه َِّاست  ،َه َ لي قهلل ََِّأسغ

ََ َأنغ ََيغَرَجوا !َُلحَلَوقعَن حَتغَحَه نَارًا َْ ارغبَلَفَعوا َحىتع َكا حَلَر َََْنتغ َرجَ  !فَقتَذا اقلغ افَقتَذا  َِ ا رتَجالهلل  !َعوا فتي َِ َِّفتي
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هلل َعلللللرَاةهلل  لللللَم )أمعلللللا : مث قلللللال لللللله ا َهكلللللان ا كهفلللللان بحطوافللللله( !َِّنتَسلللللا َِ لللللبت فَل َتا رَأَُلغحَلللللَه يفت الثلعقغ العللللل
ََنَاةَ   (108()!ال

 :النظرة الحرام تقطا طري  الوصوس
عحل الن ر احلرا  من أخطر مصائن الشيطان ِّالعياذ بلاهلل لاَة عهلى ملا! ُِّ ميكلن  فِلو ُع

ا إليلله مللن مِالللك، َيللْر الرصللين اإلميللاين لهعَللن فيوللا َُنيلله مللن منللاعل عللل سللهوكه إىل  أن ُللَؤ
 !اهلل، ِّما ُربيقه من مقامات عل عرِّجه حنو الوصول إىل مواله

لللق الصلللال ، ِّالسللل  ا لللاَ إىل اهلل ! مث ِلللو ُثلللَا ا َحلللن  علللن االنطلللالق يف كلللق طُر
للو ال ُلل نرا مللا ُثقهلله عللن ا سللاجن ِّالصللهوات، ِّالللحخهال مللن كهوللا أراَ الَللنِ ِّجللن ثقللال، ِِّ

ِّلو جاِن نفَسه عهى غل بصره عن ِمار  اهلل، لوجن خفة يف  !ِّساِّس الشيطان ِّالشِوات
اً  ميحه، ِّالَنلغَحَصَر عهى حَال الشيطان الِت بشنه إىل الجراْ كن   !رِّحه، ِّقوة يف ع
ميلللة  !فـــالنظر الحـــرام يحـــرو ح ـــائد ال ـــالء، ويمنـــا تحليـــ  الجنـــاء مث أعلللا ع

للا  -يف رمشللة عللني  -السلل  إىل اهلل  ِّمللن ِنللا فهلليس عَثللا أن جتللن الححللَُر ! رمللاَاً بللَرِّه الُر
نتنَي : )قللال بعللاىل! منلله صللرحيا يف القللرآن الكللرمي ِّيف سللنة النلليب عهيلله الصللالة ِّالسللال  قَللا ل هغَوللؤغمت

َِمغ  مغ َِّحَيغَف َلللوا فَللللَرَِّج لللنغ أَبغَصلللارتِت لللنَلَعونَ َذلتلللَك  !َُلَ َضلللوا مت َلللا َُصغ َِّقَلللا  !أَعغَكلللى َ َلللمغ إتنع الهعلللَه َخَتللل هلل مت
َِنع  للللللنغ أَبغَصللللللارتِتنع َِّحَيغَف غللللللَن فَلللللللَرَِّج للللللَن مت نَللللللاتت َُل غَضضغ َِنع إتالع  َِّالَ  !ل هغَوؤغمت نَللللللحَل َغللللللنتَُن عُت للللللَر  َُل َِ َمللللللا َأ

للا َِ نلغ للَا أمللر قللن اسللحِان بلله كثلل  مللن ا سللهوني، ِّلكللن رسللو ( 42-44: النللور()!مت  -ل اهلل ِِّ
بللا قللال يف ِّصلليحه احلكيوللة لعهللْ بللن أِّب طالللب ! مل ُسللحِن بلله قللا -صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم 
َْ : )ر للللْ اهلل عنلللله ِّأر للللاه فللللقنع لَللللَك اَ ِّىَل، َِّلَيغَسللللوغ لَللللَك  !الَ بَلحغَتللللذت النع غللللَرَة النع غللللَرةَ ! َُللللا َعهتلللل

َرةَ   (109!()اآلخت
 !النظرُة الحراُم َتْحرُِم الَعاِلَم ِسرََُّ 

َملللان سلللعين النورسلللْ  يف ِلللَا ا ملللر  -رمحللله اهلل  -ِّملللن أمجلللا ملللا نَقتلللَا علللن بلللنُذ ال
كان  يفا عنن بعل ا عيلان   -رمحه اهلل  -ِّذلك أنه  !حكوةهلل رفيعةهلل، َبَشَن إىل مثهِا الرحال

                                                           
 .محفق عهيه  108
للنة مرفوعللا  109 ، ِّالجرمللَا، ِّاحلللاكم، عللن بُر : رقللم  حللنُت. ِّحسللنه ا لَللاين. أخرجلله أمحللن، ِّأبللو َاَِّ

 .يف صحي  ا امذ 7251
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َُن عهى بضعة أكِر، ِّكان لَلك الرجا بنات، ُنخهن  هة ب من ِميب العهم ِّالعهواِ،  نة طُو
َل  لليفا ليللومني أِّ ثللالذ بللنفس ! نورسللْ آن للَ يف عللَ كللَابهَِّيللرجن، ِّال فكللاِ عللاملتهلل آخللَر فنللل

َمان جاِال بكا بهك  ا كان، فكعا حيصْ الَنات ِّمييَ الص رن من الكلن، فوجن بنَُذ ال
:  لللاذا ال بن لللر إلللليِن  فأجابللله النورسلللْ ِبلللَه احلكولللة الَال لللة: الحفاصللليا ِّا ِّصلللاو، فسلللأله

رعهَ الن رَة احلراَ  حَتغ ) َ ست  !(رتَ  الَعاملت
خيانـة للعلـم، ! واليبب في ذلك أن النظـر الحـرام فـي مثـل هـدَ الحـواس خيانـة

ومـا كـان ! اـم هـو خيانـة لهـل البيـت ولعراضـهم !وخيانة للدين، وخيانة للـدعوة عميعـا
 !للخائن أن تكون له من أسرار
َعغللنَيت ََِّمللا َُلعغهَلل: )قوللله بعللاىل -ر للْ اهلل عنِوللا  -ِِّبللَا فسللر ابللن عَللاس  َم َخائتنَللَة ا غ

 (110()12: غافر()!َجغفتْ الَصَنِّرَ 
بنصلللو  الكحلللاْ ِّالسلللنة، ِّكلللَلك بلللأقوال أِلللا العهلللم،  -كولللا رأُلللو   -ِّقلللن ثَلللو 

ِّأصللللحاْ اِللللللة مسللللالك الجربيللللة اإلميانيللللة أن الن للللر احلللللرا  مللللن أخطللللر َقطعللللا ت الطللللرق عهللللى 
 !اهلل ِّإيا ا عصو  من عصوه! السالكني إىل الرمحن

فقهنللا متنلذ سلل  الللرِّ  أصللاًل،  وأمـا الخمــر ومــا يلحــ  بهــا مــن ميــكرات ومخــدرات
 ًِ ِّملللا كلللان  لللن مل ََيغهَلللالغ ِلللواَه هلل  ! ن صلللاحَِا قلللن أسلللهم نفَسللله لوثنيلللة ِلللواه. ِّحتَسللله ابحلللنا

كللللَلك ! فللللا حهطخ بلللالرجس مرفلللوه يف ا للله ا عهلللى! الواحلللن القِلللار أن بفلللح  لللله ا بلللواْ
َُا : )قال جاع َعاله !ِمكم كحابه، ِّال عَت يف النُن بالحو  الكاذْ عهى اهلل ِّصفِا اهلل يف

َْ َِّاَ عغاَلَ   لَر َِّا َنَصلا َر َِّالغَويغست َوغ َا اِلغ َتَُن آَمَنواغ إتيع ا الع َِ فَـاْعَتِنُبوَُ  رِْعـٌ  م ـْن َعَمـِل الشَّـْيطَانِ أََُل
ِّاهلل ال فللال  ِّال َنللا  لهوسللهم إال باالجحنللاْ الحللا   ِّإنلله(. 21: ا ائللنة!()َلَعلَُّكــْم تـُْفِلُحــونَ 

لهخوللر، ِّا قاطعللة الشللامهة  للا، ِّ سللالكِا، ِِّلللنماهتا، ِّلكللا مللا ُنللحيف عنِللا أِّ بسللََِا مللن 
َال محهَسللللا ! أربللللا  ِّأمللللوال للللو مللللا ُلللل ِّمللللن َعللللوعَل عهللللى السلللل  إىل اهلل ِّالوصللللول إليلللله بعللللاىل، ِِّ

 ! ا ماينبنكاسحِا، فقن غره الشيطان ِّمت  عهى اهلل

                                                           
ُللنخا عهللى  ِللو الرجللاَ  ":ُعهللم خائنللة ا علني ِّمللا جفللْ الصللنِّر" : قوللله بعللاىليف: )قلال ابللن عَللاس  110

فللقذا  !فللقذا فطنللوا غللل بصللره عنِللا !فللقذا غفهللوا حللل  إليِللا )...(ِّفلليِم ا للرأة احلسللناِ  ،ِمبيللحَ  أِللا الَيللوت 
 .2/76: بفس  ابن كث ( !فقذا فطنوا غل ،غفهوا حل 
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يف حق كارِبا، ما ِّصفه ملن  -صهى اهلل عهيه ِّسهم  -ِّقن سَق حنَُت رسول اهلل 
يلللب الصلللفات لللرت َكَعابتلللنت َِّثَلللن  : )قلللال صلللهى اهلل عهيللله ِّسلللهمف! ِر َْ اِلوغ لللرت  ! َكلللارت َْ اِلوغ َِّكلللارت

للللل: )قولللللله صلللللهى اهلل عهيللللله ِّسلللللهم ِّمثهللللله (111()!َكَعابتلللللنت اللللللالعتت ِّالَعلللللَعن متَن اِلَوغ رت َكَعابتلللللنت َملللللنغ
 (112!()ََِّثن  

ِّقلللن علللره عهيللله الصلللالة ِّالسلللال  ِِنلللا أُضلللا لقطلللة ملللن مشلللِن آخلللر،  لللآل كلللاْر 
َعلنت ف! اِلور، ِّما َيسره من رصينه العوهْ، فيوا قن ُكلون لله ملن حسلنات سلابقة أِّ مرافقلة

لل) :ابغللنت َعَعللاس  َعللنت النعلليبت  َصللهعى الهعلله َعَهيغللهت ََِّسللهعَم قَللالَ  َْغللرهلل َكللَا َاَوع للكتر  َحللرَا هلل  .ر   ََِّمللنغ ! ََِّكللَا َمسغ
لكترًا قَتَسلوغ َصلالَ  َْ َمسغ َْ الهعلَه َعَهيغلهت  !بََه أَرغبَعتلنَي َصلََاًحاَكرت َْ بَلا ََ الرعابتَعلَة َكلاَن  .فَلقتنغ بَلا فَلقتنغ َعلا

َََلالت  قتَيَه متنغ طتينَلةت اِلغ َََلالت َُلا َرَسلوَل الهعلهت ََِّملا طتينَلَة  :قتيلاَ  !َحق ا َعَهى الهعهت َأنغ َُسغ َصلنتَُن  :قَلالَ   اِلغ
لات النعلارت  ِغ لهت  ََِّملنغ َسلَقاَه َصل ت ًا الَ  !َأ لنغ َحرَامت لنغ   ،َُلعغلرتَو َحاَللَلَه مت لقتَيَه مت َكلاَن َحق لا َعهَلى الهعلهت َأنغ َُسغ
َََالت  ثلغَهَه  (113!()طتيَنةت اِلغ لر ِّ قَلالَ َِّرِّتَا مت قَلاَل َرَسلوَل الهعلهت َصلهعى الهعله َعَهيغلهت  :َعنغ َعَغلنت الهعلهت بغلنت َعوغ

للَر ََِّسللكترَ ) :ََِّسللهعمَ  َوغ َْ اِلغ ََللاغ لَللَه َصللاَلةهلل أَرغبَعتللنَي َصللََاًحا ،َمللنغ َكللرت َََخللَا النعللارَ  !ملَغ بَلقغ  !َِّإتنغ َمللاَت 
َْ الهعَه َعَهيغهت  َْ بَا ََاغ َلَه صَ  .فَقتنغ بَا َْ َفَسكتَر ملَغ بَلقغ ََ َفَشرت فَلقتنغ َملاَت  !اَلةهلل أَرغبَعتلنَي َصلََاًحاَِّإتنغ َعا

َْ الهعلللَه َعَهيغلللهت  !َََخلللَا النعلللارَ  َْ بَلللا ََلللاغ لَلللَه َصلللاَلةهلل أَرغبَعتلللنَي  .فَلللقتنغ بَلللا َْ َفَسلللكتَر ملَغ بَلقغ ََ َفَشلللرت َِّإتنغ َعلللا
َََخللَا النعللارَ  !َصللََاًحا َْ الهعللَه َعَهيغللهت ! فَللقتنغ َمللاَت  َْ بَللا ََ   .فَللقتنغ بَللا َكللاَن َحق للا َعهَللى الهعللهت َأنغ َِّإتنغ َعللا

َََالت َُلوغَ  الغقتَياَمةت  قتَيَه متنغ َرَََغةت اِلغ َََلالت  :قَاَلوا !َُسغ لات  :قَلالَ   َُلا َرَسلوَل الهعلهت ََِّملا َرَََغلَة اِلغ ِغ َعَصلاَرَة َأ
 (114!()النعارت 

 !قَ تـَُفكَّ َعِن الخمِر ِحَ اَر الشَّرِيَعةِ 
                                                           

يف صلحي   1711: ِّصححه ا لَاين، حلنُت رقلم. أخرجه احلارذ عن عَن اهلل بن عورِّ مرفوعا  111
 .ا امذ

للللرة مرفوعللللا  112 : حللللنُت رقللللم. ِّصللللححه ا لَللللاين. أخرجلللله الَخللللارا يف بارَيلللله، ِّالَيِقللللْ، عللللن أِّب ُِر
 .يف صحي  ا امذ 5861

يف صللللحي   2528: حللللنُت رقللللم. ِّصللللححه ا لَللللاين. أخرجلللله أبللللو ََِّ عللللن ابللللن عَللللاس مرفوعللللا  113
 .ا امذ

 3424: حلنُت رقلم. ِّصلححه ا لَلاين. أخرجه ابن ماجه ِّأمحن ِّالنارمْ عن عَن اهلل بن عولرِّ  114
 .يف صحي  ا امذ
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قاطعلللللَة اِلولللللر، كلللللرباً، ِّإنحاجلللللاً، ِّجتلللللارًة، ِّعراعلللللًة، ِّا طهلللللْو ملللللن ا لللللؤمن الصلللللاَق م
ِّلللو أن ُكللون حارسللا، للليس  للا فحسللب، ِّلكللن حللىت ! أ  كانللو ِللَه اِلللنمات! ِّخللنمات  

َارعِا ا خصصة  ا قصناً  : صهى اهلل عهيله ِّسلهم منِا قوله !ِّالنصو  يف ذلك كث ة جناً !  
لل) ا، َِّمعغَحصت للَرَِ للَر، َِّعاصت َوولَللَة إليلله، إنع اهلَل َلَعللَن اِلوغ للا، ِّالغَوحغ َِ َه ا، َِّحامت َِ ا، َِّسللاقتيَل َِ ا، َِّكللارتبَل َرَِ

لللا َِ ا، ِّآكتلللَا مَثَنت َِ َل لللجَرُت لللا، َِّمشغ َِ فا قصلللَو ِبلللَا احللللنُت  لللْر حصلللار اقحصلللاَا  (115()!ِّبَائتَع
فلال ألوع لهوسلهم فَلَك ِلَا احلصلار بلأا خنملة ملن اِللنمات ! ِّاجحواعْ عهى اِلولر مطهقلاً 

ِاً  ا، أِّ كللراِ أا كللِْ مللن  ُقللنمِا  للا، بَللنغ يف  للا، أِّ إكللِاِر ًِ بَعيِللا، ِّالللجرُِّ َراعحِللا ِّانحِللا ب
أِّ عكهلة ! ِّللو كلان ذللك  لَر قهلم أِّ ِّرقلة، لضلَا حسلاِبا! ا َاحات أصاًل ِّلكلن ِللنمحِا

لللت ! إلصللال  كللاحنحِا ََ يف ! ِّقللس عهللى ِللَا ِّذاك قياسللا صللحيحا مهيحللا َِّامغ لل فللال كللِْ اجَت
و م  !هعون عنن اهلل، عهى لسان رسول اهلل صهى اهلل عهيه ِّسهمسَيا إنعاكِا إالع ِِّ

َلو عهيله الهعنلة اإل يلة أن ُنطهلق، ِّال أن بَفلح  لله أبلواْ السلواِ؛ إال  ِّما كان  ن بنل
 !أن ُحْو إىل اهلل بوبًة نصوحاً 

 !ق تجل  على مائدة يَُداُر عليها خمر، ولو لم تكن لها شاربا
إىل اهلل ِّجلللب أن ُححهلللى رساسلللية عاليلللة جلللنا  لللن ِّا لللؤمن الراغلللب فعلللال يف السللل  

لللم عهلللى مائلللنة اِلولللر !اِلولللر ِّأِهِلللا لللَعوغ أََ  ! فلللال أالسلللِم ِّللللو  لللَر  السلللة ِِّ بلللا ملللا َِّ ت
ا كللرعا !اِلَائلت مكللان إال غللاَره ا للؤمن رتَِ َرة  بتَقلنغ  -فعللن عَللن اهلل بللن عوللر ! إال لضللرِّرة  َمَقللنع

َْ ):  عهيللله ِّسلللهمأن النللليب صللهى اهلل -ر للْ اهلل عنِولللا  لللَر َهَلللوست َعهَللى َمائتلللَنة  َُشغ للى َعلللنت ا غ َِ نَل
رَ  َوغ ا اِلغ َِ ِّقن ربا رسول اهلل صهى اهلل عهيه ِّسهم ذلك بصلفة اإلميلان بلاهلل ِّاليلو   (116!()َعَهيلغ

و قوله الصُر  ا هي ! عهى عاَبه عهيه الصالة ِّالسال  يف ا مور ا ِوة يف النُن! اآلخر ِِّ :
رَ َمنغ كاَن َُلؤغ ) َوغ ا اِلغ َِ رت فالَ َأغهتسغ َعَهى َمائتَنة  ََُناَر َعَهيلغ  (117!()متَن باهللت ِّاليو ت اآلخت

                                                           
حلللنُت . ِّصللححه ا لَلللاين. ِّاحلللاكم، ِّالَيِقلللْ، عللن عَلللن اهلل بلللن عوللر مرفوعلللا. أخرجلله أبلللو َاَِّ  115
 .الطلللللاين ِّاحلللللاكم ِّالَيِقللللْ ِّالضللللياِ عللللن ابللللن عَللللاسكوللللا أخرجلللله . يف صللللحي  ا للللامذ 2047: رقللللم

 .ِّصححه ا لَاين يف صحي  ا امذ
، ِّابللن ماجلله، ِّاحلللاكم عللن ابللن عوللر  116 يف  3023: حللنُت رقللم. ِّحسللنه ا لَللاين. أخرجلله أبللو َاَِّ

 .صحي  ا امذ
 .يف صحي  ا امذ 6516: ِّحسنه ا لَاين، حنُت رقم . أخرجه الجرمَا ِّاحلاكم عن جابر  117



 112 

 ِّبعن،
َ ، ِّاِلوللر: )فِللَه أربعللة أنصللاْ يف ِللَا  –، بنحصللب (اِلرافيللات، ِّا للال احلللرا ، ِّاللل

كون من اِلاسُرن ِّالعياذ باهلل، إال !أِّثانا يف ِون اإلنسان –العصر  أن  فحخس  بقميانه؛ ُِّ
ِّمن ِنا فقنه ال أما يف انطالقه، ِّال يف اسحقامة س ه، ِّصال  كأنه، إال ! ُح ونه اهلل برمححه

 .ِّإيا ا وفق من ِّفقه اهلل، ِّال حول ِّال قوة إال باهلل. مقاطعحِا ِّالحل  منِا مجيعا
ًام الرابا -   !إمياك الليان عن فضوس الكالم: اقلت

و َِّر الصوو عوا ال خ  فيه م و مالك سائر ا عولال! ن الكال ِِّ إذغ ب ل ه ال ! ِِّ
َتُنهلل ِّال َخَهقهلل   !َُقى لصاحَه 

ِّلقللن نَللالع القللرآَن عهللى أن كللا مللا ُصللنر عللن اإلنسللان مللن أقللوال، ِللْ ِمصللاة عهيلله 
ًِ َقيقاً  لْ ! إحصا ، بلا ُعهوِلا سلَحانه ِِّ ِّاهلل جاع جاللَه ُعهم الكهوة قَا أن ُحهف  به ا لِر

َال َخطغللَرًة يف فللقذا بهفلل  ِبللا بهقفِللا الغَوَهَكللانت َفَكحتََللوغ للله أِّ  !قهَلله، أِّ ِّسوسللًة يف نفسلله مللا بلل
َسلَه َِّحَنغلَن : )ِّذلك ِو صلُر  قولله بعلاىل! عهيه لوتَس بتلهت نَلفغ نَسلاَن َِّنَلعغهَلَم َملا بَلَوسغ نَلا اإلغت ََِّلَقلنغ َخَهقغ

نت  َْ إتلَيغهت متنغ َحَغات الغَورُت لَوالت َقعتيلنهلل إتذغ َُلحَلَهقعى الغَوحَلهَ  !أَقلغَر َملا َُلهغفتلَ  متلن  !ق َيانت َعنت الغَيوتلنيت ََِّعلنت الش 
 (18-16: ق!()قَلوغل  إتالع َلَنُغهت َرقتيبهلل َعحتينهلل 

ِّبللوابرت السللنة بالححللَُر مللن خطللورة آفللة الهسللان، ِّمللا جتللره عهللى ا للؤمن مللن خللراْ 
يب يف غيابلات ا حليم! ا عوال  -ر لْ اهلل عنله  -فعلن بلالل بلن احللارذ ! ِّاالربكاس الِر

لَوانت اهلل بعلاىل َملا ): أن رسول اهلل صهى اهلل عهيه ِّسهم قال لنغ رت غ إنع الرعَجلَا لَيَلَحَكهعَم بالَكهتَولةت مت
لللَوانََه إىل َُللللوغ ت القياملللةت  َلللا رت غ حَلللَب اهللَ لَلللَه ِبت ؛ فَلَيكغ هَلللَل ملللا بَلَه َلللوغ ِّ إنع الرعَجلللَا لَيَلللَحَكهعَم  !َُ َلللَن أن بَلَلغ

حَللَب اهللَ َعَهيغللهت ِبللا َسللَخطََه بالَكهت  ؛ فَلَيكغ هَللَل مللا بَلَه َللوغ للنغ َسللَخات اهلل بعللاىل، َمللا َاَ أَللَن أنغ بَلَلغ َوللةت مت
يللب -عهيلله الصللالة ِّالسللال   -ِّمثهلله قوللله ( 118()!إىل َُلللوغ ت القيامللةت  إنع : )يف ِللَا النللَُر الِر

وت  ِغ فاً يف النعارت الرعَجَا لََيَحَكهعَم بالَكهتَوةت ال َُلَرن ِبا بأساً َُل  (119!()ا ِبا َسَغعتنَي َخرُت

                                                           
أخرجللله ماللللك، ِّأمحلللن، ِّالجرملللَا، ِّالنسلللائْ، ِّابلللن ماجللله، ِّابلللن حَلللان، ِّاحللللاكم، علللن بلللالل بلللن   118

 .يف صحي  ا امذ 1612: حنُت رقم . ِّصححه ا لَاين. احلارذ
للرة  119  1618: ِّصللححه ا لَللاين، حللنُت رقللم . أخرجلله الجرمللَا، ِّابللن ماجلله، ِّاحلللاكم، عللن أِّب ُِر

 .يف صحي  ا امذ
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لَب حتلَُراً، الا َِّر يف حلنُت معلاذ بلن جَلا  َِ َن أكلنع نلَُراً ِّال أَرغ ر لْ اهلل  -ِّال أجت
َهَه ا نَة من ا عولال ِّملا  !يف آفة الهسان -عنه  خت ِّقن أخله النيب صهى اهلل عهيه ِّسهم ما َُنغ

َلاَلكت َذلتلَك َكه لهت  قَلهغلوَ : )السال  يف خامتحهُنكيه من النار، مث قال عهيه الصالة ِّ  ََك مت للت : َأالَ َأخغ
ع الهعهت  ََ بتهتَسانتهت قَالَ ! بَلَهى َُا َنيبت ا: َفَأَخ ََ َِ ع الهعلهت : فَلَقهغوَ ! َك ع َعَهيغَك  َلا ! َُا نَليبت َََِّن مت َِّإتنعلا َلَوَؤاَخل
مغ ! ا َمَعاذَ َثكتَهحغَك أََمَك َُ : نَلَحَكهعَم بتهت  فَلَقالَ  ِت َأِّغ َعهَلى  -ََِِّاغ ََُكَب النعاَس يفت النعارت َعهَلى ََِّجلوِت

مغ  رتِت ِتمغ  -َمَناخت َنحت  (120() !إتالع َحَصائتَن أَلغست
ِّللللَلك فقلللن أِلللنن عهيللله الصلللالة ِّالسلللال  لهملللة ِلللَه القاعلللنة الهسلللانية االححياطيلللة 

رًا َأِّغ لتَيصغَووغ َمنغ َكاَن َُلؤغمتَن بتالهعهت َِّالغ ) :فقال! ال الية رت فَلهغيَلَقاغ َخيلغ خت  (121()!يَلوغ ت اآلغ
َا جامذ لكا معاين النويوة، ِّال يَة، ِّحنو َِا ِّذاك من ِمرملات ا قلوال، ِّسلائر  ِِّ

الً  !بَلهغَه الحهف  بالشركيات !الهع غوتُعاتت الَاطهة اً أِّ ِ ن  َنَحنا ! سواِ كان ذلك جت أالَ َعَصَم اهللَ ألغست
 !سِومجيعا من كا 

 !ِاْحَدِر اْلَكِدَب فَّنَّه َمَرٌإ َخِطيرٌ 
أملا ! ِّا لؤمن ال ُكلَْ! من أسوأ آفات الهسان -أعاذنا اهلل ِّإُاكم منه  -ِّالكَْ 

ِّقضللية الصللنق ! الناعيللة أِّ احلامللا  شللرِّ  الحكنُللن الللنُ  فقنلله إن كللَْ فقللن خللان رسللالحه
ِ  "ِّالكَْ ِْ قضية  ِ  ِّبَلرَا كفينا يف ذللك ( 122!) بقَا ا ساِّمةيف ا ال النعوا، ال" َِّاَل ُِّ

لا ! الفاصهة احلامسلة -صهى اهلل عهيه ِّسهم  -نَارَة رسول اهلل  حيلت إنله بوعلن الكلاذْ بالُو
للن : قللال عهيلله الصللالة ِّالسللال ! ِّلللو كللان كَبلله مللن بللاْ إ للحاك النللاس ِّالجرفيلله عللنِم! ا ؤكع

َك بتلهت الَقل) لحت ؛ لتَيضغ َْ َت ِّقلن نقهلو عائشلة ( 123()!َُِّغلاهلل لَله !َُِّغلاهلل لَلهَ  !وغ َ َُِّغاهلل لهَا حَيَن َذ فَلَيكغ

                                                           
ا َحلللللنتُتهلل َحَسلللللنهلل : "ِّقَلللللاَل الجرملللللَا. لجرملللللَا، ِّابلللللن ماجللللله، ِّاحللللللاكم، ِّالَيِقلللللْرِّاه أمحلللللن، ِّا 120 ََ للللل َِ

ي هلل   .كوا صححه ا لَاين يف صحي  ا امذ". َصحت
 .محفق عهيه  121
بلللا ع  العقلللنا الصلللرو، ِّلكننلللا نقصلللن ِّالِ الثقلللة ِّالحواصلللا أِّ " اللللوالِ ِّالللللاِ"ال نقصلللن بلللَلك   122

 .عنمِوا، يف  ال العوا اإلسالمْ
للة بلن حيلنة مرفوعلا  123 ِّحسلنه ا لَلاين، حللنُت . أخرجله أمحلن ِّأبلو َاَِّ ِّالجرملَا ِّاحللاكم، علن معاُِّ
 .يف صحي  ا امذ 7116: رقم 
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َكللللللاَن أبلغ َللللللَل اِلَهَللللللقت إليللللللهت : )موقفلللللله الشللللللنُن مللللللن الكللللللَْ، فقالللللللو -ر للللللْ اهلل عنِللللللا  -
 َْ َت  (124!()الَك

لللَق إىل نيلللا ر لللاه إال بالصلللنق -جلللاع جاللَللله  -ِّال ِّصللوَل إىل اهلل   الصلللنق . ِّال طُر
لَنَر ا لؤمَن يف كلا كلأنه، كَل ه ِّصل  ه،  ريلت ال! عهى كا حلال، ِّالصلنق يف كلا كلِْ َُصغ

ُقتنيَ ! إال عن الصنق ُقتيعَة ال ! قلوال ِّفعلال، عسلى أن ُكلون يف هناُلة ا طلاو ملن الص لن  فالص لن 
. بَنللال بكثللرة ا عوللال عللنَاً، ِّإيللا بنللال بعوقِللا صللنقاً، ِّبصللفائِا ِّترغَاً، ِّبقخالصللِا قصللناً 

ِّالعكلس ! ِّملن مل ُصلنق ملذ النلاس مل ُصلنق ملذ اهلل .ِّذلك ِو الصنق مذ اهلل جا ثنلا ه
ا َغللللع يف َكلللا  كلللِْ ، ََِّلعلللَس يف َكلللا  . صلللحي  َِ ََلعَسللل ا أِّ  َِ للل هَلللةهلل ِّاحلللنةهلل، َملللنغ َغشع فالصلللنَق َعوغ
  ِ ْغ لَعوَ   َعنغ َعَغلنت الهعلهت فلَ ! ِّال مسهك إىل اهلل ب   َِا! َك قَلاَل  :قَلالَ  - ر لْ اهلل عنله -بلنت َمسغ

قت ) :هعللهت َصللهعى الهعلله َعَهيغللهت ََِّسللهعمَ َرَسللوَل ال للنتا إتىَل الغلللت   !َعهَلليغَكمغ بتالص للنغ ِغ َق َُل ع  ،فَللقتنع الص للنغ َِّإتنع الغلللت
َنعللةت  للنتا إتىَل ا غ ِغ ًُقا .َُل للن  حَللَب عتنغللَن الهعللهت صت َق َحللىتع َُكغ للَنَق ََُِّلَحَحللرعن الص للنغ ََاَل الرعَجللَا َُصغ  !ََِّمللا َُللل

َْ َِّإتُعللا  َت للنتا إتىَل الغَفَكللورت  !َكمغ َِّالغَكلل ِغ َْ َُل َت للنتا إتىَل النعللارت  ،فَللقتنع الغَكلل ِغ ََاَل  !َِّإتنع الغَفَكللوَر َُل ََِّمللا َُللل
ابًا َع َحَب عتنغَن الهعهت َك َْ َحىتع َُكغ َت َْ ََُِّلَحَحرعن الغَك َت  (125()!الرعَجَا َُكغ

َامللات رللنُت نَللوا عكيللب، ِللو ع  -َللارة عللن رحهللة رِّحيللة ِّلنللا أن يفللحم ِللَه االلح
ت ! يف مهكلللوت ال يلللب -مأذِّنلللة ملللن للللنن اللللرمحن  َََة ا َهَكلللنيغ لللا ِّميكائيلللا عهيِولللا : َصلللحغ جُل

ا النيب صهى اهلل عهيه ِّسهم إال حقلا، . الصالة ِّالسال  ة، ِّال بكون رُ  ا نَُو ِّذلك خالل رُ 
لللة قطعيلللة للللا كا! بلللا ال بكلللون إال ِّحيلللا مللللن اهلل جلللا جاللللله، ِّحقيقللللًة نَُو نلللو عَلللارة عللللن رُ 

مشللاِنات ذات جللالل ِّمجللال، ِّسللياحة يف مهكللوت أخللرِّا عكيللب، مللن مشللاِن العللَاْ 
يب. ِّمناعل النعيم َامات بالجرغيب ِّالجِر َكمهلل برجذ عهى ما ذكرنا من الح ًرن  !كَهِا عتََلرهلل ِّحت ذتكغ

ينهلل لت ) ِت َو َك َذ ََِِّ  (42: ق()!َون َكاَن َلَه قَلهغبهلل َأِّغ أَلغَقى السعوغ
ْ  َعنغ مسََ فلَ  ُغلَو ) :َعَهيغلهت ََِّسلهعَم قَلالَ  النعيبت  َصهعى الهعهأنع  -ر ْ اهلل عنه  –َرَة بغنت َجنغَن رََأ

ا بتيَللنتا ََ ت أَبَليَللاينت َفَأَخلل هَللَة َرَجهَللنيغ َسللةت  ،الهعيلغ َرغهت الغَوَقنع َرَجللاينت إتىَل ا غ فَللقتَذا َرَجللاهلل َجللالتسهلل ََِّرَجللاهلل  ،َفَأخغ
للنغ َحنتُللن  قَللائتمهلل بتيَللنتهت َكهَلل هلْل مت للَحابتَنا َعللنغ َموَسللى ،و َْ يفت  :قَللاَل بَلعغللَل َأصغ َا َذلتللَك الغَكهَللو خت إتنعللَه َُللنغ

                                                           
 .يف صحي  ا امذ 2618: حنُت رقم . ِّصححه ا لَاين. أخرجه الَيِقْ عن عائشة  124
 .محفق عهيه  125
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هَلَل قَلَفلاهَ  قتهت َحلىتع َُلَلغ نغ ثغلَا َذلتلكَ  ،كت َخلرت مت قتهت اآلغ لنغ َعلَا بتشت ا !مَثع َُلفغ ََ ل َِ قََه  لنغ لَنَذ  !ََُِّلهغحَل تَم كت فَليَلَعلوََ فَلَيصغ
ثلغَههَ  َِ  :قَلهغوَ  !مت اَما  ذ  َعَهى قَلَفلاهَ  !انغطَهتقغ  :قَاالَ   ََ َنا َعَهى َرَجا  َمضغَطكت َنا َحىتع أَبَليلغ ََِّرَجلاهلل  ،فَانغطََهقغ

َرة   للر  َأِّغ َصللخغ ِغ للهت بتفت للَنَا بتللهت رَأغَسللهَ  ،قَللائتمهلل َعهَللى رَأغست َكللرَ  !فَلَيشغ للَنَه احلَغ ِغ فَللانغطََهَق إتلَيغللهت  ،فَللقتَذا َ للَربََه َبَن
هَ  ََ ا َحلىتع َُلهغحَل تَم رَأغَسلهَ  فَلالَ  ،لتَيأغَخ ََ ل َِ لَذ إتىَل  لوَ  ،َُلرغجت َِ ََ رَأغَسلَه َكَولا  ََ إتلَيغلهت َفَضلَربَهَ  ،ََِّعلا  :قَلهغلوَ  !فَلَعلا
ا ََ َِ ثغلات الحلعنَلورت  !انغطَهتلقغ  قَلاالَ   َمنغ  نَلا إتىَل ثَلقغلب  مت لذهلل أَعغلالَ  ،فَانغطََهقغ لَفَهَه َِّاست َُلحَلَوقعلَن حَتغحَلَه  ،َه َ لي قهلل ََِّأسغ

ََ َأنغ ََيغَرَجللوا !ارًانَلل َْ ارغبَلَفَعللوا َحللىتع َكللا حَلللَر للا !فَللقتَذا اقلغ َِ َللَنتغ َرَجَعللوا فتي َْ هلل  !فَللقتَذا  للا رتَجللالهلل َِّنتَسللا َِ َِّفتي
ا :فَلَقهغوَ  !َعرَاةهلل  ََ َِ ََ    !انغطَهتقغ  قَاالَ   َمنغ  ر  متنغ  َِ َنا َعَهى نَل َنا َحىتع أَبَليلغ هَلى فتيهت َرَجاهلل قَلائتمهلل عَ  ،فَانغطََهقغ

رت  َِ َكاَرةهلل ، ََِّسات النلع َ ََُنُغهت حت رت َرَجاهلل بَلنيغ َِ لرت  ،ََِّعَهى َكا  النلع َِ َتا يفت النلع َََا الرعَجَا الع ََ  ،َفأَقلغ فَلقتَذا أَرَا
ََكللر  يفت فتيلللهت فَلللَرَعَه َحيغللَت َكللانَ  ٍَ َرَمللى الرعَجللَا رت ٍَ َرَمللى يفت  !َأنغ ََيغللَر للَر َِ لتَيخغ  فتيلللهت َفَكَعللَا َكهعَولللا َجللا

َذ َكَوا َكانَ  ََكر  فَليَلرغجت ا :فَلَقهغوَ  !رت ََ َِ  !انغطَهتقغ  :قَاالَ   َما 
 َِ للللرَا َ للللة  َخضغ نَللللا إتىَل َرِّغ يلغ َِ نَللللا َحللللىتع انلغحَل للللا َكللللَكَرةهلل َع تيَوللللةهلل  ،فَانغطََهقغ َِ ا َكلللليغخهلل  ،فتي َِ للللهت َِّيفت َأصغ

َيانهلل  َلغ َ َُنَ  ،َِّصت بهلل متَن الشعَكَرةت بَلنيغ اَِّإتَذا َرَجاهلل َقرُت َِ َخلاَلينت  ،ُغهت نَارهلل َُوقتَن َغ َفَصلعتَنا ِّبت يفت الشعلَكَرةت ََِّأ
لللا َِ نلغ َسلللَن مت َيانهلل  !ََارًا ملَغ أََر قَلللَا َأحغ لللَلغ هلل َِّصت هلْل َِّنتَسلللا لللا رتَجلللالهلل َكلللَيواهلل ََِّكلللََا َِ لللا  .فتي َِ نلغ َرَجلللاينت مت مَثع َأخغ

َسَن َِّ  ،َفَصعتَنا ِّبت الشعَكَرةَ  َْ َأحغ
ِت ََارًا  َخاَلينت  َغ هلْل  !أَفغَضاَ َفَأ ا َكَيواهلل ََِّكََا َِ  .فتي

َهةَ  :قَلهغوَ  ُغوَ  ،َطوعفلغَحَواينت الهعيلغ َاينت َعوعا رََأ لت  .نَلَعمغ  :قَاالَ  !َفَأخغ
هلْل  ا َع قََه َفَك نغ َتا رَأَُلغَحَه ََُشَق كت فَلاقَ  !أَمعا الع هَلَل اآلغ َولَا َعنغلَه َحلىتع بَلَلغ بَلةت فَلَححغ َغ  !حَيَلن َذ بتالغَك

َنذَ  َنَا رَأغَسَه فَلَرَجاهلل َعهعَوَه الهعلَه الغَقلرغآَن فَلنَلاَ  َعنغلَه بتالهعيغلات ! بتهت إتىَل َُلوغ ت الغقتَياَمةت  فَلَيصغ َتا رَأَُلغَحَه َُشغ  ،َِّالع
للارت  َِ َعللَا بتللهت إتىَل َُلللوغ ت الغقتَياَمللةت  !ِّملَغ َُلعغَوللاغ فتيللهت بتالنلع للمَ ! َُلفغ َِ للبت فَل َتا رَأَُلغحَللَه يفت الثلعقغ ََنَللاةَ  َِّالعلل َتا ! ال َِّالعلل

للرت آكتهَللوا الر بَللا َِ يَم َعَهيغللهت السعللالَ  !رَأَُلغحَللَه يفت النلع ِت للَكَرةت إتبلغللرَا للات الشع لليغَخ يفت َأصغ لَللَه  ، َِّالشع َياَن َحوغ َِّالص للَلغ
ََ النعلللاست  َتا َُوقتلللَن النعلللاَر َمالتلللكهلل َخلللاعتَن النعلللارت  .فَلللَأِّغاَل َِّىَل العللل .َِّالعللل اَر ا غ ََاَر َعامعلللةت َِّاللللنع َََخهغلللَو  ِتت 

ِت  .الغَوؤغمتنتنيَ  َنا َِ اَر َفَناَر الَشل َتهت النع َِ لاَ  .َِّأَمعا  لغُت يَكائتيلاَ  ،َِّأَنَلا جت ا مت ََ ل فَلَرفَلعغلَو  !فَلارغَفذغ رَأغَسلكَ  .ََِِّ
ْت  ثغَا السعَحا ْ فَقتَذا فَلوغقتْ مت َتَلكَ  :قَاالَ  ،رَأغست َغخَ  :قَلهغوَ  !َذاَك َمنغ َْ  :قَلاالَ  !اغ َمنغلَتِلت َََعاينت َأ ل

إتنعلَه بَقت
وتهغهَ  َحكغ َتَلكَ  ،َلَك َعَورهلل ملَغ َبسغ َوهغَو أَبَليغَو َمنغ َحكغ  (126!()فَلَهوت اسغ

 ب يرة في شرط الوصوس
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للللو ، أال ِِّ : ِّعهيلللله؛ فقنعلللله الَ ََِّصللللوَل ِّالَ قََللللوَل يف كللللا ذلللللك مجيعللللا إال بتَشللللرغ   أَسللللاس 
هَ  ِّلهححقق يف كا كهوة من صنق ! ك  من إخال  القهب اِنة النفس؛ لهححقق يف َكا  َمسغ

 !الهسان

ذلللك، ِّإيللا ا وفعللَق َمللنغ ِّفعقلله اهللَ، ِللو ِّحللنه بعللاىل ا سللحعان، ِّصللهى اهلل عهللى سلليننا 
 .ِمون ِّعهى آله ِّصحَه ِّسهم

َُ الُعمرانية: الفطري جديدتال :ثال الف ل ال  َمَعاِلُمُه المنهجية وَقضايَا
 :وفيه تمهيد ومبحثان

 تمهيـد
ِّسللاححِا  !الوجلَو الللنُ  لهوكحولذ اإلسللالمْ ذابله وِلل ؛ا عركللة ا نُلنة إذنِلنو   

اً  !ِْ اإلنسان ا سهم نفسه اً يف االسلحعوار القلنمي، ِّال ملا كلان مقصلَو لليس ملا كلان مقصلَو
مللا ِللو حائللا طَيعللْ محللني  ؛بالحللنم اليللو  سللهم مقصللَو ا ِّلكللن  .بللال هم السياسللْ احلللنُت

ِّن الحوكن ا مُركْ من اللنفا العلرِّب(إسرائيا الكلن)ان الصِيوين، ِّحهم َِّن الط ي َِّ ،! 
 ،عقينبلله ِّلللَلك فِللو مسللحِنو يف !مث َِّن ثقافللة االسللحِالك العللو ْ، ِّاالسللحعَاَ الشللِواين

ن م بللللِّ أخللللرن، ِّإعالميللللة  بلللللاميف بعهيويللللة مسللللحِنو !يللللا حيابللللهن للللا  بربيحلللله ِّبعهيولللله، ِّ ِّ 
ال َُقللى مللن  ،أخللرناجحواعيللة  فِللو  ا سللرة، ِّبنللاِ بركيَللة كهللْ حللنم   بِّ  ،اجحواعيللة جنُللنة

للللا مللللن أبنللللاِ  ( يللللا الثالللللتا)ا ُسللللوى بلللللمتامللللا عهللللى حنللللو مللللا ُصللللنعون  لللل !إسللللالمِا إال أمساِ 
كوللا   أغهللَِم ضللا فحيللت ذِّبللو الللن م ال ربيللة كخصلليحِم اإلسللالمية،  ،ا ِللاجُرن يف ال للْر

 !سَاين النصراينيف ا حوذ اإل ،من أِا ا ننلس (ا وُرسكيني)بقاُا  و اع
كلللا للللَلك جيلللوإ شلللولقلللن جي عو حِلللا، احملويلللة لللليس بأسلللهحة الحلللنم  الشلللاما  أمُر

برسللانة اإلعللال  ِّاالقحصللاَ ِّالثقافللة ِّالحعهلليم : إهنللا !فقللا؛ ِّلكللن أُضللا بأسللهحة أخللرن أخطللر
 !فِومِا ال رِّبيف م" النميوقراطية الهيَ الية"إىل آخر ما ميثا آلة ... ِّالحقنني االجحواعْ 

قللرِّن أخللرن يف ِّإمللا  ،جنُللنةجتنُنُللة فقمللا بعثللة  . بهللك ِللْ طَيعللة ا عركللة ا نُللنة 
بهلك . ُلأد اهلل علَ ِّجلا إال أن حيفل  كحابله إىل ُلو  القياملةلكن ِّ  !أهوات الحيه، ال قنعر اهلل

: اىلقللال بعلل. ِّقللن بللوابر ذلللك مللن كحللاْ اهلل ِّسللنة رسللول اهلل صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم .عقيللنبنا
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َتا ) لللللللَو العللللللل لللللللَرَه َعهَلللللللى أَ َِ ِت َلللللللق  لتَي غ َلللللللَنن ََِّتُلللللللنت احلغ َِّلَلللللللوغ َكلللللللرتَه  ه لللللللهت كَ للللللللن ُنت  ارغَسلللللللَا َرَسلللللللوَلَه بتا غ
رتَكونَ  َال طائفلة ملن أملِت منصلوُرن، ال : )، ِّقال صهى اهلل عهيه ِّسلهم(11:الحوبة()الغَوشغ ِّال بل

م من خَ م حىت بقو  الساعة َال طائفة من أمِت قائوة بأمر  ال: )ِّقال أُضا  (127()!ُضِر ب
لللللم ألللللاِرِّن عهلللللى  م ملللللن خلللللَ م، ِّال ملللللن خلللللالفِم؛ حلللللىت ُلللللأت أملللللر اهلل ِِّ اهلل، ال ُضلللللِر

 (128()!الناس
لكللن القضلللية ِلللْ مسللؤِّلية اإلنسلللان ا سلللهم، الللَا بعهلللق ِلللَا الللنُن بربقحللله، عقيلللنة  

، ِّمسلللؤِّلية ا ! ِّكلللُرعة ِّمصللل ا، يف اللللننيا ِّيف اآلخلللرة إهنلللا مسلللؤِّلية  !يلللاإهنلللا مسلللؤِّلية الفلللَر
كوللا   – ِّمللا حف لله. ، الللِت أناطِللا اهلل جللا ِّعللال بللالحكهي  الحعَللنا اإلنسللاين(حفلل  الللنُن)

 .كهوا أحنق اِلطر بَيضة اإلسال   ، بنطهق(بَعثة لهحكنُن)إال  -بَني من قَا 
، مللا مل ُسللَق للله مثيللا يف منِكيللة الحللنم  ِّعوقلله ،ِّمشوليحلله ،م اِلطللر اليللو  َللِّإن عت  

َمللان عمللان بعثللة جنُللنة ؛الوجللناين للا عهللى أن ال ِّ للن كللان  ! للنُر بللأن ُكللون ِّحللنه مؤكللرا قُو
ا بهللو  أنللوارا يف ا فللق ٍَ قللا إال بعللن  .َُصللر فحهللك بشللائِر النالللة عهللى ( حللىت)ِّمللا جللاِ الفللَر

لَغَحمغ : )قلال علَ ِّجلا !ِّالنِاُة يف مراحا الَأساِ ِّالضراِ !أقصى غاُات الضيق ِّاحلٍر أَ غ َحست
خَ  َنعَة ََِّلوعاَأن َبنغ َِ َُ  َهواغ ا غ َم الغََأغَسلا َِ لحلغ لن قَللَغهتَكم معسع َتَُن َخَهوغاغ مت َِ  أغبتَكم معَثَا الع َتلَلواغ َحلىتع َِّ  َِّالضعلرعا عَلغ

َتَُن آَمنَللواغ َمَعللَه َمللىَت  للَر اله للهت نَ َُلَقللوَل الرعَسللوَل َِّالعلل للَر اله للهت نَ ال إتنع أَ  صغ للبهلل  صغ ل ، ِّقللا(912:الَقللرة()َقرُت
حَليغَأَس الَرَسَا إت  َحىتع : )سَحانه بَواغ َِّ َذا اسغ  َ َِمغ قَلنغ َكل َِمغ  أََنواغ أَنلع لْ َملن نعَشلاِ َِّالَ نَ  َجلاِ لرَنَا فَلنَلنغكت صغ

رتمتنيَ   (.111:ُوس ()َُلَرََ بَأغَسَنا َعنت الغَقوغ ت الغَوكغ
 .الكللنِكيلة ا نمعا ِلا  نفِو ع (الفطرا بعثة الحكنُن)ِّإذا كان لنا من كال  عن  

و كال  مَ  بالنرجة ا ِّىل عهى اسحقراِ النصو  القرآنيلة ِّاحلنُثيلة مث بنرجلة ثانيلة عهلى  ،ِِّ
 .، ما أكرنا إليه قَاِّطَيعحِا قراِة  رِّرات ا عركة ا نُنة

                                                           

127
  . يف صحي  ا امذ 719  : حنُت رقم: ا لَاين  ِّصححه  رِّاه أمحن، ِّالجرمَا، ِّابن حَان،   
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 :المبح  الوس 
 الفطري يددِ جْ تَّ للمنهجيِة لا مِ الِ عَ مَ الْ في 

ِّل آُلات ملن القلرآن  عهيله ِّسلهمصلهى اهللأِّل ما ابَحنئو به بعثلة النليب   ِّكلان  .ِلو نل
مللللا ِللللو أع للللم منلللله  صللللهى اهلل عهيلللله ِّسللللهممل حيصللللا بعللللنه يف سلللل به  .ذلللللك حللللنثا ع يوللللا

 ،ِّبوحيلنه بعلاىل ا ساس لهنعوة إىل اهلل صهى اهلل عهيه ِّسهمبقْ القرآن أَابه قن ِّ  !ِّأعكب
ِّسار  ،صهى اهلل عهيه ِّسهمثه ا نطق به يف حنُا .ِّأِّحى إليه من احلكوة بعاىلمذ ما أ وه 
 .إال أن القرآن كان منَذ ا نوار كهِا .به يف س به

صلهى اهلل  - ، بحلنفق آا القلرآن ِّسلوره عهيلهبيلنِم ِّبنفق اإلسال  عهى الناس ِّفشلا  
إىل  ،ِّكعاْ مكة ،ن َار ا رقمم انطالقا. فكان ا اَة ا ساس يف بربية ا يا - عهيه ِّسهم

خول النلاس يف َُلن اهلل أفواجلا ،ةحنو ا نُن ا كرة ألرو عمل  ال ُحعلنن  يف! إىل فح  مكة َِّ
مللللذ اِلهفللللاِ  ،ا ِّل ُقللللاْرِّمللللن ِنالللللك انطهللللق إىل العللللامل يف أللللرو  !عشللللُرن سللللنةبضللللعا ِّ 

الحللنفق الللنعوا يف أللرو  :أعلل  ،إن ِللَه مهحوأللة أساسللية. ِّآخللُرن مللن بعللنِمالراكللنُن 
 يف انحشللللار ا فكللللار ِّالعقائللللن ،جحوللللا  الَشللللرابللللا قياسللللْ بالنسللللَة لقللللانون اال !عمللللاين قصلللل 
 من الحناِّل االجحواعْ لهقرآن بربيًة ِّجِاَا؛ ُكلون عشُرن سنةبضذ ِّ حنو  ففْ .ِّا ََِيات

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

للللة ِّاسللللحقراِ    ِّنصللللو  الكحللللاْ ِّالسللللنة ا حعهقللللة ِبللللا،  ،مراحهِللللاِّبحأمللللا السلللل ة النَُو
 ؛، ِّبلللالن ر إىل حكلللم الفسلللاَ ِّاالحنلللراو اللللَا  لللْر العلللامل اليلللو الحكنُنُلللة ِّمفِلللو  الَعثلللة

 :كنُن فيوا ُهْالحع  ةت ثَ َعغ لت  الرئيسية عاملت ا ميكن اسحخال  
 ي  آنِ رْ القُ  سُ اوُ دَ التَّ : الَمْعَلُم الوس - 
لة ،أِّ   خاصلية، ِّ م  هَ عغ مَ  مع َِ إن أَ   ًِ  ميكلن مالح حِلا يف الَعثلة النَُو  ِلْ ألاِرةَ  ؛ابحلنا
؛ ملا حقلق ملا ميكلن ِّمع  ذلك أن االكح ال النَلوا إيلا كلان بلالقرآن أساسلا .آينت  رغ القَ  لت اَِّ نَ الحع 

صللهى اهلل  رسللول اهللفقللن منللذ  .كلللن يف ا حوللذ اإلسللالمْ ا ِّل( َبَناَِّلتيعللًة قَلرغآنتيعللةً : )بسللويحه
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، يف حنُثله ا شلِور ِّذللك كولا! من كحابة كلِْ غل  القلرآنيف بناُة ا مر الناس  عهيه ِّسهم
فولللن كحلللب عللل  غللل  القلللرآن ! ال بكحَلللوا عللل  كلللي ا إال القلللرآن: )صلللهى اهلل عهيللله ِّسلللهمإذ قال

، ِّمللن كللَْ عهللْ محعوللنا فهيحَللوأ مقعللنه مللن النللار !فهيوحلله  (.129)!(ِّحللنثوا علل  ِّال حللٍر
 .ِّمنارسللةً  ،ِّقللراِة ،اِحوامللا ؛الللِت طَعللو جيللا الصللحابة ،احلركللة القرآنيللة بللوابرت أخَللارِّقللن 

أسللهم مع للم مللن إيللا ِّ  .ِّمربيللاإىل اهلل، ُشللح ا بلله َاعيللا  صللهى اهلل عهيلله ِّسللهمِّإيللا كللان النلليب 
َمِيلب،  لقلن كلان لهقلرآن يف جليهِم خللهلل  !بلأثرا بسلوا  كلِْ ملن القلرآن ؛أسهم من الصلحابة

 بَلنَللللََالً  ،احللللنُت ا بلللرع يف بهلللك ا رحهلللةِلللو َثونللله؛ حلللىت صلللار القلللرآن ُحهقونللله ُِّ !ِّنَلللأ ع للليم
 .ِّبناِّالً 

إننلللللللا نقصلللللللن  .ِّلكلللللللنِم ال ُحناِّلونللللللله نعلللللللم؛ ،ُقلللللللر ِّن القلللللللرآن ،إن ا سلللللللهوني اليلللللللو  
حلىت ُط لى عهلى  ؛الَا ُعور احليلاة الشاما بالقرآن الكرمي، االكح ال االكح ال :(يعةت لت اَِّ نَ الحع )بل

َشَو ذللك  ،ِّبَكيةً  ،ِّبنبراً  ،اً نارسبِّ  ،ِّبعهواً  ،الِّةً ب ؛كا كِْ سواه بلني سلائر  اً و  َشلفَ إىل أنغ َُلفغ
لللَس بربيلللًة قرآنيلللة بعَنُلللًة ِّاجحواعيلللًة، بقلللو  بلللني النلللاس بصلللورة ِّطَقابللله حولللذف لللات ا  ؛ ملللا َُلَؤس 

حسلْر إىل بَلََلَت قليَم القلرآن ِّأخالقَله بيلنِم بَلث لاً ُح ه لا يف ا نفلس .بهقائية؛ ملاًَة ِّمنِكلاً  ُِّ ،
ة؛ ما أعا مفاِيم القلرآن مححكولًة يف  ة ِّالالكعوُر أنسكة ا حوذ الناخهية، ِّخالُاه الشعوُر

للاَل ت )فيصللَ  القللرآن بللَلك ِللو . صلل ِّربه، ِّيف حركحلله الحارَييللة العوللا ( َتُنَللاَمو)ِّ( َِمَللر َك اإلصغ
 !النعوا، القائم عهى ا نٍِا النَوا احلق

جتللنَ  ،(بَعثلة جنُللنة)ِّال ُكللون إال  !مفقلَو اليللو كللَه  –ملذ ا سلل   –ِلَا كللِْ  
 .بالقرآن مةاكح ال ا 

، ليسلللو كأغهلللب  لللالس ةقرآنيللل  لللالسَ  ؛ِّكلللان  يلللا الصلللحابة يف عِلللن النَلللوة ِّبعلللنه 
ِّلكنِللللا كانللللو  للللالس قرآنيللللة  !كللللال  ،الللللِت بعقللللن  اليللللو  لهسللللوا  ِّالح لللل  ،السللللِرات القرآنيللللة

للة ،ِّالحَكيللة ،الللحعهمِّ  ،الللحالِّة ابحضللافر فيِلل ،محكامهللة ِللل   ،عهللى كوللال مللا بكللون الجربيللة النَُو
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 الغَولؤمتنتنيَ  َعهَلى اهللَ  َملنع  َلَقلنغ ) :ِّذلك بشِاَة القرآن الع يم يف مثا قوله بعاىل (130)!ا جيال
مغ  بَلَعتَ  إتذغ  ِت مغ  م لنغ  َرَسلوالً  فتي ِت ل هَلو أَنَفست مغ  َُلحلغ ِت مغ  آَُابتلهت  َعهَليغ ِت ي ل َُِّلَلََك  َِ َْ  مَ ََُِّلَعه َو َولةَ  الغكتحَلا  َِّإتن َِّاحلغتكغ

للن َكللانَواغ  للوَ : )سللَحانه ِّقوللله( 461:عوللران آل()َمَتللني   َ للالل   َلفتللْ قَلَغللاَ  مت َتا َِ  يفت  بَلَعللتَ  العلل
َم ي نيَ  َِمغ  َرَسواًل  ا غ هَ  م نلغ مغ  وَُلحلغ ِت مغ  آَُابتهت  َعَهيغ ِت ي َِمَ  ََُِّلََك  َْ  ََُِّلَعه َو َوةَ  الغكتَحا لن اانَو َكل َِّإتن َِّاحلغتكغ  قَلَغلاَ  مت
 .(5:ا وعة()َمَتني   َ اَلل   َلفتْ

فكلانوا أِلا قلرآن،  صهى اهلل عهيله ِّسلهم ِّانطَعو بهك الجربية يف أصحاْ رسول اهلل
 أَنَلست  َعنغ ف. ؛ لحفرغِم  َا الشأن خاصة(القراِ)ِّصارِّا احصني به؛ ِّلَلك مسْ فُرق منِم بل

َِ : قَلالَ ر ْ اهلل عنه  َمالتك   بغنت   َمَعنَلا ابلغَعلتغ  َأنت  فَلَقلاَلوا صلهى اهلل عهيله ِّسلهم يبت  النعل إىَل  اسهلل نَل َجلا
مغ  فَلََلَعتَ . َِّالس ن ةَ  الغَقرغآنَ  َُلَعه َوونَا رتَجاالً  ِت لنَ  َرَجالً  َسَغعتنيَ  إلَيغ َِ  َ َلمَ  َُلَقلالَ . ا َنغَصلارت  مت مغ . الغَقلر ا ِت  فتلي
 (.131)(يـَتَـَعّلُمونَ  ،بِالّلْيلِ  هُسونَ َويـََتَدارَ  اْلُقْرآَن، يـَْقَرُؤونَ . َحرَا هلل  َخاِلت 

حيلللر  ا ؤمنلللون عهلللى بحَعِلللا ِّبناقهِلللا؛  يلللا القلللرآن أخلللالق،  !ِّكانلللو لهقلللرآن أخَلللار
فعن عولر بلن اِلطلاْ ر لْ اهلل . فكان حرصِم عهيه حرصا عهى بناِ حياهتم. ِّمنِيف حياة

للا، أهنللم كلانوا ُححللنثون أن غسللان بَلنَلع للَا اِليلَا ل للَ  ِّ ا نُنللة، فكعللا النلليب عنله يف حللنُت طُو
: قللال عوللر ر للْ اهلل عنلله. صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم حراسللا بعللواِل ا نُنللة؛  راقَللة ذلللك عللن بعللن

َِّل إىل رسلول اهلل ) َل صلهى اهلل عهيله ِّسلهمِّكان ِل جار من ا نصار، فكنلا نحنلاِّْ النلل ، فينل
َل ُوما،  ، وآتيه بمثل ذلكُوما، ِّأن  (132.()فيأتيني   بخبر الوحي وليَر

امحللنت بهللك ا للالس مللذ الفحللو  إىل سللائر  صللهى اهلل عهيلله ِّسللهمِّبعللن ِّفللاة الرسللول 
قة ذلك، ِّكيفيلة بن ليم أِّب موسلى لنا ُص . ا مصار ا طُر  الحابعْ ا هيا أبو رجاِ العطاَر
كلان أبلو موسلى ا كلعرا ُطلوو : )، قالبالعراق القرآنية وكالس، لهعنهر ْ اهلل  ا كعرا

فكـأني أنظـر إليـه بـين بـردين أبيضـين،  .قـاً لَ يعقد حِ  ،الَصرة مسكن ،نعهينا، يف َِا ا سك
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عللن أِّب  ف. ِّقللن جللٍر مللن ِللَه احلتهَللق النراسللية َخهغللقهلل كثلل  مللن الحللابعني (133)(!يقرئنــي القــرآن
 !عمــا الــدين قــرؤوا القــرآن، فــَّذا هــم قريــب مــن االامائــة)ا كللعرا  موسللىكنانللة أن أبللا 

ا القـــرآن كـــائن لكـــم أعـــرا، وكـــائن علـــيكم وهرا، فـــاتبعوا هـــد إن": ، وقـــاسالقـــرآنَ  مَ ظَّـــفعَ 
ومـن تبعـه  !هـب  بـه علـى ريـاإ الجنـة نه من اتبا القـرآنَ َّف !القرآنُ ، وق يتبعنكم القرآنَ 
فكان القرآن  م ثقافًة، ِّبربيًة، َِّخَهقاً، ِّمنِيَف  (134)(!فقدفه في النار ،في قفاَ خَّ هَ  القرآنُ 
 !حياة

أْ الصللحابة ر للوان اهلل   –حللىت لكللأن ا مللة إيللا قامللو  عهلليِم عهللى ِللَا ا للنِيف؛َِّ
 !ِّكَلك كان !نبالقرآ –حينوا قامو 

 :فنخهال إذن إىل أن الحناِّل القرآين كان له يف الَعثة ا ِّىل ِّجِان 
ِّا مقحضلاه بلت االكلح ال بلالقرآن يف كلا مرافلق احليلاة  ،تداوس اعتمـاعي :الوس -

َكربللله ،عَاربلللهبضلللَا ِّ  ،هقلللى خللللَ هَ حلَ االجحواعيلللة، ُلَ  لللَا   ،ذللللك كهللله تَ ََلللُلَ مث  .ِّحَتفللل  ب يف ُِّ
 .كرةً ا ِّمَ ذكراً  فيعور القرآن احلياة االجحواعية؛ فاق،لحس  اآلُات يف اآلالناس، 

ِّلللو َُلهغَحللَ  ذلللك يف العوللا الللنعوا الحكنُللنا اليللو ؛ إذن ُححللول القللرآن إىل َخهَللق 
كَ  ( ثقافلللة كللللعَية)َوللله، ِّأمثالللله؛ إىل اجحولللاعْ علللا ، ِّبححلللول قضلللاُاه، ِّقصصللله، ِّعتََللللرَه، ِّحت

ة ِّذلللك مللن كللأنه أن ُصللنذ نسلليكا اجحواعيللا مسللهوا، عويقللا ِّمحينللا، ال ججرقلله عللواَا . سللاُر
 !العو ة الثقافية ِّاإلعالمية، مِوا اكحنت رحيِا

و الَا اخحصو ،تداوس تربوي: والثاني -  الِت كانلو بعولر  ،( الس القرآن)ه ب ِِّ
 يف مراحلا، ِّعهنلاً يف مراحلا أخلرن اً ر  ست  - الَطا الشعاْ، ِّ ِّ  ،سابنيِّالَ ،ِّالَيوت ،ا ساجن

ِّمنراسللًة، ِّبللنبراً، ِّبَلَََصللراً؛ لحخللُريف  ،ِّبَكيللةً  ،بعهوللاً  اللا كللان قَللا ا كللرة ِّاللا كللان بعللنِا؛ –
أِا القرآن احلكواِ الربانيني، الَُن ُربون الناس، ِّالَُن ِم ماَة االسحورار احلضارا لهملة 
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ِلللا الف م اهلل جلللا ِّعلللال يف قوللللهِّعوَو َلللا َربعلللانتي نيَ  َكونَلللواغ  كتنلَِّلَللل): قلللرا، ِّاللللَُن ذكلللِر  َكنلللَحمغ  مت
َْ  بَلَعه َوونَ  َا الغكتَحا َرَسونَ  َكنَحمغ  َِّمت  .(39:عوران آل()َبنغ

 ةيَّ مِ لْ العِ  اإلمامةُ : الَمْعَلُم الثاني -
لللنال عهيِلللابعثلللة الحكنُللل (إماملللة)حيلللنَ  صلللهى اهلل عهيللله ِّسلللهمإن حلللنُت النللليب   بصلللورة  ن، ُِّ

َِ ): صهى اهلل عهيه ِّسهم ِّذلك قوله .ِّا حة، ال َغََل فيِا ِّال إِبا  ِت َِّ إتن  الَعَهَوا  .َرثََة ا َنغَتيَلا
َترغمَهلللللاً،ِّ  َتُنَلللللاراً َِّالَ  َِ ملَغ َُلَور ثَلللللوا  َللللل    إن  ا نَتيَللللا ََ رت ََ بتلللللهت فَلَقلللللنغ َأَخللللل َللللا َِّر ثَلللللوا الغعتهغلللللَم، َفَولللللنغ َأَخلللل إتي 
لةِ (الوراثة)بين أن  (.135)(ر  َِّافت  لة ِّالجربُو ال  لَر . ِنا بقحضْ إرذ العهم بكا ِّأائفله النعُو

 :الورثلة فالعهولاِ! ى غل  ملورِّذعً فلَلك عهلم َملنع ! ِّمن أا رسالة ،العهم اِلاِل من كا عوا
 :ت)سلللحاق الشلللاطيب رمحللله اهلل إِّلقلللن أصلللا أبلللو  .اللللَالغ القلللرآين الَ مَحعلللِّ  ،الرسلللالة أِلللاِلللم 

و . ذلك( ل721ِ ا حصلنر لهجربيلة فوص  العلامل  .أحن أئوة الحكنُن يف ا ننلسرمحه اهلل ِِّ
بالرباني، والحكيم، والراسخ في العلم،  كوا ِّصفه ،(ب ِ تَ نْ المُ )ِّ ،(الوارث)بلِّالحكنُن؛ 

لل !يف نصللو  جللنُرة بللأن بشللن إليِللا الرحللال. والعــالم، والفقيــه، والعاقــل ات  اصللطالح ِِّْ
إيلا ( االنحصلاْف) .النَلوة يف ملنِيف الجربيلة ِّالحعهليم ِّالحَكيلة لهملة (إرذ)ى عننه عه ةَال كهِا

أعالملا لهضلالني علن  ؛متاما كوا بنحصب ا َال بني الصحارن ِّالَطا  . ِوة الَالغ ِو جتَر
لللللق، إن : )قلللللال رمحللللله اهلل .، ِّبكلللللون بلللللَلك مثلللللارات ابَلللللا  ِّاقحلللللناِعلللللابُرنف اِلللللا كلللللا ال الطُر

للبهلل  للم بقوللله، ِّفعهللهلهنللاس، يف ب المنت ــب ِّالنلليب كللان  !النلليب وارثُ فقنلله  !يللان الللنُن َمنغَحصت
البلللن أن ُقللو  مقللا  ا لللورِّذ، ِّإال مل ُكللن ِّارثللا عهلللى الــوارُث فكلللَلك . مَينللا بقوللله، ِّفعهلله

ِّمعهللو  أن الصللحابة ر للوان اهلل عهلليِم كللانوا ُحهقللون ا حكللا  مللن أقواللله، ِّأفعاللله،  !احلقيقللة
، فلقن كلان يف اللححف  يف الفعلا؛ كولا يف الـوارثفكلَلك . مجيذ أحوالهِّسكوبه، ِّ . ِّإقرارابه

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

                                                           
135

َِ حللنُت    : ، رقللمِّصللححه ا لَللاين يف صللحي  ا للامذ الصلل  . انِّابللن حَلل ،رِّاه أمحللن ِّا ربعللةجلل
6927. 

136
 1/117: ا وافقات  



 111 

للَا مللن أكللن . اللله، كوللا َُحثللون عللن أقوالللهِّكللانوا َُحثللون عللن أفع: )صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم ِِّ
 (137()!العالم المنت با وا ذ عهى 

 :، ِّاصللفا إُلاه بأنللها عرفلة لهعللامل الربلاين ا نحصلب يف بفصلليا اِلصلائال قلال رمحله اهللِّ 
َللللللة عهلللللى اِلصوصللللليات الفرعيلللللة، ريلللللت ال ُصلللللنه الحَحلللللر يف ) ُححقلللللق با علللللاين الشلللللرعية من

فال ِو أرن عهى عوو  ِّاحن . االسحَصار بالطرو اآلخر االسحَصار بطرو؛ عن الحَحر يف
َل ملا بهخلال لله عهلى ملا ُهيلق . منِوا؛ َِّن أن ُعر ه عهى اآلخر مث ُهحفو مذ ذللك إىل بنل

فِلللو صلللاحب الحوكلللني ِّالرسلللوا، فِلللو اللللَن ُسلللححق االنحصلللاْ )...( يف أفعلللال ا كهفلللني 
الربــاني، والحكــيم، : رتبــةوييــمى صــاحب هــدَ الم)...( لالجحِللاَ، ِّالحعللره لالسللحنَا  

، ويـوفى  والراسخ في العلم، والعالم، والفقيه، والعاقل؛ لنه يربي ب غار العلم قبـل كبـاَر
. وقـد تحقـ  بـالعلم وصـار لـه كالوصـم المجبـوس عليـه. كل أحد حقه، حيـبما يليـ  بـه

 حالحه أحنمها أنه أيب السائا عهى ما ُهيق به يف: ِّمن خاصحه أمران. وفهم عن ا  مرادَ
نــاظر فــي المــآقت أنلله : ِّالثللاين)...( عهللى اِلصللو ، إن كللان للله يف ا سللألة حكللم خللا  

 .(138)!(قبل الجواب عن اليؤاقت
ذللك ِللو عللاملت الَعثلة إذن؛ َاعيللة ربللاين حكليم،  للن َ ِّ حِللن، منحصلب لهنللاس بعهولله 

اَُا، ِّمربيا اعيا، ِِّ  .ِِّّرعه؛ َمَعه واً، َِّ
ة ِّمالح ة الس ة  ن علنَا كَل ا قلن كلوع  صهى اهلل عهيله ِّسلهمفضْ إىل أن النيب بالنَُو
ِّعَللن اهلل بللن  ،ِّمعللاذ بللن جَللا ،ِّعهللْ ،ِّعثوللان ،ِّعوللر ،كللأِّب بكللر  .مللن عهوللاِ الصللحابة

للن بللن ثابللو ،ِّعَللن اهلل بللن عوللر ،عَللاس م كثلل  ،ُِّع كللانوا   ،جيللا مللن العهوللاِ ا ئوللة !ِّغللِ 
ِّهنضلحِا  ،بلا أسلِووا يف بنلاِ حضلارة ا ملة .ِّمل ُكونلوا  لَر نقهلة ،ربلانينيِّحكولاِ  ،فقِاِ
 .ا ِّىل

َة كوا ِّكيفا .، منِكياِّبعثة الحكنُن لن بكون إال مثهِم فال . أا بقياَة عهوية محوي
شلللح هون بلللالقرآن ،اللللَُن حيوهلللون الرسلللالةملللن . بلللن ملللن علللنَ ِّفللل  ملللن أِلللا العهلللم  ،بعهيولللاً  ؛ُِّ
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كوللا سللَق قللول أِّب إسللحاق   –ِ الربللانيون ِّإيللا أِّل للك ِللم العهوللا .ِّبفقيِللا يف الللنُن ،ِّبَكيللةً 
، كولا جلاِ يف بعلل بلراجم (بصل ار العهلم قَلا كَلاره النلاس الَُن ُربون) –رمحه اهلل الشاطيب 

َُ لللات علللن مالح لللة الكهيلللاتال ِّاللللَُن  .(139)اإلملللا  الَخلللارا رمحللله اهلل  ،بفحلللنِم آحلللاَ ا 
راعللون ا للآالت قَللا ا للواْ عللن السللؤاالت  !وللاً هغ خللالق النَللوة عهوللا ِّحت إهنللم قللو  حيوهللون أ !ُِّ

أن النلاس قلن انصلرفوا إىل طهلب العهلم ملن ا شلح هني باللنعوة اليلو ؛ ِّلقن أن بعل أِا اِل  
َالونِّال !الشرعْ بوفرة عائنة عن احلاجة بلنعون أننلا  ؛ُنصحون الشَاْ بالعنِّل عن ذللك  ُ

َُلللائْ ا سلللهم حنللللن يف  نعلللم، :ِّأقلللول .يف حاجلللة إىل الطَيلللب ا سلللهم، ِّا ِنلللنس ا سلللهم، ِّالفي
عون حصلول  !أكنآكن ِّ  (عهواِ الَعثة)حاجة إىل كا أِّل ك ِّأ راِبم، لكن حاجحنا إىل  َِّ

فأِّال ليس كلا ملن انحسلب إىل العهلو  الشلرعية ِلو ملن عهولاِ بعثلة  !الكفاُة من العهواِ باطهة
 اِ الربللانيونالفقِلل :العهوللاِفقيللا  .(140()ويللةالعالت )و  ِلل، مللا ذكرنللا ِّمللا ِّصللفنا مللن مفالحكنُللن

ِلو ملن مجلذ يف ذِنله علنَا كَل ا  أِّ اللوارذ ِّليس العامل ا نحصلب. الَورعاذ، كوا سَق بفصيهه
َمللان  ،ِّلكنلله مللن أِّت حكوللة الحصللرو يف ا عهومللات !ِّا كحَللات فوأللاتمللن احمل مللا ُناسللب ال

إن عهلى : قلال رمحله اهلل .ِّلشيخ ا قاصن أِّب إسلحاق الشلاطيب كهولة ذَِيلة يف ِلَا !ِّاإلنسان
َكر لهوَحن  ملن العهلم ملا ِلو حل  ا نحِلْ)العامل الرباين  بلا ُلرِّب بصل ار العهلم قَلا   !أن ال ُ

 !ِّقلن فلره العهولاِ مسلائا، الا ال ألوع الفحيلا ِبلا، ِّإن كانلو صلحيحة ىف ن لر الفقله. كَاره
َاهنلا؛ )...(  فـانظر فـي مآلهـا ِّ ابطه أنك بعره مسألحك عهى الشلُرعة، فلقن صلحو ىف مي

ًمــان وأهلــهبال للا إىل مفسللنة؛ فاعر للِا ىف ذِنللك عهللى  !نيــبة إلــى حــاس ال فللقن مل ُللَؤ ذكِر
العقللول، فللقن قَهحِللا فهللك أن بللحكهم فيِللا، إمللا عهللى العوللو  إن كانللو اللا بقَهِللا العقللول عهللى 

ِّإن مل ُكلن  سلألحك ِلَا ا سلاغ؛ . العوو ، ِّإما عهى اِلصو  إن كانو غ  الئقة بلالعوو 
 .(141()!ا ارا عهى ِّفق ا صهحة الشرعية ِّالعقهيةفالسكوت عنِا ِو 
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ِّلقللن  !بهلله الكثللرة ِّالللوفرة ،بهلله القهللة !يف ا مللة إال النللنرة مللنِم ِللؤالِ للليسأمثللال إن 
َماننلا  !ٍ لهنلاس ملنِم جليالقن خلرع  صهى اهلل عهيه ِّسهمأن رسول اهلل  كي   رأُوَ  فولا باللك ب
َنلللا يف ا سلللهوني ِلللَا إذا حلللنَنا ااطَ  !نصلللفاِّقلللن بهلللل علللنَ ا سلللهوني يف العلللامل مهيلللارا ِّ   ِلللَا

 !خاصة، ِّإيا اإلسال  جاِ  خاطَة العا ني
 يماهِ فَ مَ الْ  ةُ اطَ يَ وبَ  ةِ وَ عْ الدَّ  رُ يْ يُ : ثال اْلَمْعَلُم ال -

لللة َت باليسلللر ؛إن ملللن أِلللم معلللامل الَعثلللة النَُو . ِّيف الحكهيللل  ،ِّالسلللِولة يف اِلطلللاْ ،أهنلللا متيللل
َا أمر مِم جنا إيلا  ،ذلك أن بعل احلركلات اإلسلالمية .الجتاه النعوا ا عاصرلضَا ا ؛ِِّ
، ِّما جرت عهيله ملن محلا النلاس بنطذ فِوِاِّ  ،بسَب عسر مفاِيوِا ؛ان هقو عهى نفسِا

. ، ِّمللللا بعهللللق بلللله مللللن قواعللللن كهيللللة(رفللللذ احلللللٍر)قللللن بللللوابر يف الللللنُن  مفِللللو  ِّ  !عهللللى العنللللو
 ؛ملا أعهله كهيلة قطعيلة ملن كهيلات اللنُن ؛ علة  وعلة عهلى ِلَا ا يالنصو  القرآنية ِّاحلنُثف

 ِّنللال احلللق جللا ِّعللال عهللى اليسللر ،فاِلطللاْ القللرآين صللر  بللَلك بصللرحيا. ، ِّبكهيفللاً َعللوةً 
رت لت  ََِّلَقنغ َُسعرغنَا الغَقلرغآنَ ) :فقال سَحانه ،بقطالق َ كغ لن َملنعكتر  فلَ هل لاغ مت ، ِّقلال جلا (19:القولر()َِ

هَلليغَكمغ يفت الللن ُنت عَ َمللا َجَعللَا َِّ : )هللى سللَيا الشللوول ِّاالسللح راقِّعللال يف اآلُللة ا امعللة ا انعللة، ع
 .إخل (.78:احليف()نغ َحَرٍ  مت 
مَعوثيه إىل اليون جابر بن عَن اهلل ِّمعلاذ بلن جَلا  صهى اهلل عهيه ِّسهمأِّصى رسول اهلل مث 

ا إ): صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم قللالِّ  (142)(سللرا ، ِّبشللرا ِّال بنفللراعَ سللرا ِّال بلَ َُ : )فقللال  وللا  ََ لل َِ ن  
للرهلل َِّلَللنغ  َُن َُسغ َ  الللن ُنَ َُ الللن  َِّةت  َشللا للَحعتيَنوا بتالغ َللنغ للَرِّا َِّاسغ للَرِّا ََُِّس  ََِّا َِّقَللارتبَوا َِّأَبغشت َأَحللنهلل إال  َغَهََللَه َفَسللن 

َللة للَن الَن غ ِ  مت ْغ للا الن للاَس َعهَلليغَكمغ َُلل) :صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم ِّمثهلله قوللله .(143()َِّالر ِّغَحللةت ََِّكلل َِ ا أَُل 
ََِِّّتَ  َعَهيغلهت . ىتع مَتََهواحَ فَقتن  اهلل اَل مَيََا . اَ عغَوالت َما َبطتيَقونَ  متنَ  َِّإتن  َأَحلبع اَ عغَولالت إتىَلَ اهلل َملا 

لاثاِ جل): ِّرِّن الصحاِّب ا هيا أنس بلن ماللك ر لْ اهلل عنله قلال (144()!َِّإتنغ َقاع   الثلَة َرِغ
، صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم ُسللألون عللن عَللاَة النلليب صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم إىل بيللوت أعٍِّا النلليب
لافهولا أخللِّا كللأهنم  ، ِّقلن غفللر لله مللا صللهى اهلل عهيله ِّسللهم أُلن حنللن ملن النليب: ِّقللالوا !بَلَقاَلوَِ
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ِّأنللا أصللو  : ِّقللال اآلخللر !أمللا أنللا فأصللهْ الهيللا أبللناً : قللال أحللنِم  بقللن  مللن ذنَلله ِّمللا بللأخر
َل : ِّقلال اآلخلر !النِر ِّال أفطلر ٍَِّ أبلناً ِّأنلا أعحل صلهى اهلل  فكلاِ َرَسلوَل الهعله !النسلاِ فلال أبل

 !أنلحم اللَُن قهلحم كلَا ِّكلَا  أملا ِّاهلل إين  خشلاكم هلل ِّأبقلاكم لله: إلليِم، فقلال عهيه ِّسهم
ٍَِّ النسللاِ، فوللن رغللب عللن سللنِت فهلليس ملل  ( 145()!لكلل  أصللو  ِّأفطللر، ِّأصللهْ ِّأرقللن، ِّأبلل

فوجلب إذن . را ه كهيلًة قطعيلة ملن كهيلات اللنُنِّمثا ِلَا يف السلنة كثل  جلنا؛ الا ُفيلن اسلحق
عوًة ِّبَكيةً   .ِّما خالفه فقنه َُلَرََ إليه. أن ُؤخَ عهى َِا الوعان؛ بكهيفا ِّبعهيواً، َِّ

ِّللَلك قللال كلليخ اإلسللال  بقللْ الللنُن بللن بيويلة رمحلله اهلل، مللن بعللنما سللَر عللنَا مللن 
للَا ِّأمثاللله يف الشللُرع: )أَلللة اليسللر ِّالحيسلل  يف الشللُرعة فوللن قللال إن  !ة أكثللر مللن أن حيصللرِِّ
ِّن عنله  لو  !فقلن كلَْ عهلى اهلل ِّرسلوله -إذا أراَِّه إراَة جاعملة  -اهلل أمر العَاَ ملا ُعكل ِِّ

ن  (146()!من ا فجُر
فكعهلله أصللال مللن  مللن القللرآن، الشللاطيب ِللَا ا علل  الع لليمأبللو إسللحاق ِّلقللن الللحقا 

. ، لكن ليس معل  ا ِلاُرعةيف ِّص  الش( ا مية)حيت اسحعوا مصطه   ،أصول ا قاصن
َا أمر غها فيه كث  من طهَة العهلم، ِّحلىت بعلل النارسلني الن قلرأه يف كحلاْ ا وافقلات؛  !ِِّ

فولللن السلللَاجة أن ُفِلللم علللن أِّب إسلللحاق رمحللله اهلل أنللله ُصللل  الشلللُرعة با ِلللا، أِّ أهنلللا غللل  
للللو كلللليخ ا قاصللللن ا للللنَ لعهللللم أصللللول الفقلللله  !صللللاحلة إال لهعللللوا  اسللللحعوا  نلللله  ِّلك!كيلللل  ِِّ

عهلللى ملللا أصلللهنا  يف الفِلللم ِّيف الحكهيللل ، ،معللل  السلللِولة ِّالَسلللاطة ِّاليسلللر( ا ميلللة)مصلللطه  
لة .آنفا ا ِلا باحلسلاْ ِّالكحلاْ، ليسلحعوهه  الناللة عهلى ،ِّقن نقا ا صطه  من َاللحله اله ُو

، لكلللن بنالللللة أخلللرن اصلللطالحية، عهلللى مفِلللو  منِكلللْ، محعهلللق يف ِّصللل  الشلللُرعة نفسلللِا
يف ا سللألة الثالثللة  قللال رمحلله اهلل.  اليسللر ا شللجرك يف الحكهيلل ، ِّيف بطَيللق الشللُرعةأساسللا معلل 

للو مللا فسللره يف مللوطن . (147()ِللَه الشللُرعة ا َاركللة أميللة) :مللن كحللاْ ا قاصللن يف ا وافقللات ِِّ
ُأِخـــد تفيـــير القـــرآن علـــى التوســـ  واقعتـــداس، وعليـــه أكثـــر اليـــلم رملللا ): آخلللر بقولللله
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ِّرملا . أهنم، ِّبه كانوا أفقه الناس فيه، ِّأعهلم العهولاِ مقاصلنه ِّبواطنلهبا ذلك ك. المتقدمين
للَ عهللى أحللن الطللرفني اِلللارجني عللن االعحللنال، إمللا عهللى اإلفللرا ؛ ِّإمللا عهللى الحفللُراأَ  ِّكللال  !خت

للنت  فالللَُن أخللَِّه عهللى الحفللُرا قصللرِّا يف فِللم الهسللان الللَن بلله جللاِ،  !ملليمهلل ذَ  ا مللورت  طللريفَغ َقصغ
و العربية لا  !ا قاموا يف بفِم معانيه ِّال قعلنِّافو. ِِّ ِّال إكلكال . كولا بقلن  علن الَاطنيلة ِّغِ 

للا عهللى ِللؤالِ ِّالللَُن أخللَِّه عهللى اإلفللرا  أُضللا قصللرِّا ىف فِللم معانيلله، مللن . يف اطللرا  الحعُو
ا عنن  الشريعة أميةِّقن بقن  يف كحاْ ا قاصن بيان أن   . جِة أخرن ِّأن ما مل ُكن معَِو

 (148!()ِاالعْر فال ُعحل في
لَا معلل  ع ليم َُللل علن جللاَة ا نِلل إذغ ! ِِّ ٍ ا عللن  اعحَلاره أَن بكثلل  مللن النلاس إىل ال

يف الللنعوة ِّالحكهيلل ، ِّإيللا ا صللول قائوللة عهللى محللا النللاس عهللى الوسللا  الفطللرا، النَللوا
 .الفِم أِّ الحكهي : سواِ يف ذلك  !ال عهى ال هو ، ِّاالعحنال،ِّالحوسا

ا بلله الحوسللك  إىل  –َِّن اعحَللار كهياهتللا ا صللولية  –بآحللاَ ا َلللة فالناعيللة قللن ُللَؤ
َئيللات يف الفِللم ِّاإلفِللا ، الُللنقل مللا بقللرر . االحنللراو يف ا للنِيف كوللا أن مراعللاة بعللل ا 

فقللن بقللرر مللثال أن الللنعوة أللب أن بقللو  عهللى مللنِيف الحيسلل  . قطعللا يف الكهيللات االسللحقرائية
َُا، فللقذا ِّجللن مللا َيالفلله محللا عهيلله ِّأرجللذ ِّالحَشلل ؛ قصللن الحوكللني مللن عوللو  الحطَيللق ِّالحنللل

ا إىل مناقضللة الفللرِّ  لهصللول . إليلله للَؤ ِّعللن  مراعللاة ذلللك ُوقللذ يف إكللكاالت منِكيللة، ُِّ
و ِمال ِّالعلامل  ،الناعيلة ا لنَكلال  لهشليخ ناعللة ملن   –مثاال عهلى ذللك  -ِّقن ِّجنت . ِِّ

َاه علن ا ملة ناصلر اللنُن ا لَلاين رمحله اهللِمولن  ،احملقق َاِ،، ِّجل عهلى  –بشلنَ إذ  خل  ا ل
َ  يف -غلل  عاَبلله  َا  مللا ال ُهلل فللنحن ِّاحلوللن هلل عهللى  .يف ناعلللة مللن بعللل فللرِّ  العقيللنة إللل

ًِ  ؛فيوا قررِّهالصاحل، عقينة السه   ملن بوحيلن الربوبيلة  ،من نصو  الكحلاْ ِّالسلنة اسحقرا
هِلللاِّعلللن  ب ،همسلللاِ ِّالصلللفاتلملللا ُحضلللون ذللللك كهللله ملللن إثَلللات  ،ِّبوحيلللن اإل يلللة ِّال  ،أُِّ

 .ِّال بشَيِِا ،بعطيهِا
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ِّإَراكلا  ،ولاً ِغ فلَ  ؛إىل حتقيق قضلاُا فلوق طاقلة ا وِلوريف ذلك ا مر  ص أن ُ ؛ِّلكن 
كوللا   !ِّبكهيفللا؛ فِللَا اللا ُكللون القللول بللالحكهي  بلله مناقضللا  صللول الللنُن ِّأصللول الفقلله معللا

( بكهيل  ملا ال ُطلاق)بلاْ  ِلو ملن إذ. قرره العهواِ بقواعن االسحقراِ القطعْ، اا بينا سابقا
للو احنللذ ا ِّفرِّعتِللايف الللنُن ِِّ صللهى اهلل عهيلله رسللول اهلل  اَ َتللِّلقللن قَ  !، مرفللو  يف الشللُرعة أصللو ت

َئيللاتِّمل حيقللق معِللم  ،أللاِر اإلميللان مللن النللاس ِّسللهم ة  ج ا عللاين الللِت ال بطيللق العقللول الَشللُر
ا ،إَراكِا ه  –محله اهلل الشليخ ا لَلاين ر  فضليهة بينولا ذِلب. ِّال اسححضاِر إىل  -فيولا سلنوَر

لر يف خصو  َِه الناعلة، محا الناس عهى ذلك ِّكلا علامل ال ُلنرك  ،ساخرا ملن عهولاِ ا ِع
ه أحلال  بعلل عهولاِ العقيلنة السلهفية اللَُن مل ُفِولوا با سفع  !ما أَركه من الحكه  ِّالحعوق

لله !مللا فِولله الحوحيللن أِّال ُللا ) :ننشللرت مسللحقهة بعنللوا رمحلله اهلل، جللاِ ذلللك يف فحللون مللن فحاُِّ
، القلائم (الجربلوا ٍا نِلا )لِّلكلن بل ِّكوالله، نقلول بلَلك عهلى متاملهأُضا ِّحنن  (!َعاة اإلسال 

إن عقيللنة الحوحيللن بكللا لواعمِللا ِّمحطهَاهتللا؛ ليسللو ) :قللال رمحلله اهلل .وسللا ِّاالعحللنالحال عهللى
ال علن اآلخلُرن فضل !يف أذِلان كثل  الن آمنلوا بالعقيلنة السلهفية نفسلِا -لهسل   -ِّا حة 

نُلة، أِّ ا ِويلة؛ يف مثلا ِلَه ا سلألة ة، أِّ ا ابُر فأنلا أرملْ ِبلَا . الَُن ابَعوا العقائن ا كلعُر
أن الميألة لييت بهدا اليير، الدي ي وَر اليـوم بعـ  الـدعاة، الـدي يلتقـون ا ثال إىل 

ِّال  !عضـهملـي  باليـهولة التـي يـدعيها ب إن المـر! معنا في الدعوة إلى الكتـاب واليـنة
للللحَلَون"ُكفللللْ أن ُعحقللللن ا سللللهم  ارمحللللوا مللللن يف ا ره ["ِّ( ]5:طلللله")الللللرعمحغََن َعهَللللى الغَعللللرغإت اسغ
ت يف ِللللَا احلللللنُت ( يف)َِّن أن ُعللللرو أن كهوللللة ( 149")ُللللرمحكم مللللن يف السللللواِ الللللِت َِّر

لللللللْ مثلللللللا  ت يف قولللللللله بعلللللللاىل( يف)ليسلللللللو أرفيلللللللة، ِِّ " أأمنلللللللحم ملللللللن يف السلللللللواِ: "اللللللللِت َِّر
)...( ِّاللللنليا عهللى ذلللك كثللل ، ِّكثلل  جلللنا (. عهللى)ِنلللا معلل  ( يف)؛  ن (16:ا هللك)اآلُللة

لة  َلَقر ْ ِلَا حلنَُت ا اُر لْ راعيلة ال لنم  –ُِّ لو مشلِور معلرِّو، ِّإيلا أذكلر الشلاِن  –ِِّ ِِّ
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للو سلألو اليلو  بعلل  (. 150")يف السلواِ: "قاللو" أُلن اهلل : "منه، حينوا سأ ا رسول اهلل
ر  لة أجابلو بأنله يف  !أُن اهلل  لقالوا لك يف كا مكلان – مثال -كَار كيوا ا ِع بينولا ا اُر
ا النيب  هنا مل بحهوذ بأا بي ة سي ة؛ عرفلو )...( ؛  هنا أجابو عهى الفطرة السواِ، ِّأقِر

وهو ما لم يعرفه كثيـر ممـن يـدعي العلـم العقينة الصحيحة الِت جاِت يف الكحاْ ِّالسلنة، 
 !كَا  .(151()!بالكتاب والينة
، ِّاالكلح ال بله، صحي ؛ ِّلكن الحكهيل  بله -من حيت ا صا  –َِا كال  : قهو
عوةً  الال   -ِّجنانا ِّعولال  –ِّبحَذ مثا َِه النقائق يف جتنُن النُن  !؛ غهو كنُنبربيًة َِّ

 ا جاِ به اإلسال  من الحيس  ِّعن  الحعس ، كوا سَق بيانله بالقواعلن القطعيلة؛ فالعقيلنة إيلا 
ََ النلاس مثلا ِلَه  !العاملت ِّالعامْ كهِم يف ذللك سلواِ: ب ِبا كا الناسِْ عَاَةهلل خوط ل ِّأخغ

للر،  (ال ُعرفِللا)فالعقيللنة الللِت  !اللنقائق؛ إيللا ِللو محللاهلل  للم عهللى مللا ال طاقلة  للم بلله عهوللاِ ا ِع
 !بكهي  بله أصلال ال إيا ِْ  ال ؛ِّال كث  من أِا العقينة السهفية السهيم، ِّال أِا الحنُن

للة أللاِر خطاِبللا اَ َتللقَ  صللهى اهلل عهيلله ِّسللهمول اهلل ِّإيلا رسلل ِّمل ُوقفِللا ليحقللق معِللا . مللن ا اُر
 ! (عهى)أ  مع  ( َاخا)ِا ِْ مع   :أا  أ  اِلارجْ ؛أبع  ال رو الناخهْ( يف)مع  
إىل حتكم العقول يف االعحقلاَ،  -يف هناُة ا طاو  - مث إيا مرجذ ذلك! يف النال مهلل كَ فَِا حتَ 
لللو  ت ،ىِّإيلللا ِلللْ أمسلللا ه احلسللل  ِّصلللفابه العهللل. باطلللا كلللرعا ِّعقلللالِِّ ، نلللؤمن ِبلللا كولللا َِّر

لللةً  عقيلللنةً  ،ِّال ُشلللَِِا ،ِّال ُؤِّ لللا ،ملللا ال ُعطهِلللا نأخلللَِا عهلللى حقيقحِلللا، بلللال  ،بسللليطةً  فطُر
ِّما خاطب رسول اهلل ا وِور، ِّال أحلنا ملن خلوا  الصلحابة مثلا ذللك  !ِّال بعقين ،مكحت
   !قا

َكوُرن؛ (يف)ا سللهوة السللهيوة بحهقللى لفلل   نعللم إن الفطللرة  الللواَر باآلُللة ِّاحلللنُثني ا لل
، ِّلكللن عهللى غلل  مللنِيف جللنِل؛ بللا ُكفللْ يف ذلللك أن ُكللون مللنِيف بربللوا كوللا  (عهللى)معلل  
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كللان الشللأن يف عمللن الصللحابة ِّالحللابعني؛  ن ا للنِيف الجربللوا ُعوللر القهللب معرفللًة بللاهلل بعللاىل، 
َِه عن أن حيا  به سَحانه، با ِو بعلاىل بكلا كلِْ فيع وه جا ِّعال خشيًة ِّإجالال نل ؛ ُِّ

ِ  إت ): ِميا ْغ  .(51:فصهو()ياهلل ِمَت نعَه بتَكا  َك
صل  يف الححهيلا ِّاالسلحنالل؛فهيس كا كِْ ُحناِّله الَحت ُصله  ليكلون ملاَة  ، ُِّ

إن السلله  الصللاحل مللن الصللحابة  .النللاس لهللنعوة ِّالجربيللة، ِّمقصللنا كللرعيا َياطللب بلله عوللو 
إنما كانوا على عقيدة سـلفية  موضـوعاً؛ تربويـة  منهجـاً، ابعني ِّمن بَعِم عهى منِكِم؛ ِّالح

 !ِّفرق بينِوا كَ  !ق على عقيدة سلفية  موضوعاً، عدلية  منهجاً 
للة منِكلللا)إن  ت يف كحللاْ اهلل ِّسلللنة ( العقيللنة السللهفية مو للوعا؛ الجربُو ِللْ الللِت َِّر
للْ الللِتصللهى اهلل عهيلله ِّسللهم رسللول اهلل خرجعللو جيللا الصللحابة ِّالحللابعني، ِّسللائر العهوللاِ  ، ِِّ

ْ الِت أطاق ا وِور من ا سهوني اعحقاَِا ِّالعوا ِبا، ِّكانوا ِبا صاحلني  .الربانيني، ِِّ
ِّال  .ميسلللرة بيسللل ا يف الفِلللم ِّالعولللاِّ  ،سلللِهةِّ هلللم بكلللن الَعثلللة احملونُلللة إال بسللليطة ف

(. بعثلة الحكنُلن)ملن معلامل  واً هَ عغ ِّلَلك كان َِا مَ . َنا  لعوا َعوا َيٍر عن َِا ا نِيف
ة النلللاس إىل اهلل رغَلللة  ، اليلللو  إىل اللللنُن كلللنُنةفحاجلللة العلللاملَ  لللْ  ِّعلللَو كامنلللة يف أكيلللنة، ِِّ

ا ،الوجنان اإلنساين لةً بنح ر أِا الَعثلة ليكحشلفِو َلوا عهيِلا كهولات اهلل طُر نلل أملا ِّ  .ننُلة ، ُِّ
 !ون له طهَاماِِا إال غورا، فال ُسحطيذ ا عنح عاال أفالحعقين 
 التـَّْنِظيُم الِفْطِري  : رَّابااْلَمْعَلُم ال -

َكلم الَعثلة احملونُلة َعغهَلَم ِلو ملن ألطل  حت
 -فقلن كلان رسلول اهلل . ِّأحسب أن َِا ا 

ال ارجتلللال فيللله ِّال فو لللى، ِّال ا لللطراْ ِّال . من ولللا يف عوهللله كهللله - ِّسلللهم عهيللله اهلل صلللهى
 َكلاَن َخَهَقلهَ )إذ . رسلاِبا كانلو  - ِّسلهم هيلهع اهلل صهى -با كا خطوة من خطوابه . عَت

عًة، ل للًة . ِّالقللرآن ن للا  بللنُذ(. 152()القللرآنَ  بللا ِللو أبللن  ن للا ؛ مَللً  ِّمعللً ، عقيللنًة ِّكللُر
للو الللَا فيلله قللول اهلل بعللاىل !ِّمجللاالً  لليتكَ : )ِِّ للنغ يفت َمشغ كوللا أن سلل ة (. 12:لقوللان()!َِّاقغصت
ِّمللن ِنلا كلان إنكلار بن لليم . ِّحكولة مجيعِلان للا  كهِلا،  - ِّسلهم عهيله اهلل صلهى -الرسلول 
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ًِ ِّجِال بالنُن، ِّاحنرافلا علن سلنن اهلل يف  النعوة إىل اهلل، ِّالعوا اإلسالمْ الحكنُنا؛ غَا
للللْ ا َثوثللللة يف الكحللللاْ ِّالسللللنة َللللا؛ . الكللللون ِّيف ا حوللللذ، ِِّ أِّ رمللللا كللللان موقفللللا سياسلللليا مُر

ل عهى العوا اإلسالمْ، ِّإرباك عوهه النعوا، ل   !يس إاللهحشُو
أغهلللللب احلركلللللات اإلسللللللالمية  كولللللا اعحونبلللللهذا الطَيعلللللة ا يكانيكيلللللة،  الحن للللليم  لكلللللنع 

َبيللة الضلليقة ؛ا عاصللرة إىل ِماصللرة الللنعوة اإلسللالمية أمللره إذ آل ! صللار إىل مللا ذكرنللاه مللن احل
بلللني كلللعوِبم  ،حصلللارا ذابيلللا، فصلللار كثللل  ملللن اإلسلللالميني بلللَلك ُعيشلللون يف منفلللى اخحيلللارا

ر ا واعلللات !ِّ حوعلللاهتم قللللة  ،بسلللَب ال هلللو يف بنلللاِ الحن يولللات، ِّا َال لللة يف بسلللُو عهلللى طُر
. َه ال هلوالوسلا َائولا حلا لكلا احنلراو سلَع . كي  احللا إذن  إنله الوسلا. ا ن وات ال ربية

أِّ " الحن للللليم احللللللَِّب"حتلللللرعا علللللن  ؛"الحن للللليم الفطلللللرا"بللللللِّللللللَلك جعهنلللللا بسلللللوية ِلللللَا ا عهلللللم 
م ،للللنعوة ِّحاصلللر اللللنعاةاللللَا أِهلللك ا ،"ا يكلللانيكْ" م عهلللى اإلقاملللة َاخلللا أفكلللاِر  ِّأجلللِل

يلللللاكهِم لحهلللللك " االسحصلللللنا  ا نِكلللللْ"بصلللللورة آللللللو يف هناُلللللة ا طلللللاو إىل ملللللا مسينلللللاه بلللللل !ِِّ
 (153!)ا جسا 

ِللو النسللق الللنُ  ا ويللا الللَا ُللن م العَللاَات، ِّا عللامالت،  "الحن لليم الفطللرا"إن 
لو اللَا  .ذللك ملثال يف صلالة ا وعلة ِّا واعلة كولا ُحكهلى،  ِّسائر ب  ا حوذ يف اإلسال  ِِّ

لة فلالحن يم  .خلالل صل ِّرهتا، ِّعلل كلا مراحهِلا طَذ ملناٍر اللنعوة اإلسلالمية يف السل ة النَُو
، غاًُة ِِّّسيهةً  . إذ ِو قائم أساسا عهى جتنُن اللنُن يف ذابله ِّلَابله. الفطرا عوا َُ  ِملهلل

َتُللنهلل  -إنلله إذن بن لليم اإلسللال   اً ِّمجاعللةً  -مللن حيللت ِللو  ِّلللَلك فِللو ُنللنميف . ليفنسللان فللَر
لللرَانت ا سلللاجنت  بصلللورة بهقائيلللة  َسهغَسلللة  يف ن لللا  الصلللهوات، ِّيف ن لللا  اَ َولللذت ا واعلللات، ِّيف َعوغ

ا ِّفرِّعتِلا. ِّ الست القرآن مث ُسلرا . إنه الحن يم الَا ُؤطر سائر العَاَات يف اإلسال  أصلو ت
ًِ ِّجتنُلل ناً، ليوحللن إىل جتنُللن ن للا  النسللييف االجحوللاعْ بأكوهلله؛ بعللن ذلللك يف خهيللة ا سللرة بنللا

لهت ا خحصلة بَنلاِ العالقلات االجحواعيلة العاملة، عهلى ملواُعن اللنُن يغَكَهحَلَه . بقعلاَة إنحلٍا نَ َوت َِ فَل
ِلللْ ِيكهلللَة الشلللُرعة نفسلللِا، ِّإَاربللله ِلللْ نسلللييف العهولللاِ ِّاللللنعاة احلكولللاِ، ِّسلللائر الفلللاعهني 
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عللوةً ِّا حفللاعهني مللذ نَ َللمت اإلسللال َكللاٌّ حَيَللَا باحملللا الللَا أحهحلله فيلله أحكللا  الشللُرعة .   َُنللاً َِّ
مكانَللله ملللن  -يف ا وعلللة أِّ يف ا واعلللة  -بصلللورة بهقائيلللة طَيعيلللة، متاملللاً كولللا ُحخلللَ ا صلللهْ 

 !الص ، أِّ من ا هس بصورة طَيعية، ليكن نفسه يف احملا الَا ِّجب أن حيا فيه
ْع ِّملللن ِنلللا فلللارق الحن للليَم الفطلللرَا ال ْع ا يكلللانيك فلللالفطرَا َُلللنهلل بَابللله، . حن للليَم احلركللل

! ِّأما ا يكانيكْ فالنعوة بله م لامرة. ِّلَلك مل بكن النعوة إليه ِّبه إال عَاًَة هلل ْر العا ني
و ليس بلنُن  يف ذابله، بلا ِلو عولا بشلرا ! إذغ كث اً ما بَلنغَكَر بصورة بهقائية إىل النعوة إليه ِِّ

ملا ُرسلخه ! ِّجون الوسيهَة غاَُحِلا! العكيَة، حيت َُلنلغَقَل الفرَ  أصَهه فححصا ا فارقة! ِمل
للة مقاصللن ! الحن لليم ا يكللانيكْ مللن ِّثنيللة خفيللة يف أِهلله ِّأنصللاره فيصلل  حكابللا مانعللا مللن رُ 

 !الحعَن يف العوا احلركْ؛ ِّمن مث ُكون االحنراو
لا  -ة احملضلة عهلى خلالو السياسلي –ِّعهيه؛ فالقياَة الشرعية لهعوا اإلسالمْ  ُفرِع

نلاكِا، ِّبصنعِا جتربحَ ِا ِِّّرعَ عهوَ  ِّبلؤ  ا حولذ بصلورة  بلال حلر ، ِا، فحنحصب لهنلاس ِنلا ِِّ
بسللعى إىل ذلللك  الال بفللره نفسللِا فر لا، ِّ  !طَيعيلة بهقائيللة، بلال حتيللا، ِّال بشللنيف، ِّال قحلال

نِلا ملن عا انَعلت  ا فاه عنِلا ملن العهلم ِّا لنن، ِّ ل ؛ُطهَوهنا ِم الَُن قصنا، ِّإيا الناس
للان حتقللق فيِللا مللن أخللالق النَللوة، ِّكللَا  للا  كوللا ( فالعهوللاِ ِّرثللة ا نَيللاِ) ،"اإلرذ النَللوا"بِر

 .بأَلحه ِّمقاصنه سَق بيانه
ِللا ِّصللا أبللو حنيفللة ِّمالللك ِّالشللافعْ ِّأمحللن إىل إمامللة النللاس بانحخابللات حللرة أِّ  
َْ  ، مثالحابعني َهِم قياَاتَ مقينة  ِّقَلغ  ِّخهفلا ه  ،ِّسلهم عهيله اهلل صلهى اهللرسلول  قلَهِم أصلحا
أمل ُكونللوا   ِّبعللن بللوليِم ،أمل ُكللن الوجللنان اإلسللالمْ  وعللا عهلليِم قَللا بللوليِم ؛الراكللنِّن

 - ِّسهم عهيه اهلل صهى - اهِم أِا كور أليسوا   ِّسهم عهيه اهلل صهى أئوة يف عِن رسول اهلل
 عننه  ِّأِا احلا ِّالعقن

ِّال  !الراجعللللللة إىل أصللللللوات العللللللوا  النحخابللللللاتإن أئوللللللة بعثللللللة الحكنُللللللن ال بصللللللنعِا ا
الِت قن بَلَ ه ب ال تع عهى السوني، ِّبنصر الَاطا عهى احلق؛ مكَر كثلرة ال لت،  النميقراطيات

بعثللللة "ِّإيللللا احَلَكللللَم يف إمامللللة ! ِّذلللللك لعوللللرا ِللللو غاُللللة الفسللللاَ. ِّغهَللللة أِللللا الَاطللللا عللللنَا
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إن َِا العهم َُن؛ فان رِّا عون : )ا شِورةِو قاعنَة احملنثني " َعوة اإلسال "، أِّ "الحكنُن
 (154!()بأخَِّن َُنكم

ركنلللان ع يولللان يف الشخصللللية اإلسلللالمية القياَُلللة، ال أللللوع جهفِولللا فللليون انحصللللب 
إتنع : )قلال بعلاىل. أسلاس الوالُلات الشلرعية يف اللنُن فِولا". القلوة ِّا مانلة: "إلمامة الحكنُلن

للَحأغَجرغَت الغَقلللوتَا  للَر َملللنت اسغ للنيَخيلغ َمت لللو مللا صلللار مرجللذ احمللللن ثني يف بقلللومي (. 96:القصلللال()ا غ ِِّ
 ".الضَا ِّالعنالة"الشخصية اإلسالمية قاصيِت 
 !ِّال خ  يف بن  الالحقني يف الحأم  ِّالحقومي، ذلك إمجا  السابقني،

ِّعهيه، فالحن يم الفطرا عوا َعوا أوذ بني الحهقائية ِّبني الحوجيه، كولا أولذ بلني 
للو عوللا بعَللنا بَابلله، ِّمسللهك إميللاين بطَيعحلله. ني العوللقالَسللاطة ِّبلل ِّلللَلك فِللو ُقللو  . ِِّ

لم  مَحعلاَل اللنعوة ملن الفلاعهني فيِلا ِّا حفلاعهني : عهى ركنني أساسلني، ا ِّل منِولا بشلرا، ِِّ
لة. معِا لو اإلطلار الرِّحلْ الحلناِِّل لهرسلاالت النعُو ِّبيلان ذللك ِلو كولا . ِّالثاين معنلوا، ِِّ
 :ُهْ

َكر لهَعثللةنينحصللَا ئوللة  وللو  ا : الــركن الوس - . ، باصللطال  الشللاطيب اآلنلل  اللل
، كوا حلنَه ِّسهم عهيه اهلل صهى لهعامهني ِّا حعهوني، ُقومون فيِم مقا  النيبكا منِم ِمور 

ِّإيلا ِللم . القلرآن، بلال ابحلنا  ِّال بضلهيا، ِّال برسليخ لوسللاطات ا كلياا ِّا قطلاْ ِّا بلنال
عهوللاِ  –ة، كوللا سللَق ِّصللفِم بأَلحلله، بححللنَ عالقللاهتم مجيعللا يف ذلللك الربللانيون َِّرعاَذ النَللو 

ِتمغ ): بقول اهلل بعلاىل -ِّمحعهوني  ل مغ َرَسلوالً م لنغ أَنَفست ِت نتنَي إتذغ بَلَعلَت فتلي  َلَقلنغ َملنع اله لَه َعهَلى الغَولؤمت
 َْ للللَم الغكتحَللللا َِ مغ ََُِّلَعه َو ِت ي مغ آَُابتللللهت َُِّلَللللََك  ِت هَللللو َعهَلللليغ َغللللَا َلفتللللْ َ للللالل  َِّاحلغتكغ  َُلحلغ للللن قَل َوللللَة َِّإتن َكللللانَواغ مت

، الهلَُن ُقلو  عهيِولا "القوة ِّا مانة"مها منا  " الحعهيم ِّالحَكية"فل. (461:آل عوران()َمَتني  
الحعهللليم "ِّ فِلللومْ . بنلللاِ ا ملللة اإلسلللالمية يف بعثلللة الحكنُلللن، متاملللا كولللا قلللا  يف الَعثلللة ا ِّىل

فالعهولاِ الربللانيون، أِّ (. 155)ا ا كللان، فلال حاجلة لهحكلراربفصليا، بينلاه يف غل  ِلَ" ِّالحَكيلة
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لو علن غل  ِّاحلن ملنِمَِه القاعنة يف عهم ا ر  ِّالحعلنُا،    ن أخرجِلا مسلهم بسلننه علن فقل. رُِّ
ن كوللا أخرجِللا ابللن عَللن الللل عللن . (بللاْ بيللان أن اإلسللناَ مللن الللنُن) :مقنمللة صللحيحه ،ِموللن بللن سللُ 
 .1/27: الحوِين. مالك رمحه اهلل
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 115 -111: بالغ الرسالة القرآنية. ن   
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ِم ِّبانحصللاِبم ُنحصللب الللنُن  الللَورعاَذ ا نحصللَون، ِللم الللركن ا ِّل لكللا بعثللة حقيقيللة، بوجللَو
قو ، ِّب ياِبم بنحصب احملن ِّالف  إن اهلل ال ): ِّسلهم عهيله اهلل صلهى ِّبلنبر قلول رسلول اهلل! ُِّ
َعلله مللن  َاعللا ُنح العَللاَ، ِّلكللن ُقللَل العهللم بقللَل العهوللاِ، حللىت إذا مل َُللق ُقللَل العهللم انح

ِّبلللرجم ( 156()!عا لللا؛ اجلللَ النلللاس ر ِّسلللا جِلللاال، فسللل هوا، فلللأفحوا ب للل  عهلللم، فضلللهوا ِّأ لللهوا
ِّكحللب عوللر بللن   كيلل  ُقللَل العهللم: بللاْ: )اإلمللا  الَخللارا يف كحللاْ العهللم مللن صللحيحه

 َ ََُ إىل أِّب بكر بن ح صلهى اهلل عهيله ِّسلهم  -رسول اهلل  ان ر ما كان من حنُت: عَن الع
-  ََ َْ  (157)العهلللم رِّسَ فاكحَللله، فلللقين خفلللو   -العهولللاِ، ِّال بقَلللا إال حلللنُت النللليب  ِّذِلللا

، ولتجليـوا حتـى يعلـم مـن ق يعلـم، فـَّن العلـم ق ْفُشـوا العلـمَ ولتُـ  -صهى اهلل عهيه ِّسهم 
 (!يهلك حتى يكون سرا

عضالت، يف َِه ا رحهة احلرجلة ملن ِّإن من أخطر ما بواجِه ا مة اليو  فعال من ا 
االكحسللا  العلللو ْ الصللِيوين؛ ِلللو ِللَا ا لللوت ا حللوابر، ِّا سلللححر بالعهوللاِ، ملللذ  للع  نحلللٍا 

فِللَا اللا أللب االنحَللاه إىل خطوربلله الشللنُنة، ِّإىل الضللرِّرة االسللحعكالية الللِت بقضللْ ! اِلهلل 
كورة قَللا؛ قصللن إنحللٍا بحفللرغ كللَاْ الصللحوة اإلسللالمية لطهللب العهللم الشللرعْ، بشللرِّطه ا للَ 

 .عهواِ الَعثة ا نحصَني  ا
لحهقْ رسلاالت القلرآن ِّبهقينِلا، بلالًِّة ِّبَكيلًة "  الس القرآن"َِّائر  :الركن الثاني -

ِّبعهولللاً ِّبعهيولللاً؛ قصلللن إحلللناذ بلللناِّل اجحولللاعْ علللا   فاِيوِلللا؛ بنلللاِ عهلللى ِننسلللة القلللرآن 
لللة َعغهَلللم ا ِّل ملللن معللل. النعُو

يف  امل الَعثلللة؛ ِّذللللك لحكنُلللن بنيلللة اللللنُنكولللا سلللَق بيانللله يف ا 
 (.158)ا حوذ

هَلقهلل بعَنُللة محسهسلهة، ِّمللنارس إميانيلة محناسللهة للْ . فوكلالس القللرآن حت ِلْ الشللكا ِِّ
 ًِ ََا ْ منا  رساالت القرآن بهقيا ِّأ ْ ال اُة، ِِّ  .ا ضوون، كوا أهنا ِْ الوسيهة ِِّ

رِّ  الَعثللة ِّمعا ِلللا، مث ا ئوللة العهوللاِ بشللل :كوللا ذكرنلللا  فِوللا إذن عنصللران أِّ ركنلللان
لة، اللِت اإلات ركاحملكث  من ِّذلك ُ   عن  . ا الس القرآنية، ا نضَطة إىل ِننسة القرآن َاُر

                                                           
156

 .محفق عهيه  
157

َرسَ انقرا هُع  : َرِّس العهم   َِ َُنغ َََرَس الشْ  .انقره: ، 
ة بكحيَنا   158 َاَة"  الس القرآن"بينا بعل الضوابا الحن يوية الفطُر  . ن كاِ االسح
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كوا ِو عهم ا يكانيك ِّالن ا    .ال بفين إال يف إثقال حركة االنحٍا النعوا، ِّبقيين ا َاَرات
ِّإيلا قلن  .ِّال جتنُلنا ، ُنلحيف بعثلةِلَا المثا ِّ  !مينذ كا حركة مل بنحيف عن حركحهاحلَِّب الَا 

كوا قن أر عهيِا من ا فاسن ما ُفوق بهك ا صاحل يف . حيف  لهمة بعل ا صاحل إىل حني
فقيللا ِللْ مللنِيف  ؛ْائأمللا أفكللار الَعثللة الللِت بللن م العوللا الللنعوا بشللكا بهقلل !بعللل ال للرِّو

 .كوا بيناه  االكح ال بالقرآن بناِّال
عهللى ُللن رسللول  صللنعو ا حوللذ اإلسللالمْ ا ِّل، ِللْ الللِت" ْرآنِيَّــةَ التََّداُولِيَّــَة القُ "إن 

ْ الِت حضع  ،اهلل اِ ا مناِ" هرجال ِّخرجو ،رت جيا ا كرةِِّ ، ملن مكالس القرآن" ا قُو
للْ اللِت صلنعو النِّللة بلن أِّب ا رقلم ِّمللن بلني كلعاْ مكلة َار ا رقلم اإلسللالمية ا ِّىل؛ ، ِِّ
 .با نُنة ا نورة - ِّسهم عهيه اهلل صهى -من مسكن رسول اهلل انطالقا 
ننسلللة ِب بلللت بصلللائر اآلُلللات يف ا حولللذ، علللل كلللَكة العهولللاِ الربلللانيني، ا ن ولللنيإن  

للللة ِّانحخللللاْ النقَللللاِ،  ،ُكفيللللك ُِّ نيللللك عللللن بللللأم  ا مللللراِ بصللللورة ميكانيكيللللة ؛القلللرآن النعُو
ن للللو كلللان لللله مِننسلللون ؛ لكلللالقرآن ِّحلللنه ن لللا  الَعثلللة ِّبن يوِلللافللل! ا عقلللنةِّإنشلللاِ اِلالُلللا 

 ،الحن يم احللللَِّب لللله مصلللاحله ِّلللله مفاسلللنه، ِّالحن للليم الفطلللرا أهلللب بهلللك ا صلللاحلفللل! مَصلللرِّن
نرأ بهك ا فاسن ُِّ. 

ِّال ُصه  لهنعوة غل  ذللك، إذ كلان ا قصلَو االسلحكابة للناعْ بعثلة الحكنُلن، فحلنبر سل ة 
إيلا  ،، ِّيف بربيحِم عهى مَاَئهالناس بنييف بت اإلسال   - ِّسهم عهيه اهلل صهى -رسول اهلل 

َِ "َؤم ر كان ُلَ  رسهِم إىل ا مصلار، َِّيحلار ملن أصلحابه أعهوِلم  "الَقرعا م العهواِ بالقرآن، ُِّ ِِّ
ِّجاِللللن بللللَلك ا للللنِيف السللللِا الَسلللليا، . لهوِوللللات القياَُللللة، ِّا مللللور الصللللعَة ؛ِّأحكوِللللم

نيا ِبا رسالة القرآن ا القياَات، ُِّ ِؤ ر يف بناِّلية كلامهة، بصلورة لحنِّ  ؛ُكحش  الطاقات ُِّ
ِّنية منفححة أبناً  َل قوله بعلاىل ؛بسحوعب ا حوذ كي ا فشي ا ،حه لَر الهعلهت : )حىت ن إتَذا َجلاِ َنصغ

ُغلللَو النعلللاسَ  .َِّالغَفلللحغ َ  َتُلللنت الهعلللهت أَفلغَواًجلللا َِّرََأ َخَهوَن يفت  لللنت َرب لللكَ  .َُلللنغ َوغ لللحَل غفترغَه إتنعلللَه َكلللاَن  َفَسلللَ  غ رت َِّاسغ
 .(سورة النصر()وعابًابلَ 
َبيلللة ا يكانيكيلللة ،إن ا راِنلللة عهلللى ا ياكلللا الحن يويلللة  إلقاملللة اللللنُن  ؛ذات الجركيَلللة احل

إذغ ال ميكنِلللا أن ! حلللىت ِّللللو ِّصلللهو إىل املللحالك السلللهطة !م لللامرة خاسلللرةبصلللورة كهيلللة؛  لللْ 
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أن قلللاَرة ِلللْ ِّال . ، ِّال أن جتعهللله حركلللة ِّجنانيلللة يف ا حولللذحتولللا النلللاس عهلللى اللللنُن محلللال
للا للا ِّال بربُو َُ للْ حن يوِللا احلللَِّب ِللو بطَيعحللهف. بسللحوعَِم َعُو هللم ُضللعه الفكللر ، فيللوٍذ جت

ة جللنا مللن النللاس َقللى ا حوللذ بعيللنا  ،الَشللرا ليسللحوعب ا ويللذ، بللا ليسللحوعب ف للة ِمللنَِّ ُِّ
َاْ، عن مهو  الحن يوات  !ِّصراعاهتا ِّا ح

للة الع لليم، فللن  بصللائر القللرآن  بَسللا كللا ا حوللذ، ِّ   ،يف ا حوللذبصللنذ خُرطحِللا الفطُر
 .كا كرائحه،  بني كرائحهِننسحِا العورانية 

، ملللللن الفللللللَر إىل ا سللللللرة، إىل " لللللالس القللللللرآن"الحن للللليم الفطللللللرا ِللللللْ  ِّإيلللللا خالُللللللا
الجربللللوا ل،ُللللات  "الحللللناِّل االجحوللللاعْ"ِّإيللللا رأُلللله العللللا  ِللللو . ا ووعللللات إىل ا ؤسسللللات

يللا قياَابلله ِللم العهوللاِ العللامهون، ِّاحلكوللاِ الربللانيون، ِّإ! ِّالسللور، ِّإيللا مقرابلله ِللْ ا سللاجن
 (159.)ا نحصَون لهَعثة ِّالحكنُن

الصللللانذ  ،الللللرابا بللللني النللللاس ،القللللوا َللللاذلللللك ِللللو احل !ِّالسللللر كللللا السللللر يف القللللرآن
 صللهى ِّبللنبر حلنُت رسللول اهلل !ملا ُفللوق قلنرة احلركللات ِّالحن يولات ،كِم االجحوللاعْيلنسل
فسللره (. 160)(! ِللو حَللا اهلل ا وللنَِّ مللن السللواِ إىل ا رهكحللاْ اهلل: )ِّسللهم عهيلله اهلل ُِّ

: حينوللللا خللللٍر عهللللى بعللللل أصللللحابه با سللللكن، فقللللال عهيلللله الصللللالة ِّالسللللال  اآلخللللر حنُثلللله
فلقن ِلَا   : بهلى، قلال  :قالوا  أليس بشِنِّن أن ال إله إال اهلل ِّأين رسول اهلل ! أبشرِّا! أبشرِّا)

فقنكم لن بضهوا، ِّلن هتهكوا بعلنه ! ُكم، فحوسكوا بهالقرآن سَب، طرفه بين اهلل ِّطرفه بأُن
 .(161!()أبنا

أما أِا الَعثة من العهواِ الفاعهني، ِّالربانيني ا حفاعهني؛ فال بن ملن اجحولاعِم عهلى  
ِّبت نشاطِا ِّمواجِة حتنُاهتا؛ ما ُكفلا حتقيلق  ،يف بناِ ا نِيف ِّبعت ا الس ،كهوة سواِ

                                                           
 ". الس القرآن: "ذلك مفصال يف. ن  159

160
ِّقللن . 2271:رِّاه الطلللا علن أِّب سللعين اِللنرا مرفوعللا، ِّصلححه ا لَللاين يف صلحي  ا للامذ   

للن بللن أرقللم مرفوعللا، ِّصللح َِ حللنُت للله عللن ُع : حه ا لَللاين يف صللحي  ا للامذرِّن الجرمللَا حنللوه يف جلل
9258. 

161
رِّاه ابللن حَللان يف صللحيحه، ِّالَيِقللْ يف كللعَه، ِّابللن أِّب كلليَة يف مصللنفه، ِّالطلللاين يف الكَلل ،    

 .711: ِّصححه ا لَاين يف السهسهة الصحيحة.  ِّعَن بن محين ىف ا نحخب من ا سنن
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صللنذ لهمللة رج ،"بعثللة الحكنُللن" ال بللن مللن بللألي  الكهوللة، ِّبربيللب . ا للا مللن َاخللا ا حوللذُِّ
اهتا ،ِّمراحهِا ،لحنطهق الَعثة عل منارجِا ؛س ةا  ِّملن  ،ملن ا لالس إىل ا لنارس؛ ِّفقه أِّلُو

ثَلللللللَر النعللللللاست الَ  َِّاهللَ َغالتللللللبهلل َعهَللللللى) .عوللللللران اإلنسللللللان إىل عوللللللران السللللللهطان للللللرتهت َِّلَلللللللكتنع َأكغ أَمغ
 (.91:س ُو ()!َُلعغَهَوونَ 

للَر اهللَ بقييللَنه ِِنللا مللن ِللَا الغَوعغهَللمت الهطيلل  ُكفللْ ملللن : )ِّقللنميا قللالوا. ذلللك مللا َُسع
 .كَلك، ِّإيا ا وفق من ِّفقه اهلل!( القالَة ما أحا  بالعنق
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 التجديد الفطري وقضايا العمران البشري :مبح  الثانيال
ننسللحه َنللاِ ا للاَاالِللو جطلليا لليس ا قصللَو بللالعوران يف اصللطال  ِللَا الكحللاْ  ِِّ 

ة الكامنللة يف ِننسللة ِّإيللا ا قصللَو بلله !كللال فحسللب، الللِت كللان  .اإلنسللان ا ََِيللة احلضللاُر
 .مقحضاِا كوا كان
، ِّمللا ِّمللا ِلو حضلارة ِّبلاُرخ ،مللا ِلو عقيلنة ِّثقافلة ،اإلنسلانبنلاِ ِلو  :العولران إذن

 .ِو فكر ِِّّجنان، ِّما ِو نفس ِّنسييف اجحواعْ
فا اَة يف َِا بَذ  .ا اَُة بكون عواربه ؛نسان ِّبصوره لهحياةِّكوا ُكون فكر اإل 
ات صهى اهلل عهيه ِّسهمِّكوا كانو بعثة ِمون بن عَن اهلل  .لهفكر  ؛بقو  عهى ن ا  أِّلُو

ات، بال حرفية ِّال  َلك كا بعثة جتنُنُة أب أن بقو  عهى ذلك الن ا كف من ا ِّلُو
ة، ِّإيا منِكية مقاصنُة  ،، ِّطهَا لهصواْ يف ا نِيفالنَواعهى سر اإلرذ ؛ حفاأا أاُِر

 .يف اسحكابة النحائيف بقذن اهلل ِّرغَةً 
ِّر حلىت ككيلان، بنِا بحكنُن اإلنسان   ،العورانذلك اليو  ِو جتنُن  ا يا ا نُن َِّ

 .كوفِو   جتنُن السهطان
َابلله ،عناصللر العوللران ِللماإلنسللان ِللو أ  .وللراينفِللو الللَا ُعطللْ لهَنللاِ معنللاه الع .ِّأِّل مربك

َا إت ): قال عَ ِّجا !ِو الَا أعهه مسكنا أِّ ْارةالكامن فيه ِّقصنه  نَ ُلَ يع اله لهت  عغَولَر َمَسلاجت
لللرت  لَلللل تَك َأن أَ  أَقَلللاَ  الصعلللاَلَة َِّآبَلللى الَعَكلللاَة ِّملَغ ََيغلللَل إتالع اله لللَه فَلَعَسلللىَِّ  َملللنغ آَملللَن بتاله لللهت َِّالغيَللللوغ ت اآلخت ِّغ

ِغ  لللَن الغَو ِّللللَلك كلللان ِملللا  .العولللران أسلللاس ِلللو ؛اإلنسلللان إذن(. 18:الحوبلللة()حَلللنتُنَ ََُكونَلللواغ مت
 .خطاْ الرمحن بالقرآن

للله قضللاُا رئيسللية يف بنللاِ الللنفس ِّا حوللذ، إليِللا بسللحنن ِننسللحه،  "القللرآينالعوللران "ِّ
ِّعوارهتللا،  الَعثللة احملونُللةالكلللن يف بنللاِ  متثللا الهَنللات كانللو  ِللْ الللِتف .ِّعهيِللا ُقللو  بنللا ه

اهتللا ا كانللوعهيِلل للْ .ال بح لل  مصللر ِّال بحَللنل بعصللر .حنسللب أهنللا ثابحللةالللِت  ،بللنِّر أِّلُو ِِّ :
والمجتمــــا بمــــا هــــو عالقــــات  ،عبــــادة بمــــا هــــي شــــعائر، والبمــــا هــــو إخــــالص التوحيــــد

ِّغاُلة ذللك كهله ِلو إقاملة  .ومؤسيات، ام علم الدين بمـا هـو إطـار للتجديـد واقسـتمرار
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 –عهلى اإلمجلال  – ِّبيلان بهلك القضلاُا .ة اهلل الواحلن القِلارلعَلاَ الوجلناين ِّا لاَا؛ العولران
 : وا ُهْكِو  

، بعهيوللا ِّذلللك بالللنعوة إىل عقيللنة السلله  الصللاحل .التوحيــد: القضــية الولــى -1
ا ال  ِّبَكيًة،  .عنلن الصلحابة ِّالحلابعني ،ِّكوا كانو يف الصنر ا ِّل من اإلسال  ،قرآنكوا قرِر

فلَلك ِلو  !كلال. الَا آلو إليه عنن ا حلأخُرن ا لنليني ،ْالكالما نِل لكن ليس با نِيف 
الللللَا ُقللللو  عهللللى الحعللللرو عهللللى اهلل  ،الجربللللوا قللللرآينِّإيللللا بللللا نِيف ال .أُضللللا ابحللللنا  يف ا للللنِيف

َة ؛ِّبَكيةً  بربيةً  ؛ِّالحعُر  به . هلل الواحلن القِلار عَلاَةً  ؛لححصيا اِلوو ِّالرجاِ، ِّالرغَة ِّالِر
للة لهمسلللاِ مللن خلللالل اسللح الل ا  ِّذلللك  ِّالصلللفاتاحلسلل  قاصللن الحعَنُلللة، ِّا ِللناو الجربُو
فللاتبللِّللليس  .العهللى يللة ِّا مسللاِ فللاِيم ا،  ا وَو عهللى اسللح ِار احلللنَِّ ِّالحعُر لربوبيللة ِّا لِو

ََ ا مللة إال خَللاال !عهللى ِّعان فصللول ا ناطقللة ِّرسللومِم ،ِّالصللفات  !فللَلك مللنِيف عقلليم مل ُلل
لة، متله القهلب عهولا ِِّّرعلا، ِّبنلحيف َخَهقلاً قرآنيلا يف اللنفس ِّيف  ِّإيا باسلحثوار ذللك عقيلنًة بربُو

ن الشخصلية ا سلهوة، ا امعلة لصلفِت (. 162)ا حوذ ِّالَناِ القلرآين لهحوحيلن ِلو الكفيلا بحكلُو
فلاعال يف الحلاُرخ أِّ  -كولا سلَق بيانله   –، الهحلني ِبولا ُكلون اإلنسلان ا سلهم (القوة ِّا مانلة)

ل  بله، اللَا م( الحوحين)إذ أن  !ال ُكون ن حيت ِو منِيف القرآن يف الحعلرو إىل اهلل ِّالحعُر
ر ا للنِيف السللهفْ ا صلليا؛ ََيَللرٍ  مللن العامللة َِ : أجيللاَل الربللانيني، ِّمللن القللاَة: ِللو جللِو الفقِللا

ة)ِّاجحوا  العامة ِّاِلاصة عهى َِه . العامهني الع يوة؛ ِو خ  ملا ُقلو  عهيله ( الثنائية الجربُو
ِّغلراس .  ِّملن مل ُلرا  ذللك كلان عوهله ارِّملا ملن إحلنن ا ِحلني. هيمالنسييف اإلسالمْ السل

ِلو الكفيلا بلا وذ بينِولا  -با فِو  اللَا ِّصلفنا ملن الحخهلق بلأخالق القلرآن  –" الحوحين"
و بأسانين صحيحة عن علنَ ملن . يف الجربية القرآنية ِّلنا ِِنا كهوة ذَِية مجعو بينِوا، رُِّ

                                                           
 .58-51 :بالغ الرسالة القرآنية. ن  - 162
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، يف أثللر صللحي  مهللي ، قللال ر للْ اهلل الصللحابة، مللنِم الصللحاِّب ا هيللا  عَللن اهلل بللن مسللعَو
اَةِّ  ، ِّالفقِاِ قاَة،ا حقون ساَة: )عنه  (.163()! السحِم ُع
ِللْ عوللاَ  فالصللالة :وأهــم رموههــا فريضــة ال ــالة. العبــادة: القضــية الثانيــة -2 

عللت ب معنللاهلكللن جتنُللن الصللالة إيللا   !العِللن الللَا بللني الرسللول ِّبللني ا سللهونيِللْ الللنُن، ِّ 
ا الع  .مضووهنا يف ا مة ، ِّاحللاف  م الواصا باهلل، الناِْ علن الفحشلاِ ِّا نكلريِّإحياِ َِِّر

َُحِلاعِّإحياِ . حلنَِّ اهلل ملا بَثله ملن مقاصلن يف إأِلار ِّ . ملن ا سلاجن ِّا واملذ ،وارهتلا ِّمرك
لللأَ  –بعلللن اإلميلللان  –أن بعهلللم أن أِّل عولللا يف اإلسلللال   مِلللم جلللناِّ . ا حولللذ اهلل  بللله رسلللولَ  رَ مت

يف اإلسللال   صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم النلليب ِّأِّل عوللارة بناِللا !ِللو الصللالة صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم
صلللهى اهلل عهيللله  إذ قلللال العكيلللب، نُتاحلللل مقاصلللنِّاقلللرأ  !فحلللنبر ِلللَا مث أبصلللر! ِلللْ ا سلللكن

ا ): ِّسهم  .(164()!الوضو  وال الة فعلمني ،ما أوحي إلي أوسفي أباين جُل
ِّبقللنر إقَللال النللاس عهيِللا  .فيللهوللذ، ِّأِّل أعوللال الحكنُللن الصللالة مفحللا  صللال  ا ح

 ،الصلالة ملن حيلت ِلْ عَلاَة ؛نعلم .ِّمعرفة ما قطعحه ملن أكلوا  ،ُكون بقومي مراحا الَعثة
لللنة  ،ميارسلللِا ا سلللهم كولللا ميلللارس علللاَة كلللْر القِلللوة !ال ملللن حيلللت ِلللْ علللاَة أِّ قلللراِة جُر

ُللة ِّمجاعيللة بصللا النللاس بللاهلل حِّ  !ِّجللناين بللا الصللالة مللا ِللْ ربللا  !ِّا سللاِ الصللَا  ركللة فَر
عةً  عقينةً  ِّلك أن بحنبر حنُت (. 165)ِّبصنذ عوارهتم اإلميانية يف طُرق بعثة الحكنُن ،ِّكُر

رفلللللذ بللللله  ،عهلللللى ملللللا ميحلللللو اهلل بللللله اِلطاُلللللا أَلكلللللم أال): صلللللهى اهلل عهيللللله ِّسلللللهم رسلللللول اهلل ُِّ
ِّانح للللار الصللللالة بعللللن  ،ِّكثللللرة اِلطللللا إىل ا سللللاجن ،ا كللللارهإسللللَاغ الو للللِو عهللللى   ? الللللنرجات
صللهى اهلل  -ِّحنُثلله  .(166()!الربــاط فــدلكم! الربــاط فــدلكم! الربــاط فــدلكم.. الصللالة

                                                           
163

ِّائللنِّ . يف الكَلل رِّاه الطلللاين    كوللا رِّاه ابللن النكللار عللن   .رجاللله موثقللون: قللال ا يثوللْ يف  وللذ ال
. رجاللله ثقللات: ِّقللال العكهللوين يف كشلل  اِلفللاِ(. الفقِللاِ)بللنل ( العهوللاِ: )أنللس ر للْ اهلل عنلله بهفلل 

 .كوا رِّن حنوه النُهوْ عن عهْ كر  اهلل ِّجِه
164

 76: الص   ا امذ صحي  يف ا لَاين ِّصححه ،ِّاحلاكم ِّالنارقط  أمحن رِّاه  
 .81-71 :، ِّبالغ الرسالة القرآنيةلهوؤل ا الصالة ُقناَ. ن  165

166
 .رِّاه مسهم   
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ه الصللللالة)الللللَا جعللللا اإلسللللال  بيحللللا  -عهيلللله ِّسللللهم  فوللللن ِِنللللا الَللللناُات (. 167!()ِّعوللللَو
كيل  بصلويم ِننسلة القلرآن، :  لن ُلنرك حقلا. ِّا نطهقات؛ لعولران الوجلنان ِّبنلاِ اإلنسلان

 .  أركان بعثة الحكنُن يف ا حوذِّكي  بقو 
ــــالمفهوم " الســــرة"ونواتــــه الولــــى إنمــــا هــــي . المجتمــــا: القضــــية الثالثــــة -3 ب
للن لكللا جتنُللنف .اإلســالمي ا سللرة  ِللْ أسللاس ا حوللذ، ِّاِلهيللة ا ِّىل مللن . ا سللرة مفحللا  فُر

َق كهللله. نسللليكه الكَللل  َقِلللا ُحوللل سلللهيوًة ا بَقائِلللمث  !بحواسلللكِا ُحواسلللك ا حولللذ كهللله، ِّبحو
لَهمَ  سللحور الحلنُن معافلاًة َُسغ أمل بلر أن اهلل علَ ِّجلا قللن  !ِّبفسلاَِا أِّ خراِبلا ُفسلن َِّيللْر ،ُِّ

ذ القللللرآين للللات يف الحشللللُر للللة ا ِّلُو بفاصلللليا بيللللان بينوللللا أحللللال كثلللل ا مللللن   أعطللللى لهسللللرة أِّلُو
أِّ  ،عهللى بيللان السللنة - !مللا يف ذلللك أركللان اإلسللال  ِّفرائضلله الكلللن – الحشللُرعات ا خللرن
 -جلا ِّعلال  -بلوىل بينوا  .صو اأِّإيا اكحفى يف القرآن بحشُرذ مَاَئِا ِّ ! اسحنَا  االجحِاَ

َ فيلله ِّ  ،يف القللرآن الع لليم بفصلليا قضللاُا ا سللرة سللَحانه بنفسلله َئيللةبَلللنيع  ؛أحكامِللا الكهيللة ِّا 
بعنمها لالجحِاَ  ْبَق نِّمل بك. لهسنة من ذلك إال قهيالْ يا مل بكن بَقصإىل َرجة من الحف

 !كي ا
 . ن فكر يف جتنُن العوران ؛إن َِا الصنيذ الرباين يف حن ذابه خطاْ منِكْ

اإلسلالمية، اللِت ابحهيلو بسليطرة اإلحللاَ  اللَالَ بعللِّلقن كلِن الحلاُرخ أن اللنُن يف 
ِّال ِّعارة ا ِّقلللاو ِّالشلللؤِّن  ،مل حتف للله ال ِيلللأة كَلللار العهولللاِ ؛عهلللى ا سلللحون الرمسلللْ لهنِّللللة

 !ِّإيللا حف لله اهلل با سللرة. القنميللة ِّاحلنُثللة سللالمية،ِّال ا وعيللات ِّا واعللات اإل اإلسللالمية،
للة العكيَللة،  كوللا كللان   ،ِّأساسللِا اإلسللالمْ ،الللِت بقيللو عهللى فطرهتللا النُنيللةِللَه اِلهيللة النعُو

للات اإلسللالمية َمن للليس باليسلل ،الشللأن يف ا وِوُر حللا مللن اللل حتللو احلصللار  ، الللِت بقيللو َر
(. االحتلاَ اليوغلوعاليف)ِّكلَا صلنوه  !الَائلن (االحتاَ السلوفيات): إلحلاَ الكلناحلنُنا لنِّلة ا

للات احليللاة اإلسللالمية يف ولقللن انَعثلل يف غيللاْ ا ؤسسللات النُنيللة  ،مللن جنُللن بهللك ا وِوُر

                                                           
َِ حللنُت، أخرجلله   167 . أمحللن ِّالجرمللَا ِّاحلللاكم ِّابللن ماجلله ِّالَيِقللْ ِّالطلللاين، عللن معللاذ مرفوعللاجلل

 .ِّصححه ا لَاين يف صحي  ا امذ الص  
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ِّمل َُللق لللنُِم مللن اإلسللال  إال  !سللواِ ِّغيللاْ كللا أكللكال الحللنُن السلل  ِّالَللنعْ ،ا ونوعللة
ِّكللان ذلللك ِّحللنه كفلليال رفلل  مجللرة  .ا سللرة، ِّثقافحِللا النُنيللة ا حوارثللةبن للا  حيللاهتم اِلللا  

للَلك كللان الحشلُرذ القللرآين حيصللن  !اإلسلال ؛ محوقللنًة علنة أجيللال، حتلو رمللاَ الكفلر ِّاإلحلللاَ
لت ٍِّا ِّالطلالق ِّا واُر جعهِلا  ،ِّملا بفلر  عنِلا مجيعلا؛ بجرسلانة ع يولة ملن احللنَِّ ،أحكا  الل

ِّإيا بقو  بعثة الحكنُن بقعاَة بناِ كلا ا فلاِيم اإلسلالمية، ا حعهقلة . اهلل من محاه ِّمن ِمارمه
  بعثللة كللامهةعنلله ِّإغفللال جتنُللن ِللَه ا علاين يف ا مللة لللن ُنللحيف . با سلرة يف الللنفس ِّيف ا حوللذ

 .ا عنن الحكنُنوالبن من االنحَاه إليِ ،ِّلهسرة يف اإلسال  قيوحان أساسيحان .كامهة
يف أصلول الضلرُِّرات  عهلى ملا قلرره عهولاِ ا قاصلن ِّذللك. رإقيمة الِعـ :الولى -
. احليلاِ ِّال ل ة: من أمهِا ،كث ة  إسالمية برجذ إىل أخالق ،ره قيوة خهقيةِّإيا العت  .اِلوس

ِّمللن .  عهله كهيللة ملن كهيلات ا خللالق يف اإلسلال  ؛فأملا احليلاِ ففيلله ملن النصلو  مللا ُكفلْ
إن احليلاِ ِّاإلميلان قَرتنَلا مجيعلا، فلقذا ) :هلل عهيله ِّسلهمصلهى احلنُت النليب أمجذ ما َِّر يف ِلَا 

إنع لكلا َُلن  َخَهقللاً، ِّإنع : )ِّمثهله قوللله عهيله الصلالة ِّالسللال ( 168()!رفلذ أحلنمها رفللذ اآلخلر
 َِ إن : )أُضلا صلهى اهلل عهيله ِّسلهمِّأملا ال ل ة فيكفلْ فيِلا حنُثله  (169!()َخَهَق اإلسال ت احليا

ِّكللر  (. 170)(ِّغلل ة اهلل أن ُللأت ا للؤمن مللا حللر  اهلل عهيلله. ؤمن ُ للارِّإن ا لل ،ارَ  َللُلَ بعللاىل اهلل 
ه ِّآَابله، ِّكلَا بعلل احللنَِّ  ٍِّا ِّعقلَو حلف  ذلك عنَا من الحشُرعات، اا ُحعهق بأركان ال

َ  ِّحن القَو ، كحن ال ،  .الراجعة إىل صونه من كا َلوغذ  ِّالعللة اآلن ليسلو طَعلا باحللنَِّ
، ِّذلك ِو  ال العوا النعواِّإيا با ع  الَا من أجه  .ه كرعو بهك احلنَِّ

ـــة - مَ "ِّ .معنلللاه االصلللطالحْ الشلللرعْ. رَِّحمالـــ قيمـــة: الثاني مفِلللو  كهلللْ يف  "اللللرعحت
ِّجيلللة ملللا ُضلللون  ،ُقلللو  عهيللله علللنَ كَللل  ملللن ا حكلللا  الشلللرعية ،اللللنُن اللللِت بلللن م احليلللاة ال

حِللا اإلسللالمية حِللا  ،اسللحورار ُِو فللالرحم ليسللو ِللْ ! إىل ُللو  القيامللةِّانحسللاِبا الللنُ  يف ذُر
ذلللك معلل  ل للوا . ذلللك ال شللاِ الَطلل  الللناخهْ الللَا حيحضللن ا نللني يف بطللن أملله فحسللب

                                                           
يف صلللحي   1611  : ان لللر حلللنُت رقلللم  .ِّصلللححه ا لَلللاين  . بلللن عولللرعلللن ا   رِّاه احللللاكم ِّالَيِقلللْ 168

 . ا امذ
 .ِّحسنه ا لَاين يف صحي  ا امذ. رِّاه ابن ماجه  169
 .محفق عهيه 170
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 وللو  العالقللات الشللرعية الحعَنُللة، : ِّإيللا ا قصللَو بللالرحم يف السللياق الحشللُرعْ ِللو. صللرو
ٍِّا الشللرعْ، ِّعوللا ُجربللب عنلله مللن نسللا للْ عالقللات ا بللو . الللِت بنشللأ عللن اللل ة، ِّا مومللة، ِِّ

ة، ِّالعوومللة، ِّاِلؤِّلللة للَه عالقللات بعَنُللة، معلل  أهنللا راجعللة إىل . إخل... ِّالَنللوة، ِّا للنَِّ ِِّ
فأنلو بلرن أن ! اعحَلار الشلر   لا بالنرجلة ا ِّىل، ال إىل  لَر االعحَلارات الطَيعيلة ِّالَيولوجيلة
َ  ِللو ابللن بيولللوجْ حقيقللْ، لكنلله مللذ ذلللك ال ُهحللق بوالللنه كللرعا إيللا ُهحللق بأملله ِّ . ابللن اللل

للَا ِللو ا علل  الحعَللنا  فِللو  . فحَللني أن العالقللات الرمحيللة إيللا بعحللل باعحَللار الشللر .  للرِّرةً  ِِّ
ِّملللن ِنللا كانلللو كلللع ًة مللن كلللعائر اإلسللال ، َُعَلللن اهلل ِبلللا إنحاجللا كلللرعيا أِّال، مث بتلللر اً . الللرحم

، ِّإنحاجلللا  فاِيولللله يف  ن يف بأسيسلللِا ِّإنحاجِللللا بأسيسلللا لهللللنُن. ِّبلللوق اً، مث خنملللًة ِّصللللهةً 
 .ِّيف صهحِا صهًة آلصربه اإلميانية يف ا جيال. النفس ِّيف ا حوذ

ِّمن ِنا فقن قرهنلا احللق سلَحانه ِّبعلاىل بأصلا الحوحيلن، اللَا ِلو أصلا ا صلول يف 
َُلا ): ِّذللك يف قولله بعلاىل. اإلسال ؛ لتَوا  ا من أثر بالل يف حف  النُن ِّاسحوراره يف ا حولذ

 َِ َولا رتَجلاالً أََُل َِ نلغ لا َِّبَلتع مت َِ لا َعِّغَج َِ نلغ َنة  ََِّخَهَق مت َتا َخَهَقَكم م ن نلعفغس  َِّاحت   ا النعاَس ابلعَقواغ َربعَكَم الع
 ًِ َتا َبَسللاَِلوَن بتللهت َِّاَ رغَحللا َ  .َكثتلل اً َِّنتَسللا . (1:النسللاِ()إتنع اهلَل َكللاَن َعهَلليغَكمغ َرقتيَللاً  .َِّابلعَقللواغ اهلَل العلل

قون الرحم راجعة إىل حف  حقوقِا الشرعية، ِّصيانة أحكامِلا الحكهيفيلة ا نوطلة ِبلا بعَلنا فح
ا ُسللحور الللنُن ِّبانقطاعِللا . فِللْ إذن كللع ة ُعَللن اهلل ِبللا أصللالةً . هلل ْر العللا ني باسللحوراِر

اذَ ): ِّلَلك قال سَحانه! ُنقطذ َِ ِّيف . (12:عورانآل ()يذهلل َعهتيمهلل مسَت متن بَلعغل  َِّاهللَ  ر ُعًة بَلعغَض
أنلللا خهقلللو اللللرحم ِّكلللققو  لللا امسلللا ملللن امسلللْ، فولللن : "قلللال اهلل بعلللاىل : )احللللنُت القنسلللْ

 (171!()ِّملللللللللللللللللللللن بحعِلللللللللللللللللللللا بححللللللللللللللللللللله !ِّصلللللللللللللللللللللهِا ِّصلللللللللللللللللللللهحه، ِّملللللللللللللللللللللن قطعِلللللللللللللللللللللا قطعحللللللللللللللللللللله
انله، أِّ  ،ولن عهى الفطرةُا من مولَو إال م): ِّقال رسول اهلل عهيه الصالة ِّالسال  فأبواه َُِو

بنلللحيف الَِيولللة ِبيولللة مجعلللاِ، ِلللا حتسلللون فيِلللا ملللن جلللنعاِ  مث  كولللا. ُنصلللرانه، أِّ ميكسلللانه
َهغلللللللللقت  طغلللللللللَرَة الهعلللللللللهت العلللللللللِتت فت ": ُقلللللللللول َغلللللللللنتَُا ِلت لللللللللا الَ بَل َِ َُن . لهعلللللللللهت اَفطَلللللللللَر النعلللللللللاَس َعَهيلغ َذلتلللللللللَك اللللللللللن 
 .(172)"(11:الرِّ "."الغَقي مَ 

                                                           
، ِّالجرملَا، ِّاحللاكم، كهِلم علن عَلنالرمحن بلن   171 ، ِّأبلو َاَِّ أخرجه أمحن، ِّالَخارا يف ا َْ ا فلَر
رة. عوو  .ِّصححه ا لَاين يف صحي  ا امذ الص  . كوا أخرجه احلاكم عن أِّب ُِر
172

 .محفق عهيه  
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لل َِ النعلليبت )ِّأحسللب أن قوللله بعللاىل  للنغ أَنَفست نتنَي مت َِمغ َِّأِّلَللو َأِّغىَل بتللالغَوؤغمت للابَل َِ مغ َِّأَعغَِّاَجللَه أَمع ِت
َعهَلللللوا إتىَل  َن إتالع َأن بَلفغ رُت لللللاجت َِ نتنَي َِّالغَو لللللَن الغَولللللؤغمت ْت الهعلللللهت مت َِمغ َأِّغىَل بتلللللََلعغل  يفت كتحَلللللا َرغَحلللللا ت بَلعغَضللللل  ا غ

للطَوراً  ْت َمسغ لتيَللائتَكم مععغَرِّفللاً َكللاَن َذلتللَك يفت الغكتحَللا َاْ()َأِّغ يف مقاصللنه القرآنيللة ُحكللاِّع ( 6:ا حلل
للة ِّالرِّحيللة، الللِت  للة الجربُو للات ا عنُو للت، إىل مقاصللن ا ِّلُو الكلللن قصللن بشللُرذ أحكللا  ا واُر

بعضلله يف بعللل، ِّر  عالقابلله الحعَنُللة  -مللن أِللا الللرحم الواحللن  -بقضللْ بقَمللٍا النعسللب 
 .بعضِا فوق بعل؛ متحينا حلصن ا سرة النُ ، ِّحف ا لسياجِا الرِّحْ الع يم

ا ملر "ِو الَا ُضون بقلاِ ثقافلة  ؛مفِومِا اإلسالمْ "ا سرة"اسحورار هيه فقن عِّ 
ة بلرِّب ذِّق . عهى ا سحون الشعيب  "با عرِّو ِّالنِْ عن ا نكر ذللك أن الححصلينات ا سلُر

نحصلللر لكلللا ملللا ِّافقللله ،"عرِّفلللهم"ملللا ُنكلللر كلللا ملللا خلللال   ؛ا يلللا ِّبلللَلك كهللله بَلللني  لللاذا  .ُِّ
خاصلللة يف ِلللَا العصلللر اللللَا . العولللا اللللنعوا يف بعثلللة الحكنُلللن جعهناِلللا أساسلللا ملللن أسلللس

سلواِ عهلى ا سلحون الحشلُرعْ القلانوا، ! صارت مفاِيوِا الشرعية عر ة لالجحثاذ ِّالحنم 
 .أِّ عهى ا سحون ا خالقْ الجربوا

، مشلِورة اإلملا  الَخلارا "برمجلة"ملن ا عهلو  أن  . الـدين علـم: القضية الرابعة -4
فلاعهم : "قلول اهلل بعلاىللِّالعوا؛  لعهم قَا القولا: )؛ لَاْالعهم من صحيحهيف كحاْ  جنا

بعثلة "ِّالعهلم باعحَلاره قضلية ملن قضلاُا  (.173()فَلنأ بلالعهم(. 49:ِمولن)"أنله ال إلله إال اهلل
ا ملة، ِّبله ِلَه ، فَالعهم كانو ِِّّسيهةً  ركن من أع م أركان الَعت ِّاإلحياِ؛ غاُةً  "الحكنُن

 .ول اهللبكون مرة أخرن ر

                                                           
173

 .صحي  الَخارا، كحاْ العهم  
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لللق الفعهلللْ للللَلك ُكلللون بَنلللاِ أملللُرن اثنلللني يف العهلللم، مهلللا . الحأِيلللا ِّالحأصللليا: ِّالطُر
ن يَفَللب  مللن الشللَاْ يف العهللو  الشللرعية، اللن أِللرت فلليِم : فالحأِيللا راجللذ إىل مشللرِّ  بكللُو

للللة يف طهللللب العهللللم؛ حللللىت ُححققللللوا مفِللللو  العالتويللللة بكللللا معانيِللللا الحخصصللللية  ااُللللا العَقُر
ة، كونوا بالفعا أِال لالبصاو بهقب  ِّالجربُو عهى مسلحون . عن جنارة ِّاسححقاق" َعاِلم"ُِّ

للة االجحواعيللة للْ أركللان العالتويللة الثالثللة،  . ا َهَكللةت الفقِيللة، ِّالربانيللة اإلميانيللة، ِّالقيللاَة الجربُو ِِّ
 ".مفِو  العالتوية"كوا ما بيناه مفصال بأَلحه يف رسالة 

  حتقيللق قضللاُا العهللو  الشللرعية عامللة، ِّخاصللة ا حكللا  فِللو راجللذ إىل مشللرِّ : ِّأمللا الحأصلليا
الفقِيلللة منِلللا؛ بربطِلللا بأَلحِلللا، ِّبنلللاِ منلللاِيف اسلللحنال ا، ِّمقارنلللة ملللَاَِِا، ِّبوجيللله خالفِلللا 

ِّالقصللن مللن ذلللك كهلله إيللا ِللو إحيللاِ الثقافللة الفقِيللة ا صلليهة، ِّجتنُللن ا َهَكللةت . العللاِل ِّالنللاعل
ْ اِلالو؛ ما أعا ا مة بسلحعين قلنرهتا عهلى اححضلان االجحِاَُة يف ا مة، ِّإعاَة بت أَ

اآلراِ ا حعلللنَة يف العهلللم، ملللا َاملللو بسلللحكيب لهَللللة الشلللرعية ا عحللللة، ملللن كحلللاْ اهلل ِّسلللنة 
 .رسول اهلل صهى اهلل عهيه ِّسهم، ِّما انَ  عهيِوا من أصول االسحنالل ِّقواعنه

أَن با ملللة يف كثللل  ملللن ا حيلللان إىل ذللللك أن غيلللاْ الثقافلللة الفقِيلللة جتنُلللنا ِّاجحِلللاَا، قلللن 
ِّكلال ا مللُرن خللرٍِّ عللن . ا ولَو عهللى ال للواِر ملن النصللو ، أِّ إىل الحكللَر ملن ا َلللة كهيللة

ِّقلن بَلني باسلحقراِ النصلو  . ِّكالمهلا أُضلا ملَؤ إىل ا ولَو ِّالحقهيلن. حن االعحنال يف العهلم
أنه ال جتنُن حللال : القنمي الشرعية، ِّمالح ة جتاْر الحاُرخ اإلصالحْ لهوكحوذ اإلسالمْ

نا . ِّال جتنُللللللللن لهفقللللللللله إال بحكنُللللللللن مناِكلللللللله !ا مللللللللة إال بحكنُللللللللن فقِِللللللللا للللللللو مقصلللللللللَو ِِّ
 (174.)بالحأصيا

 :العلميةفي تجديد المناه   -
إىل جتنُللللن  ِّلكننللللا يف حاجللللة أكللللن ؛، نعللللميف حاجللللة إىل جتنُللللن قضللللاُا العهللللم حنللللن

ِّالعكللس  .جتللنَت بهللك بالضللرِّرة ؛ِللَه فللقذا جتللنَت . ناِكلله ذهلل ََللِّإيللا قضللاُاه بلَ  . مناِكلله
 ! ليس بصحي

                                                           
َُاَة الحفصيا ميكن مراجعة كحيَنا الَا ِّ عناه  َا ال ره  174  ".مفِو  العالتوية: "ل
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 ،ِّإسللناَِا عهللى ا سللحون العهوللْ ،ِّجتنُللن ا نللاِيف ِللو الكفيللا بحللأط  بعثللة الحكنُللن
ِّمنلللا  الحكنُلللن ا نِكلللْ ُكلللون بقحيلللاِ . اللللَا ِلللو الوعلللاِ ا لللامذ حلركحِلللا بأصللليال ِّبوجيِلللا

 . بعثا ِّجتنُنا ؛بضوابطِا الشرعية ،ا قاصنُة الصناعة الفقِية
 . وور َِه الصناعة ِّننرهتا إىل إن مشكهة العهم ِّالعهواِ اليو  إيا برجذ

أا الفقلله مللن حيللت ِللو  ،ال االمسللْ ،لهفلل  اا علل  ا صللنر  :ِنللا (الفقلله)لِّا قصللَو بلل
فالفقلله علن اهلل ِّرسللوله إيللا  .همُنحكِللا العقللا ا سل ،ِّنشلا  ذِلل  بالقصلن ا ِّل ،حركلة عقهيللة

ملا كلان عَلنا هلل خا لعا  -ِّالعقلا منلا  الفِلم ِّالحكهيل   –احلكليم  ُقلذ بعقلا العلامل الربلاين
ر اهلل عَللنا نضعلل) : صللهى اهلل عهيلله ِّسللهمِللو ا قصللَو يف حللنُت النلليب فللَلك الفقلله . لسللهطانه

ْع . مسللذ مقللالِت فوعاِللا، مث به ِللا علل  ْع  !حامللا فقلله غلل  فقيلله فَلللَر حامللا فقلله إىل مللن ِللو  َِّر
 .إخل  (175)( !أفقه منه
ة ا ِّىل  ا قاصنا فقهِّال  مذ اإلما   ،كان أِم مالم  بعثة الحكنُن يف القرِّن ا كُر
َِرا م ،ِّالشافعْ ،ِّالهيت بن سعن ،ِّا ِّعاعْ ،ِّمالك ،ِّأِّب حنيفة ،ِّربيعة ،ال  .ِّأمحن ِّغِ 

 :إىل ثالثة أعوال منِكية -عهى مسحون جتنُن الفقه  -حنن اليو  يف حاجة 
م ا أثورة علن بعلل كَ ِّمن احلت  .جراثية؛ فِوا ِّبناِّالية البعت الثقافة الفقِ: الوس - 

بعللت  :ِّإيللا ا قصللَو بَعللت الثقافللة الفقِيللة !(أِّل الحكنُللن قحللا ا ا للْ رثللا) :العهوللاِ قللو م
ذلللللللللك أن َرِّس معللللللللاين . ، ِّجتنُللللللللن بللللللللناِّ اا فللللللللاِيم ِّا صللللللللطهحات الضللللللللرُِّرة يف العهللللللللم

يف  حنللللراوالِّا ،يف الفِللللم لخللللحالالة االلللا ُسللللَب غاُللللا صللللطهحات الفقِيللللة ِّ للللياعِا، ِللللو 
َل أحاكوه عهلى غل  غهوا يف النُن الحطَيق؛ اا قن ُنحيف ،  ِّخرِّجا عن مقاصنه الشرعية؛ فحن

نُت إال حللِّاالقلرآن ال ُعرفلون ملن نصلو   ؛بعلل أعلال  اللنعوة اليلو  ملثالذلك أن ! مناع ا
ِم محهلوه عهللى أصلهه مللن فكهوللا َِّر ا ملر عنللن !الوعــوب والتحـريم: حكولني كلرعيني اثنللني

                                                           
175

  : صلللحي  ا لللامذ الصللل  ، رقلللم  ِّصلللححه ا لَلللاين يف   . علللن أنلللس مرفوعلللا  رِّاه أمحلللن، ِّابلللن ماجللله   
للن بللن ثابللو مرفوعللا، بسللنن صللحي  كوللا يف صللحي  ا للامذ  .6765 . كوللا رِّاه الجرمللَا ِّالضللياِ عللن ُع

 .6761: رقم
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؛ للليس  هنللم أِهللون القاعلللنة ِّكللَا حيوهللون النِللْ مطهقللا عهللى أصلللهه مللن الححللرمي !الوجللْو
نلللة إىل النلللنْ أِّ اإلباحلللة: )ا نرسلللية ا شلللِورة ؛ إال أن بصلللرفه قُر . ا صلللا يف ا ملللر الوجلللْو

نة إىل الكراِة ، لكنله ال ُفقله فِو حيف ِلا !، كال(ِّا صا يف النِْ الححرمي؛ إال أن بصرفة قُر
َُهِا للو مللا . ِّبينِوللا فللرق كَلل (. بفقيلله)ِّللليس ( حامللا لللنليا الفقلله)فِللو بكللا بسللاطة  !بنللل ِِّ

إذ ال ُعلرو ملثال كيل   (!فلْر حاملا فقله لليس بفقيله)عل عنه احلنُت النَوا السابق ذكره 
 قواعللللن ال كيلللل  ُراعلللِّْ  ؛ِّالهواحلللق ،ِّالسلللوابق ،ملللن القللللرائن :عناصلللر السللللياق الثالثلللة ُراعلللْ
وأفِلللا، النالللللة لللَا ملللن ِّال  ُِّ لللا، حسلللب طَيعلللة احلكلللم  منلللاِيف االسلللحناللملللا َُلعغوت وت ِغ ِّملللا َُل

 ؛ جِلال بصلناعة الفقله،فحوهلوا النلاس عهلى العنلو !الشرعْ ِّ اله، من العَاَات أِّ العاَات
اللللَا جعلللا ا حكلللا  الحكهيفيلللة  ،اإلمجلللا حلللن ِّخرجلللوا علللن  ،ِّملللالوا علللن الوسلللا ِّاالعحلللنال

لقللن كانللو  .الوعــوب والنــدب واإلباحــة والكراهــة والتحــريم: ا عرِّفللة موععللة عهللى اِلوسللة
إملا  ا ملة، ( الفقله)َِه ا مور معهومة من النُن بالضرِّرة، بلا كانلو ثقافلة كلعَية ُلو  كلان 

 .هقيِا عن اهلل ِّرسولهِّمنِيف ب
حللىت بصللَ  يف محنللاِّل  ؛ال بللن مللن إحيائِللا بالَحللت يف مناِكِللا !إن الفقلله صللناعة 
 .لهمة( ل الثقايفالحناِّ )

أخطلللر قنلللاة ملللن ِّ  ،أِلللم عناصلللر اإلحيلللاِ الثقلللايفعنصلللرا ملللن ِّميثلللا ا صلللطه  الفقِلللْ 
للات الَحللت فِللو ِّلللَا  . للنِيف الحفكلل  الفقِللْ ،قنللوات الحللناِّل ا فِللومْ ُعحللل مللن أِللم أِّلُو

لهَ ال ملن مَ  ، ن را  القلَل عهلى العهلم ملن صلهَه ،العهوْ ِّلهسل  فلقن غاللب . ه ِّحواكليهحت
َال الشنُن يف ا نِيف ؛ذ العهوية اليو  يف النراسات ا كاَمييةالَحو  ذلك أهنلا  ؛بعاين من ا 

 .نِكيةِّأعمة يف الشرِّ  ا  العهوية، بعاين أعمة يف االسجرابيكيا
الَا ُراعْ  ،أما ا عمة االسجرابيكية فِْ بحوثا يف غياْ القصن العوراين يف الَحت 

َنللاِ ا سللحقَا ل صللاحلةعهويللة ِّبللوف  مللاَة  ،  ا نِكللْحاجللات ا مللة الكلللن يف بنللاِ الحفكلل
ِّنفسلية  ،ملن االرجتلال ؛الَحلوذبهلك  أغهلب ِّذلك  ا ط ى عهى .ا ال الشرعْ يفالعهوْ 

َِّ ا فعللال ( اآلخللرِّن)أِّ كهوللا أثللار  ،فكهوللا ألقللى اإلعللال  عهللى ا مللة كللي ا مللن القضللاُا !َر
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 ؛اإلسلالمْ ِّملاِ جامعابله، ِّمعاِلنه رأُلو الَحلوذ عهلى علره العلامل ؛كي ا من الشَِات
بينوللا كللان ُكفللْ ذلللك أن ُصللنر فيلله  !بنصللب عهللى مو للو  الشللَِة بالَحللت لَضللذ سللنني

 (الَحللللت)ِّفللللرق عنللللنا بللللني مفِللللو  (. رللللت)ال ( بللللآلي )أِّ حللللىت عللللنة  ،فقللللا( بللللألي )
مث عره له منِيف  له، ِّبصني  ا ِو موجَو من العهم، مجذ  :فالحألي . (الحألي )ِّمفِو  
أمللا . مث ُعر للِا عر للا حسللنا يف كحللاْ ،جِللاانحعيللن إفللا ؤل  أوللذ ا فكللار أِّ ُ .إنشللائْ

لاَة  ،العهلمبنللاِ إنله جتنُلن يف  (176.)ِلول فِلو كشل  عللن  (:الَحلت) مِولا قهللو  –أِّ ُع
: قللال! ِّمللا أَق كهوللة  ِّب بكللر بللن العللرِّب ا عللافرا رمحلله اهلل يف ِللَا .ِّعورانلله صللرحهيف  –
إملا أن َيلجر  معل ، أِّ : ُحصنن إىل بصني ؛ أن ُعنل علن غر لني ِّال ُنَ ْ حلصي  أن)

ن اللللورق، ِّالححهلللْ رهيلللة )...(  !َُحلللن  ِّصلللفا ِّمحنلللا ِّملللا سلللون ِلللَُن اللللوجِني فِلللو بسلللُو
 (.177()!السرق

حتقيقا ِّجرألا  ؛أصوله ِّفرِّعه ،إن ا مة اليو  يف حاجة إىل الَحت يف الجراذ الفقِْ
رملللا ُضلللون ب ؛ِّجتنُلللنا   وقلللل كولللا أهنلللا يف حاجلللة اسلللحعكالية؛. ِّبلللت ثقافحللله مناِكللله طلللُو

َُ  احلاصلللا اليلللو  يف ا امعلللات العربيلللة ِّاإلسلللالمية  ،ِّالطاقلللات ،حيلللت هتلللنر ا ملللوال ،النلللل
 (178!)يف إصنار ِّفرة من الحآلي  باسم الَحت العهوْ ،ِّا عوار

نراسللة ا للنِّن مللن كللا عوللا؛ ل (اسللجرابيكيا الَحللت العهوللْ)إنلله ال بللن مللن بنللاِ 
يف فقله اللنُن  ،ملا ُ طلْ حاجلات ا ملة ا سلحقَهية ؛حتقيق بعثة الحكنُن يف ا امعلة قصن

                                                           
 .92:يف العهو  الشرعيةأ نُات الَحت  .ن - 176

177
 .2/ 1: عار ة ا حوذا كر  سنن الجرمَا  

َت يف مو للو  ا للرأة يف السللنوات ا خلل ة( رللوذ)ِّبا ناسللَة فقللن رأُللو عللنة   178 لنيللا  أِّ سللكهو ،أَنلل
ِّا نِكيلة ا حَعلة  !ِلْ ِلْيف أغهب َِه الَحوذ ِّباالسحقراِ كانو القضاُا ا نرِّسة . بعل الشِاَات

ِلو أن مو لو  ا لرأة يف اإلسلال  قلن قحلا  : اذا  السَب بسيا !ِِّْالنحائيف ا حوصهة إليِا ِْ  !ِْ ِْ
َكورباالصلطال  ا( لهحلألي )ِّملا بقلْ فيله  لال إال  .نارسلنيرثا من لنن ال ِّملا كلان ُنَ لْ أن نكلون  !  ل

 ،أن هنلللب بكلللا طاقابنلللا إلصلللنار الَحلللوذ ؛يف رِّ  عوالئللله ِّمقاِّليللله كلللَِةً  ؛كهولللا ألقلللى كللليطان ال لللْر
 !ِّإَناع ا طرِّحات
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ا نِكيللة الثالثللة، عوللال ا مللن  ،ال بللن مللن إَنللاع العنصللر الثللاين ؛ِّمللن أجللا ذلللك !ِّالللننيا
ول  : هحكنُن الفقِْ، ِِّ

 .يمقاصدبعمقه التجديد أصوس الفقه : ثانيال
عهلى ملا ُلراه بعلل  ،ِّمسلالك الحعهيلا ،قيلاسِّليس مع  ذلك عنلنا إل لاِ العولا بال

َال ا نِكيلللللة ا صلللللولية يف أغهلللللب قواعلللللنِا صلللللاحلة ليفعولللللال  !كلللللال(179) .الفضلللللالِ فلللللال بللللل
ِّإيا ِْ يف حاجة إىل كش  رصينِا . ِّ َطها نُن يف إنحٍا الحفك  الفقِْ  ،ِّاالسحعوال

ر قواعنِا اإلجرائية؛ ما ُضون اسحيعا .العهوْ الضخم أِّال ْ قضاُا العصر احلنُت، مث بطُو
عة ثانيا  .بشكا مناسب  قاصن الشُر

ِللَه  (.تغييــر)إلــى  أكثــر ممــا هــي فــي حاعــة( تكميــل)فــي حاعــة إلــى إذن؛ هــي ف
ا ا صليهة عهلى ا قلا يف ِّذللك . حقيقة ُعرفِا من خل مناِيف االسحنَا  االفقِلْ يف مصلاَِر

عللللرو طَيعلللة ا لللاَة ا صللللولية ِلللَا  لللن كلللان ُ: قهللللو. ِلللَه ا رحهلللة ملللن بللللاُرخ ا ملللة العهولللْ
فاللللنرس ا صلللوِل غللل  جلللنا بلللالحنو  ا نِكلللْ، . ملللن خللللاِ ا يلللنان ،ِّا قاصلللنُة حلللق ا عرفلللة

ملللا ُكفلللا ب طيلللة أغهلللب احلاجلللات العهويلللة  .ِّبالحعلللنَ اإلمكلللاين  سلللالك الَحلللت ِّاالسلللحنَا 
 .يف العصر احلنُت ،لهمة

 ،ِّحاجلات عهويلة ،سَاْ حضاُرة  ذَ  ت َِّ  –( الضيق)ِّال أقول  –ِّالقياس ا عيارا 
ملن  .حيلت بنحصلب حاجحِلا عهويلا ، بللعِِّّ عو له منافلَ لهحوسلعة .َال قائوة إىل اليو بما 

ِّسلللن اللللَرائذ ِّفححِلللا، ِّقاعلللنة مراعلللاة اِللللالو،  ،كقواعلللن االسححسلللان  ،مثلللا القواعلللن ا آليلللة
 .(180)إخل... راَ ا صاحل الكهية طِّقاعنة ا

فيوللا ُحعهللق  ،ِّالقواعللن ا قاصللنُة ،ن الضللوابا ا صللوليةإن احلاجللة اليللو  ِللْ يف جتنُلل
ات ِّا واعنات فأصول ِلَه ا ملور بكلاَ . ِّكَا قواعن بربيب احلكٍا ِّاالسحنالل .بفقه ا ِّلُو

م مللن أِللا العهللم بللائِني يف فحنللة  ،فللاِللاِ ُسللحنَطون مفاِيوِللا  نفسللِم .بنعللن  َقللى غللِ  ُِّ
                                                           

 .لجراِّبهنكحور حسن اجتنُن أصول الفقه ل - 179
 .911 -2/122:ا وافقات. ن - 180
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َِّ ا فعالفحنخ !النالالتمقحضيات بعاره ال واِر ِّ  من مثا ملا  ،ا ا مة بَلك يف فحنة َر
ِّبني  !مكحفني فقا بالقرآن ؛بني قو  ال ُشح هون بالسنة ُنشق !مفحون   حيصا اليو  من افجراق  

ِّبلني قلو  آخلُرن ال ُقَهلون اجحِلاَا يف  !قو  آخُرن ال ُشلح هون بلالقرآن مكحفلني فقلا بالسلنة
عةالناللة، ِّال يف  م  !يف حتقيلق ا نلا  بلني عولو  ِّخصلو ؛ ِّال ن لرا مقاصن الشلُر ِّقلو  غلِ 

كللا ذلللك . مللا َيللال  ا صللول الكهيللة، ِّالثوابللو الشللرعية ؛ اِلطللاْ الشللرعْفسلل بسلليَوا يف ب
ة َِّ أفعال ال كعوُر  .بسَب غياْ العنل يف العهم، ِّالقصن يف ا نِيف ؛َر

لللليس  .بضلللون بنلللاِ مرابلللب الحشلللُرذ ،إننلللا يف حاجلللة إىل بكويلللا أصلللول الفقللله بقواعلللن 
فِللللَا بربيللللب  ! كللللال  .الكحللللاْ فالسللللنة فاإلمجللللا  فالقيللللاس: معلللل  الجربيللللب الحقهيللللنا لهصللللول

مللا أِّ  .منرسللْ، ال إكللكال فيلله ِّال خللالو، ِّإيللا القصللن منلله بيللان قللوة احلكللة الكهيللة لهللنليا
، الضللابطة جربيللب الحفكلل  الفقِللْب الجربيللب الحشللُرعْ ا طهللْو جتنُللنِا؛ فِللْ ا حعهقللةقواعللن 
كيل  بقلذ  : كيل  ُلحم  مث مرحهلة االسلحنَا  منله: هه الَِنية، بلنِا مرحهلة الفِلم لهلنال راح

َل أحوا للا ِّمآالهتللا بللني العوللو  ِّاِلصللو  : مث مرحهللة الححقيللق لهونللا  ِّمللا ُعللجرا   كيلل  بحنلل
كللا ذلللك مللن بقللنمي ِّبللأخ ، أِّ اسللحثناِ ِّجصلليال، لهَلللة بعضللِا عهللى بعللل، ِّبعضللِا مللن 

ائر ا حلللللوال، ِّا وكنلللللات االسلللللحناللية يف اللللللنرس ا صلللللوِل بعلللللل، إىل غللللل  ذللللللك ملللللن سللللل
 .ِّا قاصنا

اهتلا  َان أِّلُو مث أُضا القواعن ا قع نة لقوة الححقيق ِّالحطَيلق عهلى الواقلذ اإلنسلاين، ِّميل
 –فهليس ملا كلر  يف القلرآن  .ِّمآلله ِّإيا ُكحسب قوبه مصلنره .عهى ِّعان قوة احلكم الشرعْ

عية من حيت القوة عهلى ما اكح هو السنة بحشُرعه، ِّال ملا كلر  يف السلنة عهى ِّعان  – الحشُر
ِللَا بربيللب ال . ِّللليس مللا أمجلا يف الكحللاْ كوللا فصلا فيلله. ملا اكللح ا االجحِللاَ بحشلُرعهِّعان 

رغلم أنله جلار يف االعحَلار الفقِلْ للنن  .إال قهليالمفصلهة بكاَ جتن له يف أصلول الفقله قواعلن 
 .َارأغهب عهواِ ا مصار ِّا حِنُن الك
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ا  ؛، اا سَق ذكلره إمجلاالِّالجربيَات االسحناللية ،ِّعن  اعحَار َِه ا عاين الكهية ُلَؤ
ن أِّ غهللللو يف اعحَللللار  !أِّ السللللنة بللللال قللللرآن !غهللللو يف اعحَللللار القللللرآن بللللال سللللنة: إىل أحللللن غهللللُو

 !ِّإيا ِْ الفو ى يف ا نِيف ِّيف الحفك  !ِّال منِيف معهو  ،النصو  مطهقا بال فقه
إىل بكويللللا قواعللللن حتقيللللق ا نللللا  معنللللاه العللللا   -بعللللن ذلللللك  – حاجللللة كوللللا أننللللا يف

ر ذلللك مللن  للال الللنفس إىل  للال ا حوللذ(. 181)ِّاِلللا  ذلللك أن كثلل ا مللن الحضللاْر  .ِّبطللُو
إىل غيلاْ يف غالَله ُرجلذ  ؛رسم الحوجِلات الفقِيلةيف يف الفحاِّن ِّ  ،بني العهواِ ِّالنعاة اليو 

لللو صللناعة أصلللولية ٍَر بعضلللِم عهلللى  .(االجحولللاعْ ا حتقيللق ا نللل)فقللله مللا ميكلللن بسلللويحه ب ِِّ
َال يف حاجللة إىل بأصلليا ِّبقعيللن .(َُالبفقلله الحنلل) :بسللويحِا اليللو  للَا ال ُلل ِّمللا صللن  مللن  ،ِِّ

خاصلللللة يف  لللللال  .بعلللللل ياذجللللله( نُلللللنجت)ِلللللَا يف اللللللجراذ القلللللنمي ِلللللو فعلللللال يف حاجلللللة إىل 
َمللان ِّأِهلله ؛مللورإذ فقلله حتقيللق ا نللا  يف مثللا ِللَه ا . ا عللامالت ِّالعللاَات  .مللربَا بطَيعللة ال

ا  ،عهلى كلرِّ  العهلم ،فلال بلن ملن جتنُلن ذللك .ِّقلن ب ل  فعلال منله الكثل  الكثل . ُح   بح ِ 
 .قواعن ا نِيف ا صوِلِّ 

 للا  ؛بالصللياغة ا نِكيللة -أِّال  – فِللو ؛ِّأمللا جتنُللن مقاصللن الشللُرعة مللن أصللول الفقلله
عهلللو  أن ملللن فعلللا ذللللك ملللن العهولللاِ ا قلللنمني ِّم. ُوجلللن منِلللا منثلللورا يف كحلللب الفقللله ِّأصلللوله

َكر ملللنِم غللل  الشلللاطيب يف ا قلللنمني ِّكلللراحه ملللن احمللللنثني  . ِّاحمللللنثني يف ا ملللة قهيلللا  فلللال ُللل
َال مَثوثللة يف كحللب ف .الطللاِر بللن عاكللورالشلليخ الشللنقيطْ ِّاإلمللا  ك ا فللاِيم ا قاصللنُة ال بلل

 !كللا  لهعللَ بللن عَللن السللال  كللال ا قللنمني للليس فقللا يف الكحللب ا شللحِرة بللَلك كقواعللن ا ح
. ِّإيا يف كحب الفقه مطهقا ِّيف كا كحب ا صول ، با يف كحب الحفسل  أُضلا ِّفقله احللنُت 

 .حتحٍا إىل كش  أِّال مث إىل صياغة عهوية منِكية عهى ِّاعن القواعن ِّا صول
ضاو إىل ذللك   الا ؛ ملن بقعيلن القواعلن،ملا َعلو إليله احلاجلة ا عاصلرة -ثانيلا  –ُِّ

كللللرعيا، يف بفسلللل  النصللللو  الكهيللللة؛ السللللحيعاْ ا فللللاِيم ا نُللللنة الشللللار  بقصلللليناً  نَ ص للللقَ ُلَ 
 .لهوصاحل ِّا فاسن ِّاحلقوق، ما ُنضَا إىل أحكا  الشُرعة
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فَ لل ه  .ِّأصللا مللن أصللول الحكنُللن ، للرِّرة مللن  للرِّرات الَعثللة اِّالحفكلل  ا قاصللن
 -بالضلن  –أِّ ُلنخهِا  .اِلارجْ من جنُلنُرفذ كوكة الفكر قن ما  ،بحيه ا مة بني ال واِر

َان .يف محاِات الححهيا الَلاط  َقلى الوسلا بعيلنا علن لسلان ا يل  – ِلَا ِّذاكِّكلِْ ملن ! ُِّ
 !ِّهلل عاقَة ا مور !ِو حاصا –مذ ا س  
 "أصوس الفقه اليياسي"تجديد : االثا

فقللله أصلللول العهلللم إن ِللَا االصلللطال  َال عهلللى مفِللو  ِلللو يف احلقيقلللة ملللن مفللاِيم 
َكر ِِنا .معناه العا  ناه بال م إُاه  ؛ ِا بعل الناس به ؛لكننا أفَر مث  لا  !مطهقابا إلنكاِر

 !خاصة يف عماننا َِا. بعثة الحكنُن يف له من خطورة
 .أمر الع  بالضرِّرة عن فقه حتقيلق ا نلا  يف أصلول الفقله "أصول الفقه السياسْ"إن 

عة "ا للللآلَللللار اعح"ِّأمللللر الع  بالضللللرِّرة أُضللللا عللللن فقلللله  اإلمللللا  كوللللا قللللرره   ،يف مقاصللللن الشللللُر
ال ُكلون  عاصلر، لرِّرة ملن  لرِّرات االجحِلاَ ا  -قَلا ِلَا ِّذاك  -مث ِلو (. 182)الشاطيب
 !إال بححصيا َرجة االجحِاَ فيه ؛رق  حِنا اليو  العامل

 :لكن ال بن من بيان أمر
عية لهحكلللا  السياسلللية يف الربَلللة الحشلللُر بلللأخرَ  ،"الَيلللان اللللنعوا"لقلللن قررنلللا يف كحابنلللا 

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

َئللْ. "أصللول الفقلله السياسللْ"ِّ "اللنللاميف السياسللْ"ِّحنللن نفللرق بللني   فللا ِّل فقلله ج
َئللْ مللن " اللنللاميف السياسللْ"معلل  أن . ثللاين كهيللات ِّقواعللن، ِّالبطَيقللْ مللا ِللو إال عنصللر ج
لللت ملللثال إىل  ولللو  الفقللله"أصلللول الفقللله السياسلللْ" عناصلللر بلللا إىل كهلللْ  ،، كنسلللَة فقللله ا واُر
َئلْ – "اللناميف السياسْ"ِّلَلك رأُنا أن  .أصوله  ا سلاس فحلا ا ِلو لليس  -ما ِو عهلم ج
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العولران اللنُ  جتنُلن يف  با صالةِّليس  مقصَو بالحَذ،أمر  ِو با .لَعثة الحكنُن اإلسالمْ
 .لهوكحوذ

فِللو مللنِيف  - أِّ أصللول الفقلله السياسللْ ،أعلل  فقلله الكهيللات السياسللية -أمللا الثللاين   
عهللى  ،فيولا ُحعهللق بحلنب  كلؤِّن ا حوعلات ،ِّا لآالت معرفلة سلنن الححلوالت، ِّسللنن الحوقعلات

ِّملن  .ِِّبَا كان مصنرا من مصلاَر فقله اللنعوة اإلسلالمية .عا ْالاإلقهيوْ ِّ احملهْ ِّ ا سحون 
ِّللة َ لا علن السياسلة النِّليلة ،أن أن العامل اإلسالمْ قطعة مع فِلو ملا  ؛أِّ بلا حرن ميكلن ع

َال ُعيل خاٍر الحاُرخ ُ! 
 بعللللل العهوللللاِ اسللللح فالُللللحم  ثللللا ِللللَه ا خطللللاِ القابهللللة، يف الفِللللم ِّيف ا للللنِيف؛ِّم
معهلللى جال - ِّبللوأيفِم ا ِبلللا إىل  ؛اإلسلللالمية َعل ا واعلللاتاللللنفذ بللِّ  – لللة قلللنِر مللا ُلللَؤ

لللََقت ا ملللة !االنححلللار يف هناُلللة ا طلللاو َُلللق مت لللاَة مت لللا عشلللرات السلللنني إىل  ؛أِّ إىل ُع ملللا ُؤخِر
 !الوراِ

ال أللوع لعللامل أن .  للرِّرة مللن  للرِّرات االجحِللاَ اليللو  "أصللول الفقلله السياسللْ"إن 
مْ العللللا ، ا للللربَا مصللللائر الشللللعْو اإلسللللالمية، ِّأمنِللللا ُحصللللنن ليففحللللاِ يف الشللللأن اإلسللللال

 ،مللن إحكامللهإذن البللن ف. االسللجرابيكْ، ا للاَا ِّا عنللوا؛ إال بححصلليا َرجللة االجحِللاَ فيلله
ركللن ِّال  ،َُلل  ِّال ُِللن  .ِّبنللاِ قواعللنه، ِّاسللحنَا  مناِكلله؛ لضللوان بفكلل  فقِللْ سللهيم ُِّ

 .ُضها
، ِّقواعللن السللحنَا  مللا أللرا يف العللاملفِللم مللا لإن أصللول الفقلله السياسللْ ِللو قواعللن 

ِّلللو عهللى  ب لل ه لَ َع نَلللِّأا فحللون بلَ  .، عهللى مللواُعن الكحللاْ ِّالسللنةُناسللَه مللن أحكللا  ِّفحللاِّن
ملا ِلو موصلوو   ،َل عهلى ِّاقلذ النلاسلالنُن ليحن جاِِّإيا  .ِْ رمية من غ  را قيا ف ِمهِا

َمان ِّا كان ، يف  ال بلنب  الشلأن ك الوص ِّأصول الفقه السياسْ ِو الكفيا بَل !يف ال
 .العا 

للاَة عهللى الللجراذ ا صللوِل ِّا قاصللنا  –قواعللنه  نِّميكللن أن بسللحقر  مللن قواعللن  –ُع
ِلْ ملن اِلطلورة ريلت َُعحلل  ، لاالت ةِلَه ثالثلف. ِّاالقحصلاَُة ِّاإلعالميلة ةالعهو  السياسلي
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ا للربا  ؛ِّجتنُللن بعثحِللا مللن َِّن مراعاهتللا ،اِلللوه يف ِماِّلللة بنللاِ ا مللة  !مللن ا  للامرة مصللِ 
ِانوعا من ِّ    ! م كرعا حترمي كا عقن ب  عهى  ال رر ِّا قامرةهت ِّقن عَ  !ا قامرة بوجَو

  .محالعمللان  هنوللا !معنللاه جتنُللن العهوللاِ ؛جتنُللن العهللم بحهللك ا واصللفات نقِّأخلل ا، فلل
اسللحنَا   أحِللن يف بقللنر مللا الللَاإيللا ِللو : حقللافالعللامل الفقيلله . كللحالع  الصللفة مللذ ا وصللوو

ِّال ُكلون . أحِن أُضلا يف بربيلة ا يلا ِبلا ؛أِّ حكوِا ،أِّ من عههِا ،ا حكا  من النصو 
َملللان ِّأِهللله فلللَلك ِلللو اإلملللا   .عهلللى ملللا قررنلللاه يف أصلللول الفقللله السياسلللْ ،ذللللك إال معرفلللة ال

 .اهلل قذنا َعوذ لهحكنُن ب ،أِّ العامل الوارذ ،ا نحصب
 

 خاتمة عامة
 ِّبعن،   

 لنا بعن َِا  با ماذا بقْ عهينا  فواذا بقْ
ا الكهواَت قن بوابرت عن اهلل، جلاع َعلاله،  !فيا صاحيب ِا قن عهوَو ما عهوَو، ِِّ

للا الَيانللات قللن جللاِت كامهللة عللن رسللول اهلل، صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم، ِّيف ذلللك مللا فيلله مللن  ِِّ
ْع ِّعهيَك من حقوق اهلل ْر العا ني  !العهم بالنُن، ِّما بربب عه

ا حققنا من مقا  العَنُة لهَوهتكت الع يم  ِّماذا حققنا ملن الوفلاِ ِلالقنلا الكلرمي  فواذ
للا عِللَن اهلل ِّميثاقَلله الللَا ! ِّالحنكللر حلقللوق اهلل! يف عمللان الحوللَر عهللى اهلل فكيلل  احلللال بنللا ِِّ

ْع ِّعهيللَك برسللاالت القللرآن إىل ُللو   ِّاثقنللا بلله، ِّأكللِننا عهللى أنفسللنا بلله، ِللا ِللو ذا كللاِنهلل عهلل
 !  ِّاجَات  ِّأعوااًل، ال بكحوا عَنَُة العَن إال ِبا!امةالقي

لللة يف ِلللَا  لللة ِّالنعُو لللة أن ِّاجَلللات ا سلللهم الجربُو ِّقلللن بَلللني ملللن خلللالل مسلللالك الفطُر
َك  ِّالحيس ؛ فوا بقْ بعن العهم إال العوا َا، لهح  !العصر ثالثة، نهخصِا اآلن بهخيصا موج

َا  : أِّال -  .ُات الرمحن، ِّالحخهق رقائق اإلميانلتحَلَهق ْ آ"  الس القرآن"الح
، بأسيسلللاً " لللالس القلللرآن"بلللالغ رسلللاالت اهلل بلللنعوة النلللاس إىل اهلل، ِّبحكثلل  سلللواَ : ثانيللا -

 .ِّبوسيعاً 
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َاملات أربعلة، ِلْ: ثالثا - َا  الرباطلات، ملا فيِلا ملن الح َا  رباطاهتلا، : الح كلَِو الصلهوات ِّالحل
ا للال : ِّثانيِلا. الشلركيات ِّاِلرافيلات: ا ربعللة، ِّأِّ لاِّمناِّملة ا ذكلار، ِّمقاطعلة آ لة العصلر 

َنلللا ِّمقنمابللله، ِّم لللاِره، ِّأخصلللِا العلللرا الفلللاحل، ِّالن لللر : ِّثالثِلللا. احللللرا  بكلللا أصلللنافه ال
َا  الرابللذ ِّا خلل  فِللو. اِلوللر ِّا خللنرات: ِّرابعِللا. احلللرا  إمسللاك الهسللان عوللا ال : ِّأمللا االلحلل

 .خ  فيه من الكال 
التنـام المجاليـات، وتبليـ  : )كهله يف العَلارات ا سلكوكة الحاليلة  ِّقن اخحصلرنا ذللك

ًام الرباطات  (!الرساقت، والت
لة السللحة، فِلْ ملواُعن قرآنيللة  ِّال بلنس أن بعلره عوهللك ِلَا ِّغل ه عهللى أركلان الفطُر

ْ كوا فصهناِا من قَا  :لحوحيال ا عوال، ِِّ
 اإلخالَ   اِنةً  -1
رَة غاُةً  -9  اآلخت
 سةً القرآَن منر  -1
 الربانيَة برنا اً  -2
 العهَم طُرقةً  -5
 .احلكوَة صَ ةً  -6

اً، َِّعلللع  ا ُللا صللاحيب َعللن  َِ للة مهيحللة، َعللنع فحهللك أصللول َُنيللة صللحيحة، ِّقواعللن بربُو
َتَك َعض اً   !عهيِا بتنَلَواجت

 .ذلك، ِّإيا ا وفق من ِّفقه اهلل، ِّال حول ِّال قوة إال باهلل
 .آله ِّصحَه، ِّسهم بسهيوا كث اً ِّصهى اهلل عهى سيننا ِمون، ِّعهى 

َُحون  – ِّكحَه فُرن : ِّغفرانه، الفق  إىل رمححه ِّر وانه عفوه عَن ربه، راجْ –مكناسة ال
َرجلْ السكهواسلْ، غفلر بلن احلسلن ا نصلارا ِّقلن ِّافلق متلا  . لله ِّلوالنُله ِّلهولؤمنني اهلل اِل
 . 11/08/2007: ِل، ا وافق لل1428: رجب 27: بصنيفه ُو  السَو

 :اْلُمْلَح 

 برنام  الرَّبَّانِيَّةِ 
 ِمَن الَكِلَماِت إلى الر َساَقتِ 
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 :تمهيد
لة إىل " برناميف الربانية" لة لهفطُر َِاً أساسليا ملن ا قاصلن الجربُو َهكهلل بربوا، ُجرجم جل َمسغ

الواقللللذ العوهللللْ؛ إذ ِللللو ُرمللللْ أساسللللا إىل جللللُريف الللللنعاة الللللَُن بقمكللللاهنم االكللللح ال بالعوللللا 
ا نٍِا الفطرا اللَا أصلهناه ِبلَا الكحلاْ؛ ِّملن ِنلا كلان منخهله ا سلاس إيلا النعوا عهى 

لة بالنرجلة ا ِّىل كولا " الربانيلة"ِو بهقْ رساالت القرآن ا حعهقلة بصلفات  ملا ِلْ إماملة َعُو
 .سجرن رول اهلل

ِّلللَلك فقللن جعهنللاه منَنيللا عهللى بهقللْ  ووعللة مللن احلقللائق اإلميانيللة، ا سحخهصللة مللن 
للة، اللِت جللن  ال للره ا قصلَواآلُلات ال ذلللك أن اللنُن يف  ووعلله إيللا . قرآنيللة ِّالَيانلات النَُو

علوًة  -ال ُسلحقيم االكلح ال بله ِّاللنخول إىل فضلائه . ِو رسالة كهية كامهة إال ملن  -َُنلاً َِّ
إال بلللالجرقْ  -ا سلللحون الجربلللوا  -ِّال ُلللحم ذللللك عهلللى . خلللالل بهقلللْ خطابللله الرسلللاِل حقيقلللة

ه إىل ِّحنابلله ِّكهوابلله. سللالكه َرجللًة َرجللةً ا حللنٍر عللل م ِّإيلللا . ِّذلللك منارسللة خطابلله، لللَر
ِّلللَلك كللان . ِّحنابلله  ووعللة مللن الرسللائا، بعضللِا ُنَلل  عهللى بعللل، ِّبعضللِا ميِللن لللَعل

َتَُن َُلََله  َللللوَن : )قللللال بعللللاىل. ، ِكللللَا  وللللذ ا ؤنللللت السللللامل"رســــاقت"القللللرآن ِبللللَا ا علللل   العلللل
لليَاً رتَسللااَلتت اهللت َََِّيغ  َاْ()َشللوغنََه َِّالَ ََيغَشللوغَن َأَحللناً إتالع اهلَل ََِّكَفللى بتللاهللت َحست قَللاغ إتين  ( )12: ا حلل

ََِّنتلهت َمهغَحَحلناً إتالع َباَلغلاً م لَن اهللت َِّرتَسلاالَبتهت  لن  لَن مت لَن اهللت َأَحلنهلل َِّلَلنغ َأجت -99: ا لن()َلن أَتلَ ينت مت
91.) 

ِا مث إن بهقْ الرساالت ال ُحم  كوا   –إال منارسة خطاْ كا رسالة عهى حنة، َِّر
للْ ا سللواة بالكهوللات -ذكرنللا  للة ِّمكوناهتللا االبحالئيللة، ِِّ فكللا كهوللة مللن  . إىل ِّحللناهتا الجربُو

لا ال ُلحم بهقيله ِّالححقلق قهقله ِّصلفحه ا فِوميلة ِّاِلهقيلة، . كا رسلالة حتولا ابلحالِ عوهيلا بربُو
للو معلل  االبللح. إال بالعوللا ِّا اِللنة يَم َربَللَه : )الِ بالكهوللات يف قوللله بعللاىلِِّ ِت َِّإتذت ابلغحَلهَللى إتبلغللرَا

 (.192: الَقرة()بتَكهتَوات  َفَأمَتعَِنع قَاَل إتين  َجاعتَهَك لتهنعاست إتَماماً 
ة  –ِّلَلك كان َِا اللناميف ُنطهق يف بهقيه حلقائق القرآن  ملن  -عل منارجه الجربُو

. ِو مسهك القرآن يف جُريف أئوة ا نن من النعاة احلكولاِِّذلك . الكهوات إىل الرساالت
و مع  الربانية ِِّ. 

 :ِّمن ِنا كان لنا أن نعرو الربانية بأهنا
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ًام بحقائقـــه اإليمانيـــة،  - ـــ ـــة اإلمامـــة فـــي مجاهـــدة الـــنف  بـــالقرآن، علـــى اقلت مرتب
عـن كـل حظوظهـا،  والتخل  ِبِحْكَمِتِه الرحمانية؛ إخالصاً ِ  أوًق؛ حتى تفنـى فـي دعوتهـا

اــم شــهادًة بــدلك علــى النــا ، تربيــًة ودعــوًة، اــم صــبراً  !فــال يقــوم شــي  منهــا إق   وبــه
 .واحتياباً 

 :من خالل العناصر الحالية -بشواِنه القرآنية  –ِّلنا أن ننرس حقائق َِا الحعُر  
الربانية توحيد، وإخالص   وحـدَ، وتجـرد مـن كـل حـوس علمـي، ومـن كـل قـوة  -1
واقستمداد فيها إنما . ية، وكل عاَ اعتماعي أو سياسي، وتبرؤ من الشرك والشركا ماد

فهــــي مدرســــة إلقامــــة الــــدين  ، علــــى مــــواهين الفطــــرة . ومــــن ا  وحــــدَ ،هــــو مــــن ا 
الخال ــة، ومجاهــدة دائمــة للــنف ؛ أن تنحــر  عــن ق ــد التعبــد الخــال  فــي الــدين 

ًيـــ  بهـــا الهـــوا  إلـــى مراعـــاة   ،مـــن شـــهوات الشـــهرة ،الحظـــول الخيييـــةوالـــدعوة، فت
ولير ذلك مـن الخـوارم المهلكـة ! ومراتب المناصب واللقاب ،ومفاتن الماس والعماس
 !للدين والدعوة عميعا

إيـاك )فَّنما الربانية في الدعاة إمامة تربوية شاملة، ق يجوه أن تخرج أبدا عـن فـَلَـِك 
، وق تيـتقيم إق بـِه َعـلَّ ُعـالَ، ِعْلِميّـاً ؛ ولـدلك فهـي ق تقـوم إق  (نعبد وإيـاك نيـتعين

ــا ــد القلــب مــن ســائر الليــار . ودعوي ــة الكاملــة  ، وتجري فــأوس مــدارعها تحقيــ  العبدي
ولدلك كان مأخـدها مـن  ! والكدار، والتخل  بأخالو القرآن الخال ة   الواحد القهار

ًكيـةً  ليمـي تربـوي مـأمور بـه شـرعا؛ فهـي ميـلك تع. كتاب ا ، تعلما وتعليمـا وتدارسـاً وت
َما َكاَن لتَََشر  َأن َُلؤغبتَيَه اله َه : )قال بعاىل. لرعاية حقوو ا  وحف  حقائ  اإليمان في النا 

ََِّنت اله لهت  لن  َم َِّالَنََللوعَة مَثع َُلَقلوَل لتهنعلاست َكونَلواغ عتََلاَاً ِل  مت كغ َْ َِّاحلَغ َلا   ينَ َولَــِكن ُكونُـوْا رَبَـّانِي  الغكتَحا مت
َرَسلللونَ  َلللا َكنلللَحمغ َبنغ َْ َِّمت َ أَرغبَابلللاً . َكنلللَحمغ بَلَعه َولللوَن الغكتحَلللا ِّاغ الغَوالَئتَكلللَة َِّالن َتيل لللنيغ ََ للل َِّالَ َُلللأغَمرََكمغ َأن بَلحعخت

هتَوونَ  رت بَلعغَن إتذغ أَنَحم َمسغ  (.81-72:آل عوران()أََُأغَمرََكم بتالغَكفغ
ــانيون  -2 هــم المنــا  علــى وظــائم النبــوة، الميــتحفظون علــى الربانيــة أمانــة، فالرب

ًمون بمقتضاها، ق يلتجئون إلى سواها شهدا  علـى ذلـك عنـد ا  . أحكام الشريعة، ملت
للَهَوواغ : )قللال بعللاىل. وأمــام النــا  َتَُن َأسغ َللا النعَتيَللوَن العلل للًنن َِّنَللورهلل حَيغَكللَم ِبت َِ للا  َِ ََلغنَللا الحلعللوغرَاَة فتي إتنعللا أَن
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َت  ََِّاغ لتهع ا َِ َناِ فَلالَ َجغَشلَواغ َوالرَّبَّانِي وَن َُن  َِ ْت اله لهت ََِّكلانَواغ َعَهيغلهت َكل فت َواغ متلن كتحَلا لَححغ َلا اسغ ََاَر مت َِّاَ حغ
حَلَرِّاغ بتآَُاتت مَثَناً قَهتيالً  َشوغنت َِّالَ َبشغ  (.22:ا ائنة()النعاَس َِّاخغ

فالربــانيون دعــاة . ونهــي عــن المنكــرالربانيــة دعــوة إلــى الخيــر، وأمــر بــالمعرو   -3
قال . إلى ا  بالحكمة، صابرون على ما أصابهم في سبيل ا ، محتيبون ذلك عند ا 

َللا َكللانَواغ : )بعللاىل للمغ قَللنغ َخَرَجللواغ بتللهت َِّاله للَه أَعغهَللَم مت رت ََِِّ َعَخهَللواغ بتللالغَكفغ  َِّإتَذا َجللآَ َِّكمغ قَللاَلَواغ آَمنعللا َِّقَللن 
َحَولللونَ  َو لََتللل غَس َملللا َكلللانَواغ . َُكغ لللَم الَسلللحغ ِت هت َِّانت ََِّأكغ َِمغ ََُسلللارتَعوَن يفت اإلتمثغت َِّالغَعلللنغ َِّبَللللَرن َكثتللل اً م لللنلغ
ََِم . َُلعغَوهَللونَ  للا َِ َو لََتلل غَس َمللا َكللانَواغ الرَّبَّــانِي وَن لَللوغالَ َُلنلغ للَم الَسللحغ ِت هت َ ََِّأكغ مثغ ََللاَر َعللن قَلللوغ تتَم اإلت َِّاَ حغ
نَلعَ   (.61-61: ا ائنة()ونَ َُصغ

بهك الصفات مجيعا يف بيان مفِلو  العلامل  -رمحه اهلل  -ِّقن مجذ اإلما  الرباين ابن القيم 
 )...(.جِاَ النفس أربذ مرابب ): الرباين، ِّذلك يف نال فُرن قال فيه

ُلللن احللللق اللللَا ال فلللال   لللا ِّال سلللعاَة يف : إحلللناِا أن أاِلللنِا عهلللى بعهلللم ا لللنن، َِّ
أن أاِلنِا عهلى العولا : الثانية. عاَِا إال به، ِّمىت فاهَتا عتهغَوه كقيو يف الناُرنمعاكِا ِّم

ا مل ُنفعِلا أن أاِلنِا عهلى : الثالثلة. به بعن عهوله، ِّإال فوكلَر العهلم بلال عولا إن مل ُضلِر
َل اهلل مللللن ا للللنن  اللللنعوة إليلللله ِّبعهيوللله مللللن ال ُعهوللله، ِّإال كللللان ملللن الللللَُن ُكحولللون مللللا أنللل

أن أاِللنِا عهللى الصللل عهللى : الرابعللة. ِّال ُنفعلله عهولله ِّال ُنكيلله مللن عللَاْ اهللِّالَينللات، 
ححوا ذلك كهه هلل  .مشاق النعوة إىل اهلل، ِّأذن اِلهق، ُِّ

فــَّن اليــلم مجمعــون . فــَّذا اســتكمل هــدَ المراتــب الربــا صــار مــن الربــانيين
فمـن . ويـَُعل َمـهُ على أن العالم ق ييتح  أن ييمى ربانيـا حتـى يعـر  الحـ ، ويعمـل بـه، 

 (.184!()َعِلَم وَعِمَل وَعلََّم فداك يُْدَعى عظيما في ملكوت اليماوات
كولللا َبعللليف كللليَخ ا قاصلللن اإلملللاَ  أبلللو إسلللحاق الشلللاطيب، كالملللا نفيسلللاً يف بيلللان ربَلللة 

للة، لحخللُريف العللامل الربللاين، فقللال  للا الجربُو َِ َكوت رمحلله  -اإلمامللة يف الححقللق با عللاين الشللرعية، ِّحت
َُلَحَحقعَق با علاين الشلرعيةت َمنَللَعَلًة عهلى اِلصوصلياتت الفرعيلةت، ريلَت )إنه الَا : يف بعُرفه - اهلل

حتَغَصللارت بللالطعَروت اآلَخللرت  ؛ َعللنت الحعَََحللرت يف االتسغ حتَغَصللارت بتطَللَرو  فللالَ ِللو . ال ََُصللَنَه الحعَََحللَر يف االتسغ
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لن  منِولا َ مث َُلهغَحفتلَو ملَذ َذلتلَك إىل بَلنَللََلت َملا . ِّن أنغ َُلعغرتَ لَه عهَلى اآلَخلرت َأغرتا َعهَلى َعَولو   َِّاحت
لللاَل لَلللَه عهلللى ملللا ُهيلللَق يف أفعلللالت ا كهعفتلللني َتهت ا ربَلللةت . )...( بَلَهخع للل َِ َ، : ََُِّسلللوعى صلللاحَب  الرعبعلللاينت

َ، ِّالَفقتيللَه، ِّالَعاقتللَا؛ ، ِّالغَعللاملت للَخ يف العتهغللمت كتلليَم، ِّالرعاست َغللَا كتََللارتهت،  ِّاحلَغ للَ ارت العتهغللمت قَل  نلله ُلَللَرِّب  بتصت
َلَويف  َكلاع أَحلن  َحقعلَه حسلَوا ُهيلق بله ََلولت َعَهيغلهت، ! ُِّ ِّقلن حَتَقعلَق بتلالغعتهغمت َِّصلاَر لَلَه كالغَوصغل ت الغَوكغ

ََهَ  َم َعنت اهللت َمرَا ِت ، أحَنمَهَا. َِّف َا عهى ما ُهيق به يف حالحتله أنعَه أيب السعائت : ِّمتنغ َخاصعحتهت أمغرَانت
لمهلل َخلا ٌّ  أنله نَلاأترهلل يف ا لآاَلتت قَلَغلَا : ِّالثلاين)...( عهى اِلصو ، إن كلان لله يف ا سلألة َحكغ

ْت عن الَسَؤااَلتت   (185!()ا وا
إىل جُريف الربانية العهوية، عهى ِّعان ما قرره  -بطَيعحه  –ِّبرنا نا َِا ِّإن مل ُطو  

للة، مث عسللى أن ِللؤالِ ا ئوللة ا عللال  للة أِّ النعُو ، فعسللى أال ُقصللر عللن إخللرٍا الربانيللة الجربُو
ذللك، ِّإيلا ا وفلق ملن . ملنخال لهربانيلة العهويلة ِّاإلماملة الكامهلة يف اللنُن -بلَلك  -ُكون 
 .ِّال حول ِّال قوة إال به ِّحنه جا عاله. ِّفقه اهلل

 .ِّصهى اهلل عهى سيننا ِمون ِّعهى آله ِّصحَه، ِّسهم بسهيوا
 

 في اإلخالص: سالة الولىالر 
 :وفيه ميألتان

فــي بيــان أن الغايــة مــن الــدين إنمــا هــي تحقيــ  صــفة الَعْبِديَّــِة : الميــألة الولــى -
والتعر  إليه تعالى بـَّخالص العبـادة لـه وحـدَ ق شـريك لـه، والتقـرب إليـه ! اْلَخاِلَ ِة  

وأن المــؤمن الحــ  بهــدا . لنعــيمرََلبــاً ورََهبــاً؛ للنجــاة مــن العــداب المقــيم والفــوه بخلــود ا
ـــَه الداعيـــة إليـــه  -الـــدين  إنيـــاٌن أخـــروي بالق ـــد الوس، فالم ـــير الخـــروي هـــو  -بـَْل

 !ق يخرج عن ذلك أبداً . الموعه له في كل عمله في الدين والدعوة عميعاً 
ــرِْكيَّاِت واْلُخَراِفيَّــ: الميــألة الثانيــة - اِت، هــي أنــه ق يــتم لــه ذلــك إق بــالتبر  مــن الش 

وهي المعتقدات الباطلة، التي تخرم إخالص الدين  ، وتعكر صفا  التوحيـد، والتـي مـا 
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ًاس تعـم بهـا البلـوم بـين كثيـر مـن النـا  اليـوم، خاصـتهم وعـامتهم، فتخـرم إخالصـهم،  ت
 .وتشوَ فطرتهم، وتخرب دينهم، عقيدًة وعمالً 

الكـون وسـائر الخالئـ ، نفعـا والبرا ة منها تكون بعدم اعتقاد تأاير أحد ليـر ا  فـي 
وذلــك هــو . أو ضــرا، اــم عــدم التوعــه إلــى أحــد ســواَ باقســتغااة والــدعا  رََلبــاً أو رََهبــاً 

باعتقادَ، ومجاهـدة الـنف   –صلى ا  عليه وسلم  -اإلخالص الدي أمرنا ا ُ ورسولُه 
يجــب أن  وهــو الحقيقــة اإليمانيــة العظمــى التــي. للتحقــ  بمقتضــياته العمليــة والخلقيــة

وذلك هو . تكون سارية في دين الميلم كله، عقيدًة وشريعًة، كيريان الروء في الجيد
 .أسا  معنى الفطرة التي َفَطَر ا ُ الناَ  عليها، والتي عليها مدار دعوة اإلسالم

ـــَّفراد ا   ـــه  -ويتحقـــ  ذلـــك ب ـــه تعـــالى، وعـــدم  -عـــل عالل بمـــا تقتضـــيه ربوبيت
فـال دخـل لحـد مـن خلقـه فـي . ْلقـاً وتقـديراً ورعايـًة وتـدبيراً اإلشراك بـه فـي أي شـي ، خَ 

كمـــا يتحقـــ  ذلـــك بـــَّفرادَ وحـــدَ ســـبحانه بالعبـــادة واقســـتعانة، . شـــؤون ربوبيتـــه تعـــالى
ًلته عنـد ا ،  والتوعه إليه وحدَ بالطََّلِب والرََّلِب، ق إلى أحد من خلقه، مهما َعَلْت منـ

المالئكـة المقرَّبـون، والوليـا  ال ـالحون، وكـدلك سوا  في ذلك النبيا  وال ديقون، و 
الموات والحيا ، واإلن  والجن، فكلهـم عميعـا عبيـد  ، فقـرا  إليـه تعـالى، وق أحـد 

 !منهم يغني عن أحد من ا  شيئا
ــــًة،  ًكي ــــًة وت ــــنف ، تربي ــــروي  ال ــــتال  بهــــدَ الرســــالة قائمــــة علــــى ت وكلمــــات اقب

دوا ، تهـــديبا وتشـــديبا؛ للـــدخوس بميـــلك العبوديـــة وتجريـــدها مـــن شـــوائب الهـــوا  وال
 :وذلك كما يلي. الخال ة  ، َتَخل ـقاً بها وَتَحق ـقاً 

 الكلمات
يمت : )الكهوللللللات ا ِّىل - نت الللللللرعحت للللللمت اهللت الللللللرعمحغ ْ  الغَعللللللاَلوتنيَ . بتسغ للللللَن هللت َر وغ الللللللرعمحغَنت . احلَغ
يمت  للَحعتنيَ  إتُعللاكَ . َمهتللكت َُلللوغ ت الللن ُنت . الللرعحت سللَحقتيمَ . نَلعغََللَن ِّإتُعللاَك َنسغ

َ
للنتنَا الص للرَاَ  ا  َتَُن . اِت للرَاَ  العلل صت

مغ َِّالَ الضعال نيَ  ِت ْت َعَهي َ َضو
مغ َغ ت ا  ِت  (.سورة الفاحتة().أَنَعوَو َعَهي

نلَس إتال لتيَلعغََلَنِّنت : )الكهوات الثانيلة - لَو ا غتلنع َِّاإلت لنلغ . ََِّملا َخَهقغ لَن مت لنغ رتعغق  َملا أَرُت َِمغ مت
َن َأنغ َُطغعتَوونت  َو الرعععاَق َذِّ الغَقوعةت الغَوحتنيَ . ََِّما أَرُت َِ  (.58-56:الَاُرات()إتنع الهعَه 



 168 

َْ الغَقَيو َ ): الكهوات الثالثة - َو احلَغ َِ َنةهلل َِّال نَلوغ هلل . الهعَه اَل إتَلَه إتاَل  َه ست ََ َلَه َما يفت . الَ بَأغَخ
لللَواَِّا لللَفَذ عتنغلللَنَه إتالَ بتقتذغنتلللهت . تت ََِّملللا يفت اَ رغهت السع َتا َُشغ مغ ََِّملللا . َملللنغ َذا العللل ِت ُغلللنتُ َ َأ َُلعغهَلللَم َملللا بَللللنيغ

 َِ َا َكا ِ  متنغ عتهغوتهت إتالَ مت ْغ َِمغ َِّال حيَتيطَوَن بتَش لَيَه السعلَواَِّاتت َِّاَ رغهَ . َخهغَف َذ َكرغست َِّالَ َُللَؤَََِّه . َِّست
ََِوا   َ فغ َْ الغَع تيمَ حت َو الغَعهت  (.722: الَقرة().ََِِّ
للَو الهعللَه َأَحللنهلل ) :الكهوللات الرابعللة - َِ ِّملَغ ََُكللنغ لَللَه  . ملَغ َُهتللنغ ِّملَغ َُولَللنغ . الهعللَه الصعللَونَ . قَللاغ 
 (.َكَفؤاً َأَحنهلل 
َتُللنتَكمغ َِّال بَلَقولَللوا: )الكهوللات اِلامسللة - ْت ال بَل غهَللوا يفت  للَا الغكتحَللا ِغ عهَللى الهعللهت إتال  َُللا َأ

نغللَه فَللآمت  للا إتىَل َمللرغمَيَ ََِّرِّ هلل مت َِ لليَ  عتيَسللى ابغللَن َمللرغمَيَ َرَسللوَل الهعللهت ََِّكهتَوحَللَه أَلغَقا َللا الغَوست َللقع إتيع َنوا بتالهعللهت احلغ
نهلل َسَغحَ  َا الهعَه إتَلههلل َِّاحت رًا َلَكمغ إتيع َِوا َخيلغ لَلَه َملا يفت . انََه َأنغ ََُكوَن لَلَه َِّلَلنهلل ََِّرَسهتهت َِّال بَلَقوَلوا َثالثَةهلل انحَل

للَواَِّاتت ََِّمللا يفت ا رغهت ََِّكَفللى بتالهعللهت َِّكتلليالً  لليَ  َأنغ ََُكللوَن َعَغللًنا لتهعللهت َِّال . السع للَحنكتَ  الغَوست لَللنغ َُسغ
غ َفَسَيحغ  لت لللَحكغ ََبتلللهت ََُِّسغ لللَحنكت غ َعلللنغ عتََا يعلللاً الغَوالئتَكللَة الغَوَقرعبَلللوَن ََِّملللنغ َُسغ : النسلللاِ()!َشلللَرَِمغ إتلَيغلللهت مجَت

171-179.) 
لَ  الَضلر  َعلنَكمغ ): الكهوات الساَسة - ََِّنتهت فَلالَ مَيغهتَكلوَن َكشغ َحم م ن  َتَُن َعَعوغ َعواغ الع َغ َقات ا

الً  لمغ . َِّاَل حَتغوُت َِ ليَهَة أََُل َعوَن َُلَغحَلَ وَن إتىَل َرِب تلَم الغَوست َتَُن َُنغ َحَلَه َََِّيَلاَفوَن  أِّلَل تَك الع َْ ََُِّلرغَجلوَن َرمحغ لَر أَقلغ
ََِّراً  َْ َرب َك َكاَن َِمغ ا ََ ابََه إتنع َع ََ  (.57-56: اإلسراِ()َع

كتليمت : )الكهوات السابعة - َت احلَغ ل َُت ْت متَن الهعلهت الغَع َا الغكتَحا َُت َْ . بَلنغ ََلغنَلا إتلَيغلَك الغكتحَلا إتنعلا أَن
ق  فَاعغََنت الهعهَ  ُنَ  بتاحلَغ َالتالَ . َاغهتًصا َلَه الن  َُن اِلغ َمر()َأال لتهعهت الن   (.1-1:ال

َِ ََُِّقتيَولللوا : )الكهولللات الثامنلللة - َُن َحنَلَفلللا لللنَي لَلللَه اللللن  لللَرِّا إتالع لتيَلعغََلللَنِّا الهعلللَه َاغهتصت ََِّملللا أَمت
َتَُن الغَقي َوةت   (.5:الَينة()الصعاَلَة ََُِّلؤغَبوا الَعَكاَة ََِّذلتَك 

ْ  الغَعللاَلوتنيَ ) :الكهوللات الحاسللعة - الَ . قَللاغ إتنع َصللالتت ََِّنَسللكتْ ََِِّمغيَللااغ ََِّاَللاتت لتهعللهت َر
هتوتنيَ  لتَك أَمترغَت َِّأَنَا َأِّعَل الغَوسغ ََ َك َلَه َِّبت  (.161-169:ا نعا ()َكرُت

َلا بَلوَ : )الكهوات العاكرة - فلعلوغَن َأَجلورََكمغ َُللوغَ  الغقتَياَملةت َفَولنغ َكَا نَلفغس  َذائتَقَة الغَووغتت َِّإتيع
ََياَة الَننلغَيا إتال َمَحاَ  الغَ َرِّرت  َنعَة فَلَقنغ فَاَع ََِّما احلغ َا ا غ َغخت َتَ  َعنغ النعارت ََِّأ  (.185:آل عوران!()َعحغ

َِمغ : )الكهوات احلاَُة عشرة - َتَُن آَمَنوا َأنغ َجغَشَذ قَلَهوبَل رت الهعهت ََِّملا نَللَََل  َأملَغ َُأغنت لتهع َتكغ لت
َِمغ َِّكَ  مغ اَ َملَن فَلَقَسلوغ قَلهَلوبَل ِت لنغ قَلَغلَا َفطَلاَل َعهَليغ َْ مت َتَُن أِّبَلوا الغكتحَلا ق  َِّال ََُكونَوا َكالع ثتل هلل متَن احلَغ
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لَقونَ  َِمغ فَاست نلغ َلا قَلنغ بَليلعنعلا. مت . َلَكلمغ اآلَُلاتت َلَعهعَكلمغ بَلعغقتهَلونَ  اعغَهَولوا َأنع الهعلَه حَيغيتلْ اَ رغَه بَلعغلَن َموغهتت
للرهلل َكللرتميهلل  قتنَي َِّالغَوصعللن قَاتت َِّأَقلغَرَ للوا الهعللَه قَلرغً للا َحَسللًنا ََُضللاَعَ  َ َللمغ ََِّ َللمغ َأجغ َتَُن . إتنع الغَوصعللن  َِّالعلل

َِ عتنغنَ  َنا َِ َُقوَن َِّالَش َِمغ الص ن  لَ تَك  لَرَِمغ َِّنَلوَرَِمغ  آَمَنوا بتالهعهت ََِّرَسهتهت أِّغ َتَُن َكَفلَرِّا . َرِب تمغ َ َمغ َأجغ َِّالعل
للليمت  حت َْ ا َغ لللَحا لَ تلللَك َأصغ بَوا بتآَُابتنَلللا أِّغ َع نَلللةهلل َِّبَلَفلللاَخرهلل . ََِّكللل َيَلللاَة اللللَننلغَيا َلعتلللبهلل ََِّ غلللوهلل َِّعُت َلللا احلغ اعغَهَولللوا أَيع
َوالت َِّاَ ِّغالَت َكَوثَل َنَكمغ ََِّبَكاثَلرهلل يفت اَ مغ لَفر ا مَثع بَليلغ لييَف فَلحَللرَاَه َمصغ ِت ات َغيغلت  أَعغَكلَب الغَكفعلاَر نَلََابَلَه مَثع َُ

للَوانهلل  للَن الهعللهت َِّرت غ هلْل َكللنتُنهلل ََِّم غفتللَرةهلل مت ا ََ للَرةت َعلل َيَللاَة الللَننلغَيا إتال َمحَللاَ  . ََُكللوَن َحطَاًمللا َِّيفت اآلخت ََِّمللا احلغ
َتَُن آَمنَلوا َسابتَقوا إتىَل َم غفتَرة  متنغ . الغَ َرِّرت  ِت َِّاَ رغهت أَعتلنعتغ لتهعل ا َكَعلرغهت السعلَوا َِ َرب َكمغ ََِّجنعة  َعرغَ 

َِ َِّالهعَه َذِّ الغَفضغات الغَع تيمت  َا الهعهت َُلؤغبتيهت َمنغ ََُشا  (.91-15: احلنُن()بتالهعهت ََِّرَسهتهت َذلتَك َفضغ
 بيان الكلمات

ْت ر للْ اهلل عنلله قَللالَ َعللنغ أملل  ا للؤمنني : الَيللان ا ِّل - طعللا قَللاَل َرَسللوَل : َعَوللَر بغللنت اِلَغ
َا لتَكا  امغرت   َما نَلَون: )الهعهت َصهعى اهلل َعَهيغهت ََِّسهعمَ  َعغَواَل بتالنل َياتت َِّإتيع َا ا غ َربََه . إتيع ِتكغ َفَونغ َكاَنوغ 

َربَللَه إتىَل الهعللهت ََِّرَسلل ِتكغ للا . ولتهت إتىَل الهعللهت ََِّرَسللولتهت َف َِ للرَأَة  َُلحَلََِّعَج ا َأِّت امغ َِ لليََل َربَللَه لتللَننلغَيا َُصت ِتكغ ََِّمللنغ َكانَللوغ 
اَجَر إتلَيغهت  َِ َربََه إتىَل َما  ِتكغ  (.186()َف

أن رسول اهلل صهى اهلل عهيله ِّسلهم  -ر ْ اهلل عنه  -عن أِّب أمامة : الَيان الثاين -
َََا متَن الَعَوات : )قال َِهَ  إنع اهلل بعاىل الَ َُلقغ َْ بتهت َِّجغ صاً، َِّابلغَح ت

 (187!()إالع َما َكاَن َلَه َخالت
لللرة: الَيلللان الثاللللت - أن رسلللول اهلل صلللهى اهلل عهيللله  -ر لللْ اهلل عنللله  - علللن أِّب ُِر
للرغكت : قللال اهلل بعللاىل) :ِّسللهم قللال ِت َعللنت الش  للَرَك فتيللهت َمعتللْ ! أنَللا أغغللَ  الَشللرََكا للَا َعَوللالً أكغ َمللنغ َعوت
رغَكهَ َغ غتا بلَ  َحَه َِّكت  (.188!()رَكغ

للر ِّ بللنت العللا  : الَيللان الرابللذ - أن رسللوَل  -ر للْ اهلل عنِوللا  -َعللنغ َعَغللنت اهلل بغللنت َعوغ
لنغ : )اهللت صهى اهلل عهيه ِّسهم قال لَر َملا قَلهغلَو أنَلا َِّالنعَتيلَؤَِّن مت َِ َُلوغ ت َعَرفَلَة، ََِّخيلغ َََعا ِت  َر الَنَعا َخيلغ

                                                           
 .محفق عهيه  186
 .رِّاه النسائْ، ِّحسنه ا لَاين يف صحي  ا امذ الص    187
 .رِّاه مسهم  188
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ِ   الَ إلَللللَه إالع : "قَلَغهتللللْ ْغ للللَو َعهَللللى َكللللا  َكلللل للللَن، ََِِّ وغ َك لَللللَه، لَللللَه الغَوهغللللَك َِّلَللللَه احلَغ للللَنَه الَ َكللللرُت اهللَ َِّحغ
 (.189"()َقنتُرهلل 

قَلاَ  فتينَلا َرَسلوَل : )قَالَ  -ر ْ اهلل عنه  -َعنغ َأِّبت َموَسى ا كعرا : الَيان اِلامس -
، َوغست َكهتَوات  إتنع الهعَه َعَع ََِّجاع الَ َُلنَلاَ ، َِّالَ َُلنغََ تلْ لَلَه َأنغ : "فَلَقالَ  الهعهت َصهعى الهعه َعَهيغهت ََِّسهعَم قت

لارت قلَ  َِ لارت، ََِّعَولَا النلع َِ َا ََُِّلرغفَلَعَه، َُلرغَفَذ إتلَيغهت َعَوَا الهعيغات قَلَغَا َعَوات النلع َغلَا َعَولات َُلَناَ ، ََيغفتَل الغقتسغ
َكابَلللللَه النَلللللوَر، لَلللللوغ َكَشلللللفَ . الهعيغلللللات  لللللنغ حت لللللى إتلَيغلللللهت َبَصلللللرََه مت َِ لللللهت َملللللا انلغحَل ِت َرقَلللللوغ َسلللللَََحاَت َِّجغ َه َ َحغ
 (190!()َخهغقتهت 

نَاَ  َرَسلوَل الهعلهت : )قَالَ  –ر ْ اهلل عنه  -َعنغ َعَغنت الهعهت بن مسعوَ  : الَيان الساَس -
نَا لَلَك : نغَتهت، فَلَقهغَناَصهعى الهعه َعَهيغهت ََِّسهعَم َعَهى َحصت  ، فَلَقاَ  ََِّقنغ أَثلعَر يفت جَ  َغ َل َُا َرَسوَل الهعهت َلوت اجع

ًِ  فَلَقلللالَ  لللَحَ اع حَتغلللَو َكلللَكَرة  مَثع رَاَ  : "ِّتطَلللا َملللا ِلت ََِّملللا لتهلللَننلغَيا  َملللا أَنَلللا يفت اللللَننلغَيا إتالع َكرَاكتلللب  اسغ
ا َِ  (.191!"()َِّبَلرََك

ََ الرعَسللوَل صلللهى اهلل : ) علللن ابللن عوللر ر لللْ اهلل عنِوللا ، قللال: الَيللان السللابذ - َأَخللل
، فقال َنغكتيبت بهلل أِّغ َعابتَر َسَتيا  : )علهيه ِّسهم مت َِّكاَن ابَن عور ر لْ !( َكنغ يف الَننلغَيا َكأعَنَك َغرُت

لنغ ! إذا أمسيَو فاَل بنح ر الصلَا ، ِّإَذا أصلَحَو فلالَ بنح لر ا سلاَِ : "اهلل عنِوا ُقول َغ مت َِّخل
َك، ِّمنغ حَ   (.192!"()يابتَك لتووبتكَ صححتَك  ر ت

 في الَوْعدِ  :الرسالة الثانية
؛ اســتكبارًا، واستضــعافا "الَعــْوَلِمي  "وأن الفيــاد فــي الرإ إذا بلــ  مرحلــة الُعُلــو  

للميــلمين وتــدبيحا لهــم، وتشــتيتا ل ــفوفهم؛ فــدلك عالمــة علــى أن رحمــة ا  ســتناس 
 ــالء، وعلــى رأســها إخــالص المــؤمنين، إذا هــم تميــكوا بال ــبر واســتجابوا لشــروط ال

 :فَّنما ورااة الرإ لعباد ا  ال الحين. العبادة   الواحد القهار

                                                           
 .ِّحسنه ا لَاين يف صحي  ا امذ. رِّاه الجرمَا مرفوعاً، َِّمالتكهلل مرسالً   189
 .رِّاه مسهم  190
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ي هلل   .الشيخ ا لَاين يف صحي  ا امذ ِّصححه". َصحت
 .رِّاه الَخارا  192
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 الكلمات
م  : )الكهوات ا ِّىل - ْت الغَوَتنيت . َطست لنغ نَلََلقت َموَسلى . بتهغَك ِاَُاَت الغكتَحا َهو َعَهيغلَك مت نَلحلغ

نَللونَ  ق  لتَقللوغ   َُلؤغمت للعتَ  طَائتَفللًة إتنع فترغَعلل. َِّفترغَعللوغَن بتللاحلَغ َحضغ لليَلًعا َُسغ للا كت َِ َه ِغ وغَن َعللالَ يفت اَ رغهت ََِّجَعللَا َأ
للنتُنَ  للَن الغَوفغست َِِمغ إتنعللَه َكللاَن مت يتْ نتَسللا للَححغ َِمغ ََُِّسغ َِ ب َ  أَبلغنَللا ََ َِمغ َُلل للنلغ َتَُن . مت للَن َأنغ َيَللنع َعهَللى العلل َِّنَرُت

للل لللمغ أَئتوع َِ لللعتَفوا يفت اَ رغهت َََِّنغَعَه َحضغ لللمغ الغلللَوارتثتنيَ اسغ َِ لللَن َ َلللمغ يفت اَ رغهت َِّنَلللرتَا فترغَعلللوغَن . ًة َََِّنغَعَه ََِّيَك 
َرِّنَ  ََ َِمغ َما َكانَوا حَيغ نلغ اَماَن ََِّجَنوََمَهَا مت  (.5-1:القصال()ََِِّ

هتفَ : )الكهوات الثانية - لَحخغ َاتت لََيسغ هَلوا الصعلاحلت لنَكمغ ََِّعوت َتَُن آَمنَلوا مت َِم يفت ََِّعَن الهعلَه العل نلع
لَنلع  َتا ارغَبَضلى َ َلمغ َِّلَيَََلن  َم العل َِ َتُلنَل لَننع َ َلمغ  مغ َِّلََيَوك  ِت َتَُن متن قَلَغهت َهَ  الع َحخغ َرغهت َكَوا اسغ َِم م لن ا غ

للرتَكوَن ِّبت َكليغ اً  نلاً َُلعغََلَنَِّن ت اَل َُشغ مغ أَمغ ِت لَ تلكَ . بَلعغلنت َخلوغفت للَقونَ  ََِّملن َكَفلَر بَلعغللَن َذلتلَك َفَأِّغ لَم الغَفاست َِ .
َن يفت . َِّأَقتيَووا الصعاَلَة َِّآَبوا الَعَكاَة ََِّأطتيَعوا الرعَسوَل َلَعهعَكمغ بَلرغمَحَونَ  َُت ل َتَُن َكَفلَرِّا َمعغكت لَبع العل الَ حَتغست

َم النعاَر َِّلََت غَس الغَوصت َ  َِ َرغهت ََِّمأغَِّا  (.57-55:النور!()ا غ
َتَا َِّ : )الكهوللات الثالثللة - للا عتََلللا َِ رت َأنع اَ رغَه َُرتثَل َ كغ للنغ بَلعغلللنت اللل نَلللا يفت الَعبَللورت مت َلَقللنغ َكَحَلغ
ا لَََالًغا لتَقوغ   َعابتنتُنَ . الصعاحلتَونَ  ََ َِ  (.116-115:ا نَياِ()إتنع يفت 
َتنَللا الغَورغَسللهتنيَ : )الكهوللات الرابعللة - لل. ََِّلَقللنغ َسللََلَقوغ َكهتَوحَلنَللا لتعتََا َِ . مغ َ َللَم الغَونَصللوَرِّنَ إتنلع

 (.171-171:الصافات()َِّإتنع َجنَننَا َ ََم الغَ التََونَ 
 بيان الكلمات

للرة : الَيللان ا ِّل - هَللَك  : )ر للْ اهلل عنلله أن النلليب صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم قللال -عللن أِّب ُِر َِ
َرن بَلعغَنهَ  َرن مث اَل ََُكوَن كتسغ هتَكنع مَثع الَ ! كتسغ ِغ َِّلَحَلَقسعَونع َكَنوَعمَهَا ! ََُكوَن قَليغَصَر بَلعغَنهَ ِّقَليغَصَر لَيَل

 (193!()يف َسَتيات اهلل
: مسَتعغلللَو َرَسلللوَل الهعلللهت َصلللهعى الهعللله َعَهيغلللهت ََِّسلللهعَم َُلَقلللولَ : )َعلللنغ متَتللليم  اللللنعارتا  قَلللالَ : الَيلللان الثلللاين -
" َِ َر َما بَلَهَل الهعيغَا َِّالنلع َمغ ا ا غ ََ َِ َهَ نع  ا ! ارَ لََيَلغ ََ ل َِ َخهَلَه الهعلَه  َغ لَرَك الهعلَه بَليغلَو َملَنر  َِّاَل َِّبَلر  إتالع َأ َِّاَل َُلحلغ

ََل  َذلتيا   َ  َأِّغ بت َُت َُن، بتعتَ  َع لرَ ! الن  َتَل الهعَه بتهت الغَكفغ اَلَ ، ََِّذال  َُ ََِّكلاَن متَتليمهلل !" عتَ ا َُعتََ الهعَه بتهت اإلغتسغ
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لللَرَو : الللنعارتَا َُلَقلللولَ  لللَر َِّالشع َيلغ ََِم اِلغ للنلغ لللَهَم مت َْ َملللنغ َأسغ ، َلَقلللنغ َأَصللا للات بَليغلللِتت ِغ قَللنغ َعَرفغلللَو َذلتلللَك يفت َأ
َل َِّالصعَ اَر َِّا غتَغَُةَ  ََ َِمغ َكافترًا ال نلغ َْ َمنغ َكاَن مت ، ََِّلَقنغ َأَصا  (194!()َِّالغعتََ

 في واعب الوقت: الرسالة الثالثة
ــْن أْوَعــِب وأن تبليــَ  الرســاقِت وإلقــ ا  البيانــات، فــي همــن الفــتن والضــالقِت، ِم

الواعباِت، وأنه ق نجاَة ِلَمْن تـََعلََّ  ذلـك ِبِدمَّتِـِه إق بأدائِـه، وأنَّ ذلـَك َضـْرٌب مـن ُضـُروِب 
 :اقبتالِ  بهدا الدين

 الكلمات
يعللاً َِّالَ بَلَفرعقَلواغ : )الكهولات ا ِّىل - ََغلات اهللت مجَت للَوواغ رت َِّاذغَكللَرِّاغ نتعغَولَو اهللت َعهَلليغَكمغ  َِّاعغَحصت

للَرة  م لل َوانللاً ََِّكنللَحمغ َعهَللَى َكللَفا َحفغ َحم بتنتعغَوحتللهت إتخغ للََحغ َ قَلهَللوبتَكمغ َفَأصغ ًِ فَللأَلعَ  بَلللنيغ َن النعللارت إتذغ َكنللَحمغ أَعغللَنا
ِغ  َ اهللَ َلَكمغ آَُابتهت َلَعهعَكمغ بَل لتَك َُلََلني  ََ ا َك َِ َََكم م نلغ َل غت  أُمَّـةٌ َِّلغَحَكن م لنَكمغ . َحَنِّنَ َفأَنَق َعوَن إتىَل اِلغ َُلنغ

هتَحللونَ  للَم الغَوفغ َِ لَللل تَك  للوغَن َعللنت الغَونَكللرت َِّأِّغ َِ َتَُن بَلَفرعقَللواغ . ََُِّللأغَمَرَِّن بتللالغَوعغَرِّوت ََُِّلنلغ َِّالَ َبَكونَللواغ َكالعلل
َم الغََليل َناَت َِّأَ  َِ َِ حَلَهَفواغ متن بَلعغنت َما َجا هلْل َع تيمهلل َِّاخغ ا ََ لَل تَك َ َمغ َع  (.115-111:آل عوران()ِّغ

ََِّنتلهت َمهغَحَحلناً ) :الكهوات الثانية - لنغ  لَن مت إتالع . َقاغ إتين  َلنغ أَتَ ينت متنغ الهعلهت َأَحلنهلل َِّلَلنغ َأجت
لللللنغ الهعلللللهت َِّرتَسلللللاالبتهت  لللللا ََِّملللللنغ ُلععغلللللالت الهعلللللَه ََِّرَسلللللوَلَه فَلللللقتنع لَلللللَه نَلللللا. َبالغلللللاً مت َِ لللللنعَم َخالتلللللنتَُن فتي َِ َر َج

 (.74-77:ا ن().أََبناً 
ثل رَ ) :الكهوات الثالثة - ا الغَونع َِ َترغ . َُا أََُل لرغ . ََِّربعَك َفَكَل لرغ . َقمغ َفأن  ِ لََ . َِّثتَيابَلَك َفَط َِّالَرجغ
َكرغ  ِغ ثترَ . فَا َحكغ غ . َِّال مَتغَننغ َبسغ  (.2-2:ا نثر().َِّلتَرب َك فَاصغلت

َتَُن َُلََله  َللوَن رتَسللاالتت الهعللهت َََِّيغَشللوغنََه َِّال ََيغَشللوغَن َأَحللًنا إتال الهعللَه : )ات الرابعللةالكهول - العلل
يَاً  َما َكاَن َِمَوعنهلل أَبَا َأَحن  متنغ رتَجلالتَكمغ ََِّلكتلنغ َرَسلوَل الهعلهت ََِّخلااتَ النعَتي تلنَي ََِّكلاَن . ََِّكَفى بتالهعهت َحست

ِ  َعهتيواً  الهعَه بتَكا   ْغ لرًا َكثتل اً . َك َتَُن آَمَنوا اذغَكلَرِّا الهعلَه ذتكغ ا الع َِ ليالً . َُا أََُل لَرًة ََِّأصت لَو . ََِّسلَ َحوَه َبكغ َِ
يولللاً  نتنَي َرحت لللَن ال ََهَولللاتت إتىَل النَلللورت ََِّكلللاَن بتلللالغَوؤغمت لللرتَجَكمغ مت َتا ََُصللله ْ َعهَللليغَكمغ ََِّمالئتَكحَلللَه لتَيخغ . العللل

لللرًا َكرتميلللاً حتَتيعللل نَلللَه َسلللال هلل َِّأََعلللنع َ َلللمغ َأجغ َِمغ َُللللوغَ  َُلهغَقوغ لللراً . حَل ناً ََِّمََش  ِت َِ إتنعلللا أَرغَسلللهغَناَك َكلللا لللا النعللليبت َِ َُلللا أََُل
َتُراً  لرَاجاً َمنتل اً . ََِّن لَن الهعل. َََِّاعتياً إتىَل الهعلهت بتقتذغنتلهت َِّست نتنَي بتلَأنع َ َلمغ مت لالً َكَتل اً ََِّبش لرت الغَولؤغمت َِّال . هت َفضغ
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للاغ َعهَللى الهعللهت ََِّكَفللى بتالهعللهت َِّكتلليالً  للمغ َِّبَلوَكع َِ ََ غ أََذا َن َِّالغَونَللافتقتنَي َِّ َاْ.()َبطتللذت الغَكللافترُت -12:ا حلل
28.) 

 بيان الكلمات
ُلغَفَة بغنت الغَيَوانت َعنت النعيبت  َصلهعى الهعله َعَهيغلهت ََِّسل: الَيان ا ِّل - ََ َتا : )هعَم قَلالَ َعنغ َح َِّالعل
ْ بتَينتهت  َعَت َعَهيغَكمغ عتَقابًا ! نَلفغست َكنع الهعَه َأنغ َُلَلغ َونع َعنت الغَونغَكرت؛ َأِّغ لََيوكت َِ لََحأغَمَرنع بتالغَوعغَرِّوت َِّلَحَلنلغ

َْ َلَكمغ  َحَكا َعونََه َفاَل َُسغ نغَه، مَثع َبنغ  (.195!()مت
مسعلو رسلول اهلل صلهى : را ر لْ اهلل عنله، قلالعلن أِّب سلعين اِللن: الَيان الثلاين -

لَحطتذغ َفَتهتَسلانته، فلقن مل  : )اهلل عهيه ِّسلهم  ُقلول لنغَكمغ َمنغَكلرًا فَلهغيَلَ يل لرغَه بتيَلنتهت، فلقنغ مل َُسغ َملنغ رََأن مت
 (196!()ُسحطذغ َفَتَقهغَتهت، ِّذلك أ علَ  اإلميان

 في المنهاج: الرسالة الرابعة
ـــَوه َم نجـــاِء العمـــِل " يـــةالربان"وأن َمـــَدارَِج  الحقـــة أســـاُ  اإلمامـــة الدعويـــة، وأنَّ تـَ

 :اإلسالمي بغير هدا اْلَمْيَلِك َضْرٌب ِمَن اْلَعَب ِ 
 الكلمات

يَم َربَلَه بتَكهتَولات  فَلَأمَتعَِنع قَلاَل إتين  َجاعتهَلَك لتهنعلاست : )الكهوات ا ِّىل - ِت َِّإتذت ابلغحَلَهى إتبلغرَا
نتَا ال عالتوتنيَ قَاَل َِّ . إتَماًما ِغ  (.192:الَقرة.()متنغ َذر ُعِتت قَاَل ال َُلَناَل َع

أَبَلأغَمَرَِّن النعلاَس . َِّأَقتيَولوا الصعلالَة َِّآبَلوا الَعَكلاَة َِّارغَكَعلوا َملَذ اللرعاكتعتنيَ : )الكهوات الثانية -
 َْ هَللوَن الغكتحَللا للا . أَفَللال بَلعغقتهَللونَ بتللالغلت  َِّبَنَسللوغَن أَنَفَسللَكمغ َِّأَنلغللَحمغ بَلحلغ َِ للَحعتيَنوا بتالصعلللغت َِّالصعللالةت َِّإتنلع َِّاسغ

عتنيَ  َاكت َعلونَ . َلَكَت َةهلل إتال َعَهى اِلغ لمغ إتلَيغلهت رَاجت َِ لمغ َمالقَلو َرِب تلمغ َِّأَنلع َِ َتَُن َُ َنَلوَن أَنلع -21: الَقلرة()العل
26.) 

َِمغ َِمَوعنهلل َرَسوَل الهعلهت َِّالعل: )الكهوات الثالثة - لنَل َِ بَليلغ َِ َعهَلى الغَكفعلارت َرمَحَلا ا لنع . َتَُن َمَعلَه َأكت
للنغ أَثَللرت الَسللَكوَت  مغ مت ِت َِمغ يفت ََِّجللوِت لليَوا للَوانًا ست للنغ الهعللهت َِّرت غ للالً مت ًعللا َسللكعًنا َُلَغحَل َللوَن َفضغ َِمغ رَكع . بَلللرَا

َِمغ يفت الحلعللوغرَاةت  َِمغ يفت اإلتَنغتيللات  . َذلتللَك َمللثَلَه للحَلَون َعهَللى ََِّمللثَلَه للحَل غَهَ  فَاسغ ٍَ َكللطَ َه فَللآَعَرَه فَاسغ للَر َكللََرغ   َأخغ
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َب الََرعاَ  لتَي تيَ  ِبتتمغ الغَكفعلارَ  َِمغ َم غفتلَرًة . َسوقتهت َُلعغكت لنلغ َاتت مت هَلوا الصعلاحلت َتَُن آَمنَلوا ََِّعوت ََِّعلَن الهعلَه العل
رًا َع تيواً   (.92: الفح ()ََِّأجغ
للَرَة ََُِّلرغَجللو : )الكهوللات الرابعللة - َر اآلخت ََ ًنا َِّقَائتًوللا حَيغلل َِ الهعيغللات َسللاجت للَو قَانتللوهلل آنَللا َِ أََمللنغ 

لَللوا ا َلغََللا ََكعَر أِّغ َللا َُلحَلل َتَُن ال َُلعغَهَوللوَن إتيع َتَُن َُلعغَهَوللوَن َِّالعلل للَحوتا العلل للاغ َُسغ َِ َللَة َرب للهت قَللاغ  قَللاغ َُللا . ْت َرمحغ
َتَُن آَمَنوا ابلعقَ  َت الع َلا ُلَلَوىفع عتََا لَعةهلل إتيع َتهت اللَننلغَيا َحَسلَنةهلل َِّأَرغَه الهعلهت َِّاست ل َِ َسلَنوا يفت  َتَُن َأحغ وا َربعَكلمغ لتهعل

  ْ َسلللا لللَرَِمغ بت َللل غت حت ُنَ . الصعلللابتَرَِّن َأجغ لللرغَت َأنغ أَعغََلللَن الهعلللَه َاغهتًصلللا لَلللَه اللللن  َنغ . قَلللاغ إتين َ أَمت لللرغَت  ت َِّأَمت
هتوتنيَ  َأَكوَن َأِّعلَ  َْ َُلوغ   َع تيم  . الغَوسغ ا ََ َقاغ الهعلَه أَعغََلَن َاغهتًصلا . َقاغ إتين َ َأَخاَو إتنغ َعَصيغَو َرِّب  َع
َتُلل ت  مغ َُللللوغَ  . لَللَه  ِت هتللي ِغ َِمغ ََِّأ للَرِّا أَنلغَفَسللل َتَُن َخست َن العلل لللرُت َاست ََِّنتللهت قَللاغ إتنع اِلغ لللنغ  لل غَحمغ مت فَاعغََلللَنِّا َمللا كت
للرَاَن الغَوَتللنيَ  الغقتَياَمللةت  للَو اِلغَسغ َِ مغ أَهَللاهلل َذلتللَك . َأال َذلتللَك  ِت للنغ حَتغللحت للَن النعللارت َِّمت مغ أَهَللاهلل مت ِت للنغ فَلللوغقت َ َللمغ مت

َت فَابلعَقونت  َََه َُا عتََا َمر()ََيَو َو الهعَه بتهت عتََا  (.16-2:ال
ا الغَوَعم َا َقمت الهعيغَا إتالً ) :الكهوات اِلامسة - َِ نغَه قَهتليالً . قَهتيالً  ُا أََُل َفَه َأَِّ انلغَقالغ مت . نتصغ

َْ َأَكلَن َِّطغ ًلا . إتنعلا َسلنَلهغقتْ َعَهيغلَك قَللوغالً ثَقتليالً . َأِّغ عتَغ َعَهيغهت ََِّرب لات الغَقلرغآَن بَللرغبتيالً  ل
ِت لَ َة الهعيغلات  إتنع نَاكت

الً . َِّأَقلغَوَ  قتيالً  ارت َسَغًحا َطوُت َِ لَم َرب لَك َِّبَلََحعلاغ إتلَيغلهت بَلَغحتليالً  .إتنع َلَك يفت اَلنلع لرتقت . َِّاذغَكرت اسغ َْ الغَوشغ َر
َه َِّكتلليالً  َغ للَو فَاجعتلل َِ ْت الً إتلَللَه إتالً  لليالً . َِّالغَو غللرت للرًا مجَت َِكغ َِمغ  َكللرغ ِغ غ َعهَللى َمللا َُلَقولَللوَن َِّا لللت ََِّذرغينت . َِّاصغ

للل َِ هغ  ِ بتنَي أِِّلت النلععغَولللةت ََِّم  َ يًولللا. مغ قَهتللليالً َِّالغَوَكللل ابًا . إتنع لَلللَنُلغَنا أَنَكلللاالً ََِّجحت ََ َِّطََعاًملللا َذا َغصعلللة  ََِّعللل
ليالً . أَلتيًوا ِت َلاَل َكثتيًَلا َم ًنا . َُلوغَ  بَلرغَجَ  اَ رغَه َِّا غتََاَل ََِّكاَنوت ا غَت ِت إتنعلا أَرغَسلهغَنا إتلَليغَكمغ َرَسلوالً َكلا

ا َِّبتلليالً . فترغَعللوغَن َرَسللوالً َعهَلليغَكمغ َكَوللا أَرغَسللهغَنا إتىَل  ًَ لل نَاَه َأخغ َغ َفَكيغللَ  . فَلَعَصللى فترغَعللوغَن الرعَسللوَل َفَأَخلل
يًَا َعوالً . بَلحلعَقوَن إتنغ َكَفرغَاغ َُلوغًما َأغَعَا الغوتلغَناَن كت َِ َمنلغَفطترهلل بتهت َكاَن َِّعغَنَه َمفغ َغكتَرةهلل . السعَوا َتهت َب َِ إتنع 

 ََ َِ اجعَ َما().إتىَل َرب هت َسَتيالً  َفَونغ َكا  (.21-2:ا 
َََ  َِّاتعلنغ ) :الكهوات الساَسة - لنغ َذر َُلةت آ مغ متَن النعَتي تلنَي مت ِت َتَُن أَنلغَعَم الهعَه َعَهيغ لَ تَك الع أِّغ

َحََليلغ  لَنُلغَنا َِّاجغ َِ لرَائتيَا َِّاتعلنغ  يَم َِّإتسغ ِت َم آَُلاَت اللرعمحغَنت مَحَهغَنا َمَذ نَو   َِّمتنغ َذر ُعلةت إتبلغلرَا ِت هَلى َعهَليغ نَلا إتَذا بَلحلغ
َواتت َفَسوغَو (. 197)َخَرِّا َسكعًنا ََِّبكتي ا َِ مغ َخهغ هلل َأَ اَعوا الصعالَة َِّابلعََلَعوا الشع ِت َفَخَهَ  متنغ بَلعغنت

َخَهوَن . َُلهغَقوغَن َغي ا لَ تَك َُنغ ًا َفَأِّغ َْ َِّآَمَن ََِّعوتَا َصاحلت َنعلَة َِّال َُ غَهَولوَن َكليغً اإتالع َمنغ بَا : ملرمي().ا غ
20-34.) 
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ََِم : )الكهوللات السللابعة - نًللا َِّإتَذا َخللاطَََل وغ َِ َتَُن مَيغَشللوَن َعهَللى اَ رغهت  ََ الللرعمحغَنت العلل َِّعتََللا
َهوَن قَللاَلوا َسللالًما ِت َللا َتَُن ََُتيحَللوَن لتللَرِب تمغ َسللكعًنا َِّقتَياًمللا. ا غ َتَُن . َِّالعلل للرتوغ َعنعللا َِّالعلل َُلَقولَللوَن َربلعنَللا اصغ

ا َكاَن َغرَاًما َِ ابَل ََ نعَم إتنع َع َِ َْ َج ا ََ حَلَقر ا ََِّمَقاًملا. َع َِتغ َمسغ ا َسا َِ لرتَفوا . إتنلع َتَُن إتَذا أَنَفَقلوا ملَغ َُسغ َِّالعل
َ َذلتللَك قَلَواًمللا ِّا ََِّكللاَن بَلللنيغ للجرت َعوَن َمللَذ الهعلل. ِّملَغ َُلقغ َتَُن ال َُللنغ حَلهَللوَن الللنلعفغَس العللِتت َِّالعلل هت إتَ ًللا آَخللَر َِّال َُلقغ

َعللاغ َذلتللَك َُلهغللَق أَثَاًمللا َغنَللوَن ََِّمللنغ َُلفغ ق  َِّال َُل َْ َُلللوغَ  الغقتَياَمللةت . َحللرعَ  الهعللَه إتال بتللاحلَغ ا ََ ََُضللاَع غ لَللَه الغَعلل
انًا َِ لَا َعَولاًل َصل. َََِّيغَهنغ فتيهت َم َْ َِّآَمَن ََِّعوت َل الهعلَه َسلي َ اهتتتمغ َحَسلَنات  إتال َمنغ بَا لَ تلَك َُلََلن  ًا َفَأِّغ احلت

يواً  َْ إتىَل الهعهت َمَحاباً . ََِّكاَن الهعَه َغَفورًا َرحت ًا فَقتنعَه َُلَحو َْ ََِّعوتَا َصاحلت َنَِّن . ََِّمنغ بَا َِ َتَُن ال َُشغ َِّالع
َيانلاً َِّا. الَََِّر َِّإتَذا َمَرِّا بتالهع غوت َمَرِّا كترَاماً  لا َصلو ا ََِّعوغ َِ لَرِّا بتآَُلاتت َرِب تلمغ ملَغ َيَتلَرِّا َعَهيلغ َتَُن إتَذا ذَك  . لعل

َعهغنَللا لتهغَوحعقتللنَي إت  نَلللا ََِّذر ُعابتنَللا قَلللرعَة أَعغللنَي  َِّاجغ للنغ أَعغَِّاجت للبغ لَنَللا مت َِ َتَُن َُلَقولَللوَن َربلعنَللا  لَ تلللَك . َمامللاً َِّالعلل أِّغ
َن الغَ رغَفةَ  لا حتَتيعلًة ََِّسلالماً  َأغََِّغ َِ َا َصلََلَرِّا ََُِّلَهقعلوغَن فتي لحَلَقر ا ََِّمَقاملاً . مت لا َحَسلَنوغ َمسغ َِ قَلاغ . َخالتلنتَُن فتي

ََاماً  بلغَحمغ َفَسوغَو ََُكوَن لت َع َََعا ََكمغ فَلَقنغ َك  (.77-61:الفرقان()َما َُلعغََأَ بتَكمغ َرِّب  َلوغالَ 
َا َُلؤغ : )الكهوات الثامنة - لنت إتيع َوغ َا َخَرِّا َسكعًنا ََِّسلَعَحوا رت َتَُن إتَذا ذَك َرِّا ِبت متَن بتآَُابتَنا الع

ِّنَ  لت للَحكغ للمغ الَ َُسغ للمغ َخوغفًللا ََِّطَوًعللا (. 198)َرِب تللمغ ََِِّ َِ َعوَن َربلع ذت َُللنغ َِمغ َعللنت الغَوَضللاجت بَلَحَكللاىَف َجنَللوبَل
َِمغ َُنفتَقونَ  َنا  .(16-15:السكنة()َِّاتعا َرَعقلغ

َِمغ َِّإتَذا بَهتيَللوغ : )الكهوللات الحاسللعة - هَللوغ قَلهَللوبَل َتَُن إتَذا ذَكتللَر الهعللَه َِّجت نَللوَن العلل َللا الغَوؤغمت إتيع
لمغ إتميَانَلا ََِّعهَلى َرِب تلمغ َُلحَلوَكعهَلونَ  َِ ََبلغ َم ِاُابََه عَا ِت َِمغ َُنفتَقلونَ . َعَهيغ نَلا َتَُن َُقتيَولوَن الصعلالَة َِّاتعلا َرَعقلغ  .العل

َََرَجاتهلل عتنغَن َرِب تمغ ََِّم غفتَرةهلل َِّرتعغقهلل َكرتميهلل  َنوَن َحق ا َ َمغ  َم الغَوؤغمت َِ لَ تَك   (.2-9:ا نفال()أِّغ
نَللونَ : )الكهوللات العاكللرة - للَعونَ . قَللنغ أَفلغهَللَ  الغَوؤغمت للمغ يفت َصللالهتتتمغ َخاكت َِ َتَُن  َتَُن . العلل َِّالعلل

لمغ لتهَعَكلاةت فَلاعتَهونَ َِّ . َِمغ َعلنت الهع غلوت َمعغرتَ لونَ  َِ َتَُن  مغ َحلافت َونَ . العل ِت لمغ لتَفلَرِّجت َِ َتَُن  إتال َعهَلى . َِّالعل
للللَر َمهَللللومتنيَ  َِمغ َغيلغ َِمغ فَللللقتنلع َللللانَل للللَم أِّغ َمللللا َمَهَكللللوغ أميغ ِت للللمغ . أَعغَِّاجت َِ لَ تللللَك  َِ َذلتللللَك َفَأِّغ َفَوللللنغ ابلغحَل َللللى َِّرَا

ََِّنَ  للمغ َ َمانَلل. الغَعللا َِ َتَُن  مغ رَاَعللونَ َِّالعلل ِت للنت ِغ للمغ َعهَللى َصللَهَواهتتتمغ حَيَللافت َونَ . اهتتتمغ ََِّع َِ َتَُن  لَ تللَك . َِّالعلل أِّغ
ا َخالتَنِّنَ . َِمغ الغَوارتثَونَ  َِ َِمغ فتي َس  ََِّغ َتَُن َُرتثَوَن الغفترغ  (.11-1:ا ؤمنون()الع
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لللَيةت َرِب تلللمغ : )الكهولللات احلاَُلللة عشلللرة - لللنغ َخشغ لللمغ مت َِ َتَُن  لللفتَقونَ  إتنع العللل لللمغ . َمشغ َِ َتَُن  َِّالعللل
َنونَ  رتَكونَ . بتآَُاتت َرِب تمغ َُلؤغمت َِمغ بتَرِب تمغ ال َُشغ َتَُن  لَم . َِّالع َِ هَلةهلل أَنلع َِمغ َِّجت َتَُن َُلؤغَبوَن َملا آبَلوا َِّقَلهَلوبَل َِّالع
َعونَ  َيلغرَاتت ََِِّمغ َ َا . إتىَل َرِب تمغ رَاجت لَ تَك ََُسارتَعوَن يفت اِلغ  (.61-57: ا ؤمنون()َسابتَقونَ أِّغ
 بيان الكلمات

رة : الَيان ا ِّل - أن رسول اهلل صهى اهلل عهيه ِّسلهم  -ر ْ اهلل عنه  -عن أِّب ُِر
َتلَ : )قللال َغ َجَ بَلهَللَل الغَونغللل َغ جََ، ََِّمللنغ َأ للاغَ َعَة اهللت َغالتيَللةهلل . َمللنغ َخللاَو َأ للهغَعَة اهللت ! أالَ إنع ست أالَ إنع ست
َنعةَ   (.199()!ا غ

َرُلغَرَة : الَيان الثاين - َِ َصلهعى اهلل  -قَلاَل َرَسلوَل الهعلهت : قَالَ  -ر ْ اهلل عنه  -َِّعنغ َأِّبت 
ْت : إتنع الهعللَه بعللاىل قَللالَ : "-َعَهيغللهت ََِّسللهعَم  رغ ََن ِلت َِّلتي للا فَلَقللنغ آَذنلغحَللَه بتللاحلَغ َْ إتَِلع ! َمللنغ َعللا ََِّمللا بَلَقللرع

ِ  أَ  ْغ َعلَه، َعَغنتا بتَش َْ إتَِلع بتالنلعَوافتلات َحلىتع َأحت ََاَل َعَغلنتا َُلحَلَقلرع لَو َعَهيغلهت، ََِّملا َُلل َحبع إتَِلع اتعلا افلغحَلَر غ
َلا لَر بتلهت، ََُِّلَنَه العلِتت َُللَغطتَل ِبت َتا َُلَغصت َوَذ بتهت، ََِّبَصَرَه العل َتا َُسغ َََغَحَه َكنغَو مَسغَعَه الع هَلَه فَقتَذا َأحغ ، َِّرتجغ

نعهَ  ََ حَلَعاَذينت َ َعتي َا، َِّإتنغ َسأََل ت َ َعغطتيَلنعَه، َِّلَ تنت اسغ ْ ِبت  (.200!()العِتت مَيغشت
 

 "الرَّبَّانِيَّةِ "في مفهوم : الرسالة الخامية
 : معنى تربويٌّ ُكل يٌّ، وم طلح دعويٌّ شمولي، َيْجَمُا بين دقلتين" الربانية"وأن 
ى الرَّب  سبحانه؛ بتربية القلِب على توحيد ا  وتفريدَ، هي اِقْنِتَياُب إل: الولى

َخْشَيًة وُخُشـوعاً وَمَحبَّـًة، ومجاَهـدًة للـنف  فـي سـبيله؛ بتخليتهـا مـن بـاطن اإلاـم، وذلـَك 
 ".الِعْلُم با "هو 

وهـــــو قائـــــد  -بفـــــتح الـــــرا  وضـــــمها  –هـــــي اقنتيـــــاب إلـــــى الرَّبَّـــــاِن : والثانيـــــة
وق يكون ذلك إق بالتفقه فـي الـدين َأْحَكامـاً . مامة الدعوية، وهو معنى اإل(201)اليفينة
هو العالم الداعيـة الحكـيم، : وبدلك يكون الرباني". العلم بأمر ا "وهو معنى . وِحَكماً 

                                                           
 .ِّصححه ا لَاين يف صحي  ا امذ. رِّاه الجرمَا ِّاحلاكم  199
 .رِّاه الَخارا  200
 ".ربن"ماَة : لسان العْر. ن. ا فص   وِا :الرعبعاَن بفح  الراِ، ِّقيا  201
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: وق يكـون كـدلك إق إذا كـان عامعـاً للمعنيـين، أي. الدي يربي ب غار العلـم قبـل كبـاَر
اـــم إن هـــدا وذاَك قَ يكــــوُن إقَّ ". اإلمـــام"وهــــو معنـــى ". عاِلمـــاً بـــاِ ، عاِلمـــاً بـــأمر ا "

بالدخوِس في ابتال اِت الَعَمِل ِبَكِلَماِت اِ ، واقستجابِة ال َّاِدَقِة ِلِرَساقَتِِه، قـَْوقً وَعَمـاًل، 
 :في صالة العبد وخشوعه -أوس ما يتجلى  -وهو يتجلى 

 الكلمات
للَم َِّالَنََللوََِة مَثع َُلَقللوَل َمللا َكللاَن لتَََشلل: )الكهوللات ا ِّىل - كغ َْ َِّاحلَغ ر  َأنغ َُلؤغبتيَللَه الهعللَه الغكتحَللا

َلل َْ َِّمت َللا َكنغللَحمغ بَلعغَهَوللوَن الغكتحَللا ََِّنت الهعللهت ََِّلكتللنغ َكونَللوا َربعللانتي نَي مت للنغ  ًَا ِلت مت ا َكنللَحمغ لتهنعللاست َكونَللوا عتََللا
َرَسلللللونَ  رت بَلعغلللللَن إتذغ أَنلغلللللَحمغ َِّال َُلللللأغَمرََكَم َأنغ بَلحع . َبنغ ِّا الغَوالئتَكلللللَة َِّالنعَتي تلللللنَي أَرغبَابًلللللا أََُلللللأغَمرََكمغ بتلللللالغَكفغ ََ للللل خت
لللهتَوونَ  َِكمغ َرَسلللولهلل . َمسغ َولللة  مَثع َجلللآ كغ ْ  َِّحت لللنغ كتحَلللا يثَلللاَق النعَتي تلللنَي َلَولللا ِابَليغلللَحَكمغ مت ََ الهعلللَه مت َِّإتذغ َأَخللل

نَ  َاغ َعَهى َذلتَكمغ إتصغرتا قَلاَلوا أَقلغَررغنَلا قَلاَل َمَصن قهلل لتَوا َمَعَكمغ لَحَلؤغمت َغ َِأَقلغَررغَاغ ََِّأَخ نع بتهت َِّلَحَلنغَصرَنعَه قَاَل 
ِتنتُنَ  َنِّا َِّأَنَا َمَعَكمغ متنغ الشعا َِ لَقونَ . فَاكغ لمغ الغَفاست َِ لَ تلَك  : آل عولران()َفَونغ بَلَوىلع بَلعغلَن َذلتلَك َفَأِّغ

72-89.) 
َو : )ةالكهوات الثانيل - لَم الَسلحغ ِت هت َِّانت ََِّأكغ َِمغ ََُسلارتَعوَن يفت اإلتمثغت َِّالغَعلنغ َِّبَللَرن َكثتل اً م لنلغ

َو . لََتللل غَس َملللا َكلللانَواغ َُلعغَوهَلللونَ  لللَم الَسلللحغ ِت هت َ ََِّأكغ مثغ ََلللاَر َعلللن قَللللوغ تتَم اإلت َم الرعبعلللانتَيوَن َِّاَ حغ َِ لللا َِ لَلللوغالَ َُلنلغ
نلَ   (.61-69: ا ائنة()َعونَ لََت غَس َما َكانَواغ َُصغ

َِمغ َكَحلب  الهعللهت : )الكهولات الثالثلة - ًَا حيَتََلونَل ََِّنت الهعللهت أَنلَنا لنغ  ََ مت ل لنغ النعللاست َملنغ َُلحعخت َِّمت
َْ َأنع الغَقلوعَة لتهعل ا ََ َن الغَعل َتَُن أََهَووا إتذغ َُللَرِّغ َتَُن آَمَنوا َأَكَن َحَ ا لتهعهت ََِّلوغ بَلَرن الع يًعلا ََِّأنع الهعلَه َِّالع هت مجَت

ْت  ا ََ َْ . َكللنتَُن الغَعلل للََا َْ َِّبَلَقطعَعللوغ ِبتتللمغ اَ سغ ا ََ َتَُن ابلعََلَعللوا َِّرََأَِّا الغَعلل للنغ العلل َتَُن ابََتَعللوا مت . إتذغ بَلََلللرعأَ العلل
َِمغ َكَولللا بَلََللللرع  لللنلغ َتَُن ابلعََلَعلللوا لَلللوغ َأنع لَنَلللا َكلللرعًة فَلَنَحََللللرعأَ مت َم الهعلللَه أَعغَولللاَ َمغ َِّقَلللاَل العللل ِت لتَك َُلللرُت ََ نعلللا َكللل َ ِّا مت

نَي متَن النعارت  َارتجت َِمغ قت مغ ََِّما  ِت  (.167-165:الَقرة().َحَسرَات  َعَهيغ
نَللا بتللهت مَثَللرَات  َاغَحهتًفللا : )الكهوللات الرابعللة - َرجغ ًِ َفَأخغ ِت َمللا للَوا للَن السع َأملَغ بَلللَر َأنع الهعللَه أَنلغللَََل مت

لللا ََِّغرَابتيلللَب َسلللوهلَل أَلغوَ  َِ هلَل بتللليلهلل َِّمَحغلللرهلل َاغَحهتللل هلل أَلغَوانَل َلللالت َجلللَن لللنغ ا غَت لللا َِّمت َِ ْ  . انَل َِّا لللنغ النعلللاست َِّاللللنع َِّمت
لهلَل َغَفل َُت َِ إتنع الهعلَه َع َتهت الغَعَهَولا لنغ عتََلا َلا ََيغَشلى الهعلَه مت لتَك إتيع ََ َتَُن  إتنع . ورهلل َِّا َنلغَعا ت َاغَحهت هلل أَلغَوانََه َك العل

َلللاَرًة لَلللنغ  لللر ا ََِّعالنتيَلللًة َُلرغَجلللوَن جتت َِمغ ست نَلللا َْ الهعلللهت َِّأَقَلللاَموا الصعلللالَة َِّأَنلغَفَقلللوا اتعلللا َرَعقلغ هَلللوَن كتحَلللا .  بَلََلللورَ َُلحلغ
هتهت إتنعَه َغَفورهلل َكَكورهلل  َِمغ متنغ َفضغ َن َِمغ َأَجوَرَِمغ َََُُِّت  (.11-97: فاطر()لتيَلَوفل يَل
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 بيان الكلمات
ِت قَللالَ : الَيللان ا ِّل - ََا َكنعللا َمللَذ َرَسللولت الهعللهت َصللهعى : )عللن جَلل  بللن نفلل  َعللنغ َأِّبت الللنعرغ

ِت، مَثع قَالَ  ا َأَِّاَن ََيغحَلَهَس الغعتهغَم متَن النعاست َحىتع : "الهعه َعَهيغهت ََِّسهعَم، َفَشَخاَل بتَََصرتهت إتىَل السعَوا ََ َِ
نغَه عَ  ِ  اَل َُلقغنتَرِّا مت ْغ َنغَصارتاَ !" َهى َك ََ بغَن لََتين  ا غ َا نعا ََِّقنغ قَلرَأغنَا الغَقرغآَن  : فَلَقاَل عُت َكيغَ  ََيغحَلَهَس مت

َِنَللا َِنَا َِّأَبلغَنا رَأَنعللَه َِّلَنَلقغرتئَلنعللَه نتَسللا ََ : "فَلَقللالَ ! فَلَوالهعللهت لَنَلقغ َللا للنغ ! َثكتَهحغللَك أََمللَك َُللا عُت  إتنغ َكنغللَو َ ََعللَنَك مت
للات الغَونتُنَللةت  ِغ ِت َأ للا َِ َِمغ ! فَلَق للوَت َِّالنعَصللاَرن، َفَوللاَذا بَل غلل ت َعللنلغ َِ َتهت الحلعللوغرَاَة َِّاإلغتَنغتيللَا عتنغللَن الغيَل لل قَللاَل " َِ

َلَ : َجََليلغرهلل  ِت  َفَأخغ ََا لَوَذ إتىَل َملا َُلَقلوَل َأَخلوَك أَبَلو اللنعرغ َََة بغلَن الصعلامتوت قَلهغلَو َأاَل َبسغ رغبَلَه فَلَهقتيَو َعََلا
ِت  ََا َتا قَللاَل أَبَللو الللنعرغ للَن : قَللالَ . بتالعلل ثَلنعَك بتللَأِّعلت عتهغللم  َُلرغفَللَذ مت لل غَو َ ََحللن  ِت، إتنغ كت ََا َصللَنَق أَبَللو الللنعرغ

ًعا! اِلغََشو َ : النعاست  َن مَجَاَعة  َفالَ بَلَرن فتيهت َرَجالً َخاكت َخَا َمسغكت َك َأنغ َبنغ  (.202!()َُوكت
علامل بلاهلل َيشلى اهلل، لليس بعلامل : العهولاِ ثالثلة: كلان ُقلال: )عيينةِّقال سفيان بن 

ِّعامل بأمر اهلل لليس بعلامل . ِّعامل باهلل عامل بأمر اهلل َيشى اهلل، فَاك العامل الكاما. بأمر اهلل
 -بعهيقللا  -ِّأخللٍر الَخللارا يف صللحيحه  (203!()بللاهلل، ال َيشللى اهلل، فللَلك العللامل الفللاجر

َِ فقِلاَِ ": كونوا ربلانيني: )"هلل عنِوا، قالعن ابن عَاس ر ْ ا قلال. حهولا الربلاين اللَا : ُِّ
 (.204!()ُرِّب الناس بص ار العهم قَا كَاره

                                                           
اِ، ِّصلللححه ا لَلللاين يف صلللحي  سلللنن الجرملللَا  202 ِّرِّاه أمحلللن . رِّاه الجرملللَا ِّاحللللاكم علللن أِّب اللللنَر

ِّقال الشيخ كعيب ا رنا ِّ  يف بعيقله . ِّالنسائْ ِّالنارمْ ِّاحلاكم أُضا عن عوو بن مالك ا ككعْ
َا إسناَ قوا: "عهى ا سنن  ".حنُت صحي ، ِِّ

 .رِّاه النارمْ يف سننه، ِّالَيِقْ يف كعَه، ِّأبو نعيم يف احلهية 203
 .كحاْ العهم، باْ العهم قَا القول ِّالعوا   204

 )...(. جِاَ النفس أربذ مرابب : )قال ابن القيم رمحه اهلل

ُللن احلللق الللَا ال فللال   للا ِّال سللعاَة يف معاكللِا : إحللناِا   أن أاِللنِا عهللى بعهللم ا للنن، َِّ
أن أاِلنِا عهلى العولا بله بعلن عهوله، ِّإال : الثانيلة. إال به، ِّمىت فاهَتلا عتهغَوله كلقيو يف اللناُرن ِّمعاَِا

ا مل ُنفعِلللا أن أاِلللنِا عهلللى اللللنعوة إليللله ِّبعهيوللله ملللن ال : الثالثلللة. فوكلللَر العهلللم بلللال عولللا إن مل ُضلللِر
َل اهلل ملللن ا لللنن ِّالَينلللات، ِّال ُ نفعللله عهوللله ِّال ُنكيللله ملللن ُعهوللله، ِّإال كلللان ملللن اللللَُن ُكحولللون ملللا أنللل

ححولا ذللك كهله : الرابعة. عَاْ اهلل أن أاِنِا عهى الصل عهى مشاق النعوة إىل اهلل، ِّأذن اِلهلق، ُِّ
 .هلل
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رة : الَيان الثاين - صلهى اهلل عهيله قلال َرَسلول اهللت : قَالَ  -ر ْ اهلل عنه  -ِّعن أِّب ُِر
للنغ َعَوهتللهت َصللالَبََه، فَللقنغ َصللَهَحوغ فَلَقللنغ أفلغهَللَ  إنع أِّعَل َمللا حَيَاَسللَب بتللهت الَعَغللَن َُلللوغَ  القتَياَملل: )ِّسلهم ةت مت

للرَ  َْ ََِّخست َللَ ، َِّإنغ َفَسللَنتغ فَلَقللنغ َخللا َْ ! َِّأَنغ هلل، قَللاَل الللرع ْغ َضللحتهت َكلل للنغ َفرُت : بعللاىلفَللقنغ انلغللحَلَقاَل مت
َضلةت   لَن الَفرُت لا َملا انلغلحَلَقاَل مت َِ نلغ لَا مت َِاغ لتَعَنا ملن بطلو     فَلَيَكوع مَثع َبَكلوَن َسلائتَر أعغَوالتلهت  انغ ََرِّا 

ا ََ َِ  (205!()َعَهى 
قللاَل رسللوَل اهلل صللهى : قلالَ  - ر للْ اهلل عنلله - ِّعللن أنَللس  بلنت َمالتللك  : الَيلان الثالللت -

فللقنغ َصلَهَحوغ َصللَهَ  لَلَه َسللائتَر ! أِّعَل َملا حَيَاَسللَب بلهت العَللَن ُلوَ  القيامللةت الصعلالةَ : )اهلل عهيله ِّسللهم
(206!()َفَسَنتغ َفَسَن َسائتَر َعَوهتهت  َعَوهتهت، َِّإنغ 

َنَوللا َرَسللوَل الهعللهت َصللهعى الهعلله َعَهيغللهت ََِّسللهعَم : )َعللنغ رتفَاَعللَة بغللنت رَافتللذ  قَللالَ : الَيللان الرابللذ - بَليلغ
 َِ للا َقَضللى َصللاَلَبَه َجللا هَللَة َفَصللهعى، فَلَهوع َََخللَا َرَجللاهلل فَللأََبى الغقتَلغ لَللَه، إتذغ  َفَسللهعَم َعهَللى  َجللالتسهلل َِّحَنغللَن َحوغ

، فَلَقلللاَل لَلللَه َرَسلللوَل الهعلللهت َصلللهعى اهلل َعَهيغلللهت ََِّسلللهعمَ  : َرَسلللولت الهعلللهت َصلللهعى اهلل َعَهيغلللهت ََِّسلللهعَم ََِّعهَلللى الغَقلللوغ ت
لللبغ َفَصلللا ؛ فَقتنعلللَك ملَغ َبَصلللا   َِ َب َفَصلللهعى، َفَكَعلللَا َرَسلللوَل الهعلللهت َصلللهعى اهلل عَ ! ََِّعَهيغلللَك، اذغ َِ ََ َهيغلللهت فَللل

َِ َفَسلهعَم َعهَلى َرَسلولت الهعل ا، فَلَهوعا َقَضى َصاَلَبَه َجا َِ نلغ رتا َما َُعتيَب مت هت ََِّسهعَم َُلرغَمَق َصاَلَبَه، َِّاَل َُنغ
، فَلَقاَل َلَه َرَسوَل الهعهت َصلهعى اهلل َعَهيغلهت ََِّسلهعمَ  لبغ ََِّعَهيغلكَ : َصهعى اهلل َعَهيغهت ََِّسهعَم ََِّعَهى الغَقوغ ت َِ ، اتذغ

ت َأِّغ َثاَلثًللا، فَلَقللاَل الرعَجللاَ ! َفَصللا ؛ فَقتنعللَك ملَغ َبَصللا   للا َمللرعبَلنيغ َِ ََ للنغ ! َُللا َرَسللوَل الهعللهت : َفَأَعا َمللا عتَغللَو مت
ا ملَغ بَحتمع َصاَلَة َأَحنتَكمغ َحىتع َُ : َصاَلتت  فَلَقاَل َرَسوَل الهعهت َصهعى اهلل َعَهيغهت ََِّسهعمَ  َِ َتَل الغَوَ لوَِ  إتنلع سغ

َهيغللللهت  للللهت َِّرتجغ ت، َِّمَيغَسللللَ  بترَأغست للللرغفَلَقنيغ ُغللللهت إتىَل الغوت للللَه َََُِّن َِ للللَا َِّجغ  إتىَل َكَوللللا أََمللللَرَه الهعللللَه َعللللَع ََِّجللللاع، فَليَل غست
للرَ  للرَأَ َمللا بَلَيسع للَنَه، ََُِّلقغ ت، مَثع ََُكَل للَر الهعللَه َعللَع ََِّجللاع، َِّحَيغَوللَنَه َِّمَيَك  للَن الغَقللرغآنت اتعللا َعهعَوللَه الهعللَه  الغَكعغََلللنيغ مت

، مَثع َُلَقلولَ  َْ لحَلرغخت لَهَه ََِّبسغ يهت، مَثع ََُكَل َر ََُِّلرغَكَذ َحىتع َبطغَول تنع َمَفاصت
لَنَه، : َِّأَذتَن َلَه فت لَذ الهعلَه لتَولنغ محَت مسَت

َحوتَا قَائتًولا َحلىتع َُقتليَم َصلهغَََه، مَثع ََُكَل لَر ََُِّ  لَهَه مَثع َُسغ لَه، َحلىتع َبطغَول تنع َمَفاصت َِ لَن َِّجغ لَكَن َحلىتع مَيَك  سغ

                                                                                                                                                                      

فلللقن السللله   وعلللون عهلللى أن العلللامل ال . فلللقذا اسلللحكوا ِلللَه ا رابلللب ا ربلللذ صلللار ملللن الربلللانيني
عهوللل عولللا بللله، ُِّ فولللن عهلللم ِّعولللا ِّعهلللم فلللَاك ُلللنعى . هُسلللححق أن ُسلللوى ربانيلللا حلللىت ُعلللرو احللللق، ُِّ

 .1/11: عاَ ا عاَ البن القيم!( ع يوا يف مهكوت السواِّات
َتَا، َِّقَالَ   205 مت ِّصلححه الشليخ ا لَلاين . َحنتُتهلل َحَسنهلل غُرب: رِّاه النسائْ، ِّابن ماجه، ِّالجر 

 .يف صحي  ا امذ
 .ا امذِّصححه ا لَاين يف صحي  . رِّاه الطياليسْ، ِّالضياِ، عن أنس  206
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َعَنبتلللهت ََُِّقتللليَم َصلللهغَََه، مَثع ََُكَل لللَر فَليَ  لللَحوتَا قَاعتلللًنا َعهَلللى َمقغ ، َََُِّكَل لللَر فَليَلرغفَلللَذ َحلللىتع َُسغ َْ لللحَلرغخت لللَكَن ََِّبسغ سغ
 َْ حَلرغخت َه ََُِّسغ َِ ا ملَغ بَحتمع َصالَبَهَ فَقتَذا ملَغ َُلفغ . َحىتع مَيَك َن َِّجغ ََ َك َِ  (207!()َعاغ 

 في بيوت ا : الرسالة اليادسة
وأن المياعد هي صخرة العروج إلـى ا ، وَمَقـرَّاُت الـدعوة إلـى ا ، وأن الربـاط 
بها تعلما من علمائهـا وتعليمـا لشـبابها، وحفاظـا علـى أدا  ال ـلوات بجماعاتهـا؛ يـَُعـر ُ  

عل عالَ، وينشر ال الء في كـل قطـا ، ويوصـل الهـدم إلـى   القلَب با ، وي له بنوَر
فالمياعد هي ح ون اإليمان وقال  اإلسالم، منها ينطل  وإليها يرعا كل . كل البقا 

 :خير
 الكلمات  

لللََا هلل ) :الكهوللات ا ِّىل - للا متصغ َِ للَكاة  فتي للَواَِّاتت َِّاَ رغهت َمثَللَا نَلللورتهت َكوتشغ الهعللَه نَلللوَر السع
للََا َ  للنغ َكللَكَرة  َمََارََكللة  َعُلغَحونتللة  ال َكللرغقتيعة  َِّال  الغوتصغ ََر اٌّ َُوقَللَن مت للا َكوغَكللبهلل  َِ يفت َعَجاَجللة  الَََجاَجللَة َكأَنلع

 َِّ َِ لنتا الهعلَه لتنَلورتهت َملنغ ََُشلا ِغ َه نَارهلل نَورهلل َعَهى نَلور  َُل َِ ََِّلوغ ملَغ مَتغَسسغ ْ ا َُضت َِ ََ َعُلغحَل لرت َغرغبتيعة  ََُكا َْ َُضغ
ِ  َعهتيمهلل  ْغ ثَاَل لتهنعاست َِّالهعَه بتَكا  َك َلَه ََُسلَ َ   .الهعَه اَ مغ لا امسغ َِ َغَكَر فتي يفت بَلَيوت  أَذتَن الهعَه َأنغ بَلرغفَلَذ ََُِّل

للرت الهعللهت َِّإتقَللا ت ا َللاَرةهلل َِّال بَليغللذهلل َعللنغ ذتكغ ِتمغ جتت للي ِت للا بتالغ َللَنِّ  َِّاآلَصللالت رتَجللالهلل ال بَلهغ َِ ِت لَللَه فتي لصعللالةت َِّإتُحَللا
َْ َِّا َبغَصارَ  لنغ . الَعَكاةت ََيَاَفوَن َُلوغًما بَلحَلَقهعَب فتيهت الغَقَهو َِمغ مت لَن هَلوا َََُُِّت َسلَن َملا َعوت َِمغ الهعلَه َأحغ َل َُت ل لتَيكغ

  ْ َسا َِ بتَ  غت حت هتهت َِّالهعَه َُلرغَعَق َمنغ ََُشا  (.42-42:النور()َفضغ
َعلوَه َقاغ : )الكهوات الثانية - َغ ن  َِّا لكت َكمغ عتنغلَن َكلا  َمسغ لات َِّأَقتيَولوا ََِّجلوَِ أََملَر َرِّب  بتالغقتسغ

َُن َكَوللا بَللَنَأَكمغ بَلَعللوََِّنَ  للنَي لَللَه الللن  ََِّا . َاغهتصت َلل للمغ اجع َِ مغ الضعللالَلَة إتنلع ِت ًقللا َحللقع َعهَلليغ للَنن ََِّفرُت َِ ًقللا  َفرُت
ََِّنت الهعللل لللنغ  َِ مت لتيَلللا للَياطتنَي َأِّغ حَلللَنِّنَ الشع ِغ لللمغ َم َِ للََوَن أَنلع نَلللَحَكمغ عتنغلللَن َكلللا  . هت َِّحَيغست ََِّا عُت َََ  َخللل َُلللا بَلل ت آ

رتفتنيَ  رتَفوا إتنعَه ال حيَتَب الغَوسغ َربَوا َِّال َبسغ ن  ََِّكَهوا َِّاكغ  (.44-71:ا عراو()َمسغكت
 بيان الكلمات

َعوَ  َعنغ َعَغنت الهعهت : الَيان ا ِّل - َمنغ َسرعَه َأنغ َُلهغَقى : )قَالَ  –هلل عنه ر ْ ا -بغنت َمسغ
ََن ِبتتللنع  ِت الصعللَهَواتت َحيغللَت َُلنَللا للَؤاَل َِ للهتًوا فَلهغَيَحللافت غ َعهَللى  فَللقتنع الهعللَه َكللرََ  لتَنَتللي َكمغ ! الهعللَه َغللًنا َمسغ

ََنن َِنع متنغ َسَننت ا غ ََنن، َِّإتنلع ََِّلوغ أَنعَكلمغ َصلهعيغَحمغ يفت بَليَلوبتَكمغ َكَولا ! َصهعى الهعه َعَهيغهت ََِّسهعَم َسَنَن ا غ
                                                           

، ِّابن ماجه، ِّاحلاكم  207  .ِّصححه ا لَاين يف صحي  ا امذ. رِّاه أمحن، ِّالنسائْ، ِّأبو َاَِّ
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َحمغ َسنعَة نََتي َكمغ َلَضَههغحَ  ، ََِّلوغ بَلرَكغ َحمغ َسنعَة نََتي َكمغ ا الغَوَحَخه َ  يفت بَليغحتهت لَحَلرَكغ ََ َِ ََِّما متنغ َرَجا  ! مغ ََُصه ْ 
لللَن إتىَل  لللوَر، مَثع َُلعغوت َِ لللَن الَط ست لللَر فَلَيحغ ِع نت؛ إتالع َكحَلللَب الهعلللَه لَلللَه بتَكلللا  َُلَحَط َتهت الغَوَسلللاجت للل َِ لللنغ  ن  مت لللكت َمسغ

َلا َسلي َ ةً  َََرَجلًة، َِّحَيَلَا َعنغلَه ِبت َا  ا َحَسَنًة، ََُِّلرغفَلَعَه ِبت لا . َخطغَوة  ََيغطَوَِ َِ ََِّلَقلنغ رَأَُلغحَلنَلا ََِّملا َُلَحَخهعلَ  َعنلغ
ت، َحلللىتع َُلَقللللاَ  يفت   ََِّلَقلللنغ ! إتالع َمنَلللافتقهلل َمعغهَلللوَ  النل َفلللاقت  َ اللللرعَجَهنيغ ََن بَللللنيغ لللا َِ َكلللاَن الرعَجلللَا ُلَلللؤغَبى بتلللهت َُل

 (208!()الصع   
َرُلغلللَرَة : الَيلللان الثلللاين - َِ َأنع َرَسلللوَل الهعلللهت َصلللهعى الهعللله َعَهيغلللهت  -ر لللْ اهلل عنللله  -َعلللنغ َأِّبت 
رت أثلغَقَا الصعاَلةت عَهى الغَوَنافتقتنَي صَ : )ََِّسهعَم قَالَ  ِت َِّصاَلَة الَفكغ َولا ! اَلَة العتَشا ِت ِّلو َُلعغَهَولوَن َملا في

، مث أنغطَهتلَق !  َبَلوغمَهَا ََِّلوغ َحَغواً  َو أنغ آَمَر بالصعاَلةت فَلحَلَقاَ  مث آَملَر َرَجلالً فَلَيَصله ْ بالنعلاست َِّلَقنغ مَهَوغ
للل ؛ إىل قَللللوغ   الَ َُشغ لللنغ َحطَلللب  لللمغ َحلللََ هلل مت َِ َِمغ َمعتلللْ بترتَجلللال  َمَع مغ بَليَلللوبَل ِت َنَِّن الصعلللالَة فَلللَأَحر َق َعهَللليغ َِ

 (209()!بتالنعارت 
َرُلغللَرَة : الَيللان الثالللت - َِ َأنع َرَسللوَل الهعللهت َصللهعى الهعلله َعَهيغللهت  -ر للْ اهلل عنلله  -َعللنغ َأِّبت 
طَاَُا ََُِّلرغ : )ََِّسهعَم قَالَ  َََلَكمغ َعَهى َما مَيغَحو الهعَه بتهت اِلَغ بَلَهى َُلا َرَسلوَل : َفَذ بتهت النعَرَجاتت  قَاَلواَأاَل َأ

نت، َِّانغحت َلللاَر الصعلللاَلةت بَلعغلللَن : قَلللالَ ! الهعلللهت  َطَلللا إتىَل الغَوَسلللاجت لللَرَة اِلغ لللََاَغ الغَوَ لللوِت َعهَلللى الغَوَكلللارتهت، ََِّكثلغ إتسغ
لتَكَم الر بَا َ . الصعالةت  ََ لتَكَم الر بَا َ ! َف ََ لتَكَم الر بَا َ ! َف ََ  (.210!()َف

َرُلغللَرَة : الَيللان الرابلللذ - َِ قَللاَل َرَسلللوَل الهعلللهت َصلللهعى اهلل : قَلللالَ  -ر لللْ اهلل عنللله  -َعلللنغ َأِّبت 
ْت َُلللوغ ت : )َعَهيغللهت ََِّسللهعمَ  للنغ َكللَر ْت الللَننلغَيا نَلفعللَس الهعللَه َعنغللَه َكرغبَللًة مت للنغ َكللَر َمللنغ نَلفعللَس َعللنغ َمللؤغمتن  َكرغبَللًة مت

لَرةت  ََِّمنغ . الغقتَياَمةت  خت لر  َُسعلَر الهعلَه َعَهيغلهت يفت اللَننلغَيا َِّاآلغ لهتًوا َسلحَلَرَه الهعلَه . َُسعَر َعهَلى َمعغست ََِّملنغ َسلحَلَر َمسغ
َرةت  خت يلهت . يفت الَننلغَيا َِّاآلغ ًقلا َُلهغلَحوتَس . َِّالهعَه يفت َعوغنت الغَعَغنت َما َكاَن الغَعَغَن يفت َعوغنت َأخت ََِّملنغ َسلَهَك طَرُت

َنعللةت فتيلل ًقللا إتىَل ا غ َا الهعللَه لَللَه بتللهت طَرُت ِع هَللوَن  . هت عتهغًوللا َسلل للنغ بَليَللوتت الهعللهت َُلحلغ َحَوللَذ قَلللوغ هلل يفت بَليغللو  مت ََِّمللا اجغ
َللللَة، ََِّحفعللللحلغ  َم الرعمحغ َِ للللَيحلغ للللكتيَنَة، ََِّغشت َم السع ِت ََلَللللوغ َعهَلللليغ َِمغ، إتالع نَل للللنَل َْ الهعللللهت، ََُِّلَحَناَرَسللللونََه بَليلغ َم َِ كتحَللللا

َم الهعَه فتيَونغ عتنغَنهَ  رت غ بتهت َنَسََهَ . الغَواَلئتَكَة، َِّذََكَرَِ  (.211!()ََِّمنغ َبطعأَ بتهت َعَوَهَه ملَغ َُسغ
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لل ت  عللن: الَيللان اِلللامس - َِ ََللَة بغللنت َعللامتر  ا َغ خللٍر عهينللا ): قللال -ر للْ اهلل عنلله  - َعقغ
أََُكمغ حيب أن َُل غلَنَِّ َكلاع َُللوغ   إىل : ن يف الَصفعةت فقالِّحن -َصهعى اهلل َعَهيغهت ََِّسهعَم  -رسول اهلل 

لللرَاَُِّغنت  َملللاَُِّغنت َعِغ ت َكوغ نغلللَه بنَلللاقَلحَلنيغ َ مت ؛ فيَلللأغتت مَهَا ب للل  إمثغ  بلللاهلل علللَ (212)بَطغَحلللاَن أِّ الَعقتيلللقت ََ ، َُأَخللل
لللم   قلللالوا َِّ أحلللنََكم كلللاع َُلللللوغ   إىل فَلللَهنغ َُل غلللنَ : قلللال! َكَهنَلللا ُلللا رسللللوَل اهلل: ِّجلللا، ِّال َقطغلللذت َرحت

لللنغ نلللاقحني لللرهلل لَلللَه مت ْت اهلل علللَع ِّجلللاع؛ َخيلغ نت؛ فيَلللحَلَعهعَم آُحلللني ملللن كتحَلللا لللكت ِّثَلللالذهلل خللل هلل لللله ملللن ! ا سغ
، ِّأرغبذهلل َخيلغرهلل َلَه متنغ أرغبذ   ِتنع متَن اإلبتات ! ثالذ  َت  (213!()ِّمتنغ أعغَنا

 في أدا  حقوو ا  المالية: الرسالة اليابعة
ًكاة، وأن إيمان العبـد ق يكمـل  وأنَّ  إقاَم ال الة في اإلسالم مقروٌن أبداً بَّيتا  ال

حتــى يكــون مــن المنفقــين فــي ســبيل ا ؛ لن حقيقــة اإلخــالص ق تكــون إق بتوحيــد ا  
وأقَّ ربانيــة إق !" المــاس مــاس ا ، والبشــر ميــتخلفون فيــه"فــي المــاس، علــى قاعــدة أن 

ًكوات وفي كل وعوَ الخير! بمجاهدِة ُشح  النف   :وتطهيرها باقنفاو في م ار  ال
 الكلمات

َهفتنَي فتيللهت : )الكهوللات ا ِّىل - للَحخغ نَللوا بتالهعللهت ََِّرَسللولتهت َِّأَنغفتَقللوا اتعللا َجَعَهَكللمغ َمسغ َتَُن . آمت فَالعلل
رهلل َكَت هلل  نغَكمغ َِّأَنلغَفَقوا َ َمغ َأجغ  (.7:احلنُن.()آَمَنوا مت

َواَ َمغ يفت َسَتيات الهعهت َكَوثَلات َحَعلة  أَنلغََحَلوغ َسلَغَذ : )نيةالكهوات الثا - َتَُن َُنفتَقوَن أَمغ َمَثَا الع
للذهلل َعهتلليمهلل  َِ َِّالهعللَه َِّاست ائَللَة َحَعللة  َِّالهعللَه ََُضللاعتَ  لتَوللنغ ََُشللا َتَُن َُنفتَقللوَن . َسللَنابتَا يفت َكللا  َسللنغََلَهة  مت العلل

لللَواَ َمغ يفت َسلللَتي لللَرَِمغ عتنغلللَن َرِب تلللمغ َِّال َخلللوغوهلل أَمغ ات الهعلللهت مَثع الَ َُلحغَتَعلللوَن َملللا أَنَفَقلللوا َمن لللا َِّال أًَذن َ َلللمغ َأجغ
َِمغ حَيغََنَونَ  مغ َِّال  ِت لا أًَذن َِّالهعلَه َغل تٌّ َحهتليمهلل . َعَهيغ َِ لنغ َصلَنَقة  َُلحغََلَع لرهلل مت َُلا . قَلوغلهلل َمعغَرِّوهلل ََِّم غفتَرةهلل َخيلغ

للا ا َِ َِ النعللاست َِّال ُلَللؤغمتَن أََُل َتا َُنفتللَق َمالَللَه رتئَللا َتَُن آَمنَللوا الَ بَلَغطتهَللوا َصللَنقَابتَكمغ بتللالغَون  َِّاَ َذن َكالعلل لعلل
لنت  هلْل َفَأَصلابََه َِّابتلاهلل فَلحَلرََكلَه َصلهغًنا ال َُلقغ َوان  َعَهيغلهت بَللرَا رت َفَوثَلَهَه َكَوَثات َصفغ هَلى َرَِّن عَ بتالهعهت َِّالغيَلوغ ت اآلخت

نَ  نتا الغَقوغَ  الغَكافترُت ِغ ِ  اتعا َكَسََوا َِّالهعَه الَ َُل ْغ َِ َمرغَ لاةت الهعلهت . َك لَواَ ََم ابغحت َلا َتَُن َُنفتَقلوَن أَمغ ََِّمثَلَا العل
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اسم ِّاَ قْر : ِّأما بَطغَحان فِو. ِم فقراِ ا ِاجُرن كانوا َُيحون با سكن النَوا: أِا الَصفعةت   
ْ: ِّناقحان َكوغَماَِّانت . ا نورة، ِّكَلك العقيق مثهها نُنة  َنا ت العالية: بثنية كوماِ، ِِّ . الناقة الع يوة الس 
راِ  .ُع  مسينة، متيا إىل الَياه من الس َونت : ِِّع

213
 .رِّاه مسهم ِّأبو َاَِّ ِّأمحن ِّابن حَان ِّالَيِقْ ِّالطلاين  



 181 

ت فَلل للعغَفنيغ للا  ت َِ ا َِّابتلاهلل َفآبَللوغ َأَكَه َِ مغ َكَوثَللات َجنعللة  بترَبلغللَوة  َأَصللابَل ِت لل للنغ أَنلغَفست ا َِّابتللاهلل َِّبَلثغَتيحًلا مت َِ للَلغ قتنغ ملَغ َُصت
َا بَلعغَوَهوَن َبصت هلل  لا . َفَطاٌّ َِّالهعَه مت َِ لن حَتغحت ْ  جَتغرتا مت أََُلَوََ َأَحنََكمغ َأن َبَكوَن َلَه َجنعةهلل م ن يفعتيا  َِّأَعغَنا

للن َكللا  الثعَوللرَاتت ََِّأَصللابََه الغكتََلللَر َِّلَللَه َذر ُعللةهلل َ لل للا مت َِ للاَر لَللَه فتي َِ ا إتعغَصللارهلل فتيللهت نَللارهلل ا َنلغ َِ َِ َفَأَصللابَل َعَفا
لللَرِّنَ  َ اله لللَه َلَكلللَم اآلَُلللاتت َلَعهعَكلللمغ بَلحَلَفكع لتَك َُلََللللني  ََ حَلَرقَلللوغ َكللل لللنغ . فَاحغ َتَُن آَمنَلللوا أَنفتَقلللوا مت لللا العللل َِ َُلللا أََُل
َنا َلَكمغ متَن اَ رغهت َِّال بَلَيوعوَ  َرجغ َتُلهت طَي ََاتت َما َكَسَغَحمغ َِّاتعا َأخغ َحمغ بتآخت نغَه بَنفتَقوَن ََِّلسغ ََتيَت مت وا اِلغ

ينهلل  ِت َِّالهعلَه . إتاَل َأنغ بَل غوتَضوا فتيهت َِّاعغَهَووا َأنع الهعَه َغ تٌّ محَت َشلا َر ََُِّلأغَمرََكمغ بتالغَفحغ الشعيغطَاَن َُعتنََكمغ الغَفقغ
للذهلل  للالً َِّالهعللَه َِّاست نغللَه ََِّفضغ َوللَة فَلَقللنغ . َعهتلليمهلل َُعتللنََكمغ َم غفتللَرًة مت َِ ََِّمللنغ ُلَللؤغَت احلغتكغ َوللَة َمللنغ ََُشللا ُلَللؤغتت احلغتكغ

ْت  لَللوا ا َلغََللا َعكعَر إتالَ أِّغ للرًا َكثتلل ًا ََِّمللا َُلل َ َخيلغ ر  فَللقتنع الهعللَه . أِّتت َغ للنغ نَلل رغَاغ مت ََ للنغ نَلَفَقللة  َأِّغ نَلل للَحمغ مت ََِّمللا أَنَفقغ
للنغ  َِ . أَنَصللار   َُلعغَهَوللَه ََِّمللا لته عللالتوتنَي مت للا الغَفَقللرَا َبوَِ للا َِّبَلؤغ َْ َِّإتنغ َجغَفوَِ لل

ِت للا  َغللَنِّا الصعللَنقَاتت فَنتعتوع إتنغ بَل
َلا بَلعغَوهَلوَن َخَتل هلل  َو َخيلغرهلل َلَكمغ َََُِّكف رغ َعنغَكمغ متنغ َسي َ ابتَكمغ َِّالهعَه مت َِ َِمغ ََِّلكتلنع . فَل لَنا َِ لَليغَس َعَهيغلَك 

نتا َمنغ َُ  ِغ هت الهعهت ََِّما بَنفتَقلوا الهعَه َُل َِ َِّجغ َكمغ ََِّما بَنفتَقوَن إتالَ ابغحتَ ا َِ ََِّما بَنفتَقوا متنغ َخ غ  َفهَنَفست َشا
للنغ َخلل غ  ُلَللَووع إتلَلليغَكمغ َِّأَنلغللَحمغ الَ َب غَهَوللونَ  للَحطتيَعوَن . مت للَرِّا يفت َسللَتيات الهعللهت ال َُسغ صت َتَُن َأحغ ِت العلل لتهَفَقللرَا

َافًاَ رغبًا يفت  أََلوَن النعاَس إتحلغ َِمغ ال َُسغ يَوا َِمغ بتست َِ متنغ الحلعَعَف ت بَلعغرتفَل َا أَغغنتَيا ِت َا َِمغ ا غ ََل   اَ رغهت حَيغست
لر ا ََِّعالَ . ََِّما بَنفتَقوا متنغ َخ غ  فَقتنع الهعَه بتهت َعهتيمهلل  لارت ست َِ لَواَ َمغ بتالهعيغلات َِّالنلع َتَُن َُنفتَقلوَن أَمغ لمغ العل َِ نتيَلًة فَلَه

َِمغ حَيغََنَونَ  مغ َِّال  ِت َرَِمغ عتنغَن َرِب تمغ َِّال َخوغوهلل َعَهيغ  (.972-961: الَقرة.()َأجغ
ِ  فَقتنع الهعَه : )الكهوات الثالثة - ْغ عا حتَتََوَن ََِّما بَلنغفتَقوا متنغ َك

ع َحىتع بَلنغفتَقوا ات َلنغ بَلَناَلوا الغلت
 (.29:انآل عور ()بتهت َعهتيمهلل 

للَوا تتمغ َُلَغحَل َللوَن : )الكهوللات الرابعللة - مغ َِّأَمغ َتَُللارتِت للن  رتَجللواغ مت َتَُن َأخغ َن العلل رُت للاجت َِ ِت الغَو لتهغَفَقللرَا
َتَقونَ  لللَم الصعلللا َِ لللَواناً ََُِّنَصلللَرَِّن الهعلللَه ََِّرَسلللوَلَه أِّل تلللَك  لللالً م لللَن الهعلللهت َِّرت غ اَر . َفضغ َتَُن بَلََللللوع ِّا اللللنع ِّالعللل

مغ َِّاإلت  ِت لاَجَر إتلَليغ َِ ِتمغ حيَتََوَن َمنغ  مغ َحاَجلًة ا علا أِّبَلواغ . ميَاَن متن قَلَغهت َُِّلَلؤغثتَرَِّن . َِّال أَتلَنَِّن يفت َصلَنِّرتِت
مغ ََِّلو َكاَن ِبتتمغ َخَصاَصَة َ  ِت هتَحلونَ . َعَهى أَنَفست لَم الغَوفغ َِ ل تَك  هت َفَأِّغ : احلشلر()ََِّمن َُوَق َك ع نَلفغست

8-2.) 
للا يفت َسللَتيات الهعللهت : )لكهوللات اِلامسللةا - َِ َب َِّالغفتضعللَة َِّال َُنفتَقونَل َِ َع نتللَََِّن اللل َتَُن َُكغ َِّالعلل

ْ  أَلتيم   ا ََ َِمغ بتَع لوَرَِمغ . فَلََش رغ َِ َِمغ ََِّأ َِمغ ََِّجَنوبَل َِ ََا َا جت َون ِبت نعَم فَلَحكغ َِ ا يفت نَارت َج َِ َُلوغَ  حَيغَوى َعَهيلغ
َغَاغ  ا َما َكنَل ََ نتََِّنَ  َِ َِّقوا َما َكنَحمغ َبكغ ََ َكمغ َف  (.15-12:الحوبة!() َنَفست
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َرُلغلللَرَة : الَيلللان ا ِّل - َِ َأنع َرَسلللوَل الهعلللهت َصلللهعى الهعللله َعَهيغلللهت  -ر لللْ اهلل عنللله  -َعلللنغ َأِّبت 
للللب  طَي للللب  : )ََِّسللللهعَم قَللللالَ  للللنغ َكسغ للللَرة  مت ََللللَا اهللَ إالع الطعي للللَب َِّ  -الَ َُلَحَصللللنعَق َأَحللللنهلل بتَحوغ إتالع  -الَ َُلقغ

َََللل ثغلللَا ا غ لللا َكَولللا ُلَلللَرِّب  َأَحلللنََكمغ فَلهَلللوعَه َأِّغ قَلَهوَصلللَه؛ َحلللىتع َبَكلللوَن مت َِ ينتلللهت فَليَلَرب ي ا الهعلللَه بتَيوت َِ ََ ات َأِّغ َأَخللل
 (.214!()أَعغَ مَ 
َرُلغللَرَة َأنع َرَسللوَل الهعللهت َصلل: الثللاين: الَيللان - َِ الَ َحَسللَن إتالع يفت : )هعى الهعلله َعَهيغللهت ََِّسللهعَم قَللالَ َعللنغ َأِّبت 

ت  َعَه َجللارهلل لَللَه فَلَقللالَ : اثلغَنحَلللنيغ للارت، َفَسللوت َِ َِ النلع َِ الهعيغللات َِّآنَللا هَللوَه آنَللا للَو َُلحلغ َِ : َرَجللا  َعهعَوللَه الهعللَه الغَقللرغآَن، فَل
َ فَلاَلنهلل؛ فَلَعوتهغلَو  ثغَا َملا أِّتت ثغلَا َملا َُلعغَولاَ لَيغَح ت أِّبتيَو مت هتَكلَه يفت ! مت ِغ لَو َُل َِ ََِّرَجلا  آبَلاَه الهعلَه َملاالً فَل

ق   ثغَا َما َُلعغَواَ : فَلَقاَل َرَجاهلل ! احلَغ َ َفاَلنهلل؛ فَلَعوتهغَو مت ثغَا َما أِّتت  (215!()لَيغَح ت أِّبتيَو مت
للَعوَ  : الَيللان الثالللت - للْ الهعلله َعنغلله  -َعللنت ابغللنت َمسغ ع َصللهعى الهعلله َعَهيغللهت مسَت : )قَللالَ  –َر ت عغللَو النعلليبت

ت : ََِّسهعَم َُلَقولَ  َلق  : الَ َحَسَن إتالع يفت اثلغَنحَلنيغ َهَكحتلهت يفت احلغ َِ ََِّرَجلا  ! َرَجا  آبَاَه الهعَه َماالً َفَسلهعطََه َعهَلى 
ا َِ َا ََُِّلَعه َو ْ ِبت َو َُلقغضت َِ َوًة فَل كغ  (216.()آبَاَه الهعَه حت

لللرة ر لللْ اهلل عنللله :الَيلللان الرابلللذ - ََ بتلللاَلاًل، : )علللن أِّب ُِر أن النللليبع صلللهى اهلل عهيللله ِّسلللهم َعلللا
ٍَ َلَه َصَلاً متنغ مَتغلر   َر ا َُلا بتلاَلَل  قلالَ : ، فقلالَ (217)فَأخغ ََ َعَخرغبَلَه للَك َُلا َرَسلوَل اهلل: َملا ِل : قلالَ ! ا

للللنعَم  أنغفتللللقغ  َِ للللنغ ذتا الَعللللرغإت أَمللللا َجغَشللللى أنغ َأغَعللللَا لَللللَك َقَللللارهلل يف نَللللارت َج َُللللا بتللللاَللَ َِّالَ َجغللللَل مت
 (218!()إقغاَلالً 

                                                           
رَ : ِّالَفَهوَ . محفق عهيه  214 ِغ  .النعاَقَة الشعابعةَ : َهو َ ِّالقَ . ِو الغَو
 .رِّاه الَخارا  215
و مَتَ   مثا ما لتهغَو غَحََات . ال َطة: ِّا راَ باحلسن ِنا. محفق عهيه  216 لَا أملر حسلن، ِّلله نيحله. ِِّ فلقن . ِِّ

و احلسن ا َمو ! مت ع عِّاَ ا عنه فَلك حرا  ِِّ! 
لللْ: الَصللللََلرَ   217 رَة، ِِّ لللذ ملللن الطعلللا : مجلللذ َصلللَلغ ، بعضللله فلللوق بعلللل عهلللى ِي لللة  َملللا مجَت بلللالَ َكيغلللا  ِّال َِّعغن 

 (.صل: )لسان العْر. ن. الَكوَمة
َار، ِّالَيِقلْ يف الشلعب، ِّأبلو رِّاه أبو ُعهى يف مسننه، ِّالطلاين يف الكَ  ِّا ِّسا  218 ، كوا رِّاه الَل

 .غيبِّصححه ا لَاين يف السهسهة الصحيحة، ِّيف صحي  ا امذ، ِّيف صحي  الجر . نعيم يف احلهية
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ر  الص ن ُق : الَيان اِلامس - َِ بتنغوت أِّبت َبكغ َا قَلاَل َرَسلوَل : قَالَلوغ  –ر ْ اهلل عنِوا  –َعنغ َأمسغ
ِللا أُضللا أنلله ِّيف رِّاُللة أخللرن عن( 219()!الَ بَللوكتْ فَليَللوَكى َعَهيغللكت ): الهعللهت َصللهعى الهعلله َعَهيغللهت ََِّسللهعمَ 
ْ َأِّغ أَنغفتقتللْ: )صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم قللال للحت للْ َأِّت اتنغضت َْ الهعللَه َعَهيغللكت ! اتنلغَفحت لل صت للْ فَلَيحغ ! َِّالَ حَتغصت
َْ الهعَه َعَهيغكت   (.220()َِّالَ َبوعتْ فَلَيوعت

َرُلغَرَة : الَيان الساَس - َِ َ  َرَسوَل الهعهت َصهعى الهع  -ر ْ اهلل عنه  –َعنغ َأِّبت  ه َعَهيغلهت ََِّسلهعَم أن   
َتاَلنت فَليَلَقللوَل َأَحللَنمَهَا: )قللال ََ فتيللهت إتالع َمَهَكللانت َُلنغلل للَتَ  الغعتََللا للنغ َُلللوغ   َُصغ للمع أَعغللات َمنغفتقلللاً : "َمللا مت َِ الهع
َخرَ !" َخَهفاً  كاً بَلَهفاً : "ََُِّلَقوَل اآلغ َِمع أَعغات اَغست  (.221!"()الهع

َتُنهلل يف أن النععغوَ : الرسالة الثامنة  َة 
ْ منار النُن ِّالنعوة، ِّأهنا بحهخال  ِّأن أصول اإلسال  ثابحةهلل إميانًا ِّعواًل، ِِّ
ة يف اإلسال  بابعة  ة، ِّأن الوعَو الننيُو أَساسًا يف معرفة اهلل، ِّالحفقه يف احلقائق ا خرُِّ
رت  ة، ِّالعكس غ  صحي ، ِّأن صحة أا عوا إسالمْ إيا بححنَ بتَقنغ لهوعَو ا خرُِّ

َمًة َِّجََهقاً اربَاط نغ  :ه ِبا خت
 الكلمات

قَ . ُقْل ِإنَّ َصالِتي َوُنُيِكي َوَمْحَياْي َوَمَماِتي لِلَِّه َرب  اْلَعاَلِمينَ : )الكلمات الولى -
 (.163-162:النعام()َشرِيَك َلُه َوِبَدِلَك أُِمْرُت َوأَنَا َأوَُّس اْلُمْيِلِمينَ 

َنا ِإلَْيَك َوَما  َشَرَ  َلُكمْ : )الكلمات الثانية - يِن َما َوصَّى ِبِه نُوًحا َوالَِّدي َأْوَحيـْ ِمَن الد 
يَن َوق تـَتَـَفرَُّقوا ِفيِه َكبـَُر َعَلى اْلُمْشرِِكيَن  َراِهيَم َوُموَسى َوِعيَيى َأْن َأِقيُموا الد  َنا ِبِه ِإبـْ َوصَّيـْ

َوَما تـََفرَُّقوا ِإق ِمْن بـَْعِد . َيَشاُ  َويـَْهِدي ِإلَْيِه َمْن يُِنيبُ  اللَُّه َيْجَتِبي ِإلَْيِه َمنْ . َما َتْدُعوُهُم ِإلَْيهِ 
نَـُهْم  نَـُهْم َوَلْوق َكِلَمٌة َسبَـَقْت ِمْن رَب َك ِإَلى َأَعل  ُمَيم ى َلُقِضَي بـَيـْ َما َعا ُهْم اْلِعْلُم بـَْغًيا بـَيـْ

                                                           
ِت : ، أا"أِّغَكللى"ِلو فتعغلَا ( بَللوكتْ: )ِّقولله. محفلق عهيله  219 ِت  -ربلا فلم الوتَعللا لَقا ِّكلنه بللاِليا؛  -أِّ الس 

 .قصن احلف  ِّاالَخار
للل َ . الغَولللنغ َ : ِّاللللنلعفغ َ . محفلللق عهيللله  220 ًِ، أا. ِّكالمهلللا معللل  العطلللاِ. الصعلللبَ : ِّالنعضغ َعلللى َُلللوعتْ إَُعلللا : ِّأِّغ

ِت َِّمنَلَعهَ  أمغَسَك ا اَل يف  . الوتَعا
 .محفق عهيه  221
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َفِلَدِلَك فَادُْ  َواْسَتِقْم َكَما . َلِفي َشكٍّ ِمْنُه ُمرِيب  َوِإنَّ الَِّديَن ُأورِاُوا اْلِكَتاَب ِمْن بـَْعِدِهْم 
َنُكمْ  ًََس اللَُّه ِمْن ِكَتاب  َوأُِمْرُت َلْعِدَس بـَيـْ اللَُّه . أُِمْرَت َوق تـَتَِّبْا َأْهَواَ ُهْم َوُقْل آمنُت ِبَما أَنـْ

َنُكمْ . لََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكُم َأْعَماُلُكمْ . رَبـ َنا َورَب ُكمْ  نَـَنا َوبـَيـْ نَـَنا َوِإلَْيِه . َق ُحجََّة بـَيـْ اللَُّه َيْجَمُا بـَيـْ
 (.15-13:الشورم()اْلَمِ يرُ 

ِإْذ رََأم نَارًا فـََقاَس َلْهِلِه اْمُكُثوا ِإن َي . َوَهْل أَتَاَك َحِديُ  ُموَسى: )الكلمات الثالثة -
َها ِبَقبَ  فـََلمَّا أَتَاَها نُوِدي يَا .    َأْو َأِعُد َعَلى النَّاِر ُهًدمآَنْيُت نَارًا َلَعل َي آتِيُكْم ِمنـْ

َوأَنَا اْختَـْرُتَك فَاْسَتِمْا ِلَما . ِإن َي أَنَا رَب َك فَاْخَلْا نـَْعَلْيَك ِإنََّك بِاْلَواِد اْلُمَقدَِّ  طًُوم. ُموَسى
ِإنَّ اليَّاَعَة آتَِيٌة َأَكاُد . ِني َوَأِقِم ال َّالَة ِلدِْكِريِإنَِّنَي أَنَا اللَُّه ق ِإلََه ِإق أَنَا فَاْعُبدْ . يُوَحى

َُ . ُأْخِفيَها لُِتْجًَم ُكل  نـَْف   ِبَما َتْيَعى َها َمْن ق يـُْؤِمُن ِبَها َواتَـَّبَا َهَوا َفال َيُ دَّنََّك َعنـْ
تَـْرَدم  (.16-9: طه.()فـَ

آِس ِفْرَعْوَن َيْكُتُم ِإيَمانَُه أَتـَْقتـُُلوَن رَُعاًل َأْن َوقَاَس رَُعٌل ُمْؤِمٌن ِمْن : )الكلمات الرابعة -
َعَلْيِه َكِدبُُه َوِإْن َيُك صَ  اِدقًا يـَُقوَس رَب َي اللَُّه َوَقْد َعا ُكْم بِاْلبَـيـ َناِت ِمْن رَب ُكْم َوِإْن َيُك َكاِذبًا فـَ

يَا قـَْوِم َلُكُم . ي َمْن ُهَو ُمْيِرٌ  َكدَّابٌ ِإنَّ اللََّه ق يـَْهدِ . ُيِ ْبُكْم بـَْعُ  الَِّدي يَِعدُُكمْ 
اْلُمْلُك اْليَـْوَم ظَاِهرِيَن ِفي اَلْرِإ َفَمْن يَنُ ُرنَا ِمْن بَْأِ  اللَِّه ِإْن َعا نَا؟ قَاَس ِفْرَعْوُن َما 

يَا قـَْوِم ِإن َي َأَخاُ  َوقَاَس الَِّدي آَمَن ! ُأرِيُكُم ِإق َما َأَرم َوَما َأْهِديُكُم ِإق َسِبيَل الرََّشادِ 
ِمْثَل َدْأِب قـَْوِم نُوء  َوَعاد  َوَاُموَد َوالَِّديَن ِمْن بـَْعِدِهْم َوَما اللَُّه . َعَلْيُكْم ِمْثَل يـَْوِم اَلْحًَابِ 

ُمْدِبرِيَن َما َلُكْم ِمَن  يـَْوَم تـَُول ونَ . َويَا قـَْوِم ِإن َي َأَخاُ  َعَلْيُكْم يـَْوَم التـََّنادِ . يُرِيُد ظُْلًما لِْلِعَبادِ 
َولََقْد َعا ُكْم يُوُسُم ِمْن قـَْبُل بِاْلبَـيـ َناِت . َوَمْن ُيْضِلِل اللَُّه َفَما َلُه ِمْن َهاد  . اللَِّه ِمْن َعاِصم  

َعَ  اللَُّه ِمْن بَـ  َِ َرُسوقً َفَما هِْلُتْم ِفي َشكٍّ ِممَّا َعا ُكْم ِبِه َحتَّى ِإَذا َهَلَك قـُْلُتْم َلْن يـَبـْ . ْعِد
الَِّديَن ُيَجاِدُلوَن ِفي آيَاِت اللَِّه بَِغْيِر ُسْلطَان  . َكَدِلَك ُيِضل  اللَُّه َمْن ُهَو ُمْيِرٌ  ُمْرتَابٌ 

ر  َكَدِلَك َيْطَبُا اللَُّه َعَلى ُكل  قـَْلِب ُمَتَكب  . َكبـَُر َمْقًتا ِعْنَد اللَِّه َوِعْنَد الَِّديَن آَمُنوا. أَتَاُهمْ 
ُلُ  اَلْسَبابَ . َعبَّار   َأْسَباَب اليََّماَواِت . َوقَاَس ِفْرَعْوُن يَا َهاَماُن اْبِن ِلي َصْرًحا َلَعل َي أَبـْ

وََكَدِلَك هُي َن ِلِفْرَعْوَن ُسوُ  َعَمِلِه َوَصدَّ َعِن . فََأطَِّلُا ِإَلى ِإَلِه ُموَسى َوِإن ي َلظُن ُه َكاِذباً 
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َوقَاَس الَِّدي آَمَن يَا قـَْوِم اتَِّبُعوِن َأْهدُِكْم َسِبيَل . َما َكْيُد ِفْرَعْوَن ِإق ِفي تـََباب  وَ . اليَِّبيلِ 
َيا َمَتاٌ  َوِإنَّ اآلِخَرَة ِهَي َداُر اْلَقَرارِ . الرََّشادِ  نـْ َِ اْلَحَياُة الد  َمْن َعِمَل َسي َئًة . يَا قـَْوِم ِإنََّما َهِد

ثْـَلَها َوَمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكر  َأُو أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَُأْولَِئَك َيْدُخُلوَن َفال ُيْجًَم ِإق مِ 
. َويَا قـَْوِم َما ِلَي َأْدُعوُكُم ِإَلى النََّجاِة َوَتْدُعونَِني ِإَلى النَّارِ . اْلَجنََّة يـُْرهَُقوَن ِفيَها ِبَغْيِر ِحَياب  

ًِ اْلَغفَّارِ َتْدُعونَِني َلْكُفَر بِاللَّ  ًِي قَ . ِه َوُأْشِرَك ِبِه َما لَْيَ  ِلي ِبِه ِعْلٌم َوأَنَا َأْدُعوُكُم ِإَلى اْلَع
َيا َوق ِفي اآلِخَرِة َوَأنَّ َمَردَّنَا ِإَلى اللَّهِ  نـْ َوَأنَّ  َعَرَم أَنََّما َتْدُعونَِني ِإلَْيِه لَْيَ  لَُه َدْعَوٌة ِفي الد 

َفَيَتْدُكُروَن َما َأُقوُس َلُكْم َوأُفـَو ُإ َأْمِرَي ِإَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه . ْصَحاُب النَّارِ اْلُمْيرِِفيَن ُهُم أَ 
َُ اللَُّه َسي َئاِت َما َمَكُروا َوَحاَو ِبآِس ِفْرَعْوَن ُسوُ  اْلَعَدابِ . َبِ يٌر بِاْلِعَبادِ  : لافر.()فـََوقَا

22-45.) 
 بيان الكلمات

ْت  علللن: الَيلللان ا ِّل - طعلللا َنَولللا حَنغلللَن عتنغلللَن : )قَلللالَ  -ر لللْ اهلل عنللله -َعَولللَر بغلللنت اِلَغ بَليلغ
ْت َكللنتُنَ  نَللا َرَجللاهلل َكللنتَُن بَليَللاهت الثل يَللا  َرَسللولت الهعللهت َصللهعى الهعلله َعَهيغللهت ََِّسللهعَم َذاَت َُلللوغ   إتذغ طَهَللَذ َعَهيلغ

َت الشعَعرت، الَ َُلَرن َعَهيغهت أَثَلَر السعَفرت َِّ  نعا َأَحنهلل، َحىتع َجَهَس إتىَل النعيبت  َصهعى الهعله َعَهيغلهت َسَوا الَ َُلعغرتفََه مت
ُغهت، َِّقَالَ  ََ ََحَليغهت َََِِّّ َذ َكفعيغهت َعَهى َفخت ََحَليغهت إتىَل رَكغ َنَن رَكغ لاَل ت  : ََِّسهعَم َفَأسغ غينت َعلنت اإلغتسغ للت َُا َِمَوعَن َأخغ

للًنا : "ى الهعلله َعَهيغللهت ََِّسللهعمَ فَلَقللاَل َرَسللوَل الهعللهت َصللهع  َن َأنغ الَ إتلَللَه إتالع الهعللَه، ََِّأنع َِمَوع َِ لل للاَلَ  َأنغ َبشغ اإلغتسغ
لللَحطَعغَو إتلَيغللل َ الَعَكلللاَة، ََِّبَصلللوَ  َرَمَضلللاَن، َِّحَتَللليفع الغََليغلللَو إتنت اسغ هت َرَسلللوَل الهعلللهت، َِّبَقتللليَم الصعلللاَلَة، َِّبَللللؤغتت

قَهَ : قَالَ . َصَنقغوَ : قَالَ ." َسَتيالً  أَلََه َََُِّصن  َنا َلَه َُسغ َلغ ميَانت  قَالَ : قَالَ ! فَلَعكت غينت َعنت اإلغت لت َأنغ : "َفَأخغ
لللرت، َِّبَللللؤغمتَن بتالغَقلللَنرت َخللل غتهت ََِّكلللر هت  خت : قَلللالَ ." بَللللؤغمتَن بتالهعلللهت، ََِّماَلئتَكحتلللهت، ََِّكَحَتلللهت، ََِّرَسلللهتهت، َِّالغيَللللوغ ت اآلغ

َسانت  قَالَ : قَالَ . َصَنقغوَ  غينت َعنت اإلغتحغ لت َََن الهعَه َكأَنعَك بَلرَاَه، فَلقتنغ ملَغ َبَكلنغ بَللرَاَه فَقتنعلَه : "َفَأخغ َأنغ بَلعغ
لللاَعةت  قَلللالَ : قَلللالَ ". َُللللرَاكَ  غينت َعلللنت السع لت لللائتات : "فَلللَأخغ لللَن السع لللا بتلللَأعغَهَم مت َِ لللَؤَِّل َعنلغ : قَلللالَ ". َملللا الغَوسغ

غينت  لت َللا  قَللالَ  فَللَأخغ ِت : "َعللنغ أََمارَاهتت للا َِ الشع ََفللاَة الغَعللرَاَة الغَعالَللَة رتَعللا للا، ََِّأنغ بَلللَرن احلغ َِ ََمللَة َربلعحَل َأنغ بَهتللَن ا غ
َيانت  رتا َملنت السعلائت : "مَثع انغطََهَق فَلَهَتثغَو َمهتي لا، مَثع قَلاَل ِلت : قَالَ ". َُلَحطَاََِّلوَن يفت الغََلنلغ " َا َُلا َعَولَر أَبَلنغ

َتَُنَكمغ : "الهعَه ََِّرَسولََه أَعغَهَم  قَالَ : قَلهغوَ  َا أَبَاَكمغ َُلَعه َوَكمغ  لغُت  (.222!"()فَقتنعَه جت
                                                           

 .رِّاه مسهم  222



 188 

َعللنت النعلليبت  َصللهعى الهعلله َعَهيغللهت ََِّسللهعَم  -ر للْ اهلل عنلله  –َعللنغ َأِّبت َموَسللى : الَيللان الثللاين -
لا َمَثَا َما بَلَعَث ت الهعَه بتهت مت : )قَالَ  َِ نلغ َْ أَرغً لا، َفَكلاَن مت ، َكَوَثات الغَ يغلتت الغَكثتل ت َأَصلا ََنن َِّالغعتهغمت َن ا غ

َب الغَكثت َ  َِ، َفأَنلغَََحوت الغَكَهَ َِّالغَعشغ َِ فَلنَلَفلَذ . نَقتيعةهلل َقَتَهوت الغَوا َْ أَمغَسلَكوت الغَولا َت لا َأَجلا َِ نلغ ََِّكانَلوغ مت
َا النعاَس، َفَشرتبَوا ًِ . ََِّسَقوغا ََِّعَرَعوا الهعَه ِبت َك َما َْ قتيَعانهلل اَل مَتغست

ِت َا  َرن إتيع ا طَائتَفًة َأخغ َِ نلغ ََِّأَصاَبوغ مت
َتُنت الهعهت َِّنَلَفَعَه َما بَلَعَث ت الهعَه بتلهت فَلَعهتلَم ََِّعهعلَم، ََِّمثَلَا َملنغ ! َِّاَل بَلنغَتَو َكهً  لتَك َمَثَا َمنغ فَلَقَه يفت  ََ َف

هغَو بتهت  ملَغ َُلرغَفذغ  َتا أَرغست ََِنن الهعهت الع ََاغ  لتَك رَأغًسا، ِّملَغ َُلقغ ََ  (.223!()بت
لْ الهعله َعنغَِولا قَلالَ : الَيان الثالت - ََلَلوغ : )َعنت ابغنت َعَعاس  َر ت لا نَل ل ََبَك "َلوع َترغ َعشت َِّأَنغل
للَربتنيَ  َقلغ َ َصللهعى الهعلله َعَهيغللهت ََِّسللهعَم َعهَلل" ا غ َتاَصللعتَن النعلليبت للر  : ى الصعللَفا، َفَكَعللَا َُلنَللا ِغ َُللا بَلل ت ! َُللا بَلل ت فت
ٍَ أَرغَسللَا َرَسللواًل؛ !.. َعللنتاٍّ  للَحطتذغ َأنغ ََيغللَر َحَوَعللوا، َفَكَعللَا الرعَجللَا إتَذا ملَغ َُسغ ؛ َحللىتع اجغ لتََطَللونت قَلللَرُغل 

، فَلَقالَ  َِ أَبَو َ َب  َِّقَلَرُغلهلل َو  َفَكا َِ َن َأنغ أَرَأَُلغ : "لتيَلنغ ََر َما  َتا بَرُت ََلرغَبَكمغ َأنع َخيغالً بتالغَوا َحَكمغ َلوغ َأخغ
ْع  قت ، َأَكنغَحمغ َمَصن  قاً : قَلاَلوا" بَ تَ  َعَهيغَكمغ لنغ َتُرهلل َلَكلمغ : "قَلالَ . نَلَعلمغ َملا َجرعبلغنَلا َعَهيغلَك إتالع صت فَلقتين  نَل

ْ  َكنتُن   ا ََ َ ََُناغ َع  (.224)احلنُت!"(... بَلنيغ
رة : الرابذ الَيان - أن رسوَل اهلل َصهعى الهعه َعَهيغهت ََِّسهعَم  -ر ْ اهلل عنه  –عن أِّب ُِر

لارت، : )قال َِ َلار  بالنلع ، محت يَفلة  بالهعيغلات ، جت لَواقت ْ  يف ا سغ ، َسلخعا إنع اهلَل َُلَغ تَل َكاع َجعغ َرتاٍّ َجلوعا  
َرةت  ِتا  بتاآلخت  (225!()َعاملت  بالَننلغَيا، َجا

لْ الهعله َعنغله َعلنت النعليبت  َصلهعى اهلل َعَهيغلهت ََِّسلهعَم قَلالَ : يان اِلامسالَ - َرُلغَرَة َر ت َِ : َعنغ َأِّبت 
يَصلةت ) َوت مت َِّالغَقطتيَفلةت َِّاِلغ َِ َُنارت َِّالن رغ اَ ! َبعتَس َعَغَن الن  َْ َِّإتنغ ملَغ َُلعغلَا َسلخت ل َْ َر ت َبعتلَس ! إتنغ أَعغطتل

لَعَت رَأغَسلَه، ! يَك َفاَل انلغحَلَقلَ َِّإتَذا كت ! َِّانلغَحَكسَ  لهت يفت َسلَتيات الهعلهت، َأكغ َ  بتعتنَلانت فَلَرست ل طَلوَد لتَعَغلن  آخت

                                                           
 .محفق عهيه  223
 .محفق عهيه  224
ِللو ا حكللل ال هللي ، : ِّا ع للرا ا للوا . ِّصللححه الشلليخ ا لَللاين يف صللحي  ا للامذ. رِّاه الَيِقللْ  225

للللَن ا خللللالق للللو! اَِلشت للللَخَب ِّالصعللللَخَب، كالمهللللا معلللل ، ِِّ ! ررفللللذ الصللللوت ا نكللللر كصللللوت احلوللللا: ِّالسع
ِّاحلللللنُت كناُللللة عللللن الرجللللا مهلللله الللللننيا ِّالكسللللب ا للللاَا، حيللللت ُ للللا النِللللار كهلللله يف صللللرا  ا سللللواق 

حلللىت إذا كلللان الهيلللا َخلللرع عهلللى ! ِّال ُعلللرو هلل حقلللا ِّال مقاملللا! ِّالصللفقات ال حيلللر  حراملللا ِّال حيلللا حلللالال
 !َقنت ال فهة عن الصالة ِّالقيا فراكه فنا  نوما ثقيال، فَلحَلنغلَ َ رِّحه كا يفة؛ ما ُعقن عهيه الشيطان من عَ 
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لللاَقةت، إتنت ! َم غََلللرعة  قَلللَنَماهَ  لللاَقةت َكلللاَن يفت السع إتنغ َكلللاَن يفت احلغترَاَسلللةت َكلللاَن يفت احلغترَاَسلللةت، َِّإتنغ َكلللاَن يفت السع
َحأغَذَن ملَغ َُلؤغذَ   (.226!()نغ َلَه، َِّإتنغ َكَفَذ ملَغ ََُشفعذغ اسغ

 في الوظائم الدعوية: الرسالة التاسعة
وأن بــالغ رســاقت القــرآن هــو أســا  العمــل الــدعوي، إذ القــرآن هــو كتــاب ا  
ــــة، وأن التــــداوس  ــــة لكــــل أصــــوس الــــدين اإليمانيــــة والعملي ــــا  الجامع ورســــالته إلــــى الن

ًكيـــًة،  -اقعتمـــاعي لآليـــات   هـــو الـــدي -وتعلمـــا وتعليمـــا لحكامـــه وِحَكِمـــِه تـــالوًة وت
 :يحيم القضية الدعوية هدايًة ون رةً 

 الكلمات
مغ : )الكهوللات ا ِّىل - ِت لل للنغ أَنلغَفست مغ َرَسللوالً مت ِت نتنَي إتذغ بَلَعللَت فتللي َلَقللنغ َمللنع الهعللَه َعهَللى الغَوللؤغمت

ــوا ُل َم ِاَُابتللهت  يـَتـْ ِت ــُم اَعهَلليغ يِهْم َويـَُعل ُمُه ًَك  ــ ــةَ َويـُ ــاَب َواْلِحْكَم َغللَا َلفتللْ َ للالل   ْلِكَت للنغ قَل َِّإتنغ َكللانَوا مت
 (.162:آل عوران()َمَتني  

ِ  : )الكهوات الثانية - ْغ لا َِّلَلَه َكلَا َكل َِ َتا َحرعَم َتهت الغََلهغلَنةت العل ل َِ ْع  َََن َر َا أَمترغَت َأنغ أَعغ إتيع
هتوتنيَ  لهت ََِّملنغ َ لاع . أَبلغَهَو الغَقرغآنَ ََِّأنغ . َِّأَمترغَت َأَن َأَكوَن متَن الغَوسغ حَلنتا لتنَلفغست ِغ َا َُل َحَنن فَقتيع ِغ َفَونت ا

نَ  َترُت لللَن الغَونللل َلللا أَنَلللا مت لللا . فَلَقلللات إتيع لللا ََِّملللا َربَلللَك بتَ افتلللا  َعوع َِ َكَم آَُابتلللهت فَلحَلعغرتَفونَل لللَن لتهعلللهت َسلللَ ُت وغ َِّقَلللاغ احلَغ
 (.النِاُة. 21-21:النوا()بَلعغَوَهونَ 

َناَك َسَغعاً م لَن الغَوثَلاينت َِّالغَقلرغآَن الغَع تليمَ : )الكهوات الثالثة - نَليغلَك . ََِّلَقنغ آبَليلغ الَ مَتَلنعنع َعيلغ
فتللغ َجَناَحلَك لتهغَولؤغمتنتنيَ  مغ َِّاخغ ِت َِمغ َِّالَ حَتغََنغ َعَهيغ َتُرَ . إتىَل َما َمحلععغَنا بتهت أَعغَِّاجاً م نلغ  َِّقَلاغ إتين َ أَنَلا النعل

للوتنيَ . الغَوَتللنيَ  َحست َقغ
ََلغنَللا َعهَللى ا  للنيَ . َكَوللا أَن َتَُن َجَعهَللوا الغَقللرغآَن عتضت َ . العلل ََِم َأمجغَعتللنيغ للأَلَنلع فَلَوَرب للَك لََنسغ

لرتكتنيَ . َعوعا َكلانَوا َُلعغَوهَلونَ  َلا بَللؤغَمَر َِّأَعغلرتهغ َعلنت الغَوشغ لنَ غ مت َتئتنيَ . فَاصغ ِغ لحَل نَلاَك الغَوسغ َتَُن . إتنعلا َكَفيلغ العل
َلا َُلَقولَلونَ . َأغَعَهوَن َمَذ اله هت إتللِاً آَخَر َفَسوغَو َُلعغَهَوونَ  َرَك مت ليَق َصلنغ َفَسلَ  غ . ََِّلَقنغ نَلعغهَلَم أَنعلَك َُضت

نتُنَ  نت َرب َك ََِّكن م َن السعاجت َوغ  (.22-87: احلكر().َِّاعغََنغ َربعَك َحىتع َُأغبتَيَك الغَيقتنيَ . رت
رهلل َعهتليمهلل ) :كهوات الرابعةال - ا َلَسلاحت ََ ل َِ لنغ قَللوغ ت فترغَعلوغَن إتنع  لنغ . قَلاَل الغَولهَ مت لَن َأنغ ََيغلرتَجَكمغ مت َُرُت

لللَكمغ َفَولللاَذا بَلللأغَمَرِّنَ  نَ . أَرغ ت لللرُت لللاغ يفت الغَولللَنائتنت َحاكت لللهت ََِّأَخلللاَه َِّأَرغست ر   .قَلللاَلوا أَرغجت َُلللأغَبوَك بتَكلللا  َسلللاحت
للرًا إتنغ َكنعللا حَنغللَن الغ َللالتَتنيَ ََِّجللا. َعهتلليم   للَحَرَة فترغَعللوغَن قَللاَلوا إتنع لَنَللا َ جغ للَن . َِ السع قَللاَل نَلَعللمغ َِّإتنعَكللمغ َلوت

                                                           
 .رِّاه الَخارا  226
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َْ َِّإتمعا َأنغ َنَكوَن حَنغَن الغَوهغقتنيَ . الغَوَقرعبتنيَ 
لا أَلغَقلوغا َسل. قَاَلوا َُاَموَسى إتمعا َأنغ بَلهغقت َحَرِّا قَاَل أَلغَقوا فَلَهوع

ر  َع تلليم   للحغ ََوَِمغ ََِّجللاَ ِّا بتست َِ للحَلرغ َْ . أَعغللنَيَ النعللاست َِّاسغ لل
ِت نَللا إتىَل َموَسللى َأَن أَلغللقت َعَصللاَك فَللقتَذا  ََِّأِّغَحيلغ

َق ََِّبَطَا َما َكانَوا َُلعغَوَهونَ . بَلَهقعَ  َما َُأغفتَكونَ  نَ . فَلَوَقَذ احلَغ َنالتلَك َِّانَقَهََلوا َصلاغترُت َِ َْ  .فَل َهتََوا  ل
َِّأَلغقت

نتُنَ  لللللَحَرَة َسلللللاجت ْ  الغَعلللللاَلوتنيَ . السع لللللاَرِّنَ . قَلللللاَلوا آَمنعلللللا بتلللللَر ْ  َموَسلللللى ََِِّ  -112: ا علللللراو().َر
199.) 

للَحَحَكمغ ) :الكهوللات اِلامسللة - َتبًا فَلَيسغ حَلللَرِّا َعهَللى الهعللهت َكلل قَللاَل َ َللمغ َموَسللى َُِّلغَهَكللمغ ال بَلفغ
حلَ  َْ َمنت افلغ ْ  ََِّقنغ َخا ا ََ َون. َرنبتَع َِمغ ََِّأَسَرِّا النعكغ نَل َرَِمغ بَليلغ رَانت . فَلحَلَناَعَعوا أَمغ انت َلَساحت ََ َِ قَاَلوا إتنع 

َقحتَكَم الغَوثلغهَللى ََا بتطَللرُت َِ َغ َا ََُِّلل رتمهت للحغ للَكمغ بتست للنغ أَرغ ت للَنانت َأنغ ََيغرتَجللاَكمغ مت فَللَأمجغتَعوا كيللنََكمغ مَثع اَبَللوا . َُرُت
حَلعغَهى َصف ا ََِّقنغ أَفلغَه َ  َْ َِّإتمعلا َأنغ َنَكلوَن َأِّعَل َملنغ أَلغَقلى. الغيَلوغَ  َمنغ اسغ ل

. قَاَلوا َُلا َموَسلى إتمعلا َأنغ بَلهغقت
للَعى. قَللاَل بَللَا أَلغَقللوا للا َبسغ َِ َم أَنلع رتِت للحغ للنغ ست َِمغ ََيَيعللَا إتلَيغللهت مت لليَل ََللاَ َمغ َِّعتصت للهت . فَللقتَذا حت فَللَأِّغَجَس يفت نَلفغست

يَفًة َمو  َلا َصلنَلَعوا  . َِّأَلغقت َما يفت ميَتينتَك بَلَهقع غ َما َصنَلَعوا. قَلهغَنا ال َجَ غ إتنعَك أَنغَو اَ عغَهى. َسىخت إتيع
َر َحيغلللَت أَبَلللى لللاحت هتلللَ  السع ر  َِّال َُلفغ لللاَرَِّن . َكيغلللَن َسلللاحت َِ   ْ لللَحَرَة َسلللكعًنا قَلللاَلوا آَمنعلللا بتلللَر َْ السع

فَلللأَلغقت
 (71-61:طه().ََِّموَسى

 بيان الكلمات
أن الوليللن بللن ا  ل ة،  للا بعثحلله  -ر للْ اهلل عنِولا  -عللن ابلن عَللاس : الَيلان ا ِّل -

صلهى اهلل  -ُفاِّ ه يف كأن النُن، قرأ عهيه النليب  –صهى اهلل عهيه ِّسهم  -قُرل إىل النيب 
اهلل أعغهَللللَم ِّاهلل مللللا مللللنكم رجلللل: "القللللرآَن؛ فَلللللَرقع للللله الوليللللَن، مث رجللللذ إللللليِم فقللللال –عهيلللله ِّسللللهم 
َتهت ِّال بقصلينه مل ، ِّالَ بأكلعار ا لن! با كعار م  ِّاهلل ملا ُشلَه اللَا ُقلول ! ِّال أعهَم بتَرَج
ِّاهلل إنع لقوله الَا ُقول حلََاَلًَِّة، ِّإن عهيه َلَطاَلًَِّة، ِّإنه َلَوثغوترهلل أعغلاَلَه، َم غلنتقهلل ! كي ا من َِا

 (227!()َه لََيَحط َم َما حَتغَحهَ ِّإنع ! أسفَهه، ِّإنه لَيَلعغَهو َِّما َُلعغَهى

                                                           
ه  .احلاكم ِّالَيِقْ يف كعب اإلميان 227 لاِه َِّر ِّبحوة القصة أن أبا جِا حتاُلا عهيله فأثلار كُل

َل قلول اهلل بعلاىل"ِلو سلاحر: "أقلول: َعل  أفكلر، مث قلال: إىل جاِهيحه، فقلال لله لَر َِّقَلنعرَ : )؛ فنلل . إتنعلَه َفكع
ََلرَ . مَثع َعلَََس ََِّبَسلرَ . مَثع َن َلرَ . مَثع قَحتلَا َكيغلَ  قَلنعرَ . َ  َقنعرَ فَلَقحتَا َكيغ  لَحكغ بلَلَر َِّاسغ َغ رهلل . مَثع َأ لحغ ا إتال ست ََ ل َِ فَلَقلاَل إتنغ 
ثَلرَ  ا إتال قَلوغَل الغَََشرت . َُلؤغ ََ َِ  (.96-18:ا نثر().َسَأصغهتيهت َسَقرَ . إتنغ 



 121 

ر   -ر ْ اهلل عنِوا  -عن ابن عَاس : الَيان الثاين -  –ر ْ اهلل عنله  –أنع أبَا َبكغ
للللَغَو َُللللا َرَسللللوَل اهلل: "قللللال للللوهلَل "َكلللليعََحغ ت : )، فقللللال صللللهى اهلل عهيلللله ِّسللللهم"كت ، "الواقعللللةَ "، ِّ"َِ
َكللليعََحغ ت : )ِّيف رِّاُلللة أخلللرن(. 228"()و َرتغ إذا الشلللوَس َكللل"، ِّ"َعلللمع ُحسلللاِلون"ِّ" ا رَسلللالتَ "ِّ
 (229!()ِّأخواهَتا متَن الغَوَفصعات " َِو"

 "َمَجاِلِ  الُقْرآنِ "في : الرسالة العاشرة
وأنَّ الـــدُخوَس فـــي التـَّْربِيَّـــِة القرآنيـــِة، تِـــاَلَوًة وُمَداَرَســـًة وتَـــَدب رًا، َيْمـــَنُح الَعْبـــَد حقيقـــَة 

ً ْهــِد، ويـَْغُمــُر قلبَــه بــأنوار الســما  الحيــنى، ويجعلــه التـَّْقـَوم، َويـَُرق يــِه بِ  َمنَــاِهِس اْلَخْشــَيِة وال
 :من ُعَلَياِ  المالئكة، ومن المدكورين عند ا  في المأل العلى

 الكلمات
َنا إتلَيغَك َرًِّحا م نغ أَمغرتنَا): الكهوات ا ِّىل - لتَك َأِّغَحيلغ ََ رتا َما الغكتحَل. ََِّك َْ َما َكنَو َبنغ َِّالَ  ا
ميَللللانَ  َتنَللللا. اإلغت للللنغ عتََا للللنتا بتللللهت َمللللنغ نعَشللللاِ مت ِغ للللرَا   . ََِّلكتللللن َجَعهغنَللللاَه نَللللورًا نلع للللنتا إتىَل صت ِغ َِّإتنعللللَك لَحَل
َحقتيم    (.58-55:الشورن()َمسغ

َتَُن آَمنَللوا ابلعَقللواغ الهعللَه َِّلغحَلنغ َللرغ نَفللَسَ  معللا قَللنع ) :الكهوللات الثانيللة - للا العلل َِ . َموغ لت َللن  َُللا أََُل
َا َبعَوَهونَ  لَم . ِّابلعَقوا الهعَه إتنع الهعَه َخَت هلل مت َِ لَ تَك  َِم أِّغ َم أَنَفَس َِ َتَُن َنَسوا الهعَه َفأَنَسا ِّال َبَكونَوا َكالع

للَقونَ  للَم الَفللائتََِّنَ . الَفاست َِ َْ ا َنعللةت  َْ ا َنعللةت َأصللَحا َْ النعللارت َِّأصللَحا ََلغنَللا لَلل. ال َُسللَحوتا َأصللَحا َو أَن
ا  َِ لرتبَل ثَلاَل َنضغ لَيةت الهعلهت َِّبتهغلَك اَ مغ عاً َمَحَصن عاً م لنغ َخشغ ا الغَقرغِاَن َعَهى َجََا    لعرَأَُلغَحَه َخاكت ََ لتهنعلاست َِ

للَرِّنَ  لمغ َُلحَلَفكع َِ لَو ا. َلَعهع َِ ََةت  ا َِ لل َ الغَ يغللبت َِّالشع للَو َعلاملت َِ َتا ال إتلللَه إتال  للَو الهعلَه العلل يمَ َِ للَو . لللرعمحغََن الللرعحت َِ
ََعلللاَر الغَوَحكَ  لللََ ا غ َُت للليغوتَن الغَع َِ لللالَ  الغَولللؤغمتَن الغَو لللَو الغَوهتلللَك الغَقلللَنَِّس السع َِ َتا ال إتلَلللَه إتال  َل لللَر الهعلللَه العللل

لرتَكونَ  َلالتَق الغََلارتَ  الغَوَصلو َر لَلَه اَ مسَل. َسَغَحاَن الهعهت َعوعا َُشغ لَو الهعلَه اِلغ لَ  ََُسلَ َ  لَلَه َملا يفت َِ سغ َِ احلًغ ا
َََُ احَلكتيمَ  َو الغَع  (.73-20:احلشر()السعَواِّاتت َِّاَ رهت َِِّ

َتُرًا) :الكهوات الثالثة - لرًا َِّنَل ق  نَللَََل ََِّملا أَرغَسلهغَناَك إتال َمََش  ََلغَناَه َِّبتاحلَغ ق  أَن َِّقَلرغآنًلا . َِّبتاحلَغ
لرَأََه عَ  نَلاَه لتحَلقغ الً فَلَرقلغ َُت لت  َِّنَلَعلغنَللاَه بَنلل َتَُن أِّبَللوا . هَللى النعلاست َعهَللى َمكغ نَللوا إتنع العل نَللوا بتلهت َأِّغ ال بَلؤغمت قَلاغ آمت

                                                           
لله عللن , ِّرِّاه احلللاكم عللن أِّب بكللر رِّاه الجرمللَا ِّاحلللاكم عللن ابللن عَللاس،  228 ُِّ ِّرِّاه ابللن مَر

 .يف صحي  ا امذ 1791: ان ر حنُت رقم . صحي : ِّقال الشيخ ا لَاين . سعن
ه، ِّصححه ا لَاين يف صحي  ا امذ  229 ُِّ  .رِّاه الطلاين ِّابن مَر
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ِتمغ َيَتَرَِّن لتَهذغقَانت َسكعًنا ََُِّلَقولَلوَن َسلَغَحاَن َربل نَلا إتنغ َكلاَن  َِّعغلَن َربل نَلا الغعتهغَم متنغ قَلَغهتهت إتَذا َُلحلغَهى َعَهيغ
َعوالً لَ  َِمغ َخَشوعاً . َوفغ َن ُ ا َما (. 230)ََِّيَتَرَِّن لتَهذغقَانت َُلَغَكوَن َََُُِّت َعوا الرعمحغََن َأ َغ َعوا الهعَه َأِّغ ا َغ َقَا ا

للَ   سغ َِ احلَغ َللا َعوا فَلهَللَه اَ مسغ َ َذلتللَك َسللَتيالً . بَللنغ َللا َِّابلغحَلللت بَلللنيغ للرغ بتَصللالبتَك َِّال َجَافتللوغ ِبت َِ ات َِّقَلل. َِّال جَتغ
 ََ لَن الل ٌّ مت كهلل يفت الغَوهغلكت ِّملَغ ََُكلنغ لَلَه َِِّلت َغ َِّلَلًنا ِّملَغ ََُكلنغ لَلَه َكلرُت ل َتا ملَغ َُلحعخت َن لتهعهت العل وغ ل  ََِّكَل لرغَه احلَغ

َت اً   (.222-242: اإلسراِ().َبكغ
َِمغ : )الكهوللات الرابعللة - َتَُن آَمنَللوا َأنغ َجغَشللَذ قَلهَللوبَل للَن  َأملَغ َُللأغنت لتهعلل رت الهعللهت ََِّمللا نَلللَََل مت َتكغ لتلل

َِمغ ََِّكثت هلل  َم اَ َمَن فَلَقَسوغ قَلَهوبَل ِت َْ متنغ قَلَغَا َفطَاَل َعَهيغ َتَُن أَِّبوا الغكتَحا ق  َِّال ََُكونَوا َكالع َِمغ  احلَغ نلغ مت
للَقونَ  َلللا قَللنغ بَليلعنعللل. فَاست إتنع . ا َلَكلللَم اآلَُللاتت َلَعهعَكلللمغ بَلعغقتهَلللونَ اتعغَهَولللوا َأنع الهعلللَه حَيغيتللْ اَ رغَه بَلعغلللَن َموغهتت

لرهلل َكلرتميهلل  قتنَي َِّالغَوصعن قَاتت َِّأَقلغَرَ وا الهعَه قَلرغً لا َحَسلًنا ََُضلاَعَ  َ َلمغ ََِّ َلَم َأجغ َتَُن آَمنَلوا . الغَوصعن  َِّالعل
َِ عتنغلللنَ  َنا َِ َُقوَن َِّالَشللل لللَم الص لللن  َِ لَ تلللَك  لللَرَِمغ َِّنَلللوَرَِمغ  بتالهعلللهت ََِّرَسلللهتهت أِّغ َتَُن َكَفلللَرِّا . َرِب تلللمغ َ َلللَم َأجغ َِّالعللل

للليمت  حت َْ ا َغ لللَحا لَ تلللَك َأصغ بَوا بتآَُابتنَلللا أِّغ َع نَلللةهلل َِّبَلَفلللاَخرهلل . ََِّكللل َيَلللاَة اللللَننلغَيا َلعتلللبهلل ََِّ غلللوهلل َِّعُت َلللا احلغ اتعغَهَولللوا أَيع
َوالت َِّاَ ِّغالَت َكوَ  َنَكمغ ََِّبَكاثَلرهلل يفت اَ مغ لَفر ا مَثع بَليلغ لييَف فَلحَللرَاَه َمصغ ِت ثَلات َغيغلت  أَعغَكلَب الغَكفعلاَر نَلََابَلَه مَثع َُ

للَوانهلل  للَن الهعللهت َِّرت غ هلْل َكللنتُنهلل ََِّم غفتللَرةهلل مت ا ََ للَرةت َعلل َيَللاَة الللَننلغَيا إتال َمحَللاَ  . ََُكللوَن َحطَاًمللا َِّيفت اآلخت ََِّمللا احلغ
َتَُن آَمنَلوا  َسابتَقوا إتىَل َم غفتَرة  متنغ . الغَ َرِّرت  ِت َِّاَ رغهت أَعتلنعتغ لتهعل ا َكَعلرغهت السعلَوا َِ َرب َكمغ ََِّجنعة  َعرغَ 

َِ َِّالهعَه َذِّ الغَفضغات الغَع تيمت  َا الهعهت َُلؤغبتيهت َمنغ ََُشا  (.91-15: احلنُن()بتالهعهت ََِّرَسهتهت َذلتَك َفضغ
 بيان الكلمات

َرُلغللل: الَيللان ا ِّل - َِ قَلللاَل َرَسلللوَل الهعلللهت َصلللهعى اهلل : قَلللالَ  -ر لللْ اهلل عنللله  -َرَة َعلللنغ َأِّبت 
ْت َُلللوغ ت : )َعَهيغللهت ََِّسللهعمَ  للنغ َكللَر ْت الللَننلغَيا نَلفعللَس الهعللَه َعنغللَه َكرغبَللًة مت للنغ َكللَر َمللنغ نَلفعللَس َعللنغ َمللؤغمتن  َكرغبَللًة مت

لر  َُسعلَر الهعلَه عَ . الغقتَياَمةت  لَرةت ََِّمنغ َُسعَر َعهَلى َمعغست خت لهتًوا َسلحَلَرَه الهعلَه . َهيغلهت يفت اللَننلغَيا َِّاآلغ ََِّملنغ َسلحَلَر َمسغ
َرةت  خت يلهت . يفت الَننلغَيا َِّاآلغ ًقلا َُلهغلَحوتَس . َِّالهعَه يفت َعوغنت الغَعَغنت َما َكاَن الغَعَغَن يفت َعوغنت َأخت ََِّملنغ َسلَهَك طَرُت

َا الهعللَه لَللَه بتللهت طَرُت ِع َنعللةت فتيللهت عتهغًوللا َسلل هَللوَن  . ًقللا إتىَل ا غ للنغ بَليَللوتت الهعللهت َُلحلغ َحَوللَذ قَلللوغ هلل يفت بَليغللو  مت ََِّمللا اجغ
َللللَة، ََِّحفعللللحلغ  َم الرعمحغ َِ للللَيحلغ للللكتيَنَة، ََِّغشت َم السع ِت ََلَللللوغ َعهَلللليغ َِمغ، إتالع نَل للللنَل َْ الهعللللهت، ََُِّلَحَناَرَسللللونََه بَليلغ ََِم كتحَللللا

َم الهعَه فت  رت غ بتهت َنَسََهَ . يَونغ عتنغَنهَ الغَواَلئتَكَة، َِّذََكَرَِ  (.231!()ََِّمنغ َبطعأَ بتهت َعَوَهَه ملَغ َُسغ
                                                           

 .سكنة  230
 .رِّاه مسهم  231
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َعرتا   -: الَيان الثاين - َكغ قَلاَل َرَسلوَل الهعلهت : قَالَ  –ر ْ اهلل عنه  –َعنغ َأِّبت َموَسى ا غ
للرَأَ الغَقللرغآ): َصللهعى اهللَ َعَهيغللهت ََِّسللهعمَ  َتا َُلقغ للا َمثَللَا الغَوللؤغمتنت العلل َِ للا طَي للبهلل َِّطَعغَو َِ للةت، رتحَي َبلغَرجع َن َمثَللَا ا غ

ا َحهغوهلل . طَي بهلل  َِ َ  َ َا َِّطَعغَو َرةت، الَ رُت رَأَ الغَقرغآَن َمَثَا الحعوغ َتا اَل َُلقغ ََِّمَثَا الغَونَلافتقت . ََِّمَثَا الغَوؤغمتنت الع
لا طَ  َِ لرَأَ الغَقلرغآَن َمثَلَا الرعحيغَانَلةت، رتحَي َتا َُلقغ لا َملرٌّ الع َِ لرَأَ الغَقلرغآَن  ! ي لبهلل َِّطَعغَو َتا الَ َُلقغ ََِّمثَلَا الغَونَلافتقت العل
ا َمرٌّ  َِ َنغ ََهةت، لَيغَس َ َا رُت هلل َِّطَعغَو  (232()!َكَوَثات احلغ

َاعلْ قلال: الَيان الثالت - نَلا َرَسلوَل اهللت صلهى اهلل عهيله : )عن أِّب كلُر  اِل ٍَ عَهيلغ َخلَر
َرِّ "  :ِّسهم، فقال َرِّا.. اأَبغشت َنَِّن أالع إَلَه إالع اهللَ ِّأين  َرَسلوَل اهللت ..! أَبغشت َِ بهَلى،   : قَلاَلوا  ألَيغَس َبشغ

، فَلَحَوسعلَكوا بتله  : قالَ  ُغلنتَُكمغ ، طََرفََه بتَينت اهللت، ِّطََرفََه بتَأ لَهوا، ! فقنع َِا القرآَن َسََبهلل فلقنعَكمغ لَلنغ َبضت
هتَكوا بَلعغَنَه أ ِغ  (.233..!"()َبناً َِّلنغ بَل

أنع رسوَل اهلل صهى اهلل عهيه ِّسهم  -ر ْ اهلل عنه  -عن أِّب سعين : الَيان الرابذ -
ِت  إىَل اَ رغهت ): قالَ  َنََِّ متَن السعَوا َو َحَغَا اهللت الغَووغ َِ َْ اهللت   .(234!()كتَحا

 
 في اإلخالص الدعوي: الرسالة الحادية عشرة

وأنَّ الَعْبـَد  َعِوي  ِ  قـَْوقً وَعَمالً َيْيَتْجِلُب تَْأيِيَد اِ  وُنْ َرَتُه،وأنَّ َتْحرِيَر الَوَقِ  الدَّ 
ــُه ا ُ  ــاَلَص فــي ذلــك أْدَخَل ــى مــا َحقَّــَ  اإلْخ فــي ِوقَيَتِــِه، وأنَالَــُه ِمــْن   -َعــلَّ َعالَلُــُه  –مَت

 :َكَراَماتِه، وكان تعالى في ُنْ َرتِهِ 
 الكلمات

َتُنتلهت َفَسلوغَو َُلأغتت اهللَ َُ : )الكهوات ا ِّىل - لنغَكمغ َعلنغ  َغ مت َتَُن آَمنَلوا َملنغ َُلرغبَلنت لا العل َِ ا أَُل
لَنَِّن يفت َسلَتيات الهعل ِت َن َأَا نتنَي أَعتَعة  َعهَلى الغَكلافترُت َِمغ َِّحيَتََونََه أَذتلعة  َعَهى الغَوؤغمت هت َِّال ََيَلاَفوَن بتَقوغ   حيَتََل

لذهلل َعهتليمهلل ذَ . َلوغَمَة الَئتم   َِ َِّالهعلَه َِّاست لَا الهعلهت َُلؤغبتيلهت َملنغ ََُشلا َتَُن . لتَك َفضغ َلا َِّلتلَيَكَم الهعلَه ََِّرَسلولََه َِّالعل إتيع

                                                           
 .محفق عهيه  232

233
َه، ِّابللن أِّب كلليَة يف مصللنفه، ِّالطلللاين يف الكَلل ، رِّاه ابللن حَللان يف صللحيحه، ِّالَيِقللْ يف كللع   

 .711: ِّصححه ا لَاين يف السهسهة الصحيحة.  ِّعَن بن محين ىف ا نحخب من ا سنن
234

ِّصلللححه ا لَلللاين يف . ِلللل1215: نشلللر َار الفكلللر بللل ِّت لَنلللان ،1/84:رِّاه الطللللا يف بفسللل ه   
 .1138: صحي  ا امذ الص  
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َتَُن َُقتيَووَن الصعالَة ََُِّلؤغَبوَن الَعَكاَة ََِِّمغ رَاكتَعلونَ  َتَُن آمَ . ِاَمَنوا الع نَلوا ََِّملنغ َُلحَللَولع الهعلَه ََِّرَسلوَلَه َِّالعل
َم الغَ التََونَ  َِ َْ الهعهت  َغ  (.58-56:ا ائنة()فَقتنع حت

ِغ ت َِّالرعقتيمت َكانَوا متنغ ِاُابنا َعَكًَلا: )الكهوات الثانية - َْ الغَك َغَو َأنع َأصغَحا . أ غ َحست
َلًة َِّ  للنغ لَلَننغَك َرمحغ ل ت فَلَقللاَلوا َربلعنَلا آبتنَلا مت ِغ يَلَة إتىَل الغَك لنغ أَمغرتنَللا َرَكلًناإتَذ َأَِّن الغفتحلغ ي للئغ لَنَلا مت َفَضللَربلغَنا . َِ

ًَا نتنَي َعَن ِغ ت ست َصى لتَوا لََتَثوا أََمًنا. َعَهى آَذاهنتتمغ يفت الغَك ت َأحغ َِمغ لتنَلعغَهَم َأَا احلغتَغبَلنيغ حَنغَن . مَثع بَلَعثلغَنا
يَلةهلل آَمنَلوا بتل َِمغ فتحلغ ق  إتنلع َِمغ بتاحلَغ لًنننَلَقاَل َعَهيغَك نَلَََأ َِ َِمغ  نَلا ََِّرَبطغنَلا َعهَلى قَلهَلوِبتتَم إتذغ قَلاَموا . َرِب تمغ َِّعتَغ

ََِّنتلهت إتَ ًلا َلَقلنغ قَلهغنَلا إتًذا َكلَططًا لنغ  َعَو مت َْ السعلَواَِّاتت َِّاَ رغهت لَلنغ نَلنغ لَؤالِت قَلوغَمنَلا . فَلَقاَلوا َربَلنَلا َر َِ
ًَة َلوغال َُأغَبونَ  ََِّنتهت آ ت ََِّا متنغ  َتبًا اجعَ مغ بتَسهغطَان  بَلني   َفَونغ َأأغَهَم اتعنغ افلغحَلَرن َعهَلى الهعلهت َكل ِت َِّإتذت . َعَهيغ

ي ل َِ َحتهت ََُِّل ِغ ت َُنَشرغ َلَكمغ َرَبَكمغ متنغ َرمحغ َََنَِّن إتال الهعَه َفأغَِِّّا إتىَل الغَك ََلغَحَووَِمغ ََِّما َُلعغ لنغ اعغحَل ئغ َلَكلمغ مت
 (.23-1:الكِ .()أَمغرتَكمغ َمرغفتًقا
َعوا َمللَذ الهعللهت َأَحللًنا: )الكهوللات الثالثللة - َن لتهعللهت فَللال بَللنغ للا قَللاَ  َعَغللَن . ََِّأنع الغَوَسللاجت َِّإنعللَه َلوع

َلًنا ََِّا ََُكونَلوَن َعَهيغلهت لَت َعوَه َكلا لرتَك بتلهت َأَحلًنا. الهعهت َُنغ َعلو َرِّب  َِّالَ َأكغ َغ َلا َأ هتلَك قَلات إتين  . قَلاَل إتيع الَ أَمغ
ََِّنتهت َمهغَحَحًنا. َلَكمغ َ ر ا َِّال َرَكًنا َن متنغ  لنغ . َقات إتين  َلنغ أَتَ ينت متنغ الهعهت َأَحنهلل ََِّلَن َأجت إتال َبالًغلا مت

ا أََبنً  َِ نعَم َخالتنتَُن فتي َِ  (.74-20:ا ن().االهعهت َِّرتَساالبتهت ََِّمنغ َُلعغالت الهعَه ََِّرَسوَلَه فَقتنع َلَه نَاَر َج
 

 بيان الكلمات
َكنغللَو َخهغللَ  َرَسللولت : )عللن أِّب العَللاس عَللن اهلل بللن عَللاس ر للْ اهلل عنِوللا، قَللالَ  -

ًمللا، فَلَقللالَ  َفلل ت الهعللَه حَيغَف غللَك، : َُللا َغللاَلَ  إتين  أََعه َوللَك َكهتَوللات  : "الهعللهت َصللهعى اهلل َعَهيغللهت ََِّسللهعَم َُلوغ احغ
َف ت الهعَه جتَت  َمعلَة احغ َحعتنغ بتالهعهت، َِّاعغهَلمغ َأنع ا غ حَلَعنغَو فَاسغ َألت الهعَه، َِّإتَذا اسغ ََِك، إتَذا َسأَلغَو فَاسغ َه جَتَا نغ

َحَوَعلل ِ  قَللنغ َكَحََللَه الهعللَه لَللَك، َِّلَللوت اجغ ْغ َفَعللوَك إتالع بتَشلل ِ  ملَغ َُلنلغ ْغ َفَعللوَك بتَشلل َحَوَعللوغ َعهَللى َأنغ َُلنلغ وا لَللوت اجغ
َقغلللاَلَ  ََِّجفعلللوت  َعهَلللى ِ  قَلللنغ َكَحََلللَه الهعلللَه َعَهيغلللَك، رَفتَعلللوت ا غ ْغ ِ  ملَغ ََُضلللَرَِّك إتالع بتَشللل ْغ َأنغ ََُضلللَرَِّك بتَشللل

 (235!()الَصَح َ 

                                                           
ِّصلححه ا لَلاين يف صلحي  . حلنُت حسلن صلحي : ِّقال الجرملَا. ا ِّاحلاكمرِّاه أمحن ِّالجرمَ  235

 .ا امذ
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احفللللل  اهلل جتلللللنه أماملللللك، بعلللللرو إىل اهلل يف الرخلللللاِ َُلعغرتفغلللللَك يف : )ِّيف رِّاُلللللة أخلللللرن
ا أصلللابك مل ُكللن ليخط لللك، ِّاعهلللم أن الشللنة، ِّاعهلللم أن مللا أخطلللأك مل ُكلللن ليصلليَك، ِّمللل

راً  رت َُسغ ، ِّأن مذ الَعسغ ْت ٍَ مذ الَكرغ  (.               236()النصر مذ الصل، ِّأن الفَر
 

 في أن الدعوة ُخُل ٌ : الرسالة الثانية عشرة
وأن مكارم الخالو شعار الدين والدعوة، وأن الدين بال خلـ  مـدخوس بالنفـاو، 

الخل  الحين ميلكا ق يبارك ا  فيهـا، وأن الحيـا  هـو آيـة وأن الدعوة التي ق تعتمد 
خلـــ  الميـــلم، وأن الربانيـــة الحقـــة إنمـــا هـــي ِصـــْدُو الـــدين قـــوقً وعمـــاًل، وتلـــك طريـــ  
يِقيَِّة التي بها يناس العبد وقية ا ، وأن اقنحرا  عن ذلـك كلـه َضـْرٌب مـن النفـاو  ال  د 

 :الدي ق يفلح صاحُبه أبداً 
 الكلمات

للللَن الهعللللهت لتنغللللَو َ َللللمغ َِّلَللللوغ َكنغللللَو َف  للللا َغهتلللليَ  الغَقهغللللبت : )الكهوللللات ا ِّىل - َللللة  مت َفَتَوللللا َرمحغ
للاغ َعهَللى  للَو فَلحَلوَكع للرت فَللقتَذا َعََمغ َِمغ يفت ا مغ للحَل غفترغ َ َللمغ ََِّكللاِّترغ َِمغ َِّاسغ للنغ َحوغلتللَك فَللاعغَ  َعللنلغ النلغَفَضللوا مت

لللبَ  َتا . الغَوحَللللوَك هتنيَ  الهعلللهت إتنع الهعلللَه حيَت لغَكمغ َفَولللنغ َذا العللل ََ إتنغ َُلنغَصلللرغَكَم الهعلللَه فَلللال َغالتلللَب َلَكلللمغ َِّإتنغ ََيغللل
َنونَ   (.161-152:آل عوران()َُلنغَصرََكمغ متنغ بَلعغنتهت ََِّعَهى الهعهت فَلهغَيحَلوَكعات الغَوؤغمت

 (.2:قهمال!()َِّإتنعَك َلَعهى َخَهق  َع تيم  : )الكهوات الثانية -
لنغ : )الكهوات الثالثة - لَقوَن َََِِّّجلَن مت لَن النعلاست َُسغ ََُن ََِّجَن َعَهيغهت أَمعًة مت َِ َمنغ ََِّلوعا ََِّرََ َما

َِ َِّأَبَونَللا َكليغخهلل َكَتلل لنتَر الر َعلا لقتْ َحللىتع َُصغ ََِّانت قَلاَل َملا َخطغَََكَوللا قَالَحَلا ال َنسغ ََ ت بَلل لرَأبَلنيغ .  هلل ََِّهنتتلمغ امغ
للنغ َخلل غ  َفقتلل هلل َفَسللقَ  ََلغللَو إتَِلع مت ْ  إتين  لتَوللا أَن للَنامَهَا . ى َ ََوللا مَثع بَلللَوىلع إتىَل ال  للا  فَلَقللاَل َر َِبغللَه إتحغ َفَكا

لا َجلاَِه َِّقَلالع َعهَ  َر َما َسلَقيغَو لَنَلا فَلَهوع َتََُك َأجغ َعوَك لتَيكغ ِ  قَاَلوغ إتنع َأِّبت َُنغ َيا حتحغ ْ َعَهى اسغ يغلهت مَتغشت
 (.95-91:القصال()الغَقَصاَل قَاَل ال َجَ غ ََنَوغَت متَن الغَقوغ ت ال عالتوتنيَ 

َتقتنيَ : )الكهولللات الرابعلللة - َتَُن ِامنلللوا ابلعَقلللوا الهعلللَه ََِّكونَلللوا َملللَذ الصعلللا لللا العللل َِ َملللا َكلللاَن . َُاأََُل
ْت َأنغ َُلَحخَ  للَن اَ عغللرَا للات الغَونتُنَللةت ََِّمللنغ َحللوغَ َمغ مت ِغ مغ َعللنغ َ  ِت لل هعَفللوا َعللنغ َرَسللولت الهعللهت َِّال َُلرغَغََللوا بتأَنَفست

َِمغ َأَولللأهلل َِّال َنَصلللبهلل َِّال َاغَوَصلللةهلل يفت َسلللَتيات الهعلللهت َِّال َُطَ َلللوَن َموغطت ًلللا  للليََل َِمغ ال َُصت لللهت َذلتلللَك بتلللأَنلع نَلفغست
                                                           

َه ألفا  مركَة من عنة أحاَُت صحيحة  236 ة، ِِّ  .ِكَا يف ا ربعني النوُِّ
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للنغ َعللَنٍِّّ نَللليغالً إتال َكحتللبَ  للَر  َُ تلليَ  الغَكفعللاَر َِّال َُلنَللاَلوَن مت لليَذ َأجغ َ َللمغ بتللهت َعَوللاهلل َصللالت هلل إتنع الهعللَه ال َُضت
للنتنيَ  ست َم الهعللَه . الغَوحغ َِ َل َُت لل َتًُللا إتال َكحتللَب َ َللمغ لتَيكغ َِّال َُنفتَقللوَن نَلَفَقللًة َصلل ت ًَة َِّال َكَتلل ًَة َِّال َُلقغطََعللوَن َِّا

َسَن َما َكانَوا َُلعغَوَهونَ   (.191-112:الحوبة()َأحغ
 تبيان الكلما

إنع : )عللللن أِّب ثعهَللللة اِلشلللل  أن النللللليب صللللهى اهلل عهيلللله ِّسللللهم قلللللال: الَيللللان ا ِّل -
َأَحَعَكمغ إِلع ِّأقَرَبَكمغ م  يف اآلخرة  الَس أحاسَنَكمغ أخالقاً، ِّإنع أَبلغَ َضلَكمغ إِلع ِّأَبلغَعلنََكمغ مل  

َقوَن، ِت َو ََكمغ أخالقاً، الثرثَاَرَِّن، الغَوحَلَفيغ َقونَ  يف اآلخرةت أسغ  (.237!()الغَوَحَشن 
أن رسلللول اهلل صلللهى اهلل عهيللله  -ر لللْ اهلل عنِولللا  -علللن ابلللن عولللر : الَيلللان الثلللاين -
 (.238!()الَ ََُكوَن الغَوؤغمتَن َلععاناً : )ِّسهم قال
َعوَ  قَالَ : الَيان الثالت - َ َصهعى اهلل َعَهيغهت ََِّسهعمَ : )عن َأِّب َمسغ َرَك إتنع اتعا : "قَاَل النعيبت َغ َأ

َنذغ َما كت غوَ  ْت فَاصغ َححغ َِّىَل إتَذا ملَغ َبسغ  (.239!"()النعاَس متنغ َكاَل ت الَنََلوعةت ا غ
عللن ابللن عوللر ر للْ اهلل عنِوللا أن رسللول اهلل صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم : الَيللان الرابللذ -

َِ ِّاإلمياَن قَرتنَا مجيعاً، فقذا رَفتَذ أحَنمها رَفتَذ اآلخَ : )قال  (240!()رَ إنع احليا
إنع : )قال - صهى اهلل عهيه ِّسهم -عن أنس ِّابن عَاس أن النيب : الَيان اِلامس -

 َِ  (241!()لكا َُن  َخَهقاً، ِّإنع َخَهَق اإلسال ت احليا
عن أنس بن مالك ر ْ اهلل عنه، خاَ  رسول اهلل صهى اهلل عهيه : الَيان الساَس -

ََلللَه  الَ : )ِّسلللهم، علللن النللليب صلللهى اهلل عهيللله ِّسلللهم قلللال لللبع  خيلللهت ملللا حيَت َُلللؤمَن أحلللنَكم حللللىت حيَت
هت   (.242!()لتنَلفغست

َرُلغَرَة : الَيان السابذ - َِ قَلاَل َرَسلوَل الهعلهت َصلهعى الهعله : )قَلالَ  –ر ْ اهلل عنله  -َعنغ َأِّبت 
ِّا، َِّالَ ََُتذغ بَلعغَضَكمغ َعهَلى بَليغلذت اَل حَتَاَسَنِّا، َِّاَل بَلَناَجَشوا، َِّاَل بَلََاَغَضوا، َِّاَل َبَنابَلرَ : "َعَهيغهت ََِّسهعمَ 

                                                           
 .ِّصححه الشيخ ا لَاين يف صحي  ا امذ. رِّاه أمحن، ِّابن حَان، ِّالطلاين، ِّالَيِقْ  237
 .صحي  ا امذرِّاه الجرمَا، ِّصححه ا لَاين يف   238
 .رِّاه الَخارا  239
 .ِّصححه ا لَاين يف صحي  ا امذ. رِّاه احلاكم ِّالَيِقْ  240
 .ِّحسنه ا لَاين يف صحي  ا امذ. رِّاه ابن ماجه  241
 . محفق عهيه  242
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َواناً ! بَلعغل   ََ الهعهت إتخغ لََه، َِّالَ حَيغقترَهَ ! ََِّكونَوا عتََا ََ هتمت الَ َُ غهتَوَه، َِّالَ ََيغ هتَم َأَخو الغَوسغ الحلعقغَون . الغَوسغ
نَلا َِ لا  رتهت ثَللالَذ َملرعات   -! َِ لَ  إتىَل َصلنغ للنَ  -ََُِّشت لرت   مت لبت امغ َسغ للهتمَ  رت ! الشعلر  َأنغ حَيغقتلَر َأَخلاَه الغَوسغ

للهتمت َحللرَا هلل  للهتمت َعهَللى الغَوسغ َتَكمغ َِّالَ إتىَل ! َََمللَه ََِّمالَللَه َِّعترغَ للهَ : َكللَا الغَوسغ َسللا إتنع الهعللَه الَ َُلنغ َللَر إتىَل َأجغ
، ََِّلكتنغ َُلنغ ََر إتىَل قَلَهوبتَكمغ  رتهت ََِّأَكاَر بتَأَصابتعتهت إتىَل . َصَورتَكمغ  (.243() َصنغ

ع َصهعى اهلل َعَهيغهت ََِّسهعَم قَالَ : الَيان الثامن - ر ِّ َأنع النعيبت أَرغَبذهلل َملنغ  : )َعنغ َعَغنت الهعهت بغنت َعوغ
لَن النل َفلاقت َحل! َكنع فتيهت َكاَن َمَنافتًقا َخالتًصا لَهةهلل مت َِنع َكانَلوغ فتيلهت َخصغ لنلغ لَهةهلل مت ىتع ََِّمنغ َكاَنوغ فتيهت َخصغ

ا َِ َن َغَنَر، َِّإتَذا َخاَصَم َفَكرَ : ََُنَع َِ ، َِّإتَذا َعا َْ ََ  (244!()إتَذا ا غمتَتَن َخاَن، َِّإتَذا َحنعَذ َك
ْ الهعه َعنغه  -َعنغ َعَغنت الهعهت بن مسعَو : الَيان الحاسذ - َصلهعى الهعله  -َعنت النعليبت   -َر ت

قت : )الهعللهت َصللهعى الهعلله َعَهيغللهت ََِّسللهعمَ  قَللاَل َرَسللولَ : قَللالَ  -َعَهيغللهت ََِّسللهعَم  َق ! َعهَلليغَكمغ بتالص للنغ فَللقتنع الص للنغ
َق َحلل للَنَق ََُِّلَحَحللرعن الص للنغ ََاَل الرعَجللَا َُصغ َنعللةت، ََِّمللا َُللل للنتا إتىَل ا غ ِغ ع َُل للنتا إتىَل الغلللت ، َِّإتنع الغلللت ِغ ىتع َُل

ًُقا لللن  حَلللَب عتنغلللَن الهعلللهت صت َْ َِّإت ! َُكغ َت لللنتا إتىَل الغَفَكلللورت، َِّإتنع الغَفَكلللوَر ! ُعلللاَكمغ َِّالغَكللل ِغ َْ َُل َت فَلللقتنع الغَكللل
حَللللللَب عتنغللللللَن الهعللللللهت   َْ َحللللللىتع َُكغ َت َْ ََُِّلَحَحللللللرعن الغَكلللللل َت لللللل ََاَل الرعَجللللللَا َُكغ للللللنتا إتىَل النعللللللارت، ََِّمللللللا َُللللللل ِغ َُل

ابًا َع  (.245!()َك
 في البالغ الحكيم: الرسالة الثالثة عشرة

ــــى الذم، وعــــدم اقســــتجابة وأن ا ــــدعوة، وال ــــبر عل لتحلــــي بالحكمــــة فــــي ال
ًاهات، اـــم مراعـــاة المـــآقت فـــي الفتـــاوم والت ـــرفات، تـــدرعا وتألفـــا، وتلطفـــا،  لالســـتف

 :والعمل وف  ذلك إيماناً واحتياباً؛ ييتجلب معية ا  للدعاة وتأييدَ للدعوة
 الكلمات

َغَ  إتىَل َسللللَتيات رَ ) :الكهوللللات ا ِّىل - َْ َا لللل
ِت َمغ بتللللالعِتت  َت غ َسللللَنةت ََِّجللللا َوللللةت َِّالغَووغعت َللللةت احلَغ ب للللَك بتاحلغتكغ

حَلنتُنَ  ِغ لَو أَعغهَلَم بتالغَو َنغ َ اع َعلنغ َسلَتيهتهت ََِِّ َو أَعغَهَم مت َِ َسَن إتنع َربعَك  َِّإتنغ َعلاقَلَغَحمغ فَلَعلاقتََوا متتثغلات . َأحغ
نَ  َما َعوقتَغَحمغ بتهت َِّلَ تنغ َصََلرغَاغ  لرهلل لتهصعلابترُت مغ َِّال . َ ََو َخيلغ ِت َرَك إتال بتالهعلهت َِّال حَتغلََنغ َعهَليغ غ ََِّملا َصلَلغ للت َِّاصغ
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لللَنونَ . بَلللَك يفت َ للليغق  اتعلللا مَيغَكلللَرِّنَ  لللمغ َِمغست َِ َتَُن  َتَُن ابلعَقلللوغا َِّالعللل -272:النحلللا().إتنع الهعلللَه َملللَذ العللل
270.) 

َت ) :الكهولات الثانيلة - َم الغَواَلئتَكللَة َأالع إتنع العل ِت لحَلَقاَموا بَلحَلنَللَعَل َعهَليغ َُن قَلاَلوا َربَلنَلا الهعلَه مَثع اسغ
َنعللةت العللِتت َكنللَحمغ َبوَعللَنِّنَ  للَرِّا بتا غ للَرةت  .َجَللاَفوا َِّالَ حَتغََنَللوا َِّأَبغشت َيَللاةت الللَننلغَيا َِّيفت اآلخت لتيَللا ََكمغ يفت احلغ حَنغللَن َأِّغ

ا مَ  َِ ا َما َبنعَعونَ ََِّلَكمغ فتي َِ ِتْ أَنَفَسَكمغ ََِّلَكمغ فتي َح يم  . ا َبشغ َسلَن قَللوغالً . نَلََالً م نغ َغَفور  رعحت ََِّمنغ َأحغ
لهتوتنيَ  لَن الغَوسغ اً َِّقَلاَل إتنعل ت مت َََعا إتىَل الهعهت ََِّعوتَا َصلاحلت فَلذغ . ا عن  َغ َسلَنَة َِّالَ السعلي َ َة ا لَحوتا احلَغ َِّالَ َبسغ

ليمهلل بتلالع  ٌّ محَت نَلَه َعلَناَِّةهلل َكأَنعلَه َِِّلت نَلَك َِّبَليلغ َتا بَليلغ َسلَن فَلقتَذا العل َْ َأحغ ل
ِت َتَُن َصلََلَرِّا . ِتت  لا إتالع العل َِ ََِّملا َُلَهقعا

ا إتالع َذِّ َح ٍّ َع تيم   َِ َغ بتالهعلهت إتنعل. ََِّما َُلَهقعا لَحعت لَن الشعليغطَانت نَللَغغهلل فَاسغ َََغنعلَك مت يَذ َِّإتمعلا َُلنلغ لَو السعلوت َِ َه 
 (.42-71:فصهو().الغَعهتيمَ 

ْ. مَثع جت غَو َعَهى َقَنر  َُا َموَسى: )الكهوات الثالثة - َِبغ أَنغلَو . َِّاصغطَنَلعغَحَك لتنَلفغست اذغ
رتا ََا إتىَل فترغَعوغَن إتنعَه طََ ى. ََِّأَخوَك بتآَُاتت َِّال بَنتَيا يفت ذتكغ َِ ََكعَر َأِّغ فَلَقوالَ َلَه قَللوغالً لَ . اذغ يل نًلا َلَعهعلَه َُلحَل

 (.33-34:طه().ََيغَشى
 بيان الكلمات

أن رسلللول اهلل صلللهى اهلل عهيللله  -ر لللْ اهلل عنِلللا  -علللن أ  ا لللؤمنني عائشلللة : الَيلللان ا ِّل -
لللنغ َكللل! َعَهيغلللَك بلللالر فغقت : )ِّسلللهم قلللال َََ  مت ِ  إالع عَانَلللَه، َِّالَ َُلنغلللل ْغ ََُكلللوَن يف َكللل ِ  إالع إنع الر فغلللَق الَ  ْغ

 (.246()!َكانَهَ 
َََة ر ْ اهلل عنه: الَيان الثاين - لا بَلَعلَت َمَعلاًذا : )َعنغ أِّبت بَلرغ ع َصلهعى الهعله َعَهيغلهت ََِّسلهعَم َلوع َأنع النعيبت

لللللللرَا، َِّ : "َِّأَبَلللللللا َموَسلللللللى إتىَل الغلللللللَيَونت، قَلللللللاَل َ ََولللللللا لللللللرَا َِّالَ بَلنَلف  لللللللرَا، ََِّبش  لللللللرَا َِّالَ بَلَعس  َبطَاََِّعلللللللا َِّالَ َُس 
 (.247!"()َجغَحهتَفا
ٍّْ ر لْ اهلل عنله قلال: الَيان الثالت - َلا َُلعغرتفَلونَ : )َعنغ َعهتل ثَوا النعلاَس مت َْ ! َحلن  َع َأحتَتََلوَن َأنغ ََُكل

ِللَا احلللنُت ا وقللوَو عهَللى  -رمحلله اهلل  -ِّقللن َجَعللَا اإلمللاَ  الَخللارا (. 248)!(الهعللَه ََِّرَسللولََه 
 ٍّْ ْت  -ْ اهلل عنللله ر للل -َعهتلل ْ  ملللن أبلللوا ملللن صلللحيحه، صلللاَغِا يف " كحلللاْ العهللم"برمجلللًة لَللا
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للْ قوللله َوللوا): حكوللة  رفيعللة، ِِّ َِ يَللَة أالع َُلفغ ِت َََِّن قَلللوغ   َكرَا َْ َمللنغ َخللالع بتللالغعتهغمت قَلوغمللاً  كوللا   (!بَللا
ْ  :أَِّر برمجًة أخرن يف السياق نفسه لفقه ا آالت ِِّ

لَم ) -: الَخاراقال اإلما  : الَيان الرابذ - ِغ َصلَر فَل حتَيارت؛ َاَافَلَة َأنغ َُلقغ َْ َمنغ بَلَرَك بَلعغَل االتخغ بَا
نغللهَ  َُللَن النعَخعتللْ ( 249!()بَلعغلللت النعللاست َعنغللَه؛ فَليَلَقَعللوا يفت َأَكللنع مت للَوَت بللنت ُ َسغ فللأخٍر بسللننه َعللنت ا غ

ََبَل غت : )قَللالَ  للَر إت : قَللاَل ِلت ابغللَن اللل ثَلحغَك يفت الغَكعغََللةت  قَلهغللوَ َكانَللوغ َعائتَشللَة َبست : لَيغللَك َكثتلل ًا، َفَوللا َحللنع
َ َصللهعى الهعلله َعَهيغللهت ََِّسللهعمَ : قَالَللوغ ِلت  للر ؛ : "قَللاَل النعلليبت َِمغ بتَكفغ للَن ِغ َُللا َعائتَشللَة لَللوغالَ قَلوغَمللكت َحللنتُتهلل َع

َخَا النعللللل هلْل َُلللللنغ ت، بَلللللا لللللَو الغَكعغََلللللَة َفَكَعهغلللللَو َ َلللللا بَلللللابَلنيغ هلْل ََيغَرَجلللللونَ لَنَلَقضغ فَلَفَعهَلللللَه ابغلللللَن ". اَس، َِّبَلللللا
ََبَل غت  للْ الهعلله َعنغِللا َأنع َرَسللوَل الهعللهت َصللهعى الهعلله َعَهيغللهت : ِّيف رِّاُللة أخللرن( 250!()اللل َعللنغ َعائتَشللَة َر ت

َحَصللَرِّا َعللنغ قلَ : )ََِّسللهعَم قَللاَل َ َللا للا بَلنَلللوغا الغَكعغََللَة اقلغ يَم  فَلَقهغللوَ َأملَغ بَلللَراغ َأنع قَلوغَمللكت َلوع ِت َُللا : َواعتللنت إتبلغللرَا
يَم  قَلالَ  ِت لا َعهَلى قَلَواعتلنت إتبلغلرَا َِ رت َلَفَعهغلوَ : َرَسوَل الهعلهت َأاَل بَلَرََ ثَاَن قَلوغمتلكت بتلالغَكفغ لنغ (. 251!()لَلوغالَ حت

َب   للا عَللَن اهلل بللن اللل َِ للا َرَع ا الطاغيلل –ر للْ اهلل عنلله  -ِّلللَلك َلوع َِ للَنَم َِ َة عهللى قواعللن إبللراِيم 
، مث أعاَ بناِِا عهى ما كانو عهيه يف عِن النيب صلهى اهلل عهيله ِّسلهم فلأفىت ماللكهلل . احلكٍا

ِلهفاِ ب  العَاس بعن  جواع إعاَة بنائِا عهى قواعلن إبلراِيم؛ حلىت  -بعن ذلك  -رمحه اهلل 
 .ال بكون عَثا بني ا مراِ

 
 في التفوي  الدعوي: الرسالة الرابعة عشرة

اإلصــالحي مدافعــًة وتمكينــاً إنمــا هــو مــن شــؤون الربوبيــة، وأن  وأن تــدبير الشــأن
 :لي  لإلنيان منه إق عبادة ا  بأسبابه

 الكلمات
َِمغ ) :الكهوللات ا ِّىل - َِمغ فَللقتنلع بَل  َ مغ َأِّغ َُلَعلل ِت َْ َعهَلليغ هلل َأِّغ َُلحَللو ْغ للرت َكلل للَن ا مغ لَلليغَس لَللَك مت
 (.270:آل عوران()أَالتَوونَ 
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َِمغ ََِّملا َرَميغلَو إتذغ َرَميغلَو ََِّلكتلنع الهعلَه ) :الكهوات الثانية - حَلهَلوَِمغ ََِّلكتلنع الهعلَه قَللحَلَه فَلهَلمغ بَلقغ
يللللذهلل َعهتلللليمهلل  ًِ َحَسللللًنا إتنع الهعللللَه مسَت نغللللَه بَللللال نتنَي مت َْ الغَوللللؤغمت لللل

َن َكيغللللنت . َرَمللللى َِّلتَيَغهت َذلتَكللللمغ ََِّأنع الهعللللَه َمللللوِت
نَ   (.20-22:ا نفال()الغَكافترُت
للمت ) :الكهوللات الثالثللة -  ْت الغَوَتللنيت . َطست َِاَُللاَت الغكتحَللا َسللَك َأالع . بتهغللَك  ذهلل نَلفغ َلَعهعللَك بَللاخت

عتنيَ . ََُكونَوا َمؤغمتنتنيَ  َِمغ َ َا َخا ت ِت آًَُة َف َهعوغ أَعغَناقَل مغ متَن السعَوا ِت مغ . إتنغ َنَشأغ نَلنَلَ لغ َعَهيغ ِت ََِّما َُأغبتي
للنَ  للر  مت للنغ ذتكغ للنيَ  مت َِ َمللا َكللانَوا بتللهت . الللرعمحغَنت َِمغللَنذ  إتال َكللانَوا َعنغللَه َمعغرت ت مغ أَنلغََللا ِت بَوا َفَسللَيأغبتي َع فَلَقللنغ َكلل
َتَئون ِغ حَل  (.3-2:الشعراِ()َُسغ
ََالَللوَن َاغَحهتفتللنيَ ) :الكهولات الرابعللة - للَنًة َِّال َُل َِ َربَللَك  َََعلَا النعللاَس أَمعللًة َِّاحت ال إت . َِّلَللوغ َكللا

نعَم متَن ا غتنعلةت َِّالنعلاست َأمجغَعتل َِ َِمغ َِّمَتعوغ َكهتَوَة َرب َك َ مغَهنع َج لتَك َخَهَق ََ َم َرَبَك َِّلت ََِّكلال . نيَ َمنغ َرحت
َلللَق ََِّموغعت َلللةهلل َِّ  َتهت احلغ للل َِ َََك ََِّجلللاَِك يفت  ِت الَرَسلللات َملللا نَلثََ لللَو بتلللهت فَللللَؤا لللنغ أَنلغََلللا لللَرن نَلَقلللاَل َعَهيغلللَك مت ذتكغ

نَللوَن اعغَوهَللوا َعهَللى َمَكللانَحتَكَم إتنعللا َعللامتَهونَ . لتهغَوللؤغمتنتنيَ  َتَُن ال َُلؤغمت . َِّانَح تللَرِّا إتنعللا َمنَح تللَرِّنَ . َِّقَللاغ لتهعلل
َه َِّبَلوَكعاغ َعَهيغلهت ََِّمل َر َكَهَه فَاعغََنغ لا َِّلتهعهت َغيغَب السعَواَِّاتت َِّاَ رغهت َِّإتلَيغهت َُلرغَجَذ اَ مغ ا َربَلَك بتَ افتلا  َعوع

 (.274-220:َِو()بَلعغَوَهونَ 
للَرن: )الكهوللات اِلامسللة - نَللا إتىَل أَم للَك َمللا َُللوَحى. ََِّلَقللنغ َمنَلنعللا َعَهيغللَك َمللرعًة َأخغ . إتَذ َأِّغَحيلغ

ات َُ  َتفتيهت يفت الغَيم  فَلهغيَلهغقتهت الغَيَم بتالسعاحت َتفتيهت يفت الحعابَوتت فَاقغ َه َعَنٌِّّ ِلت ََِّعَنٌِّّ لَلهَ َأنت اقغ َغ َِّأَلغَقيغلَو . أغَخ
لللَنَذ َعهَلللى َعيغلل ت  لل   َِّلتَحصغ َفهَلللهَ . َعَهيغللَك َِمََعلللًة مت َََلَكلللمغ َعهَللى َملللنغ َُكغ لللَا َأ َِ حَلللَك فَلحَلَقللوَل  لللْ َأخغ . إتذغ مَتغشت

للا َِّال حَتغلََنَ  َِ نَل ْغ بَلَقلرع َعيلغ لَن الغ َلم  َِّفَلحَلنعلاَك فَلَحونًللاَِّقَلحَلهغلَو نلَ . فَلَرَجعغنَلاَك إتىَل أَم لَك َكل نَللاَك مت يلغ ًسلا فَلَنكع . فغ
ََُن مَثع جت غَو َعَهى َقَنر  َُا َموَسى ات َمنغ ِغ نتنَي يفت َأ  (.34-42: طه().فَلَهَتثغَو ست

 بيان الكلمات
ْ  قَالَ  - َنا َرَسوَل الهعهت : )َعنغ َخَعا َو مَ  -َصهعى الهعه َعَهيغهت ََِّسهعَم  -أَبَليلغ ًََة يفت ََِِّ حَلَوس نهلل بلَلرغ

للَه : أتللا  الغَكعغََللةت، َفَشللَكوغنَا إتلَيغللهت، فَلَقهغنَللا َِ َعو الهعللَه لَنَللا  َفَكهَللَس َِمغَوللر ا َِّجغ للَر لَنَللا  َأالَ بَللنغ حَلنغصت َأالَ َبسغ
، مَثع ُلَللؤغ : "فَلَقللالَ  َرغهت َفللَر لَللَه يفت ا غ ََ الرعَجللَا فَلَيحغ َهَكمغ َُلؤغَخلل َعللَا قَللنغ َكللاَن َمللنغ قَلللَلغ نغَشللارت فَلَيكغ َبى بتالغوت

ت  َعَا فترغقَلحَلنيغ هت فَلَيكغ َتُنتهت ! َعَهى رَأغست لهت، ! َما َُصغرتفََه َذلتَك َعنغ  َََِّن َع غوت نتُلنت َملا  َِّمَيغَشَا بتَأمغَشا ت احلَغ
َتُنتهت  ، َما َُصغرتفََه َذلتَك َعنغ  ا ! متنغ حلَغم  ََِّعَصب  ََ َِ َ  الرعاكتَب َملا َِّالهعهت لَيَحتوعنع الهعَه  َر؛ َحىتع َُست َمغ ا غ
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لللللللهت  ئغَب َعهَلللللللى َغَنوت  َ لللللللَرَموَت، َملللللللا ََيَلللللللاَو إتالع الهعلللللللَه بَلَعلللللللاىَل َِّالللللللل َِ ََِّحضغ َعا َ َصلللللللنلغ ََِّلكتلللللللنعَكمغ ! بَللللللللنيغ
 (.252!"()بَلعغَكَهونَ 

 في اقعت ام: الرسالة الخامية عشرة
ا، يع ــــم الــــدعوة وأن التقيـــد بأحكــــام الكتــــاب واليـــنة، والفقــــه المبنــــي عليهمـــ

والداعيــة مــن اقنحــرا  المفهــومي واليــلوكي والمنهــاعي، وأن الفقــه اليــليم للكتــاب 
ًيال أبـي بكـر، وعمـر، وعثمـان، : والينة إنما يؤخد من سنة الخلفا  الراشدين، فهما وتنــ

وأن ذلـك المـنه  . وعلي، رضوان ا  عليهم أعمعـين، اـم عامـة فقهـا  ال ـحابة الكـرام
مالــك، : فــي مــداهب علمــا  الم ــار، الئمــة العــالم –فيمــا بعــد  -ى هــو الــدي تجلــ

 .وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، رحمهم ا  ورضي عنهم أعمعين
 الكلمات

َللا : )الكهوللات ا ِّىل - ِ  إتيع ْغ َِمغ يفت َكلل للنلغ للَو مت لليَلًعا َلسغ َِمغ ََِّكللانَوا كت َتُللنَل َتَُن فَلرعقَللوا  إتنع العلل
َم إتىَل الهعللل لللَرَِ َعهَلللونَ أَمغ َلللا َكلللانَوا َُلفغ َِمغ مت َِ . هت مَثع َُلَنَ للل َل َلللا ََِّملللنغ َجلللا ثَا ت لللَر أَمغ َسلللَنةت فَلهَلللَه َعشغ َِ بتاحلَغ َملللنغ َجلللا

ا ََِِّمغ ال َُ غَهَوونَ  َِ ثلغَه َتُنًلا قتَيًولا . بتالسعي َ ةت َفال َأغََن إتال مت َحقتيم   رَا   َمسغ َناينت َرِّب َ إتىَل صت َِ َقاغ إتنع ت 
للرتكتنيَ مت  للَن الغَوشغ يَم َحنتيًفللا ََِّمللا َكللاَن مت ِت ْ  . هعللَة إتبلغللرَا َ لتهعللهت َر قَللاغ إتنع َصللالتت ََِّنَسللكتْ ََِِّمغيَللااغ ََِّاَللاتت

هتوتنيَ . الغَعاَلوتنيَ  لتَك أَمترغَت َِّأَنَا َأِّعَل الغَوسغ ََ َك َلَه َِّبت  (.161-152: ا نعا .()ال َكرُت
يعلاً َِّالَ بَلَفرعقَللواغ َِّاذغَكلَرِّاغ نتعغَولَو اهللت َعهَلليغَكَم َِّاعغ : )الكهولات الثانيلة - ََغلات اهللت مجَت للَوواغ رت َحصت

للَرة  م لل َوانللاً ََِّكنللَحمغ َعهَللَى َكللَفا َحفغ َحم بتنتعغَوحتللهت إتخغ للََحغ َ قَلهَللوبتَكمغ َفَأصغ ًِ فَللأَلعَ  بَلللنيغ َن النعللارت إتذغ َكنللَحَم أَعغللَنا
للا َِ َََكم م نلغ ََ . َفأَنَقلل حَللَنِّنَ َكلل ِغ َ اهللَ َلَكللَم آَُابتللهت َلَعهعَكللمغ بَل ــةٌ َِّلغللَحَكن م للنَكَم . لتَك َُلََلللني  َعوَن إتىَل  أُمَّ َُللنغ

هتَحلللونَ  لللَم الغَوفغ َِ لَلللل تَك  لللوغَن َعلللنت الغَونَكلللرت َِّأِّغ َِ َللل غت ََُِّلللأغَمَرَِّن بتلللالغَوعغَرِّوت ََُِّلنلغ َتَُن . اِلغ َِّالَ َبَكونَلللواغ َكالعللل
هلْل َع تلليمهلل بَلَفرعقَللواغ َِّاخغ  ا ََ لَللل تَك َ َللمغ َعلل َم الغََليل نَللاَت َِّأِّغ َِ َِ للن بَلعغللنت َمللا َجللا -111:آل عوللران()حَلَهَفللواغ مت

115.) 
للا : )الكهوللات الثالثللة - َِ للَعَفوَن َمَشللارتَق اَ رغهت ََِّمَ ارتبَل َحضغ َتَُن َكللانَوا َُسغ ََِّأِّغَرثلغنَللا الغَقللوغَ  العلل

لا َِّمَتعلوغ كَ  َِ نَلا فتي للَنَذ العلِتت بَارَكغ َلا َصلََلَرِّا َََِّمعرغنَلا َملا َكلاَن َُصغ لرَائتيَا مت لَ  َعهَلى بَل ت إتسغ سغ هتَولَو َرب لَك احلَغ
َمللَه ََِّمللا َكللانَوا َُلعغرتَكللونَ  للَر فَللأَبَلوغا َعهَللى قَلللوغ   َُلعغَكَفللوَن َعهَللى . فترغَعللوغَن َِّقَلوغ للرَائتيَا الغََحغ َلل ت إتسغ ََِّجاَِّعغنَللا بَت
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َنا   َ َمغ قَاَلوا َهونَ  َأصغ َِ َةهلل قَاَل إتنعَكمغ قَلوغ هلل جَتغ َعا لََنا إتَ ًا َكَوا َ َمغ ِا ت َؤالِت َمَحَلعرهلل َما . َُاَموَسى اجغ َِ إتنع 
 (.112-117: ا عراو.()َِمغ فتيهت َِّبَاطتاهلل َما َكانَوا َُلعغَوَهونَ 

 بيان الكلمات 
قلال رسلول اهلل صلهى ) :عن أ  ا ؤمنني عائشة ر ْ اهلل عنِا، قاللو: الَيان ا ِّل -

ا َما لَيغَس منه فِو َرٌّ : "اهلل عهيه ِّسهم ََ َنَذ يف أمغرتنَا ِ  (. 253!()َمنغ َأحغ
َصهعى بتَنا َرَسوَل : )عن أِّب َنَتي   الغعترغبَاهت بنت َسارتُعَة ر ْ اهلل عنه قال: الَيان الثاين -

، مَثع  لا الغَعيَلوَن،  الهعهت َصهعى اهلل َعَهيغهت ََِّسهعَم َذاَت َُلوغ   َِ نلغ َنا، فَلَوَع ََنا َموغعت ًَة بَهتيَ ًة َذَرفَلوغ مت َََا َعَهيلغ أَقلغ
 َْ ا الغَقَهو َِ نلغ َهوغ مت نَلا  : فَلَقاَل قَائتاهلل ! ََِِّّجت لَن إتلَيلغ َِ ، َفَولاَذا بَلعغ َتهت َموغعت َلَة َملَوَ    ل َِ َُا َرَسوَل الهعلهت َكلَأنع 

يَكمغ بتحَلقغَون الهعهت : "فَلَقالَ  لنغَكمغ بَلعغلنتا أِّصت ي ا، فَقتنعَه َمنغ َُعتلغ مت ذت َِّالطعاَعةت َِّإتنغ َعَغًنا َحََشت ، َِّالسعوغ
حتالفًا َكثت ًا َلا! َفَسيَلَرن اخغ لنتَُن، مَتَسعلَكوا ِبت ُ نَي الرعاكت لنت ِغ ِت الغَو ََهَفا ، ََِّسنعةت اِلغ ََِّعَضلوا ! فَلَعَهيغَكمغ بتَسنعِتت

َت  ا بتالنلعَواجت َِ ََمورت ! َعَهيلغ َعة  َ اَلَلةهلل ! َِّإتُعاَكمغ ََِِّمغَنثَاتت ا غ َعةهلل، ََِّكاع بتنغ  (254!()فَقتنع َكاع َِمغَنثَة  بتنغ
 في الفتن: الرسالة اليادسة عشرة

ــــدعوة اإلســــالمية معرضــــون لشــــد المحــــن والفــــتن ــــي ديــــنهم، ! وأن رعــــاس ال ف
بمــا تيــرب الشــيطان إلــى ور ! وقــد تتجلــى الفتنــة فــي صــورة النعمــة! وأنفيــهم، وأمــوالهم

ــه قــد حــاه خ ــوص علــم وإيمــان وهــو مــن أشــد ! اإلنيــان مــن بــاب الفهــم، فيوهمــه أن
 !وذلك هو اقستدراج والعياذ با ! الفتن

 الكلمات
حَلنَللونَ . املَت : )الكهوللات ا ِّىل - للمغ ال َُلفغ رََكللوا َأنغ َُلَقولَللوا ِاَمنعللا ََِِّ للَب النعللاَس َأنغ َُلحلغ . َأَحست
َتَُن َصلَنَقوا َِّلَلليَلعغَهَونع الغَكلاذتبتنيَ ََِّلَقلنغ فلَ  مغ فَلهَلليَلعغَهَونع الهعلَه العلل ِت للنغ قَللَغهت َتَُن مت َتَُن . حَلنعللا العل للَب العلل أَ غ َحست

َِ َملا حَيغَكَولونَ  َتَقونَا َسآ َِ الهعلهت فَلقتنع َأَجلَا الهعلهت آل. َُلعغَوَهوَن السعي َ اتت َأنغ َُسغ ت  َملنغ َكلاَن َُلرغَجلو لتَقلا
يَذ الغَعهتيمَ  َو السعوت ٌّ َعلنت الغَعلاَلوتنيَ . ََِِّ لهت إتنع الهعلَه َل َل ت لَن لتنَلفغست ِت َلا َأَا َن فَقتيع َِ َتَُن ِاَمنَلوا . ََِّمنغ َجا َِّالعل

َتا َكللانَوا ُلَ  َسللَن العلل ََِم َأحغ َلنلع َُت لل َِمغ َسللي َ اهتتتمغ َِّلََنكغ َاتت لََنَكف للَرنع َعللنلغ هَللوا الصعللاحلت َنا . عغَوهَللونَ ََِّعوت ََِِّّصعلليلغ
َوا إتَِلع َملرغجت  َِ رتَك ِّبت َما لَيغَس َلَك بتهت عتهغمهلل َفال َبطتعغ َناَك لتَحشغ َِ ًنا َِّإتنغ َجا نغَساَن بتَوالتَنُغهت َحسغ َعَكمغ اإلت
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َلللا َكنغلللَحمغ بَلعغَوهَلللونَ  هَ . فَلللأَنَلَ َ َكمغ مت خت َاتت لَنَلللنغ هَلللوا الصعلللاحلت َتَُن ِاَمنَلللوا ََِّعوت َِمغ يفت الصعلللاحلتتنيَ َِّالعللل لللنغ . نلع َِّمت
 َِ ْت الهعهت َِّلَ تنغ َجا ا ََ َنَة النعاست َكَع َنصغرهلل متنغ  النعاست َمنغ َُلَقوَل آَمنعا بتالهعهت فَقتَذا أِّذتَا يفت الهعهت َجَعَا فتحلغ

َا يفت  َتَُن آَمنَلوا . َصَنِّرت الغَعاَلوتنيَ  َرب َك لَيَلَقوَلنع إتنعا َكنعا َمَعَكمغ َأَِّلَيغَس الهعَه بتَأعغَهَم مت َِّلَيَلعغَهَونع الهعلَه العل
 (.11-1:العنكَوت.()َِّلَيَلعغَهَونع الغَوَنافتقتنيَ 

َللوغوت أََذاَعللوا بتللهت َِّلَللوغ َرَََِّه إتىَل : )الكهوللات الثانيللة - للنت َأِّغ اِلغ للَن ا مغ للرهلل مت َِمغ أَمغ َِ َِّإتَذا َجللا
َحَللَه الرعَسللولت َِّإتىَل أِّغِلت ا  للَا الهعللهت َعهَلليغَكمغ ََِّرمحغ َِمغ َِّلَللوغال َفضغ للنلغ للحَلنغَتطَونََه مت َتَُن َُسغ َِمغ َلَعهتَوللَه العلل للنلغ للرت مت مغ

 (.81:النساِ.()البلعََلعغَحمغ الشعيغطَاَن إتال قَهتيالً 
 بيان الكلمات

للَعرتا  : الَيلان ا ِّل - َكغ َرَسلوَل الهعللهت  قَللالَ : )قَلالَ  -ر لْ اهلل عنلله  –َعللنغ َأِّبت َموَسلى ا غ
للاَعةت فتحَلنًللا َكقتطَللذت الهعيغللات الغَو غهتللمت : "َصللهعى الهعلله َعَهيغللهت ََِّسللهعمَ  َ َُللَنات السع للا ! إتنع بَلللنيغ َِ للَتَ  الرعَجللَا فتي َُصغ

ْ َكلافترًا ًنا َِّمَيغست لَتَ  َكلافترًا! َمؤغمت نًلا ََُِّصغ لْ َمؤغمت لَن الغَقل! َِّمَيغست لرهلل مت لا َخيلغ َِ لا الغَقاعتلَن فتي َِ لْ فتي ، َِّالغَواكت ائتمت
لَن السعلاعتْ لرهلل مت ليعَكمغ . َخيلغ لَرِّا قتست بَلارََكمغ ! َفَكس  لرتبَوا َسلَيوَفَكمغ بتاحلغتَكلاَرةت ! ََِّقط َعلوا َأِّغ لَا ! َِّا غ ََخت فَلقتنغ 

نغَكمغ  - ََ َ  -َُلعغ ت َعَهى َأَحن  مت  (255!"()فَلهغَيَكنغ َكَخ غت ابلغَ غ آ
َرُلغلللَرَة  َعلللنغ َأِّبت : الَيلللان الثلللاين - َأنع َرَسلللوَل الهعلللهت َصلللهعى الهعللله َعَهيغلللهت  -ر لللْ اهلل عنللله  –َِ
َعغَوالت فتحَلًنا َكقتطَلذت الهعيغلات الغَو غهتلمت : )ََِّسهعَم قَالَ  َتَرِّا بتا غ لْ َكلافترًا، َأِّغ ! بَا نًلا َِّمَيغست لَتَ  الرعَجلَا َمؤغمت َُصغ

َتَ  َكافترًا ًنا ََُِّصغ ْ َمؤغمت  (.256!()َتَُنَه بتَعَره  متَن الَننلغَيا ََُتيذَ ! مَيغست
رتاع : الَيان الثالت - َنغ ع َصلهعى : )قال -ر ْ اهلل عنه  –عن َأِّب َسعتين  اِلغ مسَتعغَو النعيبت

َمعللةت : "الهعلله َعَهيغللهت ََِّسللهعَم َُلَقللولَ  َتهت ا غ لل َِ ٍَ يفت  للا  -ََيغللَر َِ نلغ َكمغ َمللَذ قَلللوغ هلل حَتغقتللَرَِّن َصللاَلبَ  -ِّملَغ َُلَقللاغ مت
ِتمغ َصاَلهتتتمغ،  ِتمغ، َِّعَوَهَكمغ مَذ َعَوهت َيامت َياَمَكمغ مَذ صت ، َأِّغ ! َِّصت َِمغ َرَ َِّن الغَقرغآَن الَ َأَلاِّتَع َحهَلوقَل َُلقغ
َرَِمغ  يعةت ! َحَناجت مت متَن الرعمت ِغ وتهت، إتىَل ! مَيغرََقوَن متَن الن ُنت َمَرَِّق السع ِغ لهتهت، إتىَل فَليَلنغ ََر الرعامتْ إتىَل َس  َنصغ

هلل  ْغ َا متَن النع ت َك َِاغ َعهتَق ِبت  (.257!()رتَصافتهت، فَلَيَحَواَرن يفت الغَفوَقةت، 

                                                           
، ِّابن ماجه، ِّاحلاكم  255  .ِّصححه ا لَاين يف صحي  ا امذ. رِّاه أمحن، ِّأبو َاَِّ
 .رِّاه مسهم  256
 .محفق عهيه  257
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للْ الهعلله عنلله قللال: الَيللان الرابللذ - ٍّْ َر ت مسَتعغللَو َرَسللوَل الهعللهت َصللهعى الهعلله َعَهيغللهت : )عللن َعهتلل
رت الَعَمانت قلَ : "ََِّسهعَم َُلَقولَ  ٍَ يفت آخت َر ، َُلَقوَلوَن متنغ َخ غت َسَيخغ اَل ت َحغ َِ ا غ ا َِ ، َسَف َنانت َسغ َِ ا غ وغ هلل َحَنثَا
َرَِمغ  قَلللللوغلت الغَلتُعللللةت، للللَرَ َِّن القللللرآَن الَ َأَللللاِّتَع َحنَللللاجت للللَن ! َُلقغ َم مت ِغ لللل للللَن الللللن ُنت َكَوللللا مَيغللللَرَق السع مَيغرَقَللللوَن مت

يعةت   (.258!()الرعمت
ُلغَفَة ر : الَيان اِلامس - ََ لَذ : "َكنعا عتنغَن َعَوَر فَلَقلالَ : )ْ اهلل عنه قَالَ َعنغ َح ََُكلمغ مسَت َأ

َغَكَر الغفتَ َ  َلَعهعَكلمغ بَلعغنَلوَن : "فَلَقلالَ . حَنغَن مسَتعغنَلاهَ : فَلَقاَل قَلوغ هلل " َرَسوَل الهعهت َصهعى الهعه َعَهيغهت ََِّسهعَم َُ
هتلللهت ََِّجلللارتهت  ِغ نَلللَة الرعَجلللات يفت َأ لللا الصعلللاَلَة َِّالص لللَياَ  َِّالصعلللَنَقةَ : "قَلللالَ . َأَجلللاغ : قَلللاَلوا" فتحلغ . بتهغلللَك َبَكف َرَِ

لرت  قَلالَ  ٍَ الغََحغ ٍَ َملوغ َغَكَر الغفتلَ َ العلِتت مَتَلو ع َصلهعى اهلل َعَهيغلهت ََِّسلهعَم َُل َذ النعليبت ََُكمغ مسَت ُلغَفلةَ ََِّلكتنغ َأ ََ :  َح
َكَو الغَقوغ َ  ُلغَفةَ !" أَنغَو لتهعهت أَبَوكَ : "الَ قَ ! أَنَا: فَلَقهغوَ . َفَأسغ ََ مسَتعغَو َرَسوَل الهعهت َصهعى الهعه : قَاَل َح

ا َنكتلَو : "َعَهيغهت ََِّسهعَم َُلَقولَ  َِ لرتبَل صت ت َعوًَا َعلوًَا، فَلَأَا قَلهغلب  َأكغ ْت َكاحلَغ بَلعغَرَه الغفتَ َ َعَهى الغَقَهو
َِ، ََِّأَا قَلهغللب   ََا حَللةهلل َسللوغ ت  فتيللهت َنكغ للَ  َعهَللى قَلهغََلللنيغ َِ؛ َحللىتع َبصت حَللةهلل بَليغَضللا للا َنكتللَو فتيللهت َنكغ َعهَللى : أَنغَكَرَِ

َرغهَ  ََاَموت السعلَواَِّاَت َِّا غ َنةهلل َما  َ ا َكلالغَكوعت ! أَبلغَيَل متثغات الصعَفا، َفالَ َبَضرََه فتحلغ لَوََ َمرغبَلا َخلَر َأسغ َِّاآلغ
ياً، الَ َُلعغرتَو َمعغَرِّفًا َِّ  َواهَ َ َخ  َِ َْ متنغ  رت  !"اَل َُلنغكتَر َمنغَكرًا، إتالع َما َأكغ

ثلغحَلللهَ  ُلغَفلللَة ََِّحنع ََ َسلللرَ : قَلللاَل َح لللَك َأنغ َُكغ لللا بَابًلللا َم غَهًقلللا َُوكت َِ نَل نَلللَك َِّبَليلغ : قَلللاَل َعَولللرَ ! َأنع بَليلغ
" ََ للرًا الَ أَبَللا لَللَك  فَلهَللوغ أَنعللَه فَللحتَ  َلَعهعللَه َكللاَن َُلَعللا َسللرَ الَ : قَلهغللوَ !" َأَكسغ ثلغحَللهَ !  بَللاغ َُكغ َأنع َذلتللَك : ََِّحنع

َحَا َأِّغ مَيَوتَ  َْ َرَجاهلل َُلقغ ََغالتيات ! الغََا  (.259!()َحنتُثاً لَيغَس بتا غ
ًعامات: الرسالة اليابعة عشرة  في فتنة ال

وأن أوس ما يعرإ للداعية من الفتن شهوة الشهرة وحب الظهور، وفتنـة الرياسـة 
د من ذلك إق بتجديد اإلخـالص، والحـرص علـى تجريـد القلـب فال ينجو العب! والقيادة

 .من الهوا ، واقصطبار على ميلك العبدية  
 الكلمات

                                                           
 .محفق عهيه  258
َ اً : "ولللللهِّق. رِّاه مسللللهم  259 للللَوََ َمرغبَللللا َ  : ، أاغ "َأسغ َة الغََليَللللاهت يفت َسللللَوا للللنع للللْ"ِّ. كت للللَق : الغَكللللوَع الغَوَكخ  اإلبغرُت

 .الغَونغَكوس عهى رأسه، ريت ال حيحف  ما فيه
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َعهَلوا : )الكهوات ا ِّىل - َلا ملَغ َُلفغ َا أََبوا َِّحيَتََوَن َأنغ حَيغَوَنِّا مت َرَحوَن مت َتَُن َُلفغ َبع الع اَل حَتغست
ََفلاَعة   َِمغ مت لََلنلع هلْل أَلتليمهلل  فَلال حَتغست ا ََ ْت ََِّ َلمغ َعل ا ََ لَن الغَعل َِّلتهعلهت َمهغلَك السعلَواَِّاتت َِّا رغهت َِّالهعلَه َعهَللى  . مت

ِ  قَلنتُرهلل  ْغ َتَُن َكَفلَرِّا يفت الغلَتالَت . َكا  َك لنعَم َِّبتل غَس . اَل َُلَ رعنعلَك بَلَقهَلَب العل َِ َِمغ َج َمحَلا هلل قَهتيلاهلل مَثع َملأغَِّا
 ََ ا َِ لنغ عتنغلنت َلكتنت . الغوت لا نلَلََالً مت َِ اَر َخالتنتَُن فتي َِ ا ا نلغ َِ َِمغ َ َمغ َجنعاتهلل جَتغرتا متنغ حَتغحت َتَُن ابلعَقوغا َربلع الع

للرهلل لتهَبلغللرَارت  َتَل إتلَلليغَكمغ ََِّمللا. الهعللهت ََِّمللا عتنغللَن الهعللهت َخيلغ ْت َلَوللنغ ُلَللؤغمتَن بتالهعللهت ََِّمللا أَنغلل للات الغكتحَللا ِغ للنغ َأ  َِّإتنع مت
لَرَِمغ عتنغلَن رَ  لَ تلَك َ َلَم َأجغ حَلَرَِّن بتآَُاتت الهعلهت مَثَنًلا قَهتليالً أِّغ عتنَي لتهعهت ال َُشغ مغ َخاكت ِت َتَل إتلَيغ ِب تلمغ إتنع الهعلَه أَنغ

ْت  َذ احلغتَسا ِّا ََِّصلابتَرِّا َِّرَابتطَلوا َِّابلعَقلوا الهعلَه َلعَ . َسرُت للت َتَُن ِامنلوا اصغ لا العل َِ هتَحلونَ َُلا أََُل آل )(هعَكلمغ بَلفغ
 (.النِاُة -188: عوران

َِمغ َكَحلب  الهعلهت : )الكهولات الثانيلة - ًَا حيَتََلونَل ََِّنت الهعلهت أَنلَنا لنغ  ََ مت ل لنغ النعلاست َملنغ َُلحعخت َِّمت
 َْ ا ََ َن الغَعل َتَُن أََهَووا إتذغ َُللَرِّغ َتَُن آَمَنوا َأَكَن َحَ ا لتهعهت ََِّلوغ بَلَرن الع يًعلا ََِّأنع الهعلَه  َِّالع َأنع الغَقلوعَة لتهعلهت مجَت

ْت  ا ََ َْ . َكللنتَُن الغَعلل للََا َْ َِّبَلَقطعَعللوغ ِبتتللمغ اَ سغ ا ََ َتَُن ابلعََلَعللوا َِّرََأَِّا الغَعلل للنغ العلل َتَُن ابََتَعللوا مت . إتذغ بَلََلللرعأَ العلل
َتَُن ابلعََلَعلللوا لَلللوغ َأنع لَنَلللا َكلللرعًة فَلَنَحََللللرعأَ  َم الهعلللَه أَعغَولللاَ َمغ َِّقَلللاَل العللل ِت لتَك َُلللرُت ََ نعلللا َكللل َِمغ َكَولللا بَلََللللرعَ ِّا مت لللنلغ مت
نَي متَن النعارت  َارتجت َِمغ قت مغ ََِّما  ِت  (.167-165:الَقرة().َحَسرَات  َعَهيغ

لي َ : )الكهوات الثالثة - ََِّنت الهعلهت َِّالغَوست لنغ  َم أَرغبَابًا مت َِ ََانَل ََاَرَِمغ ََِّرِغ ِّا َأحغ ََ ابغلَن َملرغمَيَ  اجعَ
رتَكونَ  َو َسَغَحانََه َعوعا َُشغ َِ ًنا ال إتَلَه إتال  َََنِّا إتَ ًا َِّاحت  (.11:الحوبة()ََِّما أَمتَرِّا إتال لتيَلعغ

 بيان الكلمات
أن رسللول اهلل صللهى اهلل عهيلله  - ر للْ اهلل عنلله -عللن أِّب موسللى ا كللعرا : الَيللان ا ِّل -

ا الَعَوات أحناً َسأََلَه َِّالَ أحناً َحرتَ  َعَهيغهت إنعا ِّاهللت الَ نَلَوِل  ) :ِّسهم قال ََ  (.260()! َعَهى ِ
أن رسللول اهلل صللهى اهلل عهيلله  -ر للْ اهلل عنلله  -عللن أِّب موسللى ا كللعرا  :الَيللان الثللاين -

ََهَ ) :ِّسهم قال حَلعغوتَا عَهى َعَوهتَنا َمنغ أرَا  (.261!()إنعا َلنغ َنسغ
َِرَ : الَيان الثالت - رتَصلوَن َعهَلى : )ُلغَرَة َعنت النعيبت  َصهعى الهعه َعَهيغلهت ََِّسلهعَم قَلالَ َعنغ َأِّبت  إتنعَكلمغ َسَححغ

َماَرةت، ََِّسَحَكوَن َنَناَمًة َُلوغَ  الغقتَياَمةت  َعَة َِّبت غَسوت الغَفاطتَوةَ ! اإلغت  (.262!()فَنتعغَم الغَورغ ت

                                                           
 .رِّاه مسهم  260
 .محفق عهيه  261
 .رِّاه الَخارا  262
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قَلاَل ِلت َرَسلوَل الهعلهت َصلهعى : )قَلالَ  –ر لْ اهلل عنله  - عن َعَغنت الرعمحغَنت بغنت مَسَلَرةَ : الَيان الرابذ -
َماَرةَ : "اهلل َعَهيغهت ََِّسهعمَ  َألت اإلغت لا! َُا َعَغَن الرعمحغَنت الَ َبسغ َِ لأََلة  َِّكتهغلَو إتلَيلغ لا َعلنغ َمسغ َِ ! فَقتنعَك إتنغ أَعغطتيحَل

أََلة  أَعتنغَو َعَهيلغ  ا َعنغ َغ غت َمسغ َِ اَِّإتنغ أَعغطتيحَل َِ()!263.) 
لنغ َرَجلا  َُهتلْ : )َعنغ َأِّبت أََماَمَة َعلنت النعليبت  َصلهعى الهعله َعَهيغلهت ََِّسلهعَم أَنعلَه قَلالَ : الَيان اِلامس - َملا مت

َر َعَشَرة  َفَوا فَلوغَق َذلتَك إتالع أََبى الهعَه َعَع ََِّجلاع َم غهَلوالً َُللوغَ  الغقتَياَملةت َُلَنَه إتىَل َعَنقتل لَه بتلرََه َأِّغ أَمغ هت؛ َفكع
َهَ  بَلَقَه إتمثغ َغاهلل َُلوغَ  الغقتَياَمةت ! َأِّغ ا خت َرَِ ا َنَناَمةهلل، َِّآخت َِ َسَط  (264!()َأِّعَ َا َماَلَمةهلل، ََِّأِّغ

ع َصللهعى الهعلله َعَهيغللهت ََِّسللهعَم قَللالَ : الَيللان السللاَس - ْ  أن النعلليبت  َمللنغ مَسعللَذ مَسعللَذ الهعللَه بتللهت : )َعللنغ َجنغللَن
 (265!()ََِّمنغ َُلرَائْت َُلرَائْت الهعَه بتهت 

رة قال :الَيان السابذ - َا إىَل النعيبت  صهعى اهللَ عهيلهت ِّسلهعم، فَلَن َلَر إىل : )عن أِّب ُِر لغُت َجَهَس جت
لاَ  َتَل، فقلاَل لَلَه جُل ِت، فلقَذا َمهَلكهلل َُلنغلل ََ َخهتلَق قَلَا السعلاعةت : "السعلوا للا ! ِللَا ا هَلَك ملا نَللَََل َمنغل فَهوع

لللنَ : "نلللَََل قلللالَ  قلللاَل لَلللَه "  ..أََفَوهتكلللاً نَيلللاً َأغَعهَلللَك أ غ َعَغلللناً َرَسلللوالً : أرغَسلللَه ت إليلللَك َربَلللكَ ! َُلللا َِمَوع
للللاَ  ُل للللنَ : "جت اَل، بَللللاغ َعَغللللناً : "فقللللاَل رسللللوَل اهللت صللللهى اهلل عهيلللله ِّسللللهم! بَلَواَ للللذغ لتَرب للللَك َُللللا َِمَوع
 (266!"()َرَسوالً 

 في فتنة الُعْجِب التنظيمي: ثامنة عشرة الرسالة ال
وأنَّ ُخلُــَ  التواضـــا الــدعوي، والتجـــرد مــن كـــل حــوس وقـــوة، والتبــر  مـــن شـــهوة 

الفرديــة والجماعيــة وعــدم اقلتــرار بالتكــاار العــددي لألتبــا ؛ هــو شــرط القبــوس " النــا"
 :الرحماني والتأييد الرباني

 الكلمات
مغ الهعللللَه يفت َمللللَواطتَن َكثتلللل َة  ََُِّلللللوغَ  َحنَلللللنيغ  إتَذ أَعغَكََللللحغَكمغ  َلَقللللنغ َنَصللللرَكَ ) :الكهوللللات ا ِّىل -

نَ  بترُت َللا َرَحََللوغ مَثع َِّلعيغللَحمغ َمللنغ للَرَبَكمغ فَلهَللمغ بَل غللنت َعللنغَكمغ َكلليغً ا ََِّ للاَقوغ َعهَلليغَكَم اَ رغَه مت مَثع أَنللَََل . َكثلغ

                                                           
 .محفق عهيه  263
 .رِّاه أمحن، ِّحسنه ا لَاين يف صحي  احلامذ  264
 .ه الَخارارِّا  265
إسللناَه : ِّقللال الشلليخ كللعيب ا رنللا ِّ  يف بعهيقلله عهللى ا سللنن. رِّاه أمحللن ِّابللن حَللان ِّأبللو ُعهللى  266

 .ِّصححه ا لَاين يف صحي  الجرغيب ِّيف السهسة الصحيحة. صحي  عهى كر  الشيخني
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َتَُن َكَفللَرِّا ََِّذلتللَك الهعللَه َسللكتيَنَحَه َعهَللى َرَسللولتهت ََِّعهَللى الغَولل َْ العلل َع للا ََِّعلل َِ نتنَي َِّأَنللَََل َجنَللوًَا ملَغ بَلَرِّغ ؤغمت
نَ  َِ الغَكافترُت ََا  (.73-72:الحوبة().َج

لللهغَحمغ ) :الكهولللات الثانيلللة - َِمغ بتقتذغنتلللهت َحلللىتع إتَذا َفشت ََِّلَقلللنغ َصلللَنَقَكَم الهعلللَه َِّعغلللَنَه إتذغ حَتََسلللونَل
َن . مغرت ََِّعَصيغَحمغ متنغ بَلعغنت َما أَرَاَكمغ َما حتَتََونَ َِّبَلَناَععغَحمغ يفت ا  نغَكمغ َمنغ َُرُت َن الَننلغَيا َِّمت نغَكمغ َمنغ َُرُت مت

لللَرةَ  لللا  َعهَلللى الغَولللؤغمتنتنيَ . اآلخت َِمغ لتَيَغَحهتلللَيَكمغ ََِّلَقلللنغ َعَفلللا َعلللنغَكمغ َِّالهعلللَه َذِّ َفضغ آل ().مَثع َصلللَرَفَكمغ َعلللنلغ
 (.227:عوران

َللا ) :الكهوللات الثالثللة - َِِّا مت َتَُن َأَسللا َتَا العلل لل للَواَِّاتت ََِّمللا يفت اَ رغهت لتَيكغ َِّلتهعللهت َمللا يفت السع
  َ سغ َسَنوا بتاحلَغ َتَُن َأحغ َتَا الع َل إتال الهعَولَم إتنع َربعلَك . َعوتَهوا ََِّأغ َتَُن َأغَحنتََلوَن َكََلائتَر اإلتمثغت َِّالغَفلَواحت العل

للَذ  للابتَكمغ فَللال َِّاست َِ نعللةهلل يفت بَطَللونت أَمع للَن اَ رغهت َِّإتَذ أَنلغللَحمغ َأجت للَو أَعغهَللَم بتَكللَم إتَذ أَنَشللَأَكمغ مت َِ الغَو غفتللَرةت 
َنت ابلعَقى َو أَعغَهَم مت َِ  (.47-42:النكم().بَلَََكوا أَنَفَسَكمغ 

َر اإلتمثغت َِّبَاطتنَللَه إتنع ا: )الكهوللات الرابعللة - ِت َللا  ََِّذَرِّا أَللا َن مت ََِّغ َ َسللَيكغ مثغ للََوَن اإلت ست َتَُن َُكغ لعلل
جَرتَفونَ   (.274:ا نعا ()َكانَوا َُلقغ
َلللا ): الكهولللات اِلامسلللة - لللَكرغ فَقتيع لللَكرغ لتهعلللهت ََِّملللنغ َُشغ َولللَة َأنغ اكغ َولللاَن احلغتكغ نَلللا لَقغ ََِّلَقلللنغ آبَليلغ

هت ََِّمنغ َكَفَر فَقتنع الهعَه َغل تٌّ محَت  َكَر لتنَلفغست لرتكغ . يلنهلل َُشغ لَو َُعت َلَه َُلا بلَلَ   ال َبشغ بغنتلهت ََِِّ َولاَن الت َِّإتذغ قَلاَل لَقغ
للرغَك َل َهغللمهلل َع تلليمهلل  للن  َِّفتَصللالََه يفت . بتالهعللهت إتنع الش  نًللا َعهَللى َِِّغ ُغللهت مَحََهحغللَه أََمللَه َِِّغ نَسللاَن بتَوالتَن َنا اإلت ََِِّّصعلليلغ
للَكرغ ِلت َِّلتَوالتللَنُغ  ت َأَن اكغ لل َ َعللاَمنيغ للرتَك ِّبت َمللا لَلليغَس لَللَك بتللهت . َك إتَِلع الغَوصت للَناَك َعهللى َأنغ َبشغ َِ َِّإتنغ َجا

َْ إتَِلع مَثع إتَِلع َملللرغجت  ََِوا يفت اللللَننلغَيا َمعغَرِّفًلللا َِّابعَتلللذغ َسلللَتيَا َملللنغ أَنَلللا َلغ َولللا ََِّصلللاحت َِ َعَكمغ عتهغلللمهلل فَلللال َبطتعغ
َا َكنَحمغ بَلعغَوَهو  َرة  َأِّغ يفت . نَ َفأَنَلَ َ َكمغ مت ََل  فَللَحَكنغ يفت َصلخغ لنغ َخلرغ ثلغَقلاَل َحَعلة  مت لا إتنغ بَلَك مت َِ َُا بلَلَ   إتنلع

َلللللا الهعلللللَه إتنع الهعلللللَه َلطتيللللل هلل َخَتللللل هلل  لللللَواَِّاتت َأِّغ يفت اَ رغهت َُلللللأغتت ِبت َُلللللا بلَلللللَ   أَقتلللللمت الصعلللللالَة َِّأغَملللللرغ . السع
غ َعَهى َما َأَصاَبَك إتنع َذلتَك متنغ َعَغ ت ا ََملورت بتالغَوعغَرِّوت َِّانغَه َعنت الغَونكَ  َِّال َبَصلع رغ َخلنعَك . رت َِّاصغلت

لللللَب َكلللللاع َاغحَلللللال  َفَخلللللور   للللليتَك . لتهنعلللللاست َِّال مَتغللللللت يفت اَ رغهت َمَرًحلللللا إتنع الهعلللللَه ال حيَت لللللنغ يفت َمشغ َِّاقغصت
َواتت  وت ت  َِّاغغَضلغ متنغ َصوغبتَك إتنع أَنَكَر اَ صغ  (.21-27:لقوان().َلَصوغَت احلَغ

لَنِّا : )الكهوات الساَسة - َِ َتَُن آَمنَلوا بتالهعلهت ََِّرَسلولتهت مَثع ملَغ َُلرغبَلابَوا ََِّجا َنوَن العل َا الغَوؤغمت إتيع
َتَقونَ  َِمغ الصعا لَ تَك  ِتمغ يفت َسَتيات الهعهت أِّغ َوا تتمغ َِّأَنَفست الهعَه بتنتُنتَكمغ َِّالهعلَه َُلعغهَلَم َملا  َقاغ أَبَلَعه َوونَ . بتَأمغ
ِ  َعهتيمهلل  ْغ ْع . يفت السعَواَِّاتت ََِّما يفت اَ رغهت َِّالهعَه بتَكا  َك لَهَووا قَلاغ ال مَتَنَلوا َعهَل مَيَنَلوَن َعَهيغلَك َأنغ َأسغ
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ميَلللانت إتنغ كَ  للللَناَكمغ لتيفت َِ لللالَمَكمغ بَللللاغ الهعلللَه مَيَللللَن َعهَللليغَكَم َأنغ  َتقتنيَ إتسغ إتنع الهعللللَه َُلعغهَلللَم َغيغللللَب . نللللَحمغ َصلللا
َا بَلعغَوَهونَ   (.20-22: احلكرات().السعَواَِّاتت َِّاَ رغهت َِّالهعَه َبصت هلل مت

 بيان الكلمات
َعللنت النعلليبت  َصللهعى اهلل َعَهيغللهت ََِّسللهعَم أنلله قللال  -ر للْ اهلل عنلله  -َعللنغ َأِّبت َذرٍّ ال فللارا  -
للَو ال َهغللَم َعهَللى : قَللاَل اهلل جللاع جاللَلله: )َعللنت الهعللهت بَلََللاَرَك َِّبَلَعللاىَل  فتيَوللا َُلرغِّتُللهت  َتا إتين  َحرعمغ َُللا عتََللا

لَنَكمغ َِمَرعًمللا فَلاَل َب َلاَلَووا لْ ََِّجَعهغحَلَه بَليلغ َنِّينت ! نَلفغست ِغ للحَل َنُلغحَلَه، فَاسغ َِ َتا َكَهَكلمغ َ للالٌّ إتالع َملنغ  َُللا عتََلا
نتَكمغ  ِغ َكمغ َُا ! َأ َحطغعتَووينت أَطغعتوغ َحَه، فَاسغ َتا َكَهَكمغ َجائتذهلل إتالع َمنغ َأطغَعوغ َتا َكَهَكلمغ َعلار  ! عتََا َُا عتََا

َسلللَكمغ  َسلللوينت َأكغ َحكغ لللارت َِّأَنَلللا أَغغفتلللَر ! إتالع َملللنغ َكَسلللوغبََه، فَاسغ َِ َتا إتنعَكلللمغ َجغطت َلللوَن بتالهعيغلللات َِّالنلع َُلللا عتََلللا
َْ مجَت  نَو ََ حَل غفتَرِّينت أَغغفترغ َلَكمغ ال َه َلوا ! يًعا، فَاسغ َه َلوا َ لر ا فَلَحَضلَرِّينت َِّلَلنغ بَلَلغ َتا إتنعَكمغ لَلنغ بَلَلغ َُا عتََا

َفَعللوينت  عتللْ فَلحَلنلغ ، َكللانَوا َعهَللى أَبلغَقللى قَلهغللبت . نَلفغ للنعَكمغ ، َِّإتنغَسللَكمغ َِّجت للرََكمغ َتا لَللوغ َأنع َأِّعَلَكللمغ َِّآخت َُللا عتََللا
ََ َذلتللَك يفت َمهغكتللْ َكلليغ اً َرَجللا   للنغَكمغ َمللا عَا للن  مت ، َِّإتنغَسللَكمغ ! َِّاحت للرََكمغ َتا لَللوغ َأنع َأِّعَلَكللمغ َِّآخت َُللا عتََللا

لنغ َمهغكتلْ َكليغ اً  ن  َما نَلَقاَل َذلتلَك مت نعَكمغ، َكانَوا َعَهى أَفغَكرت قَلهغبت َرَجا  َِّاحت َتا لَلوغ َأنع ! َِّجت َُلا عتََلا
لللل للللن  َفَسللللأََلوينت َفَأعغطَيغللللَو َكللللاع إتنغَسللللان  َأِّعَلَكللللمغ َِّآخت ، قَللللاَموا يفت َصللللعتين  َِّاحت للللنعَكمغ ، َِّإتنغَسللللَكمغ َِّجت رََكمغ

للرَ  لَا الغََحغ َغخت للَيَا إتَذا َأ لأَلََحَه، َمللا نَلَقلاَل َذلتللَك اتعلا عتنغللنتا إتالع َكَوللا َُللنلغَقاَل الغوتخغ َللا ! َمسغ َتا إتيع َُلا عتََللا
َْ أَعغَواَلَكمغ َأحغ 

َولنت الهعلهَ ِت لرًا فَلهغَيحغ ا، َفَونغ ََِّجلَن َخيلغ َِ ا َلَكمغ، مَثع أََِّف يَكمغ إتُعا َِ ي لَر ! صت ََِّملنغ ََِّجلَن َغيلغ
َسهَ   (.267!()َذلتَك َفاَل َُلَهوَمنع إتالع نَلفغ

 في فتنة النيا : الرسالة التاسعة عشرة
 وأن اإلسرا  في مخالطة النيا  بغيـر ضـواب  شـرعية، وهتـك حجـاب الحشـمة

ـــين الرعـــاس والنيـــا   مـــن أخطـــر المهلكـــات للـــدعوة  -شـــكال ومضـــمونا  -والحيـــا ، ب
والداعيــة، ومـــن أخبـــ  التلبييـــات الشـــيطانية، التـــي يلقيهـــا إبلـــي  علـــى قلـــوب شـــباب 

ـــا، باســـم  وإنمـــا ". الضـــرورات التنظيميـــة"، و"الم ـــلحة الشـــرعية"الـــدعوة، ذكرانـــا وإناا
ُر ِبَقْدرِهَ   :االضرورُة في كل هدا تـَُقدَّ

 الكلمات
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َِمغ َذلتلَك أَعغَكلى : )الكهوات ا ِّىل - مغ َِّحَيغَف َلوا فَللَرَِّج لَن أَبغَصلارتِت نتنَي َُلَ َضلوا مت َقاغ لتهغَوؤغمت
لنَلَعونَ  َلا َُصغ لَن أَبغَصلارتِتنع َِّحَيغَف غلنَ . َ َمغ إتنع الهعَه َخَت هلل مت لَن مت نَلاتت َُل غَضضغ َِنع  َِّقَلاغ لتهغَوؤغمت  َِّال فَللَرَِّج

َِنع  َغلنتُنَ ُلَ  نَلحَل لرَ  َملا إتال عُت َِ لا َأ َِ نلغ لرتبغنَ  مت ََولرتِتنع  َِّلغَيضغ َِنع  َُلَغلنتُنَ  َِّال َجيَلوِبتتنع  َعهَلى قت نَلحَل  إتال عُت

ِتنع  َلَعولَحت ِت  َأِّغ  آبَائتِتنع  َأِّغ  لَت ِتنع  آبَا ِت  َأِّغ  أَبلغَنائتِتنع  َأِّغ  بَلَعولَحت ِتنع  أَبلغَنا َواهنتتنع  َأِّغ  بَلَعولَحت َواهنتتنع  َب ت  َأِّغ  إتخغ  إتخغ

َِنع  َمَهَكلوغ  َملا َأِّغ  نتَسلائتِتنع  َأِّغ  َأَخَواهتتتنع  َب ت  َأِّغ  َلانَل رغبَلةت  أِّغِلت  َغل غت  الحعلابتعتنيَ  َأِّغ  أميغ لنَ  اإلت  َأِّغ  الر َجلالت  مت

َتُنَ  الط فغات  َرِّا ملَغ  الع َِ ِت  َعوغرَاتت  َعَهى َُ غ ِتنع بتَأرغ  َُضغرتبغنَ  َِّال .الن َسا ِتنع  متنغ  ََيغفتنيَ  َما لتيَلعغَهمَ  َجهت نَلحت  عُت

يًعا الهعهت  إتىَل  ََِّبوبَوا ا مجَت َِ َنونَ  أََُل هتَحون َلَعهعَكمغ  الغَوؤغمت  (.11-11:النور()بَلفغ
نتنيَ ) :الكهوات الثانية - نتنَي َُلنغ ِت الغَولؤغمت لَك َِّبَلَنابتلَك َِّنتَسلا َِ َقاغ َ عغَِّاجت ا النعَتلْ َِ لنغ  َُا أََُل ِتنع مت َعهَليغ

يًوا ُغَن ََِّكاَن الهعَه َغَفورًا َرحت َ  َأنغ َُلعغَرفغَن َفال َُلؤغَذ َغ ِتنع َذلتَك َأ َاْ()َجالبتيَت  (.52:ا ح
نَلللاتت َِّالغَقلللانتحتنَي َِّالغَقانتحَلللاتت : )الكهولللات الثالثلللة - نتنَي َِّالغَوؤغمت لللهتَواتت َِّالغَولللؤغمت لللهتوتنَي َِّالغَوسغ إتنع الغَوسغ
قتنَي َِّا لللللللللَعاتت َِّالغَوَحَصلللللللللن  َاكت لللللللللعتنَي َِّاِلغ َاكت َن َِّالصعلللللللللابترَاتت َِّاِلغ َتقَاتت َِّالصعلللللللللابترُت َتقتنَي َِّالصعلللللللللا لصعلللللللللا

َن الهعلللَه َكثتللل   اكترُت َع َافت َلللاتت َِّالللل َِمغ َِّاحلغ َلللافت تنَي فَللللَرَِّج اً َِّالغَوَحَصلللن قَاتت َِّالصعلللائتوتنَي َِّالصعلللائتَواتت َِّاحلغ
اكترَاتت  َع راً َع تيواً  َِّال نَلة  إتَذا َقَضلى الهعلَه ََِّرَسلولََه . أََعنع الهعَه َ َم مع غفتَرًة ََِّأجغ ََِّما َكاَن لتَوؤغمتن  َِّاَل َمؤغمت

مغ ََِّمن َُلعغالت الهعَه ََِّرَسوَلَه فَلَقنغ َ لاع َ لاَلالً َمَتينلاً  َاْ()أَمغراً َأن ََُكوَن َ ََم اِلغتيَلَرَة متنغ أَمغرتِت : ا حل
15-16.) 

 بيان الكلمات
أن رسللول اهلل صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم  -ر للْ اهلل عنلله  -عللن أسللامة : الَيللان ا ِّل -

 (.268()!ما بركَو بعنا فحنًة أَ رع عهى الرجالت مَن الن َساِ: )قال
َرُلغللَرَة : الَيللان الثللاين - َِ ََِّسللهعَم  َعللنت النعلليبت  َصللهعى الهعلله َعَهيغللهت  -ر للْ اهلل عنلله  -َعللنغ َأِّبت 

رتكهلل َذلتلللَك الَ َِمَالَلللةَ : )قَلللالَ  لللَن الَ نَلللا، َملللنغ للليَََه مت َََ  َنصت نَلللانت عتنَامَهَلللا النع َلللَر، ! َكحتلللَب َعهَلللى ابغلللنت آ فَالغَعيلغ
للَا عتنَ  للا الغللََطغَل، َِّالر جغ َِ للحتَواَ ، َِّاله َسللاَن عتنَللاَه الغَكللاَلَ ، َِّالغيَللَن عتنَا سغ ََذنَللانت عتنَامَهَللا االت َطَللا، َِّا غ للا اِلغ َِ ا

بَهَ   َ ٍَ َََُِّك َق َذلتَك الغَفرغ ، َََُِّصن  َون ََُِّلَحَو ع ِغ  (.269!()َِّالغَقهغَب َُل
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َرُلغلَرَة : الَيلان الثاللت - َِ قَلاَل َرَسلوَل الهعلهت َصللهعى اهلل : )قَلالَ  -ر لْ اهلل عنلله  -َعلنغ َأِّبت 
للات النعللارت ملَغ أَ : "َعَهيغللهت ََِّسللهعمَ  ِغ للنغ َأ َفانت مت للنلغ َللا : َرمَهَللاصت للرتبَوَن ِبت ْت الغََلَقللرت َُضغ للَيا هلل َكَأذغنَللا للمغ ست َِ قَلللوغ هلل َمَع

لللوت الغَوائتهَلللةت ! النعلللاسَ  لللنتَوةت الغََخغ َِنع َكَأسغ ، َرَ َِّسللل ، اَتلللياَلتهلل َملللائتاَلتهلل َلللاتهلل لللَياتهلل َعارُت هلل َكاست الَ ! َِّنتَسلللا
ا َِ َن رتحَي َنعَة َِّالَ أَتنغ َخهغَن ا غ ا! َُنغ َِ ا َِّإتنع رتحَي ََ ا ََِّك ََ  (.270..!()لََيوَجَن متنغ َمست َةت َك

 في فتنة الماس: الرسالة العشرون
مـن شـتى  -وأن شهوة التر  من أضـر الفـتن علـى المـؤمن، وأن المـاس الخبيـ  

وأن ذلك كله من ! من أكبر المهلكات للدين والدعوة -أنوا  الي ْحِت وكل أنوا  الربا 
وأن اقصـطبار علـى ال ـالة وال ـيام ! كـات ورعاقتهـاأخطر ما تبتلى به الدعوات والحر 

ًهد والور  من أنجا الدوية لها  :وتالوة القرآن؛ للتخل  بمناهس ال
 الكلمات

َغلللَا ) :الكهولللات ا ِّىل - لللوغست َِّقَل َغلللَا طَهَلللو ت الشع لللنت َرب لللَك قَل َوغ غ َعهَلللى َملللا َُلَقولَلللوَن ََِّسلللَ  غ رت للللت فَاصغ
ِت ال َا َِّمتَن آنَا لارت َلَعهعلَك بَلرغَ لىَغَرِِّبت َِ نَليغلَك إتىَل َملا َمحلععغنَلا بتلهت . هعيغات َفَسَ  غ ََِّأطغلرَاَو النلع َِّال مَتَلنعنع َعيلغ

لللرهلل َِّأَبلغَقلللى َِمغ فتيلللهت َِّرتعغَق َرب لللَك َخيلغ حتلللنَل َيَلللاةت اللللَننَيا لتنَلفغ لللَرَة احلغ َِمغ َعِغ لللنلغ هَلللَك بتالصعلللالةت . أَعغَِّاًجلللا مت ِغ َِّأغَملللرغ َأ
أََلَك رتعغقًا حَنغَن نَلرغعََقَك َِّالغَعاقتَََة لتهحلعقغَونَِّاصغطَ  ا ال َنسغ َِ غ َعَهيلغ  (.119-111: طه()لت

َل لتَكهتَوابتلهت َِّلَلنغ جتَتلَن : )الكهوات الثانية - ْت َرب َك ال َمََلن  َْ إتلَيغَك متنغ كتَحا َِّابغَا َما أِّحت
ََِّنتللهت َمهغَحَحللًنا للنغ  َسللَك َمللذَ . مت غ نَلفغ لللت للَه َِّال  َِّاصغ َِ للَنَِّن َِّجغ ْ  َُرُت لل للمغ بتالغ َللَناةت َِّالغَعشت َِ َعوَن َربلع َتَُن َُللنغ العلل

رتنَلا َِّابلعََل َيَلاةت اللَننلغَيا َِّال َبطتلذغ َملنغ أَغغَفهغنَلا قَلهغََلَه َعلنغ ذتكغ نَلَة احلغ َن عُت َِمغ بَرُت َناَك َعنلغ لَواَه ََِّكلاَن بَلعغَن َعيلغ َِ َذ 
رََه فَلَرطًا نَا لته علالتوتنَي نَلارًا ََِّقات احلغَ . أَمغ َفلرغ إتنعلا أَعغحَلنغ َِ فَلهغَيكغ َِ فَلهغيَللؤغمتنغ ََِّملنغ َكلا َق متنغ َرب َكمغ َفَولنغ َكلا

َْ ََِّسللاِتغ  للرَا للوتا الغَوَجللوَه بتلل غَس الشع للات َُشغ ِغ ِ  َكالغَو َللا للَح تيَثوا َُل َللاثَوا مت ا َِّإتنغ َُسغ َِ َتقَل َأَحللاَ  ِبتتللمغ َسللرَا
َسلللللللللللَن  إتنع . َمرغبَلَفًقلللللللللللا لللللللللللَر َملللللللللللنغ َأحغ للللللللللليَذ َأجغ َاتت إتنعلللللللللللا ال َنضت هَلللللللللللوا الصعلللللللللللاحلت َتَُن آَمنَلللللللللللوا ََِّعوت العللللللللللل
 (.44-72:الكِ ().َعَوالً 
حَلَهَا بتلهت نَلََلاَت ) :الكهوات الثالثة - ِت فَاخغ ََلغَناَه متَن السعَوا ِ  أَن ََياةت الَننلغَيا َكَوا ْغ َ َمغ َمَثَا احلغ َِّا غرت

 َِ للَََ   حَللنترًااَ رغهت َفَأصغ ِ  َمقغ ْغ َرَِّه الر َُللاَ  ََِّكلللاَن الهعللَه َعهَللى َكللا  َكللل َغ لليًوا بَلل نَلللَة . شت الغَوللاَل َِّالغََلنَللوَن عُت
لرهلل أََمللالً  للرهلل عتنغلَن َرب لَك ثَلَوابًلا ََِّخيلغ َاَت َخيلغ َيَلاةت اللَننلغَيا َِّالغََاقتيَلاَت الصعلاحلت َلاَل َِّبَلللَرن . احلغ ََُِّللوغَ  َنَسليل َر ا غَت
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َم َأَحللًنااَ رغَه بَلل َِ للنلغ َترغ مت َِمغ فَلهَللمغ نَل َللا ََِّعرتَ للوا َعهَللى َرب للَك َصللف ا َلَقللنغ جت غَحَوونَللا َكَوللا . ارتَعًة ََِّحَشللرغنَا
َحَم أَلعنغ ََنغَعَا َلَكمغ َموغعتًنا َناَكَم َأِّعَل َمرعة  َباغ َعَعوغ لفتقتنَي . َخَهقغ لرتمتنَي َمشغ َْ فَلحَللَرن الغَوكغ َذ الغكتَحا ََِِّّ ت

ااتع  َِ َصا َتَر َص ت ًَة َِّال َكَت ًَة إتال َأحغ ْت ال َُلَ ا ا الغكتَحا ََ َِ َََِِّّجَنِّا َملا . ا فتيهت ََُِّلَقوَلوَن َُا َُِّلغَهحَلَنا َمالت 
رًا َِّال َُ غهتَم َرَبَك َأَحناً   (.31-32:الكِ ().َعوتَهوا َحا ت

َتَُن َُلللأغَكَهوَن الر بَلللا ال َُلَقو ) :الكهولللات الرابعلللة - َتا َُلَحَخَعطَلللَه العللل َملللوَن إتالَ َكَولللا َُلَقلللوَ  العللل
ثغَا الر بَا ََِّأَحاع الهعَه الغََليغَذ ََِّحرع َ  َا الغََليغَذ مت َِمغ قَاَلوا إتيع  الر بَا َفَونغ َجاَِه الشعيغطَاَن متنغ الغَوس  َذلتَك بتأَنلع

َِى فَلَهَه َما َسَهَ  َِّأَمغ  لا َموغعت َةهلل متنغ َرب هت فَانحَل َِ لمغ فتي َِ َْ النعلارت  لَحا لَ تلَك َأصغ ََ َفَأِّغ رََه إتىَل الهعلهت ََِّملنغ َعلا
َتَُن آَمَنوا ََِّعوتَهوا . مَيغَحَق الهعَه الر بَا ََُِّلرغِّبت الصعَنقَاتت َِّالهعَه ال حيَتَب َكاع َكفعار  أَثتيم  . َخالتَنِّنَ  إتنع الع

َاتت َِّأَقَاَموا الصعاَلَة َِّ  لمغ حَيغََنَلونَ الصعاحلت َِ مغ َِّال  ِت َرَِمغ عتنغَن َرِب تلمغ َِّال َخلوغوهلل َعهَليغ . آبَلَوا الَعَكاَة َ ََم َأجغ
للنغ الر بَللا إتنغ َكنللَحمغ َمللؤغمتنتنيَ  َْ مت لل

َتَُن آَمنَللوا ابلعَقللوا الهعللَه ََِّذَرِّا َمللا بَقت للا العلل َِ َعهَللوا فَللأغَذنَوا . َُاأََُل فَللقتنغ ملَغ بَلفغ
لنغ ال ْ  مت َرغ لَوالتَكمغ الَ َب غهتَولوَن َِّال َب غَهَولونَ رت َِّإتنغ َكلاَن َذِّ . هعلهت ََِّرَسلولتهت َِّإتنغ بَلَغلَحمغ فَلَهَكلمغ َرَ َِّس أَمغ

لرهلل َلَكلَم إتنغ َكنلَحمغ بَلعغَهَولونَ  َرة  فَلَن تَرةهلل إتىَل َميغَسَرة  ََِّأنغ َبَصنعَقوا َخيلغ َِّابلعَقلوا َُلوغًملا بَلرغَجَعلوَن فتيلهت إتىَل . َعسغ
  (.702-722:الَقرة().لهعهت مَثع بَلَوىفع َكَا نَلفغس  َما َكَسََوغ ََِِّمغ ال َُ غَهَوونَ ا

 بيان الكلمات
َرُلغللَرَة قَللالَ : الَيللان ا ِّل - َِ للا : "قَللاَل َرَسللوَل الهعللهت َصللهعى اهلل َعَهيغللهت ََِّسللهعمَ : )َعللنغ َأِّبت  َِ أََُل

ََلاَ  َلا أََملَر بتلهت الغَورغَسلهتنَي فَلَقلالَ  النعاَس إتنع الهعَه طَي لبهلل اَل َُلقغ نتنَي مت َُلا : "إتالع طَي َلاً، َِّإتنع الهعلَه أََملَر الغَولؤغمت
َللا بَلعغَوهَللوَن َعهتلليمهلل  ًا إتين  مت للَن الطعي ََللاتت َِّاعغَوهَللوا َصللاحلت للا الَرَسللَا َكهَللوا مت َِ َتَُن : "، َِّقَللالَ "أََُل للا العلل َِ َُللا أََُل

لنغ  نَلاَكمغ  آَمَنوا َكهَلوا مت ُغلهت إتىَل ". طَي ََلاتت َملا َرَعقلغ لَعَت أَغغََللَر، مَيَلَن ََُن مَثع ذََكلَر الرعَجلَا َُطتيلَا السعلَفَر، َأكغ
ِت  ْ  : "السعَوا ْ  ! َُا َر رَا ت !" َُا َر َا بتاحلَغ  َ َربََه َحرَا هلل، ََِّمهغَََسَه َحرَا هلل، ََِّغ فَلَأ ع ! ََِّمطغَعَوَه َحرَا هلل، ََِّمشغ
حَ  لتَك َُسغ ََ َْ لت  (.271()َكا

لل   : الَيلان الثللاين - مسَتعغللَو َرَسللوَل الهعللهت : )قَللالَ  -ر لْ اهلل عنلله  –َعللنت النَلعغَوللانت بغللنت َبشت
للََلَعيغهت إتىَل أََذنَليغللهت  -: َصللهعى الهعلله َعَهيغللهت ََِّسللهعَم َُلَقللولَ  للَون النَلعغَوللاَن بتقتصغ ِغ هلل َِّإتنع " –ََِّأ َللاَلَل بَلللني  إتنع احلغ

َِنع َكثت هلل متَن النعاست ا َِاتهلل الَ َُلعغَهَو َحَت ََِوا َمشغ نَل هلل، َِّبَليلغ رَاَ  بَلني  رَأَ لتنتُنتلهت ! حلَغ لَحَلغ َِاتت اسغ َفَولنت ابلعَقلى الَشلََل
للَك َأنغ َُلرغ  ، َكللالرعاعتْ َُلرغَعللى َحللوغَل احلغتَوللى َُوكت َللرَا ت َِاتت َِّقَللَذ يفت احلغ للهت، ََِّمللنغ َِّقَللَذ يفت الَشللََل بَللَذ َِّعترغ ت
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َى الهعهت َِمَارتَمهَ  ًى، َأالَ َِّإتنع محت َ ًة إتَذا َصَهَحوغ . فتيهت، َأاَل َِّإتنع لتَكا  َمهتك  محت َسنت َمضغ َأالَ َِّإتنع يفت ا َغ
َْ الغَقهغبَ 

َسَن َكَهَه، َأالَ َِِّت َسَن َكَهَه، َِّإتَذا َفَسَنتغ َفَسَن ا َغ  (.272!()َصَهَ  ا َغ
قللال رسللوَل اهلل َصللهعى الهعلله : قللال -ر للْ اهلل عنلله  -عللن جللابر بللن عَللن اهلل  :الَيللان الثالللت -

َنُغهت ََِّكابتََهَ ) :َعَهيغهت ََِّسهعمَ  ِت هلل ! َلَعَن اهللَ آكتَا الر بَا ََِّموكتَهَه َِّكا  (273!()َِمغ فتيهت َسَوا
هعى الهعلله َعَهيغللهت أنع رسللوَل اهلل َصلل -ر للْ اهلل عنلله  -عللن عَللن اهلل بللن حن هللة : الَيللان الرابللذ -

حعة  ََِّثالَثتنَي َعنلغَيةً ) :ََِّسهعَم قال َو َُلعغَهَم أَكَن عتنغَن اهللت متنغ ست َِمهلل رتبَا َُأغَكَهَه الرعَجَا ََِِّ  (.274)!(َترغ
 في اققت اد: الرسالة الواحدة والعشرون

ين وأنَّ التوس  فـي العـيش هـو آيـة المـؤمن الحـ ، وأن التبـدير هـو صـفة المفتـون
 :بدعاية الشيطان اقستهالكية، العابدين لصنام اققت اد اقستعماري القاروني

 الكلمات
َتُرًا: )الكهوللات ا ِّىل - َغلل رغ بَل  َ للَتيات َِّال بَلََلل للكتنَي َِّابغللَن السع . َِّآتت َذا الغَقللرغَد َحقعللَه َِّالغوتسغ

َواَن الشعَياطتنيت ََِّكاَن  َن َكانَوا إتخغ رُت  َ َلة  . الشعيغطَاَن لتَرب هت َكَفورًاإتنع الغَوََ َِ َرمحغ َم ابغحت َلا َِ َِّإتمعلا بَلعغرتَ لنع َعلنلغ
للا فَلَقللاغ َ َللمغ قَلللوغالً َميغَسللورًا للنغ َرب للَك بَلرغَجوَِ ا َكللاع . مت َِ َِّال جَتغَعللاغ َُللَنَك َم غَهولَللًة إتىَل َعَنقتللَك َِّال بَلَغَسللطغ

َعللَن َمَهوًمللا َِمغَسللورًا للات فَلحَلقغ َتهت َخَتلل ًا إت . الغََسغ للنتَر إتنعللَه َكللاَن بتعتََللا َِ ََُِّلقغ نع َربعللَك َُلَغَسللَا الللر عغَق لتَوللنغ ََُشللا
 (.11-96:اإلسراِ.()َبصت ًا

لَن الغَكنَلوعت : )الكهوات الثانية - نَلاَه مت مغ َِّآبَليلغ ِت لنغ قَللوغ ت َموَسلى فَلََل َلى َعهَليغ إتنع قَاَرَِّن َكلاَن مت
َللَه لَحَلنَللو  للََةت أِِّلت الغَقللوعةت َمللا إتنع َمَفاحتت نيَ . َِ بتالغَعصغ للَب الغَفللرتحت للرَ ت إتنع الهعللَه ال حيَت َمللَه ال بَلفغ . إتذغ قَللاَل لَللَه قَلوغ

َسلَن الهعلَه إتلَ  لنغ َكَولا َأحغ ست لَن اللَننلغَيا ََِّأحغ ليَََك مت َرَة َِّال بَنَس َنصت اَر ا خت يغلَك َِّابلغَحلت فتيَوا آبَاَك الهعَه النع
لنتُنَ َِّال بَلَغلت ا ََ يفت اَ رغهت إتنع الهعلَه ال حيَتلَب الغَوفغست َلا أِّبتيحَلَه َعهَلى عتهغلم  عتنلنتا. لغَفَسلا َأِّملَغ . قَلاَل إتيع

ثَللَر مَجغًعلا نغلَه قَللوعًة ََِّأكغ لَو َأَكلَن مت َِ َهَك متنغ قَلَغهتهت متَن الَقَرِّنت َملنغ  ِغ ل َا َعلنغ . َُلعغَهمغ َأنع الهعَه َقنغ َأ  َِّال َُسغ
رتَمونَ  ثغلَا . َذنَوِبتتمغ الغَوكغ َيَلاَة اللَننَيا َُلا لَيغلَو لَنَلا مت لَنَِّن احلغ َتَُن َُرُت َنحتلهت قَلاَل العل لهت يفت عُت ٍَ َعَهى قَلوغمت َفَخَر

ََِّ َح ٍّ َع تليم   َ قَاَرَِّن إتنعَه َل ل. َما أِّتت َْ الهعلهت َخيلغ َتَُن أِّبَلوا الغعتهغلَم َُِّلغَهَكلمغ ثَللَوا رهلل لتَولنغ آَملَن َِّقَلاَل العل
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للللا إتال الصعللللابتَرِّنَ  َِ ًا َِّال َُلَهقعا للللَا َصللللاحلت للللنغ فت َللللة  . ََِّعوت َنا بتللللهت َِّبتللللَنارتهت اَ رغَه َفَوللللا َكللللاَن لَللللَه مت َفَخَسللللفغ
نَ  لللرُت َنغَحصت

لللَن ا  ََِّنت الهعلللهت ََِّملللا َكلللاَن مت لللنغ  َتَُن مَتَنلعلللوغا َمَكانَلللَه بتلللاَ مغست . َُنَصلللَرِّنََه مت لللَََ  العللل َُلَقولَلللوَن  ََِّأصغ
  َ َنا ِلََست َتهت ََُِّلقغنتَر َلوغال َأنغ َمنع الهعَه َعَهيلغ َِ متنغ عتََا بتَنا َُِّغَكأَنعَه َُِّغَكَأنع الهعَه َُلَغَسَا الر عغَق لتَونغ ََُشا

هتلللَ  الغَكلللافتَرِّنَ  لللَنَِّن َعهَلللو ا يفت . ال َُلفغ َتَُن ال َُرُت لللا لتهعللل َِ اَر اآلخلللَرَة ََنغَعَه ًَا بتهغلللَك اللللنع  اَ رغهت َِّال َفَسلللا
 (.81-76:القصال()َِّالغَعاقتَََة لتهغَوحعقتنيَ 

 بيان الكلمات
، قَالَ : الَيان ا ِّل - َْ َنا ت بغنت َمعغنتا َكرت مسَتعغَو َرَسوَل الهعهت َصلهعى اهلل َعَهيغلهت : )َعنت ا تقغ
لنغ َبطغل: "ََِّسهعَم َُلَقولَ  ًِ َكلر ا مت ٌّْ ِّتَعلا ل ََمت لَن َصلهغَََه، فَلقتنغ  ! ن  َملا َملَهَ آ َََ  َأَكلاَلتهلل َُقتوغ لبت ابغلنت آ َسغ رت

هت   (275".()َكاَن الَ َِمَاَلَة؛ فَلثَلَهتهلل لتطََعامتهت، َِّثَلَهتهلل لتَشرَابتهت، َِّثَلَهتهلل لتنَلَفست

َرُلغللَرَة قَللالَ : الَيللان الثللاين - َِ للمع ال: "قَللاَل َرَسللوَل الهعللهت َصللهعى اهلل َعَهيغللهت ََِّسللهعمَ : )َعللنغ َأِّبت  َِ هع
َعاغ رتعغَق آلت َِمَوعن  َقوبًا  (.276!"()اجغ

للْ الهعلله َعنغلله َعللنت النعلليبت  َصللهعى اهلل َعَهيغللهت ََِّسللهعَم قَللالَ : الَيللان الثالللت - َرُلغللَرَة َر ت َِ : َعللنغ َأِّبت 
يَصلةت ) َوت مت َِّالغَقطتيَفلةت َِّاِلغ َِ َُنارت َِّالن رغ َْ ! َبعتَس َعَغَن الن  ل َْ َر ت اَ  إتنغ أَعغطتل َبعتلَس ! َِّإتنغ ملَغ َُلعغلَا َسلخت

يَك َفاَل انلغحَلَقلَ ! َِّانلغَحَكسَ  لَعَت رَأغَسلَه، ! َِّإتَذا كت لهت يفت َسلَتيات الهعلهت، َأكغ َ  بتعتنَلانت فَلَرست ل طَلوَد لتَعَغلن  آخت
للل! َم غََلللرعة  قَلللَنَماهَ  لللاَقةت، إتنت إتنغ َكلللاَن يفت احلغترَاَسلللةت َكلللاَن يفت احلغترَاَسلللةت، َِّإتنغ َكلللاَن يفت السع اَقةت َكلللاَن يفت السع

َحأغَذَن ملَغ َُلؤغَذنغ َلَه، َِّإتنغ َكَفَذ ملَغ ََُشفعذغ   (.277!()اسغ
نَللاَ  َرَسللوَل الهعللهت : )قَللالَ  –ر للْ اهلل عنلله  -َعللنغ َعَغللنت الهعللهت بللن مسللعوَ  : الَيللان الرابللذ -

نَا لَلَك : أَثلعَر يفت َجنغَتهت، فَلَقهغَنا َصهعى الهعه َعَهيغهت ََِّسهعَم َعَهى َحصت  ، فَلَقاَ  ََِّقنغ  َغ َل َُا َرَسوَل الهعهت َلوت اجع
ًِ  فَلَقلللالَ  لللَحَ اع حَتغلللَو َكلللَكَرة  مَثع رَاَ  : "ِّتطَلللا َملللا ِلت ََِّملللا لتهلللَننلغَيا  َملللا أَنَلللا يفت اللللَننلغَيا إتالع َكرَاكتلللب  اسغ

ا َِ  (.278!"()َِّبَلرََك
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ََ الرعَسللوَل صللهى اهلل : )هلل عنِوللا ، قللال عللن ابللن عوللر ر للْ ا: الَيللان اِلللامس - َأَخلل
، فقال َنغكتيبت بهلل أِّغ َعابتَر َسَتيا  : )علهيه ِّسهم مت َِّكاَن ابَن عور ر لْ !( َكنغ يف الَننلغَيا َكأعَنَك َغرُت

لنغ ! إذا أمسيَو فاَل بنح ر الصلَا ، ِّإَذا أصلَحَو فلالَ بنح لر ا سلاَِ : "اهلل عنِوا ُقول َغ مت َِّخل
َك، ِّمنغ َحيابتَك لتووبتكَ صححتَك    (.279!"()ر ت
 

 في اْلُمَكف َراِت اْلُمَطه َراتِ : الرسالة الثانية والعشرون
ًاد السا  لثبات الداعية إلـى ا   وأن الدكر، وال الة، والقيام، وال يام، هو ال

وأن ال الة الحقة إنما هي التي ت حب صـاحبها إلـى عميـا منـاحي الحيـاة  ،أمام الفتن
كمــا أن ال ــوم هــو ســالء . عتماعيــة واققت ــادية؛ صــالحا للــنف  وإصــالحا للغيــراق

 :المؤمن الداعية، وسر قوته الروحية
 الكلمات

فَللقتَذا َقَضلليغَحَم الصعللالَة فَللاذغَكَرِّا الهعللَه قتَياًمللا َِّقَلَعللوًَا ََِّعهَللى َجنَللوبتَكمغ ) :الكهوللات ا ِّىل -
 (.111:النساِ()صعالَة إتنع الصعالَة َكاَنوغ َعَهى الغَوؤغمتنتنَي كتَحابًا َموغَقوبًافَقتَذا اطغَوأغنَنَحمغ َفأَقتيَووا ال

للى َعلللنت : )الكهوللات الثانيللة - َِ ْت َِّأَقتلللمغ الصعللالَة إتنع الصعللالَة بَلنلغ للَن الغكتحَللا َْ إتلَيغللَك مت للل اَبغللَا َمللا أِّحت
ََلَر َِّ  َر الهعهت َأكغ َتكغ ِت َِّالغَونغَكرت ََِّل َشا نَلَعونَ الغَفحغ  (.25:العنكَوت()الهعَه َُلعغَهَم َما َبصغ

َللا بَلعغَوهَللوَن ) :الكهوللات الثالثللة - َْ َمَعللَك َِّال َبطغ َللوغا إتنعللَه مت للرغَت ََِّمللنغ بَللا للَحقتمغ َكَوللا أَمت فَاسغ
للل هلل  ََِّنت الهعللل. َبصت لللنغ  لللَكمغ النعلللاَر ََِّملللا َلَكلللمغ مت َتَُن أََهَولللوا فَلَحَوسع َِ مَثع ال َِّال بَلرغَكنَلللوا إتىَل العللل لتيَلللا لللنغ َأِّغ هت مت

لَرن . بَنَصَرِّنَ  َ السعلي َ اتت َذلتلَك ذتكغ ِتبغ َغ َسلَناتت َُل ارت َِّعََلًفا متَن الهعيغلات إتنع احلَغ َِ َِّأَقتمت الصعالَة طََريفَت النلع
نَ  اكترُت َع للنتنيَ . لتهلل ست للَر الغَوحغ لليَذ َأجغ غ فَللقتنع الهعللَه ال َُضت لللت لَللوا  فَلهَللوغال َكللانَ . َِّاصغ للنغ قَلللَغهتَكمغ أِّغ للَن الغَقللَرِّنت مت مت

َتَُن أََهَولوا َملا َِمغ َِّابلعََلَذ العل لنلغ نَلا مت َت يفت ا رغهت إتال قَهتليالً اتعلنغ َأَنغَيلغ وغَن َعنت الغَفَسلا َِ أَبغرتفَلوا فتيلهت  بَقتيعة  َُلنلغ
هتَك الغَقَرن بت َهغم  . ََِّكانَوا َ غرتمتنيَ  ِغ ا َمصغهتَحونَ  ََِّما َكاَن َرَبَك لتيَل َِ َه ِغ  (.222-227: َِو().ََِّأ
لنغ إتلَله  ) :الكهوات الرابعة - َََنِّا الهعَه َما َلَكمغ مت َِمغ َكَعيغًَا قَاَل َُا قَلوغ ت اعغ ََُن َأَخا َِّإتىَل َمنغ

َل غ  َِّإتين َ َأَخلاَو َعهَل ََاَن إتين َ أَرَاَكلمغ قت يل يَلاَل َِّالغوت َْ َُللوغ   ِمَتليا  َغيلغرََه َِّال بَنَقَصوا الغوتكغ ا ََ ََُِّلا . يغَكمغ َعل
َِمغ َِّال بَلعغثَللللللوغا يفت اَ رغهت  َِ لللللَيا لللللات َِّال بَلَغَخَسلللللوا النعلللللاَس َأكغ ََاَن بتالغقتسغ يللللل يَلللللاَل َِّالغوت فَلللللوا الغوتكغ قَللللللوغ ت َأِّغ
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لللنتُنَ  نتنَي ََِّملللا أَنَللللا َعهَللليغَكمغ رتَ . َمفغست لللرهلل َلَكلللَم إتنغ َكنللللَحمغ َملللؤغمت قَللللاَلوا َُلللا َكللللَعيغَب . فتلللي   بَقتيعلللَة الهعللللهت َخيلغ
َِ إتنعللَك  نغللَو  َوالتنَللا َمللا َنَشللا َعللَا يفت أَمغ للَرَك َمللا َُلعغََللَن آبَاَ نَللا َأَِّ َأنغ نَلفغ َهتلليَم َأَصللَهَواَبَك بَللأغَمَرَك َأنغ نَلحلغ احلغ

للينَ  للنغ َرِّب  ََِّرَعقَلل ت . الرعكت نغللَه رتعغقًللا َحَسللًناقَللاَل َُللا قَلللوغ ت أَرَأَُلغللَحَم إتنغ َكنللَو َعهَللى بَليل نَللة  مت للَن َأَن .  مت ََِّمللا أَرُت
للاَكمغ َعنغللهَ  َِ َْ إتال بتالهعللهت َعَهيغللهت . َأَخللالتَفَكَم إتىَل َمللا أَنلغ

للَحطَعغَو ََِّمللا بَلللوغفتيقت للالَ  َمللا اسغ للَن إتال اإلتصغ إتَن أَرُت
 (.00-03:َِو().بَلوَكعهغَو َِّإتلَيغهت أَنتيبَ 

لللللَواَِّاَت ََِّسلللللارتَعوا إتىَل : )الكهولللللات اِلامسلللللة - ا السع َِ لللللنغ َرب َكلللللمغ ََِّجنعلللللة  َعرغَ للللل  َم غفتلللللَرة  مت
ِت َِّالغَكلللاأتوتنَي الغ َللليغَ  َِّالغَعلللافتنَي َعلللنت . َِّا رغَه أَعتللنعتغ لتهغَوحعقتلللنيَ  ِت َِّالضعلللرعا لللرعا َتَُن َُلنغفتَقلللوَن يفت السع العللل

نتنيَ  ست َتَُن إتَذا. النعاست َِّالهعَه حيَتَب الغَوحغ لحَل غَفَرِّا  َِّالع َِمغ ذََكَرِّا الهعَه فَاسغ َشًة َأِّغ أََهَووا أَنلغَفَس فَلَعَهوا فَاحت
للمغ َُلعغَهَوللونَ  للَرِّا َعهَللى َمللا فَلَعهَللوا ََِِّ َْ إتال الهعللَه ِّملَغ َُصت نَو ََ نَوِبتتمغ ََِّمللنغ َُل غفتللَر اللل ََ ََاَ َِمغ . لتلل لَ تللَك َجلل أِّغ

لللنغ َرِب تلللمغ ََِّجنعلللاتهلل جَتغلللرت  لللَر الغَعلللامتهتنيَ َم غفتلللَرةهلل مت لللا َِّنتعغلللَم َأجغ َِ لللاَر َخالتلللنتَُن فتي َِ لللا ا نلغ َِ لللنغ حَتغحت آل ().ا مت
 (.243-244: عوران

 بيان الكلمات
قَلللاَل : )َعلللنغ َأِّبت َذرٍّ ال فلللارا َِّمَعلللاذ  بغلللنت َجََلللا  ر لللْ اهلل عنِولللا قَلللاالَ : الَيلللان ا ِّل -

لا! قت الهعهت َحيغَثَولا َكنغلوَ ابع : "َرَسوَل الهعهت َصهعى الهعه َعَهيغهت ََِّسهعمَ  َِ َسلَنَة مَتغَح ََِّخلالتقت ! َِّأَبغَتلذت السعلي َ َة احلَغ
ََهق  َحَسن    (.280!"()النعاَس قت

أن النلليب صللهى اهلل عهيلله  -ر للْ اهلل عنلله  -عللن حَُفللة بللن اليوللان : الَيللان الثللاين -
له،: )ِّسلهم قلال هتلهت، ِّمالتلله، ِّنَلفغست ِغ لا الص لَياَ ، ِّالصللالَة،  فتحغللَنَة الرعَجلات يف أ َِِّّلَلنته، َِّجلارته؛ ََُكف َرَِ

َْ عنت الغَونغَكرت  ِغ  ِّالنلع
َر با عرِّوت  (.281.()ِّالصنقَة، ِّا مغ

للْ الهعلله َعنغلله أن َرَسللوَل الهعللهت َصللهعى الهعلله َعَهيغللهت ََِّسللهعَم : الَيللان الثالللت - َرُلغللَرَة َر ت َِ عللن َأِّب 
َََ  لَلللَه إتالع الص لللَياَ  فَقتنعلللَه ِلت : "ىلقَلللاَل الهعلللَه بَلللارك ِّبعلللا: )قَلللالَ  َتا بتلللهت ! َكلللَا َعَولللات ابغلللنت آ للل . َِّأَنَلللا َأجغ

لَخبغ ! َِّإتَذا َكلاَن َُللوغَ  َصلوغ ت َأَحلنتَكمغ فَلالَ َُلرغفَلتغ . َِّالص َياَ  َجنعةهلل  فَلقتنغ َسلابعَه َأَحلنهلل َأِّغ قَابَلهَلَه ! َِّالَ َُصغ

                                                           
، ِّالجرمللَا، ِّاحللللاكم، ِّالَيِقللْ  280 ". حلللنُت حسللن صلللحي : "ِّقلللال الجرمللَا. رِّاه أمحللن، ِّأبلللو َاَِّ

 .ِّحسنه ا لَاين يف صحي  ا امذ
 .محفق عهيه  281
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َر هلل َصائتمهلل : فَلهغيَلَقاغ  ل ت  .إتين  امغ لنغ رُت َتا نَلفغَس َِمَوعن  بتَينتهت، َِلََهوَو َفمت الصعائتمت َأطغَيَب عتنغَن الهعهت مت َِّالع
ََِوا! الغوتسغكت  َرَح َْ َربعَه َفرتَ  بتَصوغمتهت : لتهصعائتمت فَلرغَحَحانت َُلفغ

 (.282!()إتَذا أَفغطََر َفرتَ ، َِّإتَذا َلقت
أن رسول اهلل صهى اهلل عهيه ِّسهم  -ر ْ اهلل عنه  -عن أِّب سعين اِلنرا  :الَيان الرابذ -
ََانتيَللَة اإلسللال ، : )قللال لليَك بحقللون اهلل بعللاىل فقنلله رَأغَس َكللا  كللِْ، ِّعهيللَك با ِللاَ فقنلله َرِغ أِّصت

َرَك يف ا ره ِت ِّذتكغ ، فقنه َرَِّحَك يف السعوا رت اهلل بعاىل ِّبتاَلَِّةت القرآنت َتكغ  (283!()ِّعهيَك بت
: أن رسول اهلل صهى اهلل عهيه ِّسلهم قلال -ر ْ اهلل عنه  -عن أِّب ُِررة : مسالَيان اِلا -
ل ِّا ِلَا مَجغللَنانَ ) ََِّنَ . ست َََِّن ُللا رسلوَل اهلل  قلالَ : قللالوا! َسلَََق الغَوَفلر  اكتَرَِّن اهلَل  : "ِّملا الغَوَفلر  َع اللل

اكترَاتَ  َع  . (284!"()كث اً ِّال
 لَماِن وَكاِشِم اَلْحًَانِ في ُدَعاِ  ا: الرسالة الثالثة والعشرون

ــوَك اًل، واســتعاذًة، واســتغفارًا، وُدَعــاً ، واْبِتَهــاقً إليــه  وأن إخــالص اقســتعانة بــا ؛ تـَ
ــاُن الخــائفين وُنْ ــَرُة الميتضــعفين، وأن ذلــك مــن  تعــالى، فــي كــل وقــت وحــين؛ هــو أَم

 :َيةِ َضُرورَاِت اليَّْيِر التي قَ ِلَنى عنها لِْلُمْؤِمِن والدَّاعِ 
 الكلمات

للَواَِّاتت َِّاَ رغَه َحنتيًفللا ََِّمللا ): الكهوللات ا ِّىل - َتا َفطَللَر السع َْ لتهعلل لل ِت للَو َِّجغ ِغ إتين  َِّجع
رتكتنيَ  رتَكوَن بتهت إتال  .أَنَا متَن الغَوشغ َنانت َِّال َأَخاَو َما َبشغ َِ ََِّحآجعَه قَلوغَمَه قَاَل َأحَتَآَجوينت يفت الهعهت ََِّقنغ 

ََكعَرِّنَ َأنغ َُ  ِ  عتهغًولللا أَفَلللال بَلحَللل ْغ لللَذ َرِّب  َكلللاع َكللل َِ َرِّب  َكللليغً ا َِّست َحمغ َِّال . َشلللا لللرَكغ ََِّكيغلللَ  َأَخلللاَو َملللا َأكغ
ت َأَحلَق بتلا َ  َقنيغ َحمغ بتالهعلهت َملا ملَغ َُلنَللَ لغ بتلهت َعهَليغَكمغ َسلهغطَانًا فَلَأَا الغَفلرُت لرَكغ َكنلَحمغ مغنت إتنغ  َجَاَفوَن أَنعَكلَم َأكغ

حَلَنِّنَ . بَلعغَهَوونَ  ِغ لمغ َم لَن ََِِّ لَ تلَك َ َلَم اَ مغ َِمغ بت َهغلم  أِّغ َتَُن آمَنوا ِّملَغ َُلهغَتَسوا إتميَلانَل حَلنَلا . الع َِّبتهغلَك َحكع
َِ إتنع َربعلللَك َحكتللليمهلل َعهتللليمهلل  َََرَجلللاتت َملللنغ َنَشلللا لللهت نَلرغفَلللَذ  يَم َعهَلللى قَلوغمت ِت لللا إتبلغلللرَا َِ َنا -21:ا نعلللا ().آبَليلغ

04.) 
ُعلللا   مَثع : )الكهوللات الثانيللة - للحعةت َأ للَواَِّاتت َِّاَ رغَه يفت ست َتا َخهَللَق السع إتنع َربعَكللَم الهعللَه العلل

للحَلَون َعهَللى الغَعللرغإت  َس َِّالغَقَوللَر َِّالَنَكللوَ  َمَسللخعرَات  . اسغ للاَر َُطغهَََللَه َحثتيثًللا َِّالشعللوغ َِ للْ الهعيغللَا النلع َُل غشت

                                                           
 .محفق عهيه  282
 .ين يف صحي  ا امذرِّاه أمحن، ِّحسنه ا لَا  283
 .رِّاه مسهم  284
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للرَ  .بتللَأمغرتهت  َهغللَق َِّاَ مغ َْ الغَعللاَلوتنيَ . َأال لَللَه اِلغ للَب . بَلََللاَرَك الهعللَه َر يَللًة إتنعللَه الَ حيَت َعللوا َربعَكللمغ َبَضللَرًعا ََِّخفغ َغ َا
ا. الغَوعغحَلنتُنَ  َِ للالحت للَنِّا يفت اَ رغهت بَلعغللَن إتصغ للبهلل . َِّال بَلفغست َللَو الهعللهت َقرُت َعللوَه َخوغفًلا ََِّطَوعللاً إتنع َرمحغ َغ  َِّا

نتنيَ  ست  (.23-23: ا عراو()متنغ الغَوحغ
للحَل غفتَرِّا َربعَكللمغ مَثع َبوبَللوا إتلَيغلهت مَيَللحل عغَكمغ َمَحاًعللا َحَسللًنا إتىَل َأَجللا  : )الكهولات الثالثللة - ََِّأنت اسغ

لللللللَههَ  لللللللا  َفضغ َْ . َمَسلللللللو ى َُِّلَلللللللؤغتت َكلللللللاع ذتا َفضغ ا ََ َُللللللللوغ     َِّإتنغ بَلَولعلللللللوغا فَلللللللقتين َ َأَخلللللللاَو َعهَللللللليغَكمغ َعللللللل
 (.4:َِو().َكَت   
َو الهعَه َأَحنهلل ) :الكهوات الرابعة - َِ  (.ِّملَغ ََُكنغ َلَه َكَفؤاً َأَحنهلل . ملَغ َُهتنغ ِّملَغ َُوَلنغ . الهعَه الصعَونَ . َقاغ 
ْ  الغَفهَللقت ) :الكهوللات اِلامسللة - للنغ َكللر  َمللا َخهَللقَ . قَللاغ أََعللوَذ بتللَر للق  إتذَ . مت للنغ َكللر  َغاست . ا َِّقَللبَ َِّمت

ن  إتَذا َحَسنَ . َِّمتنغ َكر  النلعفعاثَاتت يفت الغَعَقنت   (.َِّمتنغ َكر  َحاست

ْ  النعللاست ) :الكهوللات الساَسللة - للَواست . إتلَللهت النعللاست . َمهتللكت النعللاست . قَللاغ أََعللوَذ بتللَر للنغ َكللر  الغَوسغ مت
َنعاست  وتَس يفت َصَنِّرت النعاست . اِلغ َتا َُلَوسغ  .(ا غتنعةت َِّالنعاست  متنَ . الع

 بيان الكلمات
: أن النلليب صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم قللال -ر للْ اهلل عنِوللا  -عللن ابللن عَللاس  :الَيللان ا ِّل -
ََةت الَنَعاَِ )  (285!()أفغَضَا العتََا
رة  :الَيان الثاين - لَليغَس ): صلهى اهلل عهيله ِّسلهم قلالأن النليب  -ر لْ اهلل عنله  -عن أِّب ُِر

رَ  هلل َأكغ ْغ ِت َك  (286!()َ  عَهى اهللت بَعاىَل متَن الَنَعا

: أن رسللول اهلل صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم قللال -ر للْ اهلل عنلله  -عللن سللهوان : الَيللان الثالللت -
ت ) راً َخائتََحَلنيغ فغ يتْ إَذا َرَفَذ الرعَجَا إليهت ََُنُغهت أنغ َُلَرَعمَهَا صت َححغ ٌّْ َكرتميهلل َُسغ  (287!()إنع اهلَل َحيت
للرة : ابللذالَيللان الر  - إنعللَه : )أن النلليب صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم قللال -ر للْ اهلل عنلله  -عللن أِّب ُِر

لللَألت اهلَل بَلَعلللاىَل َُل غَضلللبغ َعَهيغلللهت   (288()!هت يغلللهَ ب عَ َضللل غ ُلَ  و اهللَ عَ نغ َُللل الَ  نغ َمللل: )ِّيف رِّاُلللة !(َملللنغ ملَغ َُسغ

                                                           
 .رِّاه احلاكم، ِّصححه ا لَاين يف صحي  ا امذ  285
 .ِّحسنه ا لَاين يف صحي  ا امذ. رِّاه أمحن ِّالجرمَا ِّاحلاكم  286
ِّرِّاه أُضللللا ابلللن ماجللله، ِّابللللن حَلللان يف صللللحيحه، . رِّاه أبلللو َاَِّ ِّالجرملللَا، ِّحسللللنه، ِّالهفللل  لللله  287

يب". الشيخني صحي  عهى كر : "ِّاحلاكم، ِّقال  .ِّصححه ا لَاين يف صحي  الجرغيب ِّالجِر
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ذَ حىت الش   !كِْ كاع   وا اهللَ َسهَ ): ِّقالو عائشة ر ْ اهلل عنِا إن  -علَ ِّجلا  -اهلل  فقن !سغ
)(!رغ سع يَ حلَ مل ُلَ  هَ رغ س  يَ مل ُلَ 

289) 
ُلا أُِلا النعلاَس َبوبَلوا : )عن ا َغلر  الغَولََينت أنع النليب صلهى اهلل عهيله ِّسلهم قلال: الَيان اِلامس -

اَئَة َمرعة  ! إىل َرب َكمغ  َْ إىَل اهللت َعَع ََِّجاع يف اليو ت مت  .(290!()فَواهللت إين  َ ََبو
َب  بللن العلللوا  : لَيللان السللاَسا - أن النلليب صللهى اهلل عهيلله ِّسلللهم  -ر للْ اهلل عنلله  -عللن اللل
حت غَفارت : )قال ثترغ فيِا متَن االتسغ  (291!()َمنغ َأَحبع أنغ َبَسرعَه صحيفَحه فَلهغَيكغ
هَلة  َمطتل َة  : )َعنغ َعَغنت الهعهت بغنت َخََليغب  قَالَ : الَيان السابذ - نَلا يفت لَيلغ َِّأَهغَولة  َكلنتَُنة  َنطغهَلَب َخَرجغ

حَللَه فَلَقللالَ : َرَسللوَل الهعللهت َصللهعى الهعلله َعَهيغللهت ََِّسللهعَم ََُصلله ْ لَنَللا، قَللالَ  رَكغ َغ فَلهَللمغ أَقَللاغ َكلليغً ا، مَثع !" قَللاغ : "َفَأ
للل: "َملللا أَقَلللوَل  قَلللالَ : فَلَقهغلللوَ !" قَلللاغ : "فَلهَلللمغ أَقَلللاغ َكللليغً ا، مث قَلللالَ !" قَلللاغ : "قَلللالَ  َِ َو الهعلللَه َأَحلللنهلل قَلللاغ 

  ِ ْغ فتيَك متنغ َكا  َك ؛ َبكغ َتَ  َثاَلَذ َمرعات  ْ ََِّبصغ نَي مَتغست ت، حت  (292!"()َِّالغَوَعو َذبَلنيغ
 البيان الجاما

َصهعى اهلل َعَهيغلهت  -َكنغَو َمَذ النعيبت  : )قَالَ  -ر ْ اهلل عنه  –َعنغ َمَعاذت بغنت َجََا   -11
َ ، فَلَقهغلوَ يفت َسَفر ،  -ََِّسهعَم  نغَه َِّحَنغَن َنست ًَا مت َو َُلوغًما َقرُت ََحغ غينت بتَعَولا  ! َُلا َرَسلوَل الهعلهت : َفَأصغ للت َأخغ

َنعَة ََُِّلََاعتَنينت َعنت النعارت  َه ت ا غ خت َِّإتنعَه لََيست هلل َعَهى َمنغ َُسعلَرَه الهعلَه ! َلَقنغ َسأَلغَح ت َعنغ َع تيم  : قَالَ ! َُنغ
لللرتَك بتلللهت َكللليغً ا، َِّبَقتللليَم الصعلللاَلَة، َِّبَللللؤغتت الَعَكلللاَة، ََِّبَصلللوَ  َرَمَضلللاَن، َِّحَتَللليَف َعَهيغلللهت  ، بَلعغََلللَن الهعلللَه َِّالَ َبشغ
طتي َلَة َكَولا َُطغ : مَثع قَالَ . الغََليغوَ  ْت اِلَغ غت  الصعوغَ  َجنعةهلل، َِّالصعَنَقَة َبطغفتلَئ اِلَغ َََلَك َعَهى أَبلغَوا فتلَئ َأاَل َأ

                                                                                                                                                                      
288

، ِّاحلللاكم ِّصلللححه ،    أخرجلله أمحللن، ِّالجرملللَا، ِّالَيِقللْ، ِّالطلللاين، ِّالَخللارا يف ا َْ ا فللَر
ِللو حللنُت : "يف السهسللهة الصللحيحة مث صللححه ا لَللاين يف صللحي  ا للامذ، بينوللا قللال. ِِّّافقلله الللَِيب 

 ."حسن
289

ذَ    ، اا ُعقن بهأحن َسيَ : الش سغ ِّقلن أخرجله . ِّاحلنُت موقوو عهى عائشة ر ْ اهلل عنِا. ورت النلععغات
ِّقلللن  لللع  ا لَلللاين رفعللله يف . 122 :رقلللمأبلللو ُعهلللى يف مسلللننه، ِّالَيِقلللْ يف كلللعَه، ِّكلللَا ابلللن السللل  

 .بينوا حسن ِّقفه عهى عائشة ر ْ اهلل عنِا. صحي  ا امذ، ِّيف السهسهة الصحيحة
 .رِّاه مسهم  290
 .ِّحسنه ا لَاين يف صحي  ا امذ. ِّاه الَيِقْ ِّالضياِ ر   291
، ِّالنسلللائْ، ِّالجرملللَا ِّقَلللالَ   292 لللبهلل : رِّاه أبلللو َاَِّ ي هلل َغرُت ِّصلللححه ا لَلللاين يف . َحلللنتُتهلل َحَسلللنهلل َصلللحت

 .صحي  ا امذ، ِّيف صحي  الجرغيب
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َِ النعارَ  ذت : "مَثع َبالَ : قَالَ . ََِّصاَلَة الرعَجات متنغ َجوغوت الهعيغات ! الغَوا َِمغ َعنت الغَوَضلاجت ".. بَلَحَكاىَف َجَنوبَل
ََك بترَأغست اَ مغرت َكه هت، ََِّعَولوَتهت، َِّذترغَِّةت َسلَنامتهت  قَلهغل: مَثع قَالَ ". َُلعغَوَهونَ "َحىتع بَلَهَل  لت بَلهَلى : وَ َأاَل َأخغ

ََ : قَلالَ ! َُا َرَسلوَل الهعلهت  لا َِ لاَلَ ، ََِّعَولوَََه الصعلاَلَة، َِّذترغََِّة َسلَنامتهت ا غت لرت اإلتسغ َأالَ : مَثع قَلالَ . رَأغَس اَ مغ
اََلكت َذلتَك َكه هت  قَلهغوَ  ََك مت لت ع الهعهت : َأخغ ََ بتهتَسانتهت قَالَ ! بَلَهى َُا َنيبت اَك ع َعَهيغ : َفَأَخ ََ َِ : فَلَقهغلوَ ! َك 

ع الهعهت  َا نَلَحَكهعَم بتهت  فَلَقالَ ! َُا َنيبت َََِّن مت لاغ ََُكلَب النعلاَس يفت ! َثكتَهحغَك أََمَك َُلا َمَعلاذَ : َِّإتنعا َلَوَؤاَخ ََِِّ
مغ  ِت رتِتمغ  -النعارت َعَهى ََِّجوِت ِتمغ  -َأِّغ َعَهى َمَناخت َنحت  (293!()إتالع َحَصائتَن أَلغست

 .اهلل عهى سيننا ِمون ِّآله ِّسهمِّصهى 
 

 قئحة الم ادر والمراعا
 .القرآن الكرمي -

ا حيىي بن كرو النوِّا - ة ليفما  أِّب عكُر  .ا ربعون النوُِّ

. حهيلة ا ِّليللاِ،  ِّب نعليم أمحللن بللن عَلن اهلل ا صللَِاين، نشللر َار الكحلاْ العللرِّب، بلل ِّت -
 .ِل1215: الرابعة.  
للاه، لصللاحَِا سللعن بللن  ةسهسللهة ا حاَُللت الصللحيح - لهلَللاين، نشللر مكحَللة ا عللارو بالُر

 .1225/ِل1215: طَعة جنُنة بحاُرخ. عَن الرمحن الراكن
 .سنن أِّب َاَِّ َار إحياِ الجراذ العرِّب َار الكحب العهوية ب ِّت -
 .سنن ابن ماجه َار إحياِ الجراذ العرِّب ب ِّت -
 .ِّتسنن الجرمَا َار إحياِ الجراذ العرِّب ب   -
 .1287سنن النارمْ َار الكحاْ العرِّب  -
 .سنن النسائْ َار إحياِ الجراذ العرِّب ب ِّت -
، حتقيلللق ِمولللن السلللعين بسللليوين كلللعب اإلميلللان ليفملللا  أِّب بكلللر أمحلللن بلللن احلسلللني الَيِقلللْ -

 .ِل1211: أِّىل. نشر َار الكحب العهوية ب ِّت،  . عغهول
 . 1287صحي  الَخارا َار القهم ب ِّت  -

                                                           
ا َحللللل: "ِّقَلللللاَل الجرملللللَا. رِّاه أمحلللللن، ِّالجرملللللَا، ِّابلللللن ماجللللله، ِّاحللللللاكم، ِّالَيِقلللللْ 293 ََ للللل نتُتهلل َحَسلللللنهلل َِ

ي هلل   .كوا صححه ا لَاين يف صحي  ا امذ". َصحت
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يللللب لهحللللاف   - نشللللر . يناحتقيللللق ِموللللن ناصللللر الللللنُن ا لَلللل. ا نللللَراصللللحي  الجرغيللللب ِّالجِر
 . 3891/ِل3041: الثانية.  . ب ِّت. ا كحب اإلسالمْ

اَبهصحي  ا امذ الص    - . نشر ا كحب اإلسالمْ. بألي  ِمون ناصر النُن ا لَاين. ُِّع
 . 1288/ِل1218: الثالثة.  . َمشق/ب ِّت

 . 1279هم َار إحياِ الجراذ العرِّب صحي  مس -
 .1285ا سنن ليفما  أمحن بن حنَا نشر ا كحب اإلسالمْ  -
 .1285َار إحياِ الجراذ العرِّب ب ِّت  .ا وطأ ليفما  مالك بن أنس -

 مراعا عامة

 .منشورات الفرقان النار الَيضاِ. يف العهو  الشرعية فُرن ا نصارا أ نُات الَحت -
، طَللذ َار الكهوللة، منشللورات ا خطللاِ ا - ، "رسللالة القللرآن"لسللحة لهحركللة اإلسللالمية بللا  ْر

 ،  . 9117/ِل1298مكناس ا  ْر

للن ا نصللارا، منشللورات ألللوان م ربيللة، مطَعللة النكللا   - بللالغ الرسللالة القرآنيللة، بللألي  فُر
 .ا نُنة، النار الَيضاِ

للللن ا  - منشللللورات ألللللوان . نصللللاراالَيللللان الللللنعوا ِّأللللاِرة الحضللللخم السياسللللْ بللللألي  فُر
 . 9111/ِل1292: ا ِّىل. َار النكا  ا نُنة النار الَيضاِ،  . م ربية،  

 .جتنُن أصول الفقه لهنكحور حسن الجراِّب -
، ليفملللا  أِّب الفلللناِ إمساعيلللا ابلللن كثللل  "بفسللل  القلللرآن الع للليم"بفسللل  ابلللن كثللل  ا سلللوى  -

 .ِل1211: النمشقْ، َار الفكر ب ِّت
لا آا القلرآن" ا سلوى لطلا،ابفس   - أِّب جعفلر ِمولن بلن  ليفملا  ،"جلامذ الَيلان علن بأُِّ

ر الطلا  .3049/3899: نشر َار الفكر، ب ِّت. جُر
عولللر ُوسلل  بلللن عَللن اهلل بلللن عَللن اللللل  ِّب،  الحوِيللن  للا يف ا وطلللأ مللن ا علللاين ِّا سللانين -

ِّعارة ا ِّقللاو نشللر . َكللراِموللن عَللن الكَلل  الِّ مصللطفى بللن أمحللن العهللوا ، حتقيللق النوللرا
 .ِل1187: با  ْر ِّالشؤِّن اإلسالمية

لللذ 92-95 :ُلللا َعلللاة اإلسلللال  الحوحيلللن أِّالً  - لللاه ،مكحَلللة ا علللارو لهنشلللر ِّالحوُع  .  .الُر
 . 9111/ِل1299:الثانية
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  . نشلللللللللللر َار الشلللللللللللعب، القلللللللللللاِرة . 2/111: ا لللللللللللامذ  حكلللللللللللا  القلللللللللللرآن لهقلللللللللللرطيب -
ِّينِل، حتقيق أمحن ع1179َ:الثانية  .ن العهيم الَل
رللت لهللنكحور إبللراِيم الَيللومْ غللام، . حتللوالت الَنيللة ِّانفحللا  ا للال: احلركللات االجحواعيللة -

 ".إسال  أِّن الُن: "منشور عهى ا وقذ اإللكجرِّين
للل  كلللكال: )لهَلللاحثني. احلركلللات االجحواعيلللة ا فِلللو  ِّالحلللاُرخ - َلللة، ِّجوُع ، رلللت (ربيلللذ ِِّ

 http://www.hic-mena.org/homea.htm: ينمنشور عهى ا وقذ اإللكجرِّ 
يف ِللنا خل  العَللاَ البلن القلليم حتقيللق الشليخني عَللن القلاَر ا رنللا ِّ  ِّكللعيب  عاَ ا علاَ -

 . 1287. ِل1217: ا رنا ِّ  مؤسسة الرسالة ب ِّت
 .كر  احلكم العطائية لهشرنوِّب -
: الثانية.  . ِّتالجراذ العرِّب ب   إحياَِار نشر . النوِّا عهى صحي  مسهم كر  -

 .ِل1129
 ِّب بكلللر بللن العللرِّب ا عللافرا، نشللر َار الكحلللب  ،عار للة ا حللوذا بشللر  سللنن الجرمللَا -

 .العهوية، ب ِّت
 .فح  الَارا كر  صحي  الَخارا، البن حكر العسقالين، نشر َار ا عرفة ب ِّت -
للللللن . جحوللللللاعَْراسللللللة يف الحللللللنافذ اال ،بللللللا  ْرالفكللللللور السياسللللللْ ِّاحلركللللللة اإلسللللللالمية  - فُر

مطَعللة النكللا  ( 1:اخللجرت لكللم رقلم: سهسلهة. )الَيضللاِمنشللورات الفرقلان الللنار . ا نصلارا
 .4444/ِل3043: ا ِّىل.  . ا نُنة

للللن ا نصللللارا، نشللللر: قناَُللللا الصللللالة - َار الكهوللللة  مشللللاِنات يف منللللاعل ا وللللال، فُر
 . 9119/ِل1299:الثانية.  . ا نصورة/مصر

مجذ ِّبربيب عَن الرمحن بن ِمون  .بن بيوية سال  اإلما  بقْ النُنكيخ اإل  وو  فحاِّن -
 .مكحَة ا عارو بالربا ، ا  ْر. بن قاسم ِّابنه ِمون

للن ا نصللارا منشللورات رسللالة القللرآن رقللم مفِللو  العا يللة، بللألي  - طَللذ َار الكهوللة . 1:فُر
 . 9116: ا  ْر/ مكناس
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َُا اال - إلمساعيلا بلن  ،ن ا حاَُلت عهلى ألسلنة النلاسَاس عوا اكحِر ملحلكش  اِلفاِ ِّم
: الرابعلللة.  . حتقيلللق أمحلللن القلللالإ، نشلللر مؤسسلللة الرسلللالة بللل ِّت. ِمولللن العكهلللوين ا راحلللْ

 .ِل1515
َمان سلعين النورسلْ برمجلة إحسلان  كهيات ل الصلاحلْ، نشلر  قاسلمرسائا النور بألي  بنُذ ال

 .  1992ا وافق / لِ 1219مصر  9لهنشر، فر  القاِرة   ( سوعلر ) َار 
قللْ ا صلللرا، َار صلللاَر  - لسللان العلللْر  ِّب الفضللا مجلللال الللنُن ِمولللن بللن من لللور اإلفُر

 .ب ِّت
للن ا نصللارا، منشللورات ألللوان م ربيللة، مطَعللة النكللا  ا نُللنة،  -  للالس القللرآن، بللألي  فُر

 .النار الَيضاِ
لللان - ِّائلللن ليفملللا  عهلللْ بلللن أِّب بكلللر ا يثولللْ نشلللر َار الُر ار /لهلللجراذ  ولللذ ال القلللاِرة، َِّ

 .ِل1217: ب ِّت/الكحاْ العرِّب

معكم مقاُيس اله ة  ِّب احلسني أمحن ابن فارس حتقيلق عَلن السلال  ِلارِّن، َار ا يلا  -
 .  1221/ِل1211: ا ِّىل: ب ِّت،  

ات - للب القللرآن يف ا فللَر  القاسللم احلسللني بللن ِموللن، ا عللرِّو بالراغللب أِّببللألي  . غُر

  هطَلللذ كلللركة مصلللطفى الَلللاِّب احلهللليب ِّأِّالَ. كللليالين  سلللين ِمولللن حتقيلللق. ا صلللفِاين
 . 1261/ِل1181:مصر
نشر . منارس العوا ا واِ ا ِّأككاله، لهنكحور عَن ا اَا خه : ا قاِّمة ا ننية -

 .ب ِّت، لَنان(  . .إ)مؤسسة ا راذ العربية 
بشلر  الشليخ عَلن ( ِلل084:ت)بن موسى الشلاطيب براِيمإا وافقات ليفما  أِّب إسحاق  -

 .3181/3801: الثانية.  . ب ِّت. نشر َار ا عرفة. اهلل َراع
لن ا نصللارا. ميثلاق العِللن يف مسلالك الحعللرو إىل اهلل - / مطَعلة أنفوبرانللو فللاس. بللألي  فُر

 .ا  ْر
 المحتويات فهر 

 ..........اإلهدا   -
 ................. الكتابخطبة  -
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 ..............منهجية  تمهيد في سبا مقدمات -
َمان ا ِّىل ا قنمة  بني ُنا َِا ال
 "النعوة" إىل" احلركة"بني ََُناغ َِا ا شرِّ ، من : الثانية ا قنمة
 "!اإلسال  َعوة" ِّبني "اإلسالمية احلركة" بني الشرعْ النال :: الثالثة ا قنمة
 !القضية ِو اإلنسان: الرابعة ا قنمة
  !النعوا الشأن ِّبنب  اهلل، ُلةِّال يف: اِلامسة ا قنمة
  ا عاصر اإلسالمْ ِّالقصال السياسة يف: الساَسة ا قنمة
ة يف: السابعة ا قنمة  أقسا  مشرِّ  الفطُر

 ...............إلى تأسي  القضية  مدخل الفطرية: الف ل الوس -
 ........... المفهومفي  دراسة" التجديد بعثة" :الوس المبح 
 مــن الحركــة اإلســالمية إلــى دعــوة اإلســالم: نوعيــة نقلــة الفطريــة: نيالثــا المبحــ 

... 
 ....................القضية والمفهوم : في الفطرية: الثانيالف ل  -

 ......................الفطريُة وقضية الدين : الوس المبح 
 ....الِفْطرِيَُّة دراسة في الركان والميالك : الثاني المبح 

ةَ  التكَ الغَوسَ  -  :لهفتطغرتُعةت  الجربُو
 النخول يف  الس القرآن: ا ِّل ا سهك -
 .بالغ الرساالت: الثاين ا سهك -
 رتبَاَ  الفتطغرتُعةت : الثالت ا سهك -

َُ الُعمرانية  َمَعاِلُمهُ : الفطري جديدتال: الف ل الثال  -  ........المنهجية وَقضايَا
 .......الفطري  ْجِديدتَّ لمنهجيِة للا اْلَمَعاِلمِ في : الوس  المبح 

َعغَهمَ   -
َ : ا ِّل ا   الحعَناََِّل الَقرغآينت
َعغَهمَ  -

يعة: الثاين ا   اإلمامَة العتهغوت
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يم: الغَوعغَهَم الثالت - ِت َر النععغَوةت َِّبَساطََة الغَوَفا  َُسغ
 الحلعنغ تيَم الفتطغرتاَ : رعابذال الغَوعغَهمَ  -

 ... ِّقضاُا العوران الَشرا الفطرا لحكنُنا: الثاين ا َحت
 الحوحين: ا ِّىل القضية -
ا فُرضة الصالة. العَاَة: الثانية القضية -  ِّأِم رموِع
 .اإلسالمْ با فِو " ا سرة"إيا ِْ  ا ِّىلِّنوابه . ا حوذ: الثالثة القضية -
 النُنعهم : القضية الرابعة -
 :يف جتنُن ا ناِيف العهوية -
 بعت الثقافة الفقِية الجراثية؛ فِوا ِّبناِّال: لا ِّ  -

 .جتنُن أصول الفقه بعوقه ا قاصنا: الثاين
 "السياسْ الفقه أصول"جتنُن : الثالت

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

............................ 
.......................... 
 .للللللللللانحِىلل
 


