
!!لمح!أ!ؤ!ةَؤًافا
امى-!جصرصر،مه

!ضآقع!صرإ!يرإقواؤأ

اد3ضرد"ذي!لي!نا

!تيمإنَبزفي

83صة"لىالمو 1 9 1 0 - . % rv

لض!بعواصلرمأ

لمجهضض!اصممحشض!
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.أفاحْصبر!.أبْرصصنرصلم
)مي--،
ميصبم-،ص

ؤأ!إقواع!بنإ!ضآنُ

الد-لتورفنميةتألية

!ئيئإبرخ

م5961ء8339-نةالمولود

لنشسطبعوااجملتزم

امملاضض.هزه!ماممخضا
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لل!ولفكفوظة"طبعحترق

لىاا!بمةاالأو

م6891ء-1388

اثعانيةلألطبعة

م91385-9691

6%ننحيمرهطبه" rهـ9اا
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وحِم1لرحمر1اللهبسم

اصطفى،يااكعبادهعاىو-لامللْهاظد"

نيةالثاالد،4هقدء4

الطلمين:رباللْهإ--د

...دقينااءا،بنلشاكرا،ين3ر1لذا:سِنَةِلهـ%

...لحينلصاا،الخاصيئ،صينلمؤتا:بقلوبِو

امالمين:ارباللهأ--د-ءم

...المينءن-خينوالبا،ا)ملمورُؤاد،الحقلطلاب

؟كمابأهدقي3الذين

...يموالىج.ببا)!ر-5فوهفتاة

003كريم-بَن،ةولٍوتقهلموه

أبمهثن.االمأحواللْهأصلح؟بهأوأصلحو،أصل!وهو

:4الثانه4طهتق."اقرهـواعتابِتَة!اكو،رودأءاصم

...ححةو!مهمُجوْ-ة،وءنقحةدةءز

...تد"لهإ،خاأو،زأكهنةصاَفيهو-دو!ق

وباطنةظاهـرةًمهُنبَءأيهاللْهأ-خ!

."اللْهءلى5ُفَأَ:وًاضةلَمعَعَفَافىَنْ،

اللهورحمةعلهب3والسلام

لهاِلدًشالمج!ينف!ح

ريافىضارع51ء3889قي41خمان145الاثةش

اةاهيةاشبراائق-ُءس؟166ى!ارءن3-

ثاكا6ص!،ح
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اءإهك

...اطإمه!نالأحرارالمؤمةينألى

...الحقعالابإلى

...الملم،رُؤاد

..!اطج-4وع!جَا

...والبقينادهادةءنصئن،البا

.ادطورهذههدىأ

الهبرصا!صشح.ءكا!ر

ضبراحدا؟ق،ياضريثار!59

ةر5ا)ةا

3879ء-نةمنعرفاتوزءةالجحة"

م1668-نةمارسم!ضا8
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اصحَفلىجضِأَو،تج!أِيخةِ

اصطنى،ادينعبادهعلىو-لاملنهالحد"

ء!ا.فى

ياحَق::اللهم

...أعِئا:كبحة

...ناروء.حةكومن

...أحنينا:بالحقو

...أمتنا:اطقوءلى

11،ير،ايكإو،ث،أإكوإ،توكاناعليكربنا"
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اِ!باِلتَه

اصطفىالذيئعهإدهءلىو-لامنْاطد

!وجاءتلبيش

إكاثفهَ:واالالمثافهةأءبّر-لوأنا،أعحةبأنعلىجتموا!..

...القابإلىالقابوهثافهـ،،لاقابالقلبشفةم!

،الفابإل!-غاصل،القلبعنصدرماكل:وقالوا،-ت.واود!نهم

...أربرأن!نلىبدو!وكان،ايِّأأنءنلىو!بدّف!ن

الَان؟.أكهبماذا:نفسىإتسأل!ىو

.!أإنسانولأى؟أكتبوآلمجا

تحدثو،قلهكأماقءناكهب:ةإيأكلاقمنيرلحءسابا؟بروكان

بحنلجاتالناسو؟ثف،وو-كوءنرك-3ءنوأسمهم،بقلكالناسإلى

هالبناءأساصفىز!لمحلهلمها،الهلاءإلىدواضة"ةاتِاللبوقدّم،قسلث

فيخُماوأمّابُفا!ؤثذ"بُةالزفأصا":ا!رضأ!لةءمافياوفى

...كاالأرضفىفيمكثالنابْى

إنسانولأى:ظتُ...اكشبْ...اعة:لإ:قاْيدىفىا)تملمبصاجثم

؟علهبأ

.،وقوةٍ،وحماس،اندفاعَفىقا)،

..وشدة،و-زم،عزموفى
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:قال:آمرةوعبارات،نافذةبكمات

...!اويخاصروبته)تمسكعربىلصاكتت

...لهبرلإسلاء"و!ؤإصيتمسكمسلمٍلكلاصب

:القهير!صبكهمر-لكلاكتب

.اب!نانوابئرالا-ةليود

.نالمافياوادلاستبدادقهير

.والشيطانالاستغلالقيود

.والأحلامالى-.يةقيود

.مهاالأووافيةالانكلة:ود

،مألأصناوالهقلهددةيو

.الإح!اموا!ودقيود

ية.ةالأنارالبنىة!يود

اءية.وا!والجوخةثود

ودية.4والهاكلترود

...لكأ-بجيب،يديكجن5،قالكأنذاوها،!يراَاعتب

أءتك،"إءقىو-مىام،وطةلمثيرتحرفىوتساعد،بكرتُرةىء(دمت

ائك.واَروع!ك،بكوعتابئونإ،وإ-لإ.كلحروبتكمخلطدمتوما

...اله"دوهو...التفكير-رأئهأسانإيظنماوصثرا

..-دبلا...الفبيرق:طاولوالمةاةشةفىةهشتد

،الأة-كارفىخصوصا؟قيدهأغلالفىيرسفو8غيرهفلكفىيدورو.و

..51-ولى"ينواالداء،المسدثرقينو،بينالغر.ن؟والآراء،والمذاءب
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لفربنهم.ول!ن؟جننحل!الغرلمونيهونوقد

.لتبشيرمول!ن،تإصيمنالمسثشرقونيكونوقد

..3موهدهلإِة-ادمولكن؟نحلصينالهدْاءونيمونوقد!

بلمته،ءنو!يخ،بمةلميتهيةعرإءا،"وهؤلاءهؤلاء.بإن!لاَّثم

أق!يعةين-أوالتخإطل51ءنإنكالت-فيططأ،يةةنو،ةتهثقاقدروءلى

يتلمقه،الذىولدينه،يميشهالذىولجض!حه،نتهالىكوّلبيثته

وس!يه.أوأنكرعاله،بي!ةتهأوأفسد5؟-!همه،أضرّالذىالدينَيضكروقد

الظنأص!سَنا"إنهذا،قومهفىلهتراءىالذىانديئإص!حيحاولوقد

وبقومه،بهحَدِإ!رِأإلى

،ا؟؟غيرهولديئمالهثم3وطنهغيرنٍولوط،برتى*4غيرمعولجت!الَه

الإسلامأعداء3أنممع،لهموةطىئن،!همزرقلاينالمسهضتعالضاثي

بئ.د-اوادرأإن-ولهم،نايةدلةاو!ينإ-لاِ"

الأساسن4نهدأأن،جاءوالىالمطالبةفىوأغ،وأرجولبأطاناةأ"ذا

النارمنحفرةثَفَاعلىالبناءوميةلا"ئ،البناءعليهنقيمأننريدالذى

...ا!واءأو

فلبه،لىررقتحأن:اليهأتحدثأوله،أعتبمَشكلوأر-ووأطالب

قلبه،يتلقفهاأنءنف!بد؟قاي-باتمنكل!اقلأن

الخاصا؟إدحثروا!ة،فْهالخالصاطرالفصص!يدعلىولأنه

.يتحررو،يت!ردأنمنفلابد..وةحرهىةع!-يلقى،اللهلوجه

أوانكلومن،المدسو-"الإسرائيايات؟طءنتةجردأن.نلابد

..المر-ومةالبراقةيةالا-ته!ارإياتالغرو.ن،الىهوء"ياه"التخرنيات"!ميو
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3ومةهواإرالمتنافىةالمخلفب،الأوهامومن

عهوديةومنص،لغيرهالامحرقهالر!من،يمصررأنءضالابذثم

الماءأمثالمن،خلقهيستطجمالاعلىيهيشو،؟وتويحيا:ثللخلوقي

الجراتو،وا)نتروموالقمرالثءسأو،رالطءحروالهالأرضأو،اءوا!و

.النجوماغومووالأةلاك

-اقكاالذى:ربهدنْه4ودثةودنياه،وقابهو"شهفكرهيوررثم

."هدىثمخَفقهشىءٍكلكاأعطىأدىلاو"،فَسَؤى

صالحوعلى،الوطنلهناء،الوطنبنىمنالمؤمنونالأحرارينطاقهكذا

الةلموبإصلإحوعاحمأ.الزمنيطاولو،ءالبنايشرخو،الأساسم-قيو:اتالإت

.جاتواولعال%واابالممااشيمةنصلح،اقيإتووالةةوس

جميععلى،اطةءةيةدةاسباإلىالأ-رارالمؤصونيندفعانطاقاهذاومنَ

لاكةشاف،ء-تمرمخنصوممل،ءتقراصلءتوبم!،الأرضيةئناتال!

ادءورر"،الظواهرمنلأسلتفادةو،ئةالمادالعناصرواستثمار،الطبيهيةالقوى

ب!.قةعلهاآ-يرائا؟والقوانينالفظممنالمتخصصونبكتشفهبكلاةمانةوالأس

والأ-ياء،واطيواناتالنباتاتمن،الختلفاتالأنواعُ:وانتظامإ-ءمو

...يةالجادد?ةاتبانماإ-موالتىالأةوامبل..يةوالجويةوالبحرالبرية

والاْ-وة،،اديادة:!ىاىا،الملاثةبأبحادها،الخلافةلمحنى!يق!

اظلافة:ء*ىتحةقاشاسمتحاوة"مت!ءلةالملإثةوهذه،والعبودية

...الأرضفىاكلْهعنالإِنسانخلاز"

اإتعلقةئناتال!شخعلىالإِةسان-يادة:ايىادةكهيىاَأفهوموتأ

..رضلأااهروظو،ضلأراعرءنادص!ماراحةاوةا3طمثا1،ضلأربأ
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الاتصاله-لة،قيموأنفى،فانال!نةأما:نةالأمادياتلمهءَووتطهيقا

والأرضادةواتوبين،المتهالا)-كهجمرسبحالةا)كائناتلقءطإيخأ

والأماناتالأهالسائروفى،صالكلوفى4-فبنىق4وأماتوالجباله.،

.لاءةلاء!و-لاقولأهاو

اكفسأثمَادفىتتهلغل1)ى،اة-كا!اةاوا)فا-ة"ا)ثا"لةلأةظرةمافيولو

نية،الإِز-اوال!لاقات،الإنشاناسو-و،الإنسانمدركاتوفى،الإِنسانية

توالىع!ءنهإدراكهالإتانإستماجماءةدارعلى؟أ!وناأةمادوفى

،انوالا"لوالا"لسنةتهددعلى؟والتضمىصاترفا!لهاءاقوأ،الا!زماقا

أبعادوفى،وم!نزمانصفىال!ونوأبهادالإِفانابادأبينتالهللأظ9

اقائموا،عوانوالا"الإنسانخالقرإ!ن،والإنساقاعماالا"كوبينالَدلا!ات

والجازىوالحسدبقببوالى،بوليةوالىدىوا!-اهناباسبحانهو-ده

.الاَخرةوفى!الد،الحياةقوأخرةدمماعلىإزساندص

الطبيمة.ءوراماو،والطبيه"،نفاالإِ:جزةءوةرعباوفى

...بصةالىإوو،المعرفةو،الاءخلاق:ؤةلىث،تإنو

الإنسان3بيىْثقاوتوتع،21علىلا+لمم!توهو،"اظاقعلىللأصتقديرأ"

نية،نسالمالحالمىالسلامتحقيقو،الأءنوإقرار،يةشاليلإِساد؟والةطرة

شئت-إن-ذاكأوبهض،"ذاصعلى،وذاكهذابحدتطلقأنود

المادلة.الفلسفة

إ"مماهو،المادىاله!أنةوادكة:ءيقاد-!صين-خ!ءةدقبمالبدوءن

وأنب،قيودفىطويلايبقأن؟ركنولا،حدودولالهوطنلا:أرضى

!لدأو-فردِعلىراَبم)؟هـد"ة!وء!االاصْنجادةوناصرا)5واه!ا)فاوثكتشاا
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واطزمأادزإلىيحتاجلكنهر،أ-دأئفةطلنفسهعله،يحجرأن!كنولا

والسَبد.دوالجروالإخلاص

دائما"محون%لاتأن:والبا-ثينا)ملا.-يعءةدالبديهـىرمن

-وصلمم.ا-الحلموأن،ءثيرة؟اداسقبقالطبعةقوانينوأن،خطيرة

عندالأصاسمنالطىالبناءماينتقفىوعئيراَ،الأخيرةال!لمةلا!رف

فىابىهطأتفاكيربا،منكالهفيهاقثر!التىادظاتفىأو،اكماله

،اصكرةاأ:خصهصونائأءونإافيماود؟ا)فطرةفىالقليل)لمتغييرباأو،افكرة

6والأبرةا)واءلةن5بدفلا،ارةابهدةالِجرموأةأنةسهمويرا-مون

.برةم!بلاالَاخريئهـتجباربوالاأ:فاع

والراسضثن:المؤمنينجميعءةفىفديم511و.ن

.الأكوانفىالآياتوز!ئل،اضذلقأحمالذىأن

.القرآنفىالآيات،فممل،أ،،الأصالذى5و-بحانه

وتة!يلأ.إ-يمماكاظاإدات:يةالمادهااصوظوارهاسأص!فالطبيحة

ل!.وته!إءكاماْالَاص%لات:و-ليةالىظواهرهوارهاءصجم!والقرآن

ي!ون%لاتفهم"قدأروعلى،بالآثاتإلاالآياتتفهمأنايمكنولاا

إلىوصولهمي!ون؟اطقاللْهاتلآأناصاةثممةدا!وعلى،إلالتؤلَهْمُ

اطقا:وةولهاطقاماأجناربالنْهوءدق.اطقماإلىوثقود،الناسينفعما

."طَقافَها".مْيَذيَّنَصَئَّدثمْأَوَفِىالآذَأقِفآيَاتنَاأيمثِم-يرِ"

الَاياتيصثرجع:اللهمن%شيةوعَلى،فْهخثوعفىالقلموقفوهما

...كتبأبأخاالأمرارتكروالانط!قلبماود،عبوورتو

أ-بههب؟اوماد:لتوسأفرعر"كاهـغزفا
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اطديث:فىمندت،أطلقفا

اطديث.لدمححصمعالفدفة4ءليتقومأنيربة؟كتبأ

...الحديث)الجتعالمبينالقوىإنجاءاقكتبا

.اطديرثبىالغرالقكيرأزمةفىكهبا

...اطديثأالعالانهيارأملأجأفىاع-ب

والنكير.الخاقفى،نةوالهرالديئفى،والمروابألحقفىكةبا

.اتّطورالإ-لاموافى،ورلإعراو،ىالتاريخفىاللْه،إلىألدءوةفىعةبا

.واطضارةالإنسانفى،والإفتاجالعةلق،والن!رادلملاحفىعتبا

؟"حديثأتكاوأ،جمف،وءئ،4اطدورافا-فةافىءتبا

حديثة:وفلسفة:واقميةدرا-اتلنا"ونزويمف:ا)قرآنمنكهبا

...انالقرَء!آنكا!وق،الانوواقميةفكةية،وءلميةيةظ"

...آنالقرمنحةاطوفىالفلسةةوفىاله!فىاع-ب

.القرآنن005الفدفةالفلسة"ضءلبةأالقواعدتاْسيسفىاءتب

.هيةوالمادليةالجدوافا-،"،اة*يةاشوالفلهفة،يةالنظرا)"إ-فة

لدلينوواغوفنءأكطفلسفة،الا-+عقا-فة،الأخلاقفا-نة

اط!يم.الةرآنمن،اأ-لمينكتاب

والتخانات،إء-"الهاالأخلاةيةالانت!-اتعلةثورتهرت"وهتا

نىالصهولثرالتدامإجرو،بىالغرالةةكيرلار-ءس--"يةيجة4كة؟ني،ةساال!

ضها،و!الأرضب،الكرةطولقكا!الالإأسأةبةأدىمما،ث!ارىوالا-

الصلاتكلالصلاتوتةطيع،الأ،لاقيةالةيمووأد،نيةنساالإِالمما!د؟نإل!
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اةمج!وراو،ثUVءلىو"خ"لاث،با)-ا"روالةا-ر،إرعالتصإلىرعساالآءو

التدءير.والدبير،التة-يرفى

-ةيى،علإكوأهـسك،ر-لكءلىق!ىيا:صتو،قلىءلىفأثفةت

.ا.+فه،-ئولاأهلاَدتإل،لهذا!يهأهلاًفامستُ،محهبىفىاللّهوازق

.-يرككا"لا،يدرك!لىمالا،وامحن:وإصرار=زبمفىةقال

..أنطاولأنأ-تطهخلاaة:قلت

:قُياولأنءِنبذلاإل،لا:تهصوبأعلىفصاح

وله12أصِفىجَذ!وقل

لماةَربافازإلأالصبروا-ضصحمب

."لاث،اةصدُاللهِوَعَلى".قات

:قالو،-ادةبؤساءةٍاءنسِة-"اةيرَّو،بهىأعمابينَالهأشا-ةوى

،ندكأعاأو،أضالةكوقد،صاحبُلم!يضماأور؟ى،ق!كفقطلستُناأ

ويهمثف،اهالاءواالهلميرضىأ!القراءتسهدماإلىءم!ك!ل...أناةشكأو

؟الداء-ث-5لصفىاك.قهـنبدّةلا،والأدواءالمللمنالس!رعن

...اءالدو-ةيدولبخ!

أ!ىفى،الرجاءتحتإقو-دهالنْهوءلى،تشاءمالاثصا-يياظت

.دافأعابمكاةفقرآِ"لأنقة،والملاءءخهمالخلصين:للؤت!نكتبسأ

،اشفاءاكلءثت11ومنهةيه؟الةرآنومنبالقرآن

القرَاذِ!نل5ُِ-وَنُر:82117الإِعراء-ورةفىالحالمينرب؟لكا

.،اَ%-ارإلاالظا)!نَيَزتذولأ،ؤتين4َإوَر-"ثِفا!و5َُما

ف!ىاآسنجاالذينَو5ةل...ا:94144فُصإت./-ورةفي-بحانهظلو؟
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أولئكُيةادُونَكَلىًءا!هموَهو،رو3َآذانمفىثؤ!ة!رنلاوَالذِيئَ،وَ-فيَا!

بَعيد،.م!نٍمِن

-بحانهفقال،القرَانوفىرآندالةالناسجميعاكاسربخاطبوةد

:57115يه!ن!ىسورةفى

،الصُّدورقلماوَشِفَا!،رجمممنوءِظَةجاءَنبمقَدْالناشثهاأث"

.،ا!ؤءةينوَرَحمةوهُدَى

وعبى،الملمورواد،الحق)طلإب:إلاكتبألازإننىهذاوعلى

...اطلم!هينالأحرارإؤصثنامن،مانوالهالسحادةءنحمثينوالبا،اطعة

ل!خدوعبن،ولا،لالخادعينولا،ادماندنولا،للنافقين؟"بأولن

يين.نهازللالاو،لينا!جاولا،ءدعياللأولا،قايننالالةولا،يئز"لاحاولا

...مك4واللّه،ق!لمثناةأ،ربكإللْهعلىتوكل:-يصاظك

الهالمين:ربدئهبالدطءءمىوتوخه،لكاللهبمر:لم!ا-ىقلت

كا.ا)مَيِرافيوَإ،أنَ!ننَاوَإليكَ،زَوكك،ءلميكرتا5

أخْطَأنا،أؤنَسِهياإناِ-ذْناؤلاربنا،

ةَبلنا،!نالذِبئَءلىحَمَك،كاإصْراَعليناىِلْوَلاربنا

به،لنامالاط،قةَلجناءوَلاربنا

وَاز-ثا،،لنَاوَاءرْ،عناوَاتفُ

.؟ادءةءِبنمَالقَؤعَلمافاتصُ!رنالمشلافاأنت

ثة(تررط1ةة-لفاا-3)
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يئملتصفركبمالرعم

اءطفى،الذيئعبادهعلىو-لامدلْهد21"

/!مص

شاالحداتفكيراأزهة

إنسانية:ءلاجاتن4لهاولابد،شاهـلةأخلافه"بأزماتالآنأال!ا؟ر

وعا-لة.ءاصي"

نغلتل!ةوأكثرها،علاجأَالأخلاة.4الأزماتهذهأصهبمناءلو

الاْخلا-ئةالأزمة...تدءيراَأ-طرهاو،تشارأةاسحهاوأو،تهقيداَوأشدها

.التفك!-فى

اءفكير!لىاعلىتبمايهكلوفىبل؟يائهإلىألىِفه.ن:الىةعير!ولفى

الظاهرةا!اسلإحدىالبسيطةالمشاهـدةءن

.لونوية؟؟ل!الخاالهةلىأدضفكيراإلى

كلفى؟والتطاحن،والتناقضالتضاربإلى:كا!ابالإنسانيةأدىمما

التةعير.عنيذجماوقكل...محيراءةامجالات

،ال!صارع:إلىوعرضهاالأرفىطولفىبالإِنسانيةيؤدىقدومما

التدمير.منتجاتص،والتخريب،والتناحر

الشرير.ومنه،اظيرِّمنه:القكبروهاكذا

و.المنيروضه،21رقءنه:اله!وهكذا
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إلىأو،اةمماليه!فَارعبماالهروروالافيرافإلى:ذلكمردولهل

...البماث"!ولتَطا؟ا؟ا)ةجوروا"ةحما

أقفالالقموبوءلى،وضراوةتسرعوبالحقود؟غِشاوةأسالحوفدلى

.ة-وةأشدأوكاطجارةفهى،رض4وةي"

الاَلية.و،ةيةؤاالأو،يةالةردإلى:أ-رىمرةذلاث"ودلهلو

وا)"يثية.،لألواتية،4الوضبإلى:زقيشةتوإن

ية.ءولةكلوا،4السما-و،نيةالعلاإلى:ةةلنصةتأاوإذ

والاختلاله،والإنوولةأ؟ةصكثوا،اتثكاثا:عواملذلككا"قوزو

لم!ثجرةالحاضرالةرنمن،بالضمةعرو-كا،الطأفى-أشاعهاالتى

.(المبحمىل!ء!لادءثرالسادساتمرناافة،يرالى)،هـدية21

اف!سفةا"أو،"ونألحرْافلا-فةا،:مأ!معليهمأطاقواءن

...،عرونالمط

..،المحاصرةأو،اطديثةالفلسفة،:تةعيرمعلىاوأطلقو

،5"ةيةنساالإِعلىودلوا"،مئرواوزاوطتل،فيهمقخواو،رتومثم

علجهم.والأقلامالأبواقدواأو

الذى!كاابالا-تضر"نراعأأخطرإلى:لثةثا.رةذلكمردولهل

...قيوللواو،قلأخلااو،نيمالإا:باستشرابحد(ر-ت!الابا:نهسهو

الذى-اطىوالاْرسئةر!نهالشهي!كاالفكرىالا-ةم!ارDهوو

بر-الزمنمنمضطاولاحهيمالإِسلاىأوالحربالتفكير:المستخربونفيهر،دّ

،-يقاكاءنينمشمر:وراء!يناو!:،ناشّوزالغربيةمحرطبلناحتى

هـوهيراثناتراثناعنولةالهووالقلوبالهيونمتمضين،أ-وءا!ناكاثفين
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ءلىتمباارو...نادمجاوأناادعنأجد،تناوءقوماقيتءن،إ-لامناوبةناعنعرو

وأن،وزنهأو"ء،تةنحاولأدق،صالناوهذى،)ناوأنى،بىاتراالفكرعتبات

التراثءنأو،ط"،الإِزسافمحيراكةسا-لة"نبهالائقااا-كانفى)ضحه

.ا؟أ-اصةالإِس!ىأوأ)مربىى

أيمنأو،وزنأو،تةييمله!نإن

يوزناءنننةضأن،وادءنالى"انوحمح،الآوانآنقدولهل

أسربة،اأز-كارنالفترد،ا)-مردىونواصلالسيرنغذوأن،ىالكرَ

اط-إةنردو،الاواءإلىالاواءفنرد؟بةإحمواوءوارثطنا،إت!هوبةاناواَراه

...به05وبّانهرُالبحروإلى،ظه-تيئادرإلىونهءد،اطءاءإلى

،مامأِباوغسكرةالا3نتلقفئذوعند

لى،بم؟باتنادىو،أءنا!نياالدزبإةتوعةدئذ

،الأنامجميعواطقالهدلثسودوعندئذٍ

...الإسلامءزَفىنيةرالإفإبةالحروتةودئذوصكنر

اله!هـ4بهاتنوء،ثقالأحمالوالىأبىامراا)فياسوفعلى؟ن4كا!ذا

أ"ال!بينالجعمن!هه"ذالالدلأله؟عرهلإي!تطصمهاوةد،الةوةأولوا

فىاتحىقاخ؟اله!يرةونفاذ،الةظروصدق،الأزقواتساع،افكرا

...المسلىكنوعتاب،الضادفة

سثر؟عنلاكا،.طلقاتربمخ!ما؟.كنلا:اوكتابوذلمث،الض،وهذه

ءنهما،والدررالم!لىءاءن؟-؟نماوقيهءلح،برورهمافىوال!هق،ارهماأغو

ةؤاد.بّتوْ،صرررهد؟."النْهضرحىنإلاّئرها؟رذخاوا-تر؟عصوز!ا

،4؟سورةترش!هافإن؟ال!ةب!لىاتايات-جبخلاف...أمرهوأصلح
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فه-واء؟واال!عبيد3والةاالربمةفواحىصفى،.دركأغوارهاوكشف

ببحيد.كامناالمأهون"و،كاالىئميدءصروما،والجديدمنهاالفديمذلك

الأولى؟الإةاتوضعفأوأسهم،والفدراقوىاربينأ-ب:وهأنذا

الحديثةالفلسةقي،انوالجثرررةالأكلعليهاتةوميربأنالتى"عدااالعولتاْ-يى"

و5و-دهلأنه،ا)هْرآنمنإلاحديثةدائماونتا3أنيمكنولا،القرَانصن

...الأزمانو+والى،الألواناخلافعلى،إنسانومجفحكللثبابالجدد

نيةإزساوءصُد،-لميىةفا!صةيةأسسعلىالتاْ-يسيةالبِناتهذهو-أضع

الَاياتمنءت.دة،يمةقوأ-لاةيةوقواءد،"-ةة:ه"ءله"وءةا!ض!،حاكيمة

وتربط،أءولهاإلىفيأتالجزتردو،نصابهافالاْمورتصلح...يمةا)كر

قو!أساسءلى...الواردوتروى،الشاردوحمررى،ص&ق"قاطلمقات

الموفقُالمهكن.والنْه،متين

!وْتَومن،يشاء!ناطجةَلِىيُؤْ..بهايمواصعٌواللْه...،

.،بالأاباأولواإلاّكريذوما؟عهثر(أ-يرلِىَأوفقداطيكمةَ

غير،عليهياأنههـتاذيئااطعر،ادت!يما!ااءسانااهدل!:فالمم

آمين.،لينالفه!ولى*،عليهمبالمةفهو

نخطاسرافا
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لكنابلظمرضرعا

الهإِمنتيتمأووما"-علممنأوتيناماو،النْهتوةيقةدرعلى-نحاول

اظماجمر،اد؟بيرالموءوءلهذاالأولىْالأَبِمات)بضزقدّمأن-،قايلاَلأ

--خةوكانتوأصل!مفءلمحتفإن...تصيموفى،إ؟انوعن،إيرازعلى

...النْهءلىزاأ-روقعفقدالا"خرى؟نتوإن،اللهؤن

غير،ةصلاعشرخمسةفى،أبواب؟لاثةإلىالكهابهذارينةصم

.،ا!واتجو،واق!دات،المقدمات

.إوءوعاتامنالحشراتوعشرات،إتالهشرعلىبميصااثتىلمتوقد

تفهه!ا،و،كثرغ!على،ا-*تاباهذاوصوعات4صوضهو?نكلأنعلى

غِنن،جديدةكارأأزأوةولiِيرهلنهلأ؟ةبذاباَصَايمةبر..ؤ!كيزها

فىأفقاوتلتحْا،صابثمرىاأمةلاثةراش!ارآسدّ،عديدةأوكتباكتابا

!-..افىفالإالتفكير

ءايجازفى،ا-اتال!ر5!هاكنونبر-،اوضهوءاتاهذهفيشدإذوفين

لَودّ:إءا؟وغءيزتنسبقوفى،يهزوتر

،ارةوالأءللجماذ!رق/أصبلمةةدةيةسيمارادإلى؟بالهروإس!كنابيدنأخذأن

.والا"فى-!ر2الا"قلإم.نا!اغالأص:ل؟والآبواباإسالكنةخِّح،وأن

...اخياراووضحْااطقلور؟والسرابشرابالانُمبِّدوأن

يم-اتجراأو،أثرديداأو،لفقهيىبا:الفدفةاكاامعلىءالقضتمهيدا

لأ.يفيدلا"يةثملاادىإسةبهماالمغافْيالكلم:أنه!وجملى
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-دثفىْولاالماءعلىوتحرث،الصحراءفىتبذر:أنهاوعلى

والاخةلملافالافيرافإلىدىشأنهاأو؟اف"إلانكلاتهـامهاوعلى

:..فساعةلااو

أبممازكلويئاكالا!فر)دءنصيرفى،بعضهأوذلك؟!بداإنو

!ا.ونرهقيظاأو،"اقخويؤرأو،ايها!نتفبو

.رةالحاازيئالمووت!-ثر،فىهَا؟االمقاييستغييرءنإذنلإبد

.-طبالةالموازينووضع،21-ح،إقابيساصخءنإذنلابد

...أءة-كيرواوالا!دب4افلسةاإ،ؤةممااءلىالسريماقضاءامنلأبدثم

وادكبير.مغااصخيراواجلىضعاطءاةشئونبميمعن

بهضهاالهأووالا"دبالفلم!فةءنكلتباءوعلىالأسرعالقضاءمنولابد

الةول"جاكالمشاثمنأصبححتىصبأصلوبهـص!اوانةرادص،فى"ش

...ا)فلسقصلوبالأغير،الملىالا"سلوبغيرُ؟الا"دبسلىبَالا؟ن

ءكاا)خوبكانوَ؟ما،للحاقلوابوالاالا"لةاظإلاليسالا!سربأنمع

وجليلا.محدداًالممنىُوجميلا؟كان

،وادإمالا!دبونةإ"ف،لمموالها)فامسفةنؤدبأنءنإذنلأفلابد

والأدلب.الفلسفةونعآَم

.وآدابءثلإلطتدض!لاأو،الاءدبقاهلمة؟ةتإذاالنلسفةنت؟فلا

.و!واب-كةإلىيهدىلاأو،اطممةقليل!نإذاالأدبولاكان

،"ت،وعلىيحترمومجتى+،بواغيرتبطأإذا،وغيرهص!!نولا

الفلسفةانعز"يةنكسرأن)ناآنقدولهد...هـمميرةوعلىعةإلى،يقود

.واطيأةالجتمععنوالمحارفافنونوكلفىلإ"دب

الملل؟ص،وعلاجالجنمعإ-مادعلى21خيتضافرانكلنلابدبل
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أصالهءلى...لخَبماأوا-مه!ارأوعدشانصودق!،-للأو-مرضمن

.والةنبذالةطبثقفىنةوأماقوةو،والاستنتاجالإتاجفىوكلق،الةف!يرفى

مقدمةفى،وتفاعهيلها)عهإب"وصوعاتالضطا?نكثفناذا5وعلى

"هوالدط،الإهدا،د001وز!وله،ا؟وأاو،وأءكامه،"كتاب

..جاءوالىوالنلبية

المستطةا)ءلايةإةاهجاأرسخعلى،الآنا)ءإيماحُالفض،4-ا?افصحد.و

الآفى:اله-وعلى...القرَانءن

يثاطدالتف!يرأزهة

ايزانأفى*4الحدال!لمس!مة

وتفنيدءرض

ندرسماوكهفاطدفي"9الفدة

المؤرخين.إجماع-,

المؤلفين.اءطراب-2

المتخصهصين.أح!ممن-3

:وتمه!درأى-8

فلسه3هذههل(1)

حديثةأ!وهل)في(

حدثخة؟فاسفةهذهوها!()ج

ثةأاطدالفدة،!هذهوهل(د)

ها3ءممدروءا؟اطء"اطدثثة4افا-ة:إذأفىاهى،وأخيرأ(ء)
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أقرآنأهنالقواءدتأيإس

يدوتجدتجاها

.بارالمرو،الحق-؟

واد-لم-،الحكة-3

.أتاخل!او،الحقل-3

ايفكير.و،لخلقا-2

.ةةلممراو،بئلدا-5

.رةلحضااو،انفل!أ-6

.رلتطووا-،مالإس-7

اةر2ناءق!ليةتط"يهإت

ترلضمدوتوجيه

و-ببلها.،اللْهإلىالءوة-ا

ا?اباصوو"،اطقيخا)تأر-!

.ءسواله،الفا،--3

وإلماله5الاء-ع

نداءولإغ
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نا.ولىصثال!

أيزانافىألحد*"أفها!فةا

وتةفيدعرض

ةدر-!ا.وصتاطدفي،الفل!فة:المقدمة

المؤرخين:إجاع-:الأولاةمهلا

المؤ)فين:اضطراب-:اثافىاة

هةاك!ناالغرءةد-ا

هناالهربءتد-ب

-!كن:المهمأ"يم!ن-:الثالثل!

:وء3.درأى-:الىاخ!ة

فلسة"أ!ذه-هلا

أتد-:"5ىوهل!-2

ثخة؟"سةإ-نةهذهوهل-3

اطديثة؟افكفةاهـىهذهوهل-4

4؟اطةاطدفي"الفا-نة:إذنفما!أوأ-ير-5

ءصدرها3وما
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ا،يزانفىارودثءة4الظسة

وتفنيكعرض

ء+,اةا

لدرسهاكيفاطديثةالفلسفة

أهرض1فيهلأن،ال!ةاب"ذاالضسورىالمد"لهو،البابهذالحل

الموجزالنقدزليهثم،الحديثةالفلسفةكأريخبمهروالَارا?نالختصرالدقيق

الأسبابإلىالإثمارةءنا)كأيروة:"،اخةلرفمنرخونالمؤعليهلماوالعميق

أهدافعنأو،أهداة!مءنوالتباءدالتضار!إطإبالمؤر-يندةتالى

السط!يةلهلبل،ة!ةوالأق،4الفردثوأءل،لهيؤرءونالذىالموضوع

اتدتقد...م8يؤر-ونيئلذاءؤلاء؟رأةفىتثيعاللاى:بةوالوض!و

.أنه-3المزرخينلى

به.عس!ونأنهمبظنونوم،أمام!3الأصإضطرب

عليه.بضونظأنهميظنونوم،يدعفىاطلمهلوار!ش

وتمهيد،رأى،ءنالباب5-ذااَ-رفىتطلابدْكانلهذا

على..ووةوخ،اخلاعىو،وكلقٍ،بصراحةرأيرنانجدىَأنهـ!مامخاول

الاَة!ة:الأسئل

حديثة؟فدفة5!ذهوهلأحديثة!و!لأفدفةهـذههل
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اطديثةافدفة:إذنهىؤطوأخيراَ...؟اطديضةالفلسفةهىهذهوءل

هاأرمهدءماو،لحةا

:نتساءلانو-ب،الحدهذاإلىاةخ!ءناماوإذا

؟أأررر-!اف!:ف،حَقّةحديثةةلمسفةهناكإذاكانت

."القرَان!ناءفىالوتأ-"حمألأوهو،فىا):اا):ابإلىةنتةلوهفا

بناءعليهاثقومأنيربالق،الحضاكيخةالقواعدنقغأنمنلنابدّفلا

فاسداَ،رأياَيمدمأنفياسوفأولهالمتصحلالأنه؟اط!"الحديثةالفلسفة

،الهدمبمهاولا)ةياسوتأوالحا!؟سكأنيصحعلا،عمالحانهيمإبقإلا

...الهدمأر،الةقضأو،لةقدفا،تهراوأدءالبناموادبميمشثلحإيديهوإلأ

هداماَ،4حهصاكانوإلا،والتثبيد،ميروالت،لبناءيمونأنمنبدلا

قطلا.5،أءفسد

!-تفيم.صراطإلىيشاء"نبهـدىافْهر
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:اللأول"لباب

.ن؟ود21سفةافلا

إءاصرون.اافلا-فة

النهضة.عصر

الحديثة.افلسفة

لأوللفصلاا

ا&رخينإجماع

الفلسص"أ!ضةاعصرخصاثص-ا

كاثالحدثالعصر،-!

.الميزانفىنا!صير."الفكةتطور-ص

تكفلفلسفةإلىاقتؤاطاضرعصرنا-د

والأخلاقالديخا

المؤرخين.أح!معلىالماماطم

اطق.إلىالمودة

البراقة.والأغا"،،44المسهوامالسم:دمينوالهرنبالأجاشأن

.والإسلامالعروبةبقنحنشاْفنا
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المؤرخينإجماع

ثين،الحدَالةلإ-ة"أ"اسمإطلاقعلى،ي!دونأوالفلس!4مؤر-وئحع

اطادىالقرنءن3اتدا،والأمريمينالأورإبنهـنالغربمفكرىملى

.الاَنإلى(الميلادىعشرإلسابم)ىالهجمِعشر

جريه35015طمئالمتوالإنجايزى"نحونسيما!نر"باصمويبتدئون

...وأنه...وأنه،ده!ن21الةلملا-ة"ولأنهأءلى(م6162مارص)

النلاسفةة31أيضماقد-طلقون،هـؤلاءمنالمؤرخينبحضأنعلى

الفلسفةتاريخ!المؤرخةيهيهتبالذىالوقتفى؟الأحياءعلى،،المماصريئ

/.مهمايلادىايئا)ثسالةرنعاصر!االذيئءلىأو،الحديثة

والاَرإءالأف!رتسب"ءلى،ي!دونأو؟ذلكاةلمسنةا!ئرر-ويجمع؟

اطديئة،الفل!صفةل!)إسم...شهي!ؤلاء5نهادؤأو،!الادىثرْ

بق.المماالىمنىالوزيمءلى،،المحاصرةأةلمسفةا"أفى

نينالقرفىأورباعلى،النهضةءهسداإطلإقعلىءذلاثتءقدالإبمعو

.(إريلادءثمردسوالساءشرس!الخا)لم!حممرةثروا!اصعالا

:هؤلاءنظرفى-ئ"5"طدالفلسة""نت،كاالإِطلاقهذاوعلى

ضبطه.يهنلاقد؟والاعتقاداتالمذاهبمنثتيئاقفم

ربطه.يُسظالحلاةر؟الاقياهاتوالمناهجمنزقيضاَوتلم

تنسيقه.يمنلاةد؟والتعريرفاتالأهدافمن%إ.طاوتنشر

01قيةيقه2تسه!الاةد؟وا،ة؟يراتالاءطلا!اتمنركاماَثمرو

كثرة:أيض!الإطلاقهذاعلى8ينالحدْالةلإ-فةل!عدادفىيدءا؟

طرقظن4أوص"ودعارف2اْمنكَلاو،وادسءَمبلأمنعوبه!خزغبمن

(...يتةاطررة-ا)ةلمسة3)
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علإ،.يقيم!ُومن،لهُ+ةتح!"نذلكفىاء،-والمعرفةأوالهبرببواأمنباَبا

اةاصبامنوءزلوهنةبانياعايهايهوو،وأدإنوه،قوء،لبذهمنحتى

فرولوع...؟ن-احمهليلع-فاةيا-شنيموأنرادأاإذ...اعبرىا

.ءخاا)ةلتة-ءيرباو،فيةفسال!نجاو،"ادمل

افا-فةاأستاذوكان،ءما!ركل-يحىوهو-صمايوسةويقول

اطدفيةالفاسفةعنالَتبومنوأعلمأدقءنو*و،يباَة:فىتوو،برإمحةسالقاهرة

-نةصر5ارفالمهدارةمثرتهكاالذىاطديثةال!إ-فةيختار5بهفىكتا،أكل!عمو

4:نصما79-صفحةفىالأوربيينعنمقد!"كةابهفى-م'7ء9

ة.4افيلمت،ونحىوةlإ،اصطرونرا)5أثدءنكأسالىإدساقرناز!كان،

إتقىمث؟ميةالةوءاالأهووءنفت،ءيةوالا-غا.ئاء4والما،ينيةالدإطاارو

-لملأمة4برمحبممء.كلزيما.عوا-"،-يها4َياسوالسيئالأجلمنوبطر01

!و،4انهضاعمرئص-!ا-داث...لتقوأنإل!...الد/سلةأوالأءير

الفردية:اثنينإلىفىدهاأنفتطهخ،أيامناإلىالحديثالعمر-!مائصهى

الماليةتهيقا4وظالَالىبالحلمالبالغةايةوالهة،واديا-ةرالديخاالأدبقا*"يخةا

و-يمون،رخائهقرإدةوالى،ءجةالطهءلىالإنساننسلط-و-يعإلىالىاءهـة

هةاكيمون،الدينءن3،"فدستستقل؟الفدصفةفىيرىصدىهذا)ص

-وىتدىولا،والمسب-يةو-5"لىاعنتهيمدثفدفةوتكون،،إطادفاسفة

ةدرعلىبالهاوتحصرالاَلىبالمغعثثدةإ-فةوت!ون،دينيةططفةءرد

ليما!الا،تفاوتعلىالمذاهببمضفىاطةافةانوجهاتهذهتجتمعأو،مجاله

بمدالواحدوقئلممهاالمذاهبت:نق"ءثرددةحافىةالَانإلىالأجيال،تظل

هذأ-ترؤ،..ةولأنإلى...بنظاماطياةمننظام!وتسذدل،لا؟"ر
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السادسالهابموضولح-الحثريئا)ةرنمنالأولالنصففى"لمراع

،"إنناقصةعر-اءالمصريةالرو-"ةول!ن،"خ!ىألاوءن-سالاْ،؟.

يروا!رتؤمنولا،ئهومهادةيهوء*إأمةإ!باومنلاجما!هافى4اطدورالةدفة

مفتقرةنيةحاولىفا،ء،الطبرقءةاثخيصإلهو،لدةخا"ت!لتةو!ئبتة)ا

نتإذاكاماندرىولا،أر-طوكفلفةءوضهوءية،ةوجردإلىفا-نةالواقعفى

؟،قههـ4ا1ءإولا!افىتمضىأوافل!ة،ةاهـذه؟ثلء-ح!اأتاْءذا)ء!رية!)ءقول

أصه:ما؟46صة-"عةالهء"ظقى-فعرميويرةولثم

مفةالفاق؟4اةدااهباذأالمذاهبهـذهتداولءنء!ارةالفا-فةفئطورثا

،اه-لمه"1لابيئةخاصهاتداولا؟و،لمولئ!ءم!امنعايه-نطوىعاو،،زيةزاو،)

!كلىتغلبضاصةءة)""أمة)-كلأنترأ!."أةلا-.ا-"وأمز،يئيةرالظءلسالهوا

الحةلى4ويةتا3سئرإصوفُرا)ةذ!مب4وأنأزلمىفتهاوتلون،%ئ!ا،أكير

إصكماأأابممىىبل،،1!المتى

الؤرعفىحدثةدا)ةإ-ة"تقدمإن:نةولبرءلمنااقى5المذا!بوهـداول

الهدثينالكلإ،-فةمذاهبوإن"والابالأصلدونناناليوع!دضذوالفاص.لي

راتماوافلسة"اتار-خمننطابة،،وة،ءمرنتكالهناصر-ديدةإيخاتتا5ْث

هـذامثلإن.الصوابإلىا!اطأومن،ا!ملاإلىالناةصمنيكلةىصستةجما

أفلاطونأيدىءلمطا!ضهإت-ىنانيةا)هوالفا-فةفئإلايردثاال!ور

يةدمهماة!،شتىءنحاأعلىز!اتصرفتو،لا+ةواتناولتهاثم،،أر!سطو

،الأدبتاريخلنايقدمهاالتىإضلكتكونماأثبهصورهوالفاسة،تارعْلنأ

،،الذاتيوالتجربةاشخهىاألاذ:قبحآتاالةةونمنزضااةلممهة"اصارتلةد-ش

ماءذا:وأمحن،ءطلمقةمشتركةحة.قةإلىاو.عهولإبهانةىالشكوذاع

يقهخ.أنيم!نوماب!ذا،المقللمءمخّر
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القُهو!إلىءة"4اطقيةعنلا:حثا"ه"حنزإلىئاأدالمذاهبنةنوع

كهطرأىإ!لمإلا)-انالازجممرؤا:انإمزافاءصير.داأن-؟ولا،والأس

.اط"اةفتسلاث

ت!ظ!4فا-ةإلىاقفَو-زيهالآراهتفهاربعلى-الحاضرناءصروإن

متداعص"4واصباأ-5إإلاا)فدة"!ذهكل؟لاثلا،ود!ة.ادينواالأخلاق،

البناءيتسنىولا،الأ-بىببىجمذهالهناءءاولاتاستنةدقدأنهفىريب"نوما

ن!ر!بينء!ردداطدتثكروا)ة.ياةويحاَصرلاَإيمالهةلبا؟انالإرردإلا

لملِو،بالوجودالصنةمقطوعبهةلإيمانوبين،فق!بالحىوقناعة،دةل

ل!.اب!تواطقإلأبه-+ودانابلةفاد!وربالةمحبماقاخفا

،اطدن"ا)فلسفةتاريخداعتابهاةتمىوكرميوسفأ!هىااوة

ذاقىكلِّمنصرةLllث""وaاطالفا-فةإةلاسعلىنجذا)ةالصرجلج!ع

!وواداءمرةالحدر،ا)فدةيةالاَراءكلا:مرضأنبحد،ناغووأصيل

ةيين4وءثيوملاحدةمن؟دينيينوغيرديذين،الأ-نبىكلهالمالملىاتففينا

:قررنم،والأمرص!يينالأورورربنمنكنرالأوعلى،وبحميينيهودومن

وأخذ،،رالدبنالأ-لإقتكفلفدفةإلىاقتَوالحاةصعصرناكاإن

الةلمسفهمصيرباْنثحروقدتهوإ،اطقإلىالعودة:وصقأيصىفىيرجو

.نهيى.طيعماءنه-يثثدو"ي!انالإفي،ي!مق:القرآنإلىعادأءته،الميزانفى

و-تود...الإيمانبهدإل!ءا)هـنايفىَولا:-هو!ةو.ل؟-لأنه؟بؤيان

....أخرىعصةال!ءاب.إلى

ء*

إن4قىشأحم!3إ.كنال!رأوإيينالأور-وللأجانبيمونزدعالكلفى

http://al-maktabeh.com



-37-

افلسفية.اأوالهلىيةبالآل!من،سماءونما،ءح!مفياءونءنعلىا!!ةو

،نيشاءومماءند!تنى!يرأىافىْأنُيسىوشأنهـنمعذلاث!مي!وقوةذ

.و"هلممم،وعةتدتهملمييثش!مو.زخهمثقاوةق3زفلأايخماطوأن،ق

:نارءنبص!نأىعلىيطلقواأنفىلجرالكبلا.ا)"ذرلهمياكونوةد

هالقرونءنالههـضرالناءخراتأظاظلامفىافاشولأ-ثم،الأنورأموراالم

...ا)-جمىومادصهدونثادءوة111فى،اتهة-ولماو،فرادأءضنمض3كالا

وءملقون،ادالأفرؤلاء5نندويساواخذأ،..لإطءوااودزو،االأفراأِ؟ءو

-.-ءوالأ-جهةئمالحآهم

،ةاءقوأخذ،صره-ءنالأولىالست"!مةتا،م!ا-!الصتيرإليكالو

وية-ي!ن،ندونهيهااوأ-ذوال!ولودةوأالاْفراخءأ،لىلهقامأ،يحبوإو

هبة.لواصَثوهوفى،4ا-حز"ضكاءةأفى

الخا.س)ا!محىرىح!اشااالفرنفىوليداَالاءوربباكِإدأوهـكذا

منأةلالأء،صرفىوها-لانةرءيلادهءلىنه!ىازلمما،(ايلادىاع!ثر

(اليلم!دىءضرالساخ)ىإجر1ءثمرطادىانالة!وأقبل"-لىةردعامهمرف

وأيئ،الأوربىافرباكانلم،قأوإلا،..نهو2وَيناغرنأطفاله!ى،جمدأ

ذلاثل"الأوضءلىلوندكانواوقدأذاكقبلء:لاأساوفراافيلمترةكأ،كا

،و-دتومتىنتويمتكا،أصرتكاألميئكاةتتم!؟س.،ونالفراتجمحشر

.؟اكذ"نتئ4د

لمنأال!ضةولكن،4الغفهءصرءثلإدمت-.وا+أنفىإذنالمذرفلهم

.!مءيراثولااثقىفلا،-دممنحمم!مةا3لأ،مالم

يفلمةونأو،ن!بوأونيةناغو:"نهمأطةالاَايىهوأنفىاءذراولهم
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.يثاءون!طا3يسصوصم...خماومفىيساةدمبشىء

التراثبىْ،اطضاراتبنى،اةورابنى،اكوق"كأنحنلناباءأو)عن

؟الإسلامبى،العروبةبنى،والميراث

ءولهمنالمنساظافتاتعلىأهـلوهتتذىبودهروْمحتةلكأفىبالناما

)ألضاالاكيدؤ،علبااطةدلبانضحوهوأر،ناائدءو

الص!يوفي4:الوحثيةالحروبعلباأءلموهشنبوليدونحمنلنحتفىالناإوما

-اوض!وماأول-يد.فىموافوضه؟و-يفشكنفش!ا)-عخ!مو،وا)مىإيبيةءلمن"

ديأنا،!اييقوصْ-د!واامأول-ود!وه،ءدفا4-!ومة-!اما

سوأفد...وفلسفتنا،نادمجاوأ،ءثلماو،لغتن!و،ناارف!أو،ءلاقناوأ

11بمنا-دعو،برافةأغلفةفى؟اديتةواطدرات،افا-لةاا)-.ومأنوالحكللنا

..8زلناولا...زلناومما،ظن!دءنا

اوحمهظاءرهافىوعبارات،باطلبهايرادحقكاتالأغلفةذه5ءن

-وعدم،الةصكروأصالة،أىالىحرثة:مةل...والموتب!الهذفبل!اومز،

ولكنها...الجردإ!ال!ةإلىوالاحتكام،ابر،دالنريهابحثوا،التت!ب

...زلناولا...ز)ناوما!ناالوافة،عاينا-ازت:عار"كل

j.ئدملأ.لوفىةفلوفينفيتفىأنالمب3والعجهب،اطزىالونر!بن

هناكأخاهءخ!مكليلهنكيفو-كرون،ويحضلمونميحةةون،اكثرأ

.نمجدهوa.نقدوذءادبهنفدهناأثاحينفى،يمدمهو

الظواهر-!كشةواالذين،هناكوالحالاءالحلمشأنمنأتنةشصلاأة!ا

نء-دعواالذين،اثوهناخا5وا)فلا-فةبافاسفةأتربصوإ؟ا،"الماد

نية.ةسالإِائرامرا1
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الذول"اباب

فىقلمضهداا

المؤلةانأضطراب

.والشرقالغربمنالطذجضصِ

:هناكليينالترعند-أ

يزىنكلل!ا:لفوو-1

فىلماالأ:بىف!دكوأز-2

ي!الأمرالسدى:نتيورادول-3

ي!الأ!ر:ديوىحون-4

هنا:الحربعند-!

عودفبريبوزكما،أمينأ"حمد-1،3

يلالطوتوفيق-3

بمعر-فيو-4

...فىىاوءكذ
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ألمؤ،ن!فيناضى!مأراب

ءنه،ئردثناالذىالإطلاقوذاك،إليهناأضرالذىالا-ةفاء!ذالمل

...لهننت،لموإن،أيناإخ!ىاالذىالإجماعوذلك

واظلمط،الاضمارابكاإلىاطديئ"1)فا-فة،ءؤر%ىدغمماهذ!كللحل

،را!طولاضابطفلا،واضلإطالا-لافإلىالن!رءاطدثبدارعىوأدي

يق.كأةولاتذحيق/ولا

ابالاءإوإلىأو،افمار!ىوااوينادةإلىلةوعاتسرير*4،زقارةودل

كأ؟تالتىالكتبمنموعة2،اةةإصهليواااوضهوءاتإلىأو،والة!ول

لموضوعاتءرضتالتىكتبا)ءن-لصائفةأو،الحد،:ةالفدة"سارخ

.ذاكيدصوتؤ،هذاصتؤكدالةظرةذه5لهل...9الحدفيافدنةءن

إل!ئم-أةدمفإز!،والإِسمابلا:ةصه:لثت!علاا)-كتابهذاكانولما

وأشير،والموضوعاتأعتبامنالقاهليءإيمفىوأءر،مثالوالاالأاذجسض

،المماءرة"أو،يثةالحدلفدة،با،فيتصةب!ا،اتا)ةقربمفىطضمونا%لى

،ا)فدهةضوعاتموءول،الد-يلألا"تيلمتكير،ايتماقأو،دونءةو؟

ا-ابما)اله!رىعشرالحادىاةرنا"ن"بموأعصباأورقوبفاءة،وا)فلا-فة

؟الآنإلى(ا؟لإدىعحر

."ةاكوالأقلامالاءدفةض"ءنورد؟

05.هـناوالأز!امالكةبض"فىجاءو؟

)مقولباويدغ،اباصرو1إلىويأ-ذ،ابالأروخوية،الطرءقينيرعأ

.ب01الىإلىل!لط،اف!ريةالأصالةإلى
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.وفرض-تماطقلبلطبالنس!بة-اطقلصر-وهذا

كاالأرضىِفىفميهكثُاةاسَايضفعُماوأئا،صفاءًةيذصَبُبدُالزصاةأ"

:هناكثنبالغرءند(1)

51355شفةلندنبجاءمةالأ-صاذالإِفيلميزىنمألف،وو:مثلا-ذرا-1

عةيفى،الح!بر"أالدحتوركازجمةوالمحاصربئثيقالهدفلسفة"فى:م3691

بخ!لفإنه،لفاهرةبام151r'35599-نةوالأمثراتر-4والهفالتاْ؟ت"وطبع

الخطاْوءن،تتلفةءة+ددةءذا!بلمفلسفة،:،ةولهبهءنكتاالئاالة!ل

كا.الأحماءمنتليلطا!ة"خرتجميم!ندخلهاأنوالتضلميل

ببمده،ا)ةإسفاتمنأدفةتس!يةءردإن..."9:صفحةفىيقولثم

ذلك،إلىوما،اواغومذهب،ا.الاوءذهب،-فىةالومذهب:مثل،كذا

ىأوصفحاولنالوءانضابل،%دةهوءف!الفلسفةتلاثوصففىليسكاأياَ

منيربمعددا-تخدامتاذللثلتطلب،شاملاحةئقياوصف!فدفىمذهب

لا!ورجامعتمهنهفإلىالوصولودحن،عليها!دلالةطلا-يةالاصا"-طيات

ادخةهيى،فىض!ايةإ-راءا)فدةيةالمذاهـب!ص!أتركبأنيمنائاالخهلمفة

الأزءغةفىتمدأالةلىةيةالمذاهب/!ناظلإفمواطنأنهذاإلىأضف

.،وءزدهبمذ!بيخأحاصهـ"الحد"ة"

اطديثة"أفلسفةاءفاتمنأخرى9صةو!ناك":04صفحةفىيةولثم

8،عايهافىجاا)ةاةطوركاايةظرغلمبة!

)مددأذا!بابمعمحاولةفىا)شد-دةاطيرةيبدى"وولف"فىىو!ذا

نرزبأنالانوغرضنا":صةمحتىفىيةولثم،الفلامنة!نقاثل
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لهلؤر!الذىا*صراعثلىمنوفافيدبمينأرنكلوءنا)كأكتبةاطالىهسات

فا-فهَفىاطديثةالاتجاهاتلأمالإشالىارصفءنقدءناهءامعيعنقتوتيها

الَا-ية:الحناوينتحتالمذاهبهذهوضمناوقد،والمحاصريئالهدثين

الوصفى.والمذهب،ا)طاة"ومذهب،المادىالمذمب-9

المطلق.إلثالىاالمذهب-2

الىوحى.الةددأو،الىوحيةالذراتمذهب-3

،دالجد،كانت"ءذهبأ:،ديدا؟الم!ريدمذهب-4

الظواهرْومذءب

ودذهب،اممكااذءبوا،اطيوىوالمذ!ب،اطياةمذهب-5

الأ-طورىهوالمذهب،الذراخ

فىاالأعرتجددومذهب،قافيارالتماوومذهب،اخلواءذهب-6

.(التهثرمذهبأو)

النا-نةذتاأ-،اىإلأكاا4لإكوث!أز":و5آ-رل!ثا-ذوو-2

1334ءسنةإلى؟ميوغ"كاربون"و،فرفبورجلاجامعاتفى

1314ءمهنةألفه"ذى"الفاسفةإلىالمدخ!!،ءصابهفى(م1591)

اءفالأ؟نةو!مته"ضي!ثالهلابوأث!رةوالايم4قىصوالذى(م5981)

.(م2491)!ه1369-نةلقاهـرةباوالنشروالتر-4

لأفلسفة،اطديةألخريرفاتيحهىأن-إهدميحارلذا5تابه3فىإنه

!قدموكلا":1عوirصةحمقفىيرقولفي...واحداَيفمات!رءخهايختاروأن

نءيفسرهاأو،!لصة"4ةيىيض،،اطديض،يصاتالتعر.نواحدلاأنيتبين
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لناثصحءبارات:!ىيفاتا)"ءرهذهوإنما،تاربخىلصطورثمرةسحيث

آصترأنبراليككنولا...المشقلينالمفكرينليدفىالشخ!ءيخ(لآراء

.،...اضااذقلاةإ-فة!4الدا"لأ-اسءة"ففاتملخصات

ء8"

ءبا!خ"به؟تاافىالأعصيمما،زتشرلمدلو"هوثالثاثا،ا-ذو-3

منءنةحىةم-طص!ة(م5291)13725-ة"يوركأيوفىطهخإالذى"الفلسفة

(م9291هـ)3489،-ةناك5أتضابخظالذى3الةدة"عروح"عتاب

يمهدبةفىأمالمييناثنإة؟راكبارءق"!لا-امؤدكامذااةا-ةالامباهجكتاب

إبراهـم"الدكتورتقدبمو،(ديورانتول"أءفزأ!نفهو،الحرلىألصا

يمتبةطبهتهوقد،،ىالأهوأادزؤأ-ددارلدكهواقى-"و،مدكوربيوى

صهررءتهوفىْ(م5799)13775-ة،"اةا،االطبمة،بالقاهرة"المصز،لأبرد

طوفرحالهَوديورانت،:،مدكورإيوىإبراهيم"الايم:وريقول

اطاضر،فىعاشعا،ةرررالماضىفىطش-ضارةومؤرخ،طوفعاالآفأقفى

محرفىناوكأاأعب-ةر،.."با-إمأديةأضتةاطاةسر-ناحضاأنيرى!هو

اظلمنقيةتنا-"اوأصبحت.المفرأينندرىولا،الأمواجزيهتتقاذننا؟ىّ

.،يومكلبالجديدتفا-أالمقليةوء!اتنا،بالا!ميارمهددة

تةوملااطفهارةته5لأنإلاذاكوصا،:مدعورالدصوريقولثم

أفلسة!اأنإلىأ-وجناوما،أ-س!"علىئضمدولا،ءقليةدطئمعلى

،"لهس!ةاعهءظاهرهاثئهـننونكوّ،تماقضها!وقىث،شهلمثماؤة!

امجشفالأخلاقءلمنرتادأنذلاثإلىوسبيانا،كلوأأص!ىأهدافآلهاونرصم

بطروأو،تلمة11قأسرةمابمأنأ-:طجءو!اوفى،الةإصلةاطياةطبءةعن
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الناكهءخيش،إلمخاركريمإلىالأفقالضهمةالأثرة"نوفيرج،المتراخيةحمبنا

وب!،جديدءنالأخلاقإناءا-تصارفىنبدو،بينمتحاإتواب!ظلهتحصَ

اوللعلممننصتدهوما،وسدرمنوالضاريخينالدفدنةتمايهمافيلكعلى

كا.،كونماذخ-ن

لية:التااراتالحإ36صقحةإلى3صف!"منأفسه،نتديررا،يوردئم

أثداتيرلها)ليومقيضعواعتقادا+4الإِتان-دكأننلاحظ!وفي،

افدفة،اوظثرتالثروةنمتماء:دعليهكازتبرااصطرابموأءظم،كلت!

زية:ثاصةسقراطءمرفىألَانفن!ن،ارثةللتوالإِغريقلديانةحداَفوضعتا

"آفاق!اوتتسعميرهايتضاعف4الهقلهتناوصا،بر؟لا!يارممددةالخاقيةتناحيا

سواهـ-ضىءكل،القديمةوالمحتقداتاكقاليدحهابعلى!هوذد

بملمى،ءأوتقرناك5تمدوأ،ثيوفير-د-د-نناأعافىأوناأفكاشفى

!-ءثيل،تمددهو،رتهكألميده،ءسعتةجهةءنننازصافىلأطاصلأ!ضفيرليسو

.(3)ص...،بركايسثاأيام؟،

زتغأنهو،ا-الإءطرهذاصنالناءجقللهباا؟دتربيالو-إثربواب.!

.(4ص)...ادصزرأمل،صوالأجزاءاردالثوإلىالنظرجمن

فقراء،الآلاتفىأكأهاءننالأ،"طرةفةنأوسم،سط!يةا)يوموفافتنا

.(6ص)...اضالأغزد

،الأ"!رةطمالمائتىخلألبهدونتالذىالةحموذا!هعلىحسفة

.الإخفالوهذا،نةالا-خهابمذه-ديرةكائبهوفدكا-

النلا-نة!داوالملكيصنعأنيهنكانالذىالمقلذلمثنصرف9!مد

النجوموب!بِرد-،تةفى-إمبئأوؤيد.التىاالأدلةخ!لمبك!البحثقتحمهإلى
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هذهاتمرتوتد،إدراكهاءدمصالةقواطيرة،حثرياوالهيطات2وا

طما،و--ثنئتينما-والفئرانالفهةادعبينكةالمهتثبها)ق-المحركة

شخصلأىئدةبفاو،اطياةفىالفاسةآوفىقيه!هالهابثهرةقيرجأندون

الكتب.اخ!عافائدةإلاألا!م

ت!داىاا؟-يطةا"كاري!رتعبارةإلىءذاصمهفىالومبمضويرجع

اص!طرءنوقدكان...l.وجودأناإذن5فكرأناأ":الىذاجةحدتباخ

ص!.13ص)...اةصكراعلىالاعتمادهـذاا"+ة.لىالو!ودنبرهلأناءفأيمإ

ذه5ءلىأ!ارفوءبناأنإذ؟الفاسفةيتأصا!دا)ممبيرةا!رهارةأما

كةالشههذه"ه!يخاقباْن-دلم،)نج!رواحدأثمخصاو!أن،أط""مة

بتير-لمهافىيجىخ!دونلأ-15ءهِمرةالمصارفأصصابضالالتىالصموباتعن

.(14ص)"..فةهجة

،(36و35ص)...ت"الناسحررلماءهـداَعالدجمحارتإن،ل

وذههت،ةةطاطربإلاا"يرماقيقوأ،!يجةحرب،ذلكوزسمأت

البعةتشرق"المهرةأ!إبمن"فيا-وف"وآءرحينبينظهروقد،البهجة

الأ-ءإنبهضةىثظ!روةد،؟-ءيسىكاو)يمو،برادلىل!ل5؟تهباكاتاعلى

:لص:4صهبه!زةيا*!ماف!و،لهبةإلاايس،مذهبه"أتيف!ثممن

،...الموتء-دنتهمرزاباةتفقدالباةكنئرساأما.8هيومداز.يى،

:لةثةو32و22صهفحتىةىماأ،،(41ص)

مذاهبها؟تتابعمعباسترار!!4أتناقفىالةاسفةأننقررأنألنالا

!ال31يمدأفلا،الاخوةزول-ةونالورة!اضحون-!يع!الفلاسفةوأن

."1الحقيقةعر!ق!ارتقاءيطالبمناذركلايرطموحتى
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ئةاطدالنلسة""نهسهوماءلىأح!ء4بهضفىلمأنتيورادادهوهذا

أ!همءلىأامااإل!تةفى!وا"نعلىأ-كامهعذلكبمضوفىكاهالمحاصرةأو

،الإ-لأموالحروبةبنى،نحنوقدءةا!كاهمعاءسونأومحدثونفلا-فة"

.((إماءمروناأرالحدثونا)كللاسفة"م31على

إوضوعاتافى-ظهـرآخرعلىو-4أ-رى،و!ومرة،نتيورا"دهوا5ثم

نءوليس،المحالجة،يثوصن،التر!بصءثءن،ءذاإ4فىكاجمعهاالتى

المو"وعاتبسرفىالآنةعهفىوإنما،فىا-بهأونناقث"أن!ناغرضنا

هىأجزاءتسحةإلىهذاإ"قسمكتاةقد،وضهء4المذىبالترتيبطلجهاألتى

اتوالى:اءلى

مث!لات(ع)يقاةمزاليتا(3)جيالوإستهولآاوئنطقا(2)"لمد(9)

لميئ:لدا)8(ية-أ-يا41تفا-ة(7)ريخل!ا"لمسةفى(6)ل12ءم(5)ةيئل!أ-

تمة.خا)"(!ةورلى.

وءمضريئ"ا!لمل!:إمةأرعلىالفمةاءالأ-زءذهفنثرطدثم-

واحد.فصهلفى9،2،5،9:اءالأ%شءنكل2؟يرصويربره

صلين:ةفىالئالثالجزء،يرء!-سّ

.فصولثا،ثةفى8و6؟الجزءيئمنرزممجىء!فى..؟ءَ

.نصولأربمةفىالسابمابرءويركطء-

.ة!ولنيةثمافىاخ!الىدلجزءيجىءاثم

:!ىاتوالىاءلىبميم!افصولهذهوعناوين

هـل)4(والعةل،ةافىوالمادةr()ا!قة.)3(الفدفةفئنة)9(

الحب(7!أخلافيةواللاالأضلاقية)6(المقيرةأخلاقنا)5(د!آالإِنسان
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الأطفالفى(1)1الىواجيار131()0الحدرز"المرأة)9(والنساءارجال)8(

3ومالتقدمهل)15(التاريخءمنىا()ثا"لام)13(الخلقبناءإعادة)29(

الديمقراطيةأأخفةتءل،)89(الحريةامتداحفى)17(الحضارة4!ير)16(

الدينينزكو2()اا)فاصلمةءةالمد"نمناكيف02()اطيئالأرسضقر)91(

-ول)24(الظسو"لموداللّه)33(اديحإلىكونفوث:وسمن)22(

.توالموباةا

حهشه"ن:%ررتدةةلم!فةيصخأن"زتيوراد))يحاولء!هذا5وفى

وء!3ة!لة(طبما)هوةظره4وجمومن،التحريف-:ثومن،الضأربخ

.الردأوالمناقث"ءن،ذا)؟سأا-9تجدأو؟اتمدوءلأا-ةمدأو

"a.

ابحثالابهفىع"اكاالأصجملايوىدنكابوو5ي!إرالاءةو-ذوا-4

عنهيةولالذى(م0691)ء0389-نةمرةبالطاحلبىطخ؟ا)ثقينءن

سهـيظلا،:لهتر-تهأمامدءته!4كاقألأهوإق)Iةؤأ-د"الدكتور

كا4مهاخىقلفتأماثهآراءلىاة!4وءسوا،الفلسفة-اريخفىاَالمىخا"يوىدن-و،

المةرومة:هذهمنءصفحةفى،انىالأهو،الدبمتوريةولثم

-دوزو،ءإيها؟زر-بدايةنةط،زيدوفعب!ءا-؟لإنقصلةقدلا

الآخرالةيا-وفذإثنمابمواهاغاو،بق-الةيلسوفالةعرىإخضهفى

حين،نبمو"و"كادي!رتصالتلكنتعا.الفءرسالقةءنكللاظ

نح!وتجهلم،،د.لوىلا-ال5ىوهـزه،لأرسطواللاذعةالنقد-!امو-ثا

شديداَاعتراضايه!رضأنهولو،القدماءكاصنأربطول!أو"أفلاطون"

!نإإلىيدعرأ"إرءاإ!ايضيل+حتى،"الأرسطيةلاكاوالأؤ،طبرنية،ءلى
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افيدرالذىا)قديماتراثاذلكدم5ءلى؟ئممذ!4وأن،القد؟"افلسة!

اطديثة.الة)-.فةالىالو-يطالعهس-ثرلالىماطهـح

3،نط،كاو5فام!ةء،ةىحةاكازةالار!زبطيرعدأذىاالةيا-ستإنبرل

3،"يةالبشراطبء"افالمربهبالحسد!ن:ىء،زقرهو،مههـد":إلى-اقهاللهى

يثة،اطدا)فا--فةإلى..!،:73صةحةزىزهةولهـ-4ة،يوىد"أما

Jلا)ة&ة"نة!هدو زىأطوتاؤد،ا؟د)يىالما"يئلهلم،!تاْ؟رتأئا"لاثطديثة

الب!ثبنضائرا)تسايمإ!نحقيأنصاو)تأنهاذلك،باطنتف.يمءلىذا!ها

*والم!رةالمةل4طبيكلنء؟ذاهب-،يمالةإينو،ا)طهيهىألهابافي-ضفيهاالهلمى

)ين!نوإذ،إةظماالتبر!يالب!ثهـيهة-الذى5-ذايوصدأنقهلنشأت

بم!إبالهإ-فةص!ودأزضهاا!باط؟أ-ةقةةد،ىطبهلمناةرالنظاءكنهذين

."...إة-دمنازعاتوتصمعءنةيهاما

كثرأجاةب)ررةفيراللاذلكوص،":75صفض"خماثقولئم

بالموازبهفيتصفيماكلإيااةوةىاهـو؟ىزح،اباصعاسعلىيدللأنه،-+وءاً

فىباْءوراصراصةالةتائجإلىلغاءوالاالأ--؟امترتةرىاة-ضضدء،والمبادىء

يمهدالةإلا?مادات-إتلةد.يةاة-؟را4ا!امأابغياءلىيدلنه!.الأءيةغاثة

والمهلمياساتاظماطينوؤ?وا)هـةطتنظييءلىءدودسلماانبوءخالمشكة

.،...محلهايرلاخرثىءَةاك5يهدوأ،والأهدافتا)مابالمثلوسلى

,4rUصةحىشتقولثم ?r r:ا)فدتَ-تترقتااءهـيماراعصةا:!!أدلة)ا

ءة.-صايموالهتةداتالمهوإ!نفاطهأالهأائج%ينؤيقاكومثكا"فىاطديثة

إ!انهافىالأغابعلىميقولاا)تاةذاطةيقىواطل،ةاط؟-يهتوةى ا)سلطة

طب!أ!مماإكنءابينءلم!ءمةعلىيرةطوى!أنهإذ،ة"؟1)فلا-ة،و"،4أ)ذى

(...:".طد41ةا-ة)ا-4)
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ملى.والهالنظرىكاالمقل!قولات"بينفيقالتوفىول!،روعافىالآتر!؟الىو

ءوجهةالكتالبهذاةصول-لال:ىءكلةبليذاعةاأتوقدكا...

ةنيةليمتيلفى6الأهذهأنخير،يلهاوأظ،الةا-؟ءةالةظرتاتنا!ج4إلى

أفىها،و،نهامضموو،أصلهافىأما،فةط4يخةاله-يثءنإلاآ،و

،..ألىو!ى،نسانفيا-برةفىا،لالمرلبهضأو،وفاظرالبضسام!اةمى

علىإعناوبنهاة!ملاعشرأ--دإلى!-ذا!-ابهكاديوى،فمولةد

:!الىوإا

السلطاتبيناصراعا-اللاءتغيرعنافلمهفةبرثا-اظعلىءنوبإرا

الأة-كار-يب-ا)ء.لمجالفىالأة-ءر-:4صالتووةناةهولافن-

اصاير-اءا-الم!جسلماان-الذكاءتما؟يع-اةمحريهَاا-إط"اظعدة

يىتمية.برا!كوارةإيهو

كاكانت"يهدمأن-اهدا،(ديوى،يحاولالأ-!رالة!ل!ذاوو

.قوةوءن-:!ةمنيىتطيعم!بص

كاالدينديوىث!يتحرضإتمادعتابتا5منالأ-جريئوفى+اله!ملين

لامثلاةيةول،"ال"كنعنالب!ثطويقفى"4فىيمرأو،لهفن-أو

اصلتهذتالتىالةلمسفاتبأ"يركأتالدتئالإيمانوخلقدل!:933صة-،فى

.ْ..الأقمى-ودالموالأفىفىوالمثلالواغاطقبينإتةالثاا!لمةاءلىتيرهنأن

...كاالحاممعخاسرةممركةيحاربأز،4ففالديئورأى

واحداأصائة،فىنقررأنأ-ظيعو":335صه-،فىثةولأنإلى

ظيةأتباعتبار،،الأ!الخيريديدهـفىيفهلحالذىالدتىبالاتجاهنحتمى

شيمتتطلع،الأحوالأفضلفحلى،-ودالىنياتإم!نحةثقفىنستهدفهها
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؟.."أبدايناليةتبلغولاإستقبلاإلىتامحاولا

قس-ء4عريضةأفكارإلىاطاجة!!نوأيقول933عمةءةوفى

ةوةىسنبه:هيزاومالحاضرالوقتفىء!هاإطاحاأعثراطياةجيه!و-

."افوالأهداتعةةادلاوا،لستجم!لأ

)ة)ممهفةباصاءمرجناليةعنيهحثأن"يوىفى"يحاولهذا!لىوفى-

بالديخا.و،).إم"اا!و

بمبأ،11"قيرلفا"و!"ا:لاَأو"ثوى5"فعراط5:ل!نو

11اطقليمتحابهضمنسيهاءىعرفأو(؟الدينْع!ام!!

!أالد،يئ.نحلقةلظا!رانفهواالِ-ر.)بحضأعالعندوقفأنهأم

!؟اءةكناهـوما؟أحداً/فهمأوهو3يَةأن؟ىدثو،استطاعوهلثم

!؟ءتينأو،أصثالا،فىإة-،أ-اسعلماب!ثهفىساروهـل

!أأءينأ؟،موصهل،صعت!فىإ-فىء!مخإل!أشارهلو

اقْأثزافىربم"ا؟،يوىفىةضغْب!ْإصاعاناهـذاغيرفىلهإنا

.نإ-"*إا.لىهو؟إؤة!ال!مو-د؟اونْو

،".-.!نرء5!--ةء"،.

-ءهـا)+ر!-ثءةد()ب

ب!ما؟ةافىَءد.بريىءويزلاكار/أ+ين5اب!د)):ثلانرى-1،2

والةثساثر-"،أإف،أتأا؟ة""طهءةفىطخاكى،إطدفي"الفلممفةقصة"

لءسا!و-ملةطلر(."4إةدافألانوثة(م3691هـ)1355صنةلقاهرةرا

أثوفمذإثفيت،؟!ار.ل-وقدورةيهافلسفة

كل.03القصةأ-لىبئالى

وأقرباأتارىءإلى
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!"يةالحدالفاسفةقص"و،زيةاةايواالفاسة،قص"أبينكتاأ1فىورجهنا

و--نا)ءرضإجادة.نلة"حاومماوا-مسدنا،بيةالأوروالمصادرأمإلى

كاللأسةاذ.ايفا-ة"قص،":!و!ذابفاعتافىأعانناماخيرو؟ن،9-بك

فى-رصا"التحاو،الفا-ةةئلءساءرضفىزيقاكوكلزقوةةفى،نتراديو"

"بمولةواالْهأىأإ"ئفَ-تْااو،!جهةص!جمبمضا،واضصحبصانو،ثءقأ-لوب

.4تاز:ور.ةاو،،احطذ

جمررن!-ئ،ثةال!دكاضه-4فىا)هربأعلىالماطويرلزمنيمضىلاولمل

أسفهةإلىءوناليو،ا"اماءلىءؤ--"ثاملآظفىةأالحاإلىتظرونفلا-فة4

هيؤر-و!أنإلىكنوغراشرة:كنءنءؤر-ىالةإ-ة"فيطرونو،بهم4خاصر

كاوأثا!53صيمسو)يم"و"رمهلثاو،بر-سون،!مهاففىويص"و!

هـ"مبمونأنغيرءنالةلا-فةبدرا-4ةيهيكهفوناذىااكءنفيمونو

.،ةلإ-ة"

ومنهجهمأ(أةء"الهذهإصةثنا)المالمينهذينقولأدرىكهف--لمقييمولا

:ة!،مااد،كتابقسمن26و25صةحمى15.!ققةوإماخ

علاؤءاتخذو،و؟يةااتصالاذلى!الأفىإسلينبالمونالأورتصلا"

-3!ةأ:طتو،عا؟ميدر-ونو،ءخمم"لمتطون:ا-اتذةًكنإ-9اظ،-نةَ

باءالأدلغةوهى،اللأتينه"4الاةلىاٍييةالهراةؤلفاتأءإنقل،إنماإقاا-+،و

"رثدابن،مؤلفاتمنبقمماع:ثراَأن-كأ،الو-طىرنلةرlفلاا+لااه

اثا)ةاالقرنفو،إيةلهرباأعلالهانجدولأ،اللاقينيةإخةباالآنإلى-ةظت

كتهأاعدءاتدلميةإلىاللاشتترقديباتقر،رسدبناع"ب5؟!أت؟ءثمر

."الفلا-ة،تهاةت،علىبهردالذى،ا!افتاتكااة!!(بةء13،قا:لمة
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ءشر.ارابمالقرتفىترجمفقدالىيتع!

جات"و،أيىبور4!ة!ا"فى:،رلثدابن"ليملتاءكزأمك!ان

!

ض!114ا)شما)يةإةطاليافىالثقافه5َ-زهانزمثرتوءخ!!ا،إيماا)ء!كاقا

ئدةمماالمابكادبناابن،شب-تمرتوا،ءشرا-ابمااةرناإلى

المصر.ذا5رودما،إلى

سونيدرانركايةأةحراالةورة3،برا،هـولمبئلذا"يئداطاح!ضر4ابالور

ا!ى،ن"كلىو-رفر"،عايهماادر-وأنونلات%أو،ارتبا5ذهعر

،،الأندلس"ءنأهلا:"41ثكلإؤةأ-ذ،ير:"4رةوط،4رزء!فىزصنهأهلسبق

.،(شهدشإنا،ةإ-فة،درس

أعهبومسايرمسثمدOpticsعرلمات511فى3-ت،جمهءنالخاءسوالام*

فىأ-رىصةقولهاومعكاهزف"أوصوعا!ذالىثأا"يثم)بن"

:)!4ما94و8"

،قيز!ىفرلت،إ!كا،بف!به.يةير؟،اطذ-فةإظايمنو!ذا55

؟ا)كن!4رقمنوتحريرهدالضالمق!افتإء!ا-وصنضدكان

اطملنىالأفراد-قتقريراط!ي!الحركةأغراضءت،كان

أولوكانكاهاطديثةاةإ-فةا"ت،5الأ-اس!ذ)وءلى...ءالأشبعلى

ن6اةياصاهذانازفقفقد،((دي!رت"ر"بهون،واء15حما!من

،بركون"يرذ!بفهيما،إ)."يةدإوْا-ثلةالوفختافااا-؟خ!ماو،الغرضفى

،عاواهرهوقيربةالخار-ىأما!اسلا-ظة!ولا-قاءقالوحهيىاءدراأنإلى

جمانبإلىا.رفةامنه؟رردأق"يناالمةإ!ي!ونهـأنبصترف،بدي!ارت"إذا

كامؤسى:ي!لموند!ي!إروكان،بألحوا-!علهإ)يناينةقلالذىاظار"فاإلا
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.جديدةعقلإةلفاسة"الأساسواضع"دي!ارتل!كا!ن،يرإيةالمحمراالفا-فة

مم!ا"ىلديراأن!اجازيمفدرىآأحداًإضالولا،أدرىلا"ش-؟

-،

إةدمةافى،لاأنهمامم،المذأهبعلى-4وءرفهلع-ابمها!وفى-الفا-فة

ا)فدفةلااارأدن!.اؤإ!!كارجما"الحو-دورزي!االفا-ة،،لمصاوجهإت!!

الية:اةاهبالمذاع!،"،ْاطفى

صوءية-المو51"ادا-ا)ذاقي"ايةأثاا-ااضلترةىالواةمىالمذ!ب

با.رأوفىالم!اءسونالهلاسقةئم،المطلقةل،إظا

.4اةلاسةامنداءرهاوفيَالمذاهـب!ذهمنمذهبقيتصو

بإذها"ئ!تص+اأن)تيره!اأو!كازأزءمحبمو؟هـذاجازإنحتىو

:ءن،!لاانبرلمتراىاوا-صى

مالبرانثى--دبهارتريأه"-!وبزتوماس-جم!ونأ-يسفر

1)أأكانت-ههوم-بركى-لوك-ون--!زليبه-زاسبينو

.(اافيإترفى)يىتلاءهوْءنله"الض،بيةالغاأنمع

.،بر--ون:إفه*ان"باأورفىالمداصرونانلأ-4"ا،ءنوانقيتثم

،جب.س)يموو،ناسنتجاو،-لور،كرلمشى

تخنهاالذىزةسه،أتيوراد"إنإل،ي!أصءنالأخيرينأنمع

طبعنة-صهادقىبذا5رأعىل،أصيهاءن:كندىاماماالمؤ)ةان

؟ي!اةأصيوركنيوة!

!؟رةالمهوفىأملأصلاق-أولاالثكاه"-فهاتةالمناهذهكلقىىقي

،الإمامانباعإلاةدينالمؤعلىوءا،ا)-لامالفامفةفحلىالأصلفىتكاإن

.11-لم!مالإِأ-اقالتة!كيروعلى"الطهالأءأفةةملىالصورةىوينكانت
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،-ةءؤإاوالموصوعءثث!نأهـا،اة"-5يئواالمثصص"ث!لتهذاكه

برفيق.!!اا-تا-؟كأو؟الَانعةاصو"وءنالميس

ابر-4لو،"0ضط"و"الإ-لإمكاإر!-بفلدلأيدرىو!ن

الإ-لم!هـ،التراثمعتخماىولو،وكللىاه!ووا)*-ا!فىالإ-!متأثيرإلى

...و-ولاهبا)ة.إلطالإ-للأىااة!راخةنزولو،ووعاهأورباإلى

005ابرإهءن)5"إاقي"ساو،هز"-؟ثرو،4إماكلوراءهآلضير...إذن

الله+مقازإع...زدفا!ماالاد؟ة"و؟الا-"*مارا-؟ة"و؟ا)ةقاثد*ة")و

50،

كهمصأ"بها.بمفى"ا)طو-ا!صازءتو!رالد!كتو:%رآا،ءث!رىفي-3

؟ةة"رطبم"يةالم!-ص1)ح!ضه"))م!-"4نشر،إنة-4والمزررةا،4اْا)خاطهت"فى"ا).إ-فة

:4مةد"بفىلير"والذى(م5891)!1378-ة"والةشر،الترصي"وديفا)ءأ

ا)ةفة!تزص"بتفهخىمهـاص2إفاءنكان،إص؟افاتالماه*"!ذهكمتأدث!

يةد-ولواو،أيةلجدايةدلماوا،الههإث"اةإ-ة"ازسابدت؟داأخاوزةاقدو،ةءمرلمهاا

،ط،قاوجوفى،درامهءنكاماانصرفتفيميةأأور،إةطةء"اوالو!هقي

از*ية8اروصءإتهالإهـانفىلهحيثرا-الأخيرةاسقثفاءمع-واضمت

،وا)*ةإء"،والوافى*ث"،ليةاإث"منادكل-بمث،ا"مَليديةاا)ةإ-ةاتمعمضإنابرل

اطاضرْالىقتفىاتها-طو!آخر-ئ،يبيةرواقي،4والحد-

بىالأورحرالةوادر1ءةائهترءإ--اءلىالحهلوبالماةىا)كافايثضد

الص-يم،اه!ورةالةا-فةتاريخلنثأة!ذاد3ؤ،ا)لمنهضةعصرفىاطديث

اله-ثيعوقاته،شالإبراب،أنالظنساور!حينالضىمنالنفورتولامثم

"طلبمرطالظا!رةهذهوبدت،اطرا)ف!رالمالاقة،يمرةل،اطقهمةءنيها!زا
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ءث!إكاوقىعو،11اضىإحياءعنااة!مرةوالذيئعطءسرا-إبمانالقر

؟...ءبتكرةيدة-دفا-فة

اطديث،الحلىاب!ثاءناهجواضعوذ!بءذامنربa-ماوإلى

لمط!ثرأنييجر61ءفهجهءنا-لمبىاا؟اةبفى"بمونةسيماسفو،ة:وجب

ءا!ءندبرمدو،الضىبتراثإت"يدلا!شكاالم!رحثانأو""نقلثالباءث0

ثالها-ينبهأنع!الهة!اءح!-"اعدةوأولىكاقي!رت"دحرصو،:الأغيمار

itا!واباءةباسو-لاخاالأة-كاروضوحواء"كلار،إمةلإلاعتزازروبةم

لاءة.قة.صدرأ4ا)-؟إ-5"أساطةوا؟-ا)ةدةب3ا)ةت%ابمذاو،ا!اطأءو

9كيرلتةباالاستمانةلممدرونءةمهفينتهدمأ000الة!رةهذهأنءلى

...كاايإةكز"!ؤلاءسقدكل4فىو؟ن،اط".ة"ءنالحثمجالفىالماةى

ءمرحإذكاه3وزانرة-!،"ضى111الةرنفى،المذهبهذابمثوقد

افا-ة"اتنىإذءباوبهذا...كل!ائقاطقاعبا-!وةدالفلم!فة%ريخبأن

التجد!د!بابمذايوصهدو،ماضي"فىومستقبا!ا-إضرهايذوبو،فيكاتارفى

...اطقيئبداعالإِاو

ماضىإغهالإن:"دانروليون"4لحفةولأنالمقلءنطقإل!فىوالأفى

الهلمعنمختلفالهلمفيتارلأن،افا-فةافىءست!يل،الهلمفىم!ور!الض-كير

+..ةإ-ة"ا)فا-فةفيتارةإن،الةاسفةيختارفىالحالهوهذاواي!،.نةسه

،نجاءعاتةيهوأنفىأ،لاالقديميضتهوإلىالجديدأ!اب!زع،إذا...

يمة،دةلبناتمنقيم2قدا؟ديدالبناءأنالأص،آخر-بيةوا،وجهكلمن-ديداً

اطلولمنأنكثيرأ-اةإ-ةةابماضىملماءئكان-الحايدالنازدوأ؟رأث

،حياةينبضوةوةيزخر.الملا-فةءنونةا)-ااكصتطلمهادةالتى
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دمهايةالتىاطلىلمنعخرمنوأصصلمأصحالسايمالمةطقأماميهرووقد

صاربواينكالةلا-فةإنبل؟افلا-ة"ءنالمحاءسونإثعلإتاطذه

،وقىا؟4إطةىباوثيقلم!الاعلىثكغيرءنزلىةخ!مكاأتالماضى

اكذ،يثةاط-دبيةرالأوا)فدفةبوأ،رتبمد"كهيرملاءو5ْءةءةدقو

كائناأ،دمنصمدئماث-ملمأنيم!نأركانتصلمأنهقطته!ةد!ادىأر-ل

يأ-ذوأن،و-دهاما!اتنظيمد4ثهأنعا"""علماأ-زوألذى؟...كانءن

أنإدزأةابة!ةأرادوالذى...اسي!ىاالما)5ء-ارسفىأر-طوصكان

كأن،الفدة-تأقاوأن،ةءلءنافلا-فةابذلهاا)فالجهودكل9؟ستبه

يةولفيها-مرةولاَخرءرةلأولءالبنايجىرردوأن،يفلسف!ُقهلهأحداً

ضىإإباافيا-وفاذا5صهلةنةطءتاهل-،،3وارأ-؟-ةدرا8ناأستاذ

علىفدةتهءت-(ةةلى،*001أةإ*في"اءبةا*يدو!و4إيرارع.انا)ذى

%بىابتلي!ث"الأر-ططاأةلىة"انقاضأعلىهاأثأ1،ء!أأقيراةإ-نةمعرضتحأ

طين""أركأسالعدفاسفة.نثيرمها311ا-تىدأبناتمنا3وأظ،هدء!افى

من3اكا!وءن8031قىصت،"و،9011كايز-يغأ"إسالةدو034

ار-طى.ادصررفلا-فة

أىكاااتهاحةاقص"،فى،...نة-4دهويهكرفأنهيباف!وا...

.ةقولبمافيحمهدما"ءيلان!الأبإلىبه،طافىورد!

أمام،يل"طو-وأءيئ"الايمةورصتج!اأشال!قدمةصفلجملهذا

.اعتاباصدرمنصةحات-خوثخلتال!"ابلهازالثةاضاااعلبمةا

(م5599)13745سنةنةسهلاحتابالثانه"الطبحةمقد.،فىو5تم

ثلثقياوزتإضالأتتف:ت،وءوسه"ءةقحةطبمةهذه":يقول
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علىالإصافاتء-ذهأعثربّوانه،الأفىلىولمتهفىتاب9اد-جم

.؟صرةالممااتالفل!ة

29-نةالأولىالما:حةءةد!4فىأما rvليةوفيمايقولة(م2591)ء:

ومنهيم.الإجمابا!نمومعو-ودهالملجنافىلاالضحف!واضهحإن..."

بينبالنزاعيضثقلاو،الءمهبمعءشتةيمولاا)شحيزيرء"للاالهلاىحث511

.،ءظاصهـ!قاطةيقةتنثدهىرإذاهـصا

،الةلاسة"بينميقوتراعبأى-فهثقهـنيئإ*اءمراالةلملأ-ة"!نوأحن

!شةىالذىفثالعأالهأنجاحا3مثأكا-لزىتةمح!ح!ا)ة-إة"بأنفيحمدتلأ

ديخا،Lولةjدثن!هـ!افىلمو"ءيين..ء-وابهااديريذعنولاالتجربة

...بَقرثائجوورحمصلملأتواتجاههما)-؟ةابهذااتجاهإينكانناٍو

ءهين،ضلالالنا-نبالدرا-اتءإلةىالو"حىا"ةعيرا!ادا-قيإرغ،-ة

عندماحقءلىكاواكنالوص*أنظي!ىلاكيرالة،ذاقهولو)عن

النظِ.5و-،سنءداهءاكلب!م--اءتااا-ةه*روو

ثمبها،أبواب-""إلىبهكاثةايرلالماو-و؟!"الكتورتمةهـم

زمهلا:ءشريخاأرإلى

،4دةا)ةمجال:ه!فمهلانت!"ووءخهجآ،مجالا:4الفاف-الأولبا)15

افاا)ب!ثءنادهخىjو افاسفة.

ذ)ك3فص!ن4قيةو،دصوالوءبحثأولو-ياأطوالأ-االماتابابا

:هـ؟قلوضهاعندالإهـ*4بهدءاز-كار!و،لمقاقيزالميتاأو،ا)طبء،بهدءا:هما

.ةاقثة4وعرض

زمروله"لمرثةتحتهو،.ولو"ءاالأ،ع!أو4الم!رةيةةظر-ا:اكاالهاب
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.اضهـارأدشالمهرفةومتات،المحرة"وىأهية،إ+رفةاإءكان:!

:!ىلىز!وة،أر"وقية،لوجص!الإِكا-"وأوالةيم?حىث-اخاالىبالها

الأ"لم!ت!وءلم،وا!اير،اطقوءإم،واطق،3صاو"ثاكاالةيمإلىلحة

.الجهـالوعام،،ابىل

41صر"يمةةىالمؤلفإلىأمهتمعالخامسأ"إبآإلىننضةلطأنوةهل

:يةولث-5

اةإ-!ز"اأسس"عنفياين!قعةاأنن5ن3طإه"الأرابإوالأذه3"

ا)ةهءثباةتضىةد،?صىءؤ)فتدعلىو،"ءسفابا)-؟ءاوردصه؟ن!و

يثطداأصلمةاإةىا،ص!جآلاوكلبا،الإ-لمر""4إسة"اةا"ءن5أهةد"سخابببا

على،الإِصهلامزى،،ف)(ت!هو"و"ا)علامعم!دىالبححثإلىءإ!اعن

الإ-لإء"يخ.المامهفة؟ط(ثزى!د"لمرنكااة!وفا"كاوادك!م،أناعت!ار

مجاله؟!فمهولهإ،ثة4و!كل،الإِ-لمر!هـ4-!ةاظا-اصرإ!سالباب

الإسلا!ى.ثووالةمه،rءلاااءإمو"الإ-لاميةالةإ-فة

-+ثتءن"يلال!وفيق-و"ورلدكةا-اببمتفالضمرتإخ!!وبمذا

ا؟،لهحيثءنأءاو،الب!ثوعصوإوا-هـثءنأءا،وال!ثكلالمضمون

.آ-َءوصخزإلى...المن!خو

،أخرىكلرةالهبارةهذهإلىالآننمثجرأدطإلاَّأ-تماخل!ولكةا

يدءكءصرةىا-كةا!اصدورو)-كن)):14ص!ةيم"فؤولهوهى

الإ-لإ!ية:الهإَفةءنأءتمده-إءسب!االهقيبىاز"4ؤد،?سرىءؤ)ف

."...وءح!محبم،1مجالا
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:؟-قول17iصكأحةةىأ)فاظهاكثربأادبارة"-ذهءخلثعررم

خ؟صب!فيصدرلوءطنإناكتاكذايؤخ!صأن؟نالمهءنكانوتد..."

اةتضىفةد،?مرىءؤلفويكته"مصرفىير!دروا)!ابأ!ا،4!س

دبأ-ذكاو...الإمىلاءLىا)فا-ة"عنمده)ببابالدراسةهذه!الأمرأن

ص"ثدرقين11بهضءنو"آخازء!،برإ!ا:اءا-ةآلإ-لإءيةاع!ت"حمدثذأك

وة+ض،أفا-فةبا-ا،قته:،إ!لإماءلمم"إلىيةةقيلثم،وغاثخ!أحم!!وءةاةث

ا)ص!لامءلمم-صومووالأثأءرةشلةالمهءةد)ءبلىااةظروا"ا؟دلاهـرءعا

وءص!خرهوبطوتهأشأكاةالإِ-لملأىفصوا)ةإلى5تدةةلوأ-ثرأ،الإ-لإممى

.464إلى415من!ةحةجنخ!َفذلككل...أ!وفي"االمهرفة

؟إ،الإسلامفىالفا-فة"عن"يرلاطواالدءةور"تحدثتَرىيانجافاْ

يهاقرأو؟تةا-يااعاشو،،اذاأظ.و%!"سنأو،!هولطره-3"وكلنصا--!و

يئ.ح!ءاءو-"ا-ناسن

ر?!:ءإيهاأطلمةواذىاارمانفعاثو!الذبئأظرو-!ة!ن-ىأو

."أوالمهإمحىهـءئا!دهكن"في4َ11زلمر-في!ن؟-دَ!نجا،اءدهماأو،ا)حم!"

،الإمهنلأمفطصفي"511))عنقير.واالذينظروجهةمنَ"ىبل

كن.-لىااءخدأر

.!أتوه/1ءووند،أ)!و،جونرود.لو؟انةإ

و!عا:،ابراصِلةلمةا!لإحدةافيا!هذهءلىالاَنأث،كرأنالأإأ-ت!عاجلاكا

بم!نأر،د"ةاباة؟صدرالذىل!)5با4ء!موأووموصوعهبدكتااإطر

يررفهو...ظ!ورهوقتل!ؤافدودة21ارطةيةربالجنسية؟صمدور.

:اتا!ةات،لدبارا

http://al-maktabeh.com



--061

صدرلوكان،مصرىمؤلفيدءلىمهسزىابا)-ء!صدورودحق"

.،مهمرىلفءؤي!"ه"فى،ء!وثةيصدرالكةابوأما،مصرغيرب!وكأ

يهانفىسا)-ءنصنالغا)بةالأغلبيةءةيدةالمؤ)فيرا!لأنضآألو-.

فى!اب-المصرىُّالمؤ)فُفيجاملجتسيته؟؟أوالمؤلفإقا.ةوبا)-؟ة8صدور

نإو،ؤإمهةخ!3ءنةثصب؟ءرمأومث11-لم!!نء-ءدة-?سفىيصدكأ

إسركن.امنادح،كرءنو،ا)ةد؟"الاصما!صاتعلىنتكا

ليفالأالحةيقفىا)صةصرَ"يلاطواهـةور.3I،"يبُرزأننودوبم!نا

بناءألذاتأو،وعةيدتهإؤ)فالذاتالحةيةيةالجاءلاالأفلعلىأو،كيزتهو

!طهنولا،ة؟!ارثبلا،-قة-إهء9ؤت!-ااإذ%مروصا؟ونمإسفتممدينه

ا)كا!دونوأرادإ-"".روناعاولا!53،بملماعاالإِْثإنإلىسبيلولا،عليها

لت.وثديرو...ونيدر"سفى،...ونيردير3ف!،نبصوالمترأو

أَنُيتِ!إلاَّاالْهُفييَخْوَ،مْا!مبىِأَزوَاللْهِشَرَأَنُْيماِ!روؤُايدُونَيُرِ"

وَدَينِبِا!ُ-دَى+-ولَهُ.رَأَرْسَلَا)ذِىو5َُدهأح،صروناوَزَكَرَني،

إوبةاة)سو.."أُثْلرءُرنَاكَرَهَوَلَؤكاُ،4نِالدعَلهلِيُطهرَة،!حَق

.(33و23نا+قيلأر3

نأإلا،والفا-ة"له!بالهانثزلا،اله.طنأ!او،الب!وأما،المكانأما

.وتح!ه"،وتز-"،6-55ء9:النأريخحيثمز،ظثيكون

98ؤ-طو!ر!ةا،ءخ!جلهبمونأنو-بوإن؟إ4م!نلافالعلم-

وةطرة""و-ةية"،ءةولةلهاتءونأنوجبوإن؟لهأوطنلاوالمإسفة

مهمر"فىبإحتااصدوريهانءق،ا!الطوتورلدعادا،أصروةدماأ

المةزحالفراغت،لأأنأودة-!ئم،ء!رى،وأت،المؤلفجأسيةوعك
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ح-فى4يرالمصر"الهدة"ؤ*مكاأيةالمصرالفدةة،ءن،الحاليةادح"فى

بدعا،شدإلى؟ماةدصن...هااروأد

ءيلادقيلالةإلثالةرنوفى":25ص،حةقوليةوهو-!روصرآ

،مئمياراظو"ا"لاسةاإهيرءثنهضباكتا"قيواللأأس-ايود"وض!لح،فيفا

إلى4اةإ-ةابأثأةفارتد،كنوشرقيرو!رينر،زلإ-فةءنلمحد!ثفهيهوءرض

.(،الحد!كنةكنأضصماراَيحدملا*ذافىورأ،4،الةديماث!رقاواث

الة!يماكهـقأنءلىالإِجماعيشةدبمدو":26صهفيحةفىووةول

،ناصمح!"كلا-4مءلمهءلىمو-ة،ةمزدهرالتر-ضااعتي،اإلىيين)ناايواقهسقد

نأالمالعثيرال!ف؟ناالههلميةالم!مءنؤأما،ةت!ةدينيةلةنظرودراسات

،وا)-كيىهإء،وايىءأي!ياءياتالىاقيدعن4أول؟نوااصرييناقدءاء

دوروشاد،الم!:هاتوأقام"ا-كتابا(ثاْوأ،بةادكةأا-كرعءنوأول

ف)ز"آ--ابي،سإ:"أقدم):()1رقما!ا.شفىرةولئم...أءتبا

طتحفجافىءةوظةتزاللا-يةءعرردىورقةعلىو-دتمكلخددة،أرظمعق

..(.يرجمولاء3أتدمأصاطءنناةروثلاهين--4صةذفختوقدبطافى3!ر

يةإصاالكالةكلناس!إثةق)ادءيىياءعلمءن)2(رقم111ءشىوف

.(...أءادودالأرفىأى،مىكايم!ابتديمة

قي!طالذيننانالبوة"فلاَءنكاو؟ط!ر:ثةول27ءةكأ"ةو5ث!
ى-

اوأةُةد0،1-طسنيكلقرود،3،رغووفيفا،ا؟سطا!عيدءلىنشاْتقدافيا-فةاإبئ

،...-*ل!رالمؤتةاقبا،ءمهيهامنانهدو،حهازبثةاا-!رلمواو،يمنقدقاكسابلاد

.(..عاءا32فىوبم!أي!3ثاوأظم،.صرلث!"4ازار):ثةولالماءش!وزى

ثينالحدول!نجمهرة"؟ا!فحةانضةىقولهمع"ذاورةقأن؟كقف!ل
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أصلءهةرى؟-طَقنانيهًإيرا4الفا-ةأنعلىمتفقون...الفا-ة"من.مؤرتى

الآن،يناياالذى3محيحالإجماعينأوالا-فاقينطى..."؟مثالغيرب?لى

فا-ة":?مرءن،لمصر،ءهسفىإعرىاإؤلفا!طضبأن"ذاص!ن

الذى3لالماوالدعتورل!يرةول؟ءصرفىمهدرالكتابدامما،تاْريخما

يظنأساا)-وما)صذاجةمنل!نو":زوله31صهنحةكاقبرييه،حبردد

يةلا*.قري!منماةو!طوراَ"َمحتومةنةيجةنتكن!هاء،ةةناا)يوافهإ-فيةاأنظان

.سباريرا!ه"افا-فةاأستاذ"يريهبرأمبل"الأستاذقول،كا15و-دناةيةاليو

اليومثج"ليسإنه:يرقولالذى،أور-ءلينطما-"لي"الأسباذفطما،هذا

طىالو!ىعصور!افيباأوربهووشرمانوالىنيينيااليوأند4إ+ةإةسان

،،يلالماوالبمتور"لكنو...أةإصفىاإةة-؟يرال51و-د!موالحديثة

:33عمة-"فىبةوله((الفا-ة"نشأةتالهحمث*ذايز-هـررامع-

افيإ-فةاة!مفىالاتبرإهجممذاونير-5لاافا-ة"ا"ؤر%ىبم!رةد؟نو...*.

ته!لاإتةمذر-ئمدلولهانوت!بةلأصهـ3؟ئماأثأيدوتحدهاهـءة(تصور،

."....لأنإيرإ-فهنن"ا"!"أشأدوب-ة،يمالةداكمرق-كةعلى

.+-جم!ط.

1"يةالممر!ي!ةإسة،-4ءنر.يمةبأندسىالأواننآةول

!؟الإسلامأوفاسفة"،الإسلامفيافا-في"ا،عبنقيبأنا-!نآوهل

0011اظاءايروىو،ابةاءا،ث،ايواءدإ-شأنللأزهرآنوهل

:ء..الدعاءفىألم!فو،ندءواةخا

فم!!ى،"لا.

ا)ذىاطديثة4الفا-فيتارتبخدكالْا؟؟ةبهيو-مْانربهرم"نرىوأخيراً-4

تحت8صفحةر،لةول(م513771!بر579-!ةبمصر"ا!ارفدار"فىلحبع
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والئث+بحثرة11ءناذا!باهذه:"ة"اطدأفيإسة،اأدوار"انهفو

...ء"طمقا-""فىالدة،!نإثىء)ح!اإالإشارةو،"اءليالغيهةذربريث

نءارزافىاب1أه1ءوضوعوهو-عشر11-ابمالةرديجىءإنماودكن

ةكرْدهر،ا!دمدانثاءالإِإلىكءبدوو،ا)لمورةتمدأحتى-أدكتاب

ءقدتهاوفى،اطديرلمةاإذاهبأمياتوتظمر،ذمهافرفىبخاصةو،"يأدنهضة

هاءناص!ء/و!!.د"ءدهيضؤاسفةإقامةيزء3اذىكاادي!رت"مذهب

،"سكوتدوأس!و؟إم11"وا)فديس"أوءمهطبن"القدي!من

،أشيراماثرهأءلىويئةإَف،ل!ثنةمضايمروحازيهايبثهل!نو

فى-"-*رروجهـ"ءنءحم!مكلةههكن،وليماتتز،وسبينوزا،إ-ءلو

كا....الهإلية

الةردءنا)ثافىالةءففىامحالارنة،بثم...:ثقول9صفحةوفى

أظرت"-د)"دفىأيصإء"-ررتوَقير،يةبينالمادصراعةلينثب..ءعشرىالتا

،!.زرسو)يئدرومأث!ر،افيإ!رواؤشاالماقينعديدنصهارأوأ،ءالأحيارتفو

و؟؟ن...أءحمراعاذا5وت-تمر،فرنسيونفلا-فةيرؤيدهاالىوحيةبينو

الفا-ة"زإر،ة!ه"ناعر-اءالمعريةوحيةالىو)محن،يئخ!-فاننهبأالةول

بتةثااكلريرو-ؤءقولا،ئهوباد،زومطبالحقلؤوْمنلابمإتمافىيثةالحر

2االوفىةرةء4أء"فالرو-!"يمةالطهمفارقشخصىوإلهخالدةفيةستةول-ئ

امةولانتكاإذاصاندرىولا،أر-طوءوءوص"كفلسفةديةو-وةلمسفةإلى

كاأةادةيهءاولاتمافىتممىأوالفلسفةهذهفيلأةف!اخذقأيةالعصر

"-اصءةإقي"أ!ص!)أنترأ1،:446!فحةبه؟"ك!تاخافىويهول

ية،حوإب-ةمهمرف:إ-واةاهبءذوأن؟ة)-ةخهاو-دنئهأبهاأ،كيرزةعلىتغلب
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ت!دمإننةوليرمكا"ذااهـبالمذوتداولأأيفهاالجس!مىبل،وا!لماقى،العقك

والب،الأصلدوننانوا)ع!دءنذوالتهاصيلالةروءفىحدثقدالملسفة

-كأ...ز"وءحh؟نتليفاصرجديردةأثفاتزأثينفى21ال!لا-ة،ءذاهبإنو

وذاع،الذاتيةبةأضجرواا)ثخصىلازوق!اتاالةنونمنزناافلسة"صارت)فد

ةلم!!ذامالكنو،!طاةةمدثكريهة-ة.ة"إلىاوصولامحانفىالشمك

...لم".خإنن5بهذاوما،ا!قلا

ةءوقةاللامةرنكا!إيندد!ثراحد"ثااة-؟راو)):لهاةونيفيض!جمد"ائم

التجاربإ-فاقولحل).لالو-ودا!لةامةطوعبعهليمانإوبين،فقطبالمح!ى

."ماووم!ال!قإلىبهثمودانالحيلوقاذ

نأالغرضوإنما،القاصهليزىندخلأونناقشأنالآنءرصنامنايى

الةفاصيل،ةىل،ا؟لمةفثةأحدا!لسة"اؤر-كناوالمؤلفينأضطرابنبين

.لوالأصو،ت!هاقيالااو،كلخالمة!و،ذ!اليازىرءى

:بوابأ-تةإلىبهثقسمكا-تاa"وسفكرم"بموها

."يدوا؟دالةديمإجن"انءةوقيتالهـص"عهسءلىالا"ولبالهايدير

-ونرشد-زيونأفلاطو:الىواةاعلى5ى؟فصولخض-صةفى)كذيفمرلّىوُ

،نلموتة--ءفة-لمرؤدَنقاءَعلا

ز!ول،نيةإلىغاتة-!هو،ا)حدتثةالمذاهبأءكاتءلىالثالىبالبايحقدثم

لقرنباالخاصا)ثالثالهابإلىت"تةلثم"المىلادىعشرا)مهاجالقرنتشمل

:ثلاثمقالاتإلىمهويةَ،)قيدوقيإثلط"انعةونحتإثلملادىاءمثرالئامن

افيإير!فالفدمْةضمو،أب!وألما،ةساشو؟اانجىإثر"نكلفالةلمسفهس

والا-حماءيهالخلهيةأفا-فةا،اطبهء"واافاسفةا:الا):"ينامفاوبا--"!ولا

(..."فياطددةةا)ة-5)
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تخصوهى-أيةالاا"الةامتةو،يدرماص-و،م!هـيرديةيد،حوبارج-و

أطبية،االفاسفة،اكممماكوندا)صوالىعلىز!ولبحةأر-ةسافرفىافاسفة

ألمانيافبالفلسفة"لخاص4ا)ثاكالمقالةأءا.رو-وجاك"ان،ءونهساكيو

الحقلنقد،وء!ةفا*4ءياته!ىثةثلأفمهولفى!نط/لنوإما:عنوانقىت

الأ"ولالنصفة.يخص!،ابعااالبابإلىتنمصلا،اه.لى1امةلاقد،الظرى

ويةسمه،وبةاءتركييب":التالىالعنوانلهويردد،عشرالتا-حالقرنءن

ةصولخسةف،نياألمافىاكلسفةا.الا"ولىالمقالة:ثلاثالاتمةإلىأفيا

نيةاثااوالمقالةفىبارتهر،،!هورثو،هجل،شبكج،لخنى:لم؟أزرا"عناو!خما

الىو-!ا،المذهب:!ىاهبمذيغاعناو؟ثلا؟ةفصولفى"نسافرفأافاسفةكاا

الةلا-فة."نئفةطايذكركلمذهبتحهتو،تىالواالمذهبأ،افيام!فىالمذهبا

،الصىالمذهب:!ى!اأ؟لإثةز!ولفافيإشافىأفاسفةا:اثةالثاوالمةالة

النسبية.فكفة،نتيةلىو.!ا

!حأتااالىرنمنالثافىاة!فالهيحد"ا)زىاظاهـسبا)15إلىيةفزم!

الاتءةفويفمهد((وروء+"،يخءاد،:!وناءةوا،وت!ح،لديلادعشر

:كذلاثثلاث

:ضعناوفصولأربد"وقيخ"؟افيإتراةىافيإسة"ا-الا!ولىالمقالة

الديخية.احرع،ا،سبأمهمربرتمر،يندررلىآمنمار،ءلارت-تو%ون

اقهء،الوبين:هىلا؟44زءولىوتحسخ!ا،فرنسافافاسفةا-اثاني"اوالمقالة

.(،1ثاطبة")،ال!رةلإ-فة،(أولىطبقة)يةالحرفلا-فة،ءيةالىوو

،هاءيتافيز:!ىار!ماثلأثةدصول5ىيراياألمافافا-فةا-الثالثةوالمةالى

.أخلاق،مادية،قس،عم
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منالأولبالنصفاظاصوهو،والأخيردسالطاباباإلىينمتهلثم

النظر،علىاالملتةديم":هونااوعةلهويجعل،الميلادىاال!ثريئ!رن

!لى:؟يئظوفصولبةأركأ

ني،ألمافىالفلسفة،نسازرفى"ةلمسفة،انجلترافىالفلسفة:أمر!فىالنلسفة

كا.ا!ظواهرةلمسفة!:الفصهلهذا!وتحت

93بصف!"لاداك53فىيةولالأخيرالبابرهذا A:"الحديثا!صربدأ

يوجدة؟الأ%يرأطعمه"فيمل،بم"كلزوقأعلىكا""حتىالهقل.بةمجهلي

...بمرتدعنداطالكانذلك،يهذبوفيماةصدقوز*،ءد!ولا،ما

عنهيخاهـجوماأمقايةاواطبادىءالم!افىهاجوا...الحسيينا)ةلإسفة.،ل!ن

وجاء،الن!ربةلت!فظيم-وفاءص!يونمجرداعتبر!اإذاينمْذهاأنهفظنءتط*

ئفةطاإلىإلطورونظرتةدعةط4زببنا!مأدىولةد.+.ا)ةطورعذهب

!خاوولايانظرتبريرأيةاوالميتاؤكزاله!%!ريرتحةللا،اطهيريةالمذاهبءن

وأظهر،فاءإيةقوةإلىءولاا-ولاا*ةلاثل2إل،05الهلممبادىءعلى

اة)سفةاةذكرمرةأولوهذه...اوافيإ!رأ"ربمأفىالمو!ذا5يكون-ما

ا)ءةلى،انشاطازرويم-يمفىتساما؟دتد11ا)هأ-ذوةد؟ي!"،لأسِ

يوأورو11ور-ا،الكةابذا5يطاقف-كءيرمهثدا-لةالفدفة،هذه

اءقلافىا)شكْإلىإلا(افىخءةدأهقايةاا؟*دأاةخ!توما،إة"الا"صلوا

."ةسانالاءصيرفى*الحيرة

..،م!فكريو!يغىابمذ

08.
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...رىنو،؟ذا(-)

نهإسموما-ول،والغربالشرقى؟صيااإؤلةكناباضطرنرىوهكذا

...3اصرالمهأوالحديثةالفلسفة

...والنفاقةيةوالا"نا،والشقاقالخداعهوبل،وفاقولاقدر*أتفاق

المصدا)ةاغا)علمومن،الواغإلىافلسفةا"نانةقلالذىوا!ريبرالت!ءير

...اابيدا)تاغالههلإل!

...مهير1)ة،3يبوالتخر،)ةة-يرباروالفجو،للتدميربيرالتدهوبل

وكباد3وا!طرب،الإةسافىماماكقاتوا،المالمىالسلامنظام،ختل

...أ؟شر!االجنسأقدامتحت،الأرةى

دية؟أ-المطصمن5ألاَ:3فانا

يةأمرلافيذتةء"نألاَ:للهماو

هديتواءىفى،المؤءةكنالهت*ةءم،تين4-ء؟لَ.نألا:واللهم

3نامهواط

05اد-ةيماطامراءنوالماءلمونإونالهاانحرفةقخه

تتين،و،دكأياك؟،نهبدو-دكإياك،إثن1اه1ياربإ!موا

؟3ْع!ي!أنْه.:تَيئارذِايصِمر8َيمإُ:قَةااطَالهِّ!رَزَادِ"ا!فالاثم:

كن.إ"لِِّيَنأفثااوَلا3َْي!!ءبِو!افىَ.غَيرِ
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لثالفضافَا

المتخصصينأح!ممق

الفلسفة.ريختافىدروس:بهمافىصامدكوربراءلمحما-ا

عِميرسفو

م،Oالإ-فىافلسفىالتةعير:فىع-ءآبيهممودالحليمعبد-3

والنبى.القرَانو

.الإِسلامفىالدينىالمنكيرتجديد:ع-إبهفىإقهال!د-3

والقمانَ.والحلمالنلسنةبينيمانقص"الإِ:كتابهفىابصرنديم-4

المسلم.فالفيلسو:فعلتابيكيىاراحدعبد-5

(بو-يهيؤر)

الإسلاميةْةلمسفة11لتاريختميمد:عتابهفىازقالىعكبدءمهطفى-6

"ْبئال":؟فىكقادرازاللْهعبدممد-7

...الإِسلامبَنىِويا،العروبةفيابَنىِ،بحدأما-ثم
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إتخصه!كناأ-؟ممق

وءو"وعاتهاثأاطديثةالةإ-فةةزىالمضماربالأضماوابهذابدثم

8..التحرثفأوالتاْريخ-يثو!ن،التصةليفأوالتألبفحيثمن؟جميحا

الأءور)نضع،المتخص!ينبحضءنالأ-جمبعضعندقليلانقفأن!ب

ءنلناتنكمئمفأنوبمد،أءرهامن!شةعلىةمحونأنبحد،!انصافى

.و-وه!ابهبع

880

دروسةكتابهث،مدكوربيرىكاإبراهيمالدكتوريقول-ا

،اترشالأ)يفوا؟:"فكاوطبمسفكرميو،محهألفها،ى"الفلسفةتاريخفى

نأويهة!..."131صة-4ى(مء13644491ت"ةبالقاكلوالأشر

عشر،الىابمالةرنفىازت!تاوسوالقروندراساتإنعامبو""مول

ءصر،واد،دسعشراظامسا)قرنينطوالدامالذىالنهفهةءعروأعقبها

-؟يلف-ائرةإليايقهاثمهتطرالتىالحديثةفلسة"باعشرالسابم"تمرنأذنثم

.والنجاح!د!

-!ا؟!!افىأيضاحديثةبل؟ذسبزهـناباطديثةالفلسفةهذهيست5*ْ

وموضوعاحما،أبحاثهامنقايلةغيروطافة،ومناهجها،وطرقها،ومميزاتها

إدر-5ونابهاش!رالذىأطلقاوالانهيادالأسىسليما)ةذ!ثر؟لهاةرفنى

وقينصوا،الختاة"الآءوردقل4الهوحكوا،يبةوالرالشكمن.!ئىإلىودعوا

ا)فىينففصلموا،واحدآنفى"وأرسطوطاليسالكنيسةرجارسلطلىمن
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فىكروايةوأن.ط،قةةىيبضواأت!3لحسنىصاةإسة"اعن

."...يةو-ر-رأة

نأءُنا-ةولانهأيي"":يرةولا331رة!هاصر!4لهالةاا!ةحةافىر5ثم

مظاهرةىقديمة،هرهابحضمظزىحديثةنتا3وإن،الفلسفةم!هأنةلاحظ

عمشالساخأةرنافىاتخذا)ةا-فىالةةحيرأن.)ظأنالحمث،ْ" !ء.ومنحرى

انةطاطهناكوأق،4ا)-ابةالاتجاهاتكلالوجوه-جمنيخالكلْ،اقياها

يث"الحدا)ةإ-ة"بوأرت،يمود..كناطدْومم!االقدا)ةلاصة"ثنماتايناتباأو

إلىع:ير-.بقأنها)يومثإتزةد،افء،-اَيرإة-؟ر!اوأا-يراءا!ؤثرء!اأ

المتهجءؤ--!وبمون.تةد"وهوءنعاصروهءنوتاْثر،أف!رهمن

وءاغما،اطدلم:"المالة"الن!صجارىنهأإلاالواغزىثءئاا!."5أيبىالتبر

،ةخ!ا-5أىاالةإ-ةات.نأقدارإذناطديرثةالف!-فةزئ؟ءضهوطةءدزوافى

نا5ظوواجه.وء-.جبةي!ودية،في"ةايووبيةعر،اوءرشرة:"بينةرقلا

-13وتدإض"يهض!كاالأفكارءلإقةنهكنوأنا)قديمبااطديثكرإطأن

.".الأخرى"ءدا-دةار

،،4

أةإ-فىاكيرأةةا"؟ةإبهف"عودطايماءبد،3!ةوواداليرةو،-2

51384-نة"اصراالافيلموم!.ء"4نشرزاؤىاالثالىالجزء"الإسلامى

:،فزصاال!نحو))اقءةوتحىت46صفحةلىإ16صفحةمن(م4691)

التحصبهجماتلىدأتربهامنصفين!ةر-الاوفىققداللْهأنعلى"

المسدمرةين،منالإو33بألالةوزعررو،طخهموبنىمنالصادرة،ىا!وو

نك:دأثلمةومن،الإ--م!ارنابأذمنولا
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عنيهول،إيطالىورياةىةيلسوفوهر:مىكارداالأستاذ

.أالحافىالممضازيئءشرالاثنىبينمنواحدإنه:،الكندى"

:-لد:نبناعنفكتالأ-تاذقولو؟.!

،-لدونلابنةظراءل!وا؟كنتأوصووأرسماوأفلاطونإن"

.؟نه"إلىيذكر،%نحتىجديدعرءداممنكل؟!

اَ،ومصهررر،ماا1إةت؟شماوأ،،!صب،)Lالإ):قاة"بايتهإقةيماأما

يلىماننةلأنفىالقراءنهةسمحفإفا،اخربرلمهيئاالحضارةا-اسياوعاملا

جمة،:إقبالءد!ورأد،الإ-لامفىالديىالتةمحيرتجدرر":كتابعن

.دءوكااعهالأسةاذ

فى-ماعاةو-بما"ئةأوربا؟نتاقد:إقبالءدالدعتورفول

.،الحصةبمذهافالاءير-اءوأ،يرا،الهلىىلمنهجهاالإِ-لاعىالأصلىإدرأك

)فهأالذى،")أ-االإِءبنا،:"نكتاب-ينفةرأوفةرة3عل!تدرصأ

:((ةّولتبر"يةولكاهلتبريفوت

4صدرسفىية"مرأ*لموموابرء"الممِايفةدرس"بصكونرو-ر"إنء

"نحكبيلىو-ر"ا؟سو،الأندلسفىباد.-افا?ءلايهعلىلأك!فورد

اإخهجإ"ءرافىالة!لإ)؟ماينمسبأنفىاطقبعده-اءإدى"ولا.لسفية

لاءثكنالإسوافىخ!الهلمر-ل.نرسولاإلاجم!ونرو-ريكنفلم،،الجريبى

إيةأمرالك"لةمهاصرآ*.ئمبأنالصصرجءنةط؟للموهـممو،اد"ءلية،ئمررْلمئلى

-ولدارتاكأاوالأةثات.اطة"ل!هرة"الو-.يىقالطرو5العربْوعزن!

لأصولا!اءلىاتشرتفامىطرفس،التجريبىايهج،كل!ضى

الأور*".!!طم!ارة
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انتشارأالذسرقد،(كابيكونعصرقىالتجريبىالعربإخهجاوكان

أوربا.ربوءفىتحصيلأعلى-لهففى-النامىوانكب،ا-ماو

اطفىبث،أالحاعلىالهرإقيالحفهارةبهجادتماأ!31؟نaلة

النضج.بطيئةكان!ثمارهل!نو

عنفواحمافىتنهضأأ-باةيافىالحربقافةولدتهاْالتىالعبمَريةإن

،الظلام-بوراءاطصارة-لمكاختةاءعلىلطووقتمضىمدإلا

مؤثراتإنبل،اطياةأور.لاإلىأعادالذىهووحدهالهلممتعنوأ

إلىأث،خهاءورةبابد:تلاءيةالإ-اطضارةءوثراتءنكرةأخرى

بية.الأوراطثاة

الازدهارنواص"نواحدةناحيةثمة)؟ىأنهمنالىغمعلىزإنه..

ظطحة؟إم!ورةالإسلاءية4الةقاؤراتمؤإلىأصلهاإرجاعفىءنإلاالأوربى

أشأةفى:مخونماوأم،تكونماأوضح-وجرالمو+راتهذهفإن

المصروروفى،ثابتةمتمايزةقوةمنترالحد-مثأالداماونت3التىالطاقةتلاث

.الم!ىالبحثوروح،الطبمية9الملومفىأى؟لازدهارهالقوى

مدهشهمنغشوفإلياقدكلوهفيماكيس،الهربلحامعلنابهيديخاماإن

؟منهذاكئرباْبيةالمرإلىالثقافةالعلمهذايديئبل،ءسربمبهصةياتإنظر

نةسه.بر-ودهلهايدتإنه

كأدال-وموءلم،و-ودفيهدأيكنأ-رأثنا-كاالقديمفالحالم

،بلافىمخارجمناستجلبوها،أجندةءرماكا!طورياضياتهما)يونان

امتزا-ا!يافتمتزج،الأيامءنيومفىتتأ-أوأ،سوامءنوأخذوها

اليرنانية.باالمقاةة

http://al-maktabeh.com



-75-

،النظريراتووضحواالأ-ءبموصهوا،المذامبنانا)يوزظموقد

،و-ركيزها،الإِيرالمةإملوماتاوجمع،رأناةدأبفىإجىثاأسالهبولمح!ن

...التجريبىوالبحث،المسترةالدقيقةوالملاحظة،العلمالتفصيلإةوالمناهج

ذافى8اليرالمزاجعنتماماغريبا!نذلكص

دريةفبالإِعمكةإلاالقديمالعا!فىنشأتهالمالىالبحثيةاربوأ

.الهلإىعهدها

Liلروحتاي!باأورفىظ!رزةد،الملى((ندءوهاملااAديدةالب!ثن-،

،ياسوالمةا،والملا"ظة،بةالجرأطرق:ثةمستضدءصاةةالاسمنلطرقو

اكاهجوتلك،السوحهذهو،ناناليويعرفهااصورةإلىياضهياتالرولتطور

!01"الأوربالحالمإلىالحربأ!خلها4الملإ

،الإنصاف!وإن!اتقدمماكل.نوهدؤنا،الوحبدأ!لمناةإن؟بعدأما

)خمم!يدرءون،اطضارةسلمفىالسريم-قد!2مقالشرفأبناءوول

الفهطلةالمسارو"إلىلوص.للالهبهون13و،إظهارهاعلىفيح!ن،المئازة

كا.اتوةيقابالئهو،والرقىالةةررمو2نيةبالإنساالسيرفى

وسم"عليهاللْه!لىوالنبىانالقرَث!فكتابهاطايمعودء:دادثقولثم

م-6791!!138-ةةبالقاهرةالحديتةاعتبادارنشرتهالذى

:4ةمهمابمدهاوما037فىصفحة،الإ-لملأ!يةهيمالمةاءحياإق"سل!صلةكن

ذاتيتها"أكةوةالإِصلامالفضا?لىوبلمةجم!يريدونبيينافرإن"

...،الوساثلكلذلكفيستخدمونو!،اطياةفىومنهجهاوأصا)خها

وه!ف،الممهتم!رةالأظارفوالدبابةةَلحالمداقالا-ذشريرافقماكىاَ
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وضحوزد،اظلمقرون)خالىوباالديئمنإفىتادهن5ماإفساداقالا-"ثس

يلى:يماة-ةحىهرثا-"ثسالاءض-مىاأن-مياالأ!رعلى

!ذهءنءبروةد،إسةشرةوناةي!اةثأا)كألبيئةبافىتأأنه-ا

عدنا-:دءنةهةةاطة"كلهربر-دوننوا؟يئأذاهـييناةراأ-دآ*بيربالغأقيقةاط

نبىصورةإن:ظلثملغاتبهدة4كأزشأصةاةقد؟و-إمء1.4افْهصلى

إةأإذاكافتالمازث"و!،ذمهثكنالةرإةلمم!تكاإذانىص"ؤرصورةالإسه،م

ثة*لمقؤ؟وءذا...و،إ؟يينالأءراقامكازتإذاي!!ةأءرو!،فيثنالألما

.غاعه"الات)بيئةبا

ن!إذاأنهالواءحالما:بىو!ن،الدينه"يئهَبالهمتأْرأنه-2

أدرىولا،!ز!ادبئأنهعلىالإ-لإمبهن!-ئبؤإنهنهبدمزءنااة--ثرلى

يةرءونا)ذينا-لاكناأذ!إنءن-بداهـتهمع-ذلكيحزبكهف

ارة"كلوكاميرأو44أثاءنث"ئازيولوض!3المىآثصرةكنإمبردةألإ-لا.،يات

.به،والمتالاةقا.يىاةارىءاا-تعداددر-4حهبءلى

ركابرعاتسيرأءلمه"فى-اقثمرالإ-ةأنقاثةهاالمحروفءن-3

...ا)حضيمه"ةعأركابأوأِئ!االا-

؟ركابأىفف؟لأن،مه-بدةاد"ثرةينكلن4طائةأد-ء

ءتإب،اي!وداثمرة!ن.اسة1طإ+"،!و-لاثاالشيطانركايبفتسنرنهالأ

فىوضوحيهكن"الصه!:وقاظمارلاكااوكتاب2:ونصه-?بهرو"وكولات!

ماةخها.وْو-إةعانهادنه"الإِز-اعلى4-دوالمأنةة-كمأتهلىآلواا)!ودأن

عاىو-اءده،أ"ثوا4واالإِز-ادزىتةثرلا-ركةيهر(زلد)-و؟نولقد

إة!-ش،ءكانكلفأة-كارهأاوزثسوابموةتر،ودعاثخ!مدالي!ومالذيث
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نءأ.باعهموةكنادث!ىإن...نة-ص!ابيةا*راالاءةإلىالخبإ."كتبهترجمت

يص*ونالذيئاالحاةرا-صرافىءونالوضط!ل!ينالمةووالأ-وريئالملاصة

.(وصلمعابمهالنْه-لىاللْهلرسوإلىبانهاع-ذءووتنم!زةممح!3أءةدءنيثطدالأ

.ابه:فىيمليقوادكهيروهـ:إ-وف!ثاإ"ةرربهرنما((إةبالءد"إن-3

ء4راتو،ءرد!هإسكاقىجمهالذىلمهالإ--لمرمقىالديرقاحيرا)ءةقيديد"

اثمرواوالترجةإيفا)تأبنةوطهء-""علاممهدى،و،اغىالمريزالهزء:د5

يلى:ما941و148وثا7أ!هةحما!طافى،م5591هـ-ا375ممنة

يةبدا"اكك،أئارقرمنلأوكان-أظنفيما-أةط!اموا..."

((الدين?!ومإحيا))4ةاعق،ذلمثفىفاضفأ،الىاتز+اءجام،ْز"ءهرلىص

المذأنهما،بنْة.يةا،و،كاالإِشراقىدكانلةو.يمرت*إخم-جا-"ءإ!اومهد

"ازىالىيمر.لاأةودل،ءةظ!اءريمةةدأ،الهو.لافإ:مأقاة"دإلىن!ضا

جا4با-تهرا!صاءاه؟واءكرض،أر-طوء:دالأولا)ثصقدمناولكان

التة؟ثرروحءلىقا؟ةنظرةأ-،إفةظر،ملارت-"ثو%ون"ذا5زنازسافى4

.-ديدةصورةفىوصاغه،الا--مراق

ساطأن"-زمابن"3يىكايؤقحدودفىيباللقر"كتابوفى

"المنماقنقد"ادهى!ضابهفيهكن؟،ةهـ!"بنا"و،اد!أ!ولمنأ"سل

ى)اقجرالمنمجظموبمذا،ا)قي!نإكءلةاإو-يدةالولممةاطرا!واءالاستفرأن

ص!يرإةالا؟وأصلمها*-أاأ-إسها،جربةكاا%و43الملا-فأدابأنالماثل

.الجردالةظرى

(،اعةررىاثاو3ثففُ،"الانفالزعانفىف.يهما"اليثرونىل!كشتفُ
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س،النهءلمعلىالتجريبىإخ!جاهذاطبقءلىءخَلان:الداغمعالحى!لناعمب

.ضاطىءزء3،يىالتجرإنهجا!استحدثتأكأا5ىلاأوربأتعمفالى

منوأوضحأصدقالم!لومق،بب!ونروجر"آراءإن:،ذوهوج"يقول

.(يمونأ-؟سفرأ:المشهور،برآراء

!2لموما)5ف"ءلما"بي!ونكاروجرا-دتقىأفيوءق

ءضا!ءتا!راءسوا)ة-م،الأند)سفالإسلاءيةا؟إءوراتمن

1Cepus Majus)أمرهح!قةفا!و3تات1)بهص،فالاب!ث-!!4الذى

عا!الى-ولةطهـرة،اقالمتو"ا".ثملابن،المناظر"عضابءنفسخهْ

م9301-ء043

."م-زبنإا))هتاْ"!ءلىصاقنادهدشا،-إ""فا"نصكيى"بو!ضا

ةأء!ررثلا؟"إلىإوَماتحضاخ14نهاافيإن"ثةول803و!.7ص!"فىفى!و

أ-ا-ت"ء.بادىووصخ،الفردرلرحيرتحوو-صا.،رويلازأوادكونتأويل

شهلمثولا.رو-ىأ-!مىعلىالإنساْ!الجتمعئطورتوجهعاطةيةأوويةذات

الأ-سى،هـزهءلىء:الهةط!اأقامتفد)طدثا)مهمرفىأورباأن

(Jط"قدرةلااطضامةلايهشفهااكأاالحقية،أنبيَّهتأت!ربةا-كز

الدينتطيعةئ11الجذوةتلكلمالصادقالقوىالإ؟،ن-ذوةإشهالعلى

بث.لمها.أنوحده

-كنفى،قاهـلاإلاالناسفاءؤش!الجردالتفكيرأنثالسبمابهووهذا

3سا،وةضهيفربةض!ثاالجاعاتببدلو،ادبالأةرض3ثأندائمااسهظاعالدثنأن

.حمالإلىطلمنوينقا!ا

و-ودهافىالمؤفىةالحيةالعواءلمنأبداَتكن!أوربا4شالهإن
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-مرفلادتقراطياتبيننفسهاعن-بحثأ-ذتضالةذاثاأنتجتولهذا

أخنى.الصالح"ةقيرا--فلالههاوكل،محساالة

الأخلاقىالرقى-بيلفىعائقأعبر!الهيرمأورباأن:وصدقونى

للأ.

قيحمدثتنرتلءنأساسعلىئمةا)قاأنها!ء"االآراءهذهلهةإنادلماأم

المسمعةدلاحىهإةالىو-ىوالأساس..والوجوداباةقأىءنالناسإلى

سإ-!4.فىاطيىةثسترخصأنا-تنارةأقلنايستطيعإيمان"و

و-!ء).4أدلْهص!!،ءداَدإنتهولالإسلامفىا-تةالأسالقاعدةأنوبما

الأرضىثوبأكثرءنن!ونأطينبنىفإنه،والمرصأكنالنبمايينعاتم

ته"!ابناءبه!دوأن،موقفهيرقدرأن1)ءوم311ةملى...ء9ةالىوعايةالحرفا

الإِ-لملأمأهدافءنتستنبطوأن،الن"ئه"المبادىءصوءءلىألأجنماعه-

وحهةالىالد!را!حةتلك-ئياصز-حثفاإلاد)تكشف!الى-

.وءة!مدهالإصهللأمغايةت-ثىسالتى

ى،aالهالإئسانفإن...وهكذا)):ول"612و512صن!ئفو

ا-!"لة،اأيةوحاالىأررإةإلىروء"-وجيهءن،عفالهةلى"طنشااهأعثوقد

اكفس؟أكلاقفا-نغاخلروصء"إلىَباةأى

لقسه؟"لحصرجءساعقا).يمر-لمبةفىفهو

؟غيرهمعصرجفكافاحوالسياسب"الاقةمماديةاطياةء!عارفىوهو

،"الجارةأثرتبمحءلىقادرغيرزفسهيجدوهو

ت*ودولا،فثيئاشهيئامٍساأضالمنUاز-"يةةلصغياطاحهاللالو-به

.اط.اةتهبإلامنهضل!"
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ةأصمبح،ديانهرالظاطسّمصهدرفأىكاهالواخ"فها-تغرقوقد

بعد.ا5رغوب!رأا)كأاقالأكللاث،ْو-ودهلاْكلاقا)صلاتعمهطو

اعشئالذىالشللذاكهى،الماديةةاسفتهأءةبتالتىالأضراشوأخف

:4ءإه4س-مأوأءإن"!ه؟م!لى"أدكهوالذى،نشا!ا"

...مهاأ%جىالشرقصالأيممهضهو،ا)فربحالهماهذه

أزء"تمثلالحاضرةالحظ"أنفبرولال!:يةول217صفحةوفى

تجدتدإلىمفتقراَيومأالحاأ"خوةد،الهصرية4الثقازبإريخفى-طيرة

أوكهنوتالحسبليسعقيدةهرهورظاأسىفهوا)دينالذى؟،"بيولو-ى"

إعداداًأحمرىاالإةسانإءدادعلىا)ةادروحدهو5،ا)ثمائرمنشحيرةأو

احإاا!قدمءنهايهة-ضأنلابدا)ىالدظ!ىاتهه"التحمليؤهلأخلقيا

ا)ةوزءكأظدرقيهلمها)ىالإ؟ان.ناكزعةاتمكإليهيردوأن،الحديث

.3...لهقياءااردفأبهاوالا-ةفاظ،لدزباااطهإةفىبشضمميته

:227صةت"فيةول؟أثاءر،به"كتاإقبالءد"يختماأخيرَو

نا)-؟ء!اهذء:ل،داصد!نا3ياأقمو،يمالقدطاركإب!هذثنفسطول،

،،د-ان.نءلمقة-صكونأنعلىتزيدلافذاتكرإلا،اطقا)عيانهو

امثكالى،اأهنانوسا)1!أرءةى،ا؟-مركاأديبمخ!الثير-ك!-4

إيروتطبع((أةرآلىواإمواله4افاسةاإين-يكلانالإِز!ه"-،:.وتابهفما

:ةءةول...261و351صهفحتىفام1661-ء0138سنة

،الماءهءبدرا-،تبدأافدة،الدرا-ةخماوةأولأنيرىنباكاوإن"

نأث!ح،اظاصةأ؟خهاةواءلىنه!و،الما.-+"ظواهردرسنس!توفىأنوبحد
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!تَروالنزولا،اظاصةنيناالةو!تمازظوىاكأاء،المانيناالةوراصةإلىدتلتةل

نصلو،القوانينتحتهصىتطوىالذ!!رالأأماماالقازنإلىنصاقحتى

درا-"فكهناالبديهياتوبمذه،ء!أىفىصعي!""حونالتىالبدي!ياتإلى

.،ا)سئاءيةيرةيتهء:تاةكزإلىوالوصول،نال!وءنهانشأالتىالحليابالأسبا

أفلسفةخاالىالشاملأالةظرةءذهفىتءلإقى"بي!ونت*سفر"أنوء

،ا؟ز"يخاتدرصةقطرعن(تهال!أالثهمحرفةإلىيذهبالذى"رثوبنا"

امإسواكو،اكاملا1َالنظممناضرطَقءلمهبإقيموةحا،4نحلوظفىآنجةصق

الو"ولإم!دى!نبهقالاةجمال4طوابنمس!ويهابنمعوثتلاقى،الشام!ز

فهةول،لصاظاالةإسفىظرلةباالهةلق.;ءن،اللهوجودإدراكإلى

تحالى،ا!نْهعنافلسفهُيبدمنافلها!عإنإذا":الأثحم!ورةاطعيمةكامته

تهصماسث!?اصرهخ""لائص!ونلى-رروزإن؟اللْهإلىيردّءنمال!هجمرفا

ذاته4كةها*راكءنجزواله،بالتهالإ؟انعلى،اَنالةرد!ومعكاه-نامىكوأ

علىأءمنأعايو-دلاإنه":ؤ:"ول،ذبابة"-قية"قالنظرعند؟4سبحا

ةفهل!،و-واصهاا-روةوذبابة،قيقةشى?نكليدرفأنإمهظخء"الطب

تهطلى:ةوله"فىالآيةأصيتكف!أة"،النْهذاتكنهءئرفأتءن

لةدُووُنَ!ينَتَيْءذذَنَّاا:هوُالَهُ،فَا-ت!هـرَزلٌةُرِبَاثاسُايهـاأيا"

؟يثَيْةمالذّبَابُ)شا+بُمُمارْوَ،لَهُاصخَمهُواوَلَؤهـاباَذُفَيْلمُقُوالَنْالمحه0

ةَذرِهـحَقاللْهة-رَرلأُواروَا8وَالمطناوُلنإِبُالطَّاضَهءُفَهـنةُيَ!تنقِذُوهُْلَا

.،-يرانث(،ةةأملكاهيزوعَزِىلةَوِ%إفْهَ

لدواوهو-"ابسركاض-!ن!أثاح!544و444"ة-قوفى

(...دتتةاطة-أ)ة)-ة6)
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ثسهفىألة،كاالذىالة)-فةفىيدية21الىسالة،ومؤ!كتاب،المؤلف

ول!ى،...:،الموزور"لةد-ذهفولهم1888-ء6013سنة

قراءةءنوت!ثر،صهيئماءخهابثراثلا-ى،اناممهفةاقراءةءنتكئر3أأةمهءك

؟اب!وراخلافعاىر2،الةفيإن...القرَانةقراهمنوتكثر،يعةالطهعاوم

لججهفىوالإِ؟ارَوالأءان،وشطاَنه!واحلهفىوالزفيَاظطرَراعبهيجد

؟...وأعاقه

!او-ردءناف!-فةظلهمماشيئاتتركولا،وأناةإصبرفاقرأها

الَايراتالصرآرصءنا!حتم،3وازوبإخماو!رر،ا"مأةوا-عثم"أحديتهو

والعلم،الفام!ة،منقرأتماءصوعلى،بربتدواقرأهاإدلْهو-وفىعلىالدالة

قسك،تجدو-وث،الهقلكأكيمإلىوالديناله!بينالضوفيققىرارجع

.،(...قينوالهالإيمانأءضارفىذلكبحد

لمها؟صر"يئول،يأقىما602و!02و402صف!اتقىع!يرو

تهإلى،اللهجوصبوصلأاءتهادوىقيولثلاثاشبهات)عرأتتإفى:الماديين

:اددممناحور1خالقنهوبآ

ليسالذىاظيماالإلههذ!كنهنم!ورءتول3الهجمز-الأوق

.:ىءن-له

،ثىءلا?نشىحصولرصوبأىيمنلااةاءلمو31لمقو-نيةرالثا

.ا)مدمء.شاالمادةخلقأى

علاصاتزتلكاعةوبقصدثناتال!نظا!3،رلوإنهلمقو-واالمالفة

...ثىءكا!فىتامةاثصدواهـ*،

انمفىءنزلغإلىإذاْبخرتمأفم:عليهانا؟وابالأولىاكب!4أما
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ذُ+رفلا؟عظيمبحهرثاطىءَعلىتزالونلا،ادلماءأعاظمصموأأتحسفىج!تم

-رفةفى!يرالبواهجزبا!مأكااعترفطالماو،غورهيسسَبرلاُوكايته

بأءهـي!،قىونما،أبدجممبينالقاولدةو-ق!ه"،امحوناارأصرمنكثير

اطلمياةطرقفىوتصرفونهـا،أوفمبأوتثموكا،باْلسنتموتذوقو!ا

الأثياءأقربمعرز،فى-الهلماءوأنئم-زمشأهذا!نةإذا...والحيش

مهرفةإلى)عوب!4تصلمواأنتطه*ونفهل،جمموأم!هاوألصقها،إ)ءبم

!؟...تمالىإلقحقهمة

يدرككيفولاُ،تءرففيمتحرفلاالذىالإِة-انيرجووهل...

،...تحالىالمحه-4ةقةيدركأن...ووةلكيفلءةولا،رك.،

الألمالىا)ةيلسوفظلهكل!،ةس،ثنلدإد!ابىسDةولثم...

يكمزلا،الإلههذاتصهورءن-ةه*نلالمعةوأت؟وإذا،:،له"ضز"

-قّرهاآ!ثون5وا-ت*ةأ؟قأط"،ءنأعةيرأنإذ،دهصووءفىمذلاثءن

...دهاو-وعلىادبلىالدا:ذا"ومودة-وصو4ات"ةفىوت!ون،ال!ور

إباهوةياعمم،و-ودهاس!حالةيفهليلااللّه-"هتحةتكهورعلىاةةدابمفمدم

،بيغءافار:لو%ودمةلموطزثاس!و،المادىأا)*افىشاهدفىوهماعلى

.،...نارهباَتهوصهةإاللهوجودعلىتدلأنالهقولوي!فى

كتابقى،ي!فيالوا-دءبد"كاأو-ةوريؤء4"يرةول-5

8عودالحايمعبماداالدكتورعنهألفهالذى"كاالةرنىالمسلمالفيلسوع!،

ن!كثيرأإت":51و55صمف!تىقبالقاهرةالأفيلموء*ءيةونمضرته

حقيقةيفق!واأوالإِ-لإء""الىةافةمناقئ؟-وهماقيمةيدحراأالغربي!ين
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شبئاء!أكوايدرأر؟االي،يةالماصا)قرونفى"ىالعرالحضارةءلثأخذؤهسا

ا)!-*منحظ!ا،04مثوقحةأإل!3تلتىالتىثقاط"الأنوذاث،مطلقا

ما-ال!إوا،الإ-لا?4الثقافةثأن.ناططفىالمبالفةكلتهالىإنهاة،قلهلط

لك.ذ!الأعىاالظروف-تأتا!ا،يى،الحر4المدفيقدرءن

أتأ"ثر،اهذا-وضحلاالغربيةالمماهدفئا)لتاريخدراصةأنويلاحظ

اطوادثورنعثيرفىأق!فىفرواق!يروالت!يد-ناواغائقاطةاإنبل

""ةيا"أ-15أنمنمحروفثما"فيهوماذلكمثال،اصرطرالجالجةاسمأناالحظيمة

طةالغركأاك(اريخكرلمبئلا،برمما،ةرونءدةالإِ-لاعىاطعتح!ظلت

الإ-لإىاط-مقيتناكانسا)ةرالحالىا؟ةوبابزءو،،صقلهل!أن

وإ!ن،الدينى!حصص!مإلىإؤرخينامنالإِهمالهذااله*ضعزاور؟ا،أيضا

أمهلازم3ءوافةخهمفى-دتىلا3)بموغا-المماءمريئالمؤر"ينحجة5ىصا

)أاطةكلاءققلبعلى

إدراكمنتمهمالذىئهـميا3بروكناالهرزهوءةدارندركأن-نبضى"ذا

...للثرقبهءدثةون!ماارومةداصحهمحم"،ااء"ا!ق

14إمترزواأنلاير!دونبيكناةراو)حن":قول06صفحةوفأ

يهترزواأنتريدونلالأص!3،وصو!ق(الهربفىية4ايإ-لملأالثقافةثرأأ

يدونيمالتىاطقا!قبتبيانعةثلالىءنول!ن،عاي!ما)ثمرقبفضل

.،طءها51

يةهثخمريةدزرلأن!صا،:،?طد1اةإسة،اإن":يةول57و47فىصةءفو

ولقد،صىءكلةووَالمقلووضعا*م!!رةا:كارإإلىالأصبهاوصلفد

اكةالدالةوةءنالأصىا؟زء-ضة21نيةالإأساإمدكةاوهو-ءة،-هات!
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أكثرال!م!اتطبيقبا-فياطضة،فى؟نزفسهدبكارتأنعلى

الشخصيةالفرديةةإن،ضىءكلهذاو)؟س،أء-تا!بالهعنايتهمن

خارجهوماكللأن"اطبيىاالمذهبإلىبالضرورةقدأدتالنلم!فةفى

فءرو!،المابي!ىوالمذهب،زردأباصكلارهأةردا"-باولءنكيدالطبيص،ءن

.-داوءصىهما...الماهيمةءاورما

للان!رافثلأوضحدث-ءرتكانوإذا":يقول78ءة-"ورت

المسئولىأولليماسبل،وحدهذإكءتادئوللإسةإنهألحديث

..."ذلكءن

8*8

لةاريختمهد"بهكتاكاقازقالىء.دءمهطفى"المثءن!يةول-6

هرةطلةبا"ا"ضروا"ا)!رشوليفامأا؟ة،ْ"طخ،ية4الإ-لإآالفكة

يقولهبمانحتبرأنولنادا:وهtصة-قفى4491r-ء1363مصنة

الخفس،:بهصبفى،9811rهـ-41336-ةالوفى!كاتِنَمانثا

م1812-91225سنةبالأطازيهْمرةلأولثر)الذى1((إ-فةا)4تاريخفى

"كوزان"ن!ىا)فرالفيدوفم9182هـ-2469-ةةرريةا)فرإلىونةلمه

الفلسفةفىالةإسه،مؤرخىرأىءنامحبر(ما47A-!3649-نةفىاةوا

المتوفىالألمادعأ،بروكرةبأنذلاث،عشرحم!الةاناة.ابدايةفىالإِسلاءية

071-(*18411-نة 1 yاطىْاظلإة،كاموق!ان"و،الفدفةتاريخأ.لوهو

.؟كوزانةيةول؟،حربر5

:((بءرلاانةربص((تنمانBيةول

أولاًكاندو)ة،أوئابةقويةا-تمداداتءلىمجهولثًبامربا"
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،م632سنةاإتوقىءدبندمن4بيوحرديأ."-اسةاستىداتمبةياءا

و-.!نهيزكلولماوتفا-يرم-لمةائهثارآومن،معاهِظماوشوافىدبنوهو

...النبىهذاإلىاللْهأوطه

-!إت،11وهذه،الفلسة،فىتقدمهمثبطتإتءهءدةول!ن...

الحر.المةلىالظرحوقالذىالمقدسكتاب!9-3

وصْلن!هبراءتمسكىةوحزبومو،أ-نةال51حزب-2

ذلاث،ءتمولهمعلىءه"تدأفاسإطالأر-طو--لمواأنايلبثولمأ!هم-3

.باتالصءوءن4لمذههتف!ثمهم-سندونءةومماإلى

.م"الأ:هافىالضأإلىءتلصنالةو?4طه"*خ!3فىما-4

وطأريلمذهـبءثمشرءنأعثرت!هةهواأناتستماثءونمذلكأ-لءن

مذهـباأضهةوعاا3ً-ءثرو؟أ!ىةا؟اإيتماإباذىا،33داءدةوعلىتإ"مهو

...همووثو-طوأر

ا-ةدرإلاتدرسوّلبيةالهر-ةيةالةاالَاثارأنعلى5:يةول7صة-"فىو

،k(هـ-:حبهءالناقيمللا-دأضئيل

--اط-عمحةانةصوءدموالةلفمابافاالاعتراهذمع-طب*افا!طيدرىولا

.أعليهاءمإذنكهف

فيلمولاوقد)):9و8-ى!ةفىاة-"قازالىءبدمىطفى4ثةولثم

،ة-،منالهربكأ!أفاسة"الىقى4المثبطلالهواءعن،-نمان"حديث

الدينية.الحاطفة

ا)ةإسفةبةاريخالمشتغلينا)فلا-ة"عندءئالهمر،روحمهفىثونت!لكو

اتهمحاةرفىيةولاذىان!ىالفرالفيسوف،فهب*توركوزان":أمثالمن

.بار-شبج!معةالملسة"تاريخفى
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:"انز"كولفو

،الأديران!نالأرضءلىظيِماآ%رمماالتىالمم!يحهة:السادةأيها"

تمضف!تالتىاتاثمروخ!اية،إق-اديئكلتمام"جم!والى،أحلمهاأيضاس

الأدثانبيحناسخإإم!!-ىادبنا.ختمتو"اأأ!هاافىالدت"ء،الحركاتعنها

ومن،إتإالغاأةءىإلى،اوا"تكاء،نياإن!ا:-فإ-ايئا)فى؟نكذلك

أخرجت:ألاةاسحىهـكن-11وءإء4"-ا)سهصتأخرماذاةلمينظردليلاأراد

تأخر!ماذاالىي!يةءندون)ءفظرأ،برلميةا)تياءإت-ووا،لحد،ثةايةالحر

أالأديانسااأقرعشرينمنذ

*..)الأديانفىو-ا،لملأمىالإسالدبئو،اهىأبراا)دتنأتجأماذأ

فى؟الاَرظمرزوق!ةظءزاللاابق

.كلررىله)"ساًادا!إ"دأغر13إهصو،غلأ!وغلألاابهضمااأتص!:!.

والوةتإقاماأنولوهيةاطرم!دز!ف-سواهـالا-الى:-""بةأورأما

،"طءرة4انيا،ااطصوءإتكاأتا)ى-يةالمسهأندنملأ؟بتيسمدان

كا،اهـاورصمنا)*-يهةالمهورة!ذهوم-ةأنوحدهاآستطيعا!ىلو3

طرية.واالنظاميندحر!ر

"وا)+وموالآدابالمنونئرذضنتصاأنبهداىا!أيفهاوالمسيحية

.،يثةطداالةإسهة"أصهإ!!ثحية11،،ياقوبعثاخهابة"م

كا.ازقالىءبدءصطق"يقول،ذا5"انصزD:لةوعقب-إ

لا-أعى:الف!بناحيةمنالحصرروح"

أيضا؟نزةر--خمان!لأمقىبوادر!تبدو-ا)ذىالجذمىالتحصبأماى.
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المتوفىز-ىالفركاا)ءيا-وفرينانإرأتدايله:وأ،الهءمرؤ،ر،ح

ا!اتتاريخفىأبراثهمنءديالباسا،ز%رفأنم2918-(51321سنةأ

الساىا-نسإلى-!اءثا4عصةه-مهوبثواء-لةجظثم،لمْا)ساص

فىأتوا،لا-نانمرس"،الأاطىاإسةثمرق-لمتهفىوثاركه،كا"

كا.م8761،-39315ا-نة

555

ء!علفىلااثيخاةرى؟ذاكا"5وفوقكا"،ءذايىوا،!يههذاومع

،!72ص،إيينالغر-ثودفى"كا4ببجمول-ءخهوءفاالق-Z4ر-((قازالىعهد

،الإسلا"ث"ا"إمصفةافى!أ4فهمهةأيةفىو،ا)فا-فةفى3ماذاقو-!ود!

الفهادلون"،ييةالصباالغة!"ءا؟3الفلمهفةءذهالاْ"لفىصتجت4لهووأية

الذوق!عاعاهحا13؟ازسا"ترإ-اسذوقورأى،الحردهلغهـا-المحجزة

فى!لا-،أةمهفوامي!اإ-لمبنالةيرنإهءز1؟الإ-لمرمىالإِحساسوالد،يئ

...اأرشةووزدلنالمماندا؟ا-ديئءن

*5*

يزن،الغربذلفيماالناظرةإن؟بعدأما":لا"-11زه5فىالثبخةول

هـ"ثرمالإمجابإلاإ-5"لاتارفيكاوءه"A-الإِالةلممصفةدراسةق-!ودمن

أزواتإلىألمضاوإذاكنا،طرت"خ!3و"-ناطلملأعهمو-مة،وأشاطهم

نأنر-وناةإ،ال!لمخد"4فى-!ود!نا!أحيابتمثوفىالإز-االضهفء،ق

اه"النزو،مالهااد!دءوةإلىة!افياواا)إثسفىالخيرطفعوا!يةظفىني!و

الملمخدء!ءلىش"ياالةاصبينللتعاونكلدعاة،حوالذ-االإِنصافطو"الخالص

ده!ءفاءهع"ريئالطأنفاية:لأنوواباشباره

بسصمهلا،ثناء11وذلكالانثناءهذابين-أدنْهيرحمه-و)عنه
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...والا"-ياءالإيقاظبينأو،كاءالهوالاةعفاءبين"!وتبصرض!أنإلا

:28و27صف!ك!فىيلا،

كدتكازتنزعاتالبلادبدضفىت!بأنذلاثمنييئسناوليس،

،والموى4الهممعواءل!نالتاسزفوىتخاصأنثأنهاءنليس،يحهار

تحيااىا،اك!ماايةأوربادصمةوبامثاءلةاورديةاةاادلالةتفوقنظريةمثل

ي!أمرفىشرةالمنةالسودع!ا)بيضترةوقة-كرةسلىو،الصمدالذائياألمافى

دعتالتىا!فىىابفسءلىضالأالجةستفوقوفكرة،ا)!ثمالية

بلادوفىةدlاإلإدفىخاص"تهميةكنوهندإفيلميزبينلدينوالمةتسهيةإلى

التىالنزواتهذهوإلحقالحغتفلبأننرجونحنبل،الجنو!،إفريقية

كا.-قولاعلميسْضدءالا

المطبه"طبع،الدين"؟قكت!درازاللْهعهدممدالايهتورثةول-7

بحدها:وما39إ!ةمحةؤ!4مام99ح2-!1371صة،الهالمية

قوانينوليست،ظاهرهلامن،باطةءنساقالإنسالنإن"...

قيشمفاضلةةةمدلإقاء4وحدء!بمةييناهـكوماتساطانولاا"عات

واجبهيؤدىالذىفإنأ،ملالكاوجههاعلىتالواجبايخ!اتؤدىوالحةوقفيا

اطىأنمتىيمملهأنيلبثلاالما)يةالعقوبةأوالسجنأوالسوطمنرهبة

يمدميحهلمح-رريئذوسلاحاله!إن...نونالفائلةطءن-فيلمتأنهإلى

..يرهاكولاهناء!صاح؟.ميراتدوا

اءدةوشإ!اةاسابينالتعامللةءام-ضانتثرالرريئكانذ!اثأ-لءن

نية.إنسافطرةهو؟اجتماءيةضرورةلذلكوكان،!فةوا)المدالى
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كأت!ة!فىاطاء44حات!دئفىالشكهـنشىءفيا؟كأنءمصيثفهل

دُوَلاًأنغركوهل؟ةي"الد!ىالروحهذاازدهارإلىوبوالش!الأمم

زيهاالنظامامهتتبوةد،،الدلمغيرعلىهذاءصرنافىنهضخ!اأصستكبيرة

.3الأرضفىk"صفىو

أسسالذىا)ءإيانهذا؟مهيرنتةهأوأن،ادثاطوأ-:قأنيدلافىِأناإ

مند!،نموذ-بملاثة-دمأنفربباوإح.ورصواندئهامنتقوىغيرعلى

الحربوقوادا)-ياسةوزماءاملماأقطابأةنوالءنبل،الديخارجالأقوال

اطءث،ىااءالما"بمنء!لىروبرت"قولإلىعفا-ش،أةمه!االدولنالثفى

وقي.،آلأ-لإق؟،ياتوإءةابحةيقةالإ؟ان!واطلمصإةفىأمرأ!ةن5:!الأمر

-ابهلابمالآننبرخ!دلموإذا،المامةبدر-بهاالإي!ن!ذازوال؟نلةلىو

،"ر،أ؟ثساعلىأعبةايه!لم!ير،لي؟قيمةلمهإلمهئفانلتةوت"4أو

:بأءريرعاإةكأدةالاولايرإتقالأ-5الرء؟س"ووإ-ونالدكهورةوةول

برةاكافظجن15ياتوةبالمهلمفقذأإن-فهارفاانال-!لة"Dرخلا"

-جفىالدرىالىوحء!رىإذاإلاتن!وأنيمنلاوأ"ثا،؟اديرتهاالبقاءعلى

ا-ياصهيةاناوءنظ!اتةابدم!4فيتننازسأنيربالذىالأءرهوذلك...مهامسا

؟.لده51ءبالئْهمن!!ففردوكلأموالنارءوسوأمحانجه

الذىبهخمااخاتمةقنسه"ةر11الدولةطهل،يمتان05ريثال111وةول

زعيمءنانمس!االتىا"دنةتوقهخءةب0491-نة4نييو25فىأمتهعلىأذاعه

:إنهضرةانياألما

.؟أخلاقىنموضإلىثىءلصأوأدءو،أىإل!

:1591رس،مافىمنالثاالجيشأمامخطبتهفى،مرىنةجومو"ليثمارالمالوقو
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ئدلقأيم!نولا،الأخلاقىالعاملهـواطربفىالانت!ارءواءلأمإن"

مرتاحةفىمكانتكاإذاإلاا!المهفىدلمجهوأقمىبذلإلىجهودهيدفعأن

غيرسارعلىاللهمرضاةغيرءلىسارإذاا؟إشأنؤيقيتىةءرنهيهماإلى

،العدوحطرمنأعظمالجيشأةرادفىالخلتىالافيعلاطخطرإن...هدى

ثىء،كلقبلأنةسناعليناةتصراإذاإلامهكةفىت!تصرأننسضولحلاولذلك

88،

برهد:أما؟:م

اتأريرخاءنبحضهتم.سالذىهذااالإ-لإماشوياالحروبة،ىفيا

...الإيسلاموعنال!رويةءنبهونالغرقولهالذىمى)و5،الأ-كامومن

وأصثالهم،ريفان"و((ايخكوز"ولمأثِّءان"يرلمةولهماأفرأثتم

نءثمأالديئوءنا)فلسفةعن،واندفاعبوتمصل-3عن،ا)ةر!ينمن

!أوالمس!ينأمرباوءن،الإ-لمرموءنالمسيحية

ا)فدفةأصل!اد"حميةأن:الىهـحةبالمسصحى"4%ولءنيقررون

،واوكموالآدابالفنونذخائرصهاشطالتى!الى-ءيةوأن،اطديثة

ء!د!-اها-ولا-السيتتبةهـذهوأن،يازوثآ،ئت!أ،التى!بل

اطديثة.اطريةأخر-تائاوهـى،أنهإبيةااطعوماتباعثةوهى،اطرية

الفلسهةومنألماهوا)5الدلمكامنعةيسة11"اقف.مموتشهدكلهاوالدنيا

.والأحبارالأءمراروءن،والجزاءات؟تالهامن:،والمتفلسفين

وته!هبو-قدل-3ءقا!سلامايهـدموأنيراولونهذابجانبوم

أالإسلامأنتجذاوما:وإءمراربىّصوتر-ققويأساءلون،وإةزاع

وءثكن.مهءبجم!يرءونهم
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ين:الم!روروءال!-طاذانآفىينفخونوا-لمينواالدربعلىنيحويصه!افي

ين.لداوا"دو،الءمهبا!ر3وأن

تهرف!طهاالدأياأنمع،ا)عثيرلهمتست!ثبأنالخزىيرالمرومق

بالشليم،و!وبالهبالقراءةالأمرو5،اط-حيمبم21القرَانياتآمتقحأن

خاكتابةوأن،المف!رينووالحكلءUالهكرمالذىهووحدهالقرآنوأن

.ح!"وعمكلوأصول،إ+رة"اوءفاهـخ،الملممةاغكل؟و"دهالىلين

يمل،وأ3نمهادوءن،خ!مدادهأو،نعهمصاءَنسِنّانكاوعار"زىٍبكلو

..ليتممور-وخذأو

يرجولا،فيولا،درنهاولا،ا!نندولا،ة!اخلاناروابىفينو

...ونههـلثلواأ-ارعأن.،نيدلا،ق؟ل3نةولا

..لدالخا!اواسا،نهاا-انطلقازةرر،بةالهروبدانالهأيةالدشلنهأ

..الم!اصدو!ت،غطاؤهاكشفازفقد؟الظم!ة"الآدميةنفهمو

...إقاصداوضلت.افى!اانحرطالفةد؟لإ-لإمبى"االإةسابونمذ

..المناهجوبط!األضويدوقيد،ءدالمقالميىقيد"نبدلا،القواعدءإرساىقبل

..اخ!الىالةءلةإلى،نعا)ص!حيماطمنفيققيو،البارعالهافىمممةوهذه
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الرولهابابا

بغلزالفصُك

وتمهب&رأى

الغربإلىالشرقمناةاسفةاانتقال:ةإسفة!ذهل1-5

.ايةو-ديمادة

.04تةقلاو،"قهصواةا-فةالةظحم!آمىا

ا)ةإ-فة.ءإء"وق3،أقيربما

ثعكلةوفىمراسهقبأأوبالأولة3اط:"دفيتeهلو-3

.وءوضوط

اطءمر.وءالإحصاأو،مالةطءاتةرالا

ث!ا.و"داتةثيمالفا-ة"فىتلدءنللاز5

."4أفأممهارس"إاء"أكال:!ة-ررةإممهة"ههذهلو-3

.ر!-!يثزث"نالأاوإ"در)ةا

.4اطةالةراءةإلى!ءوة

الأءرجملإ!ن.اةحامخ!ن)اخرءلىاهازعر:ر"اطدالفا-فة!هذهوءل-4

.قك!رافى؟كنالحداءكنا!اوةسةاةلاا"لة!ا

.*نمرءإماالملامال!سهوبةوأ"راةىفىا4"كاأ1.نأهـ"لة

أية.الإةهادة15يصحلىاةا-ة"اطةيارثةالحدالفلصفة3إذ5ىاؤ-5

ثا.و-د؟اقدأةلا-ة"ابر-ضها:ندرسها"وعيف

.الإأصاندةدمااطقة")الإِن!صاافا-ة،ا

اظالد.اةرآنا.ناطقكلصدرهـا

ها.دبحاوأ4ظلم!ةا4ءفمايق!وه

.الفرَانءندائماكةاطاسنمداد
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وتمهدرأى

فة:لم!صة55ذهل-ا

وعلىالىمنءلىأعهبرهماو،أءلاهو!ا،الاةظ!هذاأ-ل!!!افا-فة

...مىناه؟حىيومادعأووما،ومبناهه"تركهأةوىماثم،بتلاهاءا

،أونالحالَهج!وعرفَ،برهوتجاذايه!افؤ-ارءو،إَونالهألهبمأعمثق

.ةوههاوأبهابذوزتنا،وا)قاعرونونالمة!رو-قعايه،وتمةيوهءنهبوارفئقا

قرناوعشرين--"ءنأء!ر،الآنإلىبالتريمبهذاالا"ظ!ذاطش

بهيفلملو،ا)!ةافاتشجفىويتغلغل،الجهاتكا!فىيئةةلالزممانصن

ظاكا،هذامعول!-ة،...أةءاتاأو-فالجهأوإة!فا،4-ت-حأو

تضييرولا،لاحالاصطفىخةءُثاولا،هاضهووءهناهءلىاصطإح،اصطلا-ى

،ةحاط،وسن،بة021ءنننتوةااليررغبئ...ا?لميهءةداولافي،

:الح!،ءب:هـواصطلاحهمفىاةيدوفاو،؟،اط4ي:هىعند!لفلسفةفا

كا.ياسوة-في!"

اطيهوتممت!)صا33و،حلااءرصاوأن،ح!"كهـفاأننزاا)ءوءرفإذن

،جمدم"غانتكاإل،!كاءاطمناؤثكوأنولا،ممةاطيرضةداإنلأ

ةلإسفة؟بذلم!اةوكا،الح!"ا-بهىأأن،د!-سإ)."وصلمتماوتخمط

...لاحهـ"عا،جنة"طأ!مكالواأى

!11اطح"و"اهىثم!أاطع!ءمومن؟اط-؟"كانتفأين

وءيث،فلاسف!هم-افر:ثrكهاطلأ""ت!ونأنءنإذنلابدّ

...وأعلاممكبار!تتدذو-"ث،ءص!ماط-؟"افُيوو،!علاؤقي،
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،ون%...القد؟4مهمر-امحاتوفىمصرفى،الحروبةبلادفى،ا)صرقفى

...شيسوءين

بمالواأو،إ)يهمةيوننااليوممافوالذين!كااط!ء"يهونأنولابد

أنياء:الدفياأساتذةو!،!ثلمهمنوايكوأنوأحبوا،إ)يهماتطلدوأو،منهم

..هالشرقوأماطين،ديمةالةمصركهنة،الحربوح!ء،الحرب

قديما.نانالهوإلىالشرق"نإذنالفاسفةانققلت

؟الشرقميزانمالدّا؟-ديثاالةر!إلىالشرقمنانتقلت؟

لايهون!ما،الحقيقوطر،ثهسالمعرؤ،!،و!قأصالةفىالفلسفةلأن

هالشرقمنإلاالأصهلإشراء4

الهرببلادإلى،والإِ؟انانورابلادءناط-ح"انحدرتأنيومومن

هنايث،UJ5'إل،بهـاتتصفأنيستقءَن،وأقيد"أأه!تجدأ.نانواليو

Jاءةءَنi1دءرد!،لهاءبز!و-نإنكا-ث aء!هاثستمايع...

دأثةاأ-ياوزلإقى،-يناف!،الى!نحوتاس11معتنئةلأخذتثم

مرةلوتسم،اتكرو-خهزم!سةوتنةصر،تاراتوتههطتارةتدر،اطن

بالإنهانئمادامرتبطةلنهاو-!ونتصارهاواءلموهافىةتوكا،مراتوتفقد

..9الطببهبهدماونسانبالإِو،والطبيحةننسالإِباو،كطبمةنسانل!با؟كه

الإنسانةتشهلقييطأنمنلابد،4واسهودائر!ا،شاءلمةنظرتهالأن

ته\وءدكا،تهساوءسو،تهوعلافا،ومجتمه،،ومه"ولاته،ونفسه،أ-لإقهفى

.ا)طهب"بهدوما،الطبهيةفىرما،ادركاوراء14و،مىاطسووراءوما

...والإله؟وال!ون،الإِنسان...الجيعوإلهالكلفيالقيتحلقوما
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يضهطاأو،اطسهءصرأو،إمهلا:دةالماأو""طه:مةقأءحىثدخلافإن

..!كاءالال!وصارأبحثاهذااش"ل،بةبت!حرر

ةإ-نةأتكا،ةمرةءباةتا!وبااأسبوأواةلح:دة111قفرءستااإذوأما

.وازءه"أوطبءقيأواديةم

،اطهي!"اراءوةت-!اعهضتبأو!البه.دةوالغاثأتا*الباتهلاتءاازإذ

يةنظر؟أت،+"الما"اء:رسااروأعربأ"اوطأالهثبمجالاتتق!همتأو

...4!*اإأو

فىكا!و،إيه"خص،حيةولم!ميىْو،يفهثقوح-"اةإ-ة،اأفظأ-ذثم

زإ"لمرإلا-ولون-ة؟--طأتوافىو،اقديمافى.،.مهرز"كلثقاز"،و-ول

.،.أوالماحديز،أدلميئأالمهأو،المن!رفينبعضمن

دائم،بالدتنالارتباطدائمبكونأن!واولافا-ة"كانأفظودءن

ا)ةا-!4ا)ةظرةدائم،"ا،مهاوال!شلة!رواهحوابرة،وا)-لوكبا!رإقالا-تهساك

لت!رباءنأ!"يى،إرقيلمةاإلا-ظةوا،-لةلحااالمثاهدةءنببدأ،الثاءلة

الَاراءإمضفىإل!،4أوالَا،")زاوالأيةلةرداءن4كاالهصدبههداَ...المحىلو

-ةولهكاهءةديةة:أصهـم،15ادأفر"مضءنشالحالتى،والأة!ر

...شىءص!)تدهسأةيااو5!هذاو،غيرولا،ءظىسخ!محدلواا

؟قياسهويضكر،فكرأوكلسلفى!!م-دالواندا*ا،6ديةءظ!أو

..شىءالمنادىص

خيرهذاهـكأأدرىلايقولو،ءنهم(شا-ديةوقف"أدريةلا"أو

...شىءكلفىبمقياسهويثكشر،أو

فكروكلؤرد،كلفىبحضماأوكم،نهثستواييسامقاهذهعتثصأئم

(...اطهـيثةالةلمسفة-7)
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...،ا)يونانكافىالىفطة"إلىعيدهاوكانا،إء%خراالزمانفىافربفى

...الم!كرزمانهمفى

خهفهتهم-يوممن-ونالغريهلمولماعلىتطلقأنيمنةول

مل،!إنهافىخلقفيهوهل!أ-؟"ةيهوهلأحبفيهوهلأفدفةإنه

والهمق،ثيقالوباطوالى،الدقيقالةظرفيهوهل،كا!لدىآبناءفىيهو!ل

...لاالم1000؟يقالحى

...،!لامونظر،واتجاه،وعلم،أىوإ،فكلإنه:إذنةل

...الحكةحبإلةؤقلولا،حكةإنهتقلولا،،،فلهفة:إنهتةلولا

...لمها-!ضكاةلىاط!ةولأن،بهاقدكفرواالهبةلأن

لافلسفةيفتعرعلىأولاًزإيددنا،فلصفةهذهبأنتمم!كأنايريد.نأدا

.وذاكهذابينيجمعأنيم!نأو،ذاكمنشيةميئمحملأو،هذالكل،فع

يخرخوما،ءإي!اوما،الأرضفىتب!ثإنما3الح!م،نتإذاكأثم

تبطةص...بمايرهطوأطثاويروما،بما"ماقوما،ليها!دويهماو،ءنها

!ضلأربا،دةبالما

خلقهف،!ولنسانالإِفى-ثةالباهـى"الةلىفة،ونز!3أن!بأفلا

ته،نزطو،ززواته،،تهعلاظفى،ومجقمحه،وس!كه،زةسهوفى،لقهوخا

نفالإلقبفاو31دعاهباو،بالإنسانصقيطة..بهور،وقا"،،وأحا-يسه

أاالأءوانرخاك

الغربزعمكلامىتَردأنوصب،سحقو"اوطبحاً،نحم"قلتَوإذا

فلسفةليستهذ.أنقري!-كرى:محىو!!يح،عايهاترّدأو،فلسفةمن

.4السةبحضو،هاتالفُروبهض،السرظتبهضوإنماى
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!3يثةحد!هلو-3

3"اطدار""ت!ثياترىثىءأىفى

الأبكاثلْىأمإأوالطرظتالمناهجفىأم؟والمميزاتاظصا"صأفى

.؟اتوال!ةوالقرونفىآأ1000؟؟عاتصواو،ا

!أآتءوفيمابحضهسةوضحبماكلأهذاغيرفىأم

"إيلانةفأنمنلنابدلا،الةصلالقولوضوع11فىةفولأنوقبل

.والثصالمنمجعظ

كافظ،قةمسهرغيران!ا:!وصصىإلىي!ئير،حديثةد!لهظإن

...أيضأامه..قاPءديؤءدالذى،ماتما،أولّهـا

1السابقعنالفىتوبهدمسةةدات11،لميّهلةعل 15aالإ؟با.تكد"ؤأو

e11ولاللا-ففى

بهأالإ-اط،?نلامافيعنثبئايئئأنفىنساالإِكرالةتطغوهل

...!أمنهعلىالتأن5لاء!تة.إبفىشيمائاثبتأو

ةىءءلىاط-بمن.وةيهه،ايه!نالمةلةممهبويةب!جأنالعلمآفاتأ-طرءنإز،

،وكلىو-!الةوى5ءنأ-?3متطإةونأو،ضاص"أيديهمفىداتأس!ةوا

...اقاصداوؤىءاضإلأءرلدخأءء!ايةال!!ث-يخىذونأو

33إتاو،ه+اجصاقالوو"-مأوأر"ءاوراورفما،القديم"فىثلاؤ

أول؟اكبالةنانفاليو،،لهسطا5هوقا-ف!نأولإن:ثرنالحدَ

...اوة+بكمن

عنأدىأنتمر"ر؟؟نلا،أصلا?وج،ث!طلأ!رفوضأطعوهذا

...م3ةأدفىقيفبلأنجم!نولا،حكلم
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:ط""ةإ!ةنانبميحاولأيو،-اصةإمهفةمةلااطالي!ص!المسبةباإ"الأولأن

الأرضر،طولفى...افدفو%أ:-يح!،قبلهمنواممنكا،غيرمأنتؤكد

لجغسبةوبالة،3وتارفيأدوا!مكلفى،إلهمم%مى،فىعرصعا

..ادمةروأل!ئات!3

الأكل،التاماءفرالا!تبهدإلاّ،تقبلولايصحلااطعوءذا

زمانصفى،إونانةسانإو،فردةرددكل،الأثهلالأعموالإ-مراء

...زانالهيىإلى؟مآد5من،يمنو

/-"هاقياا.قز-ال!احرالة-ح!)مه"اتض!ها4إسةة"ضهااءهية،اسةلدرااثم

مم!نةءيو،نناالبوإل!وا)يسطاإلىث"ئرلياأرلءن،ء"عاوجموهد-يمأزرافى

.نءئمهإيما،511إسكلءلىءل؟صالناءنا"دوكلءلىء-"حهلطاوهذ،لآنالىإ

...ير!لمواأإل،"ءَءوةون:.لان11أن!،اأ""تأنأريدلاأ.،،

وقهلا"وزاناقبلز؟أنهكينوا،الموصوعفىأدخا!أنالآنأريدلاأءى

كازت،ل..وأدقواشل،قوأكلأةوىفدناتهـةاكنتكا،ايسطا

لابا*ا-غاعهأنالإِة-انءرحاأنوم!ن،4-؟هصاكو؟نت،ءبةهناك

...هاونيرةوبهـماث!اخ:ء."!ن"مايدلأ4وءياؤءهاماوأن،اطبمنةء"

5ليبائ،لوالدوالأةطارتظففىأو،الأولهـ"الإِةسارأسصمهةطفى-واء

ةلمذلككتاب...ةطكألىوفى،ا!ندوفى،امرجنافىبل،ومهس،وآثمور

الثه.قيوزثقرى.أأوعةب

:السواءعلىلىفةولمةله!أؤكدأنيدأر؟،ا!و

...اءهُر،وولتور،باطلٌ:-ةلمسفكهأولليسأطبأنْالحمأنّ

ث-ءمز،005!اتوا1و،حمارٌت-او،ا"لصز:اوة-فلصن!لأو:ننايو"ناأوأ
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...ءلأالإ-!واما)تاءةقرالاص!نعاه"لتزكوأن"-ساو.ل"ة511اتالمستةلى

...اهـكاءأواةلاسفةاأو،ءاادلميءايهنص!وأنيربما""ثءنو

من!ت!اًجب،شتو؟اتةإسهومنأوأو،زةا-ف.نلأإ؟باتلأن

الممليبيةفِرق!إتزطاوءمسا،ةث"الإِةساءة"جز!.("تداتوالمصالبرا!ين

ةية،ا؟ةوبالغرأ-لملامأتوصاوتراماتوءعما،والادعاء59والاأعشارثة

البراهينهذهمن)؟سو...يةةهمما.والاس"اء.الصمةوىزفا-رتوءععا

...والادطء،وال*صبةواطق،الجه!ط:4أ+رصاأتإ-8ةدوااةإمصةبةا

،التاماء-هـرالاس"؟و؟ولاها"اوأونداتإ-8اوالبراهينألىممنال

ابيئاتاا-تلافعلىوألوانهمالةاسأ-ناسر؟ح!،دمآبىإفرادح!

وجنس!،ةردافردإًؤاناءواإلىأوايسطاإلىا)؟ثسأكأدمآ!ن،ا)8"اناتو

؟يمنهذاوهـل؟يسفلهذاز!ل...بيةةإيئةو،زقاز"ثقاه"و،-نساَ

،اةودوّوما،بري!هؤلاءقال01ع!ا،ا"اماقراءالا-ةل!ثم

3جمطناهـذل!و؟هلثةاهذ،ةعا...أزرءووما

..اكجمررذا5زتا!و،فرد؟صايه;ز-؟دصءاكالكلآأالءا"َ-الا"ثم

ن!3يخىأنُيمنذاxهـلأوأت*"ل!ذافهل

شيئا...المؤلمنثيئ!...ا)ةلا-فةأ!ا...ءأ*رااأيما:اقومةيا

...اط-كةمن

...ناناثواةهلقَا"تْقازلممه.فةًأن!%لافين.افالى

علىدا.ل!:مابثىءافسانجهليمونأنيمكنهلا)!اللْهن-بشيأ

لا.إللمم13ا!ثىءاهذاو!ودعدع!
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أنهم،اأوا)ةمحردرجاتأةلعلىو9العلمبسائطإسطأفنهذاوعلى

أثالهمن،ونهائيابايمرفض!؟ماحا!3فىومااطفييئت5رةضجوبو

إلةإ-فةنشأةداأنأو،،ليساعاتةإسفءنأول"أنمن:ارد-و1زكل،ما

ت--طعلملوو...3اقفلسةومنأوليقالإغر،(نأوكاهناناليوفىةتكا

أءكاملاعليهتكونأنيربعاةفهلملأ...ةلىفةةلج!ثملمن/ةإتأنأحد

+..والأصالة،اوخردو،وا)ةحرى،"الدْءن،اكفدةجمنوا)ف!سفة

...لونو-ة؟

والألسنةالألوان!لىمن،الناسبجهيعنم"بةنافإةالأ-امىدهذاوعلى

هىذ.ءلىأط-مءن((يثة--"افظ:قوةح!ايرزضهوأنوالأجناس

كا.يئ"صدفلسة"،أنهاونيزصاىَا،الآنإلىا)!هفه،عممءق،،ار4الأف!راا

ث:ظرواأنذلكة!اء-وو،يدعواأأمازلمسفةأنهاادعواإن؟ذلثفىاء-و

أبرأثها،أم،قهاطاأم،جماا5-"أم،عيزاتماأم،أص!ا-!اث-منا!اإ

يرمل،حدصثة"لفظلأن؟والميئِأأو...ءوصوطت"أم،13نتافيأم

...بالأو)يهَءلحفهو،مى"وقةغيرمةىتهطيافى

منبدفلا،هذامنثىءأىفى،4-دفي،أ!اينبتأنأرادومن

رأمما،،ب!وشهإ،أفراداَ:جميع!لابشر؟التامالاستقراءلاَأولأيقدمأن

ةيه؟يةولالذىالىءنإلى،أ-لابماعايه،آدم"صن...و؟اطت،ئلوقبا

كا."ديثة"أوكاه"حديث

ء!ربأناناليوةلمسفةبهدلأخما،الزمانفى-ديثة!اة:،ئليقولقد

.،.المتوسظوا)ةديمإمدا-د-ثزءانفىءدرتولأنها،ناقريئمحشرمن

آظلوقد،هذاا،لوبنالةم؟والمتوسطةيمةبالقدل6الذىوءن:تةول
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،-ط"اكوافامصة"ا:الىءة.،تبةالمرفىتاي"ةدو،الى"نال!!ومهمايمةقد؟4القد

للأ-يال،يهدمياْفىإنسه"بال!اطالت!ونماذاواءن...لهمبالنسبة

-.وةعاالالطوالقرونإمدو،غدبهدوغدالوروةماذا،...بم:ماَاللاحقة

11الحديثةافا-فةا

قالواأنإ4!ةو%ر-وا،الاضهطرابهـذافىالآن3ففهأ!اوقدوالمد

بهدالاريخأوأتأريخاثفمامصاذاوأالإ-قونايرقولؤصاذا،وء"اصرةحديثة

أ؟...الفروناتءضر

وهـل؟زءن!وحهثءنافدفةاوأةةكيراتقىيمفىدخللزمنهلئم

ير!دِّدأن-لا-قأو،رحماةأو،ةق-اإنهح!ثمن-الىءنبسةطيم

ةد21-ذراتاالإعايرسمو،الفكر!"!إهط1؟-ثزو،افاسةيةااظم!ا"ص

ذلكفى-واء!؟أيفةإالمبوالمطاالحا-اتوالأ-داثأنهاأم211يةرللعبة

...إيةوا!اء11الشحبية

لجعا4ءهتست!يكقدلذىا،المتميزالواضحالاخةلافنثاهـدأخيراَفينو

وء+ومممن.ه-بمأعيو،له!يطاوإ،نيارألما،نساوةر،اافيلمترفىالتة-كيربين

خلط.واضطرابالحقلعهروهذا.،.اطديثةفيتجميط

ئصا!لى!إصبعلىا)فلسفه"المذاهباو:"ا)!كرالمدارسد"ذأُأنلنا

...اتجا!اتأوخصائصهناكنتكاإن...الخاصةالاقياهات،ِ،المميزة

اءصراأو،الفلالىالقرنفى...أ-افرأو،انجلترا4فلسة:مثلازلمةولكأنْ

..-إ-فاتةأوتمييزههاكإنكاق؟وكذابكذازتميز:الحلافْ

...مرةوضمجديثةبيرا-5افإن؟هذاوع!

منأوإو!وعاصثءنأط،اثكلواا)حاما"ءكل-يثبئهذاكل
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.عةلولاذوقولام3زبلا؟-ةليدأودثدت!راأن!ةسنه!،الأصل-يث

واركل،،ا:صارلحوا،الضناحرإلىالإِة-إز:4،المةوءاثىأدَّءط

.اهةلاو،والتقاطح،رنت!حغاالاإلىراتتفة؟الاَدءيةلالهـإأوْدَىو

.ةإالحيوا-لمشرتفا،ةيةةسالمالمىيزةو-"4الىلحياةاىوأد

كا4أ+طلمافىالدولفتراة!هت،الى-نا)مزيزضالقهءن،الإنسانوأبهد

نءا"دواالأنةء،3الأءإواروالا-ةةرنكلالأمىالةازةدهِ،ا)ثربمن!وّزُعلى

.يماقالإو،ارنوالأو،-نلدا

05،

:ية"-دزإ-كة!تهوهل-3

؟،4ية-دؤإ-ة""اءإءمنتطاةواك!هذهرءا

...؟ءونثدّلماناهاسهةرواقيلمشفةا"باسمصدلاسالنالمو

...؟ةةوراسا1م!موأ،يثةحدأنهاءدلافرصناولو

!أيبةخوقلمااصكو3موأ،حدتثةفاسفة"أصهـاةتشثلأنأةنسةطج

!!3"يم"لموريحاَبم!أم3زإ-ةء4مدرسةإناء!خ!3حدواأءلومل

أحد!ءىرلا،ومتخالفونبونءضطرشءيآأفمم!ن،ةثنءلىأءدنم

قيأرصحءنهمالواحدىفىِمافكثيرَا،أفسهعنيرضىلاقدإل،الآ-؟عن

لحنءخهموا-دظمر!ا،وأ!سهيومه"9يئناقضوية"سهو-دْ--4بين

3!وا"ديةولولا،وأفناه،وأطره،-"شرَّهـ)ب،الثهاستضفىِ،أخاه

يمرمهاتر4أةيؤيمدبل،ءةةإ-فولا،زءإ-وف4إةالَا"رءن

فياءةىسا!."لب"يضعولا،ز-ةالإؤ-ا،ءيىثأخذلا...وتشفمتمازت

.4فا-فهمدرسة
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،الافاقاذوثُتا"دامونوونالى-ء؟الأبواقف"مينفخوإغا

...قا)ةةافءير"،يينالاس-يمارو،الص!كا-نة-ءشأ

ال!روبةرا-تمي!و.واءدضىءءلىيجممورش.ءافإنهما!ذا!لىومع

3ريذساعلىص،والأزلاء،رلأف!بامالمبمءاةصاا!لةءاو؟والإِ-لإمقاءكىوا

..*مامبالىالإسلام؟-كأو،بترا""أضرقاإطيرأو،د!هاباْمج!وبةالحر

..بناءةولاثة-دمهتزو)س!ن،هداء4ةؤ)-4أ!؟بذا5فى3وأءلمم

الاجازإن،يئةالأنا"وفى،قيحأن!اءخإن3يةدا)فير"فىمثم

فدفة،أمحابب!ذانواربكاكا...تخشعلهاساغإن""الآلي"وفى،تسهحأن

حديرصة.ألهستودكظ

يريدامافاساكا،؟"ارابأايئشبمووا"تهيةاثءهمحبملواأن"3جازءاور

يمةالسر4الحتمه4النةيس؟ونةءالوظر؟إ!طخوالدخانز"ثرب،بارجمالا)"تبه

...الأةة!مارايىإيرعوخانبالدشإصمابوأن،ارا)هو!

ءدارجعاىتولدأإكا:قلأو،ا)طث،حهـضهتماز!ض!بريآ؟اأورلأن

.(إيلادىاءصراظاءس)ا"جرىسعا)قياناء.امعالأإ،يةالدس

،،النهضةءصر"اسم:!ه-ذاإ:إ،دابدءءنز!نقرءلىماإةوأصاوتد

..ا)فردكلرفىأوالمامالشيِعنيزيدصكراَلاةدالأءةكلرفىنوال!.

34الةلمسة"اصمالةولاهذعلىاأطلةو50لمون2تةأرنلويهوءوابدفلا

يؤعفىبةينلسااإاتصالهمإظهارأناظنوولما،لهمنمثيلاوهـقين)سابازربها

ف!اوا،!حد!ونالمفكر!ص!مباْوالظمور،هـذاكتمانلواحاو،لهمطةو

بهـمأنناشأفا،3ثأوهذا...كا-ديثةةلىةآث!

أبناءنحن؟حسافياوعكبهاساعدنا!،عةدنامنوا-تهموأخرى
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والفاسفةالحلماثرةوا:أتبعد...وهنا"ناك-لامالإسوالحروبة

ئواومر،ولفاعةمنأةءراواكأصهوا،ونلاص!ة!وءلى!ناءتبظمن

،ديارةافىوعاثواوسادواواوفرة،أر-إناقيتمفالأرض

بمد"مالميادةأسك!...تناومقدها"ةادمافىلهواوو،خيرا"ناواستنرنوا

وخرإوا،ناتة-كيرمنبواا-تخرءا-الاسضم!ارباصم-بوااسضضرأن

تنا،وو-رر،خا)تةو،فئخاثقاو،رزناو?ا،أءلاةناو،يقينناو،ننا؟اإمن

وظ!اممهناالظنحو.اضاةوهـكذاأو،ناوء!ير،ناوحاضر،يناوماص

وللا-لم!م،وة!الصمامال!فانةوفى،أاطالالهروبةفىزالؤا،وضهلإل

."نثةةلمبوءُنقَابأىَّاظلاوالذبنوص.+!،..؟لروة!ا

ص!وثا،-ثار!فىLجريرسةاال!أن:كنروأكثرأ)كذعلىءدمساو

حتى...أهوائهمولةيمممعبداَناكثرأوصار،كارمأةصنالدخ!يلوا)-قيم

أة-ناأنمدمأنفىبقزءشارأخذنا،تمجيد!علىوشفقة..ناعلىفيةإفناأخذ

الورقعلىن!ندروأ-ذنا،ناوار"عتبنافىدرىو...ركابهمفىنسيروأن

ونت!جح-،ديكةالةإلازماءلىتجهم.،الأزهرأروقةعلىنتجهمإل،الأصفر

ءنز-كان،اخمواَركتجيبأجةحمةنطيرنأوأءذ...،يمةالقوأءتاءآراعلى

."اطدن،4الفاسة"اسمتفكير!ن4اللونهذاعلىيطلقواأنؤلاء5علىاطتم

أههببل؟إى1ا)هالهةلإنةاجرزضإلىأسيرولا،دبموإلىأثيرلاأنا

نؤ...يئالَاخرتفكيرفة؟مرقكيرهيح!قأن:ثقأفةوذىءفكربكل

."ثقافةت!لأنيمكنلاغيرهثقافةيمرفلا

ءخهجعلىو)صكن،الأجماصجميع!ن،الفاسطجةةرأأن3أحَةِّإتمافى

قىاثناءنبهاللائقنهيمفىواحدكللنضع،لاجبمأن!أنأريد،وأ-اس
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والدقنا،الث.طانالمسش!رأحضانفىلانرتمىأنأريد...نيةالإنساوتراث

...حَصانوأمّشرعى

ا)ضههـكر:أ!اقإلافىالجوابانتظرولا،وتبصيرصراحةىأساْلوأريدأن

المرب:والفدفىالفكرىتراثنافى-االميلسوفأو-مناأالعاقرألو

...وتحمةا،وب!وداَ،وةت!كضبهمفىيقرأما":ل،والإ-لم!ىمنه

ولالَدَفيِبَينءِنالباطلُ"ؤ*)أت!،ِالذِىإ-لمانا3تابفىبذلولو

ثعرقا،و،دأمجهوووقةا:ةونترالتىكه!3قيهذلماع!،،خَلفِهمِن

ا؟"تخاذا!و،ين!ص!اذماو،يهونا!ماذ...لاقباإو

،الأنوارعاب3زس!شرق،بواجرأن"..والح،أدءو؟إزى

ر)الأسرعابلحة-ةفدق،اتخ!.ءوألا!...والح،حمأوأدءوا

أجمهكن،ؤلاء5ءلى،وثةكنوكلقٍأصالةٍفىاطبمة-ةطيع:وعندئذ

..يئاصرالىو،د"!ن2وا،الةدءا?خ!3من

-سّه.و،بتهوضر،نإيكو"م!أو!:صلى

.،--طو،-"فاْدءو،ترا؟"د"كث:وعفى

و!سه.لتهوآ"امدبينوزا"وحدة:وءلى

نةسه.و"لملةءركاوزتكا،فة-د:وعلى

.دماءالةأوالحد؟!نأوالمحاعريئءن،و!ؤلاء!ؤلاءغيروعلى

الأصيلحرالةصاحبوبين،-لإءلدواالأصا!بينالديزؤم!-ولحوعند"بئ

النناء!فىالزيئ"وءمهاببحءيىالرثالهادىالضثاءوبين،واظ.ي!ءالدصلرأمحاب

0*5
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:"يراطدافا-ة"ا!هذهساوه-4

((-دن"،بأص!اأو8فا-فة"الضربفى!ناكأنإتَ،مأنلنا؟زوإذا

هـى!!هباْنز-أإنلناأ!لهجوز000((حدثث،زإ-ة"!هذهأنأوإ

!؟،ةلمهالحدا)فلسفة"

وأ،ؤلاء5ذكرما!!"ظهىنةاطدا)ةدنةل5:أخرىوبمبارة

!؟!أ-؟ةيراو،اص!ةيراتاوذكرماوراءأنأو...!هؤلاءءنذكر

.لا.أورإلابهية!دواوأ،بإطلاق((انهفه"اكلصرDقالوا

القرنء8ضأأروبافىكانماعلىوة!روها((اطدير:"ارلىفةةقاوأثم

ةيهم،أصيمااأخهوثم،(الميلادىكأصرالساخ)اله!رىعشردىاول

يت!-دثواأنق،ذرمءيينولاتر،ءعليمنةسح"أصيكاأة-متأو

يطمعهواأن-اهدينيراولواأتداب،احهـ3)ترايؤر-ووأن،زعر!ءن

...3شأصمءناقلاووأن،غير!أة-كار

،3توذوهـلمجهمألاإ(،ر:"طدا4افيإ-فيا"انءنو!كلتاثصهوألافا!3

،يَممرِفياأنقوألإِسلامالهروإ"وإىالشرةءكنفيتعذرناماول!ن

ناوءند،عا؟متظهرونف!رون4زاوءةد،أيدكممعباْيدثخااتأبيوبونخر

وإن،الزمانأمسفى،كاحم!يلحةواأنال!ربيونيستطيعلافلا-فة

005إ!نااخظف

اةلاسفة،اواله،ا)تحةمةاتوءرض"الإ-لإميةوبه،ال!رالبلادطولفىناعهد

ا)فلسةية،الأفءر"نال!-تيروأصاحوا،اةيةالإفبهليأخذواالذين

،33أعالذكراءتاباذا5يذلاوةر،ناطوصر-!ر!حاودناور

...الآنء!اصوءواذ5ايسو...لهميررالةأءن!!لا

http://al-maktabeh.com



-901-

علىالأذهـانخ-ةء!ثلةلأم!!ا3إضمإلىأشيرأنمنلابدولكن

تذكرون-نصو؟-َ((يهةاطدافدةةا،تىءؤرءَلا،اءالأسمثاث

...حهالف!-ةؤر-ونفى:وءرضهاالأرضطولفىيةتمثونفى

إ-إل،وءد،الأاتأفىالديئجمال:أءثإليجملالدنياقمَنْ

على،أءيرا)-4دو،؟ىا؟و11حمنالىعهدا)-يد؟؟الو!ابءبدبئوءر

ا)-هـيى،إطفىو،قازالىعهدنماو!صط،ءبدهءدئجالثو،اركمإوعلى

والشاه،يسبادبنوا،طىأثةةوا،درازاللْهءجمدوءد،أدآزالكلمبووأ

،ءارورشبد،--كنمرواض!ة،أءقاداوءباى،الأدوصىو،الدهلموىاللْهولى

ئا،االرو،قىثو-دوأ،تلم!ى11،اا!هبر!وعد،وى!هاازاوجميل،روطاغو

لمرةص...!خيرو...وءيرم...!غيرو...كاءل!طفىوء!،الجسرو

-ياتهم.الئهأطال،الأ-15ءالفلا-في"عن

،،8

!؟مصدرهاوسا:أ"اط:اطدث:4ا)هـإ-فةإذن5ىؤا:وأ-يرا5َ

:ساءلنةأنيرب،ا-ؤالا،ذاءنفييبأن،ة.ل.صا"!!ل

-ديثة3فا-فةإلىحا-"فى14)يومالإِأسازلمهوءل

!؟المم!اءمرةر؟ثةواطدمن!ا؟،الةد:دةالموجوكأاتالفلمهتكقألا

ر!ءن!ش!ناقرفىءثمرين-س"وءةذ،الآنإل!افدةيةاافاتإؤاإن

الأصطكأكتمالو،،أه!ران1لأءرةت21:طتفىالقِيَتلو،الإِة-ان

اح!يط،؟جفى،طو-تبماور،الأرضعلىالإرسانلزا-تالما؟يةالأ-ياءو

الهاصلمة،والأ!لإق،ال!ادلةاةيمبا-تطوأنيىا،اءا.-"ازمام4سةنترْعتوا

بمدابتطاف!ل...والما-إنا؟طشوااظلماإلى،الإِأسانبر!إنسا)يخة،افيفت
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51عاير،الاَننتافي!اءنكانوقدالفلسه،؟؟خصوصمنبمزيدهذا

ذلكنحوو...ويضيطان،نيرانو،بركاقمن،يمنكلفى،إنسانكل

منظماتقهإممنارغمعلى،ا"اويهإلىعا-لاكهايإلإنسافيةيدغفدمما

.المتحدةالأمموهيئة،الأء3ءمصبة،الأمفصامأ!اينعون

...الأ!نومجاحا

...3؟و!صادشةءتجمها،ا)فدفةلإلغاءمهىإبتطالا5ّ

المؤلفاتهـذءإحراقءلىت*اونبأنأصحأفأنا!ذا:لصاحبىقات

إذالأحم!،مررهاة-ةبا"و،ءخ"اختظصش"يانيةنهاال!أزسهدتاىا

تمربحلابح!يث،-دأاَءثيرتةل-محمه!افإن،امادروأصب!تأحرقت

أءباءدَصغذاءَّختصذاتهالوقتوق،الهمحرإل!زءةتإرخطرم

وءصهارعة(انلهير،اإءباءنسالناثةإتبماور،-انأ!)-كلبا!،الأرض

...الشي!انآذانفىواففخ،الثيران

غذاء؟تالأوءنوقتفىالةلىفةت!نو!؟ويمف:صا-يلمال

لمنءتملىقىشهْ:ا)يومإلىكذلمثو!،15داعانتإل31"ىلأىكاق

...!!دبرهاإن)"ثءطاهبةأو..!احاو"اإنة-؟ريةلذةأو،زاو"ا

رأصفىإلا؟ش-لا..ذهـب"و؟بةأو،فرديةمةماَه!:لةلثلمتإنأو

...نيةالإنساسلامعلىلاقفهاء،زيةصيمود-يسةاو!!صا-جمها

الأرضلأءلمياءغذاءفستصبح،إحراةثاعلىوافةءىإذا:لصاحبىقا-

أ!اضما،ويغذىصلحها،الأرضفىعادأ-سنسيهونرمادهالأن،-يح!

.الإفانيةهإتلةباتوباوبهما،واطهوانالما!ريغتذىا)نباتذا5وعلى

محيموا!!يرضوا،بذركالفلا-شةيرضىأوَ:صاحبىقال
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يفلافىوهلأحياخهمفىقيوا!واولم،كبارميوافقوهل)؟صا-بهص

كن،ءلهد!وا،?خ!م"ةدماإلىنرَأ1؟!!ولهمنمارتةلاقىلنر،!تبهمرعاد

!0001عينرمماءةارنيزلاوانو؟ينصروالمحأ

...القديمةنان"يوإلىقىالم

زرعأبناءومكاأأرسطو،و،أفلاطون"و،سقراط،إلىترالم

اناصاواختاف،اةواتخاكهف...وا-دوفيع،واحدوضرع،+واحد

،الزءانطولعلىا)ناصه"تذة؟سا-لونوثة؟-و!أالَانإلىبهديممن

..3ناناليوقىالميلادةهلطالخاءسالفرنطوالعاثواأنهممع

...اطديثةأورباإلىترالمثم

الذى،هوإسةو،م41626-ةماتكاالذىءون))إلىترأ1

عاتاذىاافرأ!ىا؟تدي!9،و،المجز-انوهام9167-نةمات

يمت..واءدوسايل،واحدوقهيل،ا-دوص.ليأبناءوعام065سنة

ين،اطدْيينالمادأول"هويى"كانو...!؟بحد!ال!اسءنأفيروأتنافروا

كاا!؟ون،صرأنهكانكا-بخ

..؟المماصرةيمأمرإلىترا1نم

-نةءاتالذى،رويس"و0191صنةماتاذىاجيىسإلىقىالم

-د،وامهسو،واءدعهسءبضاأرلمم2591سنةماتكاالدىيوىدادوم6991

-أوكادوا-النامى!وتفهإرأآراصهـمفىوواتضارفيم..وا"دوعنصر

..!!"3حومن

الهباقرةوهـ*ذا،ءقوإمظدتهـ!إنالةلإ-فةوءكذا،مة:امها-يقلت

...اسمادباأطالبو"ذا...كارمأةزنتهمإن

http://al-maktabeh.com



-113-

وأن،"لحقاءذاءَي!ونأند،لميرءقلىثفهيىو؟!أنتةسلاو)-؟ن

مأ-وراَإذاكانإلا،عبقريةمنشفاءيكونأنيحب:مفتونعبقرىكل

يم-5زإص!مو"ذا...الإنىانيةعلىءد-وساانأوبم"نيةث؟!خطةلهدبير

.:نويا-نلهوثطاإل...)-ممادباحهونير

!أ"زلمسنة"إدوننأساال!يصإحأة!ثقشاطبحدو:صاحبىلقا

محب،فيطرئه"إسوفزلاالإأ-انفإر،اطهك!:لصها-ىقات

أ؟-ود،خيلمهيخةالأرضفىاللّه-*دأنيوم.ن،4وخلقضتهبطهيهلاحكة

ا-تلافكلالةاسبرخم!وتتاءل،وحا-ة،بحةلثناغاوكاادهاءوجميععلى

وخاقخاة"ا)زىب!ا)ة"و.ةمرلط،4أ-انيمابوإبأخو-"والأ-ناسالألوان

وإ!يرر4.إةإ-ف!4ا!خجنء،بطولير،بميحاالأرضفىماله

4واكواؤ،تهآدء4ءنإتادها5؟ون،اة"خاعنالإأسانابت!ادوبةدر

..أ-انيه،لإِة-4،إهدارهنتكو،-ا*زتهمممافىإهماا4و،فدر،تهظشعن

.3الفاسن4به،ة!هلا)ذىو!ن،الخالقت!رإ!صوما:صا-يلة

..؟كيف،

..،-ررهوالماعو-"5،غ111،-دهوقازالى:بناراهْهو5لقاصرا:-يلصاةإت

الكريم:القرآن!ولوتركيزكاإيرازوفى

(5،لما03صا"،)-ورةىهـررَثغ،4،فة:ىْءص1َّاخطَىىائذِبنا.رَ.،

2187-3(الأعلى)-ورة."ىفهَدَةَدكارَأذِىوَا8ىةَ-وَّخَلَقَالَذِىث!

اصمافامالذين!...ءة"يهخ!و،4!ة)هيخقىسإنااءن؟لقيمهاذىوا

الئههءناطكمةون4بإالذيئو!؟وأزبياؤهاللهرتلم،رسالتهلفإفياللْه

روَمَنُيؤْتَ.فىَثَادلطخ-ةَاطيؤْقىاط!يم:"ُأفرآنافىبحمانهال؟
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*،لْبَابِالأَأبرووُإلأَكَرُ/ثوَءَأ،أً؟خِيرتَ!يزأيئَأوذَفئلِح!4ا

.(21926ابةرةا-ورة)

يتكاءلموأأناطيثاقاءإي!ماللْهأخذالذينم،ار-لموناوالأندإءوهؤلأء

إ!دق،ا-لإممووأمن!ااخد-ءاإقرارو،وقىثميدهاد"نساال!%يرعلى

نلا-ىويمهّد،الى-ا)يهْبيف"آ،طءيئ،؟اعهِّلو،بقبأداءمهمواحدص

،،يرة!روه-:ءابهيؤمنواأنءنةلابدّو-أ،عايهاللْهصلىءدانهلجيناخاتم،ئ

لى:kآه؟ل،وأ-"اعهمم

،وَحكةٍعِئَابٍمِرثْتحكتمْزَآلَماَانَّبِبينااثَ!هولاللْهُأ-ذَاذكاوَ

((..وَلَت!رُذ4َ.لهٍاءهـءرمْلت!مِنُن.إِيىقٌء+!هرسُولأجَاءَكُئمفي

:(81إلَا-34انكلرلآرة-و)

كتاب11كلالقأعطاها)ذىف!*،و-لمءةيهاللهصلىانه.يناخاقيأعا

ةيةالإِة-افى؟.،اطا)حتإب،وم!إممملم:يكونباْنو-!ص4،4اطع،ص

!لى،أهـذلقهو..إمالونانويهو!ما:أبممينسانااو،تينالمؤومحام،!!ها

-..حهماوشيمنفوس!ثمبتط!ثير،ا)فاضلةبالأخلاقنص4!هانساالإيمدالذىءو

تماماإو،الدثنكالا!"ممةالخاك"برساكازةالفاسعلما-ء-نالذى!هوئم

151الآيةالبقرة-ورةفى-بحانهقولهفى،الهاعةةتامإلى-يماالمؤمةين!ه،

يُربهِّيِغتِنَا،وَيَاآعَدَيكُئميَتثلُورَ-ولاَ!رَرُمْفِيكُمْأَرْسذتَاكَاَ!

لمَمُونَ"نَيالُومحورَيلمْوَُث،لَمم!نم.ممةَفِيوَابَبَخخصاذصِ

امالمين،اإة،ر-"ةالعزةربعنهقالالذى،وسلمعليهافهصلىعدوهو

ريم.رءوشاوبالمؤمنين،المنيررالسراج

(...اطدثخةA-ةة-)1511
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4!ةإممصةانالقرَفىأوَ،ربسبحان:عراءيقال

.،ا!لأبالح!مة"هولسوفوالص،،حةاط5!بل:إمماحبىقات

،القرآنفىإلالإ-ت،كااطعمةو،!يلسوفايكونلاالحكمةيحببأفن

،أةرآنا))كأبِبأفمن!لقرَانباإلا)يستو،ا!مرَانءنإلاوليست

...لى-عمةءباةانساإولا،فاةيلسوفلايهون،د-ط!"محهاياكونلا

الهالمينرحمةإلالإس،ممهانسانيةللا،كلهانيةالإِزسافىاطىكمةومه!

سَّمءخها%،،ويتر،الحكه،م!بريرهبأفمن،و-!عليهائهع!لىعدالنبيينتموخا

ؤمنا(لاءوفيلسوفا(فلاي!ون-طص"،تكوهـمحبادلاتهايىويتبع

...4لا-كىءباإنسانايكونولابل

،أهرآداإإلأ!ماتِدجَافلايمون،شيئاالةإ-فةنتإنكا:أةو!اوأخرى

.!إ)؟الناولاطريقبل؟لنا!اعاجةزلا،ثيئات!كنلموإن،الفرَانومن

:تهولتريدأنهلإافْه-ءحانيا:فىْورةصاحبىقاطمنىوهنا

وهندصة،طبأوعتاب،وفلسفةعمكابفهو،شىءكل.4ةالقرآنإن

إنثاءاتكظبأو،وتفجيراطتاخترأوكتاب،ومدرسة-امه"أوكتاب

؟)إنا-شيرمَدىأىإلىأو...ونحمير

.قذوةَو..قورَ!صا-يياءا"كنؤ5:ابتسامفىي,Iلصفقلت

!1،الهرآن"وأفىل31"الؤآنة!الالذىمَنتعرفأوَلاَ

!نُ.اؤدا:انالأءونوعؤ،الإنسانخلقالذى،نه-بحاهوأليس

؟!كاارْ-ءَإنَعَفثَُ،الإِزسَانَ%لمَق8َآنَاذةُرْءزرَ

.والبيان،القرَان:هماالرحمنمنتحاييمبينالإنسان!اث

الخلق:كتاب،الفمارة؟كتابالدين؟كتابالإِسلاموالقرَانعلمتاب
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عَا!يهاالناصىَفَطَرَالّتىاللّهِفِطرَتَ،-ةجِفألِ!يئِوَ-!كَفَأقِمْ،

ال"إسِأكثرَوَلَكِن؟الةيَمُ،قُالذلكَ،النْاِفِيَإ!تَندثلَلأَ

.(0/303الىومسورة.)،ثخلُونلاَ

الصلاةءلميهءدر-ل!لاتمسب!انهقولهثاصاحبىمى-دبر:وأخرى

:(98الَاية16إتالن!-ورةفى)،وادلام

وَ-ثنَا،3-مْأذْفُصِنْسهِصدأءإجمهمْأمئةِكلِّفىِةَ:ء+ثُواوْمَ"

-لثثىءً،)أ14َقِبئابَأ-*ةَا:كَءَإَتَاوونَزَّ،ءؤلاَ!عَلىَشَمِهـلياَبِكَ

.،ل-ينَلدُبىسَبىُثوَ،-"وَرَ،ىوَهُذ

؟38الَايةIالأتام-ورةفىز*الىةولهصا-ذوقثم

!خءهـمير.ص.

اعُ؟أمئظَا!-3إلاير+ةَا،-"ء4ِيَمايرُئِرِلاط-إ،وَفىِفِىالأرْابةدَ-نْ"وَءا

.،ونَثصَرُفُيبِّهـ3ْرَإلىَثم،ثَىءمِناذكِتَابِفِىيخَاطقَرًمَا

،،شىءدكلث!:ن!م،شىءدكلتييالط:القرَان؟صا-يياأةرأيرت

...انالقرَمننماتإ"إرزبمأنبدةلا؟سررئاَالنا-فةةتفإذاكا

ياةصة?رفةلاو،ءتغيرعلم؟-تابا)ةرآنإنأةولالاأنا:لةةثاو

تسظرلاوالمهارفالع!لو-!لأن،بشرت"4فاسةولا،متماورزنكىابولا

بتغيرووتيروا)فا-فاتا)،نرنولأن،الأخيرةادكامةترفولا،حالجملى

والم!رفة،اطقالدلمكشاباقرآناإ.مماو،اطةيقةإلى-مهلولا،الأحوال

...يةالدثص)صكلالصدق

منبس!ظخمايرصلأنإلىإنسانلى،وحزمةوة؟كلا)ةراَنُدغوقد

ف-يحقق،،الأرضعلىج!ا)ية!ايش؟الةةونووا!ارفاولمقة!يلإت
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.ءتصلوكل،دائمبهأٍالأرضفىامْهعنخلافته

أءولفه،...نيةالإأسا؟ج1)!دت،وافدة،اطقنسانالإِوهوعتاب

ا)ساعة،قيامإلى..حهاةوعرالإنسازيةطول،فىويجذماجذيكلالأصول

.ظلفقدانقرَانظلإذالكن،يواصهراأنالناصوعلى

الةمة،زيهولِلغوا،القرَانصن4ا)ةةأصول،أ-لافنافهشدولق

المتض!!كنفين،واددينأهرب1!نلةاآنقدفلملأ،مامبالىوأمسكوا

وزنءلمكلأءولنةخدأن..والمتةدةكنيئالمةعرنحن،يينوالأزهر

.بالزماموءسك،4نيالإِنسااة"ود؟الفرآنمن...وزلمسفةومعرفة

؟آناةراكلن1)ةإسة"((،ن--كو؟فل!نو،باللْهآمةت:حبىصاظل

الىأىطريةضإْلا،والدبرلتالفدفةبينا)!هدةطمواأنعلىاأجممووقد

)أأعاثروالمحةَالأوهامَءندأوا،وا،ف!ير

سرةفى"ا)قرآنردفاحمع،قبلهممنامأةو،!القد:لصا-يقات

:ا)ةرآنت!كاالنرقان

وْمرتجَلميةِء4وأَعَااهُتراتجإةصكٌإلأاذ5ََإنْواائذيني؟فَرُوَؤَالَ،

اغصة-"بَ!ا،الأَوءا!نَيرُأ-اط!آلىا:ورأ"ووَنرُمآأواُعا8بَخافَةصَذ،ورَآخَمُ

اتِال!ثوفىا-مرَّايىَهنلمُىأذِالهُأزَأةك.وأَصِثلإَةَشَفيعَافيِتتلَىفَهِىَُ

.6(-2514افرقانا)-ورة.كا--يماًرَءَفورءكانَإت،والاًرْض-

ءنزكاابدki،اسًراءزتبحثأنتحاولإنماالةدة"والفا-ة"ض

ا-مر.اكلال!ريحلمالذىإلىالالمجاء

.،والمصرفةالدين"عنحديثناعندبحثمزيدولةْ

،نهم،فحم:والمكرالدهاءإ.ضزيمابةصماء4اوعلىثفتصما-يظل
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نا،ؤة-كيرةهيئلمق3لديئاعنبىهداًأةا-ة"افىفيكأثأنن!تمايعأفلاولص

هبناأمذاتفيزو،ناهإسفةنسهءلو

بميدأا)فلسفةفىثه-ثأنالدزيافىواءدإسضطيمهلو:اصاءيةإت

عنأو،بدنهةضردرْيءُأو،إبلهيؤرقث،قءندَأو،إطنهيلوى-وعفي

عنأو،طهصهرىو04ءظتفتت-رحءنأو،أوكبدهقلبه!ثوىحرفي

الحدوىإليهزنقلبموص"لسحةءنأو%-هـ4،فىعهابسرىثدبانلدءة

!أ...غيرهصن

مل!وتإلىأو،نالةخاة"ضةءقأو،"ناساأصدةماءنناتة.كيرنطاقالوه

(1تناماصكهوءثر

اعدودةاثقافئناعنأو"دودة21بيةةةاعق"ازلى.ا-:ةإتوهل

ا؟إو-ودةاءوالمناغيرطأفىأو

أاضهةاأ!رتبعاأو9ءلانا!سااو1ة،ههناعذاءيزتوهل

!بئ:صايا

افردية.واةىادوإل!يرؤدى:بلاحرو"وابطبلأرأ-ء-ء!رااةمالرقإن

نية،الأناوبعااة-إاإلىتؤدئ:تنظبم،ل!ورطضاةلملاافاصة"اواستقلال

رافية.2والااقيعإلىلميزدى:أمحاولامنا!جبلاالمذاهىوعكز

:التواءولاإ!امولاةحهاكوضلا،ثةقو4يرصرخذها:صاحىيا

؟والآراء،وا)فاسفة،كيرالتة-"بُصنتبالدصإتهثةطيمأنأرافىكط

...ءألإحياو،تةمالإِوا:لَخذقايرثيرنبنلداببرصلتأولاًفليئ

،أموراءاعبنهغيريفااتفسهةلميخاقأو،شاهإنزفسهفاتخاقأو

نأفلإةطعأو،ا-،ءاغيرعاءوت!تاللهأرفىيخرأرضعلىفليحشاو

...ءابقااودالخ!-لنةسهفابضهنالأفلعلى،!أر5ءااءومنبتنةصرذرة،يد
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فهَمهرفىوعله،عجزهءمرفةفى:فكاله-ءالةلاالها!زوهو-عجزةإن

به.برصلتهفىوةإ-ةته،جهلأ

.-قهذا...كبرأاللْه:خ!.كبرأالله"اصيْظل

يمو!لا؟شر!-حالحقلأن،ءوابذا5:قل،لي:لصاصيقلت

إبضاح!و-أزيدك...النْهغهـرمن3عقلىيموحمأبووالص...افهمنالأ

...كاالإِنتاجوالهةل"وعق6؟امروابواالحق"عن-ديثىفى

أ!كامللمحة:إذن:عماحبىل6

!ة"و)،صوابات؟ونقد"ا"قا!اأح!م"و،نحم:إصاحبىفات

.ابالىويحتهلكنهواءطأ!رونوقد،الخطْتمل2

اصها،و-والمادةبظواهرداءامتص!زأءالةَالمةلأ-ءمإن:صاحبىيا

و-ةحمم،نحدراأوالمةلنجرفى%ن،عاحهاءح!هنبمو؟لها-عشفهوبمةدار

...آمالاكلظبتْ،مجالهض

هو؟مايدرىأو،يحةل،كي!-*رفأنالهقليسيتمالميعأو

فىصاحبهيدخل8لَهفيدرىوهل،كيدسكيفالمةليدركه!!ثم

؟الوموؤتهويمونأينأو.الةوم

والهتثرياأاء-عواالجنون!الاتفىةف"ا*قليقىاأنيسنماجهلثم

!11والمفاجئاتازلوالةوارثا-كواشرمنصا،بهبقأق4فيوهل

--04،-لإيامنخليةفىاطياةءمرعنيخبرناءقلالفاهاتةصاحبىيا

اظوفأو،ازغالنوأو،النوازعأوالوجدانأوالفه.يرأوالىوحسرءنأو

أءسه.فىأويوء"فى

"غد.زيمسبهأوصما-بهيصيبكلالناركشفءقلالناهات
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-؟-".ءتررأو،انط!قهءةفىأو،ءدهب!دأو

.رء-،فىءضهمح!مهأو،صا-04أ-لأو،أ%لهلنايرددعق!لناهات

.ج!"وءصير!ث،و!!يره،الإة-ان-ياةلنايوضحعقلالناهات

نءإءغلاثويبش،بةةسهنةسهذعِّة،وكأ،نفسهفىصا-يغابوهنا

...أكلاة"فىأعاقهويما!ر005ءتمله

.8.يةكنءننورلهة"-قوزو،إي!نمنإصراة"ءينيهوفى؟طدثم

الةإ-في،ءنىذ-دْ..أاةةتالَان..للّهالحد.دبموزلأوضضطعقفىلو،

إلي".!دءوالتىيئ"اطك

15وبمد،!فة!ا،4لإْالدهإ+اأفىدائماالإ)سانبحإشأن:لصا-يقلت

.ةصهنةلمثلا-ئ...ص!ايوازواغادب!!توازنو،ئقهايووئمادايقويهاو

..نية".الثيطاإلىزيهتمدىبىُءلى"نو5ولالمهفلت،نه"االحيوإلىزيتردىُبمد

دية.وعهو،وأ-وة،-يادة:ثلاثكااتفىا):لمرثةإلأإءادهذهشاعو

لرب"يرةوعهوددا،الناسصي!خ!"أ-وةث!و،الأرضبمجكاكللى-يادة"

.سوا)ةاالأرض

وادلم.،خ!قوالأ،يمانالإ:نماإ:دإ!االأءنهـذهةقا!ث"ثإنو

..واتصألا،ا"ثالأ:أءبود-"اإةءقيق؟الإِ؟إن

...مجالاوكاهلموس:ة:4أم!االإةالأءو)تضةءقما؟والأءا،ق

..لاْاكاوييأ"ءو،طاَتخ!:ةديألىاقثشحة؟3وا

:الأرصث"ألفدفاتجميعأفا-تأنبعد،أربدهاالتىالحديثةفالفدفة

الصلمةإح!ءاهى،لمةرقبلااللهبحهلالاءةصام!،ق!المو321باطالرس

ته،ءوبهدوحها-"واقعفىالى*فانليمههد؟4ور،ز،ومو45نفوز-انالإِين
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وسله:4وعلى،نيتههـا!وتهوأسر)ةسهفىءنيرأو

وَ!ا!مْنُ!3ُأولَئكَفِيُلممٍءابكلَا!،مُْيَننِ-وُاآ"واوَاَمْ"اأذِق

.(8216الأنمام-ورة).،ونولهُهْ

:تاطفوتوددفىو،ل،النصر،ابةساءةمهوعلىصا-يعلىأقبلوهنا

السبيل.علىفدلنى،و-داَلاثشكراً

ءاالفاء-ورةفىتهطلىاللْهرقول؟"يا"ا-ي،للْهاطد:قات

لَهُتَبًيّنَسَ،بحْدِثِ!از-ولَةقِثا!وَلا:116و115الاَ:ينفى

ئمَ،-عَنُححهْدٍوَلىومَا)4ِوأؤْءتِثنَاصَإِءليِءَئرَء-وَ""،ا!ُ-دَى

ذَلِكدُونَسَايَ!شِرُوَ"ِكَ)ثسَأَنْثرُ)لاَاللْهَان8مَصِيراَوَسَاءَتْ

."بَصِثدألاَصا،صلادْزَقيَفْهِبِاذإشْرِوَءَنأُيخشَاء!ضَأ

عن-رفنحرفأوا،عنهصادءن،إ-لميناءوكتابآنالقم:ياصاحى

بهدها،يأخذنيةكهاالإنساهوكتاببا!،فيرفواالإسلامءقحادهد،منه

...غيرهبكاةازلا،ءابمابو

الصاعلأن،جقوزماندصصاع-ولون!ةكا-آنرا)5إيرو

أنيصحلاوالقرآن،اصكلا!ذامن!ثىءصمعيتمثصألذىو5!لدكل

.ةسانوإت*ابمصقيمعو،هويش!ليحبأنُبل،وم!نكلزعانخيثص

ا!إ،م!رومانز)كلصالحالةرآن-نلوثتو؟-لهنقوأرفىلالمصحاهذوعلى

كل،فىنم!اى!!!،حالذى!واقرآنا،،بمانوإثقينصزةولأنيرب

.أسانوإخءكل!دلم-وُوءقكلزءاناُضه؟"حالةرآنأو،وم!نزءان

اللْه%لاتاكونوا،إ-طورةااللْه%لاتؤثو؟الثه:عتابو5اقوالقرَثم
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ت!ثفيناوبة!رةآراقراأشلالذىهـوالأكوان"اقالذىلأن؟الأهِورة

لأسراربف!هـنامقداروعلى...آ"ا)!.لآيراتهـةا3ؤةت؟ونان3رالألاءات

.الإِلشانلبى!دايةً،كوانالأ%%تلأسرار-فهمتاربكر،اةوآناإلات

.،المسطوراللْهةرآر:نوا)حَوْ،المنثوراللْه:3وْن3ُقالقرَا.،-ت

نكلالمُصثلِحوهو،يمروكلزمارفى5،،14مهاو،ةمتجددئماا"ته%لاْ--

أءص)ئداالروهو،و!هرفةئقافةص)ئدالةاو!و،نسان!وزماكاوم!3

،وءماصرةئماداءديثةمنهالةلمسفةو،ا)فا-ةةأصولوةول،الملممفاغءنه،وفلسفة

،ظربحدإلى!ءاجاودكم..ومصرعصرفىوف،وملأانزمانكلي!

وخثية،عملبمويما!إو،وعبرستنها!اتوا،-إِزِوأصالة،بمرو-ذرفى

الحالمين:رباكْيخإ

28135(.،طر)-ورة.؟..اذُلَمهاهـءِبَادِهِ!اللْهَمَجثىإن!ما..:ةلأِ*

ةِّ،رَتِئدِئِروعُل4ّبِآصئايَرةُولُه!رَأتفمِافِاسخئونَوَالى..،

.(713سرارلآ-ورة.)كاا!نبَابِأوَلواإ!.كرُ!سب!إأ

الإِسلاصيهَ،!لالدرسةيى£الو-ارصىبار!اكاموا)قرآ!":عما-ي؟/َ*

،اهـبماوءذ!ةعزرلجيع،ئهااآروتماهاتجاايعبمةى،متماةياإلىكلدهامن،صطما

.وءكانزمانكلفما...وؤإ-فتماوثةإؤقما،ارة!اوعورة!ام!كللْى

"الإِمىلإءفىالفا-فة،أو((الإسلاءيةالفاسفة"كانتهذاوعلى

.؟إلاتقومولا،القران!نإلالاتسض-د،الدائمتجد!مافى

الفدفيةاءالَارشيمدائماالقرآنءلىضذُمرَأنمنلابد،أيض!هذاوعلى

أةبرها.ةقد؟3اطرصوإن،سبقهافقد؟هاأقرةإن،واساصرةاطديثهَ

ؤوقارتقىإذاإلا،ادعاءألوارءن؟تدأنالإِأصانيتطيعلاولكن
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...ك!!أفا-ة،واافنواالهبرئمهمماتجميمعلىوأضرف،جميح!الأرضقم

الديئ،فىتحدثأنيريدالذىأو،الديئر-لعلىوجبةا5وءن

...إتض!!رونايأخ!ف-يث!نإلايبدأألأ..،يقينووصقتخصصءن

كلفى،ويشاعتذاعماكلعلى،الاطلاءمداومةءنإذنبدةلم!

مختلفوفى...الفاسةاتأوكيراكةءول..دا-خماعفىصأو،جا"مة

.وا،قافاتالدلوم

وتفءيمد.اتجاهٍو،د-دتخطيطمنبدلاوذاكهذاوقبل

والهون!ر،دفبم81فإن؟وشديدقوىاءلَبهيد،والشوطَهذاأنومع

الخبير.يزالهزاللهمن

أسلتالآن:وزركعنكووضع،صدركالنْهشرح:صاءيظل

سقاءوإلى،النه-"ورءايكوالسلام،الثهزكوأعا...اللهاكقوّ،و-لتّ

...البناءاكأ-؟سعظ،بناء

،الخطابوز!لاطح"بىِّوعلى،اللْهورحمةادلاموعايم:قلت

.والصوابوالرثدلمضيرإوزقاوالله،الكتابهذامنالثافىالبابوإلى
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لأاثصهابى

القر2نهنالقواعدتآسيس

يدوصبىاصإه

.ءوالبناالأسيسحلمرا:المةد?

.ابوالصو،قاط:لالأواةمهلا

الهلم.و،حلا"طا:فىالثاإفمهاطا

*وراجل!وا،الحةل:لثالثاالة!هل

محير.أةةاوcاظ)ق:ب!ااوالفصل

فىةلمهراو،ينلها:مس!اظالفصل

.ةرلحضااو،ن)ه1ل!ا:صالسادصالة

.والتطور،الإعلام:الساتافصلا

ددو:اظاغ!ة
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ال!ر3نهناءدال!وتأيمهإس

يدو"جدتجا.ا

مزساةا

والبناءسطشالهأهراحل

والأبحادَرالأغواٍتحددأنمنلابد،تسطعأنقىيد-ديدةًفدة"ان

المضىء!-يزوأن،اباخواوا).بابالسّرابزكأّفوأن،والمطلع

يلع.وماوالمنير

وو!ح...ا!ظوإ-كام،المهىقيديدو،شةا)ةصا3خضءتومنلالدثم

يهونماقدإزالةو،غاوشى،!إ-يقهاد)،-لىواإطارقالثلاثةهذه

.تفاءأوفرتنا.ن

تقدكاو،الحدلييسالمقاءإرسا،،الفطينازإواإ-ياءءنلابدّاَوأ-ير

.الغطاء"نَقىاسااءنفالكثبهد،الآراءمنضجالنا

-ول،وقيرريدبحثإلىنو-4أن،اط.يىالهزيزققيوزو-نحاوالا

الأصثلعلى،-ديدصنياسإقاواازيئالمونضبطوأن،..ا؟ديدالاتجاهذا5

لكل،رأوقصو،اَدُور:الفلمهفةءلهةطاَتمههيى...إفيداوالفاغ:321

ة.يئبتونسفدها،يةوةوسض"رااءدقوعلى،اةفيروباو-ر!سد:ةاطياءالات

...نسانيةللااللْهكتابالكريبمالقرآنسن،البشرثةا)طاؤةبقدراطْه

إلىةةطبيرالذى،ا)-لميمالصحهجالاتجهاهإلىنو-4أنمنلناولابدّ

المة،ءدأمامناتضلأو،السبلبناتكوىلاحتى،مستقيمصراطعلىأةرضا
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الإنسانيةالأؤ-كاربما!زن))ى،الةسطئاازالمونضعأنأمنلةالابذثم

اد!كر"نبأصهولهااطهاولنر؟ءإحهالزدأو،15لنرد،يةالبشرالطاقةبقدر

الغربى.التهعيرءنأع!ابهاأعناقبهابطفىأو،الإِنسافى

والاَراء،الإشريةبهافدغائا،ا.رلاالمةاييسنضحأنءنلابد

اللهفِطرةَد!الإِنسانيةعلهااالْهظرالتى،الإ!يئالةمأرةإلى،"الاعتقاد

فى،تمأ-ياءالاتكلفى،بهـأنيةالإِة-ااممهمداكاىإيهاءالفاسفطَرالتى

،4وال!صلهره،11!ماتهاوتخصفهاوألواأثكالهاوبمخ،وجاعاخاأفرادها

...يخيةوا!عارال!يئ،فيةوالثقاالفاسةية،اظلقيةوانفسيةا

ابنياناهذاتةومحتى،الملأسسوةةمّد،القواعدنؤ-سأنلابدءتنهء

ورثميد.قوىس151على،الجديد

وصلاحهي!االمواد-لإمةمننه%كدأنمنلابد؟البناءفىالبدءوقبا!

وضرفاتهاأمأك!افىا3ووضه،إءكامهاوباخ!االتنصيقمنلابدثم،لهناء

ثلاتءنلإلمحامهلابد،ةوىكاءكَبنيان!لى.8.وة!و"اابهاوأبرف!اوض

مراحل:

ياتبالةو-ش؟ادا-د،ى؟الةواءدتأ-؟س:الأولىالمر،لمة

6والانهياراتقباتوالهالفجواتءنالأرف!تطهيربمد...والمقاصد

البناء!ارلاحتى..ةويةأ-سوعلى،ابتةثقواءدعلىالبنيانليرت!ز

011-701الَايات9االموبةسورةفىونهىوأمر،ا!زةاربلذ)كنبهوفد

سبحانه:قالحيث

ارْءَادًاوَإلمُؤْ!نِينَبَيْنَيِقماضِرارأوَكةضأوَتَقرمَسْجِداَاتخذُوا"وَالَّدفيَ

الخستقَ،ءلأَنَاأرذإنْوَله-لمِةُن،قَنلُ"تلَهُشَرَسُوالثهحَارَدباِن
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إصصدٌ،ابَدَاذِيه3ِْتةَلاَ،ئوتَدَ!يَأذِإِئهُمْإشْ!دُوَالنْهُ

زِيهِ،ة-يهَءَة-ومَأنْأَ!ةيَو.مًأوءَلِهـن.ا)ئفصوَىءَلحَ!أ-شَ

عَلىبأْيانهُكاَأَبًأؤ-ن8ْالُمماأَرِيئَيحب8واللّهًايَتط!رُوادْيربونَجالرُلِي

جُرُفٍشفاءَلىَبآ+بَانه"أسسثنْأمْخَيرورِضنوانٍاللْهِءِنَقَقْىوىَ

يَزالُلا8الظَّأفىِينَمَا)ةوىشدِلاوالئهُ،-7"مَنارِفىبِهمأْئهـارَهَارٍ

،ة-لموُبمم-قماَّلحَأنإلاَّ،ة-اوِبممفِىرِيبَ"افيوالذِىَنُهُمُ!بت!يَا

كا.صلايمٌعَلينموالنهُ

بتة،ثانةت،را-خةةوية:وأصوالهالبنيانأكلدةا،ط:"ةالثاحلآال

،أركاة،زءلمهت،-درانهءنلتشد،را-ليةاعدَوةو،مح!ةعلىأسىٍ

.أ-كأْاؤهوتماسك

دةالأكلبيناطيطانو-ثدت،ءداالةوبرغ؟)نالجدرتث"ثلى:المةالثاحكالِ

الأءنوبالسهادةإيىالمهتدىويحرط،والاطمئنانإمحنوت!لمح،البنيان)يتم

...نمألأاوارلأعتقراو

،،+

الحلمءنأوتيتموما،؟علمءنأرب؟ناوما،اللْهبتوةيق%اهدينوتحاول

كثيراَمنَنزيلوأن،وثبمابأوهامًعاىنرُذَأن005،قايلاإلا

:وخيالاتضكوكٍ

المفكر.هوأنهيحسبرهو،التةمحيرعلىأوالتفكيرمنالمفكرَتخرج

.الإِنسانهوأنهيظنوهو،نيةالإنساأوعننيةالإِنهاءنالإنسانوتبمد

الأ-ستلكهو:أدقوبعبارة،ينالموازتددويهسالمقاءذهوتدور
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هادية،ءنار"يئفىنجهإ!اأننستماج،واضحةمحيحةقضاياءلى:والقواءد

بأيديناتاْ-ذواتيصد،لىاهادنةتصلبناإىباراتٍفى-بإيجاز-ونوضحها

ودهعأ:،أرشدإلى

.والصواباطق-1

واللم.هـكه"ا-3

والإِنتاخ!.المةل-3

!ير.والتهالخلق-4

.4إ+رزواا)د-ن-5

.طضارةواةسانلإِا-6

والظور.اللإِ-لمرم-7

القواعد.وأساسةإلأساساءدةو؟!؟اطقلحمروهذ!

ء،!!

الجالا!؟بهضعلىاقحهارهذالتطبق،ءاولاتءنذلكبهدإدلاثم

ومتحز!صةءفكرمكلأءا،يقا)طر؟اكدن!،يئفيوالدحه،-ةافى،كلإيةلةمةكأ

منأم!تمدأنةالنْهبمَوفيقنحاولأنمنبدلاأقول...ومتفلسف\و-؟يم

،يمنوزمانكلفى،تانال!4إلهيرتاجو"الإنسانبهيرياءاكل،انالقرَ

:الماد،ةللقلسفةنمهدإنتازقلشئتوإن"والألوانالضقافاتاخةلافوعلى

المفاقي!ىالتى،القرآنيةالاَثاتمن..وا؟دليةيةالنظر،اليةوالهالدما:"

..نيةوالكووالطيةنيةالإنسا)،ياتالحقة

..تيَقنْتُموءَاوجهاوسلّئتم،اعدأمامموالةوالأ-سهذهصتقرتاماافإذ

...عنهاتحيدواأوةيهااتفرطوأنصحلاو،وتؤكدوهاعروهاتتأأنو-ب

http://al-maktabeh.com



--913-

ءايها،ايشهوتة+اأن-اطقأواباصواأصمأعالئموقد-!ببل

ةيها،باالصويمدتأءلى؟وادتاوو،"خ!اطقباااص!وتقوو،بمااوتهـسكو

...امالمىإوا)سلام،فىالإنسهاالأمنارلإفر،وتحة"قها،ارماإةرأجلءن

:،لالذىالمؤمنالعربإمئاعراثوقىاللّه3ورص

أ،-5يةًكلُّ؟اللْهِعِرفىُ:اطق

ووِقاءُ،لهحَم!ةالفوسَبينَ

.ا)!وابإلىةود:الأصهليبىرا)5الةعرهكذاو

.اطقإلىي!دى:الصهادقالإِسلاىالذرقوهاكذا

يالهـثُدىأزلإأالذى،الحقاطكيمفىء-إبه،اطقا)ءاإ!نربيؤول

!امأَالذينالهلماءءنص؟و-!عليهاللْهءلىا)نييينخاتمعلى،اطلَىوديئ

:4316أ-5رةسوفى...الهأاللْه

،اطقهوَرَتَكمِنإ):كَافْشِلذِىا%:الص-لمَاو!واالذيئَىوَيَرَلا

.،4يىاطَال!لثكأصِراطَإلىيَمندىو

9دورص،رفىا)*زةربقالكا؟القرَانإلىا-ةيو!لماّا؟نّوحق

:72ا؟ن

عَبىباَ،ن!قرآحِمهتناإثا:،فقالواا؟نمنذَفرا-ةمعأز"إلىّأوحىَة"ل

.((أ-دأبرئنائشركولن،بِهفىآت!ااالىّث-دِإلىيَهدِى

يه،،

ةد-ءلماالةإ-ةة-9)
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ام!دقا"لباب

لاوللمض!اا

والصوابالحق

اطق.-ولالمامألاشلإف

واكل!تضاعه.اطقلفظعص!ولة

اطق.بهيقاعىالذىالميارفى-تلاف!3لم

اطق.إلىالمؤديةالطرائقفى3إ-صلاة

..ابJ'ااكلدائمامنهق0&

فارسبنا.افى3الأصة.؟فىابش:ثذالأئمةوعند،المربلض"قإطق

.ابوا)!واطقبين.الأحكاموفىالأشياءفىإطق

اءريم.اا)قرآنأصواب،نوااطق

وا)ةرطاسالواةحديث.عباسوابنعر.والحجرعر.كلرءجوز

.لالىصواجهاد.مهولوالر)"سالىا:اطديثأفهملمةدماتا!!ثهيى

.والو-ىابشريةايخاو!سلمء)ء4اللْهصلىءد

الكريم.القرآنمن:والأص،الىوخ

و--ءيفى.،يىةعو:أصاتالنْه؟ص

.فنحاو،ققصا:أصاناوسولأعي3

ديث.اطءناستةادةااءدl،و1

والمتشا؟هـ.،اطع.والظاهر،النص.الافتراقحديث

الفرقعتصاأصباب*ا!رق!تحوتأسباب

3كأ-تافى.،واكىالأثء:ال!نةل51بدانالافتراقحديثرد
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والصوابلحقا

من،والكئابوالمضءالمينإتفلسهيناءن،أصابما،قالحىلاأصاب

الطرجمْه؟فرءم،،ا-*أباهاللهأفىل-ئ،بطهوءنالمم!يح!.لإدة.ل

ويهذب،الصدوريشرحامإلى4نيالإة-اتسارءتو،الى!بوابهوندمنوةتّح

...بلباالأواصىِلةوَّباصذوثأ،القلوبيئيرو،مىالةو

كلوفى،!كانكلوفىزمانكلفى،الإة-انءو،الإنسهانولكن

ظِاسا:كل-ر-وفى

.وأءل،ضلّ:الحاقلهوو)ءس،بهةلها--تكانهأظنإن

.وأذل،ذذ:ا؟ا!لوءو،بهلا"امتلاثأنهف!مإرو

.وأغ!!ّ،غَل:ادفههووهذا،فىلىة،أوكيرٍبئةلىا-توإن

"أ.-طةَىا!فَالىَ)ناا.كا.:فيالفيولها-فه*هـأمىو-ب!ان

.v(-6916العلق-ورة).كافَأا:تَت%ش

كا!اطبلا،كظممةخ-ولٌلنظهأن،،اطق"أصفىوالحجيب

والنطق،ا)!تافظ-يثءنالمم!ولةكلمن!.!كلل3س

...والعمقتساعوالاالتطبيق-يثءنالاءةةاعكل!نمهاكلممتنع

إليه.اوتسارءو،ال!قدالفظءاشا)ةاء!ماثق

*..حولهاوتصارعو،الحق"مهى؟يحاورالمةمحرزعوؤفا

...نيهمهامنيثلجئاا؟"،وقيأو،مدلولهمن!ثيئاايئمىةوأرفىون

خاصةً:لأضهموأدعاه،والمتتةو!والباخاءوالأدباءاحالاءاتناوبه

...والمةفلهةوروا)فلاصة،طقةالمنا
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خه،وباطلحق،وفبم،،.حقوءدقحق،وواجبحَقّ:كلرا

...تحقيقووحةيقة-ق،واغتصاب-ق،وخماأ

وحقيقهَ،وماهيهَوهويةوحقيقة،وشريحةو-ةيقة،ومجازحةيقة:وكالوا

...متحهقبهاوالحغبتةثاالأثياءئقوحقا،عرةيةوحقيقة،عقلية

وو!،حقيقتهوعرفتذيثتحقةتو،ا!ائق-اةمنمو:و،لوا

وهناك-"لمثوهنا،حقكمنوليس-قىءنوهذا،الأمورحقائقعلى

.هفلانحق

إليه.الوءوليد*ونفأسارءوا؟"الحق))رجالحلاءتَعنسَمئم

ءتْرميدونوء-ولهمن!صأروعوا،-قرطرالفلا-!ةرا!عاه

بذاكلهملمتقر9لاواملىابايلىاوَصنلاَىِيدّوكل

الحقّ،هىالتى،الىلاثالإنسانيةالقصيمِإحدىإنه:الفلاسفة،ل

.-والجال،واظير

ارةيم!هذهمنكاواحرينالذَ"أناءةبارإلى3متالقليلوذهب

...القيمذه5جموعهو،الدين"ب!!:منهمالنادرالأقلوقال

الدين!كلوهوالإِ-لامبةمحروىلأن!مكااينالث!لايفهمونبيونوالغر

افْهعندينَالدإنّلا:اللْهءةدالدينوهو،الإسلامير!مونولأ!هم

!الديانالواحدع!موهو،بالقرآنيكفرونولأ!م؟،الاعئلاَم

...اديناكلهوبل،دينكلعلىوم!منامدد،و!طملاأقى4

أن-شأوأوبستدلواالدينفىيبحثواأنالحقلأوالعلملمميبيحفكي!!

الدينكلوبالدينلدينلأن!آ..13ضلواقد،مالد-لىعنييحثوا

...وكافرون،وراضون،منكرون
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3؟أ411غيرair.يفتقدولةأو؟أهلهعرمننهيطبوالدينبأهلكيفثج

...كاالبَثَرِنذيرأ،الصكُبَرِلإ-ندَىإذياَلا

.(36-35174المدهر-ورة)

،...ءِنُمذكِرفَ!لْإِدكرِا)قرآنَ)صززاَ"وَلقذ

!!33،(54104القمر)سورة

ق-ناك51:او!ا)،ومنالزطولعلى،الحىَ"حولال!لا-فةتصارعثم

.أأعىَأسهفيو5أم،مطلق

!؟4ءةيه-ثالوصصاثلأىِّإو3ايهإالوصهولفصفحالكلوعلى

!؟فىوهتوث"يقطروأى

ثُ+دأم،يةز"3تاذافىتههـ"أدهو:اصيووت!ا"الحق"قاتةاذءوثم

11يةوالغاالو-ثلمةغيرلةىءو5أمأغايةأومدفلتحقهيئوسهلة

ا.أجزي!بمءأصماأم31أقربا!لىلإلىهوأوأسواءوالخيراطقما!هلثم

!؟قهيةاكasابستأة،يحالص!أنأم11يخمةأ

الاقياهات!هذهفىلمينالهرمن"المماصرونةكاوثون"الحدَساروقد

...فزراالافيرافات"نا!لميرواوزاد،افضلى

نء،اءيةا)-وز-مأ"ثاراتفى-،روازدأشمم،يرمحهمالذىدكنو

ية،والفرد،الوضء4و،الماديةبهمفاْحاطت؟أدرئةولا،يةءِنادِو،يةعِنْدِ

منذاتهفىالثىءءهرفةكااؤحروا،إلمطقباطقالقولوأنكروا،نيةوالأنا

...ية:نيةمعرفةذاته

ء33الفيا-وف4اثإيطهكنأن؟رنالذىالمميار-ولتفرقواثم

...يةينأو،،حق"إلىع!وللو؟المتلسفأو
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-ىْ"،من"يزكلز؟ا،ءِةدى"،دىةر"ءنهمحدواكلأنوالمدهـش

...،يقين"منيدءيهة؟،ءِنادئ"وثأأنائث!و

ء،أ!ريةاللا"وأعلن،لموةفباكاتفىاقدمن!ما)!كل:ير؟نوإن

.الةردير"إتاييسابحضيحممأن!اولأو

ئما)خمازنةكولما،م!منمفهءصرولائدمن،لم!كمبأ!ثَ!:لابلنضسو

...أمتهمعنبهدُ

حد!اكلإلىيأ-ءونو،فا-فة)ثقوسا،4نمصؤماكأبرومالذثنؤلاء5

ا)سابمقركامفىعأ!رت.ء-رؤِأوحرةلةومهتكر،لمدرسةمؤسسأنهمن!م

...ءثرا)!تامعالةرنأولفىنهملقتنم،عشر

،"-"ءندوةفالذى،م6261فىاكولإِفيلميزىا"نببحو"فهخ!م

...الهةلدونوفو...بت"قيرإلىتطاولثم

مزش؟وءةل--4فىثكالذىأسىا!ةشم0165"!بمرت))وء!3

الهةلمطأءنساطذوأ-ن!)+ةلاإناح!اوأ"سِاطَذ"ألى

لاسير،والحقلالحسبينجعالذىم4089الألمافى(("كانتوء!3

ورامهىاءنهوووف،بةالهريجرانناركا؟و:نظرهفىالحقإىبالإنهان

بأحدويدغ،بالم!امين؟سك.،الجواديئالماهركادا"!-زكل"فى-

لينقتة-وافاقفىبةالمرلةسير...البغلينأصدفىب2يا1،،نيناط!ا

والضل.اطس

،ةظرءفى،اطق"بهيقا-أن؟حنالذى،المةياس))فىاختلفواثم

واءطرعت؟ازيغءووتناحرت،بتواضطرأيديهمفىإةاييسافتضافرت

مق!مى.فىايةثاكوأنمخهمجاء،حاولأو،ءة!اسإلىم!مكلوذءب
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عا:!ثهيرمماييم!!مأكثر.نوكان

.الو!وخمةءإس

.اةف"اوءةياص

ايهماية.التجربةومةياس

.i.اط-اضابرةومهثاس

ثة.الواهأح!!مءخالاتساقومةثاس

اطق""يخ!يخاطونأ!م-اَبميهعلى!ؤلاء4صلاءظةقيبالذىل!نو

-يعاأوقهثمماوهذا!كااظطأةو،الهاطل"بينولايفرفون،،بو"الم!وا

،الاء"تافو،الانوافإلىسيابهموأودى،الاضهطرابواظلمطفى

...بطخالاصاو

زطرقاللْهأنبةوةءقولولة-أ،ابالهسفىي!ي!ونلاءوهؤهؤلاء!لة!رك

...بالوءااط-؟يمءن!دىًعلىواعدا)ةهسلةؤص،الأبواب

،ا)!وابكلدائماءة"اطقأنَهو:الاَنقاعدتهؤ-س4أنيربوالذى

.اطقبمضإلىيؤدىةةررابا)مرواأم

بهءةافى(698-074ص)الجرجائإليهذهبكا"اطق"لأن

هو:"يفاتالتمر"

الةاإتالشىء!و،كارهإةير-وغلاالذى،حمقيقةالثابتاواجب،

كا.ةيناوثظعاَ

إ"يمم:ضلىيدلوا"دأصلءلىتدورإن!اأصالةالحريباتفىوالمادة

:،إفةايرمقا3ءمضلاكتابهفىهـ5931)فارسابن،ظلوعصتاكىء

نقيضفالحق،و!-"ا)!ثىءإ،؟إمعلىيدلوا-دأصلوالقافءاول!
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:ويقال،تقالتلةحسنو،اجالاصتضردةيروإليهفرعكليرجعش؟البا!ل

،..الجازاتمنذلكغيرإلىوشب:ك!ءُا)-خا

كا.الفرآنغريىفردات4دافى2055سنةالأصفهالىالراخبوتآل

ولهذا،اطكةماتص!ميهإسبماباسىء1لمو--ديقال؟علىأوجهيقالواطق.."

ولهذا؟اطح،مقتضىبحسبالموجَدفىلمقال1)ثاق00الحق!والتافىقيا!

،..حقكهاللّهفىنليقال

الأزلىالدائمالثابتالحقالمو-ودهوالصر-وداتمنفألحق!ذاوءلى

..مكانولازمانيُحدلاوالذى،آخرولالهأوللاالذى،الأبدى

..طلقا4الوجودواجبهو

بطلقأنيم!نلا؟،هذامنفيىهءلموقأى"!فأن؟عنولا

فىالمادةحق..متغيرةبم.ءاا.لأنم.ئفاتءنالكاأىكاىعلى!ذامنشء

وتتغير،صخيرةذاتهـافىاك؟ذقةاطااو-ئ،طاة"ُإلىآتض!رو،متغيرةذاتها

..مادةإلى

..سبحانهوتهقدستحالى،ألنْه5هو"إلحق"؟فإنأيضاَذا5وعلى

الحناعربميعءنغيرهءلىتطلقلاو،نهحا-5ئهأعامن31"فالحق"

نهوسبحا،تددلاواحداطقلأن؟تاتالملكووا!فرظتو،كائناتاوا

الأحد.الواحدو5،نهصبحاو-ده

..فبهأ-ديةلا؟ءتددأاللهْخلقهقد،نه-بحاإدئهغيرثىءوكل

:15194ياتالذارسورةىنه-بطلظوقد..ءلهاتفناءلامفتقرا

+"تَذئجروُقَا-ئحملمزَوْجَينِخلَةننَاشى"شْصِّوَلا

.131وت!ص!واوبر:و،ءالحلااكرتدو،أملماتذكرةلأَ
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قيثناَ،و"ط!ابتالثاة!و؟،الاْخبار"أوكاأالأ-كام"ءتاطقأءا

،فاتوا)خقا،ا"إئاتوا،الالأ،وبئخير،ةخيرلاالذى،غأاودامطلةالصسج

الأ!عنةاوألأزكلة،بتغيرأيضايتغيرلاالذىهو،الضظرو-!اتواختلاف

...لوالمهيروالاقيا*ات

كه،أ+لمأ"ةاغبيده!ءيطأعاعنإل!يصدرأنيماكنلاوهذا!يه

..واطساب،خإروا،الأصو،والخلق،عاطله:شه*4الغيبومفاغ

..كااطق"اللْهمنإلاهذاولايكون

قبمأرثإلا؟ةه"!عولا4-ةثولاو،يةفردأسالميةولااطقفىزلمإسا!ذعلىو

ليماسبا!،اصهط،ءيةكل!انِإلىءخلاظبايةمالالااأو،الاسه*ارةأوالجاز

.4نهالإة-امقدوركاقالحقالأ-ءم"إلىالوصول

يرولايته،ئديزولايةة!صولأ،لمب*ردولا"ربَة-؟لاالحقإنّثم

ء-ة-5لي.الحقخالخطأوا-حمال،واحدظطق..ليتبدولا

..والفساد،ءولاش!كاالفهلال"و،(،طلاباا":هوالحقبليقاوالذى

اخرض،اإلىيتوجهالذى،ا)مه-.-جِفب!ااط-لحز!و((ابا)!رلاوأما

،،تجزءقثصيبهو

فاتلثقاأوا،تابيئاوامنةزلأاخهلافباابا)صو!فتلفأنمنيدفلااهذوءلى

..وا)ظواهراظ!إ!صت!شفبمقدارو؟والاتجاهات

املم.ارمةدوو،نسانالارءقدوفىالذىو5هذاو

،نيبوالمصلىكا؟يةمددو؟يتةةصويتزيدو،يتحددويفكثراصوابوا

كيد.أابالمهومما!اطأواحتمال،ابكثير)مهوفا..نيةفقمهوفىيدونيزو

http://al-maktabeh.com



-014-

...ا!-يرةالكامة-ءرف!"1)علم،أنعلىاص!أجمع!هفاومن

ا)مهوابوا-تمال...أ،!مآفىوءو،ا!رطأهـوا)صوابيقابلرالذى

005-ودصواظطأمع

5!8

ودارت،صةrefاد؟ريما)فرآنفى"اطفث!)هظوردوفد

ةشير،إ*طفىامنعثيرعلى،عية285رآنا)4فى،اطقمادة،

قى:يرأة؟بىضماإلى

لى:-*ا-وله4وءة،-ئألىالئْهءأسيأءنا-3-ا

،(011412ط".)-ورة"!..اطَثْالمَالِمثاللْهُفَة-الى،

.(161231المؤ!ةونرةو-و)

.(6216الأأطم-ورة.)"...نيِّامَوْلاَ!اللهِإلَىرُدُّواثُم،

.(03211.شيوأ-ورة...،.تَقء1ُء3ُارَالذُعإذَ!

س.يمانه:ةوله4و"إ؟4ةصّواللّه41قضىءا-2

،.إِث-ىءنَرَةضهُولاا"ِدُوءِنْعُورَلَذيئَوَاألمِف،بِاطقيَقْة-ى"وَالئهُ

.(01402غافر)!ورة

5(6/57الأنهإم)-ورة"..-اررَقَّضٌّ/للْ!الأَاط-كأمُانِ...ء

:شأة"-لقولهومفه؟ا!ه%)تقُ-3

اللهَألت،!رَإَم.،أَ

.(11491إبراهيم-ورة)

0005قَنَجبِا،الأزضىَاذ!واتَ-،قَ
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."اَئدَونَمِلقَوْالآيَاتِ:اطقُيئَ!اىُءالاَّذَ)كَالثهمَاء،قَ"...

.(0151أسيوسورة)

لا:إلىوبأ،-.-األلْهةولومنه؟و-إمءإليهالقصكعدعايهءا-4

12797(.ال!سورة،.)..ائه!نِالَحْقَعَلىَإة-كَالثهِءلَىتوَعَّله،

.''(129أبقرةا-ورة).؟...ايروَاذِا)ثِيرقِّفَيداسَأَناكَرْاانالر

النْهديئالإ-لاموأن،و-اعايهاللهصلىعدعلىأنزلوءاالفرَان-5

:-بحاةقوله؟وءخهاطق

9331(أتوبةاورة)س.كأ.اطتقَينِوَدِىَ!رُربِرَسُولَهُره-!اىِاذَا!وَُلا

.(92إ45"الجافي-ورة")..؟صِاطقِّءَإيمُْيَنماِق!ااكِتَأُهَذَث!

(،...اء-صاّ!وَأحم!تَابَا.ل!ا)يَكأوه-هـثَاأذَىوَا"

.(13593فاطرسورة)

511701(.الإِءمراء)-ورة"...زَلَا!قِّبَاوأَنزَذتَاهُبِالْ!قِّ"وَ

.،..ث-لحُ.رَسِنْالْ!قءجَاصِبئلمالنَّاكأُةدَ.أَ،كاَاياقُلهة

.(081101نسيو-ورة)

نه:شأ-لةولهوهنه؟الثهءنيرصدرماوكل،الأوَءندُ-6

.،إ:رَر،نَلاَأغ!رَ!؟نِ*وَ)-قاللْهِوتًإنْألأَ.-.،

.(05511بوأسسورة)

4119(..شبوورة،)سا،:يرِبنَ.نِنَطصَ!وا،إكَرَثِ!اطخا..لا

!!3511.يوأس-ورة،.)..للخَقِّيَخدِىاللهُةُت.."

.(8115اطجر-ورة).ثأ..)مححَقِّباإلاءَخِبماَالمَلاللمنُنَزكلَالا
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-"حانه:قوله4وتأاطقوالملكاةءاء"ايوم-7

17893(.انبأا)سورة((.-الَحقاذءَوْمُذَلِكَ"

.(36135ظناةاِا-ورة)،..لا؟ص!خاَاطنقذيَىهءَالمُاذُ،

"اُتهـُوجِيَؤمُذَاِكَ؟الضَلىالمبً:ةَيَسْىَمُونَلَوْمَ!

.0215،(قسورة)

.عية36ةمادارتد.،عية26ا)فرآن4قالهاطا!لفظردووقد

.عصة23ةيهمادفودارَت،تانعصفيهذعة"داظطأفظأعا

وإن؟وا-ررةصةًكهيمال!شالقرَانفىوردفقدأبا)م!ولفظوأما

.عية78الةرآنفىالمادةارتد

افظةي!اذعراكأا،4كاايقرَانفىاراحدةإرةا!ذهأن:عبمبومن

مملاةتة!لو،والمهقاظماورةتتهىفىاءدةووءدها2تقَضلمذ،اب1)صو،

..كاىوا)!واب،"،اطق،بينتاماً

وفىأرظهاحتىهـل،الملائكةجيبمبل،الخد؟تءلميعأنتؤعفىلأخها

)عنه،الحقالئْهعرنقولهوويبلغهيحملىباطقدائمامحوطوهو،مراةيهأعلا

يةولأنتسظيملا...مُبئَغ!بءونأنخكرءنقسهذاتمنقيررثإذا

..."ا)مواب"موإغايقولأنيستطيعماأة!ىبل؟"اطق"

إلى،ألحقافْهر-ول،القدساروح،الأمينألروح:جبريلهوذا5

يومنةسهذاتءنتكامإذا،الحقاللْهرسالاتيرمإح،آامْهر-لشيم

أقمىإنماو،-قا"قولان!ةطيعلا...اطقاطْهمنودإذن،اطقالقيامة

...،ابمصو،-:،لإن-يقولأن؟جما
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ة"الروع":السلامعليه-بريلءناطقاطْهقولثتدبروا

انبأا-ورةمن،اقيامةابوم،واحدصففىءمهجميح!وم،والملادكة

38178-93.

مَنفيَيَثَيكَذوُنَلاحَة!وا،لاَئِ!ةُُازوخُقَيُومكايَؤمَ

ا-يخَدشَاءَةَ.ن،الْحَقُّايْىومُذَاِك8َصَوابموَقَالَاشضتُلَه"أذِنَ

..كا.بم!حبهرَإلى

به:رنهظلالذى،سلموءلميهاللْهصلىلىالهوالنبىءد،رسلهعاتمءلىاللْهوص!

.ء.!..،لمّ

اطَقو5َُبكَرَمِنإليَنكَانْزِلَىا،1َ:الهِلمَتوااويئَالذِوَيَرَى!

.(6إ34سبأ-ورة.)كااقَيِدِيزِانحَزِاطِصِرَإلَىوَيَهدِى

تضْت5بِهِةَيُؤمِنوابّذَرَ!اطْقانةاذِلمأوةوُاينَأ"َاوَاِيحْلمَ!

كا.ثُنتَةيماطصِرَإلَىآتَوُاا)ذَّيئَاَلَادِاللْهَوَإن،م3ْقدلَهُ

.(23154اط!!مورة)

تء8

لرجاءوبالأصى،تقطرتمتماتوفى،وقينوخثوعإخْبابفحبىصاقال

...يملون-الناصكل-الناسالتألاَ:ولأنين

...البنيانأسامىو5وإنما،ابنيانأساسمازتمطهذافلي!

بنيانهوبل.الفاس.)ص..أساىدص..الأساسقاعدةهوفي

و!وحد،الأمةتجمع!التى..الحققاعدةالقاءدةهذهلأن..الأع!اس

...ب!قال!كلة

ثندغو..ظلافاةصِذقءيشتذُمايطَصريزول:سي!م!اتأو،س!اأماوعلىو
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ررلإفهوالااةفا!وارباشقااإلى،إتلملأفوواعامئتانوءه!فىالناس!صلحتطصر

،اطق-ولادصيرخ،والصواباطقًالأساسهذاء.زمم..نحم

..الأ)برابوتمددتإصالاثاتنوعت!!ما؟صوابعلىبأحديتفرقولا

ء..أ-إنإكلالإنسانوزدبر،والآذانالق!لوبانفت!تإذاخهـوصا

أراحو،ظهرهوأ-ند،صدرءلملأ4حتىءهدوفىكايتنفت!حىصاأصذش

.ء"ةة-جاماءلىوأكضاحوا-!ر،.4بإةمداعلىوأرخى،رأسهعلىكفه

و5هذا..للْهارد..لنْهاءد..وكلقوية!نهدوءفىيرددوجل

:و-ألء:نه،خوة,اءتدلتايلوبعد...لحقا

05دثهاَءر:ا!ا-يزأتأ!أ-اقإتحفبذلكةبلهذاطصُبقوهل

..قزرآإ-لاىءةحفىةلول!ن.نعم..ولك

افويم؟ومىَ:قال

:قال،مذ!بهإتمام.ن،1)نهممان((4حة؟ةأبو"الإِماماؤ!هىلما:قات

مارأىةلهذلمثغيررأىزهن،عليهلاقدرْءا%رآوهـو،رأىهذاتاكانِي

.،رأينا!الناو

تارأ،لا:004مذن"ية4فضال،4عةاللّهرةى؟اكافى"الإِمامأما

."ابالصيرةهل،طاْلت!تاورأى،الخطأيح!!هلابو!و

وفااذإ*د،أقامراإلىيسافرالشاتكماالإمامنرى،!ذاوكليقادقيقاتطبيقاو

الجد"فيصاقا)مرفىاشاتىاثصلىثم،ء3-اللّهرةى4حبةأبالإمام

أ!لاةايىو)،واجهاحنيفةأبويراهولاالمثاتىيراهواجبآتركو،باْمحابه

؟إماميا"تأممهأأمحابهلهيقول

..الإمامفاتِلىااءقىاعداَقىكتهولكن،فيتماواللهلهم:فيقرل
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..ب!هوفى،منهمةربةعلىونحن،قبرهفىحنيفةأب

يرغوأ،باعهاأتاريخايحتفظلمالئى-كلوجموز-والم!وز..شم

..شأنهامن

!6كلرمعالحجوزثمأنوما:قال

ءلمي!اللْهصلىاللهرسولت!رعلى4ءةرضىالنْهالخطاببنعروقف:قات

دز!1-ممأعلىعنا)نساءم!ريز-دألاّبهطالبةيما.وطالب40وءوخله-لمو

..يشدلوأخذ..ءضنالنْهرضىالمؤءةكنأمهاتمنلواحدة،اللْهر-ول

...الةاصوظروفالجتمعصالةبتير

يتوله:الئهلأن؟صر!أخماأت:قا"!ةالمسبدخرآمنعجوزعليهفردت

8طارأدةةإ-داهنوآيىتمزَؤجيمنَزَوجاستبدالَأردتم8إنو"

-(03ا4َالنهاء)-ورة.((.بِينماوإثماَأتأ-ذونهُبهة،ناً،ش!ئ!هـنهفلاتأ-رزوا

."كلروأ%طأزالهجوبتأصا":كلرربال

،عجوزاالهجوزبقيتو،المثلبهوضربكلرثة!ى!راربخوج!ذا

...المثلوثاع

صلى\اللّهرسولبمديحج-وهو-أففَكصت:عرذكروعلى:تالءا-ي

تضرلا-جرأنكلأءأإفىاللْهو):وظل؟الحجرتةبيل-عندوسلىعايهالله

ألا"كقبلةمايصطّكوسلم4علهالئهصلىالقرسولر%ثتأفىولولا،-نخولا

...!ر-يهتوو،!ريمانوإ،ركلفهممنشيئاَ؟ياىاحبى:قام!

فقها!م\،وشيخ،المسلىينخلهيخةوهوالخمااببنعرإن:ياصاحبى

نظرادرلمحتتوجِّه...ءيئالدرووأهيئالدعنث،-5صابهدذإثواو،كموعلا

وجميص،"تالةبوالسُّنةو،القرآنهةأةصوصاأنهى،أ-ا-ية،ء"ةإلىبهذا

(...يثةاطررا)ةامىفة-01)
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لامقلية،بالمما-كاتءؤمنعايهاتء!رضأنلايصح:يةيةالداهىوالةوالأواص

..هاوتنة.يئ،"االإِذطنو،ب!اوالة-لميم،ء!قهوصنبدبللا..اكطقيةبالأدلة!لا

الأرض!طولفىالمؤءنوصلولو،أءسأرده\منتيئاَالمؤءنيقهمأرور

منلواحدولا،لحهرفليس..عرإ"ارةأو،كلرف!ثمثا!إلى،،عرض!ا

علىالحتمالمفروضإئماو،ويدل!!يناقشأنأو،بمللويهترضأن،من!ينالمؤ

يمة:ل،أنعايهو-بوإلا،ا-:طاعإنالأصتبريريحاولأن،مؤ.عاكل

ءلميهوسلم:اللّهصلىر-ولهاللهقالةقد...بحرجصدرهفىيث!رولا،يسلموينفذو

بَرِدُوالاَخُ!31ْلَيْةشجَرةِيماَ!رَلآّئوكَحَئئونَيُؤْءِةُلاَلمثَؤَلاَوَرَ"

.(465/النساءسورة)".!لِميمااوَإ-لمًمُوة!هَ؟تئِماجًا-رَنْفُ!حمِمْأَق

النْهُقَفَىَاذاصُؤْصِتَتيوَلاَ،ؤسِنٍوَمَاكاَنَ":-بحانهوظل

.3!.!!أصمِناط-يَرَةُ!+3لَ!كُونَأَنأَعْيًاوَرَصُولملهُ

.36133(الأ"زاب)-ررة

خالالامهإلىالمسارء،إلى،إؤءة!ناوتو-،،إطيناغتدانمإبمذافممر

به،اللْهأ!رمالجيع؟/حف!انولاترددولاإهمالهـلا،والإذعان!شالففيذ

كاكلرnيطابو..اقياهأوصناقث"صنلافهمتراءىءعما،إياهاللهر-ولو!ل

بالا"مر،والتسل!،الأمر"!ةهذ:كنالمؤتسنفردوكل..المس!كنجميعمن

وليس،الأءروتبريرر4الأة!ماؤمناتطيعأوإنْحتى؟للأء؟،الإذطن

.،نظركوجهةمن-طأَولوكانالأمرنةذ"...الأمرءلىإلاعتراض

.."تهظلْملا!،تهثم!ولو؟زر!و-،3الا"مر!ذِّ*

ين،الحسكرثيخوءر،يةالهسكرامرالأوفىخصوصاَأسا-هـ،قاعدةهذهو

القاءررهَ.هذهروناءلاءىأخرىفاعدةوهناكثم
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ةوة،!،4كأوداخ،كانصثماالا"مرَزبر":!الا"خرىوالفاءدة

بمذاالآءشلا"ن،اراصنواالمبرراتمنت!-طيعءاظركو-!ةمنلهءالس

.05أ!ينمحيمالأمر

ءنمما.النْهرضى3ع!)«تمههاوأ،((كلرلابدأهما:تانعل!القاتانوها

سهزفى!يقولأن؟محر!ةأوور+كرضأظرو-!ة!نربما..كلرفةال

فرلاوهو،اطءر!ذالةةهولماذا،النْهبيتفىدالأسوالحجرعن4زبلهاأو-

حيفة؟روإلاْ-جأالأوثاناوالأصهةإمتقدتسم)الإ-ألغىوقدثمI-نهخولا

د)هليوأىّ؟اط-كمةوما؟االأ--ارمن-جرو!واط-رهذاتلقلهظ!

فأهـاد...؟رهاالح!.ويفل!لئهأمرىعال!لىعلى...؟ر!روأى

كةألأءلمإفىوالله:المةالبلسان؟اقالالملأرو"تهإيابةةسهافىبيةسأنسر

...فيذوالتهالاءتثال!نفلا،دكانملاال!نو...تنغلاثضرولا--ر

..."قبككا4ثقيلاثوعهأءإيهالثهصلىاللْهر-ولرأيتأقولولأة

حكلالأصليبرر،وجههالنْهكرم"طالبأببئكاكللىزد-لوصا

كلانزكلفى،ادفيلج!خ!سروتهإيم،عرو"ةمهد،كلر"يه-وي!لمنهلأ،ةقو

...وزمحر3خأى"سهوىوءلى،،كان

فا؟طت،لو!،3سريارِ-!ض!:ل!رعنهالثهرةى"ءلىل!فقال

ياصر،كاصَ":"علي"لة؟الأصيرتبرمنبدلابل،ةةطالأع!لمنفيذإسألةا

كا.القبامةآشوقيلمهلمنفي"!دنهلأ؟:ثةةلع!يرضر،الأ-ودالحجرأإنه،اللْه

...اءلىةتأللْه:ياكلركدرّلق...3!ر1الله:-يصراأطاقاوهنا

.؟.!رصب-وو!ذا6كل.شأن5ذاكانإذا:و،لصا،يوف!ر

طلبهماوقد،والدواةالقرطاسصمألةفىالحقالنْهر-ولعنيخالفءفكيف
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فهزذعّرأن2أولاوأر%وأ!إطه4الأروتفهللابمءةالب،كتباالْهر-ول

...عرموقفعنالحديثقبلالحديثبنص

يةوله.كا،،ابخارىا"رواهرواعقثالحدأصأما:دصا-يفلت

الإمامز؟رواها)سلامعليهمرضهفىوغتنازع!ول"الشهرسهتاتلا

اللّهرةس3،ءببناللهعهدءن;.رلإسناالبخارىاحمايلبنعداللهيررأبو

:ظل،ةء4ماتالذىمر!"وس!ءإه،اللّهكليبالةاثمتدلما،ةالءنهحا

كلرفقال،رى)-ض!الاباءتاا-لحأكة-وقرطاسبدواةا"ةونى

-سيماتصإب،لو-خاءإبهةفىو-أء)ء،النْههإ!صألنْهرسوالاإن:4ءةالنْهرضى

ينبنررلاءىتوءوا:و-أ4علهالنْهصهلىاليةقىل،الأةظ5!رافْه

.،التنازععندى

الثهر-ول3ضابوبرْ،%بدصالءاالرزيةكلالىزية":ءبامىابنظل

.،وسأعليهاللّهصلى

بهكتاامأممةi1.Uته""ررءاسنابه"الىإةلى"-افىذلاثفا-تاا)ثح!،قالوتد

-ولالرزمنراوالكةفقينالمنابماتلثيرادهإءلقب-يجضتخر-اكمح!لوالملل

بهاوليرجع؟أفرقاجيعفى؟الأء"شبماتكلإ)يماخاير،و-!علإ،اللّهصلى

..إبا"يىالاءولالمه!نشهاتإلى

الاختلاكاتوأما!:مذاكلرطديثإيرادهقهلتإى3المثظلوةد

ءثهم؟النْهرضىحمابةالمهبينوفاب"وبهدا-لاماعلص"مرضه-الفىالوا!حة

الش!ر،مرامإظمة:مغاء3ئ3ِ،ن،.ليكاا-خ!ادث"ا-تلافاتفهى

كا.الدينءناهجوإدامة

لاً.أؤاطدإثأسءةقكء!باللْه:صا"يظل
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الاءمانةؤ!إن؟بِرتَمَه"اطدتثهـذاءف!طاهتَوقدْأءا:ءا-يياقلت

ياتهروابميممنهضحلاْ-ةو1ء4ارىوءرالبضطولفىتجىأرأنتقت!ينىالط-ة

.برة!ه"و،ءندهيثطرر11طذ

زعةصر،!ي!4فىمراتثلاث"نكثرأيثطداذأ5الهخارىعرروقد

ىزالمضكاتابوفى،الجزء.الأولمنا)ءأكتابفىفذكره؟4وكتهئهاأ-زعلى

...التامعالجزءءنادنةلسةابواإالاعةصامكهإب-فى،السادسا؟زءصن

...شتوعن!وهبابنءن،سا؟نبنيحيىءنالا"ولىاروايةو

...دَ:مرءن،اقالىزّ?دءن،القءبدبنعلىءنالثانيةوارواية

...محهرعن،هثامءق،صوصىإنابراهيمعن)ثةالثاوايةوالى

عبيدالنْهءن،الز،هرىءنءروية،ذلكبهداةلمرثاالرواياتهذهوكاط

جر(5)فيه"!الرواياتءنلةتركو"عبامىا)نعن،عُته"بنالنْهعبدبنلم

.ءباسابنءنأيضاياهوورَ،مهىو-ةداًنالثثء،علإ"ا-مق"ثط

،ل؟عهاسابنءن...3.صالأولا؟زءفىالا"ولىالىوايةونص

لم!بأبكتابفىائتو،لو-مهو-لمعايهاللهصلىلتىطاثتدلما،

الوجع،غلبهو-أعايهالله!لىا)ةيإن:عرظل،بحدهلات!ريواءضابا

ينبنىولاءساموقو:قال،طالاتكثرافا،-يةو،"سبنااللْهكتاب،ءةدنا

لطماالىزيةصاوزيةت!لا:يةولعباسبئالخزج،التنأزعص!ةدى

.،وإكنبمتابهو-أءلميهاللْهصلىاللْهر-ولبين

:ظلضاأءباصابنءن9:صالسادسالجزءفىفي"الثاالىوايةأصو

النبىضال،رجالالبيتوفى،وسلم4علهالنْهصلالنْهر-ولحُضِرَلما!

بمضهم:فقال،بمدهتضلأالاباكتالمأءخباءَإُهـس:،و-لمعله؟اللّهصلى

الئِه،حسبناكتابالقرَانوعند،اوجمغلبهةدوسلمعايهاللّهصلىاللهر-ولإن
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لميهتب:بواقر:يقولءنةه!3،واختصهواالبيتل51فاخت!ف

اخواأكزوافلا،ذلكخيرثقولمنموصنم،بعدهتضلوالاكةابا

كاشُ!وا:وسلمعليهاللّهصلىاللهرسولظل؟والا-ءلاف

،-المااوزيةكلزيةالىإن":بنعباسايةولفكان:افْهيىُف،ل

عةاب11ذلك!يركبأتبينو،و-لمءلميهاللّهعهلىاللهر-ولبين

.؟لغطهمولاخةلافهم

:قالكذ)كعباسبناعن...اااالةأسعصالجزءفىلثةالثاالروايةنصو

عرةءيمءرحالالهيتوفى،قال،3وعله"اللْه!كالهيحُضِمراطلا

:الخطابابئ

.رودهانفه!ولنكهآبملمكىبأهَمُّ،:ظل

،الةرآنعوءة،الو-خغا"4و-امعليهالله!لىلةيإلن:مرظل

بواقَر:يةولسنؤخم،اواصض!والبيتأءلواختلف.ا!هكتابلحسبمانا

منوءممم،إ-دها-!لمر)نكتا!اوسلممءإ:"إلفاصلىافْهر-ولأياكتصب

عر.،ل.?يقول

.ءىأءوقو:ظل،و-إمعايهاللهكلندالةي،ىلىلافوالاشالمغطواكثرأنلا

صألهماالىزيةكلإلىزيةإن:يقولعباساقؤعان:اللْهءهيد،ل

شال!تابذ"ث"3يهتبأنإينووسلمءلميهالثهصلىاللْهر-ولبين

.،ولغطهمانجتلافهم

بآ%ر"-أصيح"منعشرال!الهىالجزءقأحديثاذا5وردوقد

لمسلمروايةوآض،ابخارىاعنقليلاتخملفورواياتبأهـاددارصيةكهاب

يةيربكثيراَمسلمشدسندهاأنمع،للبخارىرواية،رآمنصيراًبتفتر
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فقط،،دوااقالرزْءلمهفىبينوإينهز-؟لإهما،للإ-ارى4ةثالثاايةالىو-ندمناَجك

عةدسُيىبئأوءبدُراغقءدوهو،البخارىءنداللهعهدائاعلىهو

ادلم.بابقلْىالة-اأ)صاَال!دتثهذاأخرجوقد،مسلم

!ذاا)ث!رآحبهضعهمو5،-يياصايمآءسليهإ)ةتكأأنأحبوالذى

له،ا)شراحم!تققين19لهءضكن!اتبب!ضالَانءهكصفىو-أ،الحديث

،الحدتث!ذاازةاولوعن1)حْطىزء4وخءا،جداًا)-كةيروال!ةيرءنضاًمر

.05زكنوالمةحىضوالد-ا-؟نالكلاءنينءأ!اارت+"كل!هعلىالبابةتحومما

مالذى؟هاب11ىاءرا.أا%ةإفقدو..:!آلة؟،ىاةورا"تآل

ء+ئهأ-انإى4اضرا،ةعلىلمهضأنأرادزقيل،بهصأوعاث"اللهصلىالنبى

وفن.اةزثقعلئلا

،ةي!ااءالزالجر-ةءما-!ةالأ-؟امروم.كاتفيهاييمطءةاباًأراد:وقيا!

!ا

...ءإيهصاكصوعلىالازةاؤو!صل

*راا)5ةةقافةدءنهالنْهرةى!ر*موأما)):،وكأالنو"!آلأرإل!

ودقيق،وزضا!له،!رةقهدلا!لمنأنهءلىالحديثشرحزىمونالمت!

ء-زوارب!اأءورأو-لمءإيهالمحةصلىاللهر-ولي!"بأنشىلأة،؟نظره

لدفقا،زيماد-ةماالالبالاصى"ءةصهواىِ-لأ،ءإ؟بئا*ةوااممتحةووا،عنها

(،ءشن5ِْإبِال!-ةةِىطْنَارءَافى5:تالىلقوله؟الفهكتاب!؟فاعر

4،ددةأكلتعالىاللْهأنة!لم؟،درر-صمُلَمُأَكَاتُايخَوْمَ":وةو!

،و-أماء،اللْهصلىاللهر-ولءلىا!ترة.؟وأراد،الأمآعلىاضلالافأمِن

"ْوءوالهيهعباسابن!نأ!"ممرفكانْ

إنرو:أة"وةادلا!لكتا؟أواخرفىالبهيتىب!رأبوالحازظالإ.؟نموظل
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وركان،الو-مءلمبهحينوسلمعليهافْهصلىاللْهعلىرسول!أتخةثفاكلزفد

لا-ةلافهميتركهأعنهيىتتونلاماياكتبأنو-لم4ءليالنْه!ملىه0ء!ا

ذأكض!يرتبليكليترككالم،ث!ايكَالَأْفئِءابَاخ":تعالىلةوله؟إةيرهو!

الي!ود،جراجالحالذلكفيأمرو؟،طداهءنوسماداة،لفهظءنلفةلحىا

...الدربجزيرةءن

كذا5،وسلمعليهصلىالنْهاهْهرسولهَءر1َ":ياضا)لمقاةىوقال

ئلهظءثهذا؟ءوإنما.الا-تف!امءلىَ:أه!ش:وغيرهمسلمصليحفىءر

النْهرسولأصلا-تركواأى،ا-!ة"و;لا:ظلءنعلىللان!ريما3إسضة

علب،القصهلىلأنه،كامهفهجَرمَنكأصوتجصره،وسلمءإيهاللْهعيلى

بغيرظلها،ئلهاظمنخما!؟أتالأضرىواتاتارصتوإن،يَمْ-رلاوسلم

عليها)ةيصهلىالئهءنهدهشا!اظيمله؟لدهشةواالحيرةءنأصابهلما،لي،تحةيق

والضلالالفق،و-وفبهإ!ماباوعظيم،وفاتهعلىالدالةأحالةاهذهءنو-إم

...عهاضالقاضىكامهذا.؟الو-خثدةبرى"الهجر"وأجرى،بحده

؟تاب--بنا4ءةالنْهرضىعروةول":كذلكعياضالةاةىيقولثم

.؟أعلموالثه،وعهلمعليهاللْهصلىا)ةيأعصعلىلا،زمهةامنعلىردرأدئه

...الهلمه"نةالأصاصلقوا،اله!ا)"-ةثقأحلى!ا!يالئهةصاحبى!آل

وجديد...إلىكثيريرتاجالموفولاكن

علىاعلمنافىسومهموالمستشرقوقْالإصرا"يليونوقددسَّخصوصا

...للأسلامالأولا)مهدرر-الاتوعلى،لملأمالإسفَيّوعلى،الإ-لإم

لأدمت،بتأصالوءُأ*وبمقسهالحدبثحولهذاءناكنرواوزئفووقدأ

...لقتلتقيققت!لو

الحدتثهذافهمفىا!صهمقنإن،!ذاوفوق،صدفت:-يلصالمت
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بينوزة!هل،اتوا)صوالحقبينرق-4التىالركارأدقءن-بر؟وشرحه

...واظرطاْإإطلا

ناه5وس!ه"يساطةيتضدثأنيس!تطبحالذىذا5ءنثم

!3اللّهر-ولصابة.نأكلروغير؟عوعل..أ.مَنْوءلى

طق)5لااذىاءد،ا!نا!اورتالمنيرا)-مراجيدىبين...؟منثدى،بين

وسلم8عليةالنهصلى،نإوىصر

المةدماتببهضاطديثهذاإلىيقالطرنم!ثدأنمنلنابدلا:صا-يياْ-

!-ذاا!همابابمعاَنطرقأنصاولنا،المص!صداتالمةدماتسلاتفإن

."قدماتمنوزةفقنقررماضوءعلى،ال!ديث

.إقدماتا:هاتإذ(:حبىصاال

لاء"وردثاالثهءن.هـلغايمونإنما-ر-ولاباعتباره-الرسولإنأ؟لا:قلت

شم.ظلأنفسهعن

!-إ-4فىزفسخرآإلىرسالمهل!ظةمنرسولةار-ولإن:ةياثاقلت9

..نحم؟،ل

ومقةضاها-الةالرعنفير-4أن؟كنلائمادارسوللىالى-ولإن:ثالثا.قلت

إيذاءولا،أسيانولا،-!ولا،ثى?طلقا-واحدةلحظةَ-

الدةياأمورأصمنولا،شربولاكلأولا،مرضولا،حزنولا

الهءنرسا-اللْهر-لرسولمنأى-الى-وليحرجالنومولاءش

ئم.ناوهو-ىلرصفهو

ويمفأ:صا-ىظل

احدة"ِلحماةر-الةءنر-ولأىيخرجأن-ازإلىلأة،:لصا-ىقلت

http://al-maktabeh.com



-154-

ا"ءلناإمما!لاقد،أخرى)ءفلاتفىيخرجأنلجاز؟ضىءولأىشىء%ى

نأصازل!ظةفىيجوزأن"حوما،غدإمدأوغدأنمالهاوةد،ث*الَان

وأط،أساسها!نسالةإاةلةخ!دمال!ظةكلفىبل،لحظةأيةفىيحصل

./ضمال!ظاكل

رسولاً؟أيضا-ولالرأتظلأملو/فىرأثلم!ءاو.3".3نه:"يأص،ل

عليهالرسول-يثمنةةطأر-الةاإلى-ةظرْو!.زمم.نحم:،ى)صاةنت

.قلإ"ير"امفا،،4ءبناء،تإنحتىا)رمهولأنردوةقدهذاومع؟السلأم

،قيُّوم-محأوهو،نه-بس!-لطالمر-"ثمنأيض!الرسالةإلى-!برأًو

.نومولا-نةتأخذهلا

لايقولهزلم،لتهر-اعنر-ولاًاةوماأوادِّتَ،تخرجأن!ازإنأيضاثم

حالاتإهضوإن-!وصها،"ضط!لحوهوأو،ظءد!ووينامإنه:ئلظ

...ا)ةوم-إلاتب!ضءنيراتختافبملاقذ-ىالو

،!ر.منفىالأأ"ةدافىأوا!إ!،-لميماإَغُلأأنةذ)كعلىاةاطعاوالدأهلي

ر-ولٌ-ولَالرأن:ةاةطكلواا!4لى)5با4ؤةقد،انالزصءنناةريخاة"أرلتجو

،إة"وسإءنسولا)ري!رخأنيمكنلاوملةفا،و"فى-ئ

:)"فةل؟مهامأأرىإفى-النْهرسلءنلرسوأى-الر-ولقالولو

مفامك،فىرأقي،الذىدا5إنإل،4صادزالرصهولياورؤ،اللْهرسولإنك

ءؤمنكلعلىويم!ب،وتنهلهقفذهأنءاءكيجبإلىيىالنْهمنأمرو5إنما

التسيممنؤلابدالا"مر؟تطفب!ذاوم!ها،ورلمهوبهث-!أن:معكبالنْه

...والمهبروالاءقثال

جميعوع!عليهما،اهيمإ.سا!إي!بيهلا"،إساعيل،الحليمالغا،مقالكا
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ف37ا)!افاتسورةفىال!زةربقالوقد،والفسايماتالص!إالمرعملين

اللّهفياهلما،أاسلااءلي،إواهـيم-إيلهءن...201-99منالاَ!ات

:النيران-من

مِنَلِىب5َرَبِّ،ئمدِيئِببئزإلَىذَاهثإىكاوَقَالَ

برف)1ُقَالَأ-صًةقَا4ُإلَاهذَانجَه-لمِيمِبِغُلاَيمذَثلَّرْذَاهُ+الصئايرِجنَ

:قَال3َفاز!ءإذَاطصُ.ؤ،1،بَ!-كَأذا.ل!امَا!اَةَفِىأَرى5ا.لى

."يئَرِإِا)!-ا!اللْهُث-اءَءانْفِىتَ!حوِذبَ،ؤصُلمءَاص!لْابَتِايَا

؟يرخ!دأرلر-ولت!حلاهذاوعلى...-راعظيم:عماحبئظل

،ة"،تهإفيلارأىوالا-خ!اد،إ"رأىلامبِاو3ةر-ولادامام:قلت

أشهر-ولاثأو،إكإأنار-ولى؟نلوو؟تإ!ض-ولالربا-خهاداتعبيرفا

الا-كاادلا!ن..دولةإلىدرلة:لأورسث-صإلىشضصر-ولأو،إلىْ

.رأىلاقيلينملى-الةوا&تبليملارأى

د"ا-13دلاا-!هاأو،لارأىرأىأو،إخلا؟يم-با:اطت!ص"هجة8فتاكوناله

3درلسارادبا-تمادخلويرءويئالذو:-يصاظل

زيها!ولة-ا:عالتانإرسهولزص!ونأنيم!ن4أأتو!وارمما:ظت

.بخ!دةكو؟صر!يهازو5لة،!و،مباغةمو،لرسو

،ابوالمهوالحقبين-فرةتهمالو?دماهنىأسباب"نكانوربكلا

،-قبر-الة،اطقاللهمن،حقالتبليغلاْق

؟.صوابإلىلصوارمحاولةفهوالا-!مادأما

؟..ولسلىاءنهءرمويمفالهةةا،عظيى"لمةففهالأجتهاداظوبماور

"يطإلىخمد21لوعمول؟الطاقة،%ة!ى،ا؟مدبذلمحاولةهودا!بئأنغ
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ا،أصؤي!اير-!لةء-أأو4جزئهفى،شَب!أوبسإبالر-ولوببنل!نهيربطقد

الأةو!كا!وا)-نة،المحهر-ول-نةأو؟الئْهًردىولهوكةابإ"اوالنص

..هـذافابلم!أنأذسا؟خ!دو!م!ب...وإقراراتهوأظلها)ر-ول

تعالى:لهقوصثلأناص!يلىبماور

.،...ثِ:إُ-م،مثَررإلأئشْنُإتلمُهغرس2ٌ-نمةَالَتْ"

.(11491ابرأهيم-ورة)

..إدوا-غورأيادةِإرن!،زي!ام!اتؤكدكاو،لارعصلالبشرثززؤ؟د

إبرًاهيمسورةفو!،ا)رثكلالىدؤيماةة-12الآيراتأنخ

الله،لر-لوالمماند*قوادءزرينإشركيناءنإءاتتحدث،1419-19

:ءإي!مدترو

ئِماشَذلَفَىاذاوَ،بهَأرْسِأضُمهبِمَافَاكَةَرْاذاااووَقَا...))

اتِا-ةوَفَاطٌِاثَكاللْهِأَفٍى:ُدىُ،!مْقَالمَت8صُتبٍاَء4ءإتَدْء-ونَنا

"ُ-يمى،لَىأَ-ليإِاؤَخِّركُمْوَبِلأ3ْزوذُكلِن3ْْ)حُلِهَخْةِرَيَذعُوكُثمالأَرْض!!وَ

يَض-دلم؟نَص"ا!ُدوتأَنْريدُونَءِخْاتُ،فَيَصرإِلاَّأَدم!ْانْ:،وا

بَثَرإِلأ2قُإَِرُسُا!مْلَمئمْقَا)شَأ8صُبِهيئِبسُلْطانفَأْتوُياآبَاؤُنا،

)طَوَمَاكاَنَ،ء-بَادِهِ،ثَا?!مَنعَلىن5ُُّاللْهَاَص!نوَءِخْاُصكُمْ

.((...النْهِلإذِنِإلأبِىُنطانٍنأطيكُمْأنْ

:(39-17/98)الإسراءسورةفىنهسبحاوةوله

6كأال"اسِأَعفأَبَئا5َ؟تَلكلِّ!نْالقُرأنِهَذافِىالناسِصَرَّذْنااَلهَدْوَ"

"وغا8تَإالأر.ضىِوِرنَاةًطآة-رَحَىلاَثَأُؤْصِنَلَنْاؤظوَ.3تُورألأ
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اَهتفْجيراَلَاخِلاَنهَارَالأممجِّرَتُنجَلءِبفييلٍ!زأ4ٌ-لاَثَأح-ونَأوْ

قَبيِلاً،وَالمَلاثِكَةِبِالثهِتأْقِىَأوْعَليَئناكعِمىَفآَكَاَزَسْتَادئماءَتُىْقِطَاو

لِىُةيِكَ)نُْاؤْمِنَوَءِالسَّطَفِىقَىتَرْأوْ،ز-رُفي!يَاتلمَثَوعوُنَأوْ

عُنْثهـا!رَلىسُبْحَانَقُل،قرَؤُهُصِضاباَءَلميَننا-ئَُزكألَ

ثأ.أ؟شولاَرَاتسًإلأَ

وحدها.يةالبشرصفةمثلاعلإ،و-لماللهصلىلحمدأبدأالةرآنيفردلمثم

علإ!امقصورأوجط،عليهمة!ووةوجهلمما،الى-ألةصناتلهأزردبل

:ة"-بحاقولهء:إءقى

.(41341انكلرلآرةسو).!..لورَثوإلاعذكاو!ا

211!(.)-ورة،ودا،يإل5!ىْءَلَىبمَلوَاللْهُد-رإتَأإئها..ءل!

.،48142الثورىتورة).؟...لم!خَءا%هَإلاءَلمَيكَإن..."

وَةَاِير!ا.!."ا:ث.يرَبالْ!قِّأرْسَ،ناكَإِ!اه!ٌنيإلاَّأنْتَإنْل!

.23135-24(فاطر-ورة)

؟نكااو،إَيرءاوَاليَث-يرلائاسِكاَذ"ءالأةطكَأز-4وَءَا"

.(428!إَسبأ-ورة).،:ذؤنَلاَثرًالصاسِأفي

:(،133.)الأ-زاب-ورةفىنحالىةولهم!وتدبر:صا-ييا

اللهِرَيولَوَل!ن،رِجَادِمُ.مَنأءَدٍأبَافَئدمَاكاي"

كا....النبِيِّينَتَمَوظَ

سبحانه:ةوله(48/92)""تحة-ور"ن15داركشهاتزذاو

"'رُ،أ-عتُ!ارِااهـعَلىَأشِذمَةوائذِتقَ،الثهِ--ورُرLَ.ءُ"

،...ورثثم

http://al-maktabeh.com



-158-

.ا!اؤ-وعَلىَ!ا،زةطل:الى-ولصلنهاسهيمافهبّينوافدسم

1599(المائدة.)-ورة...كاا)بَلا!إلا

:5129أيضماالمائدةيسو!ةفىكافةللؤمةينة"سهحماويقول

؟ئيْةمُْتَوَزإن،إكأ-ذَرُواوَالىَّثولَواأطبوَالئهَأعاِيعُواهـؤ

.،المُبِنُلاغُالىهَل!ارَ-وعَلىَأئمَاهـا!طَهُوأ*

يةول،؟يع!المرسلينسأنهووحدههـذاأن،نه-بحمايؤكدكا

:35116الةحل-ورةفىاصزةارب

."ا،بِينُالبَلاغإِلاارُّ-لِعَلىَؤ2اَ!ْ"...

...ا%ت!ادلا;،ؤلميهرأىلاوالتبلإلح

.05الىسولفىيةالبشرذكارإهذامنيرةثمأننيما3وهل:-يصالظ

والنسليمالإ؟انومحاذ،والوصدانالذوثوالفهممهاذ:لصا،يظت

...إِنهانأىُّهذاشممأن؟حوالإذطن

الرسالة،قهيىكان،العالمينر!4ربهأر-لمهالذىءد:صاحبئيا

الصةاتق،البشرىلم!لىكالا)؟لكان،4سةبعينالأرقهيلوكلرهأى

بدأفىامزةاربلهقالةلمةد،كاءلكها)ا*ظيمااخماقفىو،كماانيةالإنصا

.((عَظِيمٍخُأئلحَلَىائكَوَ"والةظيم:3يدالتأأنواعوح!الرسا!

ال!لاتءناظياليدركمِمَّا!دأإلىبهإرقئ،الىسالةا!هءنحهفالا

تبقرءنتبطةص!ا005وكالإِدراك،كالمعرفةالخياليةن،ا)؟صريهْلم

لمرمالهو،نيةنساالإالمهارفو،اكقافي،والبيئة،الأرضهيةكإصرلابحيد"نإو

ء..الءنومانبالى،!بطةكذاثمرو...نيةالاكو
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...صره!نبمينالأردنذلرص،صرهءقجمنالأرقهلثرافهو

النْهصلىعليهار-ىنزولطظةور-ولمن،بهينالأرقهللبرسولاسوبشر

ليستطيعلمبشريةال!لكالعلىبقأيضا4ودحة؟الأربهثنءامفىو-أعليه

.ت،كلأاللهوءندإلاومامنكال،بشريتهفىكالزادبل...ي!سالعبليغ

:الةرآنفىالأمرإليهوردوهكذا

.(6141فصلتسورة.)"".."الىَّ!ضْاُعُهُيوحمَمافَيسَرٌأذَانمَاإِقُ!"

آمالى:ةولهعندوزفومن

.،...صِةْفلحءهىشَرنَاأنماإِا!.تجُ"

"...1-ثسَإِلأمَلبمُ:تلىرَسُمضَانَق!تُ":قولهعةدأو

.،رَولاً،:ةث"ا)ثاقجم!و!،إِلنَ-عايو))ُ:الأولىفىيملو؟

:!لألو!...نِمىُمهَفَيَنلٌةية:حانه-5قوله،ةدوةف؟نيهون

.،الىَء!ونَونَ!تَو8ًا"ونَلمىَ!ينَاذاههُونlَ--مهتِمصَلاَ!ءنأَّذِيخاَ،ا

.7(-70411الماءرلت-ورة)

؟3وةلموبمدم-فى"لمينثم،3ربمفيشونالذين-لمودءنهتفثمرمماوأول

يدلالهمإلىالالأكلهذهيرجعأ،-!وءايهاللهصلىءدأكلاليررردوهوالثهأن

؟النةوةوءنالىسالةمنحهبمادائمايخا!بهوإنما،4بشرقيدءإ!بهبأومنقيِمن

."-وُلا)رَّ!اإيا":،الهيأيهاياد!:له-ب!اة"بةوله4-تِّءنب!جنالأرفى

الأ،زابسورة!ن،الآنياصا-يمىوتدبرثم،أكبرالمحه

له:الهزةربنداء46-4مهماه

هيرأبئِو،امُإثِّسوَ)اشَاصِدأر.-!اكَنَاإ:يُّاكًغَاأ.!"
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.+ا،مُنيروَصِرَاجاً،بإدنِهِاللْهِالىْوَدَا!ي!

(1النْهلإذنإلايمونلا،اللّهإلىيدعووهو-ئ1)الئهسبحانثا

!...عباديا!زاسيا00031الاجتهاد،ئن

-قالنْهلةورصا،اطق5واللْهقول:اطقوضحقدالآن:عماحبى،ل

..اوتقرير.ةوفحلاَ،قولاً:سُ!تهحلى...اطقيبلغإنماافْهورسول

اطق،الثهعنمبلغداغالأنهاطق؟الثهرسولاجتهادلانهوأ...وحقحق

..اطقالئهو!اذن،اطقاللّهإلىداءي!مادام

اللهرسلأمام،بةالص!منوخيره،عزكامفىلاسأوولكن

الا%تهادغنعولا،الىسولاجتهادنمغويمف؟اجقهاداطديثهذاؤ،

أ؟اهـسولأمام

33اطقفىالا-تثادجمكل3ة،اطقهـوالىصولقولداموما

الإبماوهى،!ةالراةإلمةدءفىالآنوَصحم!ْقدولهله:لصاحبىقلت

،،،لااجتهادمعالنمى:نهعلىأأ-كلاأجمعفةد-الةبيراهذصحإن-الأجع

اد3الا-تلأن"؟الاجشهاديهنف!النصوِدإذاأنبما،:بذلكويقصهدون

.الةصمتيقربماإلىالوصولمحاولةو5إنما

خاسةأءقدمةمنفهل؟نحم:،ل

،فىسولا!ذاشةمناةلمع-وبرمؤ.ن؟انإيتةقلا،!ا"ساَ:لمت

جازإنو...بقولهالقلبىّالنسليمأوعدم،بركها)نةهىالىضاأوعدم،لفتهأومخا

وسلم:عاء"الئهصلىالثهلر-ولوتمالى-بحاةإةوله40تواالمعايمالا-تيضاح

!مْبَيماشَمرَفِيمايُرَ-عِّوُكَصَشَّيؤْتُونلاَُوَرَبّكَةَ-ا،،
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.،صملِبماواوَت،قَضَيتئِماج!-سًأنفُسمِهمْفِىيجِدُوالَاَ.م

.(6514النساء)ط!ورة

أنىآ-ولُهُوَرَاللْهُفَىتجَءاذَايَ!ً!ؤْ"لاَوَ!لِمُؤوَ!اكاَنَ:وزوله

36133(؟الأ-زابئ)-ورة..،..!!أمْرِا!رْيَرَذُلَهُمُبَ!ونَأنْ

."...أفْفُ!ئممِنْصِة-ينَأُؤْبِالَى%وْالهيَّ":يرقولزءالىالنْهلاْن

.6133(الأحزاب)سورة

."...افَادثَهُو:4نَهَامَُْوَ!(و.ةخَذُصئولُآتَاًالر.وَمَا..":-بحاةليقوو

.(9715الحشر-ورة)

..ااختلةوالصحمابةولكن!!حذا5:صاحميظل

دسة؟الساأةدمةا:!وهذه،اا"!هدوقدةل:حبىلصاقك

دمأا!!ومنهوالغرض،عنادٍءنيرحونقد:الاخةلافلآن

...أ-با؟وله

..مبرراتهوله،ءافيأ!وت"الضرض5،ا-تهادعنيمونوقد

أرادإط"-بلبنمُحاذ")سيدناو!ىأء!لهالثهَصلىاللْهر-ول،ل؟

هـو6يةبوالتراطرقابأءررث...،القضاءملكةزيهبور،قاضي!يرسلأن

..في،الإنساءلىالَاتبونالغر!ايةتخرأئا،الا-تنهاطه،يقةالطر

ب!!ات.،أمحاذَل!بَّرَلالى-ولكنو،ات-ةوإلىتةاجوهى

قيد!لمةإن:ظل،النْهبكتابطل؟كأبمبراَمهاذيالا:اسلاما4عدظل

ر-وئ!لز،ء..رأيىا-خ!د:ظل؟تجدأنإخا:،ل.النْهرسولنبسنة،ل:

كا...يرضى)طرصولهرسولووقالذىلثهاطد:-لموءإيهاللهعلىالنْه

الديئبتا!ج4إدامةو،اكسععىاسملإِفامةاتجمروا3نه:حبىصاقال

!...يثةطرر1ةالم!-111-4
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...ولكن،الشهرستاقول!خلالملللكتابتخريركفىقلتكا

"؟ولكنبحدوماذا:لصاح!تظت

..أولاًالسابحةالمقدء9هذءخذولكنْقهلولكنك

..البمصيواتسالئىالشداد،اسبعاغامولهلمها،!اتةال

لبناه،ضَلمحلحلها،ابِناتإلاىإن:اللهناثمدتك:لصا-يقلت

..الهلملْىبنياب.نز!مِلحأو،فهمٍأو

!!طيفئ.وأمر،ينىّنكوأمرْ:أمران:نهسبحاالثهمنالأعي:-يصايرا

تحليئ.وأمر،ة!افىأمر:أءران:النهر-ولءنالأصو

تكررقدو،،وح!زلةظ.ن،الآفى3نةمابحضلكأةدمأن2-يو

يمالكراةرآنافىمرة99تكرروقد،،أءر"أةظوءن،الآرآنفىةِ"93

زو-كنءنكتًالَانأيكإوسأقدم،الافظين!نبينص،الو"يقتبأطي!ر

"اةِطرةواالهة"دةفيا3تاإلىفأرجع،"دالمزشئتإنْو،ثنينا

ةولهمثلفى،الةرآنة"4و،"أَعْصِى!نه.كاروخ*فاة!ظ(1)

:52الَاية42رىالشوسورةأواخرفىو-أ4علهالله!لىالةرآنل-ولر-بحاة

اذحِضَا!ُمَارَىدكُنتمَاأ:رِنَاسِّنعًارُوإ)-صكَشنَاأؤًعَذالىِثَوَ"

نا،دِبءِ!ثاهـ!بهِىورًاْئَهدِ-+لمتاهُاَحنس-،الإيمالطلاو

.؟مسُئتةَيِمالَىءسِاطاتَهذِىانًكَوَ

قو!مهلطفى،ادلامعايه"-ثريل"وءة"،؟-انتِى5ّ:ومنه)رر(

:91-6؟منالَايات91مريمصرةفىنهصبط

ثَزقيِأ+ناَمَ!أهْلِهَا"نْلتان!هَذًإذِيَمَمرانكتَابِفِىاذ!و5َ
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بشَرًافَىَاصلَففَارإ)ينهافَأَزصهَذنَاحِ!إباَ،دُوضِ!مِْمِن،تخَذَت

زصُولُفَاأإ!!اقَالَتقَيا،كُنتَإنْصِنْكَخمهقِبا!أءؤذُِقئإ8،إَمت"ط-وِ

..،8فِيغُلاَماَ!لاَثِلِأهَبَبكِرَ

وتطلىسبحانهقال؟ا)هطإينربلثه!طوالأمرع!هماوالخلق

:754fالأعراف-ورةفى

،أئام!ئةِفِىالأزضىَوَاتِا)ثهوَخَلَقَالذِىاللّهُرَئمُان"

:سَوالثصَثِةم!إُجُه،طالة!هَارَالذليُضْثِى،انهَرْسقِلَىءَىاسْتَوَثم

تَهارَكَأالأ:.ُوَالخَأ!لَةألاَ،بأَ:رِهِاتِء-مح!ش!ومَااوَأءمَرَاوَ

.،فِيَاذَارَبءإالْهُ

8،ء

ت!"فئ:و،ئّ-.؟و:نهسهحمادلّه-ه،لةلاوالأمر

الأمر"ءننفس!امريبمسهورةفىوردما.ينىالتكوالأمرؤن(1)

ة12و02بقضين!الىتينالآعقب"ينىالهيمو

،)؟4ببَضِأذُإَْوَبَمثَر؟--ئِإْؤلإَمٌنيُلِىيَ!وُنُأ!اقَالَتْ"

،َرَص!"تَاناسَإلةًذ!لَهُوَ،!-يِّنعَلىَّ!هُوَبكِرَقَالَ،قَالَكاَذَلاِصاِ

نه:سص.-،قالأنإلى،..8ئاروَقضأ:رًاكاَنَوَ،ثا

)،3(ءاكاَنِللْهَيَمْتَرُونَفِيهِا)ذِىقِّافيقَوْلَيرمَرْابْنءِيسَى،ذَد-

عُنْلَهُ/قيولُرَإد!اأترًاةَضَىاإذَانَهُبم-5يَدٍوَءِىأت7كِأذَأن

)35(..،يَىَح!ونُ

:82136يى-ورةفى-ب!،نهةولهفىوردوءا

.،فَص"ونُعُنلَهُرَةُولَأن%شَإأرَادَإذَاأترلمهُإ"ءا،
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لهةوءةا!فىوردسا،نهسهحاالثهسن،الفكاهـفىالأءر،ومن)رر(

،الخاصالةبميوتالأءرءن.5،الَا18ا3!طصورةفى،شأنهجل

ناآمرك..الوءيدوا)خم!-ديدبمهيغة،يخماالمهالمحاندلإبليسأصدرهالذى

،آمر؟بصيغةنلميمأإلا"ثكةاسنالسجودطلمبَأنحينفى-05تس!د

طلبءلىالدالأةملامنالمفهوءبمةتضىإنماكانو،اءت-واحداَمرْصولا

..نأجمهو؟ثموا--فى-يث،اتثا"بم!س-!عةايا!دذلكو"ضطالس!و*

لف،.ءاإنويؤعد،دهءناويهةقخاصأمرءنا4بىولا،صخهمليسإلجيسلأن

نه:-بضاظل:عقابه-طبح!)فنحا!وو-

إنجلِيمىَإلاَّدُوافً%لآدَمَاا:جُدُوضثِيمَلِاْ-لإقا"اوَإذْ.."

.نْلِيَاءَأوْئتَهُوَذُرِّزَتَتضِذ!ونَهُا.بِّهِرأ:شءَنْ!صَقَابنَ!كاَنَ

."لأًبَىَلِمِكنَيِظَّ،يخسَ؟ءَدُوّ)غْوَ!دُولِى

له:اللْهؤول12الآية7افالأءش-ورةوفى

يزصِخَيْرٌأَنامَ!لَ؟تىَأسَرهاذتمحىثَألأَسَاءتًكَقَالطَ"

."ص!بنسِنْ،ُوَ-لَةصة1َءارِءِنْ-اقَفَفَ

."افطرةواالح!دة"فى3ضابنا"يةوالدالهرية"إباْدذكوة!مِل

الآيات65ا(طلاق-ورةفىصبحاةقولهأضاَال!يفىالأهـرومن

8-أ!:-ن

-صَابافَ!-فْيإهَا؟وَرسُلِى13ِرَأنرِعَنثتْء4َقَرْرَمِنْنوَءَأَ،

!اأةرِءَاقِبَةُوكَاَنَ،!اأمْرِرَالَوَاقَتْفَذ5َافيذاباَعَذَهَانَج:وَعَذ5َّثَدِ!دًا

4-اهـا!للِىأرا!اللّهَ!ةُوافَا،اَثَ!-إال!ءَذَ!مْ،اللهُأعَد،خراَ
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إداتِنلُىعَليَنكُمءثَسوُلاًزظذخِرإَج3هإإاللْهُلَزأقَذاآتُويئَإلاُّذِ

لىأظُّل،تِإا!مَّاطاتِمِنَااسُاوَكَللِمواثرذِلم2يئَآلِيُخثشجَاهـ.؟ةاتٍإللْهِ

!ه...رَالهءس

"،،

ءِلاقصأ!:انأمموسلم4علإاللْهصلىاللّهر-ول!ن،الأمر!إنثم

!تحايم:وأمر

القض"فهوكأءر؟وس!ءإيهاللّهصلىاللّهر-ولمنالقضاءأمر(أء!1)

!تهمخاخ؟"يمانإ":أسانٍإأىقلبفىيجةحأنيم؟ن!:يمتمااللّههـقاالعكيفى

.4ءهةلخيراأورياالات-ك!أو،ة4?ياأو

ولان4لمؤومَا؟نَ":36133الأحزاب-ورةفى-مالى!ولهوءخه

،أًنرمْءناظِجمرَةُ"مُيَهونَأن،أصْراَورَ-و!ُاللّهُقفَىإذَامؤْمفَةِ

.،م!بيناَضَلاَلآزءدْ!لىورَ--ولَهُالنْهَرمحْصِشوَ

إذأأو،ضماءقضىإذاأو،أءرأورسولهاللهأرادإذا:ءةلاالنْهيرقلفلم

د..ةتمطقةىأو،!طأص

،اءقفهغيرهوءامنهو،قضاءو5ماالأهـرصقأتايؤعدوهذا

!تهبوسقي-موهو-المالمينرحمةjسهحمالةلحبيه،لهقوأتضاَذلاثيؤعدوءا

:4165ال!اءرةدسوم!شأ-له

شأ-ها،-شَجَرَةِيماَيُحَ!مُوكَ-كَألاَيُشْ!ةونَورَتكَةلاَ"

"ْتَسنيمااوبُسَلمُوفَضَيْتَ!احَرَجما33أفْففِىالَا!دُو

اهْهر-ولقضىمماضيتيأوحَرَجبأىأةصهفىث!موءَن:اللهياسبحان

رسوليةةىا1،بالهدوءو،ةفسراحةو،ضىًرِعنفإ!آأُر-لم،ومَنأيمرا

ءؤءناَ.لايمون...كذ!ثاكْ
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الغكلوالغ،للأمةالاجتماىوا)نفىالحلاجكلالعلاج:ذا5فىو

..والمودةوالاستقرارالاَمانوالأمنءنقوىأ-اسعلى،والهبة-التضاون

وتوحهد،الكلةوحدةإلىالمؤمناكلمعبيديرأخذماهذافىولهل

...والافيرافاتالتفرقإلىيؤدىماوكل،الإِشاطتوهدم،الصف

:لى-وا"الَايةهذهقمثلايقل!الثهأنعببٍوءن

،..قلتمماأو،حاحتمماأو،أمرتبما-رج!3أنففىيجدوالاثم،

قفبَنت؟كاكلا:قالكلا،وإ

بةَو!ا..كلرةفءفىفهمتالآن،صهدركاللهصْرح:ءاحبىةال

..والةرطاسأدواةحولا-خهادمفى..اللهرسل

يدىهـثنولااأدلْهر-ولخا-تمإدلا..الأ،ا-تةةر:لصهإحبىقلت

.انرسلإلىالوصولتطخإنحالبأيهَا-ضادلابل،اللّهر-ول

كرر،وةقهدءلمكفىاللّهواتق،ز!هكعليكأ"ص!ك:اصهاحبى

."الةصخا-خ!ادلا":الذهبه"أ!قاءدة:بأسولاترددبلااَ!كث!

ماله،أةوكل،اتئصزَمىموعاباللْهصلموأتارسلأنواعلم

فى!وذلك?نضىكل..حهاإثا،و،وإقراراته،تهيراوتقر،الهوافو

-،نَصّ":ذاته

علهأنزاساا)ذىةول)95(اطشر!ورةمنب!اا)ساالَاتةمندائمماواقرأ

-:الكتابعبده

واتةصُاا،زافْتَهُوءَنْهُحَمَاكُغ،ومَاوهُةَخذُو-ولُكُمُآدَاوَمَا"...

.،العِفَابِيدُشَدِاكَْإن،النْهَ

018./4")الأ-اء...اللهَ!دأط،عَسُولَاؤيُماحِ"نْ":اللهأقولاقرثم
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رَئم؟مِنْبِالحقِّالرشُولُجابمُقَدْالئام!أيهاَيَا":وقولإسب!أنه

(.071!4ءالنسا).،000نمداَخيرالآمِفُو

:33و32قييخاا19فى)47(ءدسورةءشا،ا)صزةربقولاقيسأثم

لى"--ولَمنبَغدِ-اشَافُّواوللّهِ،--5ليِانْسروْواءوعه3تَسَُوايئَاذِاإن"

أيهاْلمإَ،الَهئمأصوَ-جَحْبِطُ،%ثهاللةَوايَضسّرَنْالهُدَىلَئهغُقَيَينَمَا

.،لملماأكلابنجطِإولاو،سُولَازاأطِمصُوو،للّهَا1وأولع!امَنوآيئَالذ

وماذُا":ال!اءسورةمن42-93ءنالَاياتفىاظبإرالحايموبقىل

اللّةوكانَ،اللّهُرَزَقهمُةواع!ارأا4،الآ-رِومِوا)-ثباللّهِآمنوانوْغَاي!مْ

ي!ىَاءِفْهَا--تَ،تَكُ،وإنْذَرةصصِثْة-الَرظْلمُلاَالثهَ،ءانَّخَلِيمابِممْ

أَمةٍكلءِنْ،جِهاذَادَمحَتت8َىَظ؟أنجراَلّدُد"ُمِنوَيُؤْتِ

11!فَفىوُإلذينَدُّيوَمضِذيَوْهاًشَمِءيىهؤلأءِعَاتَتَاِبكَ-َوَ؟فِيَثِهيى

1"00%-دِالثهَترنيَ!هوَلاضىُالأرْم2ىلَوُْفشَ:ولَبُارَّاوَ!!وُ

الة-ل،-ورةفى،وصمعاث"اللْهصلىلىسولهل!بحانهالهزةربظلوقد

الذىفًمُلتُجَيزإلاا%-كِتابَعَذكاةكأَ)نضَاوَقا":16/64

.،يؤ!نونَلقومور-"فىُءدىًفيهالمفواشة

نء"ىقي"صايىألو-لمعايهاللْهكلامْهر-ولكانولقد؟ياصها!بئ

يت!دثواأنز"تا...أءلمور-و،الفه:لونويرةأو،قي-كتونبديم.4أمور

أوتلقيا،افهرسوكمعباتأدأو،نهور-وأدنهثرضىلاقد.مما،الثهرسولأمام

...الئهريولعلىاللهوحىمن
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إلىأر،؟لإم11إلىد!وسلمعايهالتهءلىالرسولدفحهمإذاإلا"

..فحلاأوقولا:النعلمإلىأو،المظورة

والشحهر،،أيومٍاعنمحابتهوسلمعليهاكلْهصلى-ؤاله.ثلاذلكءن

-جة.ن،مِق،فىالأكبرالهيديومالسلامعليه-طبتهيوم..+والمجد

وسم:ءليهاللْهصلى،لفما،ل-جن،إلىداع

لقاحألاأحلى":أدْرىلافىفإ؟واعقلوهلىقوءنااسهو:الناسأيما"

اللْهبحضهمْوظل،فسكتوا؟هذاث!رأى:مرا"اأيهاأهذاعاىبد

رظل،فس!"وا2هذاإلدٍوأىّ.حرامشهرٌهذا:ضال،أَعلمور-وله

،فس!توا؟هذابميووأى.حرامبلدهذا:فةال..،أعلملهور-واللْه؟بهضهم

3-رAةاللّهإن:ظلثم.حراميوم:فقال،أعاموراءولهاللْه:3إمفهو،ل

هذايوبمفى،هذابردبمفى،هذاشهربميَئحُروأءرأءعأموالمودمابم

،اغ..اشهداللهمظل،نحمقالواأبَئق!تُهلألاَ،ر"ثماتَفقَؤ31إلى

.(الأمطعإهظعبعظفىل!"ريزىوالصقةون3021كاذ)

النىظل:،ل177ص2-عئ!مااللْهرضىكلربناعنالبخارى!روى

أءلمم،ور-ولهاللّهظلوا؟هذايومأىّأ-درون):بمنىو-لمم4علإع!اللْه

.حراميوممذازإ!:فقال

.-رامإلد:،ل،أعلمور-ولهاللْهظو،هذالجدأى3ّأتدرو

هحراءض!ر:نال،أعلمورسولهألنْهقارا3!ذاضهرأىأفظرو!

،هذايميو4،كحر؟وأعرا!عاعاوأمول!دماءعيمحرماللْهنجإر؟قال

انتهى..،ذا5إلد،فى،هذاث!ربمفى
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دائم!وهو،اللْاعنبلنماللْه-ولرأند3وأث،اللهاسةنةر:ءفيص،قال

اطه.ممقعبغ

و-لمم،ءلميهاللهصلىاللّهر-ول)"!اءوقفءنبربكحدثنالكهقْو

..والواةالكتابحديثسن

يآقى:ماعلىالسا،تجةاتمدماتافىاتةقنالىا4:باءاءىقات

رسالنه.خصءمهةوهذه،امْهءنمبلنمدا!مااوسول-9

،-يا-"فىنةسآترإلىرعمالمهطظةمن؟ر!ىولمدائ!الر-ول-2

..حيا-"كا!افىواحدةطظةء!هأينفامتلا

كالى؟مهمانعماأى2ا:بلإف!واارسالةِءنالر-ولَ؟نعأنيمكنلأ-3

.الومحتى

t-"ز!وإلا-خ!ادأء!،حقانصا3لأكاهالنصءا%خمها-لا

.صوابفهو؟ارصولمحاولا

رسالة.ولا،إيغتهلا،أىر:دلاجتهااو

.داتجهاولا،رأىلا،-بخليغ:لةساوالى

،بح!4الىصاعدملمؤمنلايروز(؟أمرهءنسوللىاافةنحالاترز-5

برردمناقثتهالأ.حوالءنبحاليروزلا،كابقولهالقايالهسايمعدمأو

يرببا!،زيروالذىوإنما...طلبهمنتفهمءاءبذفىالتباطؤولا،قشةاك

.ت"قلتىا!محاليم.هو

خلافات،الثهرسولبةصاوفياصة،-يهاَالم!فيخلافات!6

مناهج،وإدامةا!ثرع،امراسمالبآء؟لإِقامةوغرصثم،الينصإلىصوللوا%خها؟ية

ية،دعنااختلإفاتةثىوالمناقينالكفار!نلافاتالاش!ؤلاف...الإصلإ!
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.مالهدو،قثاتفراو،لطءزاء!ها33غرة

لمزوت!يق،والإيرادينحولةينىزمحو:أمرانالنْهمنالأمر-7

الحبادْن4تطيم

أمرالى:و-إمءإيهاللهصلىاللهرسولمنر4والأ

النلتولاقيوزءناقشهلا:ومؤءة،مؤ!نلكلءلمز!وهو،ة!الىأمر

..ةبالإءالولا،لا-ومنالتلاعبولا،منه

..واضةودلالةيرة")شروايإرامالقضاءعنيخرج:بمايىوأمر-

..قيادية..توص.يم""..-*إء-4..قىبويةأغراضإلى

..يةإرثإد،تهذيببة

اللْه.ءنالميلغهوو.سامعا"4النْهصلىالر-وللأن

..ئدوالط،اوجهاو،أوالمه،لأمتهبالمر،تهذاةتالوفىوءو

..ثىء؟!مه!وهـو،اط-ولةمعلموهو"الاكتابمحلمو5

005أمتدينوا،والظالمين،ا)-؟فيارءن،المؤت!نلجيعالحزةربقال؟

:051الاَيةالبقرةسورةمن

لَحَذكُمْوَاُْعَدَث:تِمِأفئِولأُ،واخشَوْقِكأصشَوْمةَلا"!.*

."ونَتَ!تَدُ

انتصإركلاسلإحآ:الحلمإلىاؤمنينااللهيو%،مباشرةًذلث:عةب

ودحراَء،ولخاروصحادةعزةكلإلىاهتداءًو5واست!رارةممةدكلإغام!و

يكونأنإضرط؟والفجاروالمدتدبئاثنالظامنالوطنوأعداءاللهلأعداء

الدائمالا-ممالو،اةضا"لباانةساوتربهيةالخاقظيرعاىمَتنِيآأا)5هذا

http://al-maktabeh.com



-171-

النفوسط!را)ذىمنو؟اللّهاتيمءإهيخابلموالذىءنوأ-ءن،اللهبآيات

اطكةيحلماذىاوءن3النْهعتابا-كهإباثءلماذىاومن،3والأخلاق

؟الحياةفىت-*دمماجميعاؤمةينا-يميحهنما)ذىو.ن3الئهءهاددكل

اإأاةالهةوالظالمينحرلديؤهلمءوما،وجاهوءةتبدفىئم!اد3يبرماوءا

صلىمح!مداكبيينوخاتمالمالمينرحمةالنْهرسولإلالإس،نيااداا-دوإلالاس

-151):سةمباليتينالضاالآيتينفى،إكنالهاربلقفؤد..و!.اعا-،اطْه

منين:ؤالم!جي12"وون!ممة(201

جُ:!هعُمولاَرَه3ُزِهظأر.سَذإََ!

آيا-نَي،عَابمُ.!كثَب

،يُزَ!ت-3ُ.و

بَطح!تَا1الملا-يرهَوَُ

بَئَنيطِاوَ

8،نمزَ؟وُأوْابَ.طَوُنَ)هـاوبر+لمَىُ-بمئم.

.،ت!ظُرُونِوَلاَ،لِىوارُحتيواشه،بمُهس3ُأذمرُو.لِىفَاذه

فى4هـ.حازالهزةربلهقال1)ذى000ادإم:وسامعايهاللْهصلىفهو

:4ءالنساءسرة!ن131الاَية

وَعَنمَك،وَاررِعىءَ"الكِتابَءَلَ:سكَاللهُوأفَىَلَ...ت

.؟ءَظِ؟تكَءَطَالنْهِذَ!نلُو؟َنَ،،غُنت+نلمُأَْمَا

اللهيرثأنإلى،ثىءكلدكثابباويعم،الاكتابيهأ:المهأو5أمم

:يةولاللْهلأن؟عاي!ااومنالأرض
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.3816(الأنحامورة...كا.)َثَىءٍءِنهال!تِابَفَرك!نَافى505ِ.سَا

بمتِ!ابَصتاا%ءَطَلمثكَلتاَنَز.وَ.."98الآية16الةيملفى-ورةورقولله

.؟لِا:لِممين1َشَى)وَُ،-"رَْوَ،ىوَفدً،ثَىْهدكُل

يى"ذكر:"باطنهتأءلاتفىوكأنه،حلوةغهتةقصما"ىةل

وسلمعليهالقصلى!وثم..،.3.نه..اطق!و!ذا...كبرأافْه...كبرأاللْه

..المعلم50ملم1!

..ريرشهوأن،يوجهوأن،يربأن!ثأن!من

أصه31علىتدل،اضةونةةرمنلابدأفمةك3.تةةدوإ-كن

..وارهإيمجيهإلىالتو-رجقدي!ونمماإْو.اموالإلىءي!نلله!اأا-لإماءيى

......والدواةالضإب-ديثفىوهةا،ةمم:لصا-يقلت

6قضانهقكوص-رجافْهرسولأصأنءلى،نظرةأولمنتدلالقراىكل

...اللّهإ؟--إبالا-ة.ساكإلىوالوجيهلمتمايمأنهإلى،اماوالى

:اقا)ةرهذهإلىيثجمر!اول!ل

اللْه:لرسومنالظبنعىفىالروايةا-تلاف-ا

:بىدىاءفهلمولا!تا.لا11أصبصطاوقربدواةلىاء!و(1)

.بمدهتض!الاعكةاا!)بكضأبم.ةابىكو1)!(

.دده.!لموالابالمعتاكضبأهالوا(ص)

بح!ه.تضكالابالمكئاعصبأ5!(و)

:لافالاشمنه-!لفيماالروايةاختلاف-2

:ليةو"نزهـ3اوا-:!5والاتأهل!أختلف...بمضهمضال(1)

الهبت.أ!لواختلف...عروقال()ب
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كلرهةي!مرجالأهيت1وفى)ص(

(...إطلاقا!رَذكرءيرءن)؟الةىةقالرجالاباتاوفى(و)

الرزية:عباسابن،فىقالالذىالوقتإلىثثيرةيماوايةالرا-ةلاف-3

...الرزيةكل

اكلْه.رسولوبينءمَاببيننالحاماير،كلالرزيةالرز:عباسلناقال(1)

اللْهر-ولرين-الماالرزيةكلالرزيةإن:يقولعباسا،نغرج)ب(

.وب!ينكتا؟و!أعليهالمحهصلى

الرزيةصالرزيةإن:يئولعباسإناف!ن:افْهعبهليقال)ص(

ذي!لهمثبأتيمبينوو-لمءإيهأللْهصكاللهر-ولبينحالما

أتطهم.واختلافهممنأ-كةابا

الروايةءمرة:مرتينالأخيرةعهاسا؟نعهارةكررتوقد(و)

اصي.!ها3!التىالروايةفىومرة،كلراسمزيهايذكرأالتى

،الر-ولأمرزابيةإلَىارءويسالمشيحاَبةأمهحىاأنائنالقراأمومن-4

أة+لميموا،ل!وص؟الأهـرأن-ثك4+"جمالابما-ة+وابم:*الأ!بم

ت-تس!واأنالمسدينطخ،لاتإيمالأمرهذاوأن..والإلزامقضاءلةوايس

...الثهلكتاب

بهة-"?مرلمْأِ؟كاؤة-"عبامىبئا"ئنالقراتلاثأ!بل-5

ذجيلءلىكا،اطرصصاطرو!و-!وصا،ارلتاباأوإلدواةرهاوسر

!!3ا"ةامذا5فىو-أ4عاثالئهصلىاللْهرسولمنتصدرأيةبم،

ذكرتأكأاالروايةعلى،نفسهسرذلك.تالأ!ولمل-6

..هورد،-وشه

http://al-maktabeh.com



--؟17-

،يتهاطأأنا-تمااعماالقضاءالأ.رأنكلرفهملو:اقولالردوقبل

..الجيعةبلا)تنة.ذإلىالمسرعينأولل!نبل

و-لمعليهالئهصهلىلار-واوفاةةمد،الأ-وداطجرءنالقا!لهـوي!نالم

:سلفباب!جوهر

؟،قبا:لمثماثةبلكوس!ءلميهاقصلىاللْهرسولرأيتأنىلولاو..."

،الأ"رييتة،إلىارء،والىالاءلهثالو-وب-ءهاادوينلححلتمسبق؟

..الة!رتدخلأواثيطاناحاولمم،ا

وقوةبثدةي!ايمارضكانكاهالردةحربدافىقسهكلرإنئبم

،*إةدهاأولزة-"عركان،يمربوأاللْهر-ولخاية"ةررهافالا،وأدلة

ةمحهف،عنهأللْهرضى،بهرأىارأىتهإ؟وامت!ثالاً،لهانوالمبرر:باءِإلى

!؟وسأ4علإالنهصلىالثهر-ولمنبه

:((الثهبءتأ-م!إفاد!:3برةوإالبيتأهلمن.غيرأو4أفكلررد-7

:..كا-مهبناالله!ابناءةد"،"القرآنبمء""..؟القرآنءندناثا

اللْهر-رلأمرأنعلىبوصوحا؟يمدلتالقرائنأنيؤكدهذاكل

..ْيمغا!مالا-تهاكإلىوتو-؟مءاددجن،غكانو-لمءإ."افْه!لى

ن!ءدرالذىالمزماا)"!اءالأ.ر،5ذا!لىفأالة!إ!الةولإن-8

يئ.كألاءىقوءوا":قوموا:بقوله،و-لمعا:،اللْهصلىالنْهرمول

..."اكنازععندى

الة!اءاطتمالأمربتلزم:اةلمهمنهمروابةياد+اطتمالقضاءالأمرهذا

وإْط،قضاءأمرإيمنالأولالأمرأنو-أعيد،نا،يةمنبةال!بمدم

.أ-رىناحيةمننحلماكان
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!اصلىالر-ولأمرءنيفهمفيماهىاكا-مةالدقيقةةإنتاسهاأما-9

القالةعنبالح!ى،ذلكقهلأكرر1،إؤكدااقضا.الأمر::-لمعليه

عنىت!بوالا":قالىو-!4علهاللهصلىنهأوردةةد،السلامعليهعنه

...قال؟أو"فلإمحهآنالؤِغ!رعقو!نع-ث،القرَانعر

السرايا،لرؤسأءإلا،بادكتابةو-لمعليهالمحهصلىانْر-ولتسهحوأ

...ذلاثطلب-ين؟ءفَىّإساة.أو،الأمراءإلى-للأرأو

:،يملى!!قات:لة،4-محىيةبئأءنالشهيءن..رىالبخاىرووقد

..مسلمر-لأغطِيهفممأوالنْهكةابإلالاقالأكتابعندمهل

الدية(يهى)الحقلةالالص!ة"هذهفىفما:قلتإقال،ا!-يةةاهذهفىأوما

."ةرِيم!-لميقتلَوألاُ،الأ-يروفكاأ!

افهعبد"سألت؟قالطاحمةjءت7888ص%1ص!أ-كاروى

:قات،لالزقا،3وعايهاللهصلىالئهرسولأوء!،!ل:،أوفىأنيابن

.،و-لءزاللْهبكتابأوصىقال1الوصء،إ-لى!ناعلىفلمكتب

-محم،فىءرفاتءلىوهوو-إ!تلميهالمحهصلىاللْهرسولةالوقد،ثم

"..دثة-لح)بمأكلتا)ثوم":ته.الىقولهفيهاعليهنزلالتىارداع

قى3ت-دفإفى"..المؤعدةالمشددة"طهتهمناسلاماءلميهتال!ماقال

..الماثمهد((؟بافتهـدألا،المحه؟تاب:َبحدهتضداأبهإنأخذتممافببما+

ادلمينقلو!فئيرلمجلالئهبمتابباذلمثالرسولأمريزالولا

ض؟وأ؟نبراتهوة4وحروة،تهحكلكا:محهماصجوعليهميملأو"وأعاعهبم

يوما-ثمالونعليه

%دةفآخر،الهصرالقرائنوغامالصثرةاكو-جمهات؟لوأما01َ

http://al-maktabeh.com



-769-

وسامعايهاللْهصلىسولالرو!،!،إمرفاتافْهريصولعلىالثهمن!لت

تمالى:قوله!ى،إيهاالمسد!نويدنعيطمنأنأراد

لِةوا،!شَوْفَيشَوْمة-ل!عْدِث%!نعةرواالذ!نيأصَ...اليومَ

ضِيتُءَإ:عُغِنحْىَء!"وَرَو!أ؟هصمثدِيغ!،3.دَفيُلأطتُاةبَؤمَ

أ!لهأو،9كلإيهاةأشارالتىو!315(،الما"دة.)صورة"...دين!الإشلاَمَد33

...الىليت

حساةأ:قو!امحولشهةصزالتلةد...!الحد:صاءجم!قال

..افْهكحاب

غلبهقدوسيمعليهاللّهصلىاللْهرسول"إن:ةو!مأوعرةولوقي

إ-ثمرقينواواطاقديئالد-إسينءنارتأْأمبارةاهذهلأن..."ارجع

.!.اوءذةأر،اطصنوو،اسوفد،ءناحو11كل

ابما،فيااطساقديئءنعايكولا،علهيئو!5:عماحبىيافلت

...مؤتينةومصدورَيمث!فِىَأناللْهمىوادعُ،اله!اءين

يفىالمرعندالاةطعدم"الإسلامخاقِ!نكاأنتحلمأزت:صاحبىيا

،3الوجعغلبه!نءندأولىبابرمن

وسلمعليهالئهكلالةيثفىىبينواللظالتةازععدمالإيمانيهموأن

يض!أعيفيأوو؟مطلق!

تَرْة-والاَآ-ئواينَائذِأَيهايَا":يقولوالثه،نحم:صاحبىِ،ل

كجهربِالقَؤلِلَهلمضنهَرواوَلاَ،الئبئَصَوْتِفوْقَاتكغأصنوَ

..."تشنع!رونَلاَأذتمْوَمحمإلُأستحتطَأنْ،لِبةخىِبَغضِ!3ْ

.(9412اطبمات-ورة)
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جميحا:للؤمنينتدالىةوله!بر!مباشرةالَايةهذهوقبل:لصاحبىقلت

اللْهَوَائقواوَرَ-رلهاللّهيَدىِيَنَ"دءواةُءَضوألاَآالذلميئَأيييا"

ع!لإيم!؟سَهـجالثهَان

أعثواتهمْيَنُفمونَالذِينَإن":4أ!ىب!اقولهمباضرةوءق".

لَمملاتقنوَىف!بئهمْاللْهُئفَء-نَاالذيئَأوإَثكاَالثهرَسوليعِندَ

.َكاءظيمٌوأجرمَقفِرة

)الدسهةالإِسلامخلقلتثإ:تهوإنما؟صرةولي!وقهذاوعلى

ءطلقا.لاتيل!سبةباالإِ؟انأساصيمولتص!،مطلقايضللر

!أاكيحعهوالوغلبهمنإلا!أ؟الننءويضالمو؟نلولناباؤا

...لاأالهم!أالضةإزعأوا!طءندهأفيصح

دمقربرو5إن!ا؟الوجعغلبهقدومماعليهاللهصلىافْهرسولإن:صرءول

ولقوجه،،ار-ولبحفرةذلكث!محلاوأنه،الإيماةيةالخلقه؟القواءدهذه

..انالفرَوخلق،الإ-لملأمدابتآاتمسكإلى-كلرثمأن-المسلين

..الخطا!بن!رالمؤمنينأميرعناللهورضى:صا-ىقال

..أجمهجنوسلمعليهاللْهصلىاللْهر-ولمحابةوءن:لصاءيقات

8+8

والثانية،عساكريةإحداهما:هـساْلتينفىتقولوماذا:صا،ي،ل

.هات:قلت(قيدفي،

من،بدر"غزوةالمهذركاقبنكااطبابفصوف:يةالحس!أساقال

أبدرماءأدلىالمعركةم!ناختيار

-.1.أالقائدوءو؟أملماهواو-ولإنلاثأقل11:صاحبىيا:ظت

(4..!ثةاطهلىفة31-4)

http://al-maktabeh.com



-178-

وثظ-ون،كةالمهأرضكأتارونف،يمقيمحااللْهر-ولث+آّهذاوق

.،الا-!راتيجىالموغ"المعركةاناءيىالصحيحاوغا

اءدهتمْتَؤوَلوه..":المعركةء!هعنالعزةربقولإلىفاسش!حوإلا

.،ء..ءتْولاًكانَاً-أاللْهُ)س-ةشفِىَوَامحن،الميدادفىخئم--تَإءلا

34،5ا8َةفالَالا-ورةث!

الأول-كان1افى-نزلفام؟قضاءذلكُنزُلاقبليعزل!الرسولانثم

..،إمركةابدانيخقارإنميفءةينالمرليهلممبل،إ*كةامنهأيدير

اطربمل511هووإ؟ط،عادىسلالأولالمنزلةلميماسه!اوءلى

ءحه.بةاصحااكلذ!ثءرف،((ا*سكرىاايمتيك،

ا!هورةافىمه4ليجملهـثم؟المحركةان?يىوفىالمنزلقبهأصروااسةشارتم

ئم،أخرىؤا-يةمناءركةاأرضراء-15أ!ية7وا-لا،نا-يةمن

،يط!رون!أ،،نهاتحسصوو،المعرك!أرض)تطلحون!فر!مول

يينلا+صمكرأداثر!و،أدؤءنيننهإ؟...-يتهالاوص-لإءخهاعلىنشنوطىتيخط

.الزسانآخرإلى

كاجماب4كاا،ل،وصلماللْهعايهالأءظمصلىلمصوالىاس!ثارلمانهز!ءذاثو

إياهاللْهأفىلكمنرلكااهـذا:الىسولالقائدمعأدبهذاتمنليتاْعد

بةم!مافلا،((الم!يدةوبالحر!أم،بهأت1،-أءرْ!كزلمأأالثهلرسوثا

كدتألمااقترا-4الحهابأبدى...دةوالميماطربإكها؟وةالالر-ول

...يةالصس!ر"،والتر،4اةو-ثوالك*إيمالأءشأنإلىواطماْن

تفاصيل،الحالأسإمتاعدافىللىقريزىؤةرأأن-ي!ثاو!ءسق

:76صف!"فىيقولومما...المساْلاَت.
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ءشرةأسهلح4ابىإلمةءثاءبدرٍأدفىو-!4علهاهْهصلىالةيوقىل"

اَ-بَرو،وةاعىأببنوسمد،والزبير،ءلميافهءث،رمضانمن-!فت

يبظرَإلىُلهموأثار،111ءعلىيَتَ!ثبُونءخهمالقرضى:عرو"ابئ

القليبهذاعندألخردواأأر%و:وقال،(الماءءنقريبم!كامناكفى

،..--ةئاؤ!يهـاةيمثبى!راياوَرَ:القلهبتلاثعلىا-دوزوبِ؟ا)ظ-ريلى-الذى

اثقرأنةأ%كروه..-أ!3زأقهل...وسلمءإيهاللْهصلىا)ةيبمحم!لىفَاُ

...،آ-*اويوءاءَشراثوماثن!روتوأصمم،اد!هبهـذانجلف

..!.ىهوالىلاشربالماءت!هـلالإإلهى:اياووالأكلللأا!الإإ!ن

.ممة!ذه:وقال،التسه!ائةبينالألفوالقوم:و-لممعليهاللةصلىالنبىفقال

،...انزلافىبهأصعااسةثارو...أف!ذكهدهاإليمأ!تطد

...يةالحطالةيادةوأشهـا،"المس!راظططأضهاصاحبىياأرأيت

الةخل2بيرتأنيةة!9و،صدركالثهثرح:صا-يةال

قتويرةالجزؤ(ءالماقهه"-كانء+ا-ءريبجهلوهل؟)صا-يقلت

أءرفكاناطبابباْنمهةطعطع!"-ئأاط:بوةتعنؤصلا،"المملم

أالماءبقيه"

.ثبمةكلاتزاونت!تاوقد..لأ..ظل

،بالحرةير.زفىكان!أيا،ءربيج!اطأنن3أةيه:ا"اءنووعلى،قلت

-حأوشلةتأ.يربغيرشهرلاالنضيلأن:النضهلوتاْلرالضخبلعلى،"ياتها

...يهنلاأظن...عىبذا5:صا-يقال

سثىقر-يدءنزفهللأشقرمنواحدهناكيكونأنبمكنأو:قلت

جمرتأتتركأن...وزا-شاتاف.وةدالمطلبعهدهـز،النْه?دفيءد

كونهعنفضلا...تفر"ىاَلأفىإلىالذكرلفاحوفقل؟..الفخل
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وكَانَ،آَ*ئام--نهإَمَاعَا-*كَوَ.."5ربهلهةالالذىالأكرمالىسول

.(31499الذساءسورة).((»عَظِيماعَليكَاللّهِفَفنلُ

!؟..هذاوكيف،أوأءخمأء-بو!ذا:صا-يقال

الحرتص..اطربئدالقا،المو-4،المحاماة،:صا-يياقلت

الآخرةوفى،اطياةمجالاتكلوفى،ا)دةيافىأص"مادةوَ،أمتهرو

شئونإلىصوا-ديندخأن:ا؟خويربىالأء"لميام4إز...وعحادتها

رلاقئءت؟طعkّ;؟لا،ارجيحنةوصيااللْهءنرورضاةعلى،كأه،"و-ياةحيا"

النْهر-ولبهاكلثأ1"كاالثوكة!ذهإن:الساء،!-امإلىلءتةويتةولحقلا

ءنه،كللأةل!؟اللْهريولعهـدءلىي!نأاثمحبمراوءذا،بماكلةأخأن-تفلا

وكل،وا)طيارة،واد-إض.ة،اخصغيرةوالشاشة،إرناةاو*ذه،إذياعاوءذا

...يردعا،ةثاالداط:اةأعال

نوفيأءلممأةتم،:وسلممعا-،اللهص!!الأعظمال!صهولةالو؟

...مما،كهَلاو،وقوفولا،جمودزلمر..."د،يايم

...اؤمنيناةلموبنتطماْؤ"د،قلهلمثالنْهطهأن:صا-يقال

...واعى

نأمنولابدءرروداعتاباو،ذاةتحدولا-لمخ!ىلادكنإنّ:ةلمت

...منهننحهى

طذاآههقياو،بماتا)ثلةلإِزا-حلهً...اثنةكنأوواحدة:قال

."وابوالصاطق"اظطيرابديدءقالأسا

)هاتاللهإلىوأمرى:قلت

088
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...-ق-ولارإص!-5و،ق-لعهواوش،-قالةالىساو5شاء/اقا)ةر؟ل6

؟أا)ةروعفىو،الأءولفى:الأمةا!رةتةيم

أالافتراقحدتثوعا

حولةا)مه-ابينالاءةلاتءن/لملاعاوت!د؟ةااةد..يا!أءي:ةإت!

الا--لاف،"بينا)-كبيرقالةزَا-تث*رتولهإك،اةالدشوا)-كتابحديث

.؟هـالخلافو

،-ةرقولا،عليهماللّهرضوانالصحابةكن!طإةمخلافلا4أأوعرفت

وجهةز:"يمونأن؟-نفيمانظموجهـةاءخلافءووإ؟ا؟افتراقولا

الحق.إلىأوالنصإلىالوصولنةولحط؟الا-خ!ا؟علىبيّسَا-تلاف...ةظر

2!دى،اأوفىآا)ةصا)""حولالأءةكةجمع:يم-ثعم3غرصأنتوعرة

اء:ا،فا،-الحجلىولا.ظرة-اهرهظفى)بى!الذىذا5إن:أدقبمبارة،

تحادالأ..يا"تهش!اوأص!،4د?ارأكلق!ادالاءه،زة-"الاتحاددهوإنما

أةصادوثقو،أطقديىوأن!؟?ءدة،ددوازحرةوعلىااطقحرل

ءلىرقضىو،الثبهات-خعلىيردفى،تزاالافىراصيه.نجو،تالهيثجميغْ

.-ا.-ة،تأ1اوثحاتالشاجميغ

اصهطاءواةإن،الئهبكتابؤونيهدَعلي!!اللهرصوأنبةا)ص-اة!ن

ا؟ةو؟اسضط:*؟!وإن،حكهعلىَترلوا:واضحظا!رأوأصإلىاوصول

ضادوا!تا)ة؟اسةلىأو!بإ-"تيءواأفإن..وسمعليهصلىاللْهالقرعم.لبسنة

هذاتقعارعن-صولارمحاولين..إ)*هيقوالةظر،الدقيققربا

..ء--مر-لىإلىأو،"ةودنص:لىالاحتهادَ

ارةصالأ،ةإفا-!وعايهالثهعملىاللّهلرسوتمالما:ءثلملألكولنضرب
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وسلم:عليهاللْهءلىالطاهر-!از،،هيدةنالذىضعإواءلىوالمهاجرون

رأسهمسقطلأنها،مكةفىندفنه:الم!ا-رينبمةأهلمنؤومفقال

..رحهقعومو،أهلىوءوطن،-بىمهوموطىء،نفسهنسوماْ

-،هجرتهدارلأنهـا،ادية،افى"ندفىبل:4المديئأهـلءنالأنصارو؟ل

لته.رساو؟ل،زصرتهوءدار

ليهكانو!،نيهاءالأدفنءو!نهلأ؟المةدسلمتلْى"ندفة:!إعةوآل

..السماءإلىمعراجه؟ن4وت،الإس!كأاء

فيءو!،نظرهو-!4بقيطاءةدهصهوابمرآممافرثقصوتمسك

...غيرهعتدصوابءنقىاءىما-و%صومةولجاجلإقذاع-

وحدةإلىيوصول؟الحرةأبثاءةا،ا"ادة،،ا!ادئة:المناقثهسإنمافى

..الأمةاجيتماحو،الكد،

و-لممعا:"الثهصلىالر-ولءن9-قحديثروايةفى،اطق؟ءأنوما

...ال!قالنْهعنداغأمبلنم!ووإ؟ا،الهوىعنينطقلاالذى،الحق

وأتفةوا،عندهترجحمايقفركلأوواحدكلقىكو،حولهشيحاالتةواحتى

سايمص!،ا-قا-ولالىقولؤةفيذعلى،دفاعولاترددغيرمنلإجاع

..الضلالإلاالحقبعدليس:لأنه،وامتثالوخضوع

روىلما،ادكاننةسوفى،لمدلم."بو-لممعايهاللهصلىدؤنهعلىاتفقوا

.،؟و-ون-تنئدكونبهإءالأ":السلامعليهعنه

الضمىظهروإذا،الةصمعا-!ادلالأنه،بةالصحاإجماعكانوهكذا

..الاجتهادبطل

وهو،الئهلرسووت"،إلئهصكامهوالنصليىأو:صاحيىظل

اهر3فادائما

http://al-maktabeh.com



-183-

وءنه،والاأ!اءوالارتفاخ!ص!الىعلىثدلالاتفىالنَمىلصاحبىظت.

ويشاع..إليهرفمهةلإنإلىاطدلىثون!ىرفمهةالثىءفلانضة

ومحافظ،صاحبماإلىبةوءأسو،ممما؟مةةولةالقولءنشلمةقالنمى

...بماومجقج،عليهاا

علاءكلعلإ،-ار،اصمالاحه!ءىwياْخذةا5،النص"لكن

لذىا)-صم:و5،ا)خص"ي!ون5ذاوعلى...رالفقهالأ!ول

ءهىعلىثدلالذىأر،ثل"أوإلطةإجي!لاأو،ا"داَومهىالايحتمللا

...خرآمدنىيحتىلأندوقاحرو

ويكوناصيغةابنةسلاساخ4ءةالمراديظهرالذىا-!لاماهو:والظاهر

آخر.ء!ىيحت!لقد4و)-كة،?ىفىبوصوحيظوعاأو،التاْويلمحتىلا

ير-..،أصالقرلىولوحديثالنّه!لا،مكا!:االفوىالممىفملى

تشبهءتشابه3له،ا-!هأقرَانالأنء..!والحمل،ئلهإلىرف

...بهضابضه

يدلهما:اطدثوءنالقرآنمنفالنصالاصطلا-ىشالمهع!أما"

الجغدعلىيربإك!ا،الأمالآياتف!و،فىثاط-5الىيرشاخولاوا-دسنىعلى

قى"إجأكأاأو،4+ىن4أكثرلقي-5القالاَياتإيهايرجعأنالمفسرأو

.قأويا!اطه

..،المةشابهةالآثاتوحة21الآياتكن)ةرثأننسئمايعربمذا

تية؟ةمنالمةشا؟و5ومااطعهوؤا،وءذهُمهنضلة..صاحبى،ل

11والمذاهبالفرقعناطديثفىهذادخلوها

...الأساسة!و،والمذاءبالفرث-بةبالىدخلىأما:لصا-يقلت
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حولأبدأاذاهبواافرقتتحددأوالأراءتختلفأن؟عنلالأنه

ؤلميه،اخقا،فلا،للكلملزم،الجيمءنبهمسلم:ع2فا،،32ا"

...رأىولا،دجغأاولا

يكونالمتشابهةالآيةتأويلقي+ددو،الا-:،فيددىءلهنهةالمتثابهأها

...فهمههافىالآراءبتهددوالمذا!بالةرق!دد

،ثكولا،4ةثاخضلافلا-محيمqعمء4كاوالقرآن:حبىعمايا

.05يبرولا

ثه:31إقمانلاو"01ةسيو"سورلىصلىرفىةالحزربثةول

الحكيمِث!.ادصِت-ابِآيراتُتِالثَ...ثا

كا.الحَ!بمَالفَرآلتو*تس،،36إس،مهورةصدرفىيرقولو

:11هود-ورةصدرفىحمانه-5ءُتحول!!

!؟خميرِ"صَماكِيمأ!دُنْ!نزصِّ،تْشكا"ا،؟حتْء%يرازُ؟تَابلى:ألر،

:43-11414ز!هلتفىَورةويرةول

ءِنْوَلاَيهِيَدبَينِمِنالبَا!،!4يأ،لاَيرعَزِإحتَابر4َوإذ.،."

."حَىثد-؟ص!ء-8ضأه.ساث,ذَولفه.

?ا

نصالحقاتنزيلوا،كامالإِ-فىبىضاإمضهيشبه،بهمتشاوالقرآن!لى

والىتهد،مثلبشى?نأومنه-ورةأةءس؟:لأوفيلىوال-دى،الحقالنْه

...بهالصلاة"وع،"تلأوته

بمبخَصِاثِالحدِأص-نَنزكالَاللهُ،:23اأ93الىص-ورةفىتمالىقال

مْردُ--أكنُثمَ،ص!3رَيخْثَوْنَيِنَالَّذلُودُجى4ُصتْصمَ!ر4َّزكلَثَاْيكِا!مُنث!

..."...ذِءريالقَإل!َنمْ.حمموَةلمو
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لطكاَولوْرآنَالةونَثرُ،تدَأزلمرَ":4Ar/اءالفافى-ورةنهاسهيمرفاللمء-.

.((يرأمَثا-ثلِاهـمفِيهِلَوَجَدُواالئْهِغَيرِعِندِمِنْ

آياتمني!ونقد؟الةرآنءيرفىالا-تلافأنالقرآنيذكرصجنفى

..البةأءاصلىومو،والف!قالحمثإلى...ياءالهوالمامبهااللهيدغإلتىاوْل

اتٍاد"هو-أ+قُإناتهِشوَ"ءخلا:02213الىوم-ورةفىنهسبحاال

كا.إِثنَلا+!لِكلاَياتِذَفىِإنَّانِمُْوألوَص،ْأَذإتا-نهلافُوَضوالأَرْ

:متشابهاتو%داتء!ت%دات":4والةرآدى؟صا-يياثم

.وا"دءمنىءلىوتدل،ةثثازأوثللاش11الأمهُن%لاتُمح!ت

..المحافىمنعلىءث!روتدلتأويلها،الفصيا!ويمنفنمنشابهاتوإإت

.،-لجرِحَ!يم"لدُن.ثمُفضلمتهـمِنإلاتهاخ!هَتكِتافي،

يرمهخولا،ص!تالحىالَاتاتإلىالم!شابماتالآياتر-خمنبدفلا؟

الىأىأو،اليلأو،وى11بحعسبء"شابهة"لاَافهماأولالتأوبجال"

قءمرالمفأوابرخ!د4إهإيذهباذىاا)منىربطمنلابدبل...المطلق

،فةطالمؤمئا!ةالآياتلم"ة+ونالذينلأن001؟"21بالآيئ،المتشإبهةا؟ية

د!ولا،الة:طلتث.ةوإْ!ا..اخموأ!وأطماء!مو!مءُيوصسبعلىورنهايْرَو

..النْهإ!يحالهلاالحفقى،إ-الأولأن؟صضىقلىبهمفىيكونأنمن

!إطث،اجهـ"ٍمحتىلمةلايةتاْوي!بؤ+وعاو!الئهيخشونف!!هماساءأما

اء!الآيةمنضوءِكل

ةواطمأاوصلوازإن؟ولون!او،نةي!!دو،اله)مفىناصضولىارأمااس:

،آمثااقالى:،ءلمواأإنو،ح"وا!ل!المنثاب!،الَاياتا!نح21الر"طال!
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بمال!9وهولماللْهءةررمنالآياتكلأنالىأيضاأنواواطى،و-لموا

..الخبيرالدليم

مة:الساالآية3كلرانلآء.ورةفىلَىوناسبحانهقال

هُن،مخلأَ-اتر%لات!"ةتُ:اد؟تَابَعَديْ!كَاسأأنزَاَّلذِىهُوَ"

فيدئبعُونَزَيغةُلموبهِمْفىِارَزِيئَفَأَص-اابِ!اتووأُخًَمةَشَا،السآبِأم

يرلمهِ.وتاْءَيخَابز-او،ةيخةِالاِءَتِفَاةا!:"ُبهَتَشَاما

النة.الأَيلأؤلمأويهلمَمُا5َوَ

رَبِّنَا،عِندِمِنْكل،ُبهِئا%:يَةولُونَالصِلمِقِاسخوُنَوازَ

.،الأله!ابَأوأواالاذعصُوَماثَ

الناسوفيسحاد،ا)ناسولخير،سالهالإِصلاحنزلالةرآدط:صىصايا

الأسرةولإصلاح،يح21ولإصلاح،دالفرِلإِصلملأح...اط.إةلاتبكلفى

،"لفتةإشاعةأو،لصفِتفريصبالقرَاناتوىاؤن...الأمةولإِصلاح

ضصقلبهفى؟الهزةرب،ل؟و؟ن،وأصلضلفقد.،.يقلتفراًتمههيىأو

،الجباراهزين1اللهمبكلتتلاءبلا"أ،،ا!الةبايلهبو،افتة،اقثإ.،وزفي

.نة-4إلايخادعلااطة.ةةفىو!و،اتو%اذبنوااللهَفيإدعأنويراول

.+4نفإلاج!دمولا

والمذاهبق3َالةكلأننفر3أن!تطغذا5ضوءعلىإننا:عماحبىيا

الواجبكانو،اتشاب!4االَاياتؤوالا-خهادالتأويلمنبدأتنماإ-لإميةال!

نوني!وو!ذا...ح،21بالَاتاتدائماا%خهادمو331تاْولمابطويرأناطتم

وكلَبنى،إنساانكلكا،الةرآنُأنُيصهلِمح-ولومةو-"يئتفةكنبمءي!

http://al-maktabeh.com



-187-

..وم!نزمانكلفى،الإنسان

باب-فتحالتى3الم!،بهاتالَاياتالثهأ!زللمودءن:صا-يةال

.3بىلار:أةنرباتسيبمو،يلا!أو

املاج؟الإنسانخاقأذىاالر-نصمهوالقرآن:صاحبىيا:قلت

الافيرافأتوواطوادثوالا"-داث،وم!نز!انكلقوقيادتهالإتان

6ءديحص!ي!اولا،-ديرد!الاقد،تبدة!ة--ررة")"-!الىوالأعياضى

،المحدودوالحدود،ءمدودةمحدودة:أ)ةاظإنها-.ثمنالقرآنوألفاظ

ت!ونأنبدلاكانإذا..إءدوداوغيروداحلىب!يريرءطأنيم!نلا

...دةمعدوولاءدودةولاصةاهيةغيرالقرآنصاف

بمثله،الإتيانءنوالإأسالجىنوءجزاةرآناإء-ازكانأيضاهفاومن

.نوصتةاهءدودونوا؟نالإنسلأن

دائما،ئدةقائمادا،مةجىددةعادا،الوا-دةالاَيةكازتصاأةا5ومن

الآناتنز4الَايردهتهع-أن،أ"-طيةولداغا..ءمالجةدائما..رائدة

*.اواقحةولهذه

اه-شلمابمِدَلَةىاتِرَ)!اداَِمِدَالبَحنرُكاَنَلَّوْةُل":اللهوصدق

كا.دادَءَ.،ثِلهِ!صثلوْوَ،بئرَعَلاَتُزَةةَدَأنْقبئَ

891909فالكمرة-و)

.الإعبمازهواهـذ.بىرسهحىان:حبىصالقا

؟المذاهبيئالةرؤوت!وإلىدفحتالتىالأ-ءابحهسن5هل،ولكنْ!

ترجعالأسبابزه5شلةولهل،نحاولأن؟ن؟ةصاحبىياقلث

يأتى:ءاإل!
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وغيرها:..لم"والأثمهراة؟لمعتز.."سالكلقلةرلؤممبةبا-أولا

،ذلاثعلىالدلالاتأوضحصنوله!..والحالسباسة-1

.والخوار!الثيصة

الهدامةسومهما؟.ليونالإءسدسفةد،الإِءسا!ث)يىتعلىالىد-2

ن!عثيرأاوصهويلالمثوالأعاد،انالةرَبة-ير-ول-!هوصها،تلةاقا

-5يرفهمء-زتلما،وسلم4ءإثالقصلىالثهرسولءلىبةإكذو1الأحادإث

،)ةوةباالإِسلأم!نكا"اءنا،ثرءجزو3ء!ونةثرتا،وق!ء33دكتو

:حرةوا)الأفواهوالأقلامانأصر

أنُيتِمأإلاَّاللّهُو-أبَا!ثمْبىِأفوَاللّهِئور"واأنُيطهكايُريِدُونَ

ينِوَدِدالهُدىَلهُرَسُوا)ذِىآزسهلَ!و8َونان!-افرةِكَرلَوو5َُرَلمزو

.!إشْرِغ-ونَإعَصَوَلَوْ،4َينيمُالذَعَلىأُءَظ!لوهُاطَقً

.(33-9133بةلهوأ)

الإ-لملأم-ا-4تس!تاأنبهدخمهوص!الهينالحشاشهحهالساعلىالرد-3

--لةالد9إلأصنبماهالآراءبتو--س،زبلأجا)ااط-ىمواممةءان،لدخلاء

وغيرها.ال!رجمةيقعارعندامة21

زلمز؟"إلىردهزءهحن،و!ؤإع!ما،افرقاهـذهآصارعأسبابأعا

أيضا:بأسبا

الإ-لاهية.البيئةعلىد%"لإنوها،نيهَاأوالأالهوى-1

ا)-اطانض!*فإ،4لا..لهأصارنةاأو،بهاَنتصإرا:السلماان-2

؟،بمموينضصرواالةرقباْ!أبايهةووأنادلاطينبهضطول،واطع
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وضهءة".3ء+ةءلى،بالساطانوأتصرواأنالمنحرفانيهض-صاول

مِنأوتُوهُينَأتّاإلأ-زيهِا%خَلفَوءَا.8.دا:اللْه.وصدقالبغى-3

في"اا-تاةواَإِآتوايِناتّااللهُ،يْنممَْة!دَىإت%ا)5"ةإتَُ!خمُجَاءمَابَهد

213(.ابقرةء)ا!...)4بإذْاطَقِّءن

ا)-كتابَأو-وااأذينَا%نتافَومَا،َالإ-؟لإَمُالنْهَءِهـيىَالدِّيخاَإنة

اللهفإناللّهِبآياتِمجنفرْومَن،بَدخهمْجاءًَالهبرلمَبظ!ياَبمدماَ.نإلأ

.(91انكلرآل.)،بطِسااض!صَرِ

ص!--صءَ

صص.َبالاء"ر-"3ا-تلافمزإن؟4أفهاللأذ!ثتس!ا!-4اف!-نيائا

لج!:ماإلىالأصباببملةترجعوقد

..."الفةيعيشهااكأاالهيئةا-"لاف-9

.أ"اةةاااختلاف-2

.والحوادثالزماناختلاف-3

..وافىءَ:لقوأ،.لح،وءةهول"ةيدالإِيجازهذا:"يصالة

..هفاةاةوقوطللقد:)!ا-يقلت

اةه"ا،لييزالذىلالأصالأتإمىكامذاوالصواباطق"دءفهو:الق

والممارفإلموماكألمفوعلىاوالأنحاءالجالاتفىص4الأمةويو"دبم"

...والآراء

!اتتةمهثرفىاتتاةواةإغم؟ء:لملإًأ!لأماوءلمما)فِرَقعنأما:ةلمت

افْهتد،:والاسةواء،الو-"و،اليى:شل؟اةرآنافىنهسبحااللْهإلىت؟ت

..."ا-توىالحرشءلىألر!ند!،،ربكر-"يبقود،،يهمأيدةوق

بهةالمنظالآتاتهذهفى"ماءنوخذوا،ثلمتممالواأؤ:صا-ييا!مقل
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كاالأم"الآيةءنتأفىيا-م!ؤرجألاّهو،واحدثرطإو)ء!،أردتمآ-ا

.((Iءيصِثلِىلنعىَ،َ:سبحافلهقوو!،هذاكهلمثل

حةثقى،-لافأبداَ!ةاكإيس4أأإلىءيصاياسريحالة-بئأأنوأود

...رأىمامثللرأىالَا%ريمنفوةولو،و5يتهمنزاونظروا،دكللأن

...حمءاكألوهـ3

...عمءا؟:لوطح...نهم،نحم

داروإن،اطقياقزمأنلابدإة-ا"نكلاليةومسِلم"ؤمنكللأن

لاكتابتخريرظإلىءذا"ة!"ليفىوارجع،الصوابفلكفىذلكبهد

..."والنحلالمال

."قفهيةلاودية-دلاأرأىاا-تلاف5:قالواواين

.؟الودة!يةيؤعولالرأىا-ةلمر!إن"ةنةولنافإ

بهسحد:آخرأء4لبناءبلاقىةإن،أصليئااءاالرأىصا-بلأن

وتهلموابئمعلإ+سهد،اءدهقوورفهِالبنيانؤأسيسعلىوتحاونا،وأ!صهده

اسبمايلْايهدىوهواطقيقولواللْه،الحق!ية

8،+

.أالافى!راقوحد-ث:عما-يؤال

إ)لميهيُثر!..غرضهيسضقمْولم،صة"تساموا،صندهيصحّأ:قلت

،،الحام"و،الترءذىّث!بهواعمتنر،مسام؟ارىالبض:الشيخينمنواحد

...هوغليمار...ححىربنالحاةظانكرهوأ

.إضناقصاتاالتناقضومناكثيرإنفي4بل،ثناناافظهعلىيتةقفلممتنهأما

،.تفاافيروالااءلوالاءنالسثيرة؟4بلى،!انرشاهمحناعلىيتةق!؟
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،انارافىوسبعونواثنتانا؟نةفىاحدةؤو؟تةولروايةفنرى

،وا-دةإلاالنارفىكمم:نقولوأخرى

،وا-لىةإلاا؟ت"فىكامط:تةولوثالثة

،وا-دة!نمادح،الها:تةولورابحة

زادمْةهالىإلا:تةولوخاروسة

ا؟اعة،!أهداهأنأعلمإفى:زةولوس!ادسة

،نادة"اكوكل!واحدةإلاالجنةفىكاثا:تةولبهةوصا

،اولء"زرقةأهداها:تةولوثامنة

اللْه3يار-ولىءنقالواواحدةءلةإلاالنارفىjr:تةولتالص*"و

وأمحالى،ءلميهأةاامقال

الفرقة؟تمكماالئهرسوليااواقا،ةشقةوترإص:زةولوعاشرة

الهجُر،لْىوالمشاقضاتالا-تلافاتمن؟ثير11إلى...الجاء،فرقةةال

..."!درفىوا)تاةقياتاباثالاضطر.ن-د!ادح:يرءنفصلا

الفوقة،بئورلبثّالإءسا"يخليينمنمد-وسو5ةإذن:صاءيةال

..؟منا!ثخهامع...ايةلىو؟ءلة)ةاظأإلىخماعالاسأودل!قو،والهدم

بر"كظفىالشهرستالىالأةضلآالإمانةلمهkءءندفلنقة!"نحم:قات

،الق!3وقة،اطججحجةهو،لىرستإ3اكلأن،يجناقير،،والة-لالملل،

،وأجلكتاب،-يريمةاب-افمةمدولانازءة4بلا-به!ا،بالباهذأفى

..الهابهذافى!منّف،كنابأدقو

...لهاويؤرخقلهايةواحدةروايةءةفىيقفأنيستطعلمفاءنهذا5ومع

روايتين:ذكربل
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وسهمينإحدىءلىدأيمووا،فرقة-بيمنعلىاص!وسافترقت":-الأولى

ةرقة3وس.ء!نلملاثعلىْا-دونوا،فرقةوسه+ين!ناثنتعلىوالنصارى،فرقة

وا-دة،ءنهم1)ناجبة،فرقةثنو-"ثلاثعلىأمتىس!فترق،:-والثانية

وماقهلي،والجاعةادةةأهلقال41اناجهاومن:قيل،هلكلوالبا!ون

.ccوأمحالىاييرمعليهأةاماقال،والجاعةالم!نهْ

.ستة!رقنيةالثاوفى،اؤترقتالاْولىو!

أءئلتفترزنإيرهعددفسوالذى:ثل،عجباؤوايتينتينهاغيروفى

أيفءلىأمتى-تةقىق:ساو!4أءئ،وتفترق:ورابعا..وسبحينثلاثكل

إثَ:و-ا،9ةرةوصهمينإضهحعلىالأمةهذهتهقىق:وسادسا،فرقةكنوسبه

أءكأوزفترق..الن!لا)ةهل!-ذوإصراةهل!)بئعلىأخهماأمتىعلىلياْتين

...نةويطولمما..م!وسبحينثلاثعلى

الىوايةذه5ءنواءداتهبيراأنإلى4ننهأنالآرفيكنىالمناةشةوأما

،الإ-راىضعوالى،اة:لىّالإِصرالدستؤكد-كايقولون-الأقوى

..وصامعليهالثهصلىاثهرسولعلىوادكاذب

وا!ليعة،ا-ة"ا5ومالةكاهاصلىء4واتةاكاأهل:هوالض..يرهذا

الهتهير،ذا5يضكررأنالنْهفضلومن.3وأمحاباليومعليهأناءا":قال

اللْه!اىالى-ولءصرفىتظهرأالتبير!ذالأن،ا!اطيرالدسعلىليىل

صدرفولا،أءيئبنىعصرؤ،ولا،اشدينالىالخلفاءعصرفىولا،وسلمعايه

وتفرق،تمزفىقهاوةتفىظهربلعجزكلفىظهروإنما؟الدباسيةادولة

.الهجرىابمالىالقرنقى..أمورهااضطرابو،ءكاء!ا

ل51،هبلمأاا!ذمنأأثمرىو!و-زنسه-،فىا-ةلشهرا"و
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الصفاش!هائباتحيثمنالسلفعنيقحدثأنإءد،نفسه،ء"واولالسنة

عليهبمأعالمقالذينالمتزلا"قابلةفى..بالمهةاتيةخ!موتسب،دلّهالأزلية

:لوية،طةمه

وءصهمتأولمنومنهم..الفشابهحدإلى4بامنالصفاتيةمنإن

...توةفمن

للتشببه،ازوتهذلاو،يهآويلايتعرصوأالذينالسلفوأما)):يقولو

وادءيةية،معلومالاستواء:ظلإذأءنهمااللهرهىأنسبنمالك:فنهم

إلى:اكمانانتهىحتى..بدعة4ءةوا)سؤال،واجببهلإيمان،مجهولة

أسدبنوالحارث،القلانسىالحباسوأبى،الكلَّبسهيدبناللهعبد

هـالكل!عل!باشرواأكامإلا؟السلف-لمة!نوهؤلاءكاأوا،الحاصبى

بحضهموصنف،أءوليةوبراهين،صء"4بحججالسلفعقائدوألميىوا

أستاذهـبينو،3الأثهرىالحسنأب))إين-رت-كأ...بحضودرس

والأصلحيا)صلاحمسا!لمنءساْلةقمناظرة،الممتزلىا-ثافاعلىأيأ

.،كامه،بمناهجاخمءقافأ-د،ئفةا)طاذه5إطإالأثمحرىإزاني!؟،زتخاصا

ا)!فارية-"سِواتقات،،وا؟طعةادنةلأهل،مذهبماذلمثوصار

-"يةالأثءأِإلى

انرارْأنإهدإلاينشأأ،؟ذهبوالجاء"ادنة5%هلفالتهبيرإذن

الآسىيههذها-تهرت-ئ..يةالأشعرإلىنتقاتاثم،الصفاتيةئفةطاإلىالأشحرى

!ضفةبى)يسل!نو؟قمرأوطالزمانبهد،،ء،وابىة"المهأهل"

...طل؟ساعلىاخ!الىالت!رن

اكبير-،ذاأنفيوزلاألكنو،اء!ىاالتحةثقأحلىمادنْه:حبىصاقال

(...اطديثةاةإسفةا-13)
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وسم:عايهافْهصلىالرصلزمنموجودًاكانaوالجاء،السة،أهل،

!..عرباوصكام

-يغ،غيبعنبهأخبرةدادلامعليهالرسوليهونأنيجوزلالمثم

؟الأكرملرسولمحبرةقيكون

فةفىمتداولةوكاؤت،ثمكبلاعربية:الألفاظهذه:صاحبىياقلت

ولكن...الكريرالقرَانفىوردتلةدب!!،جمهياألسنتهموعلى،بالمر

يك:متاهاكا!صغ"،مؤدةك!ت

..."...عَلَيغطَاصْطِبروَهبِالمثرَأةلىَثأْصُرْوَ"...أهـل

ء.(013213طهسورةإ

بردُِوَز*زسُاةاصِنْة:!ثَأرْ-كْ+أةدءَنْ-ئةَ"...سف،

.(79771ءالإِسرارةسو)."يلاًتَحْولِىُ!ةِخَا.

أُا:!تزًإئىاالجتمَانِالْةقَ!طيَوهمَثكمْءِالؤواأذِيئَإلط"...جاعة

.،-،يغغَةُوزاللْهَإنءَضْمءَفيَاا!هُوَ)"دءَاصًبُوالبَغضالشئيطَانُ

.(55131انعرلآسورة)

.(45154ايقرسورة).،الدبُرَيُوَلّونَوَالجنعُ-ءُ!زَمُ،

رسولأطديثفىاللكفظهذاأرأ؟كاماشإعة"لفظالقرآنفىيردوأ

الخيفمس!دفىالسلامعليهةولهمثلفى،)!ىحم!ع!وبمحنى،قليلاإلاأدنْه

فه،اإخلا:المؤمنقابعايهنفللاثلاث":الوداحجةفىبكلنى

لأولىالنصحة عنه،وبحق،عليهتةيبىكثرةعلى"..الجاووالأ!ثمر

...الحنىبهـذاإلا،والأمهاتالأصولاماجمافىأبضا""جاعةافظيردلم؟:
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الحربلغةفىظهرةلم،نأعةواولالسنةأهـلل!:التريمبةهذهأعا

إلى4وصلماءلىأو،ءأمنايهإماوءلمناعلى،لاثجرةاواخ!نالة.فى،!لا

..خاعةلطا"نجةخ!ص؟صطلاحوظهرت..رالملم

لانتشرت،سءعلما؟عجزةٍو-!4علإالثهصهلىالرسوكقالهاورةياصهاحبى

نأصنبدلا؟نبل،عاء3اللهانر"وبةا)مهحاكداو"او،الترءيبة!هذه

:حدير:ازصوهالذىهـدافى-!هوصاَ،ء!همتثتهرفى،بةاممحااعلىتطاق

أصصابوءإ-4ز!أ!!ةال؟ء4أ2واا-""ا!او:ة:اط،،ء"وا!لىادت"أءلةال"

.تأ"شرلا،ترصدلموة.

خووزدصا-صو...يالافتراقاكحديرث"ن؟نعذارما:حبىصالة

."ضهخشت-ةةموأ،:قلتةكأتةسولا،خبره

رأي!كنلا؟والاتحاد،ةحدالوو،الهو-"دلرعهوإ!:صاحبى،1قات

.عنادأو،فرقةأو،-يقتةرإلىدىؤ!اإلى،ثير

!ة-ازطتإلىيرافتأن؟حنألا.والاعةصامادط،مرسولإن

..ما-مه،و

..)"رقة30،ثخ8ااو،الخزبعن،،شدةفيىالإِسلامإن:-يياصا

..الإِسلملأمفى..تةرقولا،شغولا،بأحزازلا

واحدحزبءدا!ءنويرمع،الئْه-زب!و،ادلينلجيعواحدحزب

..4شِيَهُوله،اث.طاناحِزبُو5أَيخما

:22-91الآيةمن85دلةاليسورةءنتحالىلهةوواقرأ

حِزبُلةِكَأوَ،الذدصءْرَ!فاةأَا)شَّبْطانُءَإء33لمذَجوَاتث!
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دأدكار12ينَاَّذِاهارء8َونَصِرُاخَاا!الشَّيماَانِ-فِىْبَإن4ألاَ،المثئيْماَانِ

اللّ!إنكاوَرُسُلِىأنالأءلِمبناللّه"،صبَلىنَالأذَفِىاولئِكَوَرَسُولهَُافه

به-وّص

.*ءزَبرىقو

دط!3َ"يوادّوالَا-،ِمِ"وْوا%بِاللّهِاؤْسِتُونَمماةفَىممجِدُلاَ

ء305ا.كَاَإ-وَأؤ،أبْة،ءَ!أؤ،!ا(ءَ!آ:)واكاَوَ.وَ،لهُ-سُوَرَلئْهَا

وُِوحبىَ!وَألمالإِ؟انَقُ!ؤِبهمُقِ!باو)ءَئى؟تَهـ3ْعَثيِرَأوْ

?ةء..2ر.صء.ء
زِجها،خالِدِبنَالاكاظرُئحتهَا"نِقيصرِى-"ثاتٍو-بىخِلهئم،مِنه

10،54َ/\

اللّهِحِزْبَإن"ألاَ؟اللّهِ-زْباواثِك4َلمءَةرَصواوَفهُثماالْةَرَضِىَ

."إُفْاِ-ونَاثمُ

:!صب!ا!؟ل،قالتفروعدماللّهبرهلبالأءةمهامالهزةربأمرقدو

."...تَ!رةواوَلاَيهاشاللّهِ!رِ.ؤاِءنَجاِ!اءوَ"

.(53139انكلرلا-ورة)

جَاء!مَابَه:دِءنا:صلَةُواوَآَفَرَّةوُالَّذِينَ؟َاُوا-صلاُووَلاَة

.(1309ءانسِآل)-ورة.""نبد-ات

إشييما!لىهـوتوت!رأت!رأأن.ءؤ.نوكاطكارَولهأءرزة8ا1ربإنىبل

:%OR/6ا!أءام-ورةفىسبحانهقال...قينوالمعسر

ئهـءَ!لَشتَشِبَمآواوَكاَدِيفَئممْازرَزوُتَائدِإنكالا

."...شَىْءَفِى

لونت؟وأوي!مدةونتفرالذيئأن:يوبهدالهزةربةإنهذاكهقةوو
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الرومسورةفىسه-افهاةول..المشر3كن?نإ؟،..1،1101،1،
-01،رَرس!

01303--32.

الئاسَظًرَاأئِاللّهِ)تَفِطرَ،-نِهفاًلِاذثناَخ!كَوَةِم.فأَ،

أكثَرَي)كنَّ،الةيَغُإلديئ"ذَلِكَاللّهِظذقِلمليَبئلاَفَوَصسَإت،1

،الصَّطَةَأةِيمُواوَ،ائةوهُوَ،إلَي"ِجنَ!!"8يَتلَ.ونَلاَاثاسِ؟ا

ئوا؟وَ،ثم.3دَقوارةيئَاذَاهـنَ*اةُشْرعِينصِنَواتَحوُلااوَ

،ْحونَِذَرِ--ْلَاَ.2،بءشءلُّ،

فى-كأيستقر!الاصهطلاحىالة*بيرهذازإن؟هـذاكهبحدو؟-يصايا

كهأ"قةشالةهذه،ايه!جعتروأ،د-ا-بالذى،ةة-""رىلأشها،زمان

."والجاء"السنة

القرنمنالأولالثاثأوا-رفىتوفى،الأث+شىاط-نأبو"و

،"الإسلامينمقالات"عنوا)"؟-اصإباألفوقد،اله!رىارابعإ

،و-صرةأصًى،بصإسلأ!ن!االهربلهد-اء:قد"و-ةقي،ؤثرهالذى

جمهيةءأعظأ-د"وكررِ،الألمالىالمسةشرق:!!وعار-زىوجم!برات

.نبولاس-افىالد:لآمطبمةرارتاباذا5وطبع،ةية11الأالمسةمفهـةكن

3391-ةةوفى،0391سنةفىلىالةاوالجزءم9291سء"فىمنهالأولالجزء

الة!ركا.طج

الإ--لاميةافرقا)صالأصمرىيهترضأويؤرخادكتابهذاوفى

امهطلاصا،يهازعويحاولالتىلانرة،تضعأنول12و..بأعائماا5يدبهرو

عايها،يدلأمحددإعطلاعايضع!و،لهاتسميةءلىإشةرلمود!ة"،اصإو
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زمانهفى-دثدًاوُفعحقأو،محرييفاأو،اءوجودالتمبيرولوكان

ا.الأ!مناعليهاكثيرَأطلقودءنه،جماعتعلى4لأطلفالأشحرى

أهلة:باسمبصد.الاصمالاحهـمناسقر-ئ،وعرضهكتابهطولفى

."واءاعةالسنة

هذاءلىالاصطلاحوهذا،بالذاتالتحبيرذا5ا-ءمرذا11أدرىولا

كتابهفى،اتئمه!رآ-مةعليهمأطاققد،كااتسهالا"ثرى"أنمعأ1النحو

.واطاطثوالمذاهبالةرقجميعفيهجمعالذى،اقالاتا

فمانيهْ-،الجاعةذه5علىةف"ألا!شعرىأطلمقهاالتىالفمةالتحبيراتأما

:!احدةومرةنمبيرصفيهااستخدم:مغا

الشة.أهل-03الحقأهل!1

عة.افيأهل-4،قامةإلامتأ!ل-3

اطديث.وا)سنةأهل-06وادنةاطد،ثأهل-5

الجاعة.وايس!""أهل-0Aاطديرثوأمحابادنةأهل-7

.،قبلمنيهرفلم-ديداسمٍوضعَف،الا"شحرىعاولةلىعيدلءط

...بَهدمنجديدًاإليماانطزا)ئالجاءةكل

ال!هنةأهـل":هو،مراتَبثعليهمأطلمقهاواحدتحبيرًانمكرر

...أهذاغير،واحدتحهيرعلىالأشحرىاستقرفهلا،"وإلاستقامة

11"ءةلاصتقاواالس!نةأءلى"ركر؟؟،ء"ا؟اوا)سنةأهل"ركرأوحتى

طائنتهعلىأطلققد،الرسىئفةالطاشيخأن:أخرىمرةيؤكدوهذا

لاكضابتألية"مدةشغلاه،وفيهُّرقىددِبمد،الا-تقامةوالسنةأهل":31

...مةطته-ياكلدةو،ضاصة
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مسئقرًالوكان،واجماعةالتةأهل،اسمأنثالم"مرةويؤكد

.الكتابكلفىقسهالأ!ث!رىعليهلاستقرمعروفاأو

فَفِىءأنللانسانيةآنقدولحلأاأاكعنيتقدالَانلطث:صاحبىيا

وعلىبمر-يرةعلىالصروابأبوابتطرقوأن,دىوا"الحقإلى

..؟ئدَى

..اكتققدوالصواب،حقفالحق..ارتويتبل:،ل

..اصطقالذيئعهادهعلىوصلام،وكفىللّهالحد:قلت
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لتقلمخ!اا

والعمالح!4

اط!اكمة.والبماوخقئ

أفرآن.منامة3اط

النإيين.ءيثاق.رسولكلرسالةفىالأسكلاصىالثطرمَمااط!كهة

نم.اظرسولهإل!بهاهْهأوحىما!!"اط

اهـكيم.ارْأص،4نفنَا!مما،صبضانهالنْه:آنالتىِمناطكيم

به.أسبا.ءفاتحه.تهأدوا.4ماد.ءمناه:ا)ةرآتءنالحلم

الهلمم.فىاسضونواو،الهدإء

ألمَ.:كاثىن،وثليهاكاهاقرأ،!ةأول.العلم!فيهة)،آناةظ

لةلمم،باالأشيلالأء3خ!المةة:اةرآنامنالحممفاغ

لموصهعليهالنْهصلىلحديقالتكو؟لالأإلأ%صالمفتاح

لها.الرسولتلقىيةوكبة،القرَأنءنأ!زذماأول!حرفأ75

...م%بناءلأالميرافىوالا3لحساب،لاَدمفالتحاواخاةثىا:مةاغ

والنظر.السيرظنون.الدقا)هلم.العقوى:مفاغثم

التحايميةْومعليهاكلْهصلىاظاتمالرسولمهمة
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والعلمط!-أ

."ألر-ن"منكابفإيمشآنالةث!منإلآ)!ت؟؟ه"اط"أنةررْلا

افيرفزإق"ةرآن11"ءنإضمايم؟نالرش"+نإلاكايساحلما"أقونةرر

..الشيطانوبتعلي!ٍءنةاظسرانفىالى؟ضى?نهما

ال!-كمة،"ءُفيمنمنهمواحدكلياكونأن"نلابدجمهي!افلاعهفةاو

بيدالملأخذ؟،حق،إلىالوصولفىطهلحأو،؟-ق"-ذوتإلى-ء

أ!نهم،وتوةير،الخلقلإسحاد،الا-حماءيئاضالاصءلإ!ش،الإنسازيهَ

05ليهإاتقربكاواا-قا،وإرضاء

...يةالبشرطاقض"،قدر؟ءخ!مواحدكللمجمعأنيرب-:لحأهلماءاو

قىوقيمحُّما،"إواد"ا-تضلالا؟اصوالخوالظواهراص!ثا!8بين

..الحلم!وذلكو...طاظتفىخرمهلإاَو!كاارداو،واسقثماراً،،عناصر8

إرضاءو،أ!نهموتحقهيئ،الخلقد15لإس،و-ت-يرهكهذلاثتههـ-:،إ!نو

05"لرىا!بلاثو...ليه!برلضةاو،ال!ع!قثا

ليسو،ْ؟انإوأمنعلى،ياتقيانهكذاو،محه،وال!الصلمميتزاوجوبهذا

.يسحدانإنه!اُبل،يبضهإنليساو،زةمةولى"ويقتنابن!!ا

)يحم؟اللّهءهادالملا?ن،ءكاللْه،شية--ضريمالكمِالةرآن!رى:لهذا

%لاتقراءةإلهالأقربمصهمولاْ،اللهعباد-يعأيديهمعلىوالا"ءناظير

ية،أالقرالاَيات:اءفىذلكصو.،.اللْه%داتفىالمتواصلالطى-ثواله،افْه

الَاياتأو،الا"ةفىلْىالاَياتأو،أيةإصكواالآياتأو،الهل."الَاياتأو

.الآؤاقفى
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نص35ة.اطرسورةفى،نه-بحاقولهفى"ذكإلىالغزةربتولهد

:03-72الاَيات

،ألواْكُااتُتلفاَاتٍئَمرَبهفأخرجنا،ماءَاد!ماءِمنأقىلَافْهَألطترأ!"

لى/.رء

ومن8-ودبِيبُغرأو،ألوا!اتتدِتحمروبضٌجُدَدابهالِمِنو

ءبادهءِنالنْهَيَخْممىَان!ا،عذلكألواز،ُثتلفٌوالأزمامابواندوا)ةامى

أفةوَاوأالص!ةَاوأ،موالثهنكةابيتلوالذيئإنكاغةور*عزيزلىاطْهإن.الطاء

ويزيدبمأجورَبم*ليوفيهمْتهورأنتجارةًرَ-ونَوعلازيةَصِرأرزقنامعا

...،...ثم!ورور"إنه،فضلىمن

يخاعشرفى،سِةيرنعشر،يما)-"ا)تمرآنفى،4ح!ه"لةظوردوقد

اةرآقافى،ك!ةاطمادة،وزدور،ءرة79حكيملفظزيهجاء؟6موضها

الله-زيقبتو-ناعدوسو،الآن"نهاثىءإلىنشيرأنويمفى،صة312!لى

."آنالةرمنالحكمةهـشارق"فىصآب

بيينالة؟خسبحانهاللّةقاهآلماالأساصىالشمار5ى:الحكه"(1)

إسىالأسالثطر!نت؟؟،أش+!ن3عالميموسلامهاللهصلوات،والمرسلين

رس،لةلتهوم؟أ-!ينءلي!مبحانهساللهأءذهالذى،إثاقاد!نصفىأ!را

تمهيد:و،غمبلو،قزم!د:ثلاثةأسىءلىرسولكل

...تنقي!أ5-مرفيهابهدبقةالساارسالأتوير!يع،سلالىلجيع-صدثثْ

وعلا-!ا،؟حبءح!ابهد،ريصوللكلإ"الرساالبيئة-طقمماوتكههليٌ

-تامها،-ئةلصرتهووجوبالا-ق،ابالرسولالإيمانلوجوبتمهدو

...إتماء3!وإكالهاو
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وسيم:علإ"اللهصلىاظاتممد9الرساليةرر،511كانتئ!اولكز

الههيديمونأنولأيروزبا!،"طابولا،داعىةل!؟كا!ا،االإذمها5ى

.سُح!اأسمن

أثصاث!ثةتمةالخاا*لىديةالرسالةعليمالمقومالتىالأس!زإن؟!هذاءل!،

..عايهابة"ساو!يها،يمهالاتوالرالرسلب!!قأةصدا!

ذه5خاغةفىالحالمينمنانؤتيخه؟جتمالىتآل،والإِ؟"م؟لالملإ"م

:5ئدةالما-ورةمنالفال"الآت"أواخرفى:اظاغ"-الةالى

تهَئِ"عَلَإ:لحَ!؟تُوأ*لحَ،تلحُهدِية-لحُهإَأكاتُمَالبَوْ...،

.((دِيخما...،مَالإبلىَ-عُوَرَض!يرتُ

ر-لى:ظاقياللْهقلةقد؟وا؟حنةا!هوذاكهذاوفوق

الكتابِ،منَيدير4بينَلما"صذظَباطقِّا)عتابَإلىيىلناوأفىَ

.(4815الماءدة-ورة01كا...ءلميهِنيىضا3و

إ!يهنوا،لرصالا!واادوَل-بدكلالجاخو5انالقرَاور5يمونذا2.و

ميع2تكة:إ؟!بهي!فرءنوكل،ارسالاتا!والسبجيععلى

بر!الةٍالإيكلأنيدَّ!ىَأن:ا-كازرا!ذ!ت!حki،-الاتالماصوا!سبا

وجوبر-الهَكلصيم.نلأن،ر-ولأىا!برسواتمهدتلَىاأو،رسالةأية

ر-ول:كلةدعوصيموء8ت5واتّباءما،ونصرتهـ!،الإحةةاأ4لر-اباالإيمان

..ياعهوا-،ز"ونصر،المر-قابالر-ولالإي!نو-وب

-بحانه،المر-لدلّهوجههيىأالذى!و:المؤمنا-أاهذاكانىو

ء-!منينبميماأرسلممءاالذيخا...نه-ب!اصة"المر-اجنببرهخ!3تؤمنو
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صتتالية-لمقاتاطْهأنزلهاءدودبنوتبليغ،واحدةر-الةأداءفيءتماونين

:اسلاماعليهمالمر-)ينيدعلىالأناملجيع

.(3191!رانلآسورة).،...مُا!:*اللهعِندَيئَاندِإن"

إلهالر-لأولمن،لا-قأوبقسا-رسولأىبرسولالكزولأن

،ليهرن،المرس"ينعبجهعفرأنيهو-و-أعليهاهْهصلىءدتمهمضا

..اكمر!ون،"ترلعاثمالىو4أدىبحا؟نفسهبالمرسلاًعفر

الى98الآيئ!ن3!رانآلءورةمن"المثاق"نصإيىلحو

:85الَاية

كةو-كِتابءِنتَدمْكُمآلَمَا:ييّينَالة:عِباالثهُ"ذَأَإِذوَ!

اَةَة!رف"؟ل!ؤمِفُنلِهِوهـ!ذَقٌلِمامَه-دحَُْرَء-ول!اءَكُمُْثم

قَالَ.نَارْأقرَ:ا!ا!أإصرِىذَلِ-مُْعًلىتُمْوَأ-ذ،نُمرأقرَأ:ظَلَ

ذَِالمثَبَه!دلَوَلىكافَرش8َالث-اهِدِينَمِنءَءخمُوأنَا،دُوا7فَات

فِىءَنْأسدَوَلَهُ؟يبفُونَامْهِدِيئِأفَىفإرَهالفاصِ!ونَ!وَلفِكَفَاٌ

باللّهِهتَصَاِ%:شُنَهُةل--فىأ%"،؟ا،ا5ًوَعَسْعاًطَوْضِوالأزاتِإوا)ث

بًوَبغ!وإءب!قَوإشَاءِيلرَا!يمَإ.نرَءَلَىلَأ-نزِمَاوَ،عَلفنَاأقىِلَمَاوَ

قُرُرةرِّلاَ؟بِّم-3ْرَءِنوالندئونَعِإ-ىوَ!وءَىقِىَأومَافَى،والأ-؟بَاطِ

الإسلاَمٌدتناًضَكيرَبَئقيَ!ِشو5َءُممىِدُونَكاُ!ننُومِتثنم-9ٍنَجين+ا

.،ينَصِرِاظط.ن5َِالآخصِفِىوَهُوَ،مِنةيُقْبَلَفَلَن

والنإييهنىالمرساكنبخالثهتاهاآالتى،الأةاملجيعالماء"اطح"هىذ.5
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حلقاته:بجهج،أديئاهشطر:!،اطاحة"فكانت،السلامعليهم

.(1399عرانآلصورة).،أُالإشلاَافْهِعِندَينالدِإن،

افهصلىعداظايمرسولاإلىبهافهأوحىما5ى:،واط!،5)!(

يومإلى+..وعرضهاالأرضطولفى،!طهانيةللافساعلا؟،سلموعليه

منفيهاماوتنفيذ،صةال!حهذهباقياعإلامجتمعلأىيص-ادةولا،اطساب

وا!تعللةردأ-ة.ةيةاالسهادةنضهن7!ها،وصلمُقسلىك؟وادابأ،امص

..الأ-رىاءي!اةافىالسحادةسإيللهوتمهد،ادةيااأ-ياةاواغفى،جيما

،اءالإعر"-ورةقىجاءما:الكريمأقرآنافى؟ءتالتىايحكى"ومن

نه:سبحالهقومن93إلى23ءنالايات17

إئاهُ،إلأتَهنبدُواألارَ!كَوَة!ضَى"

أوْهُماَأحَدُانكِبرَعِنذَكَيَبلُونَلثإمَّا:اناًإ،صبَأسابدَيئوَبا

؟اَءعَرِةَوْلاًفُاَوَرل،هَا!ن!-رُوَلاَأفَ!،لتَةؤَلاَ،هَاكِاَُ

-!يكاَارْرَّبِّوَقُل،الىت"نَالذَّل-نجَحَلَهُ!اَوا،فِضْ

ءَاطكنَ،زواتَكوُانْو-بمُْ)5فِىُص؟اأءإُزبُّئم8صغِيرأرَئياِ

8-ة!ورأ.!نَاللأؤكاَنَفإئه

الممئبِبلِ،!وَاكاوَا،:-كِينَصَقهُلابَالقُرْذَاآتِز

المثئيَاطِينِ،انَإخْوَاكاَنُوبنَالمُبَذِّرِإنكا8يراًتَنجذِتُهذَزوَلاَ

تجّذوَءِل!رَخمَةٍءَنْ!ًابْتِهاءَ"تترِضَنوَءائاءكلَفُورا40َِلِىَالشئيْ!طَانُوَكاَنَ

8أرءَيْىُوقَو.لاَ"3ُ!لُ.ار-و

http://al-maktabeh.com



-803-

فَتَتحُذ،انبظِتَبفىَغلاوَلاَدُنقِكَإلَى"ئوَلةًيَدَكَتخعَلوَلا

؟نَأ،ُإ،.تْدِرُيشًاهـوَلممتْرلتصالريَبْمثطُئكَرَإن8خورأيَئمَ!لومَا

بَصِيرا8ًخَميِرأبِحِبَادِهِ

وَإئاكنم،زلم!3فَئفَيْن.إ!لاَقٍخَمثتءَ،أوْلاَدَء3ُؤقَتُراوَلاَ

%طنماكَبِيرا8َكاَنَقَتنلهُ!أإن"

سَدلا8وَسهَاءَفَاحشِةَكاَنَإنَّهُ:فىالىبُواتَقرَوَلاَ

وَصَنُةةِلَبر،بِالَحقإلاالمْهُ-ركامَا)شالنفثىَؤَ"صتُراوَلاَ

إثهُاذةَت!!فِىفْفيمرِةلَمرَُ-+لمنطَاقئا)ت"لِوَِ--،ةَازقًدْمَظْرُءأ

8مَنْصُوراكاَنَ

اثُذهُ.يَهسئغَ-كأأَ!نُ!بِالكِأالاَّ.6ااذ!ةهِصَالَبُواتَقرَوَلاَ

ثئُوالأ8ًنََ؟َأسرَ!داإنكابِانرَ!دِاأؤفئوَ

،صمُمهاإذَذَأت*اافُووَأؤ

يلاً*تَأْوِأحسنوَخَيْرذَلِكَ،تقِيمِالمستنُوأِبا%قِي:ولَصوَزِ

الخفُؤَادَصلمللواد!عَروَأمصئتحَاإنَّ،عِلم-إِ"لاَثَ)ينىَصًإَ"!وَلاَ

!8ءَشئُبعَنهكاَنَ)ئِكَأو

-لمُغَ)!وَ،الأرْض!قَقيش)نْإفكَ،عَيَحاَفىِالاَزؤِط؟صقِوَلاَ

هَا.وءَمحضتكَرًصِتدَسث"ُكاَنَلئِاَذ8َغلّ!ولالَأجِبَا

ءًاللهفيًذوَلا5َصلأصَةِأط.نَرَبُكَإ)بَكَأوه-ثئِم!ااكَذَ

لمأ.أحُور!دْءَلمومًا-كَأءمَفِىةضُنةَىآخَرَإ"ا
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"صور،فى،وصلمعليهاالْهءلىءدب!اا!اط."بهثقولالذىس.ءانه"وثم

ا:?3الآيةمن4المصاء

ق!مَاوَعَئمكَ،وَاطْكأَ"انكِقابَءَدذالنْهُوَأةْفىلً..."

.،ءظباًعَدَبكَاللهِفَفهْلُوكًانَ)تحناَمُتَ-ولُتْ

من!كةكلاطكةأن:وبقيناطمئةانفىنقررأنفءطبموكذا

.آأررااَنالةر

ح!تا%رونو،المة!لا)كتابو!و،الةرآنغيرءنح!ةًابتغىفن

...الأ-فيلالدزكإلطةةيالإنساهـوىةقد،!لا)ةهـ!وح!،؟اللّهغير

:6الأيعام-ورةءن691-499الآياتفىتهالىلهةومهىوتذوق

ا،صسِتَابصإلىَءْعمترلَأاأَذِىْوَ!وَ-صكًاأفيتَضِىالقِأفَةَلجْرَ"

رَبثهَ"ءِنلٌص!رأزةُيَخلَىسُنَا)-ركِتَابَنن!يْتَا!اَاأذِيئَوَ،ئفمةلملأ

صِ!قُار،ئثكَاِمةُت5َّْو8إأُ:!رِينَ"نَتَكُو!كاةلَملاباتق

أعثرًتُماِخإنو8َاآ*لمِيمُالسثهِجغ!ووَ)!مَاتِهِلَكلُبَذَلاَلاًيعَذ

أطن".اإلأ"يَةب.لمسنَإن،اللْهِ-بَ--ا!ءنيصهِلَّوكَالأَرْضىُِفِى"سَنلم

.،يَ!ر"ءونَ؟إلأهُبمإَنو

***

إلاإ-طلقأأ""ةإ،ءرة79يمالقرَارْال!رلْىدْءرثأوةدطكيم11ثاأت)ص(1

5زْمبا)!لةلْىبرفْوَقالذىالئهأمراوعلى،اتءشعالقرَانو"علىأ،مرةأ29اللهعلى

*-.فقطؤا-زةمرة..آررهالصفييااللّهأترل

اللّهفيأفظْأطصكيمْد%لاررقدءرر،غيرنبمالاسهخا-افْههو.فالح!كهيخ-!1

،002دتفةاطا(اءا-ةة-أخ)
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هـن73الاَيةثإ!يرتكوكبقلهتدِو،مرة39ادكريمالق!!آنفىنهسبحا

:سبحاتقولهوهى6الأنعامرة-.

:يَةُولُيَؤمَوَبِاطَقِّوَالأَرْضَالش!واتِ-لمَقَائذِىوَ!وَ،

إُطَ:أطورِاقَثُفة!ُلَومَا،لاْثُلًهُو،افي+قَّقَوْأةُ:3ُزهـءَ+ون3ْ

5"الخَهثِر3ُثافيِصُوَوَ،ةالشهَادَوَأفغَهب

:بدريومالمؤمةينس4زءن01-718الالأنةسورةفىسبضانهَوقولا

دَابِرَيَةطيوَبىِ!طِهَطتِهِاطَقيرقأَتْاللْهُ.وَُيرِيدُ..،ا

"ون8َاُمحبمشَاهَكَرِلَوْوَ،طِلَانهطَير:طِلَرَُاذقغِقل8ِينَإنىخ!فِرِ

زصِي"لا11َكلنأفٍبِأَبخهعِد3!ُأم5ُاصَا3مَأمنتَبَابَ!ممُمهرَفتَ!هصونَإد

اك،!زوَمَما،قعُفوِجممُبِهِوَلِتطمئِنإلأُإمثثرَىالنْهُ--دَُوَءَا8ءُرلأْدِايِنَ

كا.-يهيمٌعَزِبزاللهَإنًّ،الثهِءنجْدِإلاَّمِنْ

ع!ملأنه،ةسهافيآناهو:انالفرَلون"فىواءكيمعذلك-1

انالقرَعلىاطيهملفظأطلقوقد؟علاو%لاءعيمو%لات،بحانهإط!م

لايقسموهو،عايهوسلمالنْهصلىمد2-بحانهقوله:نهامراتأربعمم!طيهم

الحكئم:؟لقمانَ

عَلى8َاُرْ-لِيئَاإنكَْلمِن8َاتمجيمِأنِانفُرو5َ،ررِينأإس"

.(5-3611يسمورة).،صِيمازيِزِافحَزيلَتَنز"صُشتَؤءِيماطٍءِرَ

:06-58"نالإَيأتق3انعرلآ-ورةفىوقوله

"!إن5اروَممِيمِوَالأبهْرِالآياتِءِنَعَلَإكَنَترُ"ذَلِكَ"
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*فَي!كُونُلهُكُنقَالَ.ئئم،ابتُرَءِنْخَاقَهَ":آدَبمَكَهةَلِالنْهِعِنْدعِبسَى

.،أنتَرِيئَامّنَنز3َز-ل!تكرَ،تق،صِن

وةل،الإنسانخألققول31لقمانسورةتحمنثوتذوق

إلىشاشمينتعالوا:والا--!ماعواكةسالأرضوعالاءالدنيالفلا-فة

.،الةرآنحكة-،

لا8"-!ىنينَ!"َرًوهُدىً،3الح!ثاأ-إبِ%إتُتِذكَ،أآم،

يوقِئوُنَهحمُبالآخِرَهِوَ!؟كاَةَالىوَُيؤْيرونَألضا،ةَثُقِبمُوررَ:ا)ذِيئَ

اوُنلمَ!ونَهئُماوللِمثَوَبِّمِثمزَ"نعَلماَهُدىدِشكَ.أو

بِصيْرِالنْهِسَإيملِءَنْاطزرِثثٌليُفىِل"وَإَشْتَرِىصنالئاسِوَ!نَ

ص.َلهير!هءلمَءو،صسَ

علإةِوهاذاُتتلى8ص!ينابءذ!ُمْاولأِكواهُزوَتَخِذءا،تعلم

وَةكأاًهأذُنيهفِى،كَأَنَّسَمتمَغهاومْءُ-!تَ!ئراءأَنوَكأ!ايائنا

8ايمٍأالب!ذَهلمسفبثئز

فيهَاضَالدِ!ق8اللهمِ%ئاتُ"3ُ"مه%لِحَاتِوَصَلوانُوا%ئأارذِءان

اطكيمُهيزلماأمزِوَهُو،حَقًّاافْهوءذَ

رَوَاثِالأَرعىِفِوألْتى،ثَرَؤنَهاكلَ!بِضَيخرِالمث:وأتِخَلقَ

ءَاءً"سماهِصِنَلناوَأنْزْ،ابةدَكل!تْةي!ابَثًوَ،تَميدَبِهُمْأن

مَاذاأرُولى5اللْهِخاق"ذا5َءعٍيمزَوْجلءن.بمُةِث!افَأَنذنا

.،"بين"لإَليفىالماألُمونَبَلِدُوة"َءِنْائذِينخاقَ

نَالفماعىحديثهفى،اط!يمالنْهإمرو5:أيظوالحكيم-3
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9بذفيهاقمالىابنْهأقىلاشاالأيلةوه!!،"ةتدبى*ليلوءن،يم"-3طر

المبين.ا)عتاب

سبحانه:قوله44اكخانسورة،إولمن-ىواقرأ

إ.ئاغ-ئهصُباركًةٍا:لمَةٍفِى!لناهُنرأإئا!ائمهلينوَانكتاب5"-مِ

ا!عُإ"ا،عِةْدنامِنأ:رًا5ثمِ%نرٍكُل"ينرْقُةِه!ا8ئنْذِرينَ

اتِاثوَرب8الهايمُا-،-خاو5َُإ"ة"،بِّكرَمِن-"ر8َساجمنءُرْ

يُرنجه:هُوَأإلأإلهَلا8َ.وة-ةينَثغ.ع+إنْ،-ا"تُمَاوَالأرَضىَوَ

".يأ-جَونَشَكّفِى،ذُم.وِينَالأوبَائمُِبءآ،،ُرَرَس!3ُ:وَئمبتُ

!طبمقولهميئفلسفواأنيراولونالذينهان:اطعيمالئْهوصدققي،-

،؟يت!مو،يحيجهموالذى،و5إلاإ،لاالذى.،الؤرآنربوالقرَان-غقبيدة

ؤلاء305-ياتموإ:ررهءباد.أوقاالقابروهـو،3.آباسروبر.برنجموه+بر

.،يننُونشَكمُِْفىبلد!،ضالونمةحرفون

أن.قيل،؟!ح!آفىولاانتحم،إيراد!بر،!جبرد؟:فلبتممقلىاإل!و/

.*تهمتو-!هافى.ليالقخم،وعالهنم،وؤإ-ةخ!م1،عيرملىتةابستتك

..888....

/ء--ء-...،+ا.ة*6.+و-.!!.ل!!ز.-،-هـ
!م-ر-.

ورا.صزلم!ا!،،3!اه1!فا.ةدتامااو"دلما!كأمهاأم-،.،،الهأ".فظما

رص001ْ!يدْكروهَلا0يذبهر"وُ..يذيهر"ُ*شاْن؟القرًان.ةفي

.:...،07،س،ء..؟دط4-لأ

"بربؤاص،االاأسانإلى511!بهاذي--أاشائقبابطراا!رآنعتايةءنزضلا

،ابص/جرةوام-،اداةؤوا/،ا؟!زلىاؤلا!،أ-خكا!ف6ةيخةلأ؟ال!اسطوا،يئطرئيء

،/.،ءاى،كا!،لاقي!.،..-!ح!ا+.ذا"

-ا-1ا،050ء.حولم!قأر،َ"4وا2فىو

http://al-maktabeh.com



-313-

والممرفة،،،و؟لتفكير،،والتلمكالقراءة؟الأخرىالأدواتقصازءنأو

لمبر.ااطستنهاو،افهماو،الففه*

إلىبالإنسإنتؤدىاقي،ا)صديمالقرَانفىأادلي،اناغاءنوزفهلا

وا،مايم،الإِلهىوالتلقين،االملبوخشؤع،الفهررنشراحوا،؟كالتةوى،لملبم

/.ا!هدقأينال!روالأمرو،قالدُ

الحقةألمليةثطاالةوتلم:إ"إورجهالقرَان4إليأثا!ماأدقمنولمل

أعقو،ال!لىال!كمرائأرئإلى،المتض!صينوالهلىاءررلي-زتأ!التى

ء،.،فىالقماوالنظرالسئيزنونقا،خل؟اخهبىاالبحثاعاق

الناصإلىالإنسأنالهلممبهادىثؤا)شلطراْقباأ!ريماالقرَانعناث!مع

واالمإين،،نَوالقما،والظق،،والمسان:لالتلاوة4اصاطوطريقعن،بخاعية

..!والبيان

واثلم،،والمداداثهرطامىوبة،،كالاكتاالأخرئالأدواتطريقعنأو

..ْمالمرقوبوالكتا،ر"ابنثرلىلىوا،يسطرونومَا،*؟للسطير

الإنسانية؟إليهااتنحطعليةدركاتإذقويةبقوةاالمرَاننبهوقد

بالألبابووبالاْفئدةبالضولوتحبث"الصوابءن!عدهابفَدراخنحرف

ا"..لماظرابوإلىالدميرالىالإذم!اق،قيخظتوى!و

الثيقافاتجميعإليهاوثت،الدر؟تهذ.ءتالفرآنحذر؟

فةآىبل؟ند"إنسافىالإنسانآفةفمما..الجتهماتفىسارهاأةءبين

.ألاَفات

الحلممنليستادر؟تهذ.كلأن:موضعغيرفىالقرَانأكدثم

ارتْئوأومنهبظاهراتش!تأو،ا!طِّتاببهفيمنهتَزدتْوإن5ثىءكأ
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واكك-،والا-تلاف،يبالىو،الظن:5:ل00اتاءالاتربمفىضلف

والافترا.ص،والج!ود،والبن!،علمبغيروالجادلة،واالئخَرض،والامتراء

....:لاخةلااو،لافياو

الأسطعصَعمِفىمنكا4..هذاأ-ءابَودقهَ"تةمميلآنا)ةروضثحوةد

الحواشعلىوغشاوةِ،نحَظرتوإنالأبصارفىوعى،سهتوإن

(لهةولفىهـاَفٍوافي،لانتوإنالةربفئوةمموةِ،أ--ئتوإن

زفي.أوالقلوبفىل-و،ءلمجها-تمأوالقلوِباقوصرعي،ْةكرتو،نا

الواحدالنْهاَياتيتدبروالماذيناأولصئىقلوبفىوءمئً،طريقهاءن

:4182الأممماهسورةفىسبحانهقاك؟،الإ"حد

ؤِليه-لَوَ-روااللْهِغَيرِعِنْدِمنوَلوبمنَ؟اة+ر%نَايتدبزونَأفلاَ-"*ا

كا.كثيراَاكألافا

:24إ47ِكدسورةفىوعلاقالاجلو

...11!أةمالُهاقربعَلىَأمْالقرَانَيتدئروُبئَأالإَ"16

اييد!اْخذُ،عليةدَرجاتإلىقويادفم!إ"لإِنسافية!طهاالقرَانيدغثج

علىقىدو،اخستم!يةالمقدثحلفى،الاجتماعيةاضايةمرو-داوى،البشرية

معا)صكلويتثمارك،الجتمماتتمدوالأفرادفقسهد؟اياتالمفترو*اكبهكل

ال!يمنافىوبل"الكلمعا)ص!ويتماون،باوكلال!وثغانع،ال!

والثةكر5برالةطّمثل،هذامنكثيرإلىآق(لقرفلفت.النىمصلحةفى

البر"ع!والتماون،واطق،ؤ"يقين!،والأطمثناق،والا-قنباط!ا"دىو

،"...اظيرإلىوالسحى

اطقة!رفىالنْهو"دق

ا!اقههـأئةُلهمهثينَ-ك!ية3أنةصُهوفىِألَافاقِا-فىيا-آ!رَي!مًْ"
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153141-فصات.)-ورة!كا3ءيىثثيىءٍعلىكاألئهُبِرَبّئَيكفلَمْأوَ

.،...رَبكَء-نالحقأنهُالهلِمَأوتواالًذيئَل-نلمَو!

؟؟؟.(53لم23اطخ-ورة)

أنز!بمايؤْهـخونَأؤ!ةونَواصِنهمالهلِممفىالىا-خُونلَكِن،

"+(162!النسا?سورة)..،..قنلاثَءِثلَأنزِسَاو،إليكَ

وفوَ،عُدٍعَلىلَنُزِّا.6اوآءنوا)!الِ!اتِسَلمواواصَنوآينالذِو"

2147(ْسورةءد).أضلحَبالهغ،وكفرَءَ!مْسيئاضِهـ3،نم،3هـنراطق"

،الكتابأوتواالذينَاختلفَوصَا،الإِسلأمُالنْهِعنْدَإن"الديرقَ،

11(3/91انصرلآة1صو).،...بيثنهمبفياَ،اللمتاءآُمابضدءنإلآ

اُّين،مادة،أنكاىاطركيمالقرإن،أص+فيكثيرأظرا)5وءا.تإةت

مادة!"ي!لنما،الَاحادوارْرلهمثرباتصذ،ةء4ءإيهها-دورماو"الغببمادةثاأو

لؤكذ؟يجبلنائِماوهذا...المةاتوبالاَلافتد:في،إليهيدغكاوءاال!م

وهد،الفيبأوالدئاكتابيمونأن-تهل،ادلممهوكتابا!هر7لطأن

!؟

هوو،3والدينببالتوالعلمهوكتاببل؟الديئأوالغيبكتابيكونأن

عيئ،المالمينربانزلهأوقد،حينكلولْىييث"لتصوالَاحْرةالدفياصإب"

ء!اَ!ونورأ...!هدىوللتةين!كانذيرأالعالمين"لى؟ون؟...!مالمينة-ر

لم....ةةطمرة59مخررمغايشتقوما،الديرن".ادةنرى2نالأ

95المرَان،!بىفىتكررتمة"يش!قوما،الغيب"مادةنرىثم

000/06لْةطمزة

،الييان"-مادةو،صة086تكررتحدهاو،امليا"هادةأنء-ينفى
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عية88الةراءةعااذةو،.رة032كاالاكتابة،ومادةاعصة23،-طلكرزت

صة9؟8،لبصرا"ةوفاد،ةمر581،لسمعاءةد!و،عية133"أىالى"ة!ماد

ادولةا"ةدماو،مرة4كاهلحقا!ا،5َدماو،صة031،لظرا"مادةو

...المإلى)قودكا،أوعمإلىدى-ؤالتىالموادخراَإلى...!سة491،،االملب

..والإيماناليقينعنفصلا

بنالَتافى،ادانتفصبلذلاثإلىيوفقناأن،والإِيماقالديئإرلبوندعوا.*

.+المستهان.و-حدهوهوالموفقوافْه!كاناالممامنالهأمفاغ*

مةاعْبعضإلىأشيرأنقبلادءنهذانتجاوزأنفتطيعلاولكناْ

العلم.منالقرَانبهيو-فمابعضوإلى،القرَانمنأببرَ

:الآننلمأنو-بكق

الحبم!مفأغأعئمو!،،القراءة،منممثتتى4نف"الفراّن!لفظأن!

...نسانالأثبنى

الأعيوفيهااقرأ،،:س،وعممالئهعليهلتعِلىعدصلىقىمنهلى!ةأبروأن.

زمانصفى"ومسلسهلملكل،!المكمالحلن؟والتو-،ئم21!وىّ

إلاستحانةمعوالكتابةالمراءةطر"يقعن؟والتبر،الهبرإلى...كلي!ن

تكشفعلىالاستمانةح،النْهإلىتقرباالقرآنقراءةطريقوعن،افْهبخصم

:،"الهَلمق-ورةمفتتحفىوذلك..ا!مرَان7لاتبتفهبم،الأكبرانأيملأت

..،اخلقالذىربكباع!إقرأ"

بمدلتقىيةآثأفىق،الدنرةرببهأق!م،القرَان!ولفىقسَمِأولوأن

!طروبما،بالقلموكان،إجاءاحروفمنبحرفٍصُدِّر،لملأع!بالتراءة

وحمّى"َوكرئه،اثلم،فيهااللْهكرث-سورةمفتتحفىوذ!...همالمؤنْ
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،،نْنوُأن،:ريبالمالمينيرقولح!ث،بهكاوأقعما)ةلم"إ-ورةالسورة

رتكليفهنشرفامنيحملهومااالعسمهذاأروعوماكاهيسَنطروُنفىا!لم!وَوما

وأ:فَىالسّريملموالذىوالأرضاد:واتفىالسريهلمالذ!،النْه4يط:،)سر

ومن،،الملق،-ورةس،القرَانمننزلتسورةأولكانتْأنْ

...الإِأسانبُخلَقُالماق

تبرلةبر،،وباالهلم"سورة،!ثرةمبااهزولافىلهالمةألتارةالسونتوكا

...نسانألإِ

بروبالةالملقمن،والملمنجاظاقإلاتكونلا،الإنسانإنساةيةوكأنْ

نه-ب!اقولخا)قه؟الإِيماننورفيهأئرقالذى،إقلبهالإِنسانماتذوقوإذا

:الؤآننزلأالذى

...،البيَانعئمَهُهالإنسانَخلقَ.القرَانَعلم8نُالرض"

الى-نءننانل!تحليمينبين،كاننسانخلق/الى-!لل!أن:ليا!وعلىأدرك

فرطةقد،فنهماواحدلْى3إنساطفرفإ!،البيانوتطيم،الةرآنتعليم:!!

اقجر:نَالقماتمايمأهلفإن؟دميتهعنبذاتهوخرج،إنسانبتهذاتفى

.4افياطيوإلىانحدر:البيانأرولْئليموإن،ةيةالفطا،لى

ال!لامعليهآذمحتىوالإَنسان،قديمفههو؟النْهصمهوتوالقر

...الإِنسالظخلققبلنَالقمامليمفة...صادثفهو؟مخدقءو

كوينالأوفى،االسانوفى،الإأسانفىالئْه%إتإظهارهويانوالهثم

..القرآن%،اتءنهُدَىعلىقكونأن:جيحا،؟لها

..المصضفىآ3أ"لاتبترتببسبحانهالخبيرالحكيمالئهأعىُ؟ننم

ت؟ةأنْ:عِلائىءح!أحاطالذىنهبحمابطه؟مئاولِ!ر

المدينة""فى)تقىسورةِأولوس3،المص!أولفى،البقرةسورة،
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،الإ-لملامفىتشرنمأولكانتة،الدعوةصءلةأخهاءاوبمد6ةالهصعنب

يدلهأو،إلي!ايشيرإجرةُباالإِنمهلاىالتأريخودحلّ؟الإمهلإمدولملأالى

.ص..لهايوجِّهأو،عيها

و"الذى-الىورةزه5مفة!تحأر"هو،الآنكيدهناْعلينايجبوالذى

قرأمنإلاة،رة!الآ،إمح!اءاأحرفءنمحاأحربثلا؟ةبدأقد-القرآقمة!تتح

.،!يم.لام.أ)ف":5ى:وءلم،تعلمو،ح!ب

.هـعذا-قرا131وإعبمطزعببوءن

ء.كاآ3ا5هكذاءتصلةَتكتبولكنها

فى.ألي!ى.-.((ارتاباذلثدا؟ءة؟اوت!الىنهصبحااطقيقولثم

وأن،اش!لوأرر،أسانية!لمايمبل،؟!يحاللسليندغأقوىهودغذلك

وراkي!وأن،يمنوفيمانكلفى...تواليهَاعلىصالمالمينكتبكليرلاوا

ءلى.توالي،الإِأسافىا+لماأو،الحالمةالإنساةيةالىاوع!تتو،ءجيحا-المقارنبما

يرءإلىر!تبماوكل،ب،ماخلىأن:.هوفقإ،واحد-معلىالزمنِ

-!حلا:كثاب31غايهأطلمةواأو،ابمنكهمىالنازعه:ماوكل،القياءة

،ادبهتابو5"و-دهلقرآنفا،الةرآننببحا،الكتاباسم4علهيطاقأن

....ولاريبها-لافولا،التواء.ولا،فيهثبلط*،فلاغيرهولا

كا.فيهريبلاالكتابذلك"

41،أقهذويقيناطمضناروثقةفةررفى،-أناكذوقبلهذا،بمدنستطيعو)ملنا

جمحينلهإالةإصإلمفيااءة"ؤالمالِمين،أينوامالجعا*العالمينبركتابهو

الديئ،يومإلى؟وآخرقهدنياهفى،-يىءدهو-الإفسانيدمالىوشهوةيه

تذكرو،التجددةالهاقي،%لاته"رِتدَمن.،ؤلابدالعالمينبليالناصنيةومكاُميوَ
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الأ!فياء9مقوالملاءالحلمأولواإلاّيتدبروهل،الفاندةالدةا!انوجهاته

(؟برالصفاءوالأفئدة،النهرةممافىواله،السليمةالفلوبأصابإلاكريتذوهل

عنالىلامعليهاظاتملحبيبهسبحانهالنْهةولنهذوقأنلة،آنفهل

بزوالِيد؟ذرَمبَابكَإذتَابرأْفئَعِتَاب":،الكتابذلك"

د(13893ص-ورة.)!3"ا!أجابِلُواأوكرَلِيةرَزَوَ،تِهِلَانم

-الاسدذأقمع-ئ-نحاولأو،ءرابهالملمعلىدقحمأنوقهل

إليهالماريقنظسوأن،إصا-1لهننيرأنمنأة!لاهـبى...أبوابهنعارقأن

...بناو-رولاحظنا،ناوثماءدناوأةءس،فتحهاوأفل!ناؤلمأبئ،بحبالمفانمسكو

وصتين،عيتيناتجارفياون!ر،وكزتينَكرتينالهءسنر-خأنوجب

الص!كرارإلىالتجاربفى!نحود،الإِبصارمنالبمربمثيرمنغماواو-نرجع

هـ4إخا:سنقول!ربةكلوبحد،فه!استزداذصةعوفىلأنا،وارغرار

ء+:الحقلقولذمت!بميبأنإلايسحنافلا...وإما

..افندعوفحورثم،تودردعوافةم..،ءِلم!زِدثلِىلثرَفلو"

..الخوا!روتسته!م،اظشالنوتنْبهِمَجتى

76،افىُأث،شارك-ورةصدرلملى،الكتاب5"%يدفعحتى

لا-!ةالخبيريماطعةورفهقرأ

ائذى،قديرء!ىءٍ!كَلىصوَصُوَالمُلْثُببَدِهالذىِنبَارَكَ"

الحَزِيزُوَهُو-عَلأأ-:نلمأفىخُصايَتفونم3والحياةَالمَوْتَخَاشً

صمنارضنخلقفِينَرىَئاطِبَاقماأِتٍعَدَو-نجغ-إقَائذِى8الغَةسُرُ

الحَمصَرارب!ِثمءظُورءنرىك5َالبضَ!رَجِعِفأر،تاوُت
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..كا-يرهُووَخاسصِاَالبمَرُإليكَيَتةلَمِ!تتبنِكَؤ

فنصات1695الأشام-ورةإلىوننساق،نامدارُويدور،ءوضنافيقف

اكن:الحاربونرددعلام،اليقينإل!

ال!رفِىمَايَه،تَمُوَ،ءءُوَإلا7الَايَغلَها)خَيْبِمَظَغُوَنحِدهُ*

ظا"اَرَرِفِىُحَبث،وَلاَبَغلئهاَإلاَوَرَةَءِن!فَقُطُ،وَمَاوالَهخرِ

،.مُبِدينٍكِتَابِفِىإلاَّ-لابِسزلاَرَطْبوَلاَالأرفىِ

كين:الحاأ-بمقوللنتدلم،؟الأعراف-ورةإلىمهرعَثم

لموم"-رَوَىهُدً،+عِل!عَ!َةصلناهُبِمِتَابِمُ!جِثهوَلَقَدْ،

.(7/53الأب!راف-ورة.!)كاُيؤمِنُوقَ

الإصباحوثالقالعزةربكتابإلىوننمارع،اثتاحبالحايمنؤمنوعندثذ

ءنهونستط،النتاحيم"-*رمنونورهدىعلى،"الهل!مفالح،منبماْالنتذوق

..،..والفلاحييدوا)!تاْالحون

متواصك،والإعدادالطدمَوْص-وقي:القرَانمن،الملممةأتج،و

.والإِمدادأئدد

وهذا،الملم-طةبواانهلمبماهو،آدملبنىوأثهلها،المفاغ"هذهوأعئم

...نسانالإِأفراد؟خ!طم

بأصيكوتبلةوايهطةلا5لاما.يمونفهو،وأعلاهاأخصهاأ!

راصِخاصوهذأ،واصط،مغيربنمباشرةافْهوياصم،الإلهىوين3،الت!"

رحمةَ،جحلأمنبهـاالنْهخمركبريميزةوهذه،الإةسانبنىمنفرد

.إوسلمعليهالثهصلىعدأ...لشمتهوإ!اما،لدينه؟لاَو!ء"،.المين

!ةأولنفى،البئردلهذاتاحالمههذاالئهجهدىأن،وإعئازعجبو!ن

http://al-maktabeh.com



3؟لأ-1-

المفتاحإلىنسافي،ير!هاالإ4ِأيدنجسبحاءذاتهالوقتوفى،المرآنكاتمنفئلت

؟الأشلالفتاحأمام،لالأحالمفثاحلينير...القلموهو،الأش!والأء!

يمه،وت3ر،4وخَلة،الواحداللهرلوإيئيتذوقلممَنلأن

وتحلهه"؟،وعلومه،القامأصصِارَلمتحمقأنن5لا

بالقراءةأعصينبين.كاالإِةسانصلمق"الر-نألخالقيجعلوأن؟ثم

.،..عدّمبالقمعفم..:ة،افْهمنهيخاتهليكاهينالفلملاويل

...ونحايما!و-2علموبين،وعَلقخلقٍبينالإنسانويجمل

كا.يلمأماالإِئسانءامّلا

وة:لان،لموالهالقراءةإلىفىفمانأءراناكا!ات1ذه5فىإظ!وأن

لمم.والفالتحليمإلىنيةنساالإِتوجهوثلاثة،ديةبووالهبالخلقانيذَص

كامه25فىحرفا75منماْخوذ،يتنا!لابكلا،!هذامنوأكثرهذاكل

عشهاكتماتلما-،و-لمعاء4اللّهءلىءدعل!شولاالقرَإنأول،!%لات5فة

فى؟السلاممنلسلامباادللأمعليةجبرثلمكايهيزلو،ا!الأءومنالأربمين

...والأياميتحئد.الايالىكا!احراءسكاحيثغار"

ء.%هـ.وايغالرسا)ةببدءكاإيذاب!اقرأ":لهو،ل

الجهد-امنهبلغءشببرثلفضمهكاهىء،قارِأناما،:ا-لاماعلإ4ءدةقال

بمررؤهو،شوخ!لم-إعنيهصلى-النْهلحندْيا"لةراءةالنْهأمروكرر-،أرسلأثم؟

يل.-برتلاالثالة*.وبمده،مراتٍثلاث...سلأ؟ثمز:فهم!"،ابوابله

"!ل!!-1337--.+-:بالقرَانالر-نأمر

عَالَق"--ئئْالإتتنمبَار.خىَإهَقَ-لمقَ."ءالذِيرَإلمثَاإصْماة!أِفى

."*%ْ،ِدهءا!.،.الإنسَانَ!كلذم*(بالقَلمءَذىك!!الكالِأْ.كرَمُوَرَتكَأْ.اقرَ

ةص.3"كا--،3+.:!،:/ء-7-،ر(.ه-1أ69الدافرةسو)
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"الفراءةإةاللْهثأمرفى:يمفالشلامعليهىالجبريليئولعدأومأنِّ

وصىفىوليس4يستمااعوبم!بالوصع.إلايكونلايفوالت!،!!توالأمر

!ابقارى"اناءا:-ةلءنالقراءةأإأ؟لأت،أ-قطجلا5أأقرأق

أةلمثيهلمربكو-أ:عا؟،النْهصلىمد2قول"-لإمءلميهلجبروكةَن

اللْه؟منالأمرفإن؟اقرأ:الأمربهذاراءةلةبابمفكوا،القراءةتتحلملم

6!:وزكو،فكا.فى:أمرانالثهفاْص،ينلمتكويهونلدكايفءرن

كاهئ!ونكنْلهُيَهولُفإ:!ا،أمنرأقضَىإذاصن!تَانهُ،

فيكرصكونوالنْه،تكوينئأمر،اقرأل!الأمرهذا:عدزيا

الةأبوا-طةيرلةرءور-بوالحالمورر،وا-طةدونمباشرةبا!"القراءة

النبص3بخ-اتملأنك،الهألميندونءنبككاخاصالة!و!ىالمفاح،وهذا

العالمين.ور-ةإرع!لين،ا،إمام

وسلم.عايهالئهوعدصلىالسلامعايهجبري!ءبينالضّ،ثاثلاثأسرارأما

الأمينجبريلأهو4الجهدمنهبلغالذىومن،الجهدأصراروأما

!؟...الحالمينرحمةوهوالنبيبن!اتمءدو5أم،المالمينمنوهو

السلامعليهءنجبرثل،)قراءةياا)،ثةللأوامرالئْهعنالمباليغأصراررأما

و-لمعلبهافهصلىلحمد

مرتينلمراءةبا،اد-!ريمالترآنفىالمباثرالأمرتكرارفىالأصراروأما

!:وسلمعلبهالثهصلىلىد،الأبهرادلىافهمن

..."...الأ!ئمك2َوراقرأ...خلقالذىربكَبانماقرأ"

...؟cأسرارطصى?نإلىيصلأ!لخرقفىفأ

كاواكت!ىَرئكَإلىوألث5:والتسايمبالمجزالًاء!رافمنةلابذ-

...وأ-فىالسريحلمالذىسبحانهوحلههوهلأن
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الضكلإفىوالأعم،،بكن"النكوينىالأ-ص:المفآءين!ذينو،ين

صها:)إلىأشيركثيرةتح،هـمفالملةبا،

وكلم":الدثرأيلادمالتلةينىا-بديماأو،ا)شايهىالتلقينمفتاح-3

-.."!طهاءَالأولادم

الةسإ.جعلى،الأرضفىاللهءناظلاة،،قضهيةإير!عطاهـبَئولما

تُهىنماإاظلاز"4قفهثأنإلىنهسه-لمائهم)،اينالحاربللّهالةحىيدوسس"ةقد

بهونفى،علإ"ضُآّفعاوظ"فتهيؤدىأناظا:فةا"تطيم،الهلمعلىأولاً

باطنمافىأوظ!رهاعلىالتىوالموادالأرضفىالكائناتلجيعسيدأ

اصلين.والمةالحهلوله!باإلاذلكن،لايمو

.آدمأبيهممنم%لهىوالميراثالتراثءفتا!-4

28213(.الهقرة.)سورة،..الئْهويئه"ممُاللهَ.وا!وا.":ال!وى-5

ناعِندِمِنرحمهأليناهُصادنامنعبداَفَو-دَا":ُنَىالاد1(هأ-6

651(.18الكمف-ورة).عل!4،لَدُئامنوع!ناهُ

واستمالإع،آثارهاكتشافلاالأَر!فىالسير:والةظرا)م!ير-7

الفةيبو،ت!انامخزووراءوالفوص،غاياحفرءنوالكشف،أخبارها

.*.أصرارهامكنونعنالمتواصلالمميقوالبحث،ادهاوءوعناعرهاعن

!يجىء...والاصتدلالوالاستنباط،الت!ربةوبالملاحظةءذاكلباءصحو

الأ-إروتؤيله،الأحفاروتوبهده،الآثارببماتنماقمامقتضىعلىالحم

.الأمرارعنهوتاكشف

ات-ةوبهدد،ةصعشرةثلاثانالقرَفىنونالفاهذااللْه3ررئالسرو

.مادةءمثرةنلا!فى.واده؟فجاءتالدءوة

اهليةاالأحم!كامإرسالهم:منهمواد-بعفىالسابقينعلىدائم!قة
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.نظروبهسبئيرو،وحذرسيردون

سورة):،...فينظرواالأرشِفىاوثمسِيرُأفلمَ":سه-انهيقول

.(14701ءد،04182غافر،112901ير-ف

،؟35/4فاطر،1359)الىومكاأ...وانينظرُالأرضفىيسِيرواأأوَ"

(04113شةغا

بها،ثءكأِلونَقلوب:"مةةكنونَ،الأرضفىيسيرواأفلم،

التىا)ةلموبلمز:مىو)-؟نْ،الأ،!ارُئحْهثالا3فإا؟بهـايس!هونآذانٌأو

5(46132اطج-ور؟)كاهالصدُورفى

قرآنهفىسبحانهاللْهيأءر،القانونذاءمنكاا!رىمواد،ستوفى

:نونالقااهذمقتضىعلىءالملايسيرو،المفتاع:.يذانه،نساالإفكأن:اطكيم

المة!وت،37/99)ابخل،"ةانظرو"االأرضفىواسِيرُقىُلْ،

.(-03124موالى،92152

36116(النحل،13713عران%ل!كا.ء.نظروافاالأرشِفىذ!سيروا"

.1(116الأنمام)."..5أانظرؤثمالأرض/خفى--يرُواقلْ"

الةرانين.محرفةإلىاله!اءيهدىنهأ؟و،لملمأون!لقاةذاأمزإعجيبرمن

لأ-والهوالتقصى!الد!سؤا)إجثاكاإإيد-الملمويأ-ذ4بقةالساوالمناهجوادك!

!-!-.-ء.ةاين،الهأرفيليفو!صث،بقينا)سا

ظرواءيفَفا3؟فى"الأرضفَيزوُ!،ةشغبلِعمُمنْءإتْقد"

لدهينهى!و!وءظةوهـفىً،لناسببانٌ،هذَااأبين11!ذِّعاقبةكانَ

-((*ةةكقَءؤخممإبهةإقالآءئو،نَةخ!اُوأتوا.،غشولاَاته!تُوولاَ

31913الْىكلرلآ) - Irv)؟،.2-ة

علىالمتض"مهكنو،خاصلىاِهلما-ء.وا،،يرلماانمصالإِاامزةةارنبيإثريل
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جماالأرضفىالسير!واصلواأن:الةثوبوبحلاملهامباالمؤتينمنالأ"ص

لكل،ءةب!الصحيحةوالقراءةرالاستنباطالنظويدققوارأن،قوة

والآثار،ياتالفقروغير،تياقروالة،المحرياتمنيحدونأويكتشفونما

وغيرها،الجوفيةواطةولةوالمواد،وا)مناصر،المحادنووالآبار،،والركام

هذامنهـدىءلى،الإأسافىالملمو-ء!رل...يصلموا-ئ...،غيرها

الخلقىبدءمعرفةإلىبل،الخلقمنالأولالإِةسانإلى..فىالقرَاالقاةون

...الَاخرةالنثأةءانثإ!،ةالاَخبونياالدرب،بة%دثم

محاولةإل!"ءنوصلت؟ا-نخرالاَن4الإن!ااأنز+!أن4توالأبرب

دَ!روأهذاإلىأيةالإأسايدغالةرآنا!مع...،نوح4سةية"ك!افلا

:!ونالقاصهذا،مفتناَقرثسإمةرمنأأءخرءنذآءكلنه

فيهمةَلمبِثَقىَو.ءِ،!الىَكاذُو-ا!-إننَاأرْوَلَفَذ":أ"هـهحايقول

وأمحا"ب-فأفيينا(إ-ونَ*اضَاالطوفانُومْ!شَذَعاماَ،فاْ-ت-ثنَإلأصنةأذفَ

ا!ْ...كالمدالمينَآيةً،وجَه%نا!اا&فينةِ

بدأيمفية4ء*رةإلى..دا5بنأبهدإلىال!لميدفعنونالقاهذاإن")!

ؤاث:بىدالهزةربزيةولاظلق

النْهَ-عَلىَذَي!إن*-3!ا-:دهُثبمالخاقَالثه3ُبفَُيبدِى"اأًروْ"لأأكااوَ

ر.?.َ.ء،،!أبربه

أم!!ا!امقبَدَأايمفَفانظرؤالارضِوافىِ-يرزإ!8ْ-يسير

.،قديرٌشىكلعَلىالنْهإنثَ،ةَالأ%رَُينمثىهـالثأة

.(02-51191-41تاتلآا92تهولصج!ا)

تابنا"3إلىز)ير%ع،وءوادهالقانونهذارة!.لإتمنءز،بىأأرادوءن

(:..اطدثءةالفاص!فة-51)

http://al-maktabeh.com



-236-

"ةالشريفألأز!رمطهمةطبع،قالا1)قسم،الأديانيتاريخا-جمبىالة"

5(ءم4791-4691)م!5ُ6661195!مِ

،مانأِاهذاطوالأمحابهءة،!لكاف:القرَانفى4وهذاكاأدرىولا!

...والماخيان،نخداعالاو،الاستعمار،ول!ه

عليناو!جبب!!،نا+?افاصققدأة،وأؤَممده:أدريها!ىودءن

:م!نكلفىوناْثمرةقررأق

النْه،آياتالإِنسانيةكهاعلىيتدالذىهو!يهاالإِنسانيةواحد31

انحرافكلمنالمؤمنينكلالمؤ!ن!!يط!رالذىرحده.وءو..اللهزلأكا

يت!أنبهدمالهمثاللهعبادلكلالمحلموحدهو5نم،اتراهأىفىوطضيان

اطعمة3ولجم،ا)عتاب..يحلهمأخلاقهموطهروبربهيهم،اللهاياتعاليهم

إ-!العاورحمةبيين"ةتم"االلْهعبدبنعدوهو،يحلو!نوايهواما،يسلهبم

اناراب!اولاأرسماولا:ئافىولا،أوللا،غيرهممل!فلا؟وسلمعليهالمحهصلى

رببهاءك!الذى،المرسلنخاحمنجيرآ-رءهلمولاأولمهلمكهظظمى

:151الاَيةالهةرة-ورةفىنهسبحاقولهالمؤصنين؟علىالالمين2

،وَيُربهي!م،ياننَاآعليغتيخو:تئمرممُولاَةيمةأرسلناَ"كاَ

."شَلونَتَكُونوامَالمْوَيملكمواء-كمةَالكِتابص3وبحَدح

.،-نالر8منبتحايم!كاالةرآن،منإلايىت،اطكه،"وأن

.،المرآن"منبتحلبم4،الى!ن،منإلاليى،اللم"وأن

المثيطان،همناتجيمو،اظ!رانفإلىنسانإشى?نهذاءناءرتفإن
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لثثاالفضرإ

والإنتاجالعقل

لمةلا،حدواصمةنان,Jفي"!ءأهلاج01والىزقالمقل

...رزقهءلى4وتسضط

أية.%والأالمادية

الكهف.صهورةءن-لمينالىةصة

بالحقل.ا!ةفةءه،إلىالتوصل

.لنفَ"المقلجهل

يم.الكراالعرَانمنعةلمادة

وأعغك!ء،وعافلىن،وعقلاء،لمحقوو،قلوط،عقل:ظلفاأتهلورد

!.؟الج!يمآنالقرفى

.رضالافىالإنسان4!هى

الدين.رالطببينوالقابالمتل

يم.الكراالعرآنمنالملب

.الأرضرقالأرشعلىادقلىالتد!رمجالات

.الأرضفىالنْهءناظلافةمحقيق
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نتاخ!والإال!قل

وبخاصة،وم!نزمانفىص،الإنسانهذاأءرت-ب؟ت!-بْانْ

به،وقيفاخربل،بمةلهيرضى:الأز!انءذه!

..عايهويتسخطبل،رزقهعنولايرضى

...فبغى،رزة"عن!ووضاق...فطضق،علهعة"ضاق

حد،صبهتجاوزبل،اطدهذاعتد،بالفردوةفالاءمروليمات

نأ:-لىحميممنوأكى،عداهءنكليُرمَلأنعالهصي!منأصيبم%ئ

..-4غروالمادية،نهاغونيةوالا"أ،أش"افرديةالا"ن..اه-ومزكلطم2

هَ،الحديثةاة&فةا":4أيسموماإلا:،اني"الهلإلُة"ذه-امعمنوليس

...اكابرةوا،الفجور:يجمم!ماو؟"المحاعرةافلسفةا"أو

والإنسان،وعاداهالها3في،نالآ-رجمودءن"يةالمرد،أكلته

أنهإلىاطماْنومن،قدعلمأنهإلىالفردىبهقلهواطماْن،يجهللماعدو

ظانا،غيرهيُروَلأخذ،جهلىوماجهلىمنأسامىوعلى،جهلفةدعمتد

ولكنا...اكىءذلكو%ودعدمءلىدليلٌ،شىءإو-ودج!4!بأن

!أالهدمعلىبالج!لبستلدلءل

يحطمأنعقلألهيزثنوأخذ،ني،ءلىالإةصافتحالى،ةيةالأنا،أغو-4ثم

أصبحأو،القممفوقصبحوأ،وصهلذلكتلإنأنهازاعا،غيرهمجمودات

الهيمستو5يكودأين:القيميق،وتمزالقممتحمابمبهدل!نو...ا)"يم!ءو

مَم.اؤَإ-دَى:إ؟اَي!ونإنه)131الةمنأو

ندغاو،لاء-روىّابالحهاو-ء"لىوباة-كفر؟فى!الاءماودث"111تهسءتم

،ا)دثنربءنعيرهب!ةت--ةلأنيحاولأو،الدرنفي!رافةونا!ظه
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كهوالأراتالسهوبديمعنبهداَ،،الأرضءلىوحدهالإتان"أنوفاعأ

بهوضةدمةمنوأهون،دودة4،منمقاوأءجز:4جفوبنىجميحاأنهوة-ى

ذبابة:خرطوممنواضمف

منتدءُورَالذينَان:ا4َُهموافا-ة4ثَفُرِبالفاسُأيّهايا"

الذبابُلَ!دُبْهُئمإنْوَ،)4"ا-تمحواولوبَاباَ،ذُيخلُةوالنْالنْهدون

اللْهَقدَروُاءا8َاعلدُبُواابُال!اضحئفَ،4تِيَ!تَنؤِذُوهلاَش!نئ!

يه!؟ي!.،
74(.73122-اطج)-ورة...،عزفيلقوِىاللهإن،رِهِقدصق

-.،يةالأرضهاداوأمضإ،يةر5الظاوالةعشفات،يةفيوالدةط؟اتغرهومعهذا

-ءل-ءنفيةحمرو،دالهناإ"فيثتط،المبادفىو"ةءمم!،البلادفىالتقابُيطغيهو!

وعادوهامانبقاروناللْهتا!وما،والفسادالطغياسا"عاقهعنىوبهالرشاد،

:بالوادالصخرجابواالذينود3و،الأوتادذىءؤنبؤحاقوءا

البلادِ"فى33تقلّإكَيغر"زفلا،ا!ةروُالذينَإلا%لاتِاللهفىمايرادِلُ

وفَتْكاأء4،بَغدمْوالأَ،شاَب"مننُوحقوْمُقبلهُمبَتْكذ

فَأتَذْتهم،اطَقبهلي!د-!وابالبَاطلِوَجاَدَلوُاليأخذوُهبرسُوفِم

ائذينعَلىَبكَرَ-فتْبر!ةُوعًحرلِك8َأ)...عِقاَبِفحَاكحَيْفكان

.(6-4الاَيات04غافرسورة).،ائنارِاصن!ابُانهـمُاعتَروُ

عظحه،واعقلبنفسكنفسك،وفلسف-دكعندالإِنسانأ!اقف

..."ربل!،كاو"كونكو"كانفسكبيندائماووازن،بسقلك

خَلةَكَأرزِىا*يمالكَرِكبِرَغَردَمَااالإِفَانلميُّهاأياَ"

بودسهَتُ!كذبَلْءكار3ثكَلثَا؟فاةصُورَاىفى*لكَؤَ*دَ،فًوأك

ممىزَتلمونَماَئدؤَنَا-*بنَام!كاص*عِسَطَاظصِينَ*3ْءَفيانوَ-كأبالدِّينِ
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ما!و8َينمَالديوْ!أير!لمؤ.جَ!يمافىالةخارإن"و"ْنهيملَفىاإرَالأْ.رد!إِ

ينِ.الدِّاك-!ْماتومأدْرَءإثم*ُينِالديوْمُمااكأدْرَءاو8َبِخائبينَءَنما

."لثهِمِئذِيَوْوالا".رُ،شإئاَ)ةةسٍةفسٌتمْالِثُلايَوْم

.(يمةفىزلت7فها91إلى6منالآيات82الإِنفطار-ورة)

ثخ!رالذىالهقإتفاْين،تتطوركاوالدفيادين"ءزاةصاحبىظل

...!أالآماليحققو،اتبإرايملىو،صالالىويىز،الالأءو

له:قاتثم،..حولهبهمرىزثطوو،مَدِي!صا"بىإلىفنظرت

المةل!أإل!عُدتَأو

-ةون901ْبكانأمأأنابنونأوَ:"لىونفىوقالصاءيزئار

أعيلأن،بالجنونصف!تّشعلىأحمأنالحقروماذ:لصها-بئقاث

؟فيكونكنلاثىءيةو)،الذى:نحهوماخالة،بيدكنواليةوالملمالةكير

...،الفتونل!أو،أةرورا":يكونةدص!احبىيالكنهر

يكونزقدcاجاس:لهرقلت،%السوأناصاحبىكتفعلىبتُّرَثم.

.وءحمكتُ،إسَفي...ننم!واأولأورإفرأناأحد

.أجدثقدو،علىتضيمكأ:ةقال

.تذكرتأنا!دؤأ!،نقماتافقدأنتأما:وعلى،ءنكبلأ!كُ:قاضه

.!تُرى؟ياتذكرتَشىءوأى:قال

هـ""الاكهفسورةفىءةلابهماالئْهضر!رجلينقص-تذكرتةقات

عشربمةأرعلإامضىوقد،القرآنمنقصةفىإضحِكوماذاُ:قال

.؟الى!انمنفرب!
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"مقجددةدائما3ا)قرآنداتآا!علىقبل!نصهاحبىلم!نتفقأ1:قات

!أ؟سان!وإ-كلبيه"و)ص،يمنوزمان"فى...،ئدةانهـابلا

،ل!ت"تكونةفد،!4ةصنهاإ-قولإءنكو،نمم:صاحبى:قال

..ا!كانغيرم!نفىأو،ارمانغيرزمانفىإو

قمه"وكل،ا)قراَنءنول!نها،قص"إنها3نه:)صاحبىقات

الإِةسانمما،الإنسانمعتيقإنساةيةكلمظأومشكةتحابم:نَالتماىْ

اطولبالدئةفىرع،أسانإكلمعالاْرضيةالكوةوتلف،الأر!!على

ن"،الإِ"يةوالنو-يهات،الإنسانيةواطح"،الفدفيةوال!برة،وبالحرض

صو)،جنوكلزمانفى.ئدةفاثماَداإنهابل،ء:-ددة،ئمادااالقرآنيةاالمصة

.إنساندصوهدئة

!ته.والحقل،ثدز.التىالقصةفهات،لكعذ!نإذا:"اءيقال

:ا)هزةربيقول4لصاحبىقلت

أتنابٍمنْلأحدِهاجثتينِ-حَذناَ.رخلينِئثلاً"مْوافرِبْ،

ميَ"صلم.ء.-

تظلموأا!طهاتتاَاب-!ينِكِاْتا*عاًرزوَجهلمنابخ!.15هابنشليوحَفذنا

كَأ؟لهنهـراَ*وَ؟نَثديئما،ونجرناخِا،لَهماَمنهُ

!دَ"د*أعزقَرامالاومنكَأكثرُآنا:يحاوِرُهوهو)صاحبهِضالَ

أظ!ن3وما*أبداَهذِهتَبيدَأنْأظنُّما:ظَل،لة؟سهظا!و5ُوَ-ثة

ءفقلبأ!منها%ثراَلأ-دنربإلىدت"دِ!رُوأ،؟ئمةًالساعةَ

-راب،مِنْخَلقكَبألذىِ:أكَفَرتَلميُحاوِرُوَهوَصا-بهُلاُظَلَ

كُأشسِوَلاَرَبَئالنْهُهُوَلكئا*رَجُلاً-و"اكَثُم،نطةَ،منئُم

http://al-maktabeh.com



-3؟3-

لِالئهِإلألالمقوةَالنْهُماثاءَقلتَ-نئتكَدَخلتَإذْلاَوْوَ*أصَدأبدوَ

.*.ةءَصَصصءءًصكا؟ء،
-يراَيؤتِينِانر.لىِفهسىَوَوَلداهمالامِنكاة-لانارَنءانْ

لقَاَ!زَييأصَهفتُضبِحَالمظءِمِنَ-شبَاْناًءَلَيهَاُبُر-لَوَ-ث.كَءِن

طَايا"!لَهُحَتَسنظِفَاشَْ،ءوْراًكلَاؤهَا"متبِحَأِوْ

وَهىَ،ؤِيهااتْقًمَاعَلى3َ-!"ء!أبُفَأَص-حَُهِ،تَ-!وأ-يطَِ

أَحَدأ*بئبِرَا:مركْأَْايْةدنىيَاَوَ،قُوُد513وثِصٌد-اوِيَئ

!ءستُكل-مراًومَاكاَنَالنْهدُونِءنْينْمُروَأ"ُ"فِهلهُأَ-ثء!وَ

وَ-يْرُءقيأً*،و(باَهُوَ-جر،اط-قلِلْهِالوَلاَيَةُالمثَُهَنا

فاص)ط،ءِا-ماا.نَيةَ-ا.نزنياي؟ءًاالدُّاطَهاةِلء"مبْواضْرِ

كلِّءَل!افْهلم!نَوَ؟ازَ"داخُرُوهتَذْدهَثِفيةأَصةءخضالأزباتُ.4

اً*دِرمُروتَثَىء

ءةدَ-يررإتُطالضَااءاقِياتُوا،ةبَا)د3!اةِاطزِثء"وَا)!ه-ةون1َ\،لُ

.(؟6-32اا!ف18*ااصورة)أهـلأكا.رَءئر،ثَواباَرَ!كَ

فىلمةولوهوبعهليةأصاقءنإمهدركأةحبىعهاصوتس*تو*نا

...كق..كل!ءلنْها"...فىع..عفى:قطح-وءهدو

كأنو،برأصدهءإ-4وأطرق54"،-ب،أء-كوةد؟صهإ-يإلىةظرت

الآياتب!ذهد-يفهص4ٍّوعأ،وحسهمشاعرهفيعليهتاتإحقدإلاَيات

...نة-4جِراعات

؟ياصاءيوح!ذا:ت01ا)-كابهـزهةتهزأ-5

ورجس.ا!اقوازيغكلءنويطهرها

،ثاةالدالإِسلامُرثُعاوِّ
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قلب،كلقىالجراحاتدويضه،نبالادالإسلامثط!ياصاحبىوهكذا

،..أونسدتافماكلمابمو،رف2اْماكلولميصلح...وحِس،وعقر

...4نسو،وإتان،مجفحكلفى

أصيعثم،ولاءنهومةاءمحةوغيربمهاتتميتىأخذ،صاحبىا-ضاق:لما

إنه:ثقولالدفيافلاسفةكاثبيرأر-طو،الأولالممامولكن:وظلجدته

7،لميناحااكارببذلكيريدو...برلوم!ة،وعاتل،كاتىلالأولرك021

بيهالربوفىاةولاتتاقىأن:البشريةياتتزأخْزىوتاك6لصا-يقلت

وقد...اللّهمنالحكةاثؤتوأ!نأو،باللْهيرتصثواأعن،4الألوصعناو

...فاكالفصلآخرفى..فىوالالالأوالمحلم-كايةمناةتهينا

"الأولمحامهمرأصح!م:على،هؤلاءمنالحقولأمحابإنياصاحبى

لاثدكها)ذىاا؟بارالحزيزالاطيف:)بقولهم3يقيسوإنما-يزكلون؟-

قيتيهخو،أهـمهار!تدركماءلىيصشوة،...،صارالأيدركوهو،بصارالأ

4!نأمحاةشبابحقلهايقيسأنقيطيملا!ضهمالواحدأنحينفى...اسهمحو

يدركأن:مضممawاوتستماجوهلى،أحشائهمنثىءحواسهتحتيرخولا

.1؟yأذ-ولالصوتيةبذباتالعددأو،بطغهفىالدودءدد

.أقلبالهالنْهءمرفةإلىالتوصلتتكرأو":صا-يظل

عةلتا،لايكونتحالىاللّهمحرفةإلىالتوصلأنأزررإل:)صا-يقلت

...الحقلوقصور،لالهةبحجزالاعترافيقطرءنإلا

.؟-بهصارأسفىاتالشهرعددالحقلءرفهلو

.!3مضللزحونوقد؟ةبالمراَإلاالثمرهذالونالحقلءرفوهل
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تلةينا،أو،اثةوإ:غيره.نالآبهيحما)ذىالوناسمعرفوهل

11.الببغاءكترديدترديداَأو

صا-به،فىرأصا-دةوثمعرةضك،4واسمابلاوبنة-"الحةلءرفوهل

31الهيضاءبياضأو،ادوداء-وادأأوت-غا،أوظرطولهاأو

وير!اسه،جوهرلهكانإن-وهرهلمج!ليزاللاالهةلإن.صاحبىيا

هذافوقيبرولو،إدراكلهكانإنأكهإدرويج!ل،ذاتلهكانتإنذاته

واعترفعندالهقلوقفةإن؟الإدراك"وأمالمدركأهو:وذاك

اللةهداه..ربهرتر،1آوفى،ر؟تيو!اتق4صإصوزةحر،!مجىزه

:ره1صمنوشرخ

أنيُرذومنللإس!مصَدرهُيَشرخبَهـدِيَهُأنْالثهُيردِةَمنُ"

الئةيجحلُلِك3َرز،المثمماءفِىتصعدُعأنماحَرج!بمءترهُعيذبَحهلدُفي

.112516.)الأنهامكاءنونَيؤلاُالذَيرنَعَلىَاؤ-س

الخلقي!لكوالذىأا!دَىكلالهُرَىو5،اللّه،مهرةإلىوادوصل

نةسه،يحيىأنأو،نفسهفيلمقأنءنوالما-ز،ا"دىيملاثالذىهو

يخه...نةسهعلىالإبقاءأو،نة-"بةاءيملاثأناو،ةذمهي!تأنأو

.)؟نفسهي!دىأنمنهتطلب

إنِ"صهرفموخلةىالذى".اصرلقءلىمززب-صاحبىيا-ا!دك!إن

الهرآلْهأنزلالذىهو؟الإنسانيحقلبهماوخلق،الإةسانخلقوالذى

،،والفرقانا"دىءنوبهيخاتالناص،هدى

ي!دىالقرَانهذاإن":الأكرءا+ززاوهوسب!طنهعنهوقال

اكااأقو!لتى
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ولإلة،يومكلفىالأقلعلىيمررأن:مسلمكلعلىوجبناومنه

وأنه،بالنْهإلاقيهينلاوأنه،لثهامبمادةافيلمصأنه:روضةالمةعمراتهفى2

دنْهكااطدُ:تةرريرأقلءلى،مرهَعشرة-بم...اللْهءن1اٍا"دىيطلبلا

!--"ين8ُوإياكنحبدُإياكءينالدِّيوملكما8حبمازخمناز8الحالمهـنرنث

عايهمهالمض!وبغير،ءإ؟مْأنه!تالذيئعراط5المستقيمالهِّ!راطاهْدنا

."الفئالينولا

داءىولا،،إلمحرفةلاهةلشاْنلاذا5وع!...آمين:صاحبى،ل

.3ةشةللةاإذن

إ!رفةااوتاط،الة-كاءفءدارفاه؟،الثأنكللهبل:)!هاءىقلت

لهفىخليفةليكون،الإنسانبهافْهميز،-الهقدروعلى،مجالهفئلكنا

،وءاءلىالأرضمافىدكلصيدأي!ونعلىأنالقدرةسبحانهومنحه،الأشض

سيمار)8و،4القرآنهالنْهياتآورا)فاب؟إرولبد..الأرضحوليو!ا،الأرفى

و-ءيى!،دلْهعهداَالإِة-انكونلب،نه،الكوالئْهآيات.نيستطيعماعلي

وتنبهث،الأبصادهذهزيهؤتلثق...اللْهعبادالناسلجيعوأخ!،أفْهأرضعلى

دكنو،4والةلىةة"إصوااله.ل؟املمباإلاسيداَيكونولا،الآمادتيلثهامنه

تكونولا..الخاصةامبوديةوا؟ا)ءادفةالأخوةءنمح!!نينإطارفى

و-يادته.خو-"بأإلاءبادتهلاتتحةقكا،تهاإخوعبودينهبمقدارإلا-يادته

الهقرة-ورةمن!-بحاةاظه!رالح!يمقول-صاحبىيا-مهىتدبر

.721-651،071-631الَايات

خلقِفىإن*ا!!-بمُ!نلمالىَّ!وُإلأإلهلاوَاحدإلهٌ،وإدبُئلا

ىِقيْفى"كأِافلاثِواءوالئهارِيلِالاتواخلافِ،ضِوالأرالمئمهَدواتِ
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الأرشَةأ-يا،،4ماصمِنالمماءمنَاللهُأ.زَلَوَما،المئاسَينهخُبِماالهحرِفِى

اةصضرِوا)-حَابِ،ياحالى"تتهس،وَدائةِكلِّزيربامنبثخِما،وَموبِحدَ

ث!ق!نَ"مً)ةولآياتَ،1والأرْفىِالئماءيخهَ

ينآتواالنْهوالذبهُمكح!ث!و!راَادندأالنْهِمن.دونِيَت!ضرِزُءن!اساامنَوَ

فْها)قؤةَأنالهذابَنَيَررإذظ!دُوااأرزيئَيرَىوتو،لنْهِ"ب!أث!د

...-*الحذَاب3ِيدُشَدِاللهَوَأن،بميع!

عايهِألؤَيناءانَ!-بعُبلْة،لوا،اللْهُلَأةزَمَاااثبِحوُلهمُِقيلَاوإذَ؟

الذينَومثَل)*أيهتَدونَولاَ،-بمثيه؟ةلِمونَلَامُهباؤآ؟نلوْأوَ،آباءَنا

،صُقٌ،بئم،ءم:اءَوندَإلاكادعاءًيَسىحُبمالافي:.قُالدىثل3كفَروا

رزقفنا(ُماطيبَاتِسِنواكواآءهُالذيئَأجهايا-*يهن.لمونَلافهمْ

كا.ةمهدونَإئااةكُةتمانلقكرواوافي

اَدكةيرورقد"المقل،مداماْ،ء-لىط!أنافدالآن:حبىصيالقا

ه!ذأالؤَانفى

وثرحكاكَقاهَاللهطمأنا:.*"قلبى"اطهأنؤلبل.:لصا-يقات

لغلمطفا،الةأؤءدركات"نبرلا،الحقلطلباتمنليسالاطمةةإنلأن+،صدرك

.!.)!ؤافيباإل!يرعل!،،والحهّلالأ-يرةاب!5،في!لأ

ف!لا--6ْغقلةمادةدارتزةد،اص!-فيأ،.شْصحمالدووخكلى

4دةإَل!ةقىدوا،صة94يمكرااالقرآظفى-ةةطوءضارعاَصي!ما

مصدرأولاامما،ترذفلمآضر،محنئعلىحكلالترآنفى،عةله"-ةل،ث.ع."

نماإفى...ب!"مثصفةولا،ؤةضهل!ْأفةلَالاو"،أف!-!زدتْلأ-إلكل!ئ!ضقاْس؟ولا
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.لىوتة!ءلميكا؟لًأفطسة-علىموزعة:يمالاكرالةرآنفىتذيم

كانَوقدْلمبُؤت-واأنأفتطىموُنَل!:تحالىقولهفى:عَقلوهد1

شلمخيُّيررفونهُ،الثه!همث-م!ونت!نمفربق

.(2751)أيبةرةكاا.ي!ندونَوَمىَقَكُهمَابَمدِ

الابلاختلافُوَلهُ،وبمهتُيريالذِىُوَهوَ":ومنه:تمق!ن24

.123018)المؤمنرن.اكااتمقلونَأفلا،والهارِ

فىأمحابِالسئحير،.مَاع-نانمقِلُأوْنَسممعُع+ثالؤو؟لوا،:ةِلنبْ

.(01!67الملك)

،المائونإلاكايمفِا!ا،وماإثاسنضرب!االأمثاللموَتلكَ":يهقا!ا9

.أ93143الهبمبوت)

قذتها.ؤبغدضىَالأزءيالثهَأناعالُوا،:ومنه:يهقرن

I k(57/17اطديد).،تتقِرُنَلملمُالَاياتل!صئام.

؟إؤن،العقل"وأين:صاحبى،ل

يذكرلمبل،"فراَنفىيذكرلما"فظبهذا،مملا1"إن:لصاحيقلت

،-وهر،أنه،الناسمنيزعهكثيرادىبا!نىكَاايض!الممافى،الضل"

اَخر:لثىءعلأنهعلىا!مرَانفىذلموإن!؟،"ع!ئنأو،ذات"أو

البصر:و"ذنللأكلا!:السعو،يد!كلا!:والبطق،جلالرلٌء:كالمشى

في.عل

مقد4قالذى،للخكللٌ،المقل"و:نحمنصم:صاحبىفال

العقل.يكوررالمختلاةيففىوكلة!اادنجالحةالمادةفةو؟قداركثاالرأص
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التمةل؟كزنزلاطديثفالطب،الطببةالنا-يةءنأما:لصاحبىقلت

القجاربمن!دكثير،المخأسفلإلىاصر-المهأطباإليهوءلماعلى-

-بالذاتالأيامهذهوفى-جداَالمعاعرالطباقي"لفدبل...وادمليات

يضيفوا،%نلا،ءةلإلىليحود،-زئهكابِنزعالجنونءُخِّ"فىعايةإجراءإلى

يلوابزباْنإل..فبهاكجابيةالمادةكأيدوابأنولا،إخرىفعاتالمخإلى

ر!يرالإنسانمخلين،رنواثم..عق!4ن2الجتوإلىفيود،المخمنقطهة

...اتٌّاطيوانفر-حتكفة،اناطيوءن

.الىأىفىتتلاقىباطواسالمتصلةالأءصابالمشرجأنباالأطباء-دونمم

.3و-يقوو،-قيوونل!نهمو...مختلفينيزالونلاو

،الأطباهأذنفى-ياعماحبىءنلثسمععلى-أ!سأنأود"ولكنى

يمونقد،بالفئاحأنمن":افلاصفةبمجأوالحلاءجميعإليهأدعوبما

إليهوصلشيث!فيبتأنحقهمنالحلمأءلقأنكاأوالفلسفةاله!لفةفىمسضحيلا

ا-تقراءواصتقرأ،أمحاطإذاإلااإليهيصلأسيئ!يننىأنأبدا-قهمنفىليى

الفلسفةولاهذايمايقلاوالحلم...الأصراركلعلىواطلع،تاما!!ياكاملا

ثو،الأصرارمنخاليةكافتإن؟الهدودةالمادياتفىإلا،التمقلولا

...فيطيعلاوهو...صبيلاذلكإلىالعلمامشطاعوإن*..تخ!لا

أصلوا،الآنإليهو"صلتماهذا:يةولأنوالفيلسوفأالماتلى

يدعلى،الغيرهذامنجدأالكثيرعنفيفالغدفلحل...هذاغيرإلى

...الغيريدعلىأوتسهأا!ا

ويهسخ،وصةعيةألفالحلمبابَا؟ديدُيطرق،طظةكلوفى

كأتلفوفى،اطقولووالمصانعالمعاملكلوفى،الأبراجبيعفى،لإشاج
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ولرقانسرئو.َ.كرونالمةاأيم..ءالهواأيها..و!ملىموالمحارفالفنون

الإِنسافي4بماذ!مد،والمهلالإِة"افيوواصكا،ية"يىماءتهاوتلقةو،الجديد

وت!ضه،أيديمَبينوالظواهرا)ءةاصرفيم...الأوليدجممءلىورءةقو

...دعالأرضفىءاجميعالئْهخنقوقد،يمأء

!وللأطباءوإفلاسفة.دلىءذاهـكوراءذا01:واكن:صا-بئقال

مادية"عضآكاإ!القلب"ءنولونثةا):ومالأطباءإن:)صاحبىقلت

جم!وافام..عالجواو،اوحلأو،ثسحواوقد،ا؟سمقىوتةشقهالدمتبرخ

ذاكغيرإلىلاقلبانمصهـ4باالآنإلىث!لمواوأ،هذاءيرالفابفىالاَنإف

يقهواأنةوالأطباءاطباعلىأووالحلاء"،الدلمءلىوكان،"يلوهذا

يذءواان:و)كن،الغدذا5إءدمانترك.:ةولواو،اطدذا5.ىربه

غيرآخر:ىءءأىةفىأو...اقاباءناكددرأو،الءقلأو،الإِدراكفى

..س-ودمأوءدم،صولهموأوعدم،ءلمهمعدمبدليل؟القابءنوذاكووا

الجهللأن!،-..أبديم.إتاإ-طأجمنهزرةىو-لا،-المامبمعنهيرفىلاماؤكذا

ينقلا،القلبما"!لٍفواكك...فىجرالغءفىمءلىل!ل!فىليس،بالوجود

+/لأت.-...هـالقابا"فسآخرعلو-ود

نأء!وصا!،-بمت:يرفىأوفليكفىغير،ينفىلا-"مالمةىخالهأوإثبات

-3.-.؟.اي!خيرالةوليعرفلاالهلم

:!/اتقرَفىسبحأنهقولهتدبرلهةاإنساولهل

يقهيخا"لهلمإد.؟،لُهَاثاأزتةلموبٍءَلىامْ؟رآنَالةبرونَيَةدَفَلاَأ"

وأأِنُجزَرا!ةلىاكل-ليمنلهلش،.-يدبرأوقيدبرالذىهوالقابأر

...يففذأويخطط
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للمذكر،و.ضاف!،عاًوجمو،جصوء:،كامفرداَالقلب"لةظجاءوفد

كذالخهافيؤاداكاجاء،عية132يماعراالةرآنفى....وللؤنث

.صة16

منجدألسثرل2اأوداةالاًهو"1)مَلب،بأقالةرآنصرحوقد

3وا،واكةل،النة":ء!ها،سين4اعلىيدقئالتىالا"صالأوالصفاث

يخارو،افلاو،ةلقسواو،لغلظةاو،3طمئنالااو،دى"او،لخمثوعاو

لحسرةاو،لحيةاو،بىلةاو،بل!او،لتحمدوا،ءاصهل!او،يبلىاو

بلها.يقاوءا..لىإالمههذهمةل!ن-داَكثير..هوالةطهير،يينوالش

فق.التفصيلأما،الآياتبهفىإلىياصهاحبى!ناأشيرأنوثعفى

،.إةاتأتأاD،وباقى؟"المةاغ،و،اكارق"

القرَالط:ءن591-361291اءالث"ر-ورةفىجاء

قَفهِكَعَلى5َالأِصلينُبٌالرُّوحُهـَل8َاْهالَينَارَبِّيلُلَتَنروَانَّهُ"

كارءُبِكنبعَرَبلِسان8يئَاُنذرِامِنَالمَياكُونَ

:5133الأحزابسورةوفى

،وَلكِنْإِ،أ%سماأثُمْز-يماَ-خُاخعَدَ:يخْ،لنسَ...،

!لُموبُمُ....".مّاؤَ"ئدَت

:11164التغابخأسورةوفى

.،كأ?لمجتمبهُلِّوَاللهُ،قَأبَُ!نهدِبِالثهِيؤ"ن.وَسَنُ.."

:17917افيالأعر-ورةوفى

لُموبررمهة-!-الإِشِهـنَا!"قوَكَهيرأ3لِجَهَةأناذرَوَلقًذ"

(...طدثءةاا)ةاسفة-61)
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يَسمَهُونَلاَآذَانوَ!ُم!،بِهَايبءِمرُونَلاَُاءثُين!ُمْوَ،بِهـايَفْقمُونَلاَ

.ةافاؤِاُونَ!لئِكَ!وَصداااهـإْ!لئِكَكاَ!دمامِاوَ،بِهَا

:522-2الهةرةرةسووفى

بمُهنُيوا-ذ3ُِوَدِ،اْيمَانِمُْفِىالئةْوِبٍيواخِذًُالنْهُلاَُ،

.،بيمغةُورواللهُ،بلأُمْةصُلىتسَيَ!

:46-6الأنحام-ورةوئ

عَلىَصمَوَضَوأبفهَاربَخُنَههَكُنماللْهُأ-ذَإنْأرأَيتمْز-لْة

،الآياتنُمهَرِّفُادظُر3-5ف(بِهيَأْقِيبمامْالقِغَيْرُالهرمن،م.با3ةُ!ل

.،لَ!فدِ!ؤُنَ!ثم

:78-61الن!ل-ورةوفى

وجَ!لَثَ؟نمآ،ونَتةإلاَأيمبمَاتِكُمْءِنُْبطونِأخْرَ-بمُمْوَاللْهُ،

له.آَثث؟رُ"ونَةيلهفكُمْوالأَفضِدَبْصهَارَوالأَاة:حَااَصص

:16-57الح!!رسورةوفى

هِننَزلًومااللهِلِذغِرةُ-لُوُبهـ3ُتَخْشعًأنْآ*نوُانَلَّذِيَأنِأأ"

..؟..الحقِّ

:37-24رالوسورةوفى

كا.بْمهَارُالأَوَبُألفوُافيهتةَلَّبُيَوْماَفَيَالمةونَ...،

:37-05قسورةوفى

لَذِغ1ءىذَ)-كفِىان"

3:دثَوهو

ادمعَألْؤَىاؤقَانبلَهُكاَنَلَن
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ادنياوسةسع،ةيهءسئكودؤى...قلبىاطمأنقدوالَانصاءي؟،ل

:يقولونمنعلىدُّتَرُولكن3يف.ْ..اطقصوتمنلأنه،!سكْجمه!

المقلأ،4يراد!الَثيرًااقرآنفىالةلمبلةظإن

ءبملدُنْ!نة!)تثمته%لماحتأعةاب"القرَان:لصا-يةلمت

يقصدأو،4w:يرادأو،اداراأو،يريد:ل،قوأنطلموقيصحزلمر،؟%بير

عصادعلما/ةتحمأناطلوقس*إثبأءضىءن4لأ...بهثقيمهدأو..ا)قمهدأو

الآتاتإلىبالر-وع؟اممتةيما4تةطرءيرءندهإلىءفو!!هلأن،أولقهخا

.الأمص!ت21

اطققولفا!عنتأأما...،لزتحد،القرآنقالإذا:صا-يثا

وتحال!:نه-بحا

الم!وَثخًوا،ر!ذِصأرَءن4قَاتهأء-بختاكَلنْستطىِخوَلاَ..."

ثَاءَ!نْو،فَأ-ؤْروِنْشَاءَؤن،كمْزءِناطَق9قُلِوَ*نجُ!ُطًاأنرُهُ!وَكانَ

.(92-18/38أع!فاسورة"ن)..؟..!ننُر.فَذبَ

الله:وصدق

.،لَمينَاذ+!تدُورِصفِىبِمابِأَكألمَمَالئهُ)"فَأوَ..."

(.%9120تصلا:وةاله"

يَضاخهـاللهُ،ئبدُوهُأؤصُذوركُمْفِى"اكُضْةهُواإنْقُل"

."ؤَدبرلىثَىءًعَلىَعُلِّاللْهُوَ،الأَزفىِفِىوَكلَااتِموا)ثفِىروَاوَمامُسَ

.(1392عرانلء-و+َ

:46-22!اطج-ورةفىعبحانهقولهواميم
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،ء!،
؟او-بِهَايَثكلبهونَبٌةلمرُ"ع!فَتمحونْ،الأرضىِفِىا0ولمضيرُ"افَلمْ

اال!رُبصتغمَىاَءل!،وَالأَ)مه،رُئَتمىَفَإنهَالأَبِ!ايَسْمصئونَآذان

.،ال!ر"-دُورِفِىالتِى

:06-03158رمالى-ورةآخرفىنهصهحاوقوله

واَ*ضأه-"ئتَهي،!ثَلياطِّمِن!3سُآنِفِىءَذَبرتنَالائاسضَرَد.لَةةهِ

اللْهلمطبعُءذَنك5ءُ:طلِمونَإ!أنمْإنْرواالذِيئَ"ثلنليَةًبِاية

لاوَ،-قاللّهِءندَوَإن4:فاصه!ز*لَمضلَهوُنَلاَالذيئَقلوبءَلَى

.*!وقَ!يولاَيئَالذِل!فيضَضف!

مريح!عةلمثو-أعاكاا،النْه-:دمن-قءذاأنأشمد:صا-يظل

كا.قابهيِّزهيُىَنمااو،ءلةلمه5ُاسبِّلاالإةشانإن":يةقو

لصا-ي:)تم.قلت

غا،هاقيااو،ب)ةلموا"شبأزاحو؟أن:ة)قاداعلىبيرأ4ف!اولهذ

وانحرافاحما.،ق!ب!،اإلناصءناثصاحىوأن:أصدثن1ورو

...لهاوالماب،اضهاأصءنإءلاجالقاوبيهدءواأن:المعالجينوعلى

صا،به،جسم.نالداخليةان!جهزة!ى)يسيرأنالعقلإسضطيعوهل

لاإز؟ماو،ارىطرا!ازباو،قىالحرزلجهاوا،لىالبوزا؟!او،االضمىزكالج!ا

.م.ء11الماذيةرغيرالمنظورةغيرزةالأ-3ءنفضلاأ3.:.الموى

-ؤهوعأجِزآلإنسانأ-!زةبمفىكلتبعضماا-.رأنءنعأجزاكانةاثن

بيَرأنأو،الإندممان؟ءبىيرأنءنكا"الهجزالحا-زف!و-محالةلا

7-.؟.-4كارافل!ا
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الَاصهوألميموفي،*فدالةلمبمنْو!4المأ9.وه،الحةلأن.تنسَلاولكن

الحوامنمنالأعللىأبح!ىْالمنظنيوهؤْ،ِاطوافى.ءقوالمتاقى،كللحواص

بالاستدلالويركبوقيلملصمطةهطوءخ!6-../اطوابهأمدركاتيخا-َسالمفق

،"فتونؤغيرمحيطدامما!:ا!بنيو،إ/لأسه"الحةلإنتاجءوهذأ.ة-.،بالقهإمى

-"يةظاومادانم،،،نجائموالمسواصطومادانمءا،وغيرإنجنونشليما،مادام

ءشَةم--ء؟كا55"بنائبم،ل!س

ض!نبأىؤ؟يصمياترىمن،!*فبةةلالإِفان1فاؤقيع-رادةلفإنلم

لِقَوا؟فيهجزءوهوامقهـ3ءب!اأنايكرلطالإنسانيزضىبههف:ثم502

.؟صنا-.،كا!فىمتغاخ!ةو!ى؟ا.تهلشهوعهداَيملمونل!

.3.لجاريهولوعةلى"أ!عرْ-سمهفىثىءلأىعبداَحينضذلايمونولم

خالقمنإلاقكؤنلا،الإِذ-ان!لىع!السيادةإن:صاحبىيا

أسلم،.انقابهفى.لإنسانعلىةلثرقإنمااهـ-نارأنوار،أ)محون!ول

.؟رروننورعلىة!و؟الخاتمالر-ولسواتبع،لإنسان

،الأرءطةفىاطفقىإنتا""وأما،الأرض!اءلى-يىدتهؤجأكادقلأما

لَكغيْخَلَقَالاهُو5َ:قأل،جميماالأرض%لمقالذىنهاللْه"سبحالأن

فىصَاءلإفى":لللائكةالإنسانءنوظل.ْ!كاجَباَالأرْضىِفِىئا

.،خَايفَةًالأرض

مل!اللْةخلةثا،والموادئضاتوال!الب:اصربنالأرضفىماقيعا

مطلجةمنولابد،الاكأادووالتعاونالتشإركصنز،بد؟!ولللانسان

.؟.والا-نبدادنوالحدواالا-تمماربةعارءنبدولا5دوالإفساوالمابالطبالاغةمرا

ةتال؟الملا"ث،ؤءق-ئ،الخلافةبهر!إحءو!اظلا.يخة-بحانه!نحواقد
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المتواعملالغبهذاالإنسانجمون!كاعُلمهَاالأحماءَ%ئمَوعَفمَ":سبحانه

ويتصَسقها4ينظمهاالأرضقىالثهعنخلبفة:تكاملعلمنيلاحقهوما

ومن،موادهامنيستطيعماكلويكتشف:شئونهايسظيعمنماويدير

يةفهم-عاكليمقشفالعةاصرومن،عماصرهامني!يقعاثعتشفكلالمواد

ضوءعلىو...وإنتاجاتهاظاهراتها،صا3-شفا!رمماؤص،وءنثصماخصامن

+.الأرضعلىابادةامنيتمكن..والإتاجبمبمالمحثةاتذه5

التفكير،كا!التةمحيرءاليهيتو-،أنيرب،خطير-د"كللوءذا

..-ونحل!ه"عمادقةأخوةفىإيمايتهاونثم،تسهطبعوبكلا،ضزمهصهفىصء

!،والمثمرةالنا!ةوالاختراعات،المتواليةالابت!بىاتتجددعلى

..الخيرةالاصةعْاراتتنسيقرعلى،ا)نيرةاكعثفاتالىزوJعلى

،،رسلامأمنفىالأمةفتميش؟ويتم!زدمعالجهوتةر،يسعدوالةردلي!نأ

...الأمامإلىداغا8ينا!اأبجسدولتقدم

يشرح!وأن،رويبرينفذويخططأنأيض!الهةلنجحَلى:!ولهذاوفوق

..الأرمقوحول،الأرضوعلى،الأرضوفى،الأرضمنوإسنثمرويقق

والاْحماكوالطيور،والنبائاتوالأشجاروالىروع،23اداتاوالموادمن

،بحرأو،براَ:اكتشافاتمنيسةطجوماالجوطبةاتفىثم..اناتواطيو

.05و-وأ

العلية،القوىجمكل،الىتقرالمتواصلوالاةداد،المسترالإعدادمع

صالِوا،والإِيمأنإلخلقمنتةرقوىأساسِعلى،يةوالمسكر،اسليةوا

الخادعينعنل!ؤمنينسبحانهلقولهوامنثالٍ،والإنسانالكونبربدائم

ومن،الفا-قينالبغاةءنوراءلمتة"ونمنوعن،نديئالمهالظالمينالمفسديئ

لأ...الخ!وعينو،والم!ر-ين،ةةكنالمنامن-ة!الهمولا-ركابهمفىونيسير
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بِه:اظشل:قُرهِبُونَرِباطِومنةفؤمنْاسنشَطعنتُمْما"مْا"وأ!ذو

عدوًالنه،

وعَدبهُم.

كاا....بَنلُ!همالثهُ،تلمُون!مُلانهمفىومنوآحمربنَ

.(6"81الأنفال-ورة)

الأرفىعلىماوكل،الأرضمافىل!-يداَ.الإنسانيمونوجمذا

.الإأ-انغير

الىحمنءنالأرضفىخليفةالإنسانكل،الإنساني!ونأيضاوبهذا

.الإنسانبىبميموبُسعديَسحدوالأخوةوبالمحاونوبهذيئ

.،الأمان،كاوالأمن"يت!قوحدهوبهذا:صاحبىظلى

كابالإِسلام"إلاهذايهونأنيمكنولا،ن!3:لصاحبىقلت

.،بالقرَان"و،،بالإِ؟اندار

8216:نعامالأ-ورةفى،للؤتكننه-بحاقالةقد؟لمينالهاربوعهـدق

موالأءنأواءئىلممإظلمإيمانممْاويَابِبُوا+آتواائذيئ!

.،مهنتَدون
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اائازطا:ابا

ئعل!إالفصُلا

والتف!يراطنق

اظقىْلهلالإلىنيةالإِنمهاصاج!ة.ا!لىُقوقافَ%إ!ن

لق.الخار-ل!عليهالمدربون.قى4اتء!دره!و,a>واقا!را

.اقرآن،1ك!إقىاالدأهلمتما.ا)مالمينبر-"إثنوالمدرا)ندرتبتمام

وءهرونة.ةنوءلم)ع!الخائالأساس.ع!راةةوا)-لموكباا!رإقعلاقة

شىْصقثتماه.!ات!التضزختو!إظ!+اتاء،ئج.الممهاحميندفيد

اطديث.!طيرالتةأزمة.3.وزساالأخلاقىنونلاقاأفلا-ة،اوضع

أولاً.الأخلاق.الةللأ-فةءندةه"الأظالمذاهب

.قفةومفاكاالأخلأقىنتل!كامذهب.وؤطهية!أةاظإةيىإة،ا

.القرآنإلىوانداء-"،الإصلامر-لءو"ث

.ا؟شرىاوالسلوكالأ-لرقي4ءنلى.حثأعصيهية-،صر

.والإ-لملأماةرآناإلاليماس

.خلاقوالأة-كيروالتاك!اثة،والة-كيراشهادةا-ق

كألة.1ا)هالأ-لإقأص!اب!الألبابأولوا

-الى-نعباد"النْهلحبادةالخلةالأوصاف

الة!ا!لْأءكات.إةيةاضا؟فىالى.ابر:دانالقرَمرنالحيدالخلقاخصو

."والتزيماتحيمامرنادلامءإث"ا!إ:لإبرا!يم"وةف

.4ا&لاول!مة،إ-لةابالأمةا)-لملأمعاي!هاوإسطاصلإراهبمءدط

2.دية.المدءوةالأ-إ-،المماميبتر

ا.مر.واا)ةلمرح-لمش"أىأفو:)ظيرو!ا!الأخلا:
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والتفكيرأطنق

واُظلُق:،اطذقبين

مظاقدصالأ-اص!،الخُلقةواعدأن،وإياكاللهوفقنىاءلم

واثءياقها:مشتقاتهابمل،والقافواللامالخاء:خلقمادةأناله-بو"ن

ءقاليىممجمفى"ء593سنةفارسابنيعْول؟،الم!سةو!التةدعلىتدور

/،عليهقُدِّرقدصاحبهلأن،السبلمئةوىاُظ!قذورومن":،ا!ة

ذفهفيهيقذرممنهوأى،إخلقهماأىبهوأخْلِق،بمذاخليقوفلان

.،نصيبهأحدلكلرقُذقدلأ!؟النصيب:ظَلإقوا

بصاو"كتابهفى،أبادىالفيروز"ا!يطاقاءوصاصاحبويتول

إلى566صفحةمنالجزءالثافىكاقالهزيزالكتابلطاففىاقييزذوى

بحضه:لكنقتماؤطما(الخلقفىبرصيرة-24)عنرانتحت7.5صفحة

منالثىءإبداعفئبستحملو،المستهيمالتقديروقيلالقديرهوا!المق"

الخلقوليس..الشىءمنالثىءإيرادفىوقيهول...احتذاءولاأصلغير

لغيرهالنْهجهلفقدبالا-تما،يكونالذىإعا...تحالىلئْهإلاالإبداعب!عنى

الطينمنتخلقد!اذ":،ل-يثالسلامعليهكحبىالأحوالبحضفى

،...دإذفىالطيركيماة

محقفىأحدهما:وجهبنعلىإلاالنامىجميعفىبسفللاوالخلق

وكل...كاإف!ونخلقون":تحالىقرلهمحوالكذبفىوالثانى...المقدير

...الكذب؟فالمرادا!3لامرءتفىالخلقفيهلاستحىموضع

:اولكن...واحدالأصلفىالخُلقووالخَلق:الخ!ق-كأفواصلأق
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.رلهءباالمدكة!،لصوروالأيثى3!البالهثات،الخَذقخص

.مهيرةبالهالمدكةوالس!الم!بالقوى،اصرُلمْقوخُص

،لابئ(.ءفأيغخاقل!إ!وإنك):،غعا.،الئْهصهلىلنبمايهتحالىظل

دينو!وسفهءةدىولاأرضىإلىأ،ب!د!نلاعظيمدينلعلى:عباص

...نَالقماأدبءو:اطسنوظل،الإ-لملأم

الدين.فىءإءكزاداصلىُامُح!ةىكعلهزادكانىن"إُق,يخا!لىالةأناعلم،

عليكزادالخلقفىعلهيئزاةمن؟خُلُقهوالكئاف،لالمموتوكذا

ذَلث:وةيل.الاْذىوكف،التدىزل5:ا!رلمقصنوقيلاك!وفْفى

منالتخلىفىتهلي،الفجوكف،21!يلبذلوقيل،الفككفا،الكف

-6ورةهإمرولتمهلاأركانقيأرعلىتةومهوو،افضا!قباوالتحك،ئلالىذا

...لهدلاو.عةالشباو؟لضةاو،لصبرا:ءلميهالاإ

أوجه:ثمافي"علىنَالقمافى.وردلَخلْقوا

...الله)دينأى."اللهظلم!قيدثللا":اطىدينىىالأول

-..."إفكاؤقيلمقون":الكذب؟مىالمانى

..،الطيرك!أةالطين!نتخلقوإذة:الثصويربممنىالثالث

..كايُخلقؤنو!لثيئاَفيلمقونلا،:ا!ديربمهىارابم

طقم.أأى،ميةلأوخلقموهو...ألنْهنماقناا":قنطادالابمصنى.سظاا

"اإ:".أزوأجاَأنف!غمن3)خلق5:الجملبمحنىالسادص

يبهث.أى."مثل!ميخاقأنءلىبقادر،:ا)قيامةء.زىالإِحيابمهكأاصابما

.."واحدةعنةصإلاب!.ثيمولاصإفع014:اظلقةءقهيةبمهىادلثامن

اغبَ+الر"إله"لماذهبةْاوازقا!و،ئرءاءباله!اأ)يهذهبالذىوهذا

.اوراَنغريبمفرداتفى
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بمدشيمهاالأثءإءأو-دالذى!واظا)ق:ْالأثير،وا،نوطثا-اويرقول

:.،ااصراءضممعأوس!وحهـاالملأما.ءماص!لمقو...ءوجودةق-دنلمأن

ومماالبا!مةالإةصماندصورةألةءقيةت،ر،واد-ية،والمابم،الديئ

الباطنها!ورةابأوصافقيءلمقانابةوالهإ:وابوا،أيهاومهاوأوصهافهانفسه

...،اظاهرةاالصورةبأوصافيت!لقانبماع!رأ

E**

:واحدةت!ونقءإدوالمادة،واحدةاطروؤطنرىوده؟ذا

8..ءُت!خلِّقو،كأفقوُونحلوق،لقحا:و!خ!ا..خاُقوُ،خلقو،خَلق

والخ!لوق،)قالخابرينجمم21الر"اطهـواطاقوكاْن

...تئناالكابمخ!فأ..رىضرو،ةطرى:اطإالىاهذ

ة-بوسووأباخبار!عنهينحرزونفد..بنىآدمفى...نياعط،افماشىور*نه

حمم.%رآعنءوإءفها،اض!ملثكوءًصاإر،!هماإغوولهما)ثءي!ان

بمادكر"ةرآنفىا!ث!"ماظش!اوتما!ماومشت،خلق"مادةدارتوقد

القرآنءنفىلة؟94و،وليمة!نالقرَانكألفيما232مضهاعصة281

إديرغة.اؤىالكريم

أعي.هلز4فهوليس،فةطوءنه!أرءم،ماضهي!فهلملأ.نآا)"فىوجاءت

،وحدهلنْهوكا!ا"لقخا"ا:فاءلواسم.،ء!رر!:ذ)كيم4فصجاءت؟

..اتصأرخ!مصماادعاءفىسلاتجمت؟ؤتهج!لةوراظابرأما

31أماَ
نه.مهبحااللْهءيرعلىتماإقزأ؟قخلأ

يهيد-ب!اءبئق:المادةهـفيهمنأيرض!يمادحرا"رآنازىوردثمء

أ!بهبيرايباةصإ3ءلىروتد؟ا؟اتص6ق-ضَلاَو،ةحداوصة-بالكذ
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.الآخرةفىالضمه.ءدمادنماا. وءث

عادقومل-و!نصة:تينبمصرا)كرا)نرآفىردتفوخُاُقبضتينوأما

أشدوأنهمضالونأغموظنوا،الفسادزيهافاْعثرواالبلإدفىطغواالذين

:369!26راءالشهسورةفىلامال!هعليههودلىسو"3؟لواالم..قوة

هذاإنْ*الواءظكنمن9كنبأأمأوعظتعاثناسواة؟لوا،

لآيةذاثإنفىفأها،ك!ا!برهةدكذ*دين؟مذفينومامم!لينالأوخُلُهـقُإلاَّ

كا.الر-يمالحزينلهوربكوإن*مؤكلشينأكز!وماع،ن

تفرداكأا5ى؟ال!ربمالقرَانفخُدُقلفظ!حهاوردالتىالثانيةوالمرة

فىلءرةافىفىْنت،وكاوسلمعا.4اللْهءدعملىالنديهط:؟وءاتمالهالمينرحمةبنها

ث-68(أنالة!صورةفى،وسلمعليهالنْهصلىالذْرسولعلىالو-ىحمها

-بحانه:الهزةربلهظل

لكلأ-رأوإن*؟جتونبكربنهمةأنتام*يسطرونوماوا!ملمتُ"

.،خُاشُ?ظيملهلىنك!و*عةونغير

توالية:ثلاثةباْقسامفيهالهوتمالى-ب!انهافْهأتم

.-سطرونما.الةلملم.

..ادكاءلمةوالنةيجة،إ،ا)-كةااةوأد،4الضحررف

:ي!هاأثلا""و-إعليهللْهاصلىأمالمينار-4لحبيبهايزةبرعليهأقسمالذىوكان

..عظيمخلقلملىأك.وإممنونلأجرأغيرلمث3إ.بم!نونربكبنهمةأنتعا

و5:مدحصكيدوتأ،ذمكلبسَأصبِ:ِالأكلأل!لو؟ل

و-لمعليهاطْهءلىعدلحبيبه-بحانهالنْهأكده-ث...اض!لمق

واتكريمأتوثقوايةيمن.وعلى،واللامةإن:أيضاث!تةقيأكبدات

كا.ءفلي!خلُقاملىوإنك"ةسبحانهلهفالحيث
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الخلقى:إلالدإلىنيةالإنمما-اجة

...قهوخَاثىءأىت!وينوحدهْيمكالذىإن

وخئلُقَه.الشىءءذا-5"تو:يملاثالذىوحدههو

..5؟13-قوو،ثىءلأىالأجكلةنثاء،!:-ةفردو-"هالذىإنو

وتطه!ها.الأجهزةه"لمتالس!كدبتحد:يرةةردالذىو-روه!و

...يرومهلىباو،تظيمالهبأو،اعبدال!إ:"دهدوريتةلذىاإنو

ير.بالتف!و،وبرا)تدبير،بالإِمداد:ررةردالذىوءدهو5

...وبالإةناء،اطياةعلىوبالإِمساك،بالإصإء:وءوهيتفردا)ذىإنو

.ءثنفعلإةاوما،اط-اةفىوسلوكهم،ءالأ-يابزمام:قيةردالذىو-دهو5

دصو،الإفانأ-!ءصنعكامن-!ازأءإنالإفيشترى...ثم

اخالهعلىالمشترى!لغهذاومع..،إسانوا،الحةلو،والمين،ا"يىإ:ءنمما

النثفيليئ،!شإلىلير-دهر-ولاًايىيرسلأنأو)ل?الاسلةه"يط"ع:فيأن

قا!طرعايهدرسأو،ةهلءنزالج!اهذاا-تعهلةديمنأاإذ،الا-ةتل!لو

...الالاتمم

؟يثترىلما،ادكهإلوج"أو،الدلىلي"طلبفىالمثيرىيلحهذاؤفوو

والفق-إت؟اتيحالمةفىافسفاويمةيةأصفاتإوواالأوصافءنهلهيرف

ا؟ثازَ!ولوفْعةدأو؟الآلاتأوالج!ازتتْتثلعةدممأداليهإو)جمر-خ

...الصماماتبهضأو

...التوةفاتأوالإتلافاتأوالءط!لإتءةدبهول!سترشد

الإِذءانإلأ،شاءمتىزا؟12هذااسف.لإن؟إستفلاأوادبراعقوما

عا!يه.بالمدرأو،الجهازهذالصاخ.ْ.مراءوب!،معارضرةبلا؟سليموالة
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له:يحددأنمنلابدهذاوخ،الدواءأررثضالطبيبيصف...ثم

شر!تمنئ!ركةكلزضع؟هذاوةوف...والهذاء،والوقت،المقدار

..ا)سواءءلىوالطبيمابيضالمرمنلكل،،واءكلمع،الدلصلي،الأدوية

..ْالأطباءأت"ضرالتفصيلإةبالنشراتاختصتوإن

!1،النشرة"كاوثمهخالدلهلي"*اعالذىمنول!ن

...الدواءوصاخالدواهمبدعإلاليس

:ال!واههذاوصفإنالطبيبعلىوءا،الدواءا-تهملإنيضالمرءلىوءا

..4علإأوالمتررن،الدواءلصاخهذا...ولاصاءم!ارضةبلاوالتسليمالإِذعانإلا

،الإبراءو،الهلملأجأ-ل.ن؟والوظية،للتطبيب:الأدويةفىهذا

.والإِبقاء،الإنتاجأ-لمن؟والصيانةالمتثفهلي:الأ-!زةفىوذاك

...أءمروبلا،ءصارضةبلاوالتسيم،الإذعانمنوذاكهذافىولابدّ

...إليهالمرشدأو،وحدهلا!ماغ

عايه؟تثتملوما،الإفانأجهزةتثتءليمنلتافيإلاْالأخلاقو!ل

به؟ة!لاLو،الإ؟شان)سلوك-"مماتر-أتإلاّالأخلاقو!ل

؟؟ىطو!،الإأ-انوأ-يهالإأ-انبينعىلاتإلاّالأخلاقو!ل

وليئته3؟-ت*""ا؟نساناربطأسانهةإأرَإط"إلآالأخلاقوهل

؟4ورنهب!وْ،الإةسانتصلدا-ا."إثماعالترإلاّ،لمرقالاْوهل

نسان!لىكاالإ-لاقىالاًأهلالد"..كالبل"1)دمن!ذا!ولإذنةدّفلا

وضهذيجها،ا-يوكيةاالههلميات!ذهآو-ه،و،وتةط"!ازة-2الأهذهلةثفيل

؟!اوتةو،إط"الأرهذهيةتةوو،توكيدهاشنيهَالإةشالاتالمهتلكتوصحو

...وتمهفيها؟الإِثمأعاتكها-تن!يةو
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...مراءوإلا،4*ارضه،ب!؟سايموالة،الإذعانمنهذا!ولفىبدولا

..اط-حيماصاخاقهلمنالمر-لمينادربينا)يئطرءنالأ-!زةهذهلصاخ

أطةيقى:ءممدرههووحدهافالخا

كاالمصهدر"إلى،كا"الاطثنانأطمقأن،ذا!ول5ةهليربولكن

"المصدر"ذابمنةمهلثم،،الأءلإقىإيلالد،بمذاناي!دأنت-ظجالذى

هذاإل!توصكافإن...ءإسةا!نإ)"ةا-لينأنإيىنطلمبأو،إطفا

تناا-يرؤا!تو،ناثرورةةيتو،قناإخلاشا-ةقاوا،لنا-اصهلم!ت:ووعملنا

...اةاءاال!المىأد،مإلى4واقي،تنامجتمحامنتوأ،ياتاأدتوسه

مصدرهمن((الأ-لملأئليلالدلاهذانةلتىأنالبديمماتأبمصط!نوا!ل

لهلي"الد5!ذاصاخمنهناكول!لى...نثئولا،نضلىلا-ىَ،اطقيقى

وبالإحهاء،بالإِإداعو،بالإِثاءبحمازراكفيرد،ننسهالإأ-انعاخإلا

.الجزاءإو،اله+ثإأ،%ءبالإِفىو،وبالإبقا"

هـ..مراءو،لا،?ارضةهـلا؟ال!-)يمو،الإِذءان!ن:إذنيدةل!

...إيخاالمارب،اط!يم،اظ"ير،الوا"د،أصاخااق،لاخا

سبحانه:الخالقر-ل!الخاقىالدليلءلىادربونا

بواإليرِّ؟!نكرالأاللْهر-لو!،إ+إ.كناؤ"-بحالهاأر-لولهّد

احلها"رفىزتدرج،ةيةذماالإِوأ-ذت،3)هليالد"هذاا-""!العلىز:"الإِفسا

أ-ءثنْعا-!بماللْهصلواتإر-ايخااد-ول،ال*إ.هيئ!الأ-لاة

تإفما،ادايا!ا"!ذاورز،يقرأأنر-ولكلالزةربأمروقد

ا)مهامةاتمابهقاتاإلىالناسبأيدىأخذوLإيهاإأرسلالتى4اقيلا"؟تاالمر-ل

...كاثممهبط-+واشا

(...اطلمدث:ةالفاسصفة-!1)
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بين:المدر،الةرر،-بتمام

حالاالمراءئكلت..ءعسلين?لين،المر-لمينهؤلاهالنْهأرسلوحلأذا

كاصلىءد،ةيمن،والإ؟لالإنماممنبدلاوكان،ةيةالإِةسافىالأخلاقية

كا.الأخلاقىالددهلط"علما!ن9إداتمامهـو،الظيين%أتمو-لم4عاهأدلّه

كا.الأخلاق"كارمَ؟مٍّلأَ".ثتُإن!ا":وصهلمعايهالنهصلىظاطولهذا

.،تأْدتيفأَ-م!نَربأَد"اىِ،و-أ:علإ"الثهصهلىأيضماوظل

،ءخ!االئهرضىأشةعااد"دةإؤءةيناأمولمهاءإ:4اللْهصلىَعة"وقا)ت

كا.انالقر4َخاةكان":أتقاو-أءإث"الئهصلىا):يءإقءنسئ!تأط

:اقرَانباالخلقىلهااالدغام

وة"المهر،إةظورةاغيرورةالمظوالأجهزةءناَ-لأحهـثرالىأ-أ!كل4تو

...اك?لةوقةالمةفي،-لةالمهداوابمةإ"ثا،طنةالباوهرةاظاا،المعروفةوغير

...لقهاضاإلأ15أءراركلدركولا،نهعاصاإلابهاير"طلا

وضع13؟منالاْجهزةكا"ذ!الأ-(لاقىأوالىلمويّ)يلالدبهونأنءنفىلملأ

امالمين:اؤبهايريتلوما،الأجهزة"ذهالخالقوقول،اغالمه

طيخهِهءِنالإفَانِءطَقَوبَدأَ،4شَ)ةَثىءًإ!يمُأحىنَائذِى"

،رُو-"ءنِزيهِوذَةَخَاهعهَؤم*ء3َ"شاماءَءنسُلاَلةٍ!ءا4تَء+لَئم

."تَثْعُرُونَصًاَقَلهقيوالأَقئِدَةَمهَارَوالأَالسئغَلَمُوص*لَ

.(9-7132السبدذ-ورة)

لظكاالذىيما)-كرانهـالقرَإلادنجموللا:إذن،الاء"لإقىالدلىللاهذا

."ءخأيمخُلُقلىا،ءابمكَ":بينالمدروغام،النبيين!لماتمةالهِزربةيه

يفمُدَمْ"3)كلتأَافيوَ...":سبَّالناكألاربُّكأا!4فىتآلوالذى

315(..)الماثدة"الإِشلاَلمُوَرَصيتُ،نة.ئتنم-إوأتمتُ
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.صاءلاو،ممارضةبلالقهإ!!و/،الإِذعانء!ناذنبدةل!

إ!لحينامنالا!ءلائ.الدإلءذاتتهدأننسة"طجأولا:صا"يظل

.3المرثديئا!داةءنأو،إلا-حما?ما1

إداةوا،إينالحائ!نالاجماءالممهإ-ثنو)يمنّ؟ث!ا:بئلصاءةلمت

بحد!منتم...مابنبمأشهكنالنْهرُسُلإلاا)،-و..طينلا!ايئثفىالمر

...إ!ميرةءلىاللّهإلىودعا،بر.لمهموادمهل،بمع!درءلىسار.عَن

اللهِرِصَالاَتِ"بَلِّضونَا)شِبئَث!:أرسلهمالذىاللْهظل!وءدموم

.(33193الأحزابسورة؟)...اللهَإلاّ-دأافَيْثَثْنَوَلاَ،:نَهُفَيثخوَ

ث-!م!اأإن،مإرشادصقأو،إصللأحهـمبانم!مه!،!منىزأ؟غيرماأث

...()أسننهمعلىيسيرواو،بحهإثم

الدعاة!دربكايف؟والمرساينارسالات-تامبدوصا-يْظل

)أإرش!د،ن.وا

وللأنْصَفْتَإنأو،،الا!صلاقادلبل،الئهأشللةرر:)صا-يةإت

التلف،أو،الضياعمنبحةظهسبحانهكاوتءفلالإفسافىالد)يل-"

لهُوإناالذكرلناقىفينُإنادا:-بحانهؤقال"أجم!ينالناس..الت!رلمتأو

.(1159اط!ر-ورة).كا-طإفظون

المؤمنينعاىبهوأكل،عليهالةدرير%النْهاتمأنَإمد-ءمهحا-"فلا

نيةعايه،الإِأ-ابوادر-دهؤلاءداماماارسلينواالمعلينالأشخاصإلى-!النهمة

،...الهالمينبراياد"إلى،أجممينإناسافأرثمدوا،ليهإال!يةبيدا،وأخذو

...وصلمعايهالنْهصلىالنبيينخاتم-بيليرسامحواأنإلاالدطةعلىوما
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لتف!ير:وبابادلموكاظاقعلاقة

.ألتفك!-بالم!لوكأوباهذاءلاقةماو:صاءيظل

وناتجهمهفاءلةعاياتإلاالإِنسافىحيرالىةليسأوَ:لصا-يقلت

والخار-ية؟الداخابةالإنسانأ-!زةا-تخداممن

ءن-جزسهةىومع،ءسهمعالإنسانلسككوالحمابة4الطبالترجماتوإلا

؟ضهت"الأرومعا)-?تات،الإنسانبن

.؟ني"فاالإِيرءطأو،به!ر:ط؟االإز-انلصلإتأبهإناوإلا

.أفيةوالمااطيةأتهيى"ما؟-كهالتىالإةسانبما"لأراتوضهيحاوإلا

الثسدية-جموعة،منتستيم؟االإِ)شاقتصلاكأاالإِث+اطتوإلا

..)(نه"وا)محوا)ةرآنيةربهوآيات

-...عيرا)هسرىرالتة،فىنهاال!لمسدك؟التنظيىإليالدءنكهذا5فىولابد

."الأخما،قىبالدليل"إلاهذايكونأنن*!3ولا

رفة:وء8وةنءلمدكلالخاقىالأساعق

دكل:الأساسركائزأمروناوالإ"لاصوالأمانةالصدق:صهاحييا

و-،ءالأساساهتو...وفلسفةثقافةوكل،وء+رفةزنوكل،وصكعلم

...:؟فص!وُلُا"هو

...ءمالداحترءإ-االأإإ-تقرلافالحم

...3الةأا-ثرمإ-ا!إلايرقيرلاوالعلم

...الههماحترمإذاإلايىءدلاهاتواله

...ا،دماحترمإذاإلايحمدلاُوالسى

...لاءأاف!تكرااإذ%لايرةيدلابأطوا.!

....الةيماءيرمإذاإلاير!دلا-والةن

.ء،.!لمإ-!رماإ،ذاإلأودلابرُوالأدب-خ/.،!!
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ابصلمحين:دقيد

اصهلة؟وتفى!ب-ددةأمورهوإنما-تهذكرالذىذا.5وكل:صيصاتآل

ا-،كن.واالأ-يالءلىصّ..اصلهمولم،إةظ!يناأو"ءثنالمصقيددمنغلابد

نحم.:أيضمقيد،قةاالم!925صنش"الىفوارجع،نهم:لصاحبىقلت

لاالمتدعين،ا،تلّبهين1من:إةظ!وناونءردالمهإصاحىونانيموأنلابدد3ن،

رعايةمع،الا-خهادونث-ةول1)ذبن000الخيربئاطإصينإ-تنبماثنا2!من

النْه،وءفىق،وب-يعوزعان،وصصرءصركا!فى؟دالحهاوربالهبادحقوق

أ.)ةاللْهمنأصدق،من

ءوهُذَاعُوابِهِوَؤَرَداوالخَؤحاِ،لأنهأأَنضمِنَاوإذَاجَاءَ!"

.نهُمْ،":طنبِماُويئَاذَّالَهَفِىءُ،!خهُنمالأ:رِأولِىإإسَأوَ-ؤلِازإلَى

.،قَليلاًإلأالشئيظانَوَر-خمًتًلاتًبَغضم"3ْعَاَباللْهِزَفهْلُروَلَؤلاَ

.(8314ا)أساءورةَ)

:اكائعاتءلإخ

لنسبةبا؟قأالقرآالحلاجىوالتو-يه،الإسلاىاظدُقصاتيياتأرأ

،ئماتالشاوالإشاعاتمش!"وهى،جنوزمانكلفىالمث*تشكة

كلعن!الدتةووالتى،والمنازعاتوالاءطراباتالاخهلافاتإلىتؤدى،الى

..ا؟الانحراظت

الحربأمورصلىالس!اركلأمواءفىذلكسو،أعيكلمتغلضازفىو!مث!طة

،.اظوفوأمومنأعيأوةلاءمنامورمنأعيأعا!:برءاافيادارأءومن،كلأمر

:يقولةعلاجهإلىيو-"ثم،حمالههذهبمجتعفيدد:-بحانهالأ،و

..أذاءوهيها!إ..اللْهياس:كأان..كابهاأذاءواظوفأوالأم!نأصمنءاءموإ!ا*
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اذاعهَ+لموهكاننبه،أذاءوا:قالا!طو..فةط..رددوهإو..-ناةوهأو

الجشحاتقلهفىثبثو،وأهـراء3أءراضهمحمومة:،ينفثون،أواهممأفى

الة!هل.والهلإج+نإدفلا:ةصدغيرأوقصهدءن،لاتةةثارةإ:ا!توالطو

-والا-ةءاصاتا)لتض!!أتتوزنم

ورد،الوباءهذاعلىلة!اء!ا،اطاصمأملاجاإلىنهب-ايو-مةاثم

الأيهروأهلاتخصصينواالهلماء،ننبماكنالمسةإلىو،زيهالا!صولىإلىصكلأ

..رسولهو-نةاللْهعتابءن،أءولهإلىأءركلردتطيحونالذبئ

يحاءصويمثف،الأءةبهيىوتأ-ذ،خا!ةط!يُصبحماامنهىب"نبماونئم

...ال!."قيحو،ا!فاو-دةتكأةكل

:سرى-طه.ق

اعتاب.-واالىنةءن3ة!كاالخطاببنكلر"علياذلكطثقوقد

كابكرأبى"بهداظلإفةولىأنوإمد؟وكللااصديقاطبيقمنوعرَف

-طبه؟ف!الناسءلىولنثره،قد!االإ-لإمعهدرفى،الخطاببنعرُ

اللْه.حمدأنبىهال،يمنوزمانكلفىعايهيسيرونمن!اج!لي!ون

:الناصأيما":4علإأثق

بن!صب،أةإ:أت،القرَانءنبألأنأرادءن

بربتثابنزيدَةليأت؟ئضعنالفرايساْلأنأرادمنو

-بل،بنمُحأذفلهإتءالةة،ءنيسألأنأرادومن

،..ظحمان!وجحلنىعليهخازاللهنإن؟تقفلإأ؟المالءنيصألاأقْأرادوءن

)001الاخضم!اءاتوتوزيماالتض"!اتإلىصاحىبأرأيت

وةسا،55،خلاقىالأنرنالقاالةلا-فةضعو

.!!-دتهوةإق!إذن:وجههضهـالقدو؟صاحبىقالى
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ء!افْه!ثاءإناً-ير؟وصدتهالذىهذاوما:لصا-يقات

ةثو،قىيدهالذى"الأ-لاقىالدإلي"...الدليل:صا"يظل

اف!-فةاإمهيى3قأوةريبمنوضحهفلقد،موجودمر!و،أيديرةاهـثن

ةيلسوفوكل،ندويردِّن!صراماايزالولا،ثونوالحدَءخهمالةداىالهقليون

قديمفيهاادكا،مو،الةإ-فةمن%زءالأ-لاقلأن؟إ!تى-فهيىوفو5ءقلىّ

هـذا!ليماساو!!"الأ"لإقىنونالةال!رف-ولهلمك،لىفاة،وهو

ا!كاالدإل"

إذاإلأْالظلإسضةيملا..ؤهم..3نه:المفئوددهث"فىل!ها-يقلت

!2دتهو...وأ-لمتسفمتَأنإمدأوَ:صاءييا...الهُوداسهقام

.صدودررإ-عىٌ:الآنئهذكرالذى...:صاءييا

؟اطدود)!تج!وز:أسانبةكإقيدث!ثاذىاءذاوفى

.الةيودءإ؟عةتتضاو،التةصكيرباضمار:ابهذو

وبدءالمةثء"فىإلي!أشرناالتى"اطديثالكيرأزمة"أت:كاولهذا

...بقةا)ساتكةمئ!ا!ة!اكروذ،أولهمنبالك!اقرأوا،ليها!رجعفا،يثالحد

.دتعوءلهلماو

حاورتكلقد:نمىألاأنا:يفدويحكأ"ذ-فوتفىصاحبىقال

المرةءذهفىأما...خفَثْن.ئخفىولاأرجعصَّةكلوفى،مرتينبشدة

.،أ!"حسمإلىمح!أ!لأنءنفلابد،كرةآخرونتا3ولعلها

..!أءولا،ةاطاور"إلىو،ءةلمثتاقىوأ-ةقوفأ،يكيدءلىلإما

...تهودأن-أ-ببتإن-ولمثدىّأكأما،!ورو-1،ق!دىّعلىوإما

الفلا-ةةيضعأنفى،ةانس2أو،قيإوزأو،قأةضأىعا-بر!يا
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؟إ:داناهذافىاطضصون!ليماسواأو110َللانساه"-لاقىالاْةونالقا"

...!؟خى!صبالةابتطاوأنت

إلىبل،يمدأ-مممإلىفةطليسودكن،لثةالثاقبلت:ل!احبىةلمت

أخلاقإلى..هوقيفىلمدوتبليغاندفغإلىثم،رفهيدودفاع،إتناهقين

.ابرءدإقراَناإرائدوإ؟ان،ظئدةإسلاءيبما

زلا-!ة!إنهمء33-قولالذيئ!ؤلاءاهـ"كاصتوا"دة:صاحيىثا

الدإثل8لوصمهم-بةبالة؟والمماءسونوند2ْواءخ!ماتمداحىا،عقليون

كا.لاقىالاء.زونافاا":ءةولأ:؟كااالأ-لاقى

..((وضع"لةحافىه!هشا؟وي!وأنماإو،"الوصلحةتمةدنير؟وأنماإ

.فا--الوضموَ...والمضا"بطوالةخا،ةضالناكان:الا"ولىةتكافإن

.فىا-د..والحل..الخاضئمحتىفدظرأنوصب:الا!-رىنتعأوإن

فليس؟الا"قدمينكامنالوضع"تموقد،الا"ولىإنكانت:صا-ييا

لهميثبتَأنيحاولمنإن:ل!+اصربئأو،ينللحدْذلكبعدوصحٌهناك

قهإمم.منتمقداوضعلأن؟3"ئلممهتاقضميكون،ذلكبهدارضع

لنسبةبااقفىفالة؟دثين21من،الأ-لاقىالنانون"وضع؟نوإن

قدالقداىلأن..يضمواأإموضعواسواء،ظاهريئوالمعاءسالقداى

..اتضحواأو،عياَ:ساَليدواو4وصءا-و،اصبةلمو

منقينليسوام3لم،وخلطتناففىفيهللحدثبنبال!بةحتىوهو

بهض!ممويهدْ،إمض!بع!م5يُخَماشِ:يئستافردائماَقىامبل،بينمتقار!ولا

3أ-لإ.م!إتطرواة،أ،كامممتناقضتفتد؟وذاكهذاومع،بمفما

وضع.ولا،نحاضولا،ابخولاا،قئاوجفلا،الفردية3ني*ثماءت
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ا).ناقضكان:اصرينالم!منمةدالأخلاقىالدأيىوضعكانإنفى

لنسبةبا،واقهافتبطالتخاأيضماوكان،؟ينوا!دلةرراىلنسبةبا،واضهع

عىيدّوهو،إ-ثاضأوءُسرحالةفىاعا!ابهون:وبمذا...ينل!ماصر

يهمماءسعلىثطءن،وهؤلاءهؤلاءمنا،"وو؟!،اطاضأوالوضعع!لامة

..+.ناءأومحاولةكلالجيععلىيهـدم،،دماءوالة

وضع.ولا،إاتاجولا،إ-صابؤلا/؟وفاقولا،ثزفاالاق4لأ

...يشعرونلاوقدايزالونولا،نونمفاوجمهبإسمم:قاتإنأما

الأ-لاقية.وعلى،نسازيةالإِعلى،كارثة"فهذه

إلىشابشتقدت!ون،اطالهذهفىةزالإفالأن،ازيةالإفعلى

أخلاشاإلاتست!رعذلكأنويجب؟لمة4اعااالحامةالأخلاقغيرعلىالَان

لا-قٍعصركلوفى؟ينتهونو!ل،المماعرون!نتمىحتى؟فاضلةأوشاملة

11005ن،صرامهيض!أ

اوفر!ية،ىهبئ،عاكل"بغيرأخلاقداش!سةميشنيةالإزسافإن:هذاعلىو

...ةيةانكللااو،يةدجواوو،يةصوولةاو،نيةنالأار

لبنىمف!ومةغإرت!ون،اطالهذهقالا"خلاةليةلأن؟4الأخلاقهوعلى

الأةمالَْفىولاأالالأؤوفىلا:ل!جعاض!4ولاو،مجمالأىفىآ!م

،لازمة.إذأفلإممت،مة;tولابريةغيرأيفه،ؤ3ونبل

...ءث؟شيشافردكللأن

..صاءرولا،وضعولا،حملفلا

...دراءولا،هادةولاَ،ا-ققاء4ولا

...بِناءولا،استقرارولااة!يلولا
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الفلا-فة:ء:دالأخلاةه"المذاهب

لثهبذفيطم43والمهرة"نفهتلابين"سقراط"بطيرأ1:صاحبىقال

.هبطمنإةعرونابعبتاثبم!أا)-فسطةوالىذيلة

ة!ى.الاالخيرإأةلاطونلة،ل

005الاءخلاقىبالوسطأرسطووتآل

...هدوالى،*ادةوالى،لمتةتواةالا!،اهبمذقبتتحاثم

.؟001نةليولهاو،ن).واكاو،نيبيولتجروا،نلحد-يواءجاصى

اذىا،فىالألما؟كانت"اطدثثالةعرعلاقبميه،هؤلاءتوجو

...ا-بوبالو،لضهميروبا،اص!لمقيةطاسةبانادى

بهرألأخلأقبايىى،فاجت!امصلحوكلءقلى،فيلسوفكلالثزولا

!؟.هوثقاة"بفلسفتهوورقاَربماإَويربما!ا،تهعنا

كا!اطدودص)قياوز:هذافى،:أخرىوعسة،لصاحبىقلت

وا)فكر؟للفكرالأخلاقيخضعتدءىممنمصلحأوفيدوفكللأن

ياتونظر؟المحرةلمةفىيتهظر"الا"خلاة!يةنظريتهيربطأو،مستفرغيرمتخالف

يربءايمسوهذا،أمانولا"اا!.ثإنلا،متضاربةءتطاحنةالمهرفة

...ي!ونأن

أولاَ:الأخلاق

أولاَفالا"-لملأق،الا"خلاقعنالمحرفةتم!درأن-ياصاحي-يجب

...وهكذاوهكلا،بهمراالإنتاجثم،ثالثاالتفكيرئم،نياثا4المحرةثم

عهءافى،خلةه،تهـ!ه"فىود؟خها،لهةعيربات-.،اليومالإنسانيهْ
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فى،ونواحي!امضاحيهاكلفى،ءزمنةخا،يةأزء"فى،للأ%لاق4الإبا-اثحة

..ثنيا!اوابْراهاتهاكل

لحةلمهمالأخلاقأخفه+واالذيئ،اهقليين1ؤلاء5إلى!ول!ذاوصد

والمرض-4والص،والإبحاهاتأيولوا،والثقافةابيئة!محدودوعقلهم،وتفكيرم

...ماديوننيونأةامثم...والإِزدراءي!-رروالهة،الا-ءفناءووالاحفاج

و-طبصقها:الأ-لاةيةيدسالمقا

المقاييستكونأن:صوتهبأعلى"!موا"دكلإصرخ4هذاكاوخ

ية؟ةنساإءونوأنب،بم!نمتقيدةولا،مانء،ودةءير،عامدالا!خلاقية

منذلكغيرإلى...ذاتهالإفسانءنتنبع:آيةذا4iكاالإنساننثمل

شرطمايحرققأنءنهمواحدث-تطعوأ،عل!اْطرياأبممواالتىالشروط

رقياوز،بئةسهنةسه-ددةفى"نهبماواحدكلني!ووبهـذا..عليامنحهاوا"دا

بةفسه.اطررودكلأيض!

زةسه،علىأخلاقمنإليهذهبماتطبَقأن3مةوا،دا-"طاعهلثم

!؟جف"بنىوومواطةيهعنجيرانهةضلا،وعُر-،وءبيهئلاميذه-قىعلىأو

كلإلى..وجنسهووطنهوأهلمهنفسه،رروديجاوزأنبذلكيحاولحتى

..)؟وم!نزمان

بدمفىفليس،ا"ذيانهـذافىءمذورونالعربيونلهل:صا-ييا

ندفونص،فينعذرناماول!ن،الأديانءتعيحولالديمم

.)أبالقرَانالإيمان

وءناقشته:كاالاءخلاقى"كانتءذدهب

"يلعاةتأوإما"كبرالا"نيةالإةساعلاقإلىر-منالو:صابر،ظل
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ادهلى3لارء4رةفى"فىة؟عتبهوبخاصة؟يقتمماتهأ!لاةي!افىزالو-فىفىالال

والنْه.،ظلودوا،قيطروا،ا-بالو:ءن

دراصةإلىاادخل،إخاكهاعلىالآنأصلاثأنأريدلا:لصها-يقلت

نتى،ا!ا))المذءبزة!يلاتمهلمثناقشأقأأريدلا؟،"اهباذوايانالأد

يةسحانلاال!تابوهذاالمقاملأن،ارمبيرهذاصحإن...الأ-لاقفى

،عهيرأجلينلىة!ه-كنءلىرأفوالآنيدكأءخأنأرثدنماوإ،ذا5لشى?ن

...كابهرى-جة،ءص!ماواحدكلواعتبرت،عل!ماأتأأْةيثما

منولابد،كرم.,يو"هواعقىإلاوأحدهما..نحم:صا-يقال

،ة!ات،يمذلاث؟نإن..،!"ث!"وىجون"!هوفىالطيامونأن

.عفدىحجةء!صاصلأن

"ديوى-ونل"،اليقينءنالبحث"كتاباتح:لصاحبىقلت

كاافالأهو"رالدكتوةترش-الكتابهذامن-صبقمماءنهقيدثةاايذى

:315ص!فحةئقولهواقرأءثراطادىا!مهلوأخرج

يتضمنهياطومةكانءاإظ!ارعلىم!ةوالمزءوء،"نط"كاثررةإن5000

-"حددالمهرفةأنقررت؟4ال!دافلسفةاأن:الةولوقصارى،ا)قديمالتراث

نأبمدإلاذلكتقرراالنلسةةتلكولاكن،ورونساوصواينباالعكو

أقا"وا4فالفلا-ة،ا*ةلاالءةوعلىةصمقدنفسهالكونأنأولاافترضت

بها.ممرةتهمتثىيزائاالملا.ح4ءةااتماروش،الطبيهآلامحة،ةظاماأولاً

بأنال!قولفىألحثم،الا-ةهارةهذهإلىن15الأذ،كاظ"نبهلةدألواغ

.الإإىا*قلاإلىلاىالبماثالحقلإلى-نسبأنلمجبالمستحارةألمادة

،ةالإنساةا).إطةإلىةالَلاهـوزالساطةمن!ولاكاثورته"اقدكانت
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منالةلم!-فةبهظمبماصرلمج!اءترافاثورز،؟نتالةةط،هذهعداوةجما

."فوغيرعنءصكممناءصرهإلىالةديم

لأنه؟،زت؟"ناسفةكاكلديوى))دم5؟!صا-يياأفرأتت

مجردإلالهيهقو!003وعىوبدون،القديماثاثراءنرة!"ساعلىأ!آمها

الديئ،ءنالتةمحيرة!لمحاولة!4خاطةفكرةوإلى،الأذهانتنه؟

خاصة،،ديأعصلط"!نيت!ضلمصأتيراول،كاشه"كانوإن

..ا:"-"لاعا00بيةوالا!ا"لسلطا!

ذاول،،ةتكا"ن."وىد"دا"ل-دألهل:عما-يظل

.،مفكرعصتو"إلى:ذن!ا5ء000!مه"د

،دبوى"أما،ألماف"كانتةأن-يداًآمرفا+لك:)!ما-يقلت
.الىءأنن4قرنفرفوبةرنبمدهجاءأمر!ة

؟كرمسفكالهيراطديهةأفلسفةاباريخل!تاب3هذا:ذزوعلىص

بحيذلمهوس!رى،052ءةحةإلى642صةحة!ن،زتكال!علما!؟ةباقرأو

..طيدةعلىأسسولاقالا"تمةنرىلإِقاكاأ؟ط43"ولةمحاأ-ةةتوقد)):لهقو

لايثنقففبم،وبالثهباظ!دا)ظرىا)هلمهـنية%حرءلى،"!ضطأشةقلقد

.؟اواصبفكرةر-وخرا-خ!ي!زويريدهو!والإ؟انمنعليها

هاتينيةيمنهفإ؟)ظىحل((الئه"و،اظلود"اىَلمسأ،ث!عةط-لإن

بافعنبشىءء!تازلاءسز،ءورةو!،الواصبزعرةءلىبينشالنا3

،اظاودودقزيا3(إوضهوءيةاإ!امترصاأن"كنطةأبىا)كأالهقليةالمهور

ر-ين.صومجرد-اللْهيكونفى

/-لمات!؟والق،اظ!دو،4اطرث:سثنا-ينءكنماشاإذنز!نا

http://al-maktabeh.com



.-037-

!اولهالذىاالمذهبيس!حلاaممهادرات،الواغفىوهىكاها)ءهلىادغل

يم.ضهوالفبلسوفيضمهاو،"اهـقهو،نتكا

الماقفهمأخطأة،الا"صاواطtiيةازيز،قاءا(ان!ايةافىتلوماذا

.ءةبءلىرأساَالأ-لاقي!إ-فةتا)ماء،الوصموقاب!كبرىا)الأ-لملأة-"

!عفد)خا،مابقيمةٍومهازجهاللأخلاقلحمتفظاليقافيزيقافأثإتعادثم

فيزيقا.المبآعنءالا-تتناZft:ا-

المبطا!طقه"وتلاث،ثمادها)ذىالبناءبإههدمإنه:موجزةبحبارةوأقول

كا.مةرررةمنيرؤتام

وبهيى؟كازتءءلى،كرميو-ف"أ%!زكهفياصهأحبىأؤرأيتثم

،؟أءلملأقاو"فدْمنادطهماكلفى؟كاؤةسهنت!كا

قةنظنهكنالمقزم!كاوصاركانت"افيطاطدهذاإلىأ:صاحبىظل

...ا؟وطكاض-ما،شات"

.أالةرآنإلىتدءوأضانكوعنتاهذاكلأنتقرأتكيفم

:اقرآناإلىوالداعيةالإسلامرجلموقف

كاوالداعيةالإسلام،رجلإن:ياصا-يلثأقلالم:لصا-يقات

لأن؟أماَ-المتض!!ونيأخمى-"ثمنإلايبدأانيصح!،ناقرآكااإلى

غفوقأو!تقىءأفى.ن!بد،!مالمحاءءن؟تذأنيريدالذىادينإر-ل

و-إ:عليهالنْهصلىنالقرآلةفيَيةول،القراَنربئتسمعلمأوَ!أالأرض

،تَبهىمَنِاناولىَافْهِءَلَىاَميرةِأدعُوإأسَبِميى:ةلْهَذِ.،

.(811209يوصف.)-ورة1،المشرِعِ!نَأنَاصمنَوَماالئهِو-نُجحمان
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ذكرته؟الهتملإينلدىالتكيراباضمارغاماَوصحلهد؟صاحبىقال

وأص!اب-ءماَالهقايينأن"ع،الةثودعليماتضاعةتوبهـذا؟قلتةكو)-3

أ؟ةيدكلمنيتحررون،ا)تةعير

شا"""...ناؤيةوالأ،الةردية:أنشك،لاا!حظتإةك:لصا-يقات

...بخاإةح.اأومةادة،هؤلاءمنوا-رركلتف!كرحمق

...ةهدكلمنال-ررعلىاكءررءللأص"و!هذه:حبىاصتاق

!جبو7،لي،جاهـرأيح!اولمن!مواءدكلأنتعلمأ1:لصاحبىقلت

بر!إة-انولهير؟...سءسكلفىنظرقي،وتؤثس5عصركلفىمذهبمايسودأن

.أ"رأغيرصتنقأو،لفهفيا"ن-5أظفىكا-

وبأن،يض"ةفأشإمهء"تماصاَ""ةخة"لأ..طهطَ...طصمآ:صاَيقال

اطق.أىلىاو5كلأيه

،11،يود!-+دد،%راثهيم21-ةءدء3مواءدكلإذن:اصاءيقات

وا)!ما-ين،الةلا-ةءنا)ءقإث؟قرزءدد،يع21علىءددهايتضاكأبل

محيراكةءلىتتضاءةمPiءتصاءت:كاماأنه:-يصأياتجد،وكذا

.،ابوا)صواطق،بينالةرقلكتركو-أ...الةيود

...محيحاوهذ...نحم...!يحهذا...يحصءذا:-يصا،ل

الفلا-فة،"كامنريئالمماءالهفليين،فىإن..نةولأننسضطغkِأزصنوا

3،الأخلاقىالقانون"إلىاهتدىكاصنالمصلحين"و

وأ

بنفسك؟واقرأ،صإب11هـذاوءذ،تةضل:لصا!يفلت

ععنىءمك.
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:البشرىوالسركالأخلاقيةءنلابحثأمريهيةءسخة

.3وءئعتب3الاصإبهذاولمن:صأ-ي،ل

قصور":فهو،اءالأسءنكثيراءولاكتاباهذا:لصا-يةإت

جمباه"أ-يراهوثم،الفلم!فةوحصر5وهو،كاطبعاقصْس"كابهعافلسفةا

الذى،الأص!كااد!دىا)تدِ)يررَ،ذهفهو"ؤلفهأما،الفدسفة

41و،ةيهاوحاضرالجاءماتمنثيرا3وزار،الحالمبلادمنفييرطوث

ولدفقد،الحرءنأجمطاثما-ولصَوئمقدو5ئم،المؤلفاثا)-؟ثيرءن

ام559-نةتمتالأولىطهءتهفإن؟ادصممابهذاليفتأزسنأماام885-ةة

بها،ماشا،بب"إلهرتربهتهوأما،"يرثوركاداقطبحتفقدالثازيةطبدتهأما

م5791سنةبنشرهافران!حنمؤ-سةقاءتفقد"الأهوافى،الدكتور

.!ه-1674فىلفصمءانية"الأ-لاقيةمثكللأت!ءنفيهوقدكضب

...ويمهكرى،،يىأرالذىفهذا،ادثمحر،شكراةحبىعماقال

ثم،137صةء"منالأخيرةا)-طورإذاَالَانأحمهى:لصا"يقات

نألكو..قاهكيهى،،نكءوسترى927صفحةءنأيضاالأ-لميرةرا)سطو

..283صهنحةإلى171ص"حمةمنالنصولذلمثصبهدتةرأ

لملأةي!أصنانوقانجدبخاأو...":،(نترادثو"ةولمرأ-يصا،ذةأ

ا)قديمنأوالقارفعكا،ذلاثخ:ايرةو،المةفيرة:اتفا,طشر؟ءقيةق

،والفضوة،امةوا)كرةوالنهل،،الأدب،ياة..)وا،والدعة،الىقةإلى،النأمى

ئلأالةضهاهيررةءع!ز-د!لةضاإلىفهنايرأو6لحباو،النجدةو

اظاقىالأساسبماهلىنهوع-ءف؟جديدافاتهرالخيرنمرقااو3"ة

...أيرلساللجفص!
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أمحابأن)يبدو-ىو!دفىتاالقليةالإنسانقدرةالآنازدادتالمد...

البطى.الفلاحنوععنيختلفدوعإلىينتمونالحاضرالهصرفىالراقيةالقر.ل

،محرةتةاناوحكة،لاتناآنناأذهافيهيرنساالذىاليوءقيأو،ين،الاستجابة

.،البشرسكأءنسلكءندثذ،فاقواا"نااغشو

،اتطباأطهقأنبهد،كلثقصتفىصا-يأطرقهـناوإلى

،4كأببداَبالكظورى،صا-يانتعْضوفيأة..يديهبرطتاعليهوأطبق

لاء،لا،أخلاقم"كتبهم،ةلمسفتهم:ذفسهكالهموممعيتص!اجوأخذ

مفلسونإنهم،الأخلاقرائحةايشىوأإخمم،الفلسهة،طحمايتذوةواإن!3

نولهْقاأىعنحثون"إ!هم،ناا-ترو،ناخدرو،ناخدعو،ممدمون

بلسانبل؟لا،بلسانهمديؤيمإنه،كانفهحهمكاديورانتإن،للأخلاق

امة،عندمكرلهسو،والأدبءالحياو،الىقةءنمجردونأنهم:ءضهمالمنضهين

القلاعفة!أهؤلاء1000؟بيونالغومأهؤلاء...أأحبولا،نبلولا

تتطلعونإنهم...!أوالمحاصرونالهدثونمأ!هؤلاء...!؟ادتايون

مو،خلتىأسامىإلىشطلحونوإنهم،البشرسلوكفيهإسل!ونثومةلى

بههيىاَ.بىءَدأءنهأنة-ثميرون

ءباهج،كتابعلىعينهوةت،إلىعية:4طريقوفى،إلىّالقثئم

يقرأأنأخلىليى،السفهمناهجهذ.وقال؟راهإ-،ظيسكافأزاحهالفلسفة

مثلتطرق:أنأولادلنهفىتمقألمن)ليس،الإاب/هذافىءةالبأىلهم

.*.ادكتابذلك:الةرآنإلازيالدبقأا+لى.وبوابالأذه5

**rc

والإ-لام:الةرآنإلاليس

لإِ-لملأمهـواالةرآنإلالهش:أ+م.كانمبمانلقرَبأ"ءدرهإلىيردىومةبة-ابامت"طةةا

(...،ديشةاا)ةاسفة-18)
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كابرثبلاصدإبأ1ذلاث"-:كاوا)-*تابذلاث":ءيءاثاخذ:وقاط

:،4فيرثبلاا)ءتأبذلكتهـً.

ء!،..،نكةثنهدى،ةيهبرلاادكتابذلاث"

.لر-4،إلحالمينربكاتوك43-52193اطوركااصرةءنواقرأ

:و-أعا؟اللهصلى،الهالمين

يَقُووُنمه*أرَقَبِ!!نوَلأَمَجْنُونٍبَِ:هـ4أتَزَهَا،ؤَذءيِّخ

صِينَ،مناأ!رَإ؟مهوافًإِافا"-هـء!ُلف5ُؤنَإَا:رَ؟،!ىُزَثرَاءِروث

رَةوُلُونَأم.*11طَاخُونَثمةو5َ.أمُْمْ،اب!ذَ:لاَلم!3أ!تَأصٌأمر

صادِقينَ*واعَاإنْ؟ء-لهفيتثًبِ!دِوا،ؤَذ،يؤْءِ؟ونَلاُّءَل.3.ئَرلةكَم

اتِالشَموَخَلَفواأمْ-*اظَالقُونَ؟آُْ!أىْءغَيْرِ.!-ئلقُواأمْ

!أم.!نجّذرَئِناخَزَ!صِقْدُأم.*ةِهُونَ.ثُولأبَل.أضىّزالانز

بِسُئطانء-ثَهصُمتمْفَاْيَأت3فِيهِت:تَ.صِورَسُلمئماُْأم315َْوإهـ:طرُ

.نْفَ!حُ!أ-شاًاتأَ"لم3ْأمْإ"3البتونَلصْوَاليَفَاتُلهُأمْ*3لم!هينٍ

أمُْيريدُونَ/8؟يَكتِهسُنَفَهُمْالب:عِنْدَمٌأمْكأ؟كُل؟ةلمُونَمبَنْر

/"يئنً

اللْه-:-انَ(!اللهءكأَيرإلهٌ!مُْأمْ*المسِبدُ،نَمواعَفَرُ،)ذينَ؟اجميذ

."نَوسِبمُ-ثكا

:الإعجاز!رو!ا!ز...اللْهإلا)"!لاّأنرأشمَ:ءاءيقال

.-11دت3َثَأو31عَالتأو:لمهاحبىقلت

؟منيءةدَاذءاسَق،و،ائِّمبرإذًا
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!ماناِصاثم!لمْببراوَ+أو،رَا*لصفيَُ،ادْ!ؤ-!ءاأ"!ءا""ألله"+!!سُهدفي!"

،إلإممئلامُإفهِ-دِنْدَ.الدِّيئ،ان!*يمُاطاذَ!بزُطر3َالههـافيلاَ،.جمِالْةِ:طِ

بَ!بااحلمُاروايماءَئمبَهئدمهـنالاَّابَاذ!م!هَوااوالَّذِيخأ.،!ا،اكأتافً

0،1كاالحِهابِسَرِيخاللْهًةَإ!ا!،الئْهِبا-يرَاتِبَص!-ةُرْو!ن،م3ْءجمَذةَ

91(.-ثر8ءرانلسور-ءا1َ)(المجميررادة13اكاقَ

حقيا؟ؤا:شيت3خم،دت3يت3نه:صا-يقا/ل

ة،قواالهذو،والءيم،!دةالمشاو،رالحفهو:"يصاطاشحادة!ا-ق:تلت

--؟..."امإشالا"فقلشاتإنفى...الأداءءو

11ا)ةاصلةالأخلاقصا-بمنإلا...كاالالتزام"و!لُيصاب

والذملإ3،والشمودْ،اليةلين:حة!ا؟ن،،ياصا"يا!هافىةصدقتفإن

..كالإعملاما8فةليضثوإن..ا..ءوالةضا،!وإلتحةق

"ا؟ا)فاضآالأخلأقعماحمبءنإلا...،الإسلام"يُخقلوهل

؟..اللْهإلى-أة-كاموفىالآ،قفى-صْىء7كلءنالعلمأولبرايحهلوهاكذا

آية.لهثىءمحووفى.."والشهـادةالةءبطأ5:احداوباللْهالإِيمان+وإلى

ا)يقين:كاإلى"ش!ادةكاوهـإيمانصسنالحلمأولوايصا!هكذاثم

ايةببن.تمخاهوالإعلامرسولوباْنالديئالدينصكاهو"الإِسلامبأن

آية.فىصالتفكل!ةيجب...إكنلماألحالمينربب،وكةاأفرآن1،باْن

...،والإخرةالدنيافى.نفكرونلملمالاياتليمافْهيبين،كذلك

ية.اَفىصلمةدبر...!كاالهاأةةقربعلىأمالؤَاررقيدبرونأفلا"

%دة.ج!لله.ل...كا،أقوملىلائكرىالقرآنهذاإن"

اللم:فىاسخينارهن00اللمحبمأهلا-قولإذالنْهوصدق
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هـقولُونَآءشابِهِصُلّءِنْ?ِندِرَبه،أدِ-!ِفىاسضونَاز،وَ!

.(713انعرلآسورة).،بَط5َالأأاأولُواياكرءُذوءَا

-يموعلىعايهاللهص!،النهرسولءدأأنوأشهد؟حق!:صاحبىقال

و-لم.والمرسَلينالأفبياء

الملمطريقعن:المستةليم"مهحيحمفكيريقودوكذا:لصا-يقلت

برنه-ب!،اطقالواحدبالئه؟اطقالإيمانإلى،افدفةاطريقعنأو

صهلِبِرو،-أوعايهاللْهصلىءدظاتما-ولباو،"!دقيقالممدإلىو،الحالمين

صكاىانالقرَ"إلىو..،.كاالإسلامإلىيقود:فقل!ثثوإن..أبممينافْه

عظيم.التفكيروخقالنفكير،بحقولكن

عير:المه!يَق

.؟الفلسنئمحيراقي-قوما:صا-ي؟ل

بالاضاء!وإما،بالأداءإما:شهادةالفلسنىكيرالةةأليس:لصاحبىقلت

.)أ"طىالمفكير5ذلك

فيهاابتسامةفهوعلى،الاسةء!احمنةجمهـاكثيرمأرةصا-يإلىفنظر

..الر؟ءءنكثير

اعةوأبسطأمن،!ائه،إل!ألنهمن4كااتة-؟يرا:صا-ىيا9ةقلت

-بأن؟نَيموأنإما...مبيرا)ة"نمهوماثستك،قمالفلسفةأءل!إلىحظةالملا.

ص!ايهرالتىئلالىافى،م!موأح!،تهموصالم،.،الاَ-رآراهشإة-3اقياط)

ينةلإن!اهذاصفىوهو-ولونة-كامؤرغةيكونَ؟"ايحرضأو

بث!ادته؟يدلىغاإة!وإذأو؟اةيراعنلاتيريؤدىغاإز!و؟التيرالتيرءق

وءله،زفسه-لىيمثكرلأنه..الأداءلاباوة13ثجمولونإذأ4فهأرفي

ث!اهرر.فهو...،!رهخأمامأوإ؟أتيره:قُ!اق!؟أولأ،""تابمءيره
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مسألةفى،و5برأيهويدلىالمف!ريحمباْن؟التةعيرأنيهونوإعا

صتنداتيسترضأنمنحينضذولابد...لهايهرضأوريرضها،ا)فالمهاْلصن

الحمأ-بابيبينوأن،،1قيمرضاىاا!ءرةأوا)ةظريةأو،لقضء4

حينئذذح"؟اتوادةفدط.لمباتبااَيدءؤ4حلأ!دروأن،ليه!اتجهلملذى

،في.فهو؟لةيرهو،لتة-4يةضىلأنه...)ةضاءبراطيكو

أهمها:وشروط،ءمروفةفاضلأأ-لاقالشأهدفىتقحققأنويجب

منضرفىزلميهيتحققأفإن.ْ.التحيزوءدم،والحدالة،والتحرى،الصدق4

.نية،نسا!وسةطت...س!ن؟اور،تهشهادةصترُ،الشمادة-ضروط

أهها:،وضروطءهروفةفاصلةأخلاقالقاضىلْىتحققأنيجب؟

النية،وصدق،البصيرةونفاذ،والهوىإجملاءنوالب!د،والإزم!ات،،لمدل

،الةضاءعنعزل،الثروطهذهمنشرطةبءخةقأفإن؟يّةالطووسلامة

...نيتهنسا!طت-ةو...دنو،-و،و"دطرو.

افاضك.االأخلاقكامنللتفكير!لى"فلابذ

بصأمحافهم؟،لبابالأاكااولو:!،المهادقيحالص!الضفكيربوأمحا

ءلمالىيصلأنأدثنوم،الهلمىاتف!يرافىبل؟الفدفىالةف!يرفىالحق0

:ءادةفا-فةإلىأو،.محيح

"ردثنماإأيحلونلاوالذينيغلرنَأذينَاىيسنتَوهلة-ل...*

مكل.فىلتقى.(9319الزمرورة)َ."الأذبابِا.أوئو

النْهفاتقوا،الخبيثِكًئرةُأع!بكولرْوَالطيبلمىالخبيثُيَسمتوِ"ةُللاَ

المدينة.فىلتقى.01(1150"ثدة.)سورةكاتفْلِ*ونَغمدَ%بالأدهااول!؟

ضىو-"تالَاق:و،ل،وأشرق،صا-يو-4تهال:وهنا

http://al-maktabeh.com



.تءفيلأ3-

".الا"لبابأولىعن"لحدثنى...؟يرىتةصاحي!!،"عقلىءرفتالآن

ا)فاضلأ:الأخلاقأمحابمالألبابأولواأصا

الذيخهء،الفاءلةالاءخلاقأمحاب!كاالاءلهابأووا":لصإ!بىقثت

"،الا-لتماعويح!سةون6وءستجيصون،وير"تجصرون،ويرتدبرون،يتذكرون

...نوة!ثرو،لاإ!لمونو،ةونيو:الذبن.وم.؟.تباعالايرسنونو

ناخدُ"فتدلاوأن،شُلمقهممنادواءدنرغ3إنعلينايجبيئالذوآ

.الى-قدعباءزم3ة؟33وسد،تممصفاو،عاثم"قجميح!

":منها؟ءوضحا61َفى،مرة16يم11حراقالقرَفىمذكروردلةد،و

،؟كَثِيراَ!يْرأقىاوةمًدْاطِمجَ!لَمثاهـوَصَنُيرولىئَ!الحِكْةَقِيفُ"

:(21926،البقرة-ورة).؟ا!ذَابلُواأوإ!كرُلَذوَءَا

.(42-11391الىعد-ورةفىوسلمءلميهاطْهَءإ!لحمدز"سب!اوقوله

؟ْأعىهُوَالحَقدءنرئلثَمنْأنزلَهالَينكَأنَّمايَغلَمُ"أذَءَن

لْباقي8الأاأووُغر"يَتَزَنئمَا5ا

،ا،يثَاق،نةْفُهُونَولاَالنْهِبِدَثدِأَذِيئَُيوفونَا

-،رَصمُئمويخشَوْنَ،أنُيوعمَلَبهِافْهأصًامَاتصُدنَوَالَذيئَ

اطِصاب،سوءَويَخَالُونَ

وَأنْفقؤاْ،ةَالصصلاَأ؟!واوَ،بِّهـغرَونجهِابةخِاءء!رُوابئوائدِ

:7السئاثئَةبِالحنسنةِ/ؤر"ونَو،نيَةًوعَلاَِصِرارَزَقنامُئِما

صلَحَومَنْيَدْ"لُموضهاعَدن-تَفاتإ8ُالد%رِ"ئَيلهُمُْفاَأوإَ

ن!عَليَئ!ع!ْثدْ-طُنَئِكةَُوالمَلاَ،وذرِّدات!3ْنموَا%3وأسخِهـعِ!آبائِ!

كاالدأرءُةنبَىةتَحْمَتُمصَكزبِ!لاعَدلحُْ.عسَ!تم*بَابٍكُلِّ
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:591-3091!ان!رلآ-ورةفى،4سبحاوةوله

لآيا!والة!ارِالأيخا!وا-تلِملأَفِوالأو-ضِالمئ!واتِخَنقِفِىإنْ"

%ُ!وبمِمَلموعَلىَ*وداَوهيمةِيَاالنْهَيَذْعُرُونَيئَائذ8ِالأنبابِلأولىِ

ضىِ:الأزواثئراتِ-لَمقِفىقَيَروَكأرُونَو

م!الئارِءَذَابَفَةِنانىَيصُبْ!اَباطِا،اهذَ%لَمَقْتَمائ!ضارَ

،نْصار-أ!فٍيًلاطثاوءَاأصزت4ةد5َالئارَتُي-لِءنانَّكَئنارَ

صرَء2.!،ص
فآ"فا،بمُ.برمِةواآأنْيمانِلمىَ"ةإدِيراكلنادِمَيِ+ناإذة!تار

ارهالأنجرخًئجأوؤَوَ،ءِ!س؟ثئَاش-اوبمَةرِّةبَةاةُوذُلَة!فَا.قِر.ءنحارَ

إ"كَ،انةصِبامةِيَوْمَأ!ةُ:زِؤلاَرُ-لىِثَعَلىَوعَدتامَاو%حفأئنارَ

*اإبِادَتُضْلمِف3ُ/لا

كَرٍذَمِن!تكانُمعاملِكَلَلا"فيلاألىرَبهُم."غُمَأمئتَجَابَ

.،...إ*ثنى"ِنْبَعفمُ!نُمادكَأأؤ

931NAألىعص-ورةفىتحالىوقوله - % Y:

الثه:إلىوَأنَاُبوا،يَغبُدُوءَاأنْالمااغُوتَاانجشَنَهوُوائذِئَ"

أخسَنة،ةَث،حُونَالْقَؤلَونَبتَاذَّيئَا+عِبادِةلجمَةش؟البمُثنرىُ"3ُ

كا.الأنما!ئواأو!ا"كَواو،الثهُاُ!هدَالذيئَلىلِمثَأوَ ..ي،

:والسلاما)!ا،ةءإيهرسلمهلخاتم38192ض-ورةفىنه-بحاوقوله

كذيغَذَلاثَظَناهـيتَ+ماباطِلإَ،ومَاوالأرْضىَالسئماءَخَل!ضاوءَا،

آسَنُو!ائاذينَفيْمَلامْكلارِافيز،5ِكَزُوائذِبئَصلةوًكَنزُوا
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المُتقِينَنَجْصَلُأنم،الأزضِفِىكاَلُمفْسِديئَالضاطاتِوعَاُوا

لأليتذَوَ،%لاتِهِوارلِيَد!بارَذإليَنكَذناهُأنْزَكِفَابٌ*رِكاَلفُث

كا.الآ")نبَابِ(ولُوا

:791الآية2"قيرةرة-وفىنهسبحاأ4وزو

افىالر-!ر3َفَإِرؤدُواوالنْهُيَضلمْهُخَيْرٍءِنْتَتَلمواوءَا...،

كا.هَابِوالأأولىيَا8ِالفووَ،ىا!مفوَ

بالحق:ر-لمهضاتمعلى،أطقاللْهمن،الحقإنه:صاحبى،ل

...نتيةوأ؟ذءةتأالآن

..يئوالمةعر،وا)ةلإسفة،اءأءوارَصدو:اطعيمالمابمالنْهلإشرحو

...والمصلحين،الدطةَ:الهطلمينرب:الهادىالئْهُوليوزق

..وءد"ى؟الئْهءرك،1وعدئ،معكذذف!،إ!آذانٌفكىأ،أءا

...-دثق:ياصاحبى...تحدْىحتىتتركنىألا:بالنْهوأستخاةك

بنيانكلءا:!انشيد3أبربالق،الئهلمباداظلةيةالأوصافعن

..إثاقوكلبل،مؤهـنكلخلقهأا3تطهيةيحاولأنيربوالق،خلق

..؟الرص!ضأعبادموءن؟ثم

..؟والتزكية،والحاء"،"ملمءنالسلامعليهإبراهـيماصرإيلف;صواLو

005ثالث!الخلقئم،ثانياإمرفةاع،أولاا)عتابتلميميئدمأ1

.)3الىلمطللأمةو،4ا-وابالأمة؟4دطءةرر

+!نا،فهكنا،النْهءتالئهْكاناأ-تغفر:لصاحبىقلت

سورةآخرفىل6و،القرآنأقىل:3وألمستحاالموفقوحدهو!و،ائهإلى

؟291919صرسف
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يمحَدِ:اكاَن،الأنهطَبَلأولىءِبزَةقَصَصِهِغفى3َكاَلَةذ5

،ثَىْءوتَفْصِيلَءُل،"دَ"نهِبَننَائذِى!ديقَ:ن93وَا،يُخْتَرَى

.،مًُيؤصِنُونَةَؤلِ!"ورَو!دَى

والهدىالتفصيلإلى،والمهـرةالقصصإلىكاانوالمهرفةالد"فإلى

.-"والىيمانالإإلى

...)ريد!اإبحازفىلاثصأعبماطول!ى

النْه:لحبادالخلقيةالاْوصاف

افْه2ابفىعيةكلى؟افْهلحهادا!رلقه"الأوصافإن:صا-ي!ا

،الَانالمةممّلو-فصيل!ثا،وسلمءلميهالنْه-لىاللْهر-ول-كنمن-نةوكل

...القرآنمنستمايمءاوةطربكووجدانكإقلبك--لوأنهو

الأتم4تمامهاوالأءل؟ماإلى"االقرَااظلمقيةالأوصافهذهتمهلوأ

اعهذكربدون،عبدلفظالئهءإبأطلقالذى:و-لم"ءااللْهصلىعدفىإلا

نه:بحماةةال؟وا)ءظ.ةوالةةردفالنشرصإئأرقىفى

الى-دِاطرامِإلىالمس!ص!دمنلَيلاَبِحبدِهأصن!رَىالذىن-نُجص،

،(79الإِسراءسورةأول)كا...حولهباركناالذىالأفمى

نهأةخمارو8مارأىالفؤادُمَاعذب*حىأؤماعبلىإلى-حافأوْ"

.(21-؟.351انبمارةسو)."؟-رىماع!ط

.(18الك!فسورةأول.)كا...ةابَهالا3مَهدِء!لىلأنزَالذىوْاطرر"

عنهااللهرضىعائشةالمؤمنبنأمعنه،اتاذىوصأ:اعليهاللهعملىوهو

.،القرآنخلة4؟ن":ظلت4خاقهعنسئلتاط

:61163نحامالأ-ورةفى:الحزةربلهالاذىاوهو
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له،يكثعرإ!نلاالماربدلْه،وءاق،ىَءصاو،2ررو،سصلاقإن:قلْ

.،
كا.ادشلينلُإؤوأنا،اعِيتُوبذلك

:الر-نعباد

امةسرص!ين:اءنة*الىلفوله،عةا-لاْاز!مإلأص-لقالر-نعبادأما

!صتكتبأخَذقهُماأشهِدوثاإفَا:الر-نءبادماذيخااالمَلاةكطوَجَحَكا،

.(31491خرفلىا)سورة"،لون!سأوخمدشها

كأ،ادلملأدرجةالىمم!اأثفه.؟نآدمبنىمنبدونالهطوأما

ا)ةرظن:-ورةآخرفىتهالىقألكا،اء"ا)نااضالمةيةالصةاتةي!مكأققتإن

اعاج!ء.-اإ؟و،ن!صَو.الأرض!علىفيثُونَالذينَ:اؤصىنوعهادُ،

*،س!لا:ا،اولمونَلجا!ا

وقيام!8-خ!داَبِّ!بمْلىثديتونَينالذِو

امماءرَنيَءذابهاكانإن-!نمَابَعذَعئااصرِفرئنالُونَثقوينوالذِ

وَئقامما8اشتقوءُتْساءَإنها

قَواماًذلاثبينَوكانَثَةيرُواوأثُمن!رِفُراأأنفقواإذاوالذين

اللْهلم-رئمائَّاالئةرَلَقهرُنَ-روَلاَءالهًاالنْهِحَلايذءونَوالّذِبنَ

صاءَفءأثَاممايَذقَذَلاثَ/!ملْ!وَ؟نُونَيَزوَلا،بِالحَقإلأ

وَسِلوآ!قتابَ!إلأ5نًهاناوَيخفِيهِاذقِيامَةِيَوْمانحذَابُلهُ

كأورااللْه"وكانَ،--نات-بِّئات!3ْالنْهُابد+ُفأُولحَئكَ؟صاطِمكَلَءَ

صَلتابما8افْهإلىيَتوب"ةُفإصاطِ،وَكللَ-،بَوءَل!8رَ!يماَ

امما8َكرَعَسُّواأةوِباصَ!وااإذَو،ورَالى2ونَرز!دُلاَيئَوالذِ

دهوَءُ.؟.الاَيَ!شِءُواءَلمه!اصُماَّرئمءِآأهايَاتِذلمكرُىواإذَاوالذِيخاَ
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أَغيُنوذُرِّئاتِنا!قرةأزْوَا=يخات5لنَاءَبْرَ"ضايَقولُونَوالذِبنَ

إماب!كةللتقِينَاخطناوَ

-*م!،لغُزْفَةَبِمَاصىَ!زواوُيلَةوْنَءفيهاكَأِئةًوئحزَوناأولئكَ

-!ومُقاماَاًءُسىقًرحَسُآمتفِه!ايئَضَالِدِ

فًوْف3َكذ"بتُمْفَةدْ،دُعاؤئمُْلَؤلاَرَبّبىِ*مْيَهْبَأُما:قُلْ

كا.امايزَصكلُونُ

...كتبإل،بهتابإلييحتاجخُ!ةيآذا5و-+ص"لي

الخلقية.الفضائلوأمهات،الخلقوركافئ،اصُ!،قاءلح-و:القرَانوفى

للآدابالتامةااتاهجوا،ا)كا!لةانماذجرةيه،يةأ-،5واءخ!االإيرابية

...اطالاتقكل؟الجثىحوواقع،الدنياطياةاءالاتكلفى...الحامة

أطها،علىاسلامواالبيوتخارجِءنالاستةناسءكأ

لمها،51علىأهلهامنالبيوتداءا!فىوالاس!مذات

والىراعة،والتجارة.الالرقوآداب،ابرطلسفوالهقسح

الإِعلامو،والشربكلوالاً،ظةواليةوالنوم،والأبرل105وا،والصناعة

...اطربالنمرفىالممركةوأخلاق،لمحربوالإعدادوالاع!فداد،واطرب

الجد:القرَانمناطدالخافل!وامع

شأنه:-ل:فولهمثلمن،ة+4مايمن؟الفرَانفىاظلق-واحومن

115(.ئدةالماسورة).،...لحقُودباأؤوواآتَواائذفيَثها؟يا"

8(ء7/3؟الإصراء).،مسَنئولاًالحيهد؟نَإنبِالهأداأؤةُووَ.."

ا.9159(اك!ر")-صاصَةبِهِمْكانَوَلَؤحةمُ!ممأعَلىونَةِرُيؤْ.وُ،..
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كا.المُفْلرُونَمٌلمثَةأُورَنَة:"ثُغلُوقَوءن":اصيتباركوقوله

(.6164Iبئالتغا،9159الحشر-ورقى)

تَأ"رُونَ:الناسِأ-رِصتأف"-!ركفن!":نهسب!طوفوله

.،...بالئهوُتؤ!نونَ،المنكَرعَنِوَتَنهَوْنَ،انجزرفِبا

.(13011انصلآرة-و)

الذيئَإلا*خ!رٍ)كأالإنْسَالتَإلثكةاندَةسِوَ،:سبحانهوقوله

.،؟ا)!ئبْرِوتَ.اصَؤاباط-قِّوتَؤاءَىاا!ئاط-اتاهلواوَآمَنُوا

.(301الههكىرة-و)

كا....تَفَر"ةوالاَؤشيحآاللْهِبِحَنلِواكأعهحُوا،:4وقو

.(31301انكلرلآ-ورة)

.،اب،هِا.كنءنَضوأءصرِبالةُرْفِوأْ":الهَقوخُذِ":وهـنه

17991(.الأعراف)-ورة

دربمتص!!ءَ!-نالَةواوا!انو%الةرُىأفلَأنلَؤوَ،:ومنه

.(6179الأعراف-ورة)..كا..شِوالأزءِا!ئطمِنَ

،.+انِوَوالحدْثمإلإِعَلىَانُوتحاوَوَلاالث!وىوالبِرّعَلىَيواتَعاوَوَ..ه:ومنه

.(215ئدةالما-ورة)

كا....أ!ىًّاءنهازث!دُتَبَئنَقد.الذَيئِفىاهَإكرَلا5:ومنه

.(562اآةةر511-ورذ)

ية:الخلةئزالىكا

الةرفذىاتثاءو،الإ--انو،ال!رل:اظلقيةالركافئ-منإنثم

...فةالأماو،قروالهو،خلاصلإِاو
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إيتاو،والإِحْسان7لِبالهَدْ.أمُرافْهَإن":تمالىقولهذلكوءن

.(11609الن!ل).،واللةىأتْصَرِوا،الفَخشاءِءنثَىوت،اقرْبْاذِى

...النىو...اعظداو،افشاو،قلنفااو،ب"محذعنخ!!ثكا

..)النساء،581("إلىأفلهَا،ناتِاا!واةُؤَدبمأنيأءاللهإل!":ومنه

الفضائل:أد!ات

السرا.فىوالإِقاق،والإباءواطلم،واطءإهحمةالى:الفضائلأمهاتوءن

الخيروفعلواالر،ا!مفاءابيدوالأ"ذ،أةاصابيئوالإءلإح،والضراء

...والإِضاءاةو-المساووالفداء،والمشاركةاتفهءيةوا..والبذل.اد!روفىالجهرفى

واكيىة،الغيهةوعن،والىد،اطت!و،الضل:عنال*دو؟ثبم

إذاوالميزانالكيلتطةيفاو،أثياء!الناسبؤسوءن..الب!يضروما

وضررشركلوعن..."مبا!إذاوالميزان؟ثل11خسرانأو،منهماشترى

...وإسرافو.يوعةوترف،افوا.!ر

ورعاية،الأرحمام؟!م!الإسلامخاقءنوأكبرأعلمثروغهـرهذا5ص

ثةإغاو،والهبة،محالتساو5لة"لأوا،بطاوا)قى،ايسلامء!فثإو،ميماالأ

هديئ،الجايمتكرو،ملينالحاالأجرو-وفه"،21تا-ينةةإعاو،بينادعو

...ينالمحتدأصدوالة-كرث،يةوالمتويةإد11الةوىكلاد%ءدو

ادكثيرىلأمما:الهناويئمنتجمعأت:تستطيعصا-ييالهلكو

،الفرَاق%لاتمن"َعنوانأفىكل!ةقيتتكهبوأرر...بنالدواومن

...اويئادوواثلار-،واالكتبيملأl.:العالمينر-4وسنة

بالإيمانولتمَوىباودبزاإذ؟نسان!كليصتطبحوالي:م":صا-يلقا

...الثطانأزضكاتو"قالمزءنوابتهد،إ؟انوءلىبمهيرةءنبالهأوتمهلح
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ن!و!وةة"،الى-نفيلعنبالحديثجميلكتكلأن!وأِرجو.

.انالقرَتلاوةعلى؟والزكية،واط*!ة،3ترترب

:إالتعايموالتز؟4منال!سلامعايهإبرابمالخلهليموتف

هوإنما،اناقكلاطقأن،باطقلناوضحلقد:صاحبىياقلت

4قيدولاتنفدلاةالأكوانفى"المبثوْالآياتأصراروأن..الحقاللْهايات

...تهفدولاقيدلاى11،القرآنفىالمسطورةارالأعرضنيجميعاو!

..االبشرية؟يعوا)-مادةالهدى!هانما،القرَامةرت!اتوأن

...وأكرمأءز!إشوتدغ،أ-!سلتىوتقود،أقوم!لاش.تهدى

.نإاالعاإلادقلهارما

...نءؤتوملةو...رالفلاخ،والنمر،والبشرى،-"اوو،يهدىفهى

005وبركةَ،وزيادةَ،قئكيهً:الى-"نبىعلى،الحزةربأنزلها

..والنةس،ظُلقوا،للإحساس:اَتطهيرو،كِية!فى

..لهأاو،يطلتظاو،كارللاد:اًتما!يرو،دةًياز.

..لحماو،للعىوا،لمهتفيذ:اًتطهيرو،كةًبر

وحير...،،وسعادةمهرفةمن،ثى"كل)الأصولدءة"تِنياناَ،ثم

...بِرو،فنو،ءلمأ-كلاتفاصيلاكلّلتحصيل-ويماودفم!

...عصركلقىنحلمنت3اماكللةمايم-اداوانمالاقاَ

...والن!ساف!ح-!ب5ٍقوكللإِعدادحازم!أعيأثم

انطلا،تهبم؟خاييوءوأن،إدنْهعبادشجعلىالحتمالوا-ب؟ن"ذا

...افْه%ياتبتلاوة
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المسنمة:وللأمة2،المشلمةإلأِمةأ-لاماعل!مماإساعيلوإبرا!معاء!

،الةرآنبأُصّ"َالدطءَ،الرءنخلإلأبيهمعإصيإءيلالذ"ي!بدأوه!ذا

انيرةه،وهما،اد،معاي!.النفي!.ااهْهد?!أنبرمد،آِنافىالأمةوالدعاءَ

ذريةمنيرفىوأن،!:لممىَ!نِالنْهير*ل!صاأن:اطرامالثهب!تءناةواءدا

هذهفىيبثوأن،الإِسلامأُئةَ-أتضهمإبراهيم!رت"!التى-إسُ!ء.لي

.الىلاموا)صلاةءإث"ثنالنإثتم-االأءمة

وجاء،الإطمْورتباها"لأمةالإصهلإمبآيّالمنوطةامالمم-ذدَاتم

:أق!اللْه%لاتتلأوةءلىالمترتبةالمهاتم!ذهتهبهاتر

لحلم.او،يطابئظو،اكرللاد،اَتماير:با"كةإيمت-لاأو"

.واط-م،!وادمل،للتتيذ؟تطهيرا-:اطكة-ءلمم-نياثاأ-

.والنةس،ظلقوا،للاحساس؟آطهبرأ:كيةالزتإيم-اأما!

سورةفىالمزةربةول"ن،الآنأليهالإشارةنستطبعالذىوهذا

:Sriو128و127الاَياتالبقرة

تَةصلْئنارَ:إساع!ثللموَانبَيْتِ!َءاَءرِرالةَوخمُاهإبْرَ!،)ش:ْوإ8

وَءِلق،لَإثَء:،-ينِا-مذناوَرَ!ءاك!المَدِيمُا)ث"ح+أثَإاكَءِثا

كاصه.كل.ءَلمص4ًّء،بر

ثأإنكَ)ءَ،يناتبوَ،!:ا-كنَانَاوأرِ،!ث"سْاِه،اء4بلمنادءر

ءَلمَينهِمْيَةتلو:3مفْسُولاًرَفِيهِمْثافيوَننارَءالرشِيئمابُالثؤ

بزادَزِتأإنَكَ؟3ْوُبزَكّب،واطِكةَ،اذممتاب3َيصَلهوُ،تِكَ%لا

كا.الحنكيمُ

للأخلاق...الط!ارة؟،والبركة،يادةاكو،ا)ئاء:اعشهىوالتزكية

...والباطنةخها4الظاهـرة؟ادكا!لةا)سدكوأنواع،الفاضل
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وا)فاعدة،الأ-اس:السلامعايهماإحماعيل4ارةومعهاظايلإبراهيمفيل

...النْه%لاتِتلاوة:المس!ر"للأ"،

تحليم،وبتحليمالكتا:هىالمترتبةئدوافرا،القاعدةفوقمنالبنيان-علاثم

...النركيةو،لحكةا

ا!كتابتايمعلىءثرتبةظُلُقاقئكيةَأنّ:الترتيبهذامنيدحوقدُ

تبء!رال!لأنمع...عليهها4ةأوممطو،لهمالةتاالأةلعلىأو،كةاطو

..4للانسانيالأخلاقتمامهى،القرآنيةالنْهوإدات..الئْه%داتلملإوةءلى

**

امرفةاعلىمترقي،الأ-لإقأنمن:جيعالفلاسفةإليهذهبالذىأما

الأصلاقعلم:ذعونكاأو،"انيماوالأخلاف،أولاَ"المعرة:يزكلون؟أو

..،لهةاأبالإىدَأوْالذى-فهوالنْهاتإَبتلاوةلهمثأن-لاالمهرفةمنجزء

.لواله،ا)+لم،وبينالأخلاقبين!،ليةالافةمنكثيرِإلىهذاأذىوقد

مل،واله،والإدارة،اطصاةمجالاتكلفىنسهحأصبحناحتى...الإنتأجو

أوصلهعلهلنا:ثل!ف!نٍعن-قولمَن...والإِرشادالتو-4وحتى،والإنتاج

..اءا؟زوباطساانصبووعلىهذا..كاالثخصىوسر4ولهُخاة..-4ذا!أو

ابركارافو!ةداءلتتراقصأنإلىةالآن"ير"أهـإلإنسانههذاىأدوقد

...الثهطاكاقرونعلىورعونة-فةفىتهلاءبوأن

الرءبلإِثارة4توصقدوالإِنتاج،الحربلإِثءالاندغقدفالحلم

أصبعحتى،اك.يرءنا،ةمحيربَهُدحينفى،التدميرفىقي!صةداتدلرروا

ةثوء،الا"ممعصبةوعجزت...ماروالده،انوالهدو،الاغتصاب:الشحار

...نالا"4حِدلوالها-،ماءمافىمعرفةعن...الا"منومجلى،الا"مم
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...وطنأى،فىهذا!همنثىءأىا-تتبابءن..ةضلاً

والخلق،اثلالفضءنالانحرافإلى،ق-5ماكلفىهذا!ولخوير

.،عَلَق"منانالإفخَ!ق،خَاقالذى"،الزَلقربتا)يمعنوالبهد

بالقلم..،تملم!ماأنالإفءثلم:)قلمهـ!،غلم"اذىاءنبالملموالبهد

...اقاماوبنن

***

ية:الحطلادءوةالأساصه-"إمالممترقب

إعاعيرالذىح4وابةالخليلإبرا!يمدعاءوتحالى-بمانهاللْهاستم!ابولقد

ورحمةالنبيبنظتماهث(و،أ-لةاالا"مةذرثخ!مامن?ل،ادلإمعايهما

؟فة،لمناس،الأمةهذهو!ن،الا"مةذه5قىو-امعايهاللْهصلىيرداَالما)!ن

الناصليخرج،عايهمثتره،."%القرتهإإ4َءأثوأفىل،-يحاَالهالمينإلىو

شفيلهظلكا؟الحيدزيز511صراطإلى3ويهديم،ال!ورإلىأظراتامنب!،

:53-42153الثورى-ورةآ-رفى

ا)عتابلمماتَدرِىعنتَمَازاأصِءِنْرُوحماإلمثَإ-:!اأو"صذلكَ

إنكَ،وَخَاعِبادِنَْنظَهـءِن4بِهِصمدىنورأجَملناهُوَلاكنْولاالإيمانُ

فِىمَاواتِ،ةو11فى،1لَهُلمحهالذِالثهِصراع!َ-*صُنتةيمَاطً!رإلىقيَى

،.ورءا!تصيرلماللهِةلىألا،ا!ر!

القويم.اُلخلقإلاعلى،أعصأىفىتستةيملااصراطوا

سبحانهموأقره،دنْهالدعاءاظلمهللإ.را!يما-تجاب-5ءاْلهالئهأنوخ

(..اطدثةالةإسفة-91)
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،الإ-لامءإ!11!رتجةإ!امابملةوءلى،النْه%إتةصلاوةوا)فاءدةالأ-اسِءلى

...الإِ-لإملا"كل44الإِسلامبأياةوطة"ا

قَبِيلوزماركلفىز:،الإتا)ةت؟،اظاءلابراهيمإ)ةتحاة-5فإة

كتابءنمواضعثلاثةز"..ءإي!ازادا-سه-ا.لهثم،وقى"يربهاإلم!امذ؟5!لط

..."ك،!"ْطكةارثم،فيثاالاكضاب-"إيمثم،أولاَا!لىُإق:-وعدو؟2!،إدئه

إماً.راا)ءزةربزادتم

:،نيةاخاا%لا!افى62الجحة-ورةفىحانه-5ةكأال-ا

تِه،آثا!مْءَإثيخوُ.،ءِن!مرَُ-ولاَالأ"-هـينفِىثَة+الذِىةوَ،

كا...صكيوإ؟،ا)ص!تابَملموَهُءر-7،!-ثمْيُزَوَ

:الهزة،ربقال461الآت"03ارْكلرلآيسورةقو-لأ

دةسهمْ:أمِنْرَصُولآزيهغبهثَإذَْ،ا")ؤمةمنَءَلىَاللْهُءَن"لَةَدْ"

"...رِر"او،بَناحلاا1تهلمممو،3لمشيمو،تهإ!ميمعايتد

بحد-بمبراهإلاظإهدعاءيهازائا-12"تالهقرةرةتوفىأما-3

عتا151ًالاَيةفى4أمبحاظلة"د،ادطءا"ذامرنؤقطإلةلاثينوْإحدى

الةيامة:يومإلىرضىالأأرأةمابمخ!فىا-3)ميناءلى

،يُزيممو،تِنا%!ئميتكُعله،مِنم-ولاًرَؤِثعع!ذتَاأرْ،كاهـا

كادهلم!ونو!اَ،اطح،و،ال!اب7َويطجمم

،الظيانشاع،تملهون!وازكولمما-ءلممو،:يادةالىهـذهفىلهلو

أ؟-بقة؟ا.يها!ناأثر1)كا000صوالأ،أ!الرقوالا،والدض!

...،الا"-لاقالا"خلاق،خلاقالاْهوالا"ساس:كانكلههذاوءلى

اللةرسولوصدق،3انطا،دكل،الأعماسأماسوءدها!!نها
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ء."الأخلاقجرمنمملأبحثتإنما":قولإذوسلمعا؟اللهصلى

!.!ةتلاوة:الثه%لاتلتلاوةمخاصةحهةيةكنتي!4:أولافالخُلق

منيستمد،"وغيرهماوتخماثطإدراكمنءسؤتمهعاصلى:ثاؤي!ااصلمنم

*.اللهكتاب

وغير،و-بم،وءل،تنةيذمن4علإتنظبقماجمكل:ثالةمالح!ةثم

الله.كتاب،ادكتابذدمن،ذلك

على...وأص،قنمالاوا،ردغ،تدانءد!مماثثةل،كل:ْبحآراالهملغ

..و-!علإ"الثهصلى،الاكرئملاار-ولمنىوهـدًاللّهكتابءثةور

،طهاةامتطلباتع!،والتحمير،ءثاوالإِ،ربتىوالا،زراجالإِثم

ألأمةو،وا)رولهّ،والجتع،والأسرة،ا)ةرد)حمحا*ةةالأءنو،اظاموا

...ؤالوعان

ؤ،،أملاحمربالإءدادفىأم،اطربوقتفى4ذلئاكاكانأاء-و

وفىا"تملإلوفىادء"يرفى،..يماولأوثةهس:ىء؟لزى..ا)سلم.وةت

مه:ل.الةةفىو،لج!ا

إلى4ثدث2رثموُيِّأشةاتو-هت،فر-تكربىلقد:صاحبىقال

.،.لُئكأصةاتوجمع،ابىكرالنْهةرج..:وال،السماء

مهوتو،ل،بوجهىأعا!ءآغكاعةع،إ-و،نحوىيداهاتوتوبأة

؟ثةولوهويرنوينرا.لصوتهأخذثم،ظبىإلىنسابا":ف

الأ،لملأقءلملأقةعنثتنىحذإلا...طبوا،والوطن،الله:ناثدتك

الضالفىوالممل؟والضربالفتالتوةالأخلاقتتد-لوكىف،باطوب

!3ء.عبارءإلفاو،اصباتوا،والتض،يط،الأسلحةكللهو
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يئىولا،الةواعدتأ-ليىهوإنماادكتاب5ذاإن:ياعماحبىقات

ءلأتضهدلأنها،كتابفىبىطهايمكنمنهةقرةكل،المقاصدلةفيل

اط!يم،،العقفىتنز"ل:هوالذىكاهالكتابذ!"والىديةالسنّة

...الوهاب

،نسانالإِأ%لإقفىالقولةة!لأن:الآنضنافيمنلإس:ياصاحبى

ن؟فرداَ...الهوأفوأفمالهوتهدد4هأعالوتنوع،أحوالهاخةلافعلى

لغاصا،ءةةذأأوططات،ءتعالاأوعالما...أمةأوكانمجتمح!،أصرةأو

؟ياتالىتواصلافوعلى،الات21كلفى..هتلامقاأوءهـالما،طملاأو

...اتوءلم!بر34تبقئلىء!ووأنمما،الأخلاةهـاتمن،وغيرهذلأثكهلأن

...البيةاتالنْهياتآليه!أثطرتأو!حتعرمما

قيأ-"ش-لىالبنهإن،مؤمس"أساسفىلبنةٍإلى،الاَنإليكو)رلقساْشير

:توان!ت:انالقرَمنالةواءد

و":صر:ا)فلاحأبلمحةىأةو:ا!ليروكللالأخلاق

نذلجةإلالإست.ومهمرءصركلفىالحربيةالأسلحةإن:ياصاءي

..ءأهةصر1أوةف!االمادةاكةشافأو،كأصرفىظاهرةلاكتشاف

ظاهرةأوعرءةأومادةإيرطد4الهاأوأبداَالإِأسانكللمنوليس

..،الهدممن

،.3ةأوتة!يرصلىعلصيرخمماُءذا...م"...زرم:صا،ي،ل

دصدٌةر،ا-د.ا-ررو:والظاهرةوا)هةءمرالمادةأقخاو:لصا-يقلت

اطعيبم.،ىالةويزالحزو5و،أحداَصفولهثكنوأ،يولدوأ-لدأ

...الهذ
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لشيىءثبول،إينالهاربوهو...6انه...3":صاحبى؟ل

..جررنكن

خواصحها،المادةءنسلبأنالقادرعلىاة"-هـحموحدهوهو:،يلصاقت

!...ارهااعه:.رالظاهـرةوءن،لهءةعوا)ءةءروءن

إبراهيمنارمن-إبالذى-ب!الةوهو!م"يا-ءدىم":صاحبىل3

اقالإخرضاءيةا)س!لامءلميه?وصىمامنوساب،الإحراقخا"ءة1)-ر"م4ءإث

ظءث"اطمحبمركلنو-إب..الأءياءوالإبةا?لى(ءالإ""اعاثريمءنوسلب

برية،اطربالأسلحةكلهء!اثأنمالكن!...111ءص:،فا"نهءسالإِصاك

...!3ءلإِزتاواالدميرءيرعاتو

بيةاطرالأ-لم!"ركلوالظواهراصرةوالهالموادلقخاإن:حبىصأياقات

دمدمأودمّرهاءشاإن،آثارهائصهاو-!ماسابدرءلىالقاحدههوو؟!تترعا!ا

ق-5وءممما...بهـاالمىشكينفورفىودمارابالاَوردهاشاءوإن،عيها

،والةوةالهزةربأءام،ن-زعاةإكام؟ةتوأوصرء"أرا"لا-ثرواالذئاكانر

...نهقوثمهولا،نهو-زيهولا

!هم!:قيوا4-وا-فيَرُا)ذِينَيَر:كنولاَ":اصهيم،نه-ول

..."بهءزُوقَلاَُ

بقوله:اؤءنيناأمزةاربأصباضرةوءقبما

ترهِبُونَا!لىَءليُِباطِرِوءِنْقُؤةمِنا-تَطَتمهَاوَأءدِْوافىُم"

اللهُ-لانغلَ.ونيُمْدُويهنمءِنوآخَرِينَ،وَءدَُؤكَنم،اللْهِءدَؤ:بِهِ

6لةالالأرةسو).،...إصلىُممْ 0 - 195 Aءأ
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؟نسانالإأوالماكةثفهإول،إنسانقيقؤىأوت.قز:طحبىيافةر4

.111الإنسانعا)قو؟أحلما،وضالقادكلفيا)قيتقوىأو?تزولا

4ظاهرةأوءنمرأومادةعكالةءمراكتسابفىإنسانءلتمدكيف

لقخامناكصرصا)ةصربستىدولا...اص!ا%و.نضاليهبهضلهظهر

كه-لمبشاءوإن،أسرارهاج!الحيطو،دهوهووالظاهرةوالعنهسالمادة

الخلإلهنارفىأودعكا،خواصحه!مننبرفماءيرزي!أودعأو،خواص!ا

:ظلأتكاةكا؟-بحانهلهازقال،إبراهيمعلىوالسلامالبرد:السلامعليه

كا.اصِيمإبرَعَله!وعمَلاَبرداَقكُو.لارُثا-.."

ربنا-ب!ان:يرددوأخذ-شوعفىوأطرقعينيهصاحبىأ!ف!وهنا

...الناصرر)نجاسهحان،يزالهزبنارسبحان،القادرإنارسبحان،الموى

،با؟!ادالمؤءةينربْايزةأمر3يف:وتأءل،أفق:امما،يفقلت

المؤءةيخهأمرثم،ة-ادكلمنالناصنفوستطهيركيةيةنه-بحالئقأنبد

والهُدَىالخيرو!ل،أولاوأخلاقهمقوسهمبتطهير،الأسةمدادوابالإِعداد

:78-23/73اطجعورةآخرفى-بحانهفقال،ثمادوافى

كلنْتَذعُونَاأزِيئَإل!:لَهُ"ُوافاتَلءَةفيبَالئاس133ُألَا"

شًين!ئ!بابُالذ3يَىْانجهُئموإنْ؟واجنتحَمَفواؤَوذُبابمقَياقُوالَنالثهِدُونِ

قدْرهءَقاللْهَقَدروامَا*المما:لُموبُواِبُالطافضَه،منهُوهيَستنْقِذُلا

ىَكأِيز!لمًبرِىّاطْهَإن

8بَ!هِ-يرٌ!،!الثهَإنال!داسِومِنَرُ-صلاًئِ!طالملاَمِنَمَهطَفِالله

الأمورُ*تُر-خُافْهوإلَى؟3-نةَنمُووَرايهمْأ:فىِبينَمَارَمْمُ
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رَثنمَ.اعه-دُواو،وا-!دوأ،اار3--و:آصنُوايئَالذِيهاأيَا

صُوَص!اد.سَقكااللهِفِىوُاوَجَاهد8ِتُةإِ-ونَلطمُْ،الخَيْرَصلواواتج

اهِيمَإبنرَأب!يمُْ!-!زَحَرجءسنالذينِفىعاَ:ئمْ-ءلَو!ااصتَهابمْ

علَنم.ش!!يدًاالرةُولُ)-؟ونَهَذَاوفى،قَبلُءنْإُثوينَائهاعُهُوَ

بالنْهِئتَصِىواواكاةَالرواو%لإةَافيايواؤأه،الئاسءَلَىداء3َلثُاؤووتَا3

.،مهير511ُونِهنمَالمولىفمَةَ-ة5لاَ،ءَؤصَو

كبر.الأالة!س!وهـذا..كبرأاللْه:صاحبىقال

!-ذهالهزةرب-ططوقد،،بدر،فىكبرالأالةءس:-ي)مهاقلت

المؤمنين:ص!اءيماتو،؟لمرثت!اعلمافيماأفسااروأد3الةاصلةبهةات

فاحْتمن-أعاء\،اي!زةربوزع،هـلير"فىا)نصر،وكااتت!نمحرأهاوبينر121

إؤتكناأصو،33مههووبمهلءلاْبم"4أءرو،كبرالأالنصربعاملنهسبحا

.بهـرْوة،رُءبٌو،تٌ!با:!ها؟لملأهو،لثةلثابا

لمهتجيز:أو،-مازالممدضربباالإلهىالأصيمونأنجمبومن

ضق:والهالرأسبضرب؟امدواءلىجهازللا

المؤمنيرتم!نلمإذا...الأر-لووالأ،دىالأصابعقيقماجالتمجبزأو

...وXالهعلىالإ-!ازمن

النمرءن12الَاير4فى8الأنفال-ورةفىالمزةربيةولهذاوهت

:بدرفىالأكبر

آسَةوا،ائذيئَةَخئتُوامَمَمُْأفّالمَلا؟ممةِإلَىبكرَلُوصِىإد"
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ظقِ،الأنيفَوْقَلُوافاضْرِأالى"ء:ص+رُواالذفيَةخدبِفِىسَأُلقِى

ث!.فيَانٍكُلءمِغم+لواواضْرِ

،بدر"ثومو-!4ءإثالئْهصلىالنْهرسول!طبولقد:ص!ا-ييراثم

أسلحةأقوىممماالتىالأضا،ة"4إلأواءر:الأواصم3إ)توأصدر،اهد)ن21قى

...انصرإ

:قالثم4علإوأثنىالنْهذ.د

ا!أوأنها،4َءلَثالثهُ-ةَّ-لحماعكأصر-مُقىةإ،ددأفا"

.ء:-"خ!احُ

اظيْرِءلىثُرءطِى،ا!هررقايُح!بو،باطقيأءرلم،أ4ثأعظيمالثهزإيئَّ

.يثةاضُ!نوبه،كرونبهُيذْ،كأدهلههـا"ةازِعلى،أهـلَُ

إلأأ-دءءنفيهاللْهُثقيلُلا:اطقِّبمزلأصب!تمةدوإنم

.و%صمَ-"به

أبةةَعأما

منبهنَج!ىِّولم،الهئمَبهاللهُيفرِّج!ا.البأمىاصاِنصَوفىا)صنروإن

الاَخرة.فىا)ةجَّممَإةَوتدرعُونَ،الغَئم

.ويأعُصأُ،جُ!ذِّرُ،:الثهئيزيم

ت،؟-أنيِبم!نىءعَىو-4عراللْهُ!ط،عَأنا)يوم%ءوافاست!ا

.،أذْفًعتُم!!تِم.ءِنْكْبرُأالنْهإَةَتُ":ثقولاللةفإن،عليه

ا!أأعزبمو،تهإلاءنا،وأر،إ4!نكتابهأمرلحالذىواافُفاسٌ

هذهفىر!لحوأنجلوا،ىبمرثغبهيَرهىَ،بهفاسنتَى-كوا،ذِاةٍبحدِ

وَكأوَ.فإن،ومغفرتهر"تهءنبهوَعد،الذىتَ!توجِهواأعْيًاإلمواءِق
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ءص.لهر
يد.ثداوءقا،قدصِقوو،-ق

اغه!ههـنا،بهو،ظُهورثاأب!أناأايهِإ،الةَءُّوماطَىِّاالْهِإوأنتمأناوإذ!ا

.،ولل-لكنلِىاللْهءةرُ،إصيرُا"وإله،توكاناوعليه

(18عمفحة9-"الأصاعمتاعإPفىيزىإةرا)

...نحى،ءليكوأسهفي،بمددهاللْهأ"دك:-يصهاقال

..!اللهء:دمنإلاا)ة!روءا،الثهرسولوصدق،الثهوصدق

رسولبحد،ءنهماللهرةىاللْه!سولصىإبةا10كلذا5طبق5ل،ودكن

!3،-إعاء4النهصلىالثه

بدلا،إيةاطراتل!ز-صار؟الإِ!ء4الأوامربهضذه5:ءيصاثاةإت

يه!صرصوللاو،وءرض!!الإ-ا،!يةالأمة!ولفى،بهاوالحها!،!طبغأمن

ا"الممابقينأولوكان،أةخاراووا)هزةبةاطرإصاركااع"تابو،مهارالاتإلى

و-لم.عايهالنْهصلىالنْهر-ول!ابةم،حكلْخال!اوالملتزمين

الصءإبةاقؤ?نالموبمضإلى،وقاءازاعترجمكلنثثرأنالاَنيكفىو

*.ءاوالضثاصكرالفاز3ءف!و-،و3خب!ماو،ءظانااو

،الشاملفتحانامى1يةدبعنهاللْهرةىا!دثقاب!رأبوخماب-ا

:وال،و-لمعأيهاللْهصلىاهْهر-ولءلىوصلىءل،أ!ىواللهفد

للْهكللِءَنو،خثه"-فهىباف!افىن،امع-وأءرِد!كلإلطكاالا

أبلغ.القصدَف!ن،رالةمه-دبالجذَءإ.يم،الئهكفاه

انكللَولا،له--؟بَةأنلاأصرولا،لهإ؟انلالأءد-شالادِنهإألاَ

لا.فِثزلا
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للسمينبنى؟،الله-بيلفىالج!ادءلىاكوابمنالنْهكتابفىوإنالأ

الِخزى.نب!اوفيى،ءلمهاالقْدلالتىاتجارةاهـى،بهكأصىأنيحبّأن

كا.والاَءرةةصاأدافىامةادكاربماوأطق

.(1173العربءطبجم!كرة-4103العأبرى)

فاتحا؟و-+وقدسةيانأببنيزيد:بكرإوأالصدتقُووضى-2

:قالة؟لهفقال

تُكذردَةإِنأ-تت،-كَاءرِّو،بكوأجَرّ،نكَكلأ:ليتُكوقدإفى"

لتك.ءزأسأتوإن،وزدتككللاثإل!

،...ظاهركيرىءنالذىصلبا!كمنيرىزإنه،الئْهبتةوىمكف!إ

.(9771!!رة-61399الأثيرابن)

:قالةيماهلزقال،وقاصابنأب:اظطاببنكللم!ىو-3

ثرريدعلىأمرتقدمةإنك،وصبكأفا-ةظ،المراق-ربيكأقدوإفىت

كا...!وأصضةتحاظيرءهكومننةسكدفمو،إلاالحقمنهنحَأصُلإُ،يهكر

.(1129ةبمير4158لطبرىا)

:كةبومما،وظصأببن-ءدإلىأوأمرحرببةمركتب-4

4حالكلءلىاللْهإ-موى:الأ%نادمنمهكو.نكآسِ،ف!؟بحدأما"

،اطربفىكهيىةا!وأقوى،الهدوّعلىاذدةأففهلافْهتقوىفإن

؟عدوأءنسبما!لداصىمناعا،كرأثداأوأن-حو:ومنءمككوآمر

.عدوممنعليهمأءوفالجاشذنوبفإن

4بخوةبهمكت!ن!ذلكولولا،طْهءدو!بمممهيةادلمونلُأءرغاإفى

http://al-maktabeh.com



-993.-

،كاىصيةالمهفىينااشوفإن،خمكهد.ئاعُذولا..ليسك!ددمناءددلأرر

تنا.بقونظبهمأبةضلناعاي!منُنهسإلاو،الةوةفى،ءاثنا"ةضهلم4

،فاسه-يراتةملنماثملوناللهمنحذَظةسير،فىءإيمأنفاءلاوا

لله.ابيلفىوألتمالثهبمماصىته.لمواولا،مخ!3

عايهمسلطقومفرب؟عليأيسلطفلن،ءةاشرعدوناإنهولواولار

من!3شر

اللْهأساْل،لحءدعلى.الأءسنهبسألو؟،أنةسمءلىالهونالئهالووإعمأ

.(3119ج!سة-1104يدالفرالهقد)."..)عولةا)كذJتحا

-رِديَزْإررىبين-!ينافأابةا!م!اامنمقرنبنالةمانخطهة-ضا-5

:قالز؟الأ!مانقالالفرسملك

ويحرفنا،بهويأمرنا،اظيرعلىيد)نار-ولاابأإ!أرسل،ر-ناالنْهإ!"

كا....خرةوالآةياالدخيرتهإجاعلىناووءد،ءتينهاناوال!ثر

.(41111جمهرة-27712الأثيربئا-61401الطبرى)

لحربباليرموكاجتمعواوقدالمسال!ين-يوشالوليد.قضالدوافى-6

عليهالئهصلىر-ولهعلىوءلى،عليهوأ"ى،ائهلحمد،خالدقيطب!م...ازوم

:ظل!يماقالثم،و-إ

أخلصوا،البغىولاالةخرزيهينبتىلا،النْهأياممنيومهذاإن"

.،...بعدهمالهبومهذاةإن،بحماعالثهاوأربدو،جهادأ

.(18111جمهرة-12002الأثيرابن-3314الطبرى)

،رجالبهةأركلبةووممها،الةادبةب-رaاصانساء"-ة!رت-7
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ا)ذىاللْهوو،نحقارينبموهاجر،ثكنطاأسلىتمأنتم6ِ!يا":"3لتفقا

-ةتُما؟واحدةامصأةبرةوأنم؟،واحدرجللَإَةشَإنم،غيرهإلالا

فبم،ولاءبرتُ،حسبمهَ!ةتُولا،ضالمفَضَصتُولا،أباع

ين.أ-ءفرأ-ربفىالدظيماباكولالسلين-ءنالئْهأحمدماتلىونوقد

و-لّ:ءزاللْهيرءول،9يخةافااا)داركلنخيرالباةيةاداراأناع!واو

.،نو-فل!لهلم!النْهاتةوواابطوارو،اوبروصها،اصبروا:اآنوينالذأيهايا"

علىولنْه،يرقمسةبهسعدوكمقتالإلىفاخدوا،غداَأعمهخمفإذا

."يئء-تنمرأعدا"4

لت:زقا؟الخبربافهاو،صثمات!اقىُئبمالمهركةإلىةطلمقوافا

فىب!3بره*ىأنربىمنوأر%و،تل!5،3:سفنىالذىدلْهاطد،

."ر-تةمسةقر

.(121-11012بم!رة-51193الأدبخزانة)

،دانيهاسلاطقىىةت11،الخيروأكلالالأخلاقَصاحبىيأتأأةر

19-98صة-اتإلىا)عتابذا5فىياعماءيارجعثمأ.والنصرالنلاح

:يقولحيثم5199-نةمارس"ف!

...،الأخلأقىالحاملى!والحربفالالضصارعواملأمإن"

منالثالثالة!رل:والنمرالف!حإلىال!نابهذامعصاحبىياتةدمثم

فىفقلثثإنأو...محريةالهفىأواميهعر؟يدىلينوةف،لثايه!الباب

كلأن:هـتلمثلترى..و؟رن،-طِّلو..الإسلاميةيةالحمرأواصه

موا"دحولعنقطاكطالفُتاتإلاليس؟الغربيينمنا)ةوادبهانمصرما

...ة-ليخااادالقو
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الحرفيأغفلأوعفهغفلمما،الهر!ونبهاررمرءا-35وهكذا

...نادووو

با!بن،،علىكتفهبت"ورَ،فىصممته،زينوأ!هولفىءاحبىقأ!و!،

النصرقواعدنُرصىلدأناولقد،لاسفينبانالىاللْهيأ5فقد،اطمق:لهوقلت

برالناعرالعزيزكتابمنوإ-تد،المتينالإسلاىاظاقعلى،المب!ين

...الحالمبن

*.*

...بهدأما:حيصا-ا

الأخلاقأصول":كتابنافى،الرحمنمزبتوفيقٍت!!لزة!يلِةإلى

..،انالفرَمن

:اظاءسافصلاإلى...الخاس"الا"-إسظءدةزإلى؟الَانأما

.،ةةوالمهرينالد"

أنة.وباظاهرةًمِتَحَمهُوعاهءإ:تالثهأ-خ
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اا:اعهاا؟اب

الفصئهلاب!صً

والم!روالدين

."المهرةءنبألصدِّالدبئا!ام

.وء"رة"وء!-لموكصاوحدهإ!لمحا!واطقإلديخا

الأولى.،الديرااطإ"اتب!ضإلىالإثارة

كا.الأصياء!ولمآوءإ":من؟المحرذقيكا!اقتذر

.السلامءإيهدوحصمءنألمعرفةفةصالمررإلىإشارة

.والقوةوالمعرفةاطض!ارة-نط،

.-و"4إل!ط-ر-ولقول"ن

مه.قوإلىغودلرسولقووهـضا

http://al-maktabeh.com.!-خروالاصوالخصالمهءفةإالهلميرفالديئ



http://al-maktabeh.com



-503-

والمعرؤ"ينلدا

الممرفة:عنبالصدّالديئاتهام

الأديانمندينأى!خ!مأنتتطيعلا،كانمهما،إنسانأىإن

تعلإ"أطبقإذاإلا...الهرفانأو4المحرزأو،الثقافةعنإنسانإىّمصذ

.البتهانأو،الزورأو،ادناد

ء*رئو-4فىبالوقوفى،،ئادعن!يتهمأن،!اإفانيسض!طيعولا

!ذهتأء؟إذاإلاْأو،اخرورباأوبالجهـلالإِأسانهذاأصيمابإذاإلاكا،تا

إليهنالمنتىأوالديئءذاأصيبإذاإلاأو،با)فجورأوسقبالةروالم!

...لقصورباأو،يفلتخرباأو،يفأتحربا

،ا،والقصوروالىكودالجودأو،والةررروالإطادادكفىِولكنه

الةفاقأو،أة-ورواالا-ة+ماروناالطتءإأو،أتةصيرواكلوالواالتخلف

...يراةيمدواوالدص

وههرفة:وعلمسلوكلكل،و-"هلمحالمصهواطقلديئا

لابدزإنه.ءهاضمدارصوكل،فا!ءتذوقكلس،أعامنصفكلأما

بداهةير3أنءنلهولى*!ر،صدقوجم!وسريم!بداهةًثدركأنمنله

الحقالمعرفةوكل5،اطقالديئ"بأن؟و-قصوابوصريحاَوجم!

فىالتّبحرإلىالبر-يدالداغهوبل،وءهرفةعِلمدصالأقوىالداعوهو

..وعقواندفاعإ-لاصص!؟ومصرفةعلمكل

نءبيتىيزالتى،نسانالإِنسانية!مهلمح"الذىهو،وحدهيئلفاوباْن

زمان؟اسافى،نكإفالإة-انيمابما)ذىوهو،اقوء"ير-ذقءعل

(05اءرويثةل!ا-فهَ-03)
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علماو،المهرفةمجالاتكلو،اله!احىنوفىكلوأوانمجتعوفىبمل،يعن،

005،نينساال!و،الأمةو.خة12و،ةساقيو،لةرد:اس!كاتيا-"و!كل

أدبئاعلىطره9الذىهو،!وانالأهذهبينالإنسانخدقالذىلأن

-.إدةً،:الإأمصانإنسانيةبهـا)-تحهق،والأديانالثراخايهإاوألزل

ية:وعبود،اوأ-و

ومهرفة.لمادة-14

."وع!هإطإكراوأ-وة

ودءنَّ،"ةكنjولدولىَ-ويه!الهزولئه"،وعزةبىبادةوعبودية

.؟إطونلاث!لمنافةثنَ

ز-كونلا::4ومهرةوثةاةتهبط"ءزتهأو؟ةتهوءسءلهفىأسانالإعزةو

..،بميح!سبلهالهوهه%،المهرفةوسإءللهخلقالذى!ا)تمهمنإلا

؟ئمابقةالسااتمات؟سافىلهلو،؟جميع!العز!فلا"الهزةيربدكانءن"

جملالديئءوقفلبيان؟تكفىمالفةا)هاالهلاهيخالخاغإلىالإشارةوفى

..الإِنسانوممي!فةالإنسانهـ!

الأولى:يةالديةاطلمقاتبمضإلىالإشارة

وصوضها،السابقة،بيالداطلقاتبعضإلىنشيرأنلنااظيرمنولهل

الديئ،كلا)ديئأن،ومهرنةوعلمعةلذىلكلعدليتأ،والمعرفةالحلمءن

كلالأال!ل!ىإ،1،حلقةكلالدينيةاطلقاتوأن،دينكلالديئوأن

والا-حاعية،الفردية:!هانينهلإِنساالأكلادكال،اطلة"هذهفىللاءَنسان

...الأخرويةويةةلهيرالد،والروحيةاطسمية،سكريةوالهنيةالمد،زيةالثقاو"الهو
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دالأمى،xكاالإِفانَوُيس!لى،كهالإنسانجوانبيلأالذى

.رالإيمان،الأمان!و

:"اءكا!االأصحآدموعلم5:منصكاهاإ!رة"اتذوث

آدمَوَعئبم،:اة"سهيم!ولهفى،13كاا.ءوفةإلىبمأر-خأنْ،يىأرلأ

إللّهدّزوا)ش؟كاثاالمهرفةتذوقإلىبمأدغأنأرتدوإنماكاه!مااءالأسي

زوجهو?4؟آدمثزيهبطأنأ،-"حاأرادفىّا..هالسلامءليهدمآبما

الم!رفة.ءنلهمالابدوكان،الأرضإلى،حواء"

-دياة!وةظماحولؤش؟زإءاةالأرضقز-انلمالإة-اؤية4وادرة

..ضالأرفىالإِفانصنسبقاءعلىيحاةظوما،ضىالأرعلى/الإِتان

تستضدمن!اُإ،فانلمفةثقاركل،زنوكل،ءلم!لى،ممرة"وكل

عفردالإة-انإ-رولمادو،الا"رضفىالإنسانوجةس،افرداالإز-انطفظءمط

و-"سهانالإف)بممااوتحةيق،الأرضفىاللْهءنكخلبفةالإِةسانو-"س

بيينالغرغيروبيينالهرءن،يخاالأة-جم!.أءةاقالاَنإله4ِطاولءة؟ءاالاءرضول

"ياةطةظ؟روريةاكأوشاصيةالاالمماا)بعنويه-ءونو!اولونون،يرد3

اظسينزوقوعا،16،!نوية"ر--ون،!شخهطونوم،،لإأ-انه"

...لوناينولا،لباَط05

ءغا:يخرخلاةقطأءورأرإمةفىيتركزإنماءذاوكل

جوجم!.ءنإشباخم!

.!رىمنبهوعسا

ظمأ.ءنىّور

..؟حىًءمن!سكنأووء%وى
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ء.والضحى،الظهأو،ا"رىاو،الجو:هىأفيةا-لمةI"ةالأربحةلا!ن

!ذهدخهو،الا"ولهدة!االا"رء!فىالملإنسان"المهرةإهرة،تملوا

...تلواا)ةاءلالهو

بروحويزوده،المهر.ز-"إلى"آدم،الد"نرثيدغوهكذا

تقاءوا،ربمالاالغواءكهذهلدغ،الهمبوقاءوالث،والمىلال!فا!

...أضرارها

ج!لاةاللْهأ-كنالتى،إيةالندرا)ة-!رةفى؟ن،طولمماوغيرههذاكل

4أتُكهطةهل،الأرضفىكللىمهاملةولىاءُثيأَهُ،ا؟خةوزوجهآدم

علىالسيادةءاصطفافىونمليما،الأرضفىلاةهمير:واجهتجاءيماتر-ءر:الأرضإلى

الَادءقييالأخطاءلإصا،حوهُدّىتوبةوقهولَ،اظرةوالمباله،الأرضى

."الةطرةوالهقيدة":بنافىعتاءإسوطهـومما.ا)ظرةالىجوعبالى

:911-016129طهسورةفىالنْه!ةول

أبَءإلاإنجلإسَفَم!جدُوالآدَمَاسنحجُدُواألالإَئكةِقلناإذ"وَ

!-اليَ،لميؤرِ-ثكافلاَؤ-كَرلىإثَهذَاء-دُوإن:اَدَمُياضاْ!

لاتظمأُةيهاى،وأئكَتحْرَىولاَةِجهابروعَالألكًإن8فَةَْئَ

-81ولاَ

ا-طة:بو؟السلامءايهكالآدم,المهرة،هذهفىعاففهلإً؟ذلككا!

...اث.طاناووسوص"،وجهزإلىوادكن،أ؟نةوإصكان،التهإيم

-..ارهاأ:مرتقاءوا،ارهاأةرإصلاح،،كلخ"لحذراو،ْةخ!اشومه،ةاوالمدمن

..اتما،يرا-تلأبو..لى-ةاواةماؤن،ا،دةالموو،الممم!نوءن

...كاا)ةطرةا-5تذذا":إنافىيم-ةاءإطم!ير.و!ء!
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؟،كثء،*)لأالس!مءاه"نو!من!رمإءرة"اكلإدرر"إلىاشارة

اطفليو!أو،السلامكاكلايهنوحلاالةاقاليثسأبإلىازرقلناما).1إثم

:ر-دظاتمعظاللّهء،لالذى..ءالأد"تةالسلسلةءنأالعاموت

.،!!بىَةدِءاِشأْكةَن!وا)ءنوخإلىأيةءأوْ؟لَتفهَ!اأوْءصَهةنا!"

افْه!لىطهـدالدءوةأتو!،زسانيةالمما!ةةالإفوبءنهوظل

وس-لم.عليه

،إلَبكَأؤصنجاوَاك-ى،نُوح!لابِهوَعىماالدَيئِءنَد3.:سَعَ"

قواتفَةَروَلاالذَينَوُا05ةأأنْ،وَءِيىى،وكلُوءى،ئراصِيمَإبهِوَصظناوءا

كا..إ):"تَدْعو!ماالم!فرعِيخهءَلى؟كَبُر4َصفه

..الممره"صفةإمرا*:الديئا3يربووق،.كرالمبالىمانءذافىنبرد

احدالمأبوابو!ارق،بالامتففارالاْمرءقب،المدرارادحابنجد

.ء05اران!لأاو،تالجةاو،ثنابةاو،لامولأاقيد؟...رالقما

والملاحظة،المثاهرةعلىإءتمد:لىوالأصهأمهوأولفى،لديئ5وبرر

ير:تصوأنتىْكاقلحسا،علىكايحفدفموءوالاصتدلال،الامصلمتنهاطو

"فكير.أرقىفىءالحلم"علىتمفدا

أغوارفى،النض!صات"علىيت.دذاتهاوقتوفى

...آمادهاوأبحاث،أعاق!ا

الرىو،الىرعو،-نةالأو،الافنصاد!ؤ!!ات:جُوةيماةير

المارقصلاح!و،طوال-طثاةياالجضرأو،انلحيواو،تأوالنه،والفلك،ررالتماو

..."لإتاالموو
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02-9751ةوح-ورةفى،نوحقومن5"نوح"ءوفهذا

السلامةعليه

فهدُطيَزِذ!قَلمَم.*وَنمَارأليلاَكَأقَودَصَ.تُإف!رفيَقَالَة

نِهغِاآذَفىأصابِحَهُغء+لمُوادُنملِتقفِرَدَءَؤتُهُنمكَّهطَفى،وَإاَارفِيَإلأ

فىإثم.حذارأاستوَا:تبرُوا،وَأصَروا،بَهُنمثِيَازأ:تَغْشَوْا

إصنرَاراَءلهُنموَأنرَرْتُ،لهُنمأغاتْتُإْلىنُم5صثاراَنم3د!عَؤ

ءِذراراَهطًبلح4ُ،السنمايرْصل8ُِءحَم!ارأكاَنَاةُئمُ"رُوارَاصت!لمنت

دم!حرنحَل.،و.ضًارَرً.لَ-لحلحبرنبَوَ،،فَي.ثنَاليدأَةوَوُءذَذبخ

ارإَ،أطشَيمُْخلَةَوقَد8ْقارأوَللْهِتَزجُونَلاَماَلمُ،أنهَاراَ

صزي!نالقمَرَلىو-5طِبَاقااتِ-ةوَسَبغَالنْهُصلَمَقَروْاكهفَالمْ

نَباتاَءالأرْضىِمنَأنْدلمتَمُوَاللْه5ُءِسَاج!امثئمنَاوجحَلَ،أوراَ

الأرْفىَلَبمُجَهَلَوَإفه8ُءاءشَا؟ًويُخر-صُتمفِيهاثمُبحِهيى"(

جاَ،5خاصُبُلاً!اة!الةَمثل!وُ*طمبِىسَا

.الإنسافيةأوا!لفوم؟السلاع!عليه،كانوحقزع!عنهذا

لةومه:طدر-ولقولمنوالاوةوالمهرفةاطضارةعنلهة

مِناأثمذ!وقَالُوا،الحقبِ!يْرِ-الأرضفِىفافنتحَكبَرُواطدفأئا"

بآ"ا-ماوكانُراةو،ةد2ءثنمأ-5َ*وَخا!غالذىأن،افْهَا.يَؤاأوَ،-- يهر5"و

.(14151ةصلت-ورة.)،ونَنَج!روُ
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في:رَقهأ.ُأئا*ال!هادَاتِذَمَإرَ*بىِمادٍ"يىَرَريَمتفًذَألمْ"

.(8-9816الفجر.)طىورة،دِأابِلاَفِىثلمحها

،أوح"،ةومءنوالممرفةاطضارةزماماؤسلويئالذمهؤ!"عاد،وقوم

تل،والة،بالمشاهررةرسولهمخاطب!ع!يئالذوم،،ثمود"مقوإلىهاوسدو

اطكيم:الةرآنروى4؟ةواثمو،لمالهو

ءيْرُهلم4إليمالملمْمِنْمَاَالنْهَوااغإٌقَوْمِلَاقَالَهُودأأخَا!عادِوَإلى"

ءَلَىإلاَّأنجرِىَإنْأنجراَتلمَينهِلئمأدئأُلاَمَةَوْيَا5!ة!رُونَإلاأنْتُمْإن

بُىاآُوتمئمُرَا:تَخْةِرُوامةَوويا15تَ!ةِئونَأفَلاَ،فِىفَطَرَائذِى

وئواذَوَلا،ةؤتِا3مإلىةؤةًءَهـبمُو،اراَرَ!ذءَاببمُاد!ماءَفُىسِ)!إ!في

.(52-11105هودسورة).ءمينَ!كرِ

:قوء"إلىدفىرسولقولومن

!إواىوا!":،قودكأُودٍةومَا)-لامكاكايهصالح،يخاطبفي

لِهاهـنسمُوونَتئخِذُ،ضىِالأرْفىأكُمؤو،عادٍبَهاِئِ!صلىةَابرجَحدَنمُ

11ت!حْةَوْوَلاَالنْهِلاءَآوافاذتُرُ؟يمبيُوالجبِالَ%.ونَتَو،قُصُوراَ

741(.7الأعراففموره.)8ففدينَضىِالأرْفِى

يسيراهأَوءَ(درَ،الأولى-ضارتهامنإمضماافهحَيخالإِنسأ)فلتنصتئم

...آنكلوفى،اليومإلىإ):ثماالدينيهديها،ناك5ءمارف!.من

ولأخطالا.،اطضاريةوالأ-طاء،الهإرير،الاْخطاءتصحيحءنبدولا

امألمين:ارببالفرَاررصموإلا...بالديئإلاتُصخحو)ن،االلهيخ
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8تفةونَألالم.هودأ-و!لهُنمقَالَإ*8المُرْ-لمِينَعادبَتْكَذلا

صِنءلمَيهِاا3ُأصنأَومَا*ونِوأطِءاللْهَفَاثهوا8أصِينرر:وذاغلىَْ!

ة%يعٍرِ،كلأتَذصون8َانطفِيَ،ربءَلَىإلأىَأصرِإنْ؟؟أجنر

بَماَثت.3ْاإذَوَك!وقَتَضْدٌغلهَأعُنِعَءمَهَاونَوزَتخذُ-*3لحْهخُونَ

ا.؟دع3ُأىأَذِاافىائهو*-ونِوأطالفهوافا!ةُ-!يئَ-صارِ،ابماَصثت

أخافُإقِّ*و?ونيو-ئات*بنِينَوَبِأنْحاًمأءدَّ!مُ.*تلمُون

*يمًظِءَ-وًمبا-ذَءابغ

اء+فا-يخهَ*الوَ!ممأَزَخلقأَ+أمْءَظتأوَ:علَ.تاا!سوَتافىا

بينَ*بِمهَذًنُ.2وءَا*ألأو،ايخأَخدُقُإلاّذَا5َإنْ

ثنَ،مُؤءَأكؤ!وَمَاكاَنَلآيةًذالاِثَفِىفأَ!،حد:ا!:إنذ*ذُمو

يم*صِالرَّيزُاتهزِوُ!ئكَرَو!ان،

م!تئةؤنَألاَ:صَالحٌأ-و!"مظلإد*المرْ-لِمينَء-وذبمَتذ-3

منْعلإ،د3ُْأشأَوَ!ا*وَأطِيصُونِالئهَاإةوفَا*أكلِثنٌرسُرذلَمإف

*آءنينَب3َ!هفىماأقُتْرَكاُونَ*اذمالمينَرتءلَىإلاأترىِإنْأخر

صِنَوفءشنيًصحم5.،!اتلِووزُرُرع!*عيُرنِوَ-فاتٍقِ

أضَنُطِيحُواوَلاَ!وَأطيعُونِافهَتؤُوافَى2*ةَارِجمنَا؟-الُِبيوتَا

*يُ!نلِحُونولاَفىِالأزفىيفدونَيئَُالذ*المنرِ-فينَ

.،...!ثْفنابشًرٌإلاَّأنْتَما*افَسَحرِينَكِلنَأنْتَصما!كَالَوا

1،.(15ت-361231الشعراءسورة)
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:ربيموالاالتضم!صوالهرفةوا+إما)يىثرالدتن

كرموأ،دغأةوىيدؤمها:")نساالإِإلى3ثرهبواقىالدت.،و5ذا5

الممرفة،كلفةالم!1إلى...دغقوأكل،،غ

،"المعرفةةفارير""ءنا)ثومزيةالإز-افت.ماأدقعلى

...11ءرز"صكن4وتعرةالإِذ-إزية):4!!مهلأنبرب!ارقوأصهقأكلوعلى

كها4زثالإنسابهالثهرليغالذى،الاستهصار"فهناك،كا"ذا5وفوق

...صاراستهن5هؤلاء4ءلمهكانماتسة.ءمرهـ%ن،ا&اعةلْهإم.إلى

الآثاراكتثافإلى:والاقيكارالتخصهصووالمعرفةلمما)5يرثديئوالد

.وأصرارأصرارمنفيهامابمضاكتشافالى.ويدخ..والأغوار،الأحةار

!نمئنَوز؟3ضهمْ!ساَصِن)ئمتبَئنوةَذ؟او؟وُدوَطَداً"

كا.رُوسْةبهِيرتنَذُواوكاالسًبِهلِءنِ!ةمَهَ-زأصا"غ!اذءْطَطنُ

.(93812تالهة*هوسورة)

...البشريةوتهدى،نيةالإِنسا!ررغ،يئيةالداطلةاتتوالتوحذا

...لآقا-ةاه-!يهامابرضءذافىول!ل

،،ا)فرآقءنادرو"!انوأ"وأما،"أ"رآناءنإ+رؤ"اكااصولأصا

-.،ا)فرآنمنالأولىاتاطفهار،وأما،،الفرآنءتمالهمةاغ"،أما

.ا-كاناهذاغبرفىءطوَّلاتةلمها

.وا!مانالموؤق5ووءدهوالله
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ائافىاااءاب

لسأدصقالفضولا

وأءضارةالإنسان

.و-ضارة1تارير:الأرضعلىالإنسان

الأرضب4.ئناتال!بدالإنسان

الأنفس.وفىالآفاقفىالنْه%لاتإلىسرتصةإشارة

الأرصية.ادالموءضارة

.والمادةالذرة-ولعلىيةمحاولات

.أالقرَانمنالدلمادلمص

وحديثا.قديماالذرةعرم

نية.الإنسا11أصوإلىالماديةاطضارةرد

أقوالهبم.ومنالمالمىالتسلحجفون

.الؤاَنءنالعلاخ

.أالإنسان-ضارةأيئ

.ايغاتتحليموايغعوىالاصضخراب

.ا!ءلي!،االإنسانيةاطضارة

.للىءنسانالحفمارةصنععنالإنسانعجز

نَ.القماءنللإنهانالحقةاطفرارة
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والحضارةالإؤسان

:يخاوحضارةتارافيرضءلماالإز-إط

...ننساألإِصنْعين-لبالخاادكأيرفى-،يخأةارا"ن)كىبم

...ألإنسانبدعمن-الأغلبلَرْالأفى-"اط!طرة،إبئ

منناتيمو!سىيا،حضارة))وأ،4،؟،ءتاريخ،أىللأنْو

أالإنهانعل

،الاءرضفى")الإِنمهاالأسرة"تاريخ"أ4إ

..الاءرضءلىا!لىديةادكاالمو"ضارةةوإنها

أءيا،ءيروةيهاأحياءالا"رضوفى،ماءوءخ!ايابسةالا"رضومن

وا.،5وحولهاأبخرةالا"رضوحول،بلا.وعا!هازينةالا"رض!وعلى

الا"فر)دمنيحمىولابُمذعالانوع،ودصالا!نواعملايينكلومن

..والاءبباعوالذرات

علىودليل...اعوالاءتر،الخلق:تؤكدءاالنْه%لات"ن؟ضىءكلفىو

4.والإبد،بالإِنشاءالمتفردسبحافهأنه

إدراكهعنيحجزماو،انكوأءنءلمناإله"يصهكلااكلصلإًفي:لككلذ

.إنسانكل

:"الا"رضهثناتال!-يدالإأسان

عناصررونوالإِنسان،سيدهاودص:،الا"رض،كائناتمنوالإنسان

عناصرهامعهوثتسارق،موادها"إ!تاشار؟أرثد!اا-*صة"و،رضالا
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يحصلمابمقدار...-!ائصهاأمامهوفتم!ين،ظواهرهالهوت-كشف

،كللمنيرلىةنوما،د-3.نيبذلوما،فهمءنيت!مقوءا؟علممن

ها،يسةة.رويستضلم!ثاو،ايخلخلمرجمثفما،قهالميخروويرمم!ايرع؟اوفيحالما

...هايفجرو،!أبسخرو

فهقيم؟ويثشعكاهالعناءس"ويئكىوجمؤترع،،ادالمو،منيبض-عر

اتالهءيريرفففى،ص،رإلىوير.لمهاامه-راءادو؟3،الأنهـارويرولالسدود

...البحارءءاويحذب

ويمالق،والنفاثاتاصاتالونووفيثرع،والَاياتا)ناطحاتيبنى!وثم

...،القاراتوعابراتالصواريخ

:الأ"شوفىالآفاقفىاللْه%لاتإلىسريحةإشارة

كائناتمنالو-ءدو)حنه،الا!رضفىالنْه%لاتإ-ررىوالإنسان

الا"رض:علىاديادةأ-بابءنزث"اللّهأودعبكلا،ءادايحاولالذى،الا"رض

يةطلعثم،الاءرضباطنفىوما،رضالاهظمرعلىماكلقيعثفأن

..بالاءرضبردبطوما،الاءرضةوقماإلى

الث!بعلىالترابويحاول،و"سهواتالكواكبإلىيتطلحوهو

فىثباقريماءوقد،ياراتوالىواكجمبمومرالا"12إلىوالوصول،والمذنبات

...وطاةاتذراتمنخرَبما..اتابررتق!م

الحق:"إلات"بحضءتيةرأإن!ا،وذالثهذاصفىو!هو

..كاههقاأنه!مي!بين"كأ،أنة-3وفى،الافاقِفىِتنا%لاِثاسَنريهغ

.1ء531(فصلت)سورة

إ%سمنفيهاللْهأقىلوما،اطديدمناغبمفى-مئلا-اكاصمف

http://al-maktabeh.com



-91-3

وتكشف،يزيدأوالا""+افملايبنإلى4يداطديدقترقىi،عثديرد

،والدروع،فوا)-ثو،بةوا)ع!ر،المغنما،:يدفىطامى،%ءنفانلمل!

قول؟الناصعلىيومكليرةرأالهأوكأنء.والاءساس،اروسوا

كا....اةامىِوءناغُشدمدبَأشأيهِاط-ديدَوأقىانا...":الناصرب

.!25157اطديرد)سورة

:الأرضيما"إوادا-ضارة

...المزيدزيهاولنا،اطديدحضاراتبةضوهذه

أءصاخها:بهضومن،حفهاراتالأخرىإدالموصن*!روا

قي.ل،صاريةإلى؟النماجإ)يهتربطوتدكاصنبُالخث،)فَضرأن

.اخالأبِفوق"1)*-اَ))

هالقذارةإليهكأخجدارأو،ارصاضظعدء.ن"اطجر"وقىَءّمر

منارةْأوتةالرأسأو،برجفىنازذةأو،لنافورةظعدةإلى

كوابأإلى،الاءرضُتدامىعلىأكداس"نارمالصباتو!ةست

يةامر.تنيربيحص!اأو،ئدةلإأو،اسأعدأر،يلدفناأو،الثفاهتثخ!ب!ا

الترابكافئالفُالر"اسعدوأ،الماينفى"نا)ءة"مكواأقيءستو

الأوبئةمصادرمن...اطةراتأوالخافاتلاتنجزاْقىاقيذراتاواطلةإت

يبتوميسين"الاسترةمنئلأتكاوطابفليناد!ن4!ركهاتإلى،الأمراضفى

جميعتفوقك!ا...ابناتالفهنواعأواحدث،إت،12بوفيتا?يايت

.اضمرالاْأنواعصن-داًالكث!-وتمابم،يةالأدو

وركامات،أوليةءوا؟من،زيةإمداالحةاعر!هضوداطدوتحضر

ئية:ا"ويحاتومذ،اطتإذو،راتمصرذو،اترء!وإلى،ارءية
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...-"مربهو،"مبصح

كا!نيةولكتر!لءهةو"إلىهـإ!،لو،بىلالهة-بةصاوآلأت،بلمقكتمارساإلىفي

بةأ!ركلن،الةظافىوالمثمةا*ةاءساوبحض،ا)يور"يخوم"قيضرثم

،نامالاْ؟يممرءبةبل،صةٍمد!اظتإلى،امالأةررتدوساضالأرفى-جارةأو

.الىماموأفلتازكاتوةقدتإذاذرات!ابعضهـتجف!ير

الأ-لمحة،لببما،يةالمادالحضارةقكت!ا!أنيوم،البثريةالويلكليلوار

كامنيوارلإو"،!النووىرةثطاالالاءنلثنسالإِاينتهىأنمير.يةوالنووءلمير،يةا)ةوو

الميلأوأافىالا،يدروجينلدثاكااكووىالاندماج"إلى،فىهةظاولهوأمثا

تفجيرهاوث-دة.ذخمايدقىائا...فىهةظاولهلأثاأو،(ناتقىوالديو)

عرإلى؟اهاؤ:طوصءف!يم-ينء،قكْربأ؟الهووىالانشطار"ءن،!دا!و

ها.امدءةده!ماحد

:دةاأاوالذرةءولعلإةمحاولات

،الخسإ-4الممادنعلىالحضارةيردخلأنأيوماالإدسانيحاول...ثم

بل؟الَكبرىطإظغا-راجوا!تالذرةبش!طيملا،قيسةممادنإلىلتتحول

،بروتون،اخخرل!ذلأصاوثنم،أءرى،ذرة"إلىيلهاوتحورةالعل!بالحافظة

العددفي!ط،واحدةذرةمن،واحدة،دةء4كاوا-دإلكترون"وممه،واحد

؟الذرةءذهءنعنهاهـ--ديدويتكون،لكرةالذرى

،ابرونوناتال!ءنءرردءلىكاتر-وىنواةث!"نتفحونذرةكللأن

منعدد-لهاافبةباواصعؤ!إءفى-حولهاويدوربهاير"ط؟الموءبة

اَصير،،ناتتووابرا"عددحدالهدفىوىعماية،لبةالسا"ناتاعتروال!"
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ي!نشفهاله!اليزولا،لةإإتاا"ناتتررالفو"!ن!ددكااةالنولافىيوجرءا

...ئاتهاوجزالذرةأصرارمن

علىزادتائا-الأرصيةاالعناءسكلأنالَانمه!لياثهتالذىل!ن

ادةاعر،"ت.يزنماإفى،بر؟!اتَةاوتل!ذرات.نبمي!ؤ:!ون-المائة

.ذرة،فىصالذرىالحددبنفاوت

وهو،الوا-دةالذرةكاقالبرولوناتلاعددهو،اذرىاالطد،و

...حدةعلىذرةكلفىالإِدءتروناتعددءو

نا!،توالبروجموع:وهو،الذرىالوزن"بتفاوت،فىا)ةظا"وت.يز

..الواحدةالذرةفىتروناتوالفير

:منساويات،مةشابهاتوالذرات،ذراتمننةمكوثناتال!وجمغ

ةيهاانواة:والمداراتاتريمباوفى،المكوناتوحبمالشصفة

يديزولا،مداراتفىبراتما،إ)عتروناتإحددهاو"ولها،ناتبروتو

الةجوملهاو-ولشهسكا...ءهطاتطهةات-جءتاتراالمدهـدد

من!يهومااللْهخلقكهةيةأو،واتصطادبعو؟لأرضأو،والمىيارات

...تاتءلكو

ا)قرآن:أ--من511كلالعلم

اطديض،الهلمذا"أينصولكن،الآنالدلملهيتهوالذى!وهذا

والموادالحضاعرخا)ققولمن...اطديثةوالفاسفة،اطديثةواطضارة

عشرأربمةمن،و-!ءابالنْهصلىلهاتماْرسولهعلىأنزله،،الذىانكبروالأ

ا!دير:الحايمقولى؟الإنسانبرلتدو،الحلمبرفلإ"د...!؟اكمانمنن!!قر

اأَذِى!يردقَدِىهعَلىصوَهُوَ،افىُنكُبيِدِهِأَّذِىاكَتَبارَ"

0001اطديئةالفلسفة-31)
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اكَفيُورُ!يزُالمحزِوَهـوَء-لإًأ!نَُأ!عُلِيَبحلُوَبمُْوَاررَثاةَادَؤتَخَاَقاَ

4!ةَاوب!نْنِالرضقِ-%فِىتَرَىئاطِهاقَاصَمواتِصَ:عَءلمَقَأئذِى

البصَرَارصحثم*11فطُورٍستَرى-ك!:البَعَرَمحَارْجِعِ

كا.سَيروَهـوَُحاسِثاَالبَمَرُإ)ءَنكَيَنقاِبْصينِ+ر

.(،-1167الملكسورة)

:06111نسيوسورةفى-بحانههوقرل

الأرْضفِىذَزةءخةطَلِثرَئكَءَنبَحربُوَمَا..."

ءِ،الئمماَقَىئرلاَ

سُبِبن،كِتابَفِىإلأأكبَرَؤلاَذَلاِثَ!أصْةَرَوَلاَ

-.يحصيهَاللةالذرةمنوأصةر،افهخلقفىتفاوتفلا

وحديثا4قديماالذرةعلىم

نرنعاهو،ئبقلاز"،الذرىا!دد"أن:الآناعرفقد31إنثبم.

،(97!وسبهونتسحةكامولذهب"الذرىالهددأن-كنفى-،(108،

،تونبرو،ابخلإخو؟،ذهب"إلى،فيقالى،يلقيوجمكهذايوكل

."ئبقالى،ذراتمنذرةكلمنكاوا-دإلكترون"ومحهواحد

باهظة،ليفالىجأنرأت،اطديثةوالملسفةااطديثةالحضارةو)محن

...مجديةوغيرمرهقةالعمليةنةكوئم

ذهب،5إلىالانيلهنحوحنكاالذىثهقالى"أن:العجبع!يبمنو

!ديم-من-بافمل،ولهقد؟وارمبوالإرهاقالت!ْلافلرلا

اتل،با،وحو،الزمانمنمضتقرناعشرأربمةقرابةمنذ،الحربعلاء

الحملياتهذهو!نتكاهحيانبن"جابرثتمكاهمعاويةبنيد!بئخاد"
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وزد،نفيسةصءادنإلىسةاظبادناالمهلتحوخماوغا،"با)صنعة"تحرف

وممما،الدنياأفياءفىإ!ناْر"أ21،وطاتءنا)-؟شيرإمدممنأدا-تركوا

ذلمث.علىتدل.

،الأزهربجامحةال!بكلثدكاية"ممااوععلى"ورالدكةالأستاذيقول

:ف"ما2صهفحةفى،والحاضرالماضىبينالذرة،:ءنوانهلابرث.فى

يختافكالاالذرة،لتركايباوصمةالحربال!يمياةيينكهبفىوزرأنا"

:مثو11نعرفهصا

بمكتبةتطوطهوو-،ا)دهـبزراعةفىالأربتي-ير،لهةفعظ

الذرةأنئلهاظةبهايهين،الثهرمنأبياتفىالذرةلتركيبوصهف-دمثق2

.مكوكباتحولهاتدورنواةمن.!كونة

ذلكإلىوصلواولحلهم!4مهمموةو!نوا،فلا-فةالهربعداء!نلقد

،الأولينَإلاكاسضُةيَنظرونَةَول...":تعالىالئْهلةولوتطبهقا،المياسبا"إعتأشا-ا

34الآية01،تحوثلاَافْهوِسئنةتج!َلنو،دب،ل!اللْهِلِسُئةِقَيِدَ!فان

.Proفاطرسورةصن

المناصرتح!وثلاحنأنهالحلمأثبتلقد":8،9صف!زقىويرةول

،،الذرىالمفاعا!فى"يهاانو"كاإلىناتقىوالتثو"لإضافةبمضإلىبمضها"

ومن،المرب1ةعلهويمارسهبهينادىماكان،الهمثريئالقرنله!اءتحقق-و

..اءنةالةرع!دفىمهس.ءلماكبلمم

وإن،ذهبإلىالى"بقتحوثل!ن؟كانواةةدالحالىالممرعلاءأما

تهم،وبقدرأينالأوهـبلمآمنواخ!مودح،ا)ناتجالذهبةهمهْتةوق4إت!تةكا

.-)كااءخ!ماليومىلمنا.،بقصور

*صل!*
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احرباعالاءعلىيدد"روئااونيزاولا،أ-*!رونا؟نق-5ماكلومع

زور-ايل!تكوأنيحاولونو...وا)ننيسة4اظ-ورإدنالمهكاوبا)!ةمة!

،ء"نةوكلخبهثإءلمرنكا،الهربهةاطضارةجدارءلى-وبهضانا

...إشة!دواالهفير-ةدنلمهااأو((1)!ت"،أو"ا):ة-كير"ءن

...وا)جميتارر،والماخيان،وا)فىش،ئارالا-ةنه)ع:أ-رىعصّةًو

الإِفاةيه:أصولهاإلىيةالاداطصارةرد

أصولهاإلىالماديةاطضارةلىد،اءده،اتناقيةيقاالَانءناتةسعلاوقد

بَذ4معلبولى،ادلإمءإ.4آدمتحالىنههِ""حاالنْهأهبطأنيوممن،نيةالإنسا

،انوعر-ضارةمننوحارصىقومماولإِبراز...الأرضكاقالخلافة"مهام

ىذوزرعونوعاددلمحوسن،الأحمقاف،و،اررِخر"أصصابأسدىوما

نيةالإفاص-القرونعلى-تهزفى،ماديةحفهارة"نبلونواوما،الأوتاد

وخالد،وهاصانوفرءونكاوقارونفطانبنيهربثالمح!هارةقذمومما

الر!نمنبتوةيقٍوءوعدنا..صاندىوغير،-بًنوهـو،وتلاميذه

كا.القرآنمنالماديةالحضارة"فى

ةاطصازههذتم؟اوشادءو!ذاو،الهوىالىثدهوهذا:صهاحبى؟ل

أيومأإنسانبدعْمنوا؟ست،لمجادحفهاراتإنبم!،للوادحضارة5ى

اممن!13و...عا"ؤبلومنعادٍقوم"نإغا،تسةفادأو"تعادُحضاراتإنهـا

-زبه-وهو،والإِ-مادبالرئاهةالإِأسان؟داطضارةصقنألموهذاإن:لونوية

...أالإِنسانتتدمعلىودإيل،الإِنسانحضارةمن

وكأن،الإتانءن!ومتعه-قإلىما-،عا-،فىلهإنا:لصاحيىقلت

...نسانالإِء*ىيفهمأ،ذ!ثثقوونالذايئهؤلاء!نواحدأ
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نهانيةالإِ-ليرإلىاقي!صإذافانالإاطصاراتهذهتةخأنيكلكن،نمم

بى)،نز-االإِ!.ةرلاو"نتاال!،إس*ادءلىلةاوستهوكلإضه"ن-اةال!كأ

الأمن.ناطةءةيةأصولهاعلى،الإِفانفى.الإتا،-فيلتءنتةْ،سغَأن

...نلأمااوراتقرالاو.

ا-لهم:أةوكلنإىاماا-نونا)"شلح

إنسانكلفىأ"رقإ!أالهاالة-لحءنونإن!ؤلاءةل:حىياصط

،%ا-اصق،كاويروش!يا5"فىا)قنبكأنتةأحرأنيومو-+ادة"ز،نساة"تهإ

،وضرع،رعوز،ر2و.وءنتافدأاكلة!ل!،تهءماهوءة"أوبالنا)ءانسانإ

أنفإيئ،،هووها...لماءامبا!ناديةفسخةيةوالإِأ-ا...بِروسخير

النوويةللأعالالضظرىالأ-أصقدمتا)ىبيةالن!"نظريةصاحب،قسه

(م4691).5-43669-ةفىتصرخاطفهارةلهذهالأع!روإلمم!د،برماَ

،الر-القتلابنادقارصاصإن،:اقزبلتبنازين15إطلإقءنددث!ور

اوصاص،د:دفاعأداةالدبابةإن:..ا"دنتقهلالذرية!لالقناول!ن

..الحضارةيدصأنبتطيعالذىادلاحءدلمدفاعوبلةإمدير*رتلمالحلمدكن+و

الأرضىاتحتباطانيءالا-حماءفىولا،الحلمفىولا،ال!-لمعفى)؟سدفاءناإن-

011كااموالةفارزوا)ةافى!ل

؟القرآن"نثبئا-رأولهته5الإسلاءءنشيما!ا-ذوق،قانثتال!وليت

وليماس،القرآنءنالقرَانقإلا)"ساطقيقدفاءناإن،:معنالقال-إذاَ

كا.بالإسلامإلاكاأالحاجميعَادلإمُتممَّوإن،الإ-لإموفىافيِسلامءنإلا

وأةصتوا،خلتاتستوءمثرقهيلماالىارجحوا:ثاصاءي"مقل

شومن23-ومزج!أالأصواتاوصليزو،حوتوماادكأدةالأممءسفاتلى*!
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الاقيوراتشاهدوا،(م5891سنةيريناا5هـ)1377سنةالأولىجادى

ءلما"ذكرةAبييه.يقدم،أLtIويمأصءلماءاربمءن،فياباولينوس"

عا)ي!؟عراغود!-هـموا،اد-دةالأهـمكاح!رتيرهرثلددا!ثاإلى،ما!Lا

-،دولة44منلماءا3529!دءرويهشأ!ا*اااءءلىءنغةير2عدءنتاوومذ

ياتلولاالهلموميميةأكادأعضاءم101و،بلنوجافئة"شلةمن36مض

-162و،ةإةدنالماا-؟ء"ا؟4ء"فى،زءثلملأ"135و،الأمرجم!يةادتحدةا

عاهطءءن535و،السوةيتىالافيطدفىالمرمبأكاديميةعضوا

...وغإرم...وغإرم...إلهندالطبيحة

الموفينلىالحلهإءفىنلا:نصهدالىوا-زفسفىديردوادكل

تراربءلوف،دولىاتفاؤالآن!قدبأن؟ءلمحيزابأطا:أدناهبأعائنا

تنشر،النوويةالقنابلتجاربمنقيربةكلإن.فوراالنوويةالقنابل

الحا!ءنم!نكلةوقالإشهاىالنث!اطذاتالحناصرءتزاثدأعبئا

جميعفىالبشريةال!!نات)صحةضررأيسبب،الإشحاعمنزائدقدروكل

يؤدىأنثصأ،من،كاالبشريةالبلازصا"لمركزضررأيسببو،الحا!أنحاء

الأجيالهفى-سيمةوعقلية"سديةدهيربيولدونينالالأطفالعددزيادةإلى

صالحعلىالههـهيئحرءثمالإنسانيةفىإ-واننانشاركإننا...اقبها

الأ-طارنحرفكحلماءأنناعلى،الإنسا!ابر!تمعوخيرالإ!ريهْال!ئنات

،...محروة"الأخ!رهذهلجهلخاصة-ئوايةن!هلغومن،ئمةالفا

يةالةوفىالأ-لم!4د!:بهلَةاكايصتمباولمج،!ورالدإن:لهمقلثم

:بةو،ت"253صهةمحةفى،الإنسانو-تقبل

توجيهفىالملائمم!نهاالأخلاقئشنلل!اليومالأوانآتلارر"
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-،دلةالح!لدولىانونالقامالأح!اولال!دلبمقيضعالوقتءانلقد.ا.لمالحاشئون

(إغرآناءدطثيئاَيقرأاهـتهو،الإ-لإمءنثشاَيئذوق((لنجهـإو،أيتو

فىالم!ئمكان!ا4ا)قرآنهالأخلأق)8شغلالأوانآنلقد،:ءمةالقالإذاً

."بماالاأاصااإسهدولن،أال!اثثونتوجيه

لأ-كا3أالمادولكأضعلمقتالوِ-إن"قد:مهفااث!طررذاوإذ

ا+المادولويحمال!طلمىا)-لامإسةةروان،الإصلابمو!نون،نَالقط

.3ب!هـاإلا

:ا)قرآنمنادلاخ

،المذكرةرفهواالذين"ملاءمنآلإفالدشرةلهؤلاءقل:صا-ييا

ء..ب!كمطقواأوبالا-ءتجاجسبقومالذيرنالهلماءمنالآلافوك!رات

هذ.صنحتمالذترأنتمألستم13وأنهتجتمحم!ا-ترالذينصمأألسم:لهمبل

البرفىالطاظتهذهتة-رونالذيئأنتمألستمأ؟صهتتمز؟انو،يةااطضهارة

وظهر،البرفىالفسادظ!رعلىأيديمالذيئاستمأةتمأ!أقدمتممماويديمَباْوا)بحر

فصلهالآنإلىتحاودونلستمأ!؟ماكسهتموببحض،بونقيربماالبحرقايفساد

ا؟استطغماوئيا3َ!االأع!832هنظيرعنرطانثللابلكاالقا532نيومااليور"

نسبة*إلامنهفلاطتفجر،لميورانيوميىالطها!رام!لكفجيرتقدمونألستم

فاولونألهتم!؟وقدمتمعاتممابمضوهذا(235بوراةيوم)الألففى

ةاأأالدمارأساحمةابفكارفىوتفابقون"المغناطيسب4الفخاخ"بةاء

تميرالنْهلمرضاةهذا!ولتحويلتشطي!ونألسغ...كأ)أتوفضموما

فعلاآإنإةعا؟بخهاورأه!وسصادثهاوخيرهاالإنسانية)!الحفى،النْهأرض

...وفيوتم،يديمع!الإِنسانيةوفي-،إعإاللْهأحسن
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نهافي4الإِأرحاممنةط:تمماعلىسمراتٍقوسعزَةفىَفذوقواوإلا

تاأقومنتمدمرماعلىشراتآنسانيضإتدسليراةدوزروإلا...)تم!وأه"

قىجعو،أةوعحالىنز!رجهو،ربمإلىترت+ونلهإع.!انم-ر"و1الإأها

تاطاظاهذهو،أ!-."اابر!ودات!ذهجمونتوو...إتاة؟بمإليع

إؤسادإلملأ؟والأرضالسىواتاقخاوءرءاةالإة-ازية-ثرإلى...ا؟ءارة

؟+خ!هـاطهءنهـا-3ب!رويموندهماز-او؟ابحرواالبرفىةسادولا،الأشضخق

.الأحياءرومي!ن)ولا،إط-اة؟-كانفيأ،

لهلم!،الزمانمنناقرءشرأربحةمنذرببمأةذبملقد:المدءأيها

رسلهخاتمعلىنزلهأاذىا؟يم1)-*ر4ةرنمفىورصهـياَءلناأنذر؟..عرت-ون

الحافىِثنوأمادَ!ناويصيم،الزمانصيلحفىيدلمىالإةذار!هذايزالولا،الأءكن

:لناسئمرالدانذاالإِنصالناسأجم!اااحمحو+.تر-ءونلحلهم؟الدينمثوألى

ليُذِثقهم،الهاميأفيىِبمَسبَتْحاَرِالب!والبرفِىالةسادُظَمَرَ،)

.(04113اوومسورةمن).؟يرجمُونَلهطغ؟اعَلوُالذِىيحض

:الإنسان-ضارةأين

حضإرته؟الإِ!انإلىنرجعلا"نالأوانلقدآننحم:عما-بئتال

...الحالمونظإخ

قىرفحصرا)مربانالإفحضارةأنمن،يقولونفيمارأيكماولكن

بيين،الغربزىٌبأبزِّوا،لياتال!ءوافتنا،الماديايتإوالتزثن،المغاتاتعيم

،الأفلامفىو،الث+روفى،الفضونقهِ،ا)-!مفىرروالت!،إيات*التش

.ا؟نبجاالأو-ةلميد...الأقلامق،

فىصفلإس،واحدة،واحدة...جملبلا،ل3على:لصإحبىقلت
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شهـيازي!ا:زقل-"تإندلي:واحدةفىكاولاةيهْف!!حضارة"لواتةؤ!ا

كلدعيتفا-رةتفجيرات-يمازي"،وا-دةكلكاوقإتإنيةخسارة،

،إي!از،و،نية"إفاالإنسانفى-دءرأنتحاول.و.الحاءرةاطضارةفىإنسافىً

...سيادتهو6وأعمالته،،اخلاقهو

الايةسعلا،ببواوأمهولةإلط!كل"اجذكرثالتى!هذهءنراءدةو!

،"ئل!او:صااللْهل-!إلىالدءوة،:،نجافىعتاشةتإنفرا-مما،اءتابا!ذا

...والهاءةع!تنصجثم،اةناةث!اء!هاحدةواالَان!ؤتارأن)كو

بمياَ!هذهأن،ليةإشاإ!هة":ىءكلوقبلأولات!أأنيجبوأح!ن

قسأةوىوءى؟اطقيقِي،النةسيةالهفجيراتو!ى،الحضاريةاتإد!،اءى

كلبل،قيه"ءالمرو-ء"فىالإِتانقى!دسِالأ!م،ا)ةوويةلمادية1اخةجيراتاكل

.ءزث"ةنساالإِمهىيضءةقالةيمفقصوبمذه؟وحيةالِالقيم

بوناإ-ئخرزةخها،"وص!وفيكاريةاستهبروم-يع!ؤممإكاءذاوفوق

ءيةالةودةبالإِرة-15ولةءاءنهـل،ية51حر-ةدءنالإصهلاموبةا)ءروةثادفى

فةمووما،دب!صااةذرافىألصيهوا)مدوانوعا..الإِ-لاصيةةوالحز،بيةالحر

...برصبد،يخ!فامفى-لإِمارةوااطضارةتنرعما)ى-بمأمر

سريما-وتدور،طتيانكلءلى؟قرادائرةاتدورأن.نبدّولا

تنم!ىو،انوالهدو-ةصاالاخءلىءتظلةدوعلىص-ارالأءرت!نإؤاجمحزمة

...روزو،دةسا!ود،زسا:!منالأرضثرزرظو،رأنبوواالظاثارآكل

!رتاجلاولملها؟الافاتعداسا!ثىءكلءقشةتماةل4عما-يظل

ضىءأىقشنناأن،و-بتمهيمهاويايصهاا-دةافإِن،ةثاتإنااءنإلىعميم

وراغا،منيةالهاوفىثىءىكلتردَّفقد،13موازتخةإنأصا...نجيرها
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ها.بوأدءةكصأقومةلإفى،ءنهاعلإلمثولا

المنوى:الاستخراب

خرابالا-ةنواعأءنأءطرأنا؟.-مونُ!ائمتهلممأنيجب؟لصابرةنت

:وأةول،((الاةوىابالامشضر،-"الاسفمارDنهيسهوما!وو-

ؤقدممةياسوهـى،الأء"فىالحضهارةميزانهىاله،لأنIاالغةا--خراب

ا)بلأددغةءلىيرقضىأن:ادتمرأكلالأولاءن؟نولهذا...والدودةالعثهب

را؟زا!سل...أ-لاةثاونهـاإيماوانميهَثعلىادةضاءلةشمحامع،نهادساو

ل-ثم،رثهأ!ا،ثقيازرأ!وغر،أزرثةياب-ةوولدكلسلو...نسزوو

وتروفرر،الأةيالتركبوبلاداًند3اوالهفدو-ل...ا،شتممرةآ-يادول

:الأشبالوحقالو-وشوحقالأةيال-ى...الاْشهالوئشاْةسالوحوش

المستعىزبا!4،لي،لضكاوءير،له!مبغيرهافوواستا15ْوروضواركبوه

..فتهاورطانماوحرو

تهلمها!،ءنئاالأءلمفىتهاكهف،!ارالاتبحداعتقلتالتىالدولفملثم

.:أة-ءر،وإراء،وأقلام،كةبمناالغةينبعوما،ألامت!ارلون"

المرصئوةالحدُةو!؟اكلمينصكل)الأجند!انماتنهلمذال:وأ-رئ

أ؟ين"-تهرتحينفاينغازةالأ-ة"البلادإلىإنتةيوا:أ3اد"فينوطابء،:لإلإد

...)أوء!ربممنوترابمةأدلاءوهناكهنانبالا!جاأمامليشتضلمواأم

يدى.بأوأثرءلممادفا!اايديروة؟ء-تغر.ثننهمأوطافىااءكونوأم

...ا!11جماالغرعلىهوىو،ا-ةشرة!نا

فيالمفنةوسفى*ؤكد،نحمإمهاو-ةبيةالااالغاتنملمكأيمإن:لةةوثا

05!هاتة!يروأة-ءرمةءور3سمةنوفىبئبتلالىباو،عصزهافىلتخ!م"هف
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بالتالهويمزق5وامهتقلالها،أوططض!معزةلاينالمفننوسفىويهدم

القيمالمتعلينقومىفىوبزلزل..وامشغضاءها،سهـمعروقوةوسممنةفى

الر،.-ية؟اقالمهكلثمقوَفىبا)تال!يُرطمو،ثارهاوآ؟الإِ-طمه"

يستةلأن؟عنلا،لغتهفىليَى-4أنت-:طخلاالذىلأن...وثمارها

..نيتإفإفىولا،-لمقهفىولا،دية"فىولا،تهعر،فىولا،ةءرهفى

يمكن.لا!إنه؟بلسانهأو،بلغفيهزّأويم!زأنبالتالىيستطيعلاليالذى

...نه،كياولا،!يهذا5منبشىءبتزأويدزّأن

...أ-:يو5ما)-صويزمرونصلونيُطَيئالكثيرفىىولهذا

.عربهوماكلشاْنمنويهِّونونويتنة!سُن

الا،ءةاظيى:ط،ونالجامهات%ربرىءنالمائةقىم:ورابمة

أكلالهمتضطر!!إذا؟صنواتبخمصىتخر%+بمد،لغاتمنيحفظونبما

يحفظون؟اءةةظون،المامالتحايميجىخر.نا!الأفىو،.!؟الاخا!لهذه

طجي!مت،.هؤلاءهؤلاءكلمنالملهونفىو،.!3إمدطملفاتمن

ءوضوطبهاي!تبأنأو،ا!اتب!ذهجريدةيئرأأنسنوات!مربمد

،الغاتهبهدباً-طا!ةرأأنأو،ايهإألتىفةهاباَكتايممقأنأو،عايه؟لُى

كنالما،،قرأنالبلادوصاعالوطىتصادالاةأيرضى،؟عليهيردّأنأو

..34ثمنوبلا،فازرةبلا،هؤلاءكلعلى

31ايغاتهذهتحبمفىالطالببةقوالفكررالج!الوقتمن:عضاص،و

لغته:-سابعلىألاش)؟الجهوداتهذهكلنةق%!ةأى-سابوعلى

يحمدِّلأنيربوما11الو!ةيةوترللقه31بيةالمروةوءت،)أالأصا""

الا"خماءية.والتربية!!الديأيةرالهوارفا؟الانسازيةطرفالمهمن
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باتاصتخراواغرةإلاصا!مةبكودات4يرا)!هافئ!ثم،!3الأخلاةء"و

.وة!رهأصالتهطا)بكلمنت!تلُّضاله"

الا*اتاةمايم؟4الميزا)فىا؟ةي!ات-نالملاتكنتبلغم:وساد!ى،

توالمشروط،يةا)ةورالانط!ظتمنبابأىحمسابوعلى!؟الأجةبي"

الافيشتراعية،الدراساتمنأو...!أالصضاعيةوالإِنشاءات،ْالتةررمهة

...1الديئه،1والمقوسات،الإِسلا.يةوالمكونات،الحربيةوالتراثات

التى؟الأ-بيةكاالاتصازاتالثمهية)ةورةبرا""ت!تاأنبمدخمهوصا

كاأجةيء-تمر5زي!اونر3أنةكايئوكلمدر-"كلعلىتةرضنتكا

ضمائياالهءرر؟ن؟وهل!اأكثرأوأ-نبيةلغةتميمباصم،أكثرأو

.!أرلغاغمأدنغممننها!يااكحرربصدإلا؟وا-تءكارمأثمخا"ثمءن

وتُرسلَهاالأةْ-ىَنبَذَتَ!طَمنْلا

نبَااذ--!ارأتبغةأث!هاًان.كةتَ

.اغ..-مةتاو...منةثاو...بحةساو

كزو-دْشرتكءنعفكِ!...كافى.:كفىثلاظحبىصاصهاحوهنا

الأجنبيةأالهلادفىLLلحممهلةاأليست2ضار-يةاتصالاتلناألست

المفتاحهىالهاتألي-ت؟الإ-،ءيةواللادالمساليننحىوواجباتعليناأل!ست

411المالمهوأطضاراتوالثقاظت؟هذادكل

ن!؟شلاولأنةا،ثورةنهيشلأذا؟الثورةمنهنالابد:لصاحبىقات

والأجنبى،الد-يىمنالإِس!ىرالفكرالحرباوطنلنطهِّرَ؟بالورةإلا

علىإلايتيلاالثورىا"ناءوا،الةورةبنا-من،اطدة؟لأنناالحزممن)نابدلاثم
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.ةواطدّ،اطزمو،والإِ-لملاص،ير2اظاو،ادمقمنسLأ-

ؤأكثر؟ذاككلوعلينا،وأع!رهـتا)تاصنحم:ياصا-ي

...أ!ولالهاتشهلوتكاد،و-"بددتتسعالخار-يةاتصالاتنالأن

...كهأا)ماتشملوت!د،!ؤايدوتتشابكيلأجةبيةابلأداقىمصالح!ولأن

وبمد،كدوتتأتتضأعفالإسلإميةلادوالهلمس!لينانروقاوا-باولا!ن

...أ!هلهااتشماط

منءذاْلثىءهو-المفتاح،!أ!هطينائناأبنا)كلالمغاتتحلبمليسولكن

:ذاكأو

..ت-لهذاو...أالمالغاتالمتملهينصئناأبنانمشجأنلوص!بإلاو

ووزراؤها:الدولطرؤ-اء-ة.أأنأولىَباب!ن--ب)وإلا

الممراعيتبادلونأو،بهالمونتتمهأو،يزورونهااة!االبلادلجيمالمغاتجميع

مست!يل.أنهةوقةناغولامجدغيرو!ذا.ه.ممما

وحافظبلغتهوطت"خارجت!مإذا،ولأ!ص"4إنفالىعيميكهب:مث!

...؟3،تجهإمرووبدثنهقيهسكالذىئيسبالرنياالدتتغنىلح...3ميتهقوعلى

متين!قوي!بناءًالمواطنبناءهو:ةظرىفىافاغاالمفتاحإن:ياصا-ي

اعتملفإن...نيتهفا!و،ةةافتهووأخلاة،،،يمانهإو،بتهووعر،وطنيتهفى

ورفسههوفيكون؟ء+"،أوفى،بلدأىإلىرناهصذ،لحالصاالبنأءهذافيه

...الفاغ3المفتا

تاريحهـ:مثل،ناتبامتحااطاتكااثثرهـم.،"لصثشطأقلتأو

المرص!،الم!صةلاتحميق:ل4Aو،تياراتمنومافيهإليهالمر-لالب!

اوفداالةوع!لونةمصفةوءثل،هـاتء3!نءكاايتةرعقدوما؟إليما

كل!يحمهِّلأنالطالبوعلى"..الحاداتءنبهتتىكرنوما،ايهمإ
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أرظتغيرفى،ا!تات؟يملتحايممدارسقيصعىأنولدولة'ات،لم!وإ

ئف،ظالوبهضامهإ-،اء-باراتءنترىماتجرىأنول!رولة...الراسات

.الم!ماتأو،الأ!الو،1

لكنو،واجبوهذا..محيحهذا...نحم...نمم:صاحبىظل

اكقافاتبميععلىالاطلاعوس،المغاتلتحميمالكبرىاظصي!ه4بة-ت

الاكبرىالمالمأ-داث"مهرةءنلهةدلاتملموكل،واطضارات-ا!المية

الاطلاعسرعةمنلهمابدلاالة.يىوفأوإ.والما..انجاهاتءنفيه*ما

.الفلسفاتأوالعلومفىمابجدْعكلىكل

بلحأما؟.فتينأم؟واحدةلغةتعفملهذاي!فىأرَ:لصاحبىقلت

ناكررَءثيرأأنيجبوءنا...أإاالغاتتمل!صءنبدلاأما؟.لخات

المايونفى؟و؟لضإتمنتحلمبمايحتةظالألففى:عفنقولفاتماحمو

!ا3وع،وبم،بمأالمخصمماتءنئخ!هسأىفىبهلمبمايقرأأنيستطيع

،والإذاعاتوالصحفالاَنا)حر!"الإعلامرسائلنذكرأنيجب؟

العربباالسانيومت!دمصإ!ا،الجهوداتمنتقدملماوتقديرلخارح!

،المراتعشراتونمثراتوأنهاءوأءبار،اتجاهاتءنفيهوماأالماأحداث

..لغاتاىإ!ا-4دونالكل:ثاوقيصل21يمفيمرفها

.اوالفلسةات،نوالفنو،داتالئقا؟،مأص!إا؟4ترينمه!هالمتضءنلىتةوخ!ا)ثوْ

ثثرجم،"!برىالاةأتمنلضةكلإنيقولونإنهم:ءاحبىقال

ثةافاتءنمابرلىيىعلىصريرع!اطلعء!الضةتعلمؤن،المغاتكلمنعريآ

.ال!ثرياتمنلبست؟يةالعر،وايون،وفامهفات،علو!

لض"ىابتأ؟اياتا)صغربند"الهر4U*اكاةتومتى:لصاحبىقلت

http://al-maktabeh.com



-rro-

أالجهات-خفى،ء-!وكل،تءركلبلساتىِّيدووىدؤالذى:رآنلملة

والأرضزيةالإفادامتماانرالد،به،ع-!صهـااللْهأشلا)ىاالغة5ىألإست

بميمفىالأةاتوأصق؟القرىأمفىاإتاتأم!ىألا-ضه!؟اسهوات!وا

،نوحمقو"اخلةوالذيئكاهئمود"و،ءاد"ملهوالاخاتومَهتدُ!3الورى

...أالو-ودذا5.فى

ومما،ابدود-د،آدم"ا-زو،كااطةيدنوح"لغةإذنفهى

،!موداتالمتكلوإلها،وأرظهاوأوعالمةات،وأبقاهاالاكأإتأصل

،ذ!ودبميع!اوعلىالغات31برن!ونأنلها-قالي،عايهاكو-ب

الإنس؟ْلهىوا!لش!د،الحالمينفىخالمع!زالقرَانوةيهابهـاأن؟-!موص!

يِثبحداشُفا-أ"،ءنيناؤاغيرُلكذنكرأ،وإنبئتظاهرنينءتاوحموا؟ن

!كااقِين؟نُواصَادِإنءظه

أيامأالعالغاتوسهتالتى!ا)مر!"الغةيىتأو:صا-ييا

أماوماكلتربمتإليهـاو!كااالمأءون"و،كاالى-ثدو،إفمهورا*

ماْمونة،رثبدةَالأيامهذهإذأنهيدلا؟،!؟والة:ونواكفافات،إلفا-فات

ونعلم،ءرببلساقةريدمافىلنقرأ،اتالمتكلءنا)ءربه"إلىكنز-م

العربيةالىفةأنالوم4إلىيخهليومن.!أالحربىبالا-اننريدماإيناءناكال

لسانعلى،بيةالهر،بلسانزابمع؟راطيرعاتالاَلاتأعاءءنمضيق

51321ت"فىظالاا)ئ؟ة!يدته"ءن:الفليكاثاءرإبرا!يمكاحازظ

:؟تءبةرأل!اتإمض،ءفهتت"--كنمنعثرأمهذ(م3091!

دماقىa"ءنالغواصساءلوافملءِنٌكاالا؟زأحشائهفىالبحرأدا

عداقىلقولأجزلحفمءَفِتُول!ىالشهابب!قمفىفىِمَوْرَ

اتوءِفابهآيءنوما"ةتُوغايةلةفاااللْهكتابو-*مث
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"رعاتطأسطءوتنسيقلةٍآمعزوصفِالو*فأضهيقة

لهاتر)أ!رامءروموءَنْعةًفِيأالهربر؟لأرى

خ!-ياقى؟فىربِوأْدَىثنادىناءب!بالغر؟زب!أيرطربم

؟بِرُواةِتةصللم4لضإلى-ء!مُالنْه-ءفاةوىأيهجرفى

فُراتِ.سيلِفىالأَفاءىدا!؟صرىفج!أالإِزرنجلوثةُءسرت

"يهالحالمإلىيرفظرغاإ،لنتينأولغةءإ!-قتهسالذىإنثم:-ىصايا

فارعأنءنتة!"صارءلهنأز،بد...م!نظر%!"بوو،صهاأمحا.لحتظار

!!اتالقضهذهنةشروأن،ا!ربم"افىإءجى!صيناإتربمينالزأهإلى

-كةمنبدلأ...ا)تضصصاترفووالمعاوعالةرجيعفىو،اتالمهشيمءلى

دةيقآصي!ا!ولالعالمتراثلةطتقدم...وءسهولة4ورسثوا-5"4فثيما

،الإنسافالتراثسلىلةمنبهإي!نقإ-كانافىوأ!مهلِففِّءمه...قاَس

الجنهاتءلايينمنهَثير11لادولةقيواةروبهذا...يم"نأوتقهحملهإنكان

أءباءتحىلودون،بأحدإضراردون؟اللغاتتمايمفى4،الميزاتتشهلمهاائا

الأجهبيةالاخاتبرقيرررةو"ونالذيئلماءوالهالأ-اتذةلأن،مال"-ديدة

اصابالإشرةوءونو،جيح!الزجمةأج!زةيتولونالذيئع،عليهاافطالإشرو

ءكأبىكليقرأوبهذا،لزجمةأجهزةإلىالتدريسأجمزةؤ--ول،عا؟ا

ا)تراثإحياءءنة!لإَ،أجةيلسانأىمنيريدما،صعرببلسان

الأجنبى.أتكرايمتقوو،بادر

،...يطولوقد؟طو-لزمنإلىبرناجهذا:صا-يظل

تءترضهالا،البناءةأص!يحةاوالثورة،ثورةفىنحن:لصا-ي!ه

ا-صجاالقضاءهو،إ.ورةئيمالروالهدفعقها!سهمل!قتهفى،ولا،زمن
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*..،ايغةفىالا-ته!ار":الأ-:مماراعنو2أ-طرومن،كهصارالاتعلى

!لاغينالقا،"!رشاتيربونعنوالطاءالأساتذةكباررأفوفليسارع

ا!والىعلىليقدِّم؟قي!!"فرعوفىشؤ!!،دافىةفى،صالغأتئذريى

...تما.ةاتو،قى-اتءنطجيممتماكل:العربلمسان!؟ب"المرلدمحته،

يعأسرإةقفِىَ،00تتابموأن،غش،أنو،قيندًأنلمدولةسُلىإلاّو

...والفا-فىلمىواله4!ةفىالثقا،الةوىالاستحارعلى

.!أالآنالاخابتهإيموالمالملأ!ثهأنوما؟صاجماقاذ

لابدنمم؟ئهاجواإ%لاصجم!يففىواأنب2:)مماحبىقات

.إمماجايتغيرو،التر-"زتمءكأ؟برةوالمةااص!المومن

أ؟لغاتإلىتحتاجألا3اباءماتكأإفإلىمثاتواله:صا-ي؟ل

فإنه،التر-اتوتلا-قت،الأءماتزرءبم"تمتإذا:عالصا-ةإصْ

نممت!لحتى...ال!ماءات،+ضعلىةاتللفرإلا؟ءهء!لإه:اتهناكيبتىلا

...+"الخاصلمحبراتإلآو،وسُصداتلاتٍآءنإليهنحتاجماكلصريهم

،خبرةكلة-ت!لحتى

انهمنلدّلا:جداقريبأَيمونأنأدلْهوندعو،ذلكيتمأنإلىثم

وْروالنخمهصافروعافىو،"االقصوىالفرورةصدودفىالبحظتتكون

قيعممىأوةرعلآىيم!نلاإذ؟الا--*نا?خمايم!نلأوالتى،لهانظيرلاالتى

محلها.مجالاأن

الخار-ية:البهثاثأفرادلجيع،الأصهنيةالممماتمنتكونأنويرب

.،"الأ-اللغاتجميعبئاالمالميةالأف!ر،،لأهـثاتاءلاااكةءقة1أتريمات

اطاتكرثوا،فيابرتوتخصصاو،إطاضووءداقر!!اماليةاش،ايراإنثم!ا.

(...بثةاطدالفلسفة-32)
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مغدالتى9فوالوظاالتصنيفاتأعبرثلى،ئفروظاوتصةيفات،ومماهج

شيد،الى"وأردى،ابهابوأ،رالمنصو8وفتح،11،معاوبةبنيديزبنخاد،

8.عل!(ئمينالقاشأنءنثيرأ3ورغ،بنيانها،المأصرن"وأ"ع،قواعدها

-الإسلاىالتراثمع-وأظمت،تراثهانسانيةللاالمربيةاللت"!ظت

..13وجد،نهفهخ!الأور،!

نءعليةدرجاتعلىد!ول،الأزهريةأبحةطتوا:صاحبى،ل

.)3الأ-نبيةالجاكلمات

الأزءرإن..ربكالنْهتقِوا،عهلاثعلإكأ-لمث:)!احبىقات

ادى:الرا؟ثنعلى:فقلث؟توإن،الإِسلا!ىا)يراثمعلىامالؤَؤو5

أ!لَّى.الهاؤ-حدالتىلرو-يةالو،ءيىالمنبموهو..والحرب

2يمو،الدينه"الح!م؟خ4الهلميةاعهبةاهوصا-يياالأزهرَإنشتم

..منهإلا،اةي!مبشهادابأ!لىامااتمترفأنإصحلا،ايةالحرالع!م

..إليهإلا؟ز!ههالمتخصصبهثاتأ!لىالماير-لأنث!حولا

..نيشهد،جميع!والمس!تشرقون...نفوتريهجميهاَإيونوالنر

عدية؟تدرع!يحصولبدثاتأبمائه"ن،الأزءر"يُرسلأَنأما

الموادلأىتخصصأىفى،أ-نبيةجىاء""أيةمن،جا-يةتخص!ماتأو

يبتخمِة!ذا..الحربيةأوالدينيةالهلموممنفرعأىفىأو،الإسلاءية

حقدعن،الا-!تع!اروأذيابالا-تعمارمن؟مهثودوئدمير،مقصود

...الإصراروسبقالترصدخ،أمهدالهءلكاموإءوتدبير؟ءضراوة

خُمس"امهرأنبحد-الإدىينالهسر1)ةرنمما4فىبحةعرأعلنهاوقد

أنْأمسكيوم،"كروصردايوالإِنجليزىالاسةماراهية2ُ-الزمانمنقرن
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داممامصرالاسفمارفىيى:قرأنيمن"لا:و،ل،الأزهربابعلى!لمصض

..كاالقضا?لميمعامنبدفلا...اعتاباوهذاالأزءريخ!ها

0013ءسةزفىالإِفيلميزيةالحلمعمصركاإلى"كروعيحضروقد

نأوعا،ا)برتطانيةل!وولةصيدأصدرهاعلى-ثمأنإلى!افيوبق،(م)،8839

دراسةوجهل،الإِسلاموء!،بيةالهرالغةعلىيقضىأخذحق،الىمامتولى

مسهتمر.كثرمنأمدرتفىصمأظو،يةالإنجليز"بايةالمدارمىفى؟ثرالعلومأ

،،قىثوأ-!"اءالشصرأميربهعهودمابهضإلىأ--معأناوبحسبة

.(م7091)13255كاسنةاهيمإلمعافظ"النهليطوشاعر

:قالفيما"شوقى"لهقالقد

...رسلاءا*بالداهـانكزعأتشئهدتْالهلادِءنرحلتَلمّا

كفيلابِذَثبخِهنكادواللْهُإكُأاالنْهِء-إ!ءنّيناإنّا

رسولاالإلهعندمتهكنٌزحمدٌبرءدٍدبئَ!ىمثمن

ر-يلةهل،يرهتقركافىكر:عي"كتبهءاإلىبذلاثبثير،قىثو"و

،...اله!ر!-ذاثمهإحمانلاءددينوءد2إن":ة؟اققاوالذىطحام

.الةرآنوهرر11وقيهيدالضينقي-إيميوءىو..الماهنوا)-:ابالىيووظا!

أتف!بم:حيلرميو؟قالة؟،"طةظ"مالهوعا

!داَآادةولَم!مرفىوأ-دإتَ-مفعداَاله-لإدَأصمهإتوإنك

...دىالىإلىسبيلقضا!علإنا؟أووإنه،المغاتأتمَعلىقضين

مُجممئداةيهااطهلحا%فىا؟رأيضامَضاص:اعالودَبرتقر،أودءت

،ا!دألافىالقبرأغضإتإنبُلنفضننا!و،"انبى!ابئَد!بهاتَض
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الأصبي"االغاتأد%لالذىهوفالامهخمارإذأ!للهوليا:صاحبى،ل

)يةضى؟هرالأزتح!طمطولالذىوهو،يحهاودبتهاعروعلىليقضى؟ءصرإلى

..ا!إ-لادثاويقيهاكل

،ءا!!!.زكاقالذىو5ت!ارالاس3000%،ةمم:يصا-يقلت

وابىد،أ!ارىاأفمااإلىوزحاق،الاةتةاءفىوأغرت،الأزياءقjو

الةةاةجنَبصض"ن...والأة-لمرمالأقلامفىَ!،الحارىوالثمر،!ارى

...والشحراء،1)كت!ابِ

نتاكههرطرائقإلىالمؤمة!نءباده4قدنهنهحا-5اللْهوإن:صاحبىيا

:(571ءئدةلىاورةس)فىنهسبحاةيةول،لحذروم

أِمبماوروا5َُعُْدِتاز-ذُواالذِينَاورخذولاآتَءُوايئَالذ3ِسهـاأيَا"

إنْامْهَأَؤاِجاءَوَا!ةسُاوادكُنارَة؟نا-لحُْمِنْأ!ابَاأوتوُاأَذِيئَاينَ

.،رئُؤْ!ةين3َكُنْة

:(13-58102دلة121سورة)آخرفىنه-بحايقولو

النْةعَتَب8َا!ذآّينَفىلَضصِكَأوولَاُوَرَسُالنْهَونَيحاد2الذِينَءانكا"

للْهِر*يؤْاتجودلاَ.!عَزِةوَِىالنْهانوَرُسُلِىانَالأَغْلبن

نجناءَمُْأأؤ4!ا؟انُوكاَوَؤَ،لَهُوَرَسوالثهَحادّ!-يربئَ-الاَ-جم!اءكأ:"موا

.،،..تهُمهعثيرَأؤ،صَفغاإخوأؤ

نءئارالا-أذنابإلىكلنتها-بحاةويقول

:(913-38149انهاءاسورة)

أَلي-اَإَ!م.عَذَالِأَثالمنافِقِينَبَثمر"

فىالخادعينوالمفاؤةكن

يَئخِدُونَالَّذِبئَ*
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ا)مِرةةَإدطادِرة!مٌكِأْدَلَبتغُونَا،ا،ؤْسِةجنَدُونِصِنْأؤلِياءَالبهَاذِرِفيَ

.((-يماَللْهِ

زيّنهما!)يرنازالموخَةتْبهو...حق!هذا،للْهد21:-يصازال

منالأزهريبتىو...وأ-لاةةا...أقيةانسا!إفسادبهاعاولوو،إ-:*.رونأ

3!لههثاتباية*لمقفيما،يرالتطونونقا،أظرو-3"

تنظيمإعادة3بشأ6199دة"301رقىالةإنون"ءانه:لصاحبىقلت

له،؟نةيماللأزهررةالةوبهءَصسنَتْالذى:"يثهإعااقاوا!يئاتالاْزهر

حلاوقد...إ)!يهالسل!وهيأت4كثيرأءهإلضط،علب4وزادتاَوكلة!تهكهثر

جةطا-بهويلتوى،8يرالتطونونظ":وءطلمقءإيه،بهتتمثدقأن3ابمض

ا)ةطهير.أوالتحمايمفيو-نة-4فى

ويمْطع،الأزهراعلىتطاوللسانكليكضُرساذىاهو:ا)قاةون!ذا

وأهله،4نة؟!يتمهلة؟خصوصا،ا:4!-ءإسوُ-تمقدُّيدصء

ومذكرتهممضروعهقدّمالذىوهو.ء.والجا"ماتبالبمثاتيتطقزمياأو

-ذاكإذ-الفىلآوزير!ر،الةورةر-المتر-لالإِيضاحية

،اقانوناهذاالجلسفقرر،الأمةجمدىإلى3رزهتءودالدين؟ل"

95138صت،الهرممن22فى،اةاءمراعبدبماليةالجهورر!؟سأصدرهثم

-ية،يضاالإ"الىحميةتهءذكرئةنقحاتىاوهو...(م1691سنةليهو5)

:فيرأبما

قوالإصلامتاريخوفى،الملمختارتئعظيمبدورالأزهرقاماقد،

لخةووهط.المصورتوالىعلىا)موىالكفاتاريخوفى،الحروهـ4زاريخ

كيانناوقىطيم،عليناوالسيعارة،إنالا-ةباالهاولاتكلوجهفىشاكأة

.-ىووالىإقوى
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الجامحيهوالتقاليدالجامىالنظامأساساالأزهرفىاطيةاالةإليدةتوكا

بين-اعهيكن!وإنأ؟الدافىجاء*،أقدمفهو،الدنه!الإدفىكا!

...ا-ةامهجاءأصط

اَسياو!نإةريةيامنكثبرةبلادفىالإسلامأورُشغالأزمر!لمومن

الأزهرإلىالخناة"الأممبموثو؟أت،الملايينثمراتالمسالينءددأرزاد

المصورأقدم!نذعصيرةوشهوب،3ثثرةببلادءلإ،ةتاقتوْفى-ببم

إليهافىتسبونواكةسب،فد-ه،.يذلكالأزءر31اكة-بقدو،ايوماإلى

و5وصار،يهةوالشريرةبالمةيشلقماكلفىارأىهورأيهوصار،احزاما

الإسلامءلموبمأ-رريطلبلا،والنرب"ث!رقفى1)كبمىالإسلاب،الجاصهة

ومغاربهاالأرضمشارقفىادلمينقلوب-ةجهولا،الأزهرقطرعن!لأ

."هرالأزغير،المهرفةأ-.اب!نإيزودإ)يهأولادميوةدون"مهدإلى

أ-ضهاةالىص!4المذكرةهذهفىوجاء

الإصلاحءشروع-ةريرهاكانإلىان!"يخاالتىالمبادىءأسامىوعلى،

:!ىء3إبااوهـذه،نونالقاهذايتضمنهالذى

وأقدمإ-لاءية،جاءهكبرأليظل؟يدءع!وأناالأزهريبئأن-أولا

.اخرباواشرقاثجاممة

-صت!،سمةأ)فمفكثرأ"نذكانكاإظلأن-ثانيا

..."والهروبةالدين

نصه:ماشهالأولالبابصمدرفى؟ءة"د،كانفسهنونالةا،أئا

ءفظعلىاكأتقومُاا)عبرىالإِ-لاميةالهر:،إث،او5الأزهر-2الدة
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الإ-لا!يةار-الةأمانةوتحهلُ،وثس.وتجاي!4وإراعت"الإس!ىاالراث

البشر،ة!مrفىوأنرهالإس!مح!قيقةإظهارعلىوتعمل،الشكلوب!sإلى

الدةحاقاناساأءا)نةساحة،ر،نيماة"المأمأوالأمنالةوحمة،اطضارةورقى

للأءةوالفكرىأءلمىاوالتراثالصرإيةاطضارةببحثتهتم،؟والاَخرة

رقىعلىوتهمل،ولمقيدممانيةالاءأ-اآطورفى"مربأثروإظهار،الحربية

نيةنساوالما)ةو!ء،والأهدافتمع21وخدسة،ونوا)4الحلوموتقدمالاَداب

الىأىوأصعابباط-!ثنا)هرلىوالوعالقسلاكطالمالهالموقئويد،الروءيةوالقيم

"...اةرآناولغةقيوالمرا)ديز"ةوالثقاة"،الإصلاءيةلشريةبايضصل؟

الأزهر؟نونا)فاأْ!ففاةدإذن..اثصسِ..اصعر:صاءيظل

دائم!--الأز!روية!مفون،ةة-م!مأين!هفون،الأزهرأعيعلىالفا؟كنوليت

الدينه4والة"آز،الاءسلا"-"بالملمتتملقماكلفى!الهطأنحاءجميعمنفالبحثات

ةإن،4كاهذاءداوة؟،الأزهرإلىإلا"كونو)نت!ن!والحربية

.الأ-رىالهصاتشأنسأص!ا،الأزهروسن،الأزهرفىالبعثات

تدورأ-4اإ،((4إعتها"أرجاءجيعىءثنيهبكهبصاحىجالثم

تانءثدودوء"أهوظل...إعمقفهاأرة!اومن5-درانهاعلطإلىءثايهءلح

نءاتادرواا-؟:يراتجمع،نادرةاءاعىةاعثبتكأرىولكنى:كهلب"إلى

.ا؟والمستشرقينليينالغركهَب

:اص،ا-ي..:و-دهللْهوإءد،ولىبلاتثكرا:لصا-يةلمصَ

نأللجأهديصحلا،؟،الجاهديدثإحةالأس!،أؤأمايدفىاعتب1

يةتحما!إ*الميصحلاكذاك،أساحتهاجمكلدمزوهووإلاءمرع"يخوض

وا)عةبإحةالأَ-ودةمةداروعلما،ءتبه"صءزودوهوإلاءيداج!
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،المطهـلوبإلىالو!وليمون...يبالةصوودقةالهدفإلىالنظرإص!مو.

ية،الأزهرؤغيرالأزهريةوالبهثات،المغاتتناولقد،القريبحديثأداموما

الأص!"بمضلخذ،4الإس!مهالحرمفىأوالحرلسةالمنةعرمفىلكخىءص

أ

اطم،والتمايقلكوسأقىك،أنفسهمثنبوالضرالمسةشرقينمندرةا)01ا

:3عنهمنأخذفاكيف،عجز!يؤكدونأ!همبنفسك!ترى

ءنوانه:"آربرى.ج.ا"الدصورألفهكةابهذا-9

(م4691)53615-ة"؟لندندافىطبع،،نيونالبرثطاأص!ت!ضرةونا))

صفحة9فىمؤلفه)قول...كاالوي!ىالدسوقىعد"الدكتوروعرئ!

زممه:ما

فىالإِ-ساسورةيقةالهناءعملدة،التركيبيهْعبقرب4الهروالط"

!و،ادفاحمها؟روقبهلمةكلأمدتها،تحدلالمتكاداتردءةوذات،ءلحوقت

فهى،بلفظهالنْهصمصةثرا)قرآنفإق،كاءازأداةاللاهو-.ةاكظرو-!ةمن

هادرا-"با-ديراَءو!وطصارتكهبذلك

الن!وءياديئفىبيةالهراالغةيحدلأنبحالإستطيعبئخرأدب"نايسو

أصلمفؤلإذا،الاخوبةالدراصةفروعوكل،المحاجموتدويئ،الهلإغةوعاوم

ياضهياتوالِوالف!م!4،والفقهالاهوتاءممرتالغزيرالأدبذ!هذا؟!إفى

كألاشاواثلةدبلةألفة!هصعاىيزيدثىءا*رباتراثأنتضحا:وا)هلِوم

.،الحربالأد!جموعالغربءأبظمحظملدى

:الوا-دبالحرثنصهما1،112،1.صف!اتفىبقولتم

إلىذدههوايئالالإِةدامورةLا؟-ذو!كهطاء""أبض!وهةاك..."
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الشرقنةدياماعتنقواأنإلىالم!اَلج!3لوآ،بدرضم4فهلهي!ثرواإكهـق

جهودمإلىمدينونفينالذيئالمبشرونالحلاءمأودئك،جزئ!اعتناقاَ

بأعاءسفحمالاستشراقفاريخإن..الثكرانمنعظيمبديئ!اكلوزةة

..،؟انالالمثموذيئ

الوسطى،القرونفىال!ربعندفي"تار:الفلكعلم"وهذاكتاب-2

والأستاذالقديمةيةالمصر4لالجاءهالأ-"اذ،نوكردونا"ا)حهإ-يررأ)فهالذى

93295سنةالهظى؟روما"ءدينةفىطبعوقد،9إثطالهفىبلرمبجامحة

أ؟"الأفاضليينالأزهرعلىثةائهعقبالمةاالماايمهفحةفىيةولم"1191"

نص":ءا،والملماالغة

،الشرقأولفاتءنأورباىالباثونالمسنثرةونأفناأفاءتبرو"

-جراوهغ...بلادمازيةوشءر3!ؤتارو،بهـماوآد،مزرا،ءو،مداضمواعهفا

منالا-تفادة؟كنناأندون،ا)-*-ب؟طالحةإلااالغاتتلك!+دةاما

فىصوزوأءبحنا،أب3واالممء:ل!"أناصارلمة2باو...تكنالوطثةءاد

،عليمامثابرتناوإلي"صتاصرفخ،ينمت!يررهابروفىو،يئمترددبيةادش

لاخاتاذتاسوأ،رد3سةو1جامعةتاذ-أ"م-ءيردالفر12هذو-3

-لااية"آخابكاالذىأخرخم"!ولرءيسكاه"ثم،!هامدور؟!تفىالث-!ة""

51353-نةبلةررن3-لفورد1فىالمربيةباإخةوطهء"،لاث!رستافى،الإفدام

قىاث"فىعتابوالإ"ثاتإ-فةبالةالخاصالة-موألف(م399ع)

..،م3691"35595-نةشةوالتروالنشرليفاكأ؟نةطهلح،الإ-لام

قضىوقد5:نصهماس!23الصفحةفى،الإ--لامتراثد!فىيةولى
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ذه5منالقايلإلايتذوقواألاالعرببلغةالنربأءلءنأسلاةنا-ول

نفسفىيقولقسهالمؤلفهذاأنكاغ...المفوعة."الخصاطياة

أفىمنفيهزريمنالذىالوقت-بع!-يرنو!!:4372بصهنضال!بإب

!لمهلمافنشرأننناقذرإذاو!ى،الإ-لاءيةافدة"اتاريخ)!ضب

أورلافىالم!تبنحتلففى،ومة؟ث"الخطوطاتقمودء"أبحاتمنب!

عبينافإن،المطبوطتهذهيتداولواأنلاملاءوقدِّر،الإِسلاىاما!وا

الإططةإلىالسبيلَالمسهبةُوالدراساتاظا"،الأبحاث!يىءحتىنأ-طرأن

،...الوامع.داهاتتناولإ!اطةالإس!ب"بالفلسفة

جحة:الص!الإنسانحضارة

-.الاستعمارإنه..الاستعمارنه!..أمسك..أمسك:حبىعاصاحوهنا

...لعروبةباوإلا،الإ-لامفىإلا،بلغتِناوإلا،ديافىإلالظواللْهلا-ضارة

ا؟الإتانحضارةنما

.إزسانكلحضارةإل؟-!ارتناىوهذِاتةنا..نحم:)مماءيقلت

الأرضعلىثىءكلوحضارة،-ضارةةىءا!إن:،يصايا

؟وعناصرهشية"ذاكدنأوأن،وظواهره%واهـرهخ!"ثهترأن:!

.و؟رهوسلمهزوء4زىيترقىوأن"له--لمىْوما4ءم.ة."خةقأنثم

:ذنةتهلحضار،الإنمهانبهتيزبكلاتهجزنمأإة؟الإِة-انحفىارةأدا

؟اعرهأوونا"4زسا!؟لىيىُؤوأن،بواطة"و.ا!رظودهوثفبَصسةأق:!

أرضه.له!ارةربهبدبادةايرقوأن،أصلامن-طُقوما"لإزء4يرةقأنثم

بالنسبةبِالحبأع!بِمنصالأرضءلىباطضهارةالإةسان4وءا،ة

...فىالأركاءئاتلجيع

http://al-maktabeh.com



-347-

ويدخ!ا.تاتا)ةهـافىويحىارلها،ابراداتفىاطقهارةياعفالإزسان

؟نات!اصليوافى

...ظتهـاطااجوا-تخر،ماظواهراكةثافلأن؟الجاداتفىيبدعها

.نهانالإِي!متطيمهمما

تتةردلا!م!...أهارثما!و،15ءَنماإو،تهااأله!لأن،تاتالنبافىولهايحاو

.الإنسانبه

...أنواء!اوئساسل،أبمَثاتنوُّعَ!ن؟اطيواناتقىويبتض"!ا

.الإة-ان4بطيةلامما

وقئوء،باتهأطلو4كثرة،الخرظتسلاالىكافاتا)برقىوبكلقدار

إبداءنلمجزهقيدر؟لهاالحضارةصةلحءننسانالإجمز-كون.."احتيا؟3ا

.عا؟!اوتحةيق؟ءتطلباتها

نا:ساةالمماط!ابئصخءنز-انال!برز

وأظ!ر؟أقوىالاءنساناطفهارةصخءقاللإنسانبرزيكون،وبهذا

لمًءمنقِىَأووء+ا،نجرأوتةدمأوأثمرأثأوالإِة-أنشاركمه!ا

-"سه،ولانة-"يخهقأالإِة!نلأن...رةلىأوةؤىأوانط!ثأو

،ألاَجال5ىإن!و؟الاَدىاةوعاتَ!4ولن،4"ت-شأ"داًبرزقوأ

الوأ-داللْهمن،الأصالءكاط-اب!وإْءاو؟الأخروىالبعث2-4ُرولن

و)قدر،القءنإلافةءد"لأُالإِأ-انطضهارة؟؟نالدِّيوممالاِثِ"الأحد

-ضارشه.عقده،يكون،،4رءقالإأ-إانابت!اد

إليم-خلمس،بمرإلىاارص*و:الإنساناىشيمَ-او،فانإكل"فيا
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بم:رقول،،ةلموبما-ذوقوثم،زيتمنساإبل،ا-عحضار

لميريمثم،ثئمُيرِتعُ،.عرَزَةنم،ءلمَغُْاذذىِالئهُ"

وشَالَىسهزرَإنهُ؟ثَىفيهـل!ذَلبمصِنلَقحَلُمَنصئرَكاَئِممِنهَلْ

3(..لروأامن-ورةعلاية.ا)هـثشعُونَكا.ءصا

صِنْتَدْ!ُونَا)ذِينَان،لهُءوافامن!هِلءَضُرِبَالئاشَيُّماأيَال!

بَابُاذ2امإ:لمُبء33و"الهُءَ*واا-ةوَأَوَ،،باَذُيَئلمواالنْهَِأنهدلمودىَ

ق-الئهَارُوقدَمَا*بُالمطلواطابُاضَهُفَ"نهُوهنتضقذُ!لاَ،ثَيئئاَ

.74(-73122اطج-ورة).،ءَزِيزلةَوِىّاللْهَإننَذرهِ

لدٌاوَى2.زِلايَوهم!وْاوَإ-ةِ،.فيمُرَاائةُوا)ئاسُيهااتَا"

-قِّ،الثهِوَغدَإلث،شَنثَاوَالِدِهِعن؟زفوَلود!ووَلاوَلدِهِع!ت

افهَءان*الهرلمورُبِاللْهِةعُْثض!ولاَ،الد"ذْيَااط-ياةُ.خُتَضُرفلاَ

ارررىماوَ،!الأرْحافىما:أُو،التيَث،نر!لىو،اسئاء"اء.لمفيبئَةء-

،َ"ءَر.?.صت.
أكلْهَان،تموتلمارْضىِباىفىؤذرىْوَما،كأَدالم!بُذاماةس

.(34-33131إقيطان-ورة)."خَهيِرُعلِيغ

الد"زْيا،الحَبَإهِمَّتاعَأنْفعُعَلىَبَه"عُاذهـا؟الئاسُيهاايَا..."

ه1ِابLَا!ثَلُءائه*ثتمَْا-دنَغبم!ائذَبِئمق3َعَيْ-وُرالَي؟خاثم

الة!اسُكلُ-أعِ!االأرْضىِنَهأتُبهِتجَطًفا-ا)-،ءسِنَننانزأَكاَءذْثَااؤُ

إفلُهاوَظَن،فيأتازوَ،فَ!،زُخْرُالأرْضىأخَذَتِءاذَا-شَّوالأزْ"امُ

-صَِيدا15فيًنيا؟نهَاراًأوْلَيلانَاأ:رلمأتَا!ا،عا-يهاقَادِرُرنَ!هُمْأ
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."لَتفَاكرُونَمٍلقِؤالَاياتِنُةض!لُمَذَلاِثَ،بِالأ"سِتَةنَإْكَأَنْ

.(ء2-09231نسيو-ورة)

بئبرَغركَء!؟الإتانُأي!إلَا":أ-انإ)عا:زلياصاحبى

.،رَكَّ!كَشَاءَ!اعمُورةأئفىكللاَثَصَدَقَاكَزَ-ؤظثَ-إَ-!الذِىيمالص

بم.A-6183لفطارالا)صورة

جثأصُ!نة،ٍمِنْ:إنَالإ-اففااإنا":الإِة-انخالققول،ةل

،شَاك!رًاإمال4اذ5َ-دَينناهُإ"اءقي!زاسَءي!نجَحَذنَاهُنَئتَلِيهِ

.(3-3176نفإالإِرة-و).كاإماعَفُورًاوَ

2:ب1ُ*وَلٍءَ-5فىالإفانَ%إقَت*ااَسةدَْ،:ة4رقولصاحيياوةل

أ-ْأنبُب!رأء%بَدًالا!ا0حتُأةاوللميَةُ*أ-فىٌءلنهِرَيئ"ِلَنأن.

2تايىَوه*أثمنِولضَة11وفِ"-كنِ!ثْر،ُبَحْ!ل)+َأ!ةأ--اهُيَرَ

.(01-0941اللدسورة.)،)أينَالنًخدَ

ئ4ِءِنْأطفةًفيُإْأ*س+دَىاُيزكَأنْالإِنْىانُ،أي:بُ

الذكَرَأوْ-ثْنامِنةْ*لفَيَ*ىز--*و،لحاَقَ،ءَلمَقةًكانَحم!ُ؟ئَ

."ا(،و.قىاىيز،أنْتلىليد14َلاِثَذَأليْ!*والأنتثمها

.(04-36175مةالةيارة-و)

كأير.و)؟س،اةطدراو-"ه،وإنه...بئرحمان-5:صاحبىل6

.بقادرأبداً

أ-كأ-"ثم،ص!رهفىقلي!و"بسه،ء-وعبصوت%كل:ن!س!أخذثم

نرءز.على،تر-من!اوعأ،،الثهإلاإلهلا5:يقولورأ-"يهمو!هوءمدوفى
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اطضارةإلىالسبيلَالاسورن"لكثير)قدإذن.وأمَىإفةق،لثم

ءلاجأ"نف!لنيةالإفا

:القرَانةساكامنلماطقةاطضارة

ياعماحبى،وقلت،كاامامناالمصحفداإلىصاحبىبيدفأ--ذت

.!.الثفاءكلبل؟الهلابخكلا)قرآن!هتافى

:(1179،82اءالإِءمررةسو)فىالةزةربثقول

كا....مُوأه!)ئِ-ئمَدِىالتُرأنَاهذَإن"

يايزِولاَ،!نَللُؤْصِوَرَضَ،شِفَا!ءُوَماالقُرَانِءِقلُنىُيَزِّو،

كا.--ارًاإلاَّالماصافٍيَ

:(09571ةسيو-ورة)فىب-انهلويرة"

الصُّدُورِ،فىوَلوَثَفا!هبِّمُرَمِنغٌمَوْءظَجَاءَبلحُهةذَها)ثاسيُّمَاأَلَا"

."لِدؤىِة!نَوَرَ-"ىوهُدً

بنذ-،،الأرصيةأ-ءئناتابمجءنث--يزانالإف:صا-ييا

ةئهبوو؟ئناتال!شيعءنةله،يرةهثزثم،الىو-يةنه6ابوو،نيةةساالإِ

النْهةإن؟وذاكهذاوفوق،الأرضله!ارةرلبماوءبادة،الأرضفىاللْهءن

حدودفىالمرفعلىوبالقدرة،وذاكهذاص)يالإدراكء!زه

...وذاكهذا

وحية،والى،يةالماد:وءن،نيةنساال!و،4نهااطيو:،نءكوّننهل!و

أءلوإن،أديةإاإلىاخ!درالىوءيةأملةإن،الجيعة-كاءلفىوحضارقه

ةية.اطيواإلىارذ3رنيةةساالإِ
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الإنسانيكتثف.أن:ىأربمفىنيةالإِنسااطفه(رةتنحصرركارهذاوعلى

.عبادةثهلىويخلص،خلاةتهيحققو،نيتهإنسا،ويؤكدحقيقته

ةفسِهِ!لىفانَالإِبَلِ":يه!رهاو"شهفىثستهءسأنفىذبيقته-1

..كاأ.قُئمِرورأفلاةفسِكمأفَىو"،،ةبَصِيرَ

51وؤو،تهناوو-دا،أصامميمص":وبنفسهنةسهمنيةعشفأنفىءق!قته

...النْهومن،الإفانومن،ال!ونءتوعيكزه...والهاطةيةالىوحة

أواود،واطب،الإخوةأواصرإ-وْقأ-ار"تهإوؤكد-2

أباَ،أو،كانزو؟:الإِأسانأخيهمعالتظركهِ،واكاون،والتحا!ف

نيتهةطابإت!يرثم...صءوسماأو،ئيماصمارأو،؟راأو،يس!ضرأو،أ!اأو

...الكونومع،خالقهمع

-أفماوحق،بالطاعةءلمّه"ءن"ق"يرا!هـ%نخا،ةة"و!صق-3

ص!!الحضارةولإبداع،وبالاسة!مارهلو!الهبالهم4با)-يادةعا"ب

ثركائهحقويراءى،واطيواناتاتات5والةبالمادياتوالترقى،الأنواع

.بالأخوةالخلافةفى

،دءي5وما،ءنهءط!ب!ومازبذل،ربهءرص!ياتهدعهاقيقو-4

،الناس2يموالأءوة،الأزض؟""اتجميحعلىلديادةالإ)شانيء5وةد

.كا"هذابروعلمبادةفا،والناسالأرضلىبديةاص!ووا

13لأ،الناسكلءنالأصإسىإطلبامم!"ا)مبافىة"كانت"ذا

:العزةربةول،الناسدص"نية)الإفالحضارةء

!نْواذذِبئَصَ!!ْ"%الذِىرفي؟نُماعهدُوا:الئاس!ُيهاالَا،

بِنا6وا)مَّمَاءَ،اثمماةِرَالأزفىَ،كُم)-*لَا)ذَِّى*تتَّهوُنَد،كُنمقَهلمكُنم

http://al-maktabeh.com



-353-

أكغ،قارِراكَّمَراتَصِنَ؟،فَأَخرَجَ!اءًاصَّماَء1ِءِلتَلَوَأنْزَ

.22(-2112البقرة-ورة)،ضلونأنْداداوأنْتُمْلِئهِتَجْحَرافَلاَ

المالمين:ربقول"د!ذوقأننسةطيعهذاوعلى

والإنثىَا؟نتُخَكوص!!*المؤْءِفِكنَتنهخغرَىا)دفإنوذَغر"

اللْهَإن،يطحِمُونِأنُأرِيردُو!ارِزقمِقمِنْهئمأرِيدُما"لِيَمْبُدونِلأ

.(-5155158اذاراياتا)صَرة.كاالمة!نُالةؤُةِذُوالرزاقهُوَ

،الإِنسانحضارة!أكا:مطمفيننقررأن-صاحبىيا-نستطيعوبهذا

وليست،!القرءنإلاوأ؟ست،%نالةفىإلالبت،وم!نزمانكلفى

.باقرآنإلا

النصير.نحموالمولىنحموهو،ءمفوامْه،وأقررناناقرر:صاحبى،ل
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لافىاابابا

ل!اجالفضحلا

والتورملم!الإس

.و"ضاراتياتا

عايها-نئاطاروالكفروالا-!تلات،ةيةالإنسافىأعمهلانالتو-يدوالوحدة

.آدمابنى!صةفى؟،الإِنسااالا"صرةفىاختلافأول

والتشريم.الحمحتى:ز.ةيةالإأساالأ"تفىإبماقانحرافأول

واحد.بشرعٍ،واحدصسِلمن-للىواالرسالاتتددد

وختامهم.ادكلتمام

الم!ص،مة.الأمةقبلالمسدون

الممصركن.!ن-لمونا،واألأنبه!-ا

يين+ارالحوونءوفرةك!حر؟بقينالسا-لالرتهاأصننقيودالصِّ-2

الم!هفي.ءنبمياو-لمعاباللّهصإ!ءدأ!"ثم-3

بدين.الماأول!اإص!يمنأول

.الإِسلإمولْىالحبادةفىالتفورهكذا

يف.أتحرواافوالافيرالتفرقبأسبا

.الأنبياءورثةويا،ا)-كتاب-لةيا

و؟له.الإِسلامتطور

ها.زة-ثرو،كاهاوترأتها!د!شأ:اكطورةهرظا

.المطورعونيذمنيدءيهـاتاوالا؟كرالثب!اتبحضعلىرد

001اطديثةالةلمسفة-133
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والتطورالإسلام

:وحضارات%لات

...بضلأفرحلمّا،بهاواستكبر،عنهاخُلقالتىبالأدةإبليسطَى

...بحلهلمّافرح؟فيهاواسضُخلف،عليهاخلقالتىبالمادةالإنسانوفي

،يبمرونلاوكأضم،و.عِظاتعِ!رتتوالىو،آياتالناسأعينعلىغرُّو

...نوبث-ررولا

كمكأو؟اتوالعَبرَالتاريخأذها!،اترحضاعلى3اصمآذتةةحو

...بمق!نولا،بسىءونلا

يئَائذِةعَاقِيَكاَنَكَي!َزبًتْخمروا،فىِالآرْفيوا/سيرأفَبمَْ،

؟الأرْضِفىاراَوآْفؤةَوأشَد،ءِنْهُمأكثر:كانُوا؟قَنلِهمْءِنْ

بالبَيما!ناتِ،زصُلمُئئ!لبمْ؟ءَفَئا5!.كسِبونَ؟نُوا"!عَنغمأغنَىفَا

ئُولخَ+فثز؟نوا؟مابِهمْوحَاَق،الدِلممِْمِنَعندَ!فَرِخواِممَا

نِي.كلَابمُت!اكةزَْلا،لموَ-!َبالنْهِناا:قَالُواأؤاَبأْسَماكأذَلما

قَذا)شِاللْه--مةَ،بأتضَااؤارَإطَ!هُمْإ؟ظايَنْفَصهُمْ،كُفىَإ5ْءُسْرِكِينَ

.؟ال!فِرُونَهُنالاثَوَخَسرَعِبادِهِفيخَلَتْ

(.AD-08214شطفرسررةآخر)

عليها:ئانطراعفرواالاختلاف،وفيهَالإأسافىأصيلانوالتر-ءدالوحدة

الخلالة،م!ةلىلبو،ضالأرإلىالسلامعليهآدمسبحاةائهأهبرلةد
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وغوائه،طاعةٍإلىءصيانهوبذل،وهَدَىعليهوتاباضباهأنبعد

:ال!زةربيقول،هُدىإلى

عليةِ،تطَلبَ،بهُرَا-صتَباهُئمميخَوىنجَئهُرَآدَمُوصَ!ى..."

!!اِيئ!لنميأفإئا،وّعدُيقٍابَبَهْضُىم!ِ-يحمامِنْهااةبِطا،لَءىوهَدَ

."ثقىولاَيَضِلُّفلاَهُدَاىَائ!بعًفنةررً!ى

.(123-121!02طه-ورة)

على:الةطرةءلىبدأتقدالأرضءلىأ"4الإنساالأسرةتكونوبهذا

وكلاطةيانوكل،انحرافوكلذلكبىدا"تلافوكل،واو"دةالموحيد

:بةاكتافىذدتةصيلو...يكز!أنبمدعلي!طرأقديهون...كقر

.؟والةطرةاه"تدة1"

حانه:-5ا+زةاربيةول

كِصَة!ولَؤلاَ،فاخظًفُوا3،!دَوا-أمئةَالأالنَّاسُوَما-كاَنَ"

ه،يخ!تَدِة-ونَةِ:،زِب3َر3!ةَلَؤُضِىَرَتك5َِقْ-بَقَتْ

.(99-أس..ايو)-ورذ

له:شأجليةولو

يئَهرنذ4ِوَيئَءُبَثضِبىِ"-!نَاةًااللّهُةبًثً،ا-دَةَفىَ؟،اسُالطكاَانَلا

فييمااخنتَلَشُواةِ؟الئاسِبَبشَل%س!مُ،،إطَقالكِتابَصَ.ث!مُوَإنْزَلَ

لَيننَهُم،بَغْي!ه-؟تإت11ُتمشم؟ءَءَاامدِْمِناوةُودُأذِينَاإلآَةِ؟4بفَاضوَ"ا

يَنهدِىاللْهُوَ،نِهِإذإاط-ٌءِنَزِيهِاء-لمةُوالِمَاآت"واالذِينَالثةذَلمَدَى

.(2ابقرةا-ورة132الا)ز.)،(1متتَقِغِاطٍمِرَيثًاهـءالىءق
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،والوحدةالتوحيدعلىوا-رةأص"لىالاُوإلإِة-افيةالأءسةنتكاوءذا

إيماغا.إلىيرةسربافانكلولا،15أفرادبينا-لم!فلا

الا"!ماعية،الأمةوحدهعليها-ةوم14)ئالأصليالأسسكانتإْفىطو

...زيةان!صال!و،عيةاالاثشو،أيةووالةءا،-4نُهلطا:!

.*.يحُمهِّلمونماخلتًط،!اظولج!ة

...لوندايقبءاونطكباالي!!هِّد

...نطلهوءأاكلاشتربالوادايتباو

..يدونير!أنسابال!اإ"مالمبوو

:اَدمابنى.قصهَز؟الإة-انه"الأصرةفىا-ةلرفأول

الإِةسانفرححين،الانحرافوظر!،اظلافصاد!صرطنول!ن

اللْه؟آلاهقد،شيطالةإلىوءال،ر؟ءنبَحُدَو،ةلى!اصهةلو،4بهو

.،.،51هوتبعواالأرضإلىأخلى)حنهو"

،الأرضعلىالأفرادبينالاختلافذا"ءظهرأولوكان

ض"فى؟اطق11،زةربذكره؟:الأرضوحطَامالدنجاءمابسبب

بالحق.آدمابزئ

وأراد،قربا"أوضرعهأوبزرعهردلّ،وث.طانهبمله؟ظبهإ!))بغىلما

..4.ساط!"بياطها"أخىيهعندينهرأن

"..والنار،والظلم،الإمو،الجزاءيلموهو؟إنذارو،وة!د،علمءنةقتا4

...الجهارالقوىالنْه!ابي!!فىبل

نيا.اكمئغيريدوكان،بالخسرانالدنيافىاللهطقبهولهذا
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.واقئىأءىأنهيظنوكان،اصجزوابالجهلو

الأصنَى.الحظلفسهرتًبةدوكان،والندملندا""وبا

برممنع!،تذؤفأوفهمهإلىثسارعأنيم!قمابمضهذا

لمبن:طاد

ءِن!لَةتةُ،باناَقُرْباقرإد،بِالحقآدَمَابنَىْنَجأ3َعاَيْمِ"وَاتللم

شَقَئلُإنما:قَالَ،لأقتُلئكَقَالَ،الاَضِ-قوَلَمُْيتَقبلأحدِط

يَدِىَبِباصِطأنامَاكتتُا-ئَِكَلَدإلى)سَطتَ!دِئنالمئقينَمِنَافْهُ

لمء1ء.،ص
تبُواأنْارِيذْإتيمةالمافِيَرَب"اللّهَأخافُافى،لافتكَاينكَا

ه!لِمينَالظ،ا8ا-زَوذ)كَ،ا)ثإرِأئروَابَصِن.*ونَذ،إكأِكَوَلإثمِى

فَبًثَ"الخَاصِرِيه!.نَةأصهنبَحَ؟فةَ:لَا0ُأ-04قَقْلَ.نَفسهُلَهُظَؤءَتْ

لَ!ك:،أخِيهِسَوْأذَلُوَارِىكاَيتَيَهُليُرِ،الأزفىِفِى،!حَثُابم2َىاههُ

ا؟اخِىعدوْأةارىِفَأَوَابِاخُرَااهَذَمِثلَأكُونَانْأجمَرتُالَاوَين!اًئ

.(31-2715المائدةسورة)."الئادِمِينَمِنَفَأصْبَحَ

وتدخل.أضلماأولالحلموأضهل،زاطماأولالحقلُزلوهكذا

أظ.الأخهةلوالثر،بالإثمالإأسانةذل،ماتدخلأولالشيطان

...وخسرفدمو

لوْ!هاإهو،الدينيةظرتهاعلىبة.ت،الإزسانيةالأعرةأنعلىيدلمما

،والإِيمانحميدرالهواالموبةيرؤكد،بالخ!مرانالشحوربمدالندملكن،نيةالأنا

...الشيطانأصابمإلىبشير؟

http://al-maktabeh.com



-؟--ه

نية:الإتالأمةفىإيكافىافا!كلأول

علىالأمةتكونتْأنبعد،الواحدةالأء4إلىيدبالاخلافبدأنم

الأعرةالىيتطر؟ن-قبلمن-والافيرافقالشقابدأ؟...والوحدةحهيىاالعو

...الأصرةؤكويئئلىأوافى،نيةالإ)شا

الناسينالولا،الاكأرافوأمشحم،تمكنَالاخض-لافألقإلى

:وا"دةأمة

ا)عِقحَابَصممُمْلَوأز،و!فْ-ذِرِيئَمإَشرِيئَالنبِيّيَزَالنْهُ"نجحَثَ

011كافِيهِااخْتَدَفوفِيئَالنئاسِبَيىلىصكُتمبِاطَقِّ

!التشريع:اطعحفية

طم"ا"ورةضراندبميؤ:اقهيتهووالناسبينء.الاخهلم!-تىيةإن

...و-ةهيتهالناسيين

....أخبيرح!؟،،.محيمام:الةاسقزو"طا،ا"نيموأن-بانيوو

الله:وصدق...إ!يرًاس"يما"الكلبزمامممس!

فط،راللْهُدِكُمذَ،اللهِالَى4ذكأُثَىء!ن4فِهاخْفَلتتُئمومَا،

لَكُمْ-.إ-وا!رفىِاتِالسصؤفَاط:ُ*أذِ"بُوإ)!ةِ،توكاثُعَل"

،ةِء"ثذْرَؤعُثم،أزْوَاج!*الأذْ*امَو!تَا-بمأزْوَأنْفُ-طئممِنْ

فىِوا!زَاتالسّموَأيدُ!قاِلَهُ*البَصهبرُ،اسئ!هِيعُاهُوَوَ،ئَىْ!إِ+ءِثل!يشَ

شَرَعيل!م8عَيم،ثَىجِمكل4إديشَاهـويقدِرُلِمَىاوِّر!َيَطسئطُ

بِهِ،َمئَينَا،ومَاإلَءيىَأؤ-!نَا،وَا)ذِىنُوع4بِو-ضىماالذَيئِمِنَ
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.،...فِيه7ِقُواتَتَفَشلاَوَيئَالأاقِيمُوأأن:وعِيسَىو"وصَىإنجر-اهِيم

.(31-21401رىالشوسرة)

واحد:بشرعراحدصسلمنوالرسلارسالات!تمدد

.وا،دالمرسِل؟المرسلونتهددو،أمةكلفىالاتالى-نحددتثم

وا-د.والديئ،الرساليةاليئاتتطيقمابمقدارالدينيةاطلقاتشددتو

بينايحم،باطقاللْهصابمن،عا؟"رصولصّمعالنْهأقىلو

...واءدرًال!تاب؟ةيهاختلفوافيماإليهمالمر-ل

إبراهيم،و،؟نوح؟اللْااصمافا!ممنس!نالمر4فيالإنساعلىتوالىوهكذا

وسلم.عاباللْهصلىءدهوءامهمو؟ن...ا)-لملأمعايهم؟وعيسى،وموسى

وكااي!ودية،،إبراهيمو!لة،نوحكديئ؟الدينيةالحلقاتوتوا)ت

.الإسلامءوتمامهاكانو...اد"والنصر

!والةوراة،بوروالى،اصشفكا؟اعتباءأقاللهأترلماوتوالى

.أقرآناو135تماوكان...ايهنجيلو

وخضإمهم:ادكلتمام

...النْه)عتابتنهيذاو،المحهلحمتطبيقماو،الله)ديئإيماتة:إ؟جوتحاون

وأصبحت،الدينىوءيماوت!!ل،الإيمافئالإنساةيةرشداكفلحتى

ودون،لمبيناادكتابمنإ!يرةعلى،الدينأبوابوحدهاتطرقأنتةطج

الدين،؟لإوءن،المرعهإينخاتمءنلابدة!ن...المرمدينال!صاجة

...الكتابإتمامومن

.و-!عليهالثهكدصلى:هوالخائم؟نوَ

.الإِسلام:هواديناوإكال

.القرَان:و5بالكظتماموَ
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بالحقةإليكَالكتابلناوَأتره:وأةإليائهرُصُلىلخاتم-بحانهالمرسلوَأل

4815(...،.)-ورةالماثدة.عايهصُهَيْىِبموَالكتابِمِنَيَديهِإ-ينَلماق!!!هدِّ

.انا!مرَ!نأقىلمااَخرفىجمحاءنيةنسالمنهسبحاظلو

لَمُضِيتُوَرأِممَتىِا،عايموَأ،-تُلَلحديةعَأكاتُالهيرمَ...كا

315(.المائدة،(.)-ورة5دِدناَ.الإ-لامَ

ادِّيئامِنَلَعُضَرعً":-:ءاالإن!هاؤيةلى-ول-.حانهكاقال

سُوعىواهيمَإبربهِصثيخناِوَماوَ،إ)ءبىَسناالذىأوْوَ،نوح!بِهِصىوَءا

.(31429رىالثو)-ورة."...ةيهِةُوا4تتهرلاوَتنَالذَاأةيِموأنعدسَىوَ

بهافْىأوحىقدالدينأنعلىتنص،ا)-سّربيحلمهلسر،الآيةوهذه

عليهماللْهءلمواتالمرسايمنباقىاما0،0والسلاما!لإةاعاه"عدر-لىضَاتمإلى

عداَلأن،بهوصّا!.قد..وعإسى،وموسى،براهيمإو،نوخ:أبم*يخه

...وصيةإل!ولا-وعهيةإلىيحتاجلاو-لىءإيهاللْهصلى

،"بالذى"و-!ءلم!يهاللهصلىالخاتمالو-ىجانبفىالآيةءثرتوقد

...صاؤوبهوءىوما،)يك!ةاأو-الذى،:،؟ا"ئ15لا4الوصنبجاوفى

ط!دا)دينيةامهلمةاكالة...،وءيسىوسى4و،ا،لياهيم؟وص"ة!وما

.وحدهوص!عليهافهصلى

بهوصىما:داالشراخأصابءنالمرسلينأولبنوحالاَير"إدأتوقد

هذاوفى،؟إليكأو-تنااذىوا،:والة".ينالمرسلينتمبخاوث!ت،-أفو

.الإ-لامحلقاتلجيع،وءتامبدء

الإ-لامسدلةفئنياالدأصاعتةرعائا،حبرى11ا)!مدالآيةذعرتثم
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.السلامعليهم...وءيممى،وموصى،إبراجمم:كبرىأ1

المسلمة:الأمةةبلالمسلمون

الحمدية؟الأمةقبلأنهنتبينأنْنستطيع،الي"هةاطْه%لاتمنةوروعلى

...ءسلمةأمةهناكتكنلم

...المسلمينمنجماعاتأو،المسامينمنأةراد:ناك5؟نالذىوإنما

المرسلينمعأالمالمينرببالتهصىيحالأإيكلاْوالمؤءنين،والمرسلينجمهيا؟لأنبياء

قالت؟ا)ىسهأوملك!،والحواريين،فرءون:-حرةثل

.(44127الةحلسورة).،الحالمينَربِّلنْهسليمانَمعأسلهتُوَ.ه."

...المسلهينءن:عايهمأجم!يئاللهعملواتالمرسلينكاوشجنوحدا!نا"دو

أشمين؟اللْهر-لوبجميع،ربالهالمينباللْهمح!من%ءنع!مأقيا؟نوإل!

.؟.المسلىيخماءن:أيضاالّا،ءة!نوبةكنإداءن

تكنلماظاتمةالهمديةسالهًالىلأر؟ظهرتفدادلممةالأمةغنولم

...عَلنتةد

المسدين:منوالمر-لمونالأنبياء-ا

وأن،المس!ينمنأنهيؤكدةالسلامع!4ةفسه،نوحث!هذا

نه:-بحاالمزةربتقول؟،الإ-لام4يهد

كَبر.-كاَنَإرقَوْءِاو/إقَو.4َظَلَإذْنُو-ةَبَأَءإَيغِغاتلُوَة

أكلرَ،ُفأخهُوا،تَوَكاضتاللهِذَ"لَىالنْهتآياتِوتذ؟يرِىمقاىِم3ُعله

!هرنِتئ!ظِرُولاَُةلىَّااقْفهُوثم،كةًعليئم؟ُأمرُلاىنْثم،وثُرَ!ءَمُ

مياء5َ،َءه
أررْواءِرْتُ،اللهِعَلىإلاأنجرِىَإنأ-رصأنت!3ْءِنْفَاريتنمتوَفإن
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.(73-7ا!01ةسيروسورة).((ينَاتلمنَكاُونَأ

و.!

ربه:ءفهليةو،السلام4علإكااظدإىبراءيمإ"هذاو

.سلما،صَت-"%صِنكاَنَو!،اذِئاينهنرَوَبّايَمُودِاهـيمُإبئرَ!اكاَنَ،

.(6713عرانلآسورة).،الممةشرِكينَ.نَ؟نَ

يغ!ماولذوله!االئهيدعوان،السلامعايعهها؟إعاعيل"و،براءيمإ،هذاو

امْهيبهثبأنويدعوانبلى،مسلةأمةيتهماذر!نالنْهيرهلوأن،بالإ-لام

وؤيهم:،المسلةالأمةهذهصن:يبحثوأن،4إ-لا4الأكاإساء.ليذريةء!

...أوةذيربثيراَكافةالناس...وادلإمالصلاةءإيهءداالإصلامرصولَ

،ا&لإمعليهما،إ-حقبنبيهةود!:أيضا1):اق4)اإنوا)هيمإبروهذا

لمابئيه!نكايعقوب،ويسةوْقا!إ،بالإِسلامبةيهصحم!.!واحدكلتوصى

-5-انه:فيةول،الإ-لامعلىيموتونعسا!يمامقو3ررليء%،الموتحفره

مئالي-قيئنارَ:إسا!ثلُوَالبَديْتِ!نَاء-فىَالةَوَاهِيغاذرخلَرإذو"

اَمة!يتنارِّذُمنوَ،اممكًمُسثلِمىَكنِواجْهَننا!اةةَرَ*الهَإيمُالسئهيمُتأإئكَ

الىخِيمُ*ابُالفوأنتإنَذ،ءَلميئنأَتُبْوَ،امَناسحَِةزأوأرِ،)ثَصُمىِرةَ

روالُهُنموُ،%لاتِكَعاَيخهِنميَتْلَو،سِنْممُ.رَ-+ولاًفىيخ!صنمانجحَثوَرَئنا

يرْغبُولَنْهالحَبمُالهَزِيزُأنتَإنكَ،و!زفييهئم،والحِ!يا)عِتابَ

نْيا،الفِىاصنطبناهُوَلهَدِ،اَقسَهُ--ة،َمَنإلاَّإبرَايِمَمِذعنْ

:ظلأشلِمْ:3بهشَلَهُظَلَإذ*الضالح!ينَإتَالآخرَةِفِى4وَإ

إَثنَهالمارسَبِّأ:-لىت
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اَ-كماصهْطفَىاللْهإلطبَنِئيَاةإَ:ةوبُوبَنِي!اهِي!ُإبرَبِهاوَوَحئى

ذإاءَش!دَخ!هعتْأمه*ءُ-ووُنَوأن!تُم.إلأءوُتُنةَللأَ؟ثنَازَ

:قَالُوا13ىبىَ*!دِمِنْنضبدُونَءَ!َ:-لبَأء4قَالَهاذ1ْالموْتُلَضهوبَحَفهَرَ

،ا-!أوَإلهآإص!ثوَإعَا!ثلَوَاهِيمَإبرَآبائِكَوَإلَهَإلهَكَنَغهدُ

.(133-12713البقرة.)-ورةكاثُتلمُونَلَهُن2ُوَ

و-لم:عايهالنْهصلىءدألمباعلدؤء:ينوته(لىسب!انهاللْهيةولوإذا

،ئ!مرَ!واكأبُدُوَ،وا-خدُاو،اكْحُوار:اةَوُ%يئَالَّذِيُّماأوَا،

،ه%!ادِ-قكاالئهِفِىار؟!دُو*زثفامِح!ونَ.!م)ئي،اضر.بزَااتَصلو

أِبي!صمْمِذ"حَرَج!نْادِّينِفِىءَ!خ.لَ-5َومَا،اصتَبَا،ُ،وَ

الرشُولُ)ي!"ونَاِهـدَفِىَو،لةَ!اذْفِيَئهاكُم!وَ،اهيمَإرَ

زسُاوآ،ةَال!!ا،اوةِيىفأَ،سِالة"طعَلىاءَشُمَدازُوتَ!وو،تَإَيكُمْا3.يىَثَ

."النضهِير"ذهنمَوَ،لىادَوخنم!ز،رووْلابمُو5َُبالثهِواواغةَ!.،الىبمَةَ

.(78-22177اطخ-ورةآ"ر)

يةول،لامالمصعاي!3ا!يمبرإبئإ-حاقبنبإعةوبنأصديقا-تبووهذا

وأبوبه:لإخوتهثهلأوجمع،عليهالدْمنبحدأن

،-ثَالأطَدِءتأْوِيلِمِنئِوىَذةَ،أثِاإأمِنَاَقَيْتَئِةدْبرَلا

سُسالاَ،ئِ!تَوَ:5ِوالآخرِياالدّفِىوَلِيِّت1َ،ضىِالأرْوَاتِاث:وَافأطٍ

.(21يوسف-ورة101الآية).،بِالصَّالحينَوأطةئ
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يين:،واطوارفرءون؟كسحرةبةكنالساارسلتباعأمنالصديقون-3

ر-ولأئمع-الوا"دالمرسلبافْه-حق!يؤمنونالذينهؤلاءثم

ن"يمرفونالذبئالمرسلينبجميع3إيمامنبدولا،أشميناللْهر-لمن

المسدكن،منأيضماأونيكو:ؤلاء005واللاحقانبقينالسا

أ-لاماعايهاوصى،فرءون"بم*ثمحين،"سحرة"هؤلاءوءن

:ةالهزبر،ل؟

لِبيِنَ*"تَانَحْنُئاإنغ.شاَلآ)،طَإنوُاقَاة+رءونَةُالس!رَثاوَجَاءَ

أنهإ،ماوَ،ظُ+قِىَأنْإكاماروُو.ىثَاقَالُوا*!!نَالمقَرلمِنَوَإر-*م.،ذَ*م.قَالَ

،الةصاسأ!!نَ-حًرُوا:نىةوْاأهـذا،الىقيُوأظلَ*المُلة-هبنَنَحزْ"نَ!ونَ

*ءءظِيمرسِض.وجَما"وا،!ءَبُوا:يزو

،يَأةِ-*ونَمَاظقيفُاصهىَهَإؤَ،ءصًاكَاقِأَأنىَ!ولَى!-بْناأوْوَ

،!+ةالاِىةَتُ،ءوا5يَر*ثصلَنَأوايمَإُمَا،ماَلَوَ.اط-قزَوَؤَلحَ

*يِنَغِرصَااذْقَدَ؟واوَ

ءصءَة.صلم?.!!

رَب!كل-كن1fَاصَاببِرَ"!اآ:لواقا*ثنَساءدٍةاهـ!!َوارئً

وَهَارُونَ*ئَوصَى

،غسٌه+ذَاإنكا!3آذَياح!مهإلنذةَإ"َصئمهآفِر.ءَونُقَالَ

ةَطِّ*!لا!،آَ:ل.ونَفًوفَأ!ئامَ!اا!ةنمَ-ُوالتُ:،4ِيةإبىِافِىتُروهُء-رْ

-*أبْمَهِينَصفَيَثَ؟مُ.لأثم،فٍخِلاَ!ن.مه-!أزرَصم.أيدِ

تإا)7صاءآأنْإلأَمِةئاممُ-وَ!!*كلُفة،بِونَتطَرَلَط!إزلَاقَارا
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.8!-؟لمِينَتَوَفناو،صَبْرًاعَد!ةاأووِغْئنارَ(تْناجَاعثاة!ضَارَ

(ي26-13171الأءراف-ورة)

ئيلإسرالنىالسلام4ءإه،"عيسىدعالما"ئونالحوار"أيضمهؤلاءوءق

ءخهم:يستيئىوكاد،نبَاعهوا،لبمايمأنلم

،؟اللْهةلىىِأثصَار!:قَالَ،رالكةمِنْهُم"؟-ىأح!زَلمَهصا"

ئُمئدِونَ*بالاواشثهدْ،باللْهِئاإ:النْهِتصَار،أفَيقُ:ارىسونَالحَوَقَالَ

.،ينَاكاهِدِمَعَكتنجنَافَا،لَسوأ.ا!ءمْناوا،)تأنر.مماآمنابًنارَ

.(or-5213هرانلآرة-و)

ادفي.من:وادلامالصلاةعايهمعدةبلاللْهر-لجميبموبهذاكان

اللّه،أر-ل"نوبجهيمبالئهنوا%ممن،سولإكلأتباعشيمكانو!طذا

المسلمان.من-كالوااللْهيرسلمنضبحويؤتون

ثن:المساهمن-يح!و-لىعليهاللْهصلىعدأمةثم-3

ويرهـيمرمهل،بالئه-ؤمنونجميحآوع،وسلمعليهالثهصلىعدأتباعو!ذا

إبراهيمبهادطالتى:المسامةالأمةم:و-ررمرم.المسلهكنمندائم!-.النْه

إعاءيلوإبراهيممنكل"ادعاوالتى،جدمإعاعيلوابنهالسلامعليهالخليل

...،منهمر-ولاةيهمبمثوابئر،:السلامعليهصا

وسلم.عليهاهْهصلىعداً..النبيبنوخاتم،المحالمينر-4:ذكان

المسلمين؟أول

الأقداالْهةلأن؟أش+منعليهماءْات!لمو،النبيينغاتج،ءد"أمأ
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-لالىبيحالمصدق،بمالكرالقرآنعليهوأفىل،اته"ا.لهوأم،الدينء

...عليهاوالم!مِنلهاوالم!ل،بقةاسااسالاتالىو

اللْهديئقي2،وفلا،وواظ،حق!مؤءنأوليهونأنمنبذلا

بذولا،؟مثونيومإلىنيةالإةسا!لىخ!،لاوةه،اظوو،حقما:افهأ!زلهالذى

."المسلينأول"هو،وسلمعليهصلىأإفْىيكونأنمن

افترةمن!صففى،والنبيينالاتوالرصلمرسلاظاتمر-ولهعلىاللْهأنزل

.المرَانمنأفىذعاالم!ية

،)27(انمل-ورةآخرفىأعنى،)46(منهسورةوأرإمين-توبحد

:قولأناللْهأصهُ،)7ء(نزولهاوقىتيب

ثَى+"كلوَلَهُ،حَرمَهاالّذِىالبَ!وَةِذِه5ِرَدبأعبُدَانْاصِ!ت01ُاد،

افتَدَى!مَن،آْنَالقُرأتدأنْوَ،ائتلمصينَءِنَأكُونَأنْوَأعِصتُ

المُنْذِرِيئَ،تأنَاانمافقُلصص!وَ،لتف،يثهتَدىةَإئما

رَبلثَِنجالىوَمَا،فَتَفرفُونَهاإلاتِهِسَيُرِي!3ْ؟لِلْهِاطَئدُوَ،تِ

.،نَشُرنَكَا

الأرنامسورةمنوالسلامالصلاةعليهممدرصلهخاممع!النْهأنرلثم

-وله،اوقرَانصرجمنمن(54)واض!صونارابةنزولهاوترتيب16ء1

أوائلها:فى

يطمِمُ،وَهُوَُفىِوالأزالشواتِلاطِرِوَلِئاأئضذاللْهِيَزَأةك"

."...أسندَبرمَنأؤلكُونَأأنأعِىتُفىإلى.،لمطحَملموَلاَ

و-لم:عيهاكْصلى4آخوهافي4وتر
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،ئَىةئ3ِْدِنمْاشتَثيماَواوكاَدِيةكُمْزرَةُواأذِيئَاإن،

بِاطتً-جَاعئَ!،يَز-طونَوالكلاكاَئغ3ِيأ-ثم"ُافْهِإلَىأص!ائما

وَ!،لم!صإلاًفيزَىةلَملأَُبِاذلمبِّ-صةِجَاءَوَءَل!،أنثَا"،عشرُةَلُ

قِيَمادِيهبم،صُشةقَيمءءشِاطٍلَىءأبئرَافى!دَإذئِفى5يظلهكأنَلاَُ

م!!كِلوةُ،قِىصَلاإنقُل.*كن3َثرِيما!ا!كاَنَوَما،ص-ءيماهِبمَهابرَ.لمةَ

أمِرتُوبذلِك،لهُكَضرِ!8ا*المينَارلبدئهِ،وممَا-لِىومَحياىَ

.،ألمسد!نJ'أوأنا1

ئزولها)58(وترتيمب،21-91139الىصءورةفىنهسبحاعليهأفىلم4

-ورة-11كاراكل"-ورةوبمد،سوربأربم،نحامالاْرةل!سوبدأى-

و-لم:4ءلمهالثهصلىرسلوخاتمطبيبهقوله

اُءِصتُلِأَنْالديخاَ*والنْهَءإ+!الةءهـدَنْأأهـرتُأإفىة+لْ"

.((اد-لىكنَلَأوأكونَ

،الإ-لملأمفىالأولويةبينوتهإلىأ،-بحاالنْهيربطأناله-بوءن

تماماَعىءبطةالإ-لملأمفىالترقىدرجاتويمأدن...ذا!3ا)ءبادة؟لوبين

ا)".وديةإ-لاصو،فهالدين!يهإخلاصو،دئهالحبادةفىالإخلاصبدرجات

...للّهءطها

لَأؤَ،-!عاث4النْهصلىشاصداءدي!ونفيمنهدوقأننستطيعهناوصت

العابديئ،أولنهلأ،.المس!!نمنوكاثم؟اكأسإ!ناوالنبيينآخروهوينإسل!ا

...و?لىَء-ودةٍءبادةعهئدَ:الئه-إقأءلولأز"

.أ*بادةاعبدوهو،الهبادءنعبدٌ؟عبدانامبدالأن
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.ادبودةعهدوهويد،المهمنوعبد

بدين:الحاأول

-ورةوفى،االمرآنفىالقرَانر-فلأن:العابدينأولأنهأما

السوروهى،ينالمابدلوأو5،والسلاما)!هلإةعليهعدأأنيؤعد(4)3الىخرف

62(")نزولهاترتيبلأن،هطسوربأرجالزصبعدسورةشلتالتى

يقوله...المسلينأولهووالسلامإمملاةاعديهعداًأنف!االلْهأكدوقد

الوال:أوبالولدالثهمعأضركمنعلىارد،اواحدر-ل!راتم،الواحدافه

المشمواتِءسبُحانربالحابدبئَاولُنافأَلد،وَللرحمنِكانإِنْ:"قلْ

-8-82(ا؟ا3الزخرفمنسورة).هـمىِةونَ،مَاالحرشَرمبوالاءرفعِ

قسها:،ارص-ورةDأوائلفىنهسبحاظلأنبحد

سبحانهُيشاهـ،ُمَا!نَحلُقُئِمالاصطَفىوَلدأ-ذَلمثأنالنْهُلرادَدوْ"

."القهارُارا-دُاللههو

فلأزر،...عبودةوعبد،عبادةءبد:اللهخلقأكلأنهوأما

غيرعلىيطلقأ،صاتسبعا)-كريمآنالةرفىذكرالذى،عهده،انظ

وا-صدةمرةًغيرهحول!نذكر،صةولا،اإِط،قِوعملمعليهالثهصلىممد

...عييمسورةأولفءالىقولهىلكوذ،ذلكال!ير3باالتهسجومع؟هط

زكريا.عبَههبكَشَ!"ِرَذِغرُ..."

والدى،أو"مصطفىأب"هذا:،كاممهطئعكءنأيتتقولكا

لك،ءهبئوالدو5الذى،الحقيقبيكأءنقيدْتإنأما،،مصطنى

معكيدلتأأو،به!ضأو،احمهءمرفةيريدلمنإلاباحمهتصرحأنبصحفلا

(...بثةاطهافلسفة-124

http://al-maktabeh.com



-037-

...اعهذكرإلىعءإ%،دون،والدىعافرأو،أبئحضرفئقول:...ا!رينة

عهدهإلىحى"ؤأو:وسلمعاباللْهصلىعدعن،لربنا...الا"علىاكلومْه

مط،وا-دةذلكمرة!،وورديا"زكر"عهدهممد:غيرعنربناو،ل.،أوحىما

فيهكلتالذىكاالحةيقىءبده"ةثووصلمعليهاللْهصلىممدعنأما

أطلقكاإذاعهدهل!لفظلا"ن،ءمهالأعميذثرأنيصحةلا4والبو-ة!بادة

...والسلامالصلأةكامليهمد2،إلا،ينصرفولن،ينصرفلا

مما:والنشرالهكريممراقىأرقىفى،مراتصتخسآنهفىاللةكررهوقد

ق!مَىاالاالمسبدِإلىءاِالحرالمسجدِمنليلاَبحبدهأشرىَالذى"-بحان

1الإِصراءرةصوأول).؟...حولهكنابارالذى v).

...).كا...ءوج!لهيرملوأالكتابكبدهعلىنزلأالذىدلْهاطد"

.(18ال!!فرةسوأول)

.،نذيراًلى(لمن)ياكونَءبدهشَلىا)ةرقافىَنَزّلَالذىتباركَ

.(25الفر؟ن-ورةأول-)

.(93الزمصسورة36،الآ)،000ء.دَهُب!فاللهُألهسَ"

نهةَخماروأ*أىَرماالفؤادُ*ءإكذبَخمهعهرربأوإلىحَىفأو"

.(31-15301محمماةأسورة)."31يرى"اصكللى

كد،ءبده،علىلتفى.كاعبده،افظيها-روالتى،افىياتالاَكلهذهو

...:ءرء!االهثرةهـذهطولفىوتفرقت،م!فىوهوو-لمعليهاللْهصلى

القرآنكافىعبدهداءلى؟ءبدهد!)ةظالنْهزأُينزِل،"إد)االفترةأما

العالمينرفييأص-يث،(9-5771اطديدسورة)فىواءدةصةإلاس!

:،قو005مهينومجةفرادأأ:ةقينمةيئبرمةدشمينخايقفواأن:أجمحينالناسَ
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لذينفاةيهِ-تخافينَجحدلحعااوأةةو،ور-ولهِبافْهِآءنوا"

باللْهِزؤءةونَلا)عوما*كبيزأ-رٌلهمهوأزفةوامنبمنوا%

"مينَ*قمْءؤةعن؟إه!قمأخذَ"ثقدوهـعأاِبرتولتؤ؟يدءولُسوير!

النورِ،إلىالظلماتِمِن-3لهخرِبيما:اتِ%ياتٍعبدِعلىيمرلُالذىُهوَ

،.رءيمٌءوفررلىَبماللهَ،إن

...ا-لإماوالمرلملأةتمءدعاء"لاظا-والى،بمبرالةؤ!نولرسواةدعوحنحم

و-دهافهى...إ!ههة"اوهى،قةإ!رفىّاوهى،تمةالخا!أ!افوقر-التهلأن

...الميناله؟!دةا)-15هاو-دةيما،9،ينالدميوإلىةهـ4الها

.".اد?لةو!،ا)شا!لمةوءلى،ا؟اء*"مطأص!افوقدءوتهولأن

..هارالمانبىخالىهادةو"دمياوةجها..يب!هونيومإلىئمةاالةءدهأوفغ

طمانآنوالةروالإسا،م،الةرآنوهماالإِ-لإمطودء!تهرسالتهولأن

اللْه!لام!والةرآنولا"ن،اللْهعهد،أد!نا،هوالإ-لاملا"ن،-الدان

الهالمين.ءيما-حادةاو-ررهيهة;...النْهرساطخاتمءلىأنزلهالذى

:مرات!سالقرآنفى"ناءَ:دَة:لهةو4سهحااللْهنزلأكذلاث

ا-لملأماعايمم؟بيووأ،اردود،نوح:ءبأساالاةظهـذاةيدخ!اصاتصثلاثفى

"د20"إلىإلاًينهمرفلامطاقاالاةظذا5ءجاتإنعيوفى،"ل!ءكية7طها

..."نيتانءفى"تانإشاو،وسم4علهالئْهءلى،اطهإب

.،-رَدُازْمجنونرواوقالى،ناعهدَاإوؤ!كذ"،نوحئمةهلمهمقوبتْ"كذ

.(45الةمررةسو9الا"")

كاأو"ابنهُ%،افيئدِاذَدَداوُناعهدوا-كر،يرةولونَصاعلىا!ر"

(.1V/TAص-ورة)
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.(14أيضا38ص)سورة..."نادَىرئهُإذْبَأيولاعبدَواذكر"

لاةالمهعا""لحمدالاتنصرفانلااالتانالمطلققانالمدنيتانتانالمرأما

فا:،والسلام

لةانر،طرَيبٍفىكنتهم،إنْ!...رَئماعبدواالناىُأيهايا!

إنكضماللْهدونءِناءمشهدَوادْعوا،صلامنبسورةفاْتواناعبدِكل

.(21الاَيةابضدأ?نالبمرةسورةمن22الآية!!كاقينَصادِ

ولمر-ولِ،،خُسَهُدلْهِفأَد!،ثىءءنت:!تُمْأنماواعلوا"

باكلْهِآمضتمْعنتمْإن5ْاد؟يىِوابن،كينرالمسا،ىَاليتاو،بىالةسىود

ثىهفيعلىوالنْهُ،الجحانِاكىَيومَالفُر،َنِ-ومَعلىأنزلناوما

.(8الأاقال-ورةمن41الآية).كاقدير

"ءالقرَانقيردفىلم،الوا-دلافرد،الوا-داللهمنبالعبادةالأصأما

رنبيتا:يماتكراتعي-سالسلامعليهمد2إلأ،هُأ!بُذ"كاواعْبُدْ"ئَبصرية

بكرَفِيَد5َِ-بَخءاةووُنَ*؟اكَرُصدْا!ءيئُنَكأنحئلَمُلهدوَ"

ثأ.ايَقِينَااأ)-كَ-ئَّرَبلمثَاءصبدْوَ*الئا-رِرِيئمِنَوءُنْ

.(71159-99اطجر-ورةآ-ر)

إئكالنْاأنْزَءائا-*اطحيميِزِا"زاالنْهِن5َِايهِتابِاتلتحَعز"

...+ا!رإلِصالدِّيئُلِئهبئ.،أَلاَالا!لَهُكأْإ!هً!فَاعبُدالثهَ،بِاطقِّالكِتابَ

.(9113،66-3الىص-ورة)."يئَال!ثَّاكِرِ"نَوئجنْ،فاعبُذالنهبلِ،

اءنطَبروَ،فاَ-ثدْهُ؟ثمااَفيءَاوَفىِوالأفياتِاذموَربْ"
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.(99عصيمسررةءن65الآية).3صَيِشالهُآَ:لمَُل.5َ؟ئبمابدَلِهِ

و؟ءَكَ،ادًكَزؤَ؟ِخإثماسهُلِالر5ِأتبَصِنعَاَيكَممىّكا"

يؤْ!:ونَْلاُلِف!ذِبئَوزُل8ْنِممُؤْ!!نَرَذيخرَى"َوْءِظَاطق"ههَن!ِهفِى

،!فْ!تظرُونَإناوانْتَظِرُوا8طمِلىنَان!ازَةعُمْصكاعَلىَاصلوا

فاغبدْ.كا4ُالأعْيصحَُ،زاَ!،ِوإ؟ضوالأزاتِالس!هوَءبفودلْهِ

91(.هود-ورةآخر)."آضمكُنكَأَابِفاؤِلِبكَرَوَكلَا،عليئهِوفيلو

.،يمة"نزلتَفىا!كااتإراهـذهصلى

:لإسلامافىودةالمهاف!راةطوااهض

فيناللْهذكرهرسولأولو5؟1)سلام!إء،كانوح"يكونذا5وعلى

وهو،الىلامعايه"دءداوجمولون،((ناء:د"لهبةوالمرسإكنمندذ!رم

ه"وءَبْدفا"،"عَبده،:-ولهعليهاللْهأطنقالذىوحدههـو؟الرسلضاتم

اغبد،دابصيغتىالأمرلههرد1الذىو-أ4عاثاللهصلىوو-ده5)اب

اظطابإنعانو،إكا"الحاعلىتفياتشرولهي!ا-.كراقرآنكا"افى((ادْبده،,

...نسان!يهلإ%4يتوالإلهى

أ+4كهالةرآنفى،اهْهعدأالذىسأوءلميهاللْهصلىو-فىهو5إل

.؟المابديئأول"

اقْكرذرسولأولهوالسلامعليه،فوح"ي!ونأيضماهذاوعلى

آحروهو،و-!عايهافهكاصلىعد"ويمون،"المس!كنكلن"أفعنه

-سبحاة-افْهكدأاذىاو-!ههو،النببِنوضاتم،%ز!االمرصلادث

كا.لمخبدالحاأول"و،"ادفيأول،:ألة
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تء:لامالإ-وفىا)+بادةكافىالىطور"يهونوهركذا

.والسلامأصلاةاعايمما"عد،كاإلىنوح"

يستنبطو،المتةلمسفونويتفلسف،المةكرونثةممرأنيجبوهكذا

...لفونوالمؤءا)هدطإستدلو،-ثونالبا

إدءالَأؤ.مماوَالمُؤنِنُونَُيؤْمِةُون5َِنمُمْالحِلمْفىاؤاسِ-ونَلكِن"

هـالنْهِوالُؤمِة-ونَ؟ةَالرونَوالمُؤا)!!لأةَجِىينَوَا%قَنلاِثَمِنْأشَلَومَأ

أوْحَيناكاَالَيمكَثناأوْ-انا*ظِيماءأ-راَتِي!ثِمسَنُؤْلَهثِكَأوالاَخرِوَاليَوْمِ

إسْرقَ،و،إساىِيلو،اهيمَرَءاْالى-يناوأو،بغد!والئدكنَلُوحالى

،وسُليمانَ،وفرُونَ،يو"سَوُصبَوأ-،ىوعِيما،باطِوالأب،يًضقوبَو

وَرُ-لاَ،زُةَءِنْ!إ"بىَقَصَصتإ!قَدْوَرُ-لإ5َبورأزَُ>َاوُدَوآلَينا

مبمَئرِينَلآُرُ-!زَكا-يم!الًهوعَىوَ!فىَ،ولتكَقصُمرْثُمْأ

،رَكاَنَاز-!"فدَحُ!ثاللهِعَلَىلِاةئاسِيَكونَاِئَلأ،وَمُنذِرِينَ

،إلَينكَأنْزَلَبِماإَمثخ!رَرُاللْهُ)حِت*!كعِإم!عَزِيزأاكلهُ

."شَ!يداَالنْه1ِكفَىيَمتهَدُونَوالمَلاَئِاقيَُ،بِحِفمِهِلاُأقىَ

.(166-14162النساءسورهَ)

والتحريفةوالانحرافاالفرقأصباب

بدينكهأالإنسانيةإلىأرسلهمالذين،ارا-داللّهر!مهؤلاء

،واقتتلوا،اخظفوابعدمحاءواوممن،أتباعهممنولكنكثيرأ،واحد
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وجماءثهم،لىسوإماللاحىْالىسول!جاءمازإذا،بينه!بغي!...اتناهـءوو

:ربممصنيديهءلىالبينات

...منكفروءنهم،ن%ءنفنهم،ااخقلفو

...نجرمنومح!م،علتيِمَءنؤخم؟نحرةواوا

005فَسّرشأؤلءنو!نهم،وغيَّربدلمنؤصمم؟افو-رثم

...وفَبرةةجران5وء3،ةء!رومجشاصقؤنهم؟اخرَزُوثم

،يزالونوما...الىءاىمنلاءثصرةربحةأرؤلا?ن5كلإلىاللْهأشارولةد

.إ.المؤتيئأيدىعلى32مةالأرضاللّهيطهر-ئ؟يَزالونولا

:سأ.4علهاللْهصلىار-دلخاتمالهلمرة-ورةفىالهزةبرظل

."المَرْسَدكنلِمَنوإنكَ،بِاطقءلمَهنكَذَت!هااللهص%لاتُز+لأثً"

،اللهُ؟3ءَنسِنهُنم،بَه!ىٍعَلىَبَعْفهَكُنمزص%فاسُلُالىّذِاأثَ"

أيَّدْناةوَإتِالبَيِّثَكَلشْيمَابنَوآتد!اعِدىادرَجَاتٍبَحفْهَ!موَرَفعَ

.القُدُسَخvAَرب

تهمُصاءَءَابَغدِن4ْ،بَعتدِ!مِنيئَالذِاقتيءااللّهُثَاءَدؤوَ

ءَنْءِخ!3ْو،اَمَنَمَز،ْفِ!مُْ؟ا-دتَلةُوااَصِكنِوَ،أبَفنَاتُا

.(532-53الآقيانالبةرةرة-و).كا...فَرَبمَ

:91ا3ممرانلآ-ورةفىسبحسانهليقوو

ا!طِتابَا-اتواوُيئَاَّذِااشلَمَفَوما،الإ-لملأَم-اللْهِءِتدَالدءَيئَانّ"

كا....بًنن!3ْبَغىي!الحِ!!جَالحمابَغدِن5ِْالأ

:البقرةسورةفىيقولثم

،ظءَُمْأفيلَعترِفُوتَكَاَرفُو!؟ا)كِتابَآتننايُماذذِينَ"
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..،0146.بكَمنرَيَغدُونَ*اطقّمُ)طحَقكاوَلي!كتُىوُنَمِ!مُْزهـيقماإدطو3َ

بَئدِءِقْالهُط-ىَوَابَإ-نَاتِا!نَنناأفْىَماقيهـ.ونائذِيرنَإنّ"

يخونَءلَدخ!ًال!ءواللْهُيَلن!ئهُمُأوكَ+كَ،اركِتابِفىلائامىِكلابي!ناه"

أنَاوَ،ء.لمَيْهِئمأتوُفيَةَأُولَفِكَ،واوبَداوأءْلمَ!ولُواتَايئَائذِل!

..(.016-915)"ءالأ-جِماثالءو

بهِإَمثت!رُونوكِتاب11ِءِتَاللْهُلَكأأمابختُمُونَالذِبئَإن"

"كاِّهصهُمو!،اثارَاإ!ضِ،مْوإطفِىيَأ!ونَمَالَئكَأوقَبِ!،ثمف!

وإَئِكَا*لِيو!ذَابلىأ!!ا-3هو،كايمِم.وَلاَر،الفِ"إهـ"َيَوْمَاللْهُ

أء!رُمْفَ،وانهَذَالبَِبالمَغْفِرَهِ،بِا"ُ-دَىلأضثلإَلةَاثت!رواالذينَ

اخْتيماُواالذيهطانكاو،بالحَقالاكتابَضَكأ"لَالنْهبِأَنالئارِ*ذَ)ثَحمكَلىَ

.(176-174)كا.إَهِيدٍلَقِشِقاقالكِتآبِفى

ئيل:إسراهـءطءنالمؤمضيناللْهثةولنم

رَرْهـبونَ!خهُمْقفَر؟نَوَةدْ،ثواَلكُمْ"ؤ!أنأة!تَطه-ونَ"

...؟(8لَةولونَ،وُ!ءا?صَوهُبَه!دِ!نلةفوعَرِّثماللهِمَعَهَ

عِنْدِمِنْهذَاوُنَيَقوصي،.أيدِيهِئمضِابَار3تكتُهونَيئَلى،فَوَيئٌ

وَوَيل،أيدِييهم+ئِماعَخ!بَتْلَهُنميخل"ةَوَ،لإَفَاثمَن!صليَشتَرُواصبهِالثهِ

.(1275،97اليقرةرةسو).،بكسِهئونَغِ،،مُ.

:16-5121ئدةالماسورةفىوثةول

نَةقمهِمْئثاقَهُمْدَ؟إبُمْةِ؟هـئِإصنرَا!يل..08مِيثاقَاللْهُأ-ذَأةذَوَ"
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ونًسواحَظ!مَوَاضِعهِعنْاممِمَافونَيرسًّ:ُ"،صِىو-يَخ!ناةغُوبَمُ!

الذِجأَ،لصمنَ...مِنهُمْضائِهةَعَلماَ-طلعُالُقئَ،وَلاَبِهَكروائِماذُ

،بِهِثَواحَظ!صعتاذ"عِّرُو!هـ9،ةَ!ُمْئَامِهنَاأء-ذْأَ!أَرَىإناقَائوا

اكلْهينَبصهُم-وفَُوَ،مَةِاةِبامِيَؤإلىئضَاءَوالهذَاوَافيخ!ًال!دَةَأَفْسَينا

يُبَيَنُرَ-وئنَاجاءَمُْقَدْاعتابِاأ!لَدَا.،مهغَ!ونَ.ممَاكاَأوا

كَةِير،ءنيهنفووَ،اص!،باءنْءُفيْةُونَ-ةصت!+صع!ااَغِيربمَلَاكُغ

ا"

اتبعَمَن،الئهلمجهـ!ىِ!ءُبينٌوءِتابٌنور.افهِصِنَجاءَءسم.قَدْ

نهِ،3دإال3شرَإل!تِط51َاظفىاءِنَ-مُمهوفيصرَ،مَا)ثلانهًعهبلَارِصوَ

."ءُ-صه"يمَاطصِرَلَط!ي!53دِفَيَو

الأنإهاء:ورثةويا،الكتأبلة!يا

ارتةوولا،اطقاقورو،اتاكفوولاأبيماتو:ني!أ-كتاحملفيا

...فمدوار،لدنياابمنسحد،اطقإلآاوْعلى

...اتنحرفوولا،اتفرةوولا،شيع!الئابحبلااعتصهو:ءياطلأا"ورْياو

...اإفوقيولا..نواوتماو..!جهاده-قاللهفىوجاهلوا

...ينالإلىسبواانةرجالباختلاف%لأ:ينموازنياالفىاختلتفا

...ملينالطأوالطاءإلىانآسبوارجالنحرافباأو

..اطلمصين،1(قادرين،بينالموهوبانصرافأو

ادىوهو،الكتابافىط!المذكورالنبيينمثاقيتذوقأأحدأكأن

مص"قين،بالإنسانيةليسيرواوالمر-لمينالأفبياءجيمعلىالزةربأخذه
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آمنين،والسعادةوالخيرالبرأنواعكلإلى...وممهديى،ومهَإكن

4-فِي.و...اكنسا

"الطور"،كلوسلمءلميهاللهصلىالمرسلين!اتمبمحمدالدثنلإتمامو

الطلمين.ربمنالملإسلام

الديئالىفليرجع،أسمدوأكلإلى؟كاحقاالتطور"أرادوم!ق

،..الأولصفافهفى

،ةوالفطرالمقيدة،بناإلىكتافليرجع،العرةأواتفصهإ!اأوالمزيدادأرومن

و؟له:الإِسلامتطور

يتطورلافلمَ،ورطورئىءصإلى:يقولونو)عنهم:صاحبىظل

.!)أيئدةكرالجالينسحأو..!3الديئ

عرفناوقد،؟كإلىنقصمنالوصولمحاولآهوإنالتطور:لصاحبىقلت

إليهماللْهأر-للمنالأكلامحمالاىالدبنحلقاتمنإة"سا،إفةكلأن

كالأابلهت-كأ،"الإأ-ا)ءلىاطلمقاتتوالتوقد،ايةالدلماطلفة*ذه

الإصلامعايهاالْهوأقىل،وسبر4علإاللْهصلىءدالئد!نَبخاتم،كلالأ

خامه:فىالمالمينوألكاهالإِسلاماللّهعندالدينإن":الإ-لإمكل

الإ-لامم)ورضيتنصتىعاءآتوأتمهدينملمكلتأايومال!

اللْهأتمأنبمدلنه.،بطورأىو؟الديناللْهكلأأنبهدلديئتطورفأى..،دينا

دينا؟لملأمالإس-بحانهرضىأنبعدالنْهعيضاةإلى-طوروأى؟النحمة

،الإنسانسهادةلكمالالنْهأنزله،الإسلاموهوالدينكلوالديئ

أىزعانوم!ن؟فى.الرحمانلمتحاتّباعإفىغير،نسانالإيمهسعادةفهل

.3.والقرآنعنالهدَىبحيداَالإفسانوأخلاق،الإنسانليةإنساوهلكلت

http://al-maktabeh.com



لابم---9

وأخلاقهإنساةيتهفىيتطورأنإلىيرءاجالذى!والإنسانإن!ما-ييا

..الإِسلامليمتعاتباعبا،والإس!مإإلالهكللولا،وكللهوءلمه،وقيمهو-لمبهه

تحقيقإلىأنسايرتهإكالإلىالإؤسانلايتماورزأَ%3ثالإة-أناليسأوثم

..اطقالدينإلى...وعبادته،وأخوته،سيادتهاستكمالالى،خلافته

."ْالإسلامالنْهءندالدينإن":ص!مإإلى.ITا)دينكالْإلى

...أوءوجّ!ءؤص،مزلهلابدّنظام!لى،حزبوكل،مذهبوكل

..؟الأمةدتو-د4السلامعليه،الإ-لإمر-ولَءؤمنٍكلبّعيةلافلم

الأكل،أمح!الاءبلغو5إ،1،و-أعاء،النه!لىالإسلامرسولأنمع

وحدهلهازىا،ط210اخلإيراطعيم،ا)صمدالفردالأحداله.احدافْهعن

...إينأ*اارباللْهتبارك،وألأمراظلقسب!انه

نءث؟ئااتتهةووا،تهاءرااير-موأظاهرةالطورأن:-ىصايا

يملك،أ-رَرواحدإلىالوصلمو...اتهصةوولو6اأ-توولو،هاا
سور

...ريتطؤأنيم!نولا؟راطوأنوحده

؟قدار،يماوِّرهاأنلمبالهالإنسانت-ةطيعبمودهافىالمادةإن3نه

إنشئت1،،ءايهااللْه-لمّة"و-بىيئهاسلا"نه...ف!اخصإءنيةمحشفما

...لهتة!ثفما؟قداردة111خيتطورالذىهوالإنانإنةفقل

حياتهاأفىأوأ-يويتهافى:المادةفىاطيىةإثلكاذىءنودكنْ

قسهيمدّأنررلظجنف"الإز-انوهـل..!؟،ياتماعلىالإبقاءيملكأوْ

.!أءإي!اقَىَ،:أنأو،تهبريا

ها:قسيرو،!اءاوقر،اخمهدمثأ:لوطوراةر5ظا

.)؟تنفَس!رويمف؟أر"4كيفَواكن،تشا!دظاهـرةا!ماورإن
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اتءثسأو،"اروند"قال؟،"يباا!ت!نسانالإرظولد:اقالر

،"ن9دار))إمدا*لمااعةثف؟،الا!ء"هاقهللاتالحيواْأوالهفاصر

،ةالاء%يرا-كاصةاف."لاا)*!لاءن،وبمثفا)هلمو-يه!ثف

لاءن؟الاءخيرة04ا-كااالإ-لام،لوءد؟الإمهلإم)رطالد!يهطورلافلم

...وز!لهارآنالةت%لاحمأاذىانهب!اسههـو:131مهة؟انموالا"%داتأحمالذى

،دالجاالهإحىالةطوردكفه)تطور،وباولا)ةإلىإتديناءءلماسهقولقد

فىالجاحظأمثالمنالقرونبصشراتبقوا..والأبرإدالخاقفىالتطور

سبقهمقدو..وغير!وغيرم..الخلوقات"بق(عماوالدميرى،،اناطءيرحياة"

لةتهم-يث،نوحزرممنالهاكل"يهرفكلا"كايةالقرونبمئاتنَالقما

:"مةقىالالخاقىالطورأو،المتماورألخلقمنمرفونماالى

..،أطواراَع%لمةوقد،وقارأمْه-رجونلاءالمل!

تركواو،اًارأعامىذهـا.أزةلى،بيينالهرءكاالتطورياتةظرأمحابأعا

..بهاازت!-وواؤالهظِافشوهو؟،خلقم"

مئاتو5-رالتطونينقواتغىع!مة-ايوماالإنمه،نممراذاكانثم

افئ،كلر.ؤا.؟خايةأو،أءيِباكاتانيوءمن؟السنينءنالملابين

الح!ر!رءاال31الآن،اهلملأز!ا1"سرماثم!أالخاه"أوالأمهيامرماو

تميشاشا"يةالفُوّ"كلرما"ل!؟ةخاالى-تحولإن-يتحولالذى

ا!S...فيفجرأنوبحديضة-رأنقهل،اطجرذراتورنذرةكلفى

الطبيعةسلمطأنالىلقا!لىالمباعسلطانمنلتطوربانالقائلورب5إذاثم

ذاقىِّسلطانإلىأاأءربواءَنْوالى،هـربوابمهرَأىزإلى،الخارق

...؟-يطرةوىعزيزسلطالىإلىأم!3برمدِّطلى

..بءطور.4طبيصكائاوكل،ا)ةطورفاءلة!ىظربمفى4يهالطهنتو)ذاكا
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يدانالداعنوأءنل!هثر؟اتماور4ويخاءمأور!نيشاهدونماةإث+بدوا

؟تباوا.؟او

؟اتالقاذورولمشاو،الىوث:ا.دوفليهأو

.4خاتأ-تواوالكفَنالهفَنفليحبدواأو

:التطورعونيذمنيدعجها%تاوالاةقىالثبهاتبهضعلىرد

...ا)دركات!ذهالىيفزلأنقللهإشاوص،اللهيخرأسه:صا-يظل

؟الادعاءاتأمحاباتباعمنخير،الخاتماو-ولوائباع

،الر!:ثل.ا)!مبهاتءقا"كةيرأ-ويئيرونالإسلامأعداءواكن

.ء.الزوجاتتحددو،والطلاق

...الخراؤاتمنالإ-*.يةاا)بلادبمضفىيشاهدونماءثلأو

إلآتُ.،أنلايربمن،اتوافتراءعاءاتادّمحضءذهكل:أ!ها-يةلمت

،ءفتاتأوكافرأرءماندأوجاهلمن

..مج!اتإلىيحطج:عليهاوالتعلإق،ءر-،افإنهذاومع

سبينالمنةبهضإليهانحرفبما،3نظاأىءلىيُطمنأن-صحهلولكن

؟؟النظابمذا5إلى

اطجةو-ررهماهما،الإ-لامر-ولو-رريثَالةرآنإن:ياعماحبى

.إ،إهكنادفبهضبأفحالعليهكأجأنيصحفلا،الإسلامعلى

الهيط،الخبيرالقادرءنلا"نه،محيطمعجزالإسلاىالنشريمإنثم

و-دهو40أة،الا"خرىالةثمريماتصي!وبينلد4الفروقأبرزمِنو

الىءنطولعلىيررىمأكلفى...والنّشوز،أضرورةاو،النادر:،صرالذى

.تثرت،وأجمع،زرمرخوأصق،تشريم-لحأو:لهشرثم

الإسلامأما،لرمحم.وعأو"الأغا"ذمرعِّإنماالا!-رىالتشريعاتوكل
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التة!يلاتتهدووقد،لا-.تمع:سبل،عا!ودكل،نرددكلشرعّضْد

للأغلبية،ةء4الذمريمإ؟خما.الاَياتتبمه،ونهَزاتلمضسورآمثريه،فىاواسعة

،فىبماتيهدوقديةدادإللأحوالأو

الضرورةفىود*ن،ية-رأشلةرددصضَنيةالهادالحهإةفىفث!

!ؤلاهيعالؤثرءن-!مابدلا،بينءخل!؟كااسارىصمماءخهاينتجالى،بيةالحر

...ويت!ررونةويحا.لمون،صرونيؤكيف

،وا)قي؟تل4ارالاه!ن،!ا؟ءتعمحهلةزائدةزيادةالحربءننت!تةإن

رورةاءاذه5لهلإج-خمابدزلا...اللْه-إتاتفىاةتلىءنيعولهق؟نممنو

-ةظاَالا"%رىاتسور511إ*ض،الضرورةذه5ءلىيقاصوقد،اكهددءن

.ابئءو-لملأء4،الا?صةلكياق

تشريدإت"-أن،الإسلام!ةللأ.هـةا)8شريمأصفىحق!-"بواله

آيراتهءِنفى)):-*الىةولهاَيرعةتهتجاوزلاقد-4وللأغا"ا)ءادت"الاءمورفى

،ور-"ءودةعمبيةَو-وَراج!اإمحهوانةأزوا-اأنة-3مِنلمَخَلَقأن

.،درء"عاجمنوير-الِإمروفلاعَاجهنْالذىصِ:لُولهن":وقوله

،الاءصرةضإلىإواأواثةاقِالة-مردبَأوةمرر)دح!ات"الةشر"اأ

طريىَءنأو،ءمايه،01ط8عنأو،الىصلعارءم!ءنأو،أةانرعاريقعن

تاسءثةي!اةدردتو،عةتووصُوهـءثيرة،جاتءلإنهاءفلص...!تمعا

بتصولمءرضءخ!ايفاتأ-ةااة"ملتان،الآياتمناتالهشر

..!الا!أتوالهلمل-خءبوآمةةوثا"رم!:وعةلا"نما،نسْوزعا؟ا

ءذءلا!يتر-بمادكلئثمريعاالإِ-لاموصلحذاكا"ة"د5وفوق

:وبلمداتمجلاتإلىيحتاجذا5وص،هذاكا""نضرورةأى

،الر-هانالخالقءنإلالسونانالإالتشريمأنأشهد:صاحبى،ل
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،انرآنا!نإلا"و)لإس،الةرآنالىإلأليماسثسانوللإسلامالإالتطوررأن

فوقمفكيهطلب،ءكذاالإسلاسِةالةشريحاتته5إبرازولكن

..ه!الإنسانطاقة

الموفيقمنبالمزيدسبحانهناوأءد،وأطناللْهوفقَ:لصاءيؤات

عايةظبيقات:ا)نالثالهابوص"ءضمن...والإ؟ان،والإخلاص

.الةرآنمن

،ادبرةأوالأ!ثرخ!أوالنكويخاأصاىصنثىءعلىارقوفأرادوءن

."وا)ةطرةاله"ثدة"بناكتاالىفليرجم

اد-لاء:بناالىكه!فىإير-خ،ياندوالأيئالدكأمهفىا)ةوسمأرادومن

...المستحانواللْه.،الأدياندراسةالى

***

ةء-اطلىةا-نة،الَاناءدا)ةوءنتاْسيماسها-ظت،أذىاءوفهذا؟د)و

،أهـومر!ىلاىدِى"ص!القرَانَهذاإر"".القرَانمندائماوهو،والم!اصرة

،...اؤمنيناويُبشِّرُ

ءنه:اللهرضى"النمانحنيفةأبى،الإمامةولبهنتثلءا%يرءتلهلو

رأى!اةلمه؟ذلكغيرءلىةدرفن،عا."نادرةءاآخروهورأىهذاءِوضُا،

كا.بنارأماولنا

اظطأ،يرةهـلصوابريناكارأ:عنهافهرضىقةالضالإِماملاوةول

مهياَ،زَأَو،دُعاء:يئء،كرر...؟باا)مهوير:هلخطأ!)5فياءنورأىُ

كا.ءِل!زَدْفىربِّوةُللا:وغُنم!
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ئالمحهص!الإ

القر3نهقع!ليةتطبهقات

وششيكتوجيه

.الإنسانبواغالقرَانعناية:المفدمة

ووسائلها.،وسبيلهاالثهإلىالدعوة:الأولالفصل

إسرائيك.وبنواطؤالتاريخ:الثاقافصل

والنصر.افلاح:لثالثاالفصل

:الحياةء!بهماوالمالالماء:بعالراالنصل

.ماءالإِوءالإ!يا

الطبيى.الحياةعصب111ء

التنظيى.ةاطبعمهبالمال

،...يئةطداةلفلهةا-53)
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ثااثJ؟با11

11هّر6نهنصاء"ظبيقات-

ثدثترو-"-تو

الممكء"

الإنم!انبواغاقر3قايةعنا

.اليومأالماحال

والحملية.الحليةالجهودبذل

فىالقرآنمنالواقمبةالماديةافا-فة

.الناسبأقوالالفرآنءنا-4

.لحهلبايم11!رالقرآنعناية

!الفمل.أيض!القرآنءناية

.الاقترافوبالاكةسابالقرآنءناية

.والجزاءبالأجرآنا)".يةءنا

.دةوابىالبادات

الواءية.الدءوةإلىت!المهةنياكاثاال
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القر2قهقعليةتفبهم!ت

وقرشيدتوبيه

إقدمةا

نسانالإقحبوااةرأنأءناية

:البومأما!اطل

...فارعإلىودلأكنالدنياتتسارع

...ا+إ!تةإلىلكنوأالحاوصتطاول

...اشققىإلىولكنا"أابقسايةو

...تناحرإلىولكنالدالاءيتفاضو

...االمحبكفمداخللكنو؟الآنرر"االإزترَابمضو

...البركانحُممدا-لولكن؟الآاضاالبشريةكلو-ثرا

...الآذانفىخ!أةداثهعااناوعأن

...فانالإِطههه"فىانامدوانوكأ

...ِ؟نخبرفىا-تترا،والأمانالخئلقوكاأن

،يمانبالإِإلارجاءولااةفيولا

...أقرآنلاإلاهناءةولاسحادةولا

والعملية:المليةالجهودبذل

واورضيد،اثو-يهمنولابدهَالجهودع!الجهودبذلمنلابد

إخلاصوفى،صديدوبصربصيرةوعلى،شديدص.مفى،أصيىفيم

...وترديدبرةءمثا
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-..والصواباطقلتزامباإلا...لمواله"ةلسنةقواملاأةناقرر!د

.،ءوالألبانيفىالبصالذوى+.والجةحوالتفكيراظلقطرائقناوعثدْ

...والحجابوالتحقلالتدبرءممدرعنكشفما،والإِنتاجالضلإلىوطنا

.والأسبابليبالأ-ااختلفتء!ماالدينمنالممرفةكهاأنإلىوأثرنا

...والترابا+ناءسادواالموو!إرة،الإِنسانحضارةبينإيجازفىناوظر

...الأبواببمضرالتماووالمسلمولإسلامالفهم-طاخناقدرعلى-وكعّحنا

..بالمةاءن!اوكمثةنا،الا-ت!اروةيةالصهيوعهبألاهذاكهفىمزقناو

...الشبابوعزء4ا)شيرخبحكةوالأ-وارالقيودنا،وكسرالأزولو!منا

...،كضاب11ذلك5:غيرهءإ!يطاقلاالذىاللهكتاباتوفبقمستلهىيئ

:القرَانمناواقبالماديةافلسفة

ووا!ية،وعادية،كللميةتطبهقاتإمضإلى،الاَنإيجازفىنشيرأنيقى

...وصرابو"داع،افتراءكلبهاذحق؟االوآنمن

يهمفىالمتغاخ!ز،والتخص!ماتاليبئاتلكلالمحجزةأنهاوسنرى

المجطة،الجتطتوالأةرادشهونكلعلىالمشتملأ،الجالاتكلوق،اعْ

...وا)ثابالمسالثاختلنتدثمااطمحاةمطالببكل

...الاكتسَابفىو،ا!لوفى،العملوفى،ا!مولفى:!صراها

...-المقاوفى،اباالمووفى،الأجررفى،الجزاءفى:وسراها

،والتطبيهتواالعخطيطليراكرلين،الوثيقع21الىباطفى:و-!راها

مناهجوفى،وسبيلهاالنهإلىالدءوةوفى،والعماياتالنظرياتونفبما

...ئلهاووساالإعلام

حولهخصوصا؟والتضليلالنرييفمنيكتقهومااكا،يخقسنراها
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وتم!حيح!،النكراءلأباطيلهم،كشف!إسرانيلبنىمنافسدبناالمحتدين

41إزو5الرظاء!ومهممنللإفانيةوإنقاذاَ،اءالدمفىا!ارقلتاريخهم

...ابخراءوجهملىمنلإِفسادم

ا؟يذ!احأنيجبوما،اةصراومعداتالفلاحماتمُقؤفىسنراها

...والشرالحدرانوإزالةالمعاركلكسبالمؤمنون

...البقاءثريانواطياةعصبهمامادتينفىوعقببساطةسنراها

...والهداءوالتصارعالبىو!صدر،اد)يااالحياةزينة:المالفى

!..الأحياءلجيعاطيا!قوم4و،حىّدكلاطياةمصدر:الماءوفى

.)؟الةرآنءنهذاكلعنستتحدثوهل:صاحبىال

زهأراتبعفىءننظراتبحمىإلاهذا!لىليس،ياصاحبى:قلت

الوحيداشئ-يظلوالذى...!دّولايةخهاهىلاالذىالقرَانءيطمن

كهومثاالأرضأزلإمحولهءن-نةداذىوا،الاْبدإلىالدنيادامتمالدنيا

...ينةدولااد!او-والدنياوأحداثالحالمين

..:98،ولالَايتينفىا7الإِصراء-ورةمنأكثيرمىواقرأ

القُرَاناهذَ.!ثِلتوُالَأأنْعَلىَوا؟دطالإِنسانجثمهتَ)صِئنِةلُْ،

يئاسِءسقناولَةَ.ظمَهيرألبَمْمىِ؟يبغض!ثملَو"و؟ثِلتُونَلَأْلاَ

."رأكُةُوإلاالئامىِكثَزأبافَأَ،ءَخَلقيَءِنْالقرَانِاهذَفِى

:1181،5الكهفع!ورةومن

الإِنْهُانُوكانَ،ءَثَلِكلِّمِنْالناعىِالقُرَانِاهذَفىصَرفناولْةد،

جَدصلاً،.ىةأكثَرَ
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:28و27الاَيتنفى93ا!عص-ورةفىسبحانهوقوله

لَط!همْمَثَل!كُلمِفْأنِالقُرهذَافضَرَنجناللنَّاسولَةذَ"

.،يَهةؤنَاصَفئى.؟ءِوخءذِىغَيْرَإِياج!عرَ*ه-رآكرُونَتتذَ

:21الآيةفى95اطعةرتورةفى-بحانهوقوله

-شيَةِمُتمقدِّعًا!نْحاشِهملَرَأيْتَهُ-ء-لِعلىَالفرآنَهذاأ:ذطَتؤ"

كا.ونَقَيفَكرُلمّمُمْ)5!اسِالأمثَالَُأقربماوظك،أالهِ

:9312ءالمضكهوتسورةوفى

...كادُونَالحاإلايَهحقِا!اوما،لا!اسِئضْرُِبهاالأمثَالُوتِالْ!ث!

:اسورةانؤسءن94الآيةفىالقرَانعنقالأنإلى

لم.ء.دءلمء?..

يجحَدومَا،امِلمَااوتواالذِيئصدُورِفِىبينَات%لاتهوَبَل"

.،الظالِمُونَإلاَّبِآياتِنا

:نمامالأرةسولىسبحانهةولهعنؤفهل!وذلك

أتض!:وقوله..."كأهمِنْالكِتابِفىطنانَرءَالا

مِلقَو...يرتقَهُونم)فَو...لَضدُونَبمولةَالَايراتِفَمهئناقَدْ،

كا....ونيذكرُ

:12117الإسراءسورةفىنهسبحطةولهعنوةضلا

%دةَوجَحفناالأَيئِاَيةَنَاؤَخؤ4آقَيءيئِوا)نهَارَافيلَوجَملنَالا

السِّنِينَعَدَدَواغَغدُوابئمرَمِنْذَفىل!)تنتَ!وا؟ءُنجصِرَةَالهارِ

."تَةنصيلاًةصئذةاهُءشرغل"،افِىَابَوَ
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:12يوسفسورةا-رآوفى!الىظلوا)ةصصالظريخءنو-كأ

يقتَرى،يثآُحمَدِماكاَنَالألءَابِلاولِىعِبْرَةةَصَهِ!مفِىكانَد%"

،...ثَىْءإ!3ص-يلَوَتَة،4ِيَدَْخينَالذىذَضدِيقَو)عن

:1619Aالن!لصورةفىش-اْده،ل،اقرآن1لى-ولا)فرآنوءن

."05.ضَىء-كل%ِ.تديَاإال!.تابئَفىئناعَلإصكَو..ه"

:اناساالبأقوالفرَانءنا!ة

ويحبب،الناسأ"والكل-!لمحوا-دة!ةفىنَالقماإن:ص!احبىيا

في،ياءتكلالى-"إلىاةاسايقربو،الةاسعلإلى،اناساكاط

والنىيه،ال!-بةوإيخمابيمانهمويباءد،والىِّبابوالبذاءةالة:شِويب!د?ن

سبحاةيئول"يث...الناصمناءدوأىلميزذىساعلاويرنِّب!3،والوسواس

:83الَايةفى2الههرةسورةفى

...اللهإلىالدءوةءفاغأ!ءصاو!ذا.."..-:ظَلِائاساةولوُو"

لىتطوبةو،هيىعةعىءةةطر،نلاساايا!طو،ء:ةطعا!ديميهدو5ثم

:18إ05(ق)-ورةفىوتقدس

."ءَتِيذرَةيبلَدَا"ِالاَّقَوْلِمِنلَمافِأمَالا

:31679اوُلثرة-وفىلهوةو

.،اله!طورِبِذَاتِءَ،يمإنَةبِهِا-!رُواأوقَوْلَمَْوا"وأ-مر3

ويسدد،ا)همليرمياحالذىُ،الناغا!ل!عاغولاإلىنه-بطيوجهكا

:13307الأحزابرةسوفىسب!انهفىيةول،ا)+الويداوى،اظلل
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)ءكنميصْلحْسَديذاهُقَوْلاَوقُولواالنْهَانقُواآمضُواالذِينَأثهالَا!

...،لَكُم.ذُؤبخ،و-خغِرهأشوَالَ-لحُ

...قوالالأآ-ديردقهوإنج!،الأعالصلاحءفتاحأن-.حانهفبين

ةطهملفيخاألذيئ)ة-مأوعلى،و!قتبوخفهض!ديد+بثرةء"بثم

جمعفىولا،صفوحدةفىيفلحونولاتنةمرونلاأنهما!إمشيرا،قولهم

:4-2الاَياتفى16الصفرةسوفىسبحانههال..ءدومحاربةفيولا،بم"

افْهِمَقنئ!عِفدَتَت!لمُونَءكَبُرَلاَسَاولونَروأِا:آت!وينَالذِيهاأ"يا"

صَفَّاسَهبيِلٍفِى/لمونية،يخاَُالذِس!بِّاللهَإن8ةَقحَارنَلاَمَاوَاتموأن

.،صعَيصسُبد،ن3ُخَُّأ،

:602-2/402البقرةسورةدتصهبحانهةولهصا-يياوتأمل

عَلىَالئهوُيشن!دُالد،نيَااطيَاةِفِىقَوأ4لُهزرِ-كَمَن"ائاسِاوَمِنَ"

فِيثَا)فُيْسِدَفىِالأرْفى-حَىد-لوَاإذَو8الخِصَاملَ!أ!وَوَ،قَذ،ِفِئ،

ؤ،ُأ"ذَاللّهائهقِلةةِءإ!اوإذ5َا)فًادَيحِثلاَواللهُائسْا!واالحرْثَوُيهْكَ

.،المِهَادُولَبِئسجَهَئمَ؟لحمئهلم4ُبِالإبمالحِزة

نه-بحالهةوز،؟فةال!فدَمنحتىاَخيرالةوليمونوءشتد.وكيفثم

yا2البقرةسررةفى llr:

.،...ىأذًيَته-!اصَدَذَةمِنخًيْرذوءَنْةِشوفمَحْرُقَولٌ،

قولهقالأوثانببادةالىوروشهادةالىورقولالنْهيةرن"كيفثم

12303:الحج-ورةفىنهسبط
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.،.ورِالى2لَةَوااصتطبوو،،نِالأو!نَ-ن!الرثن!ثوافات...ه

ن"عنهة!تحدثأو،ةضيماتهفىعقيأو،4عاهزش!رالذى؟نولو-ئ

:15216ام)الأرةسوفىسهحاةت!ول...إ:لمثزرا!وى

.،ترثَاذَوَلَؤكانَفَاغدِلُوافُلتماوءاذَ

ومفتاح،ا)صالحامها!اومفتاح،النْهإلىالدعوةمةخاحأنسبحانهبينثم

برو"ر.!.ات"وهوjالىنالما.بلالةو!ون!،إ،-تهيدعنالإسلامتقئل

:34-ا!943ز!مات-ورةفىصه"حأنهةولهمثلا

مِنَإدئِرقَالَ،لِحاَءَ،وَكَلِلَالئْهِإلَىدَءَ،-ع!نأةَؤلأأَكأَنُوَ!ن"

.،.+.9ُالسب:لاَاطسًنةَُآَ:كَأِىوَلاَ*المُس!كنَ

يلفتناو،ينفروال!،الخادعينو،المةاةقينألءنَأقوبشدةاللهلايرذرْو

يؤ3رروإل؟بكنغلظ!اوأز-5لور.تمهديقهـمعدمإلىسهحانهإظبيرالحيم

كلاطقأو،قالصهرا)!دقكلظلوال!وحتى،بونار؟اذ!غاداأ!همبَحمانه

،يحلفونومحتى؟ينافةونو،دعونفيو،ون؟؟رأنهمءننجدلالألة،الحق

...ويؤكدونيمان!مأويغلظون

:63المنافقون-ورةأولفىا-،مواالصلاةءإ"،رسلىظأتمسبم-انهفقال

بلَىُوالنْهُ،الثهِلَىَسُولُإثكَد3ُثقَالُواونَإناتيانجاءَكَإذَاة

ا21!ذُو4بُونَاكاَذِالُخَافِةينَإنيَرمثتثَدلموالنْهُ،-ولهُلَىَإ)بى

."اخثلمونَ،كاَ!واي،ءَم3إأاللْهِسَبماءلواءلَتز!مَد4جُنة3ْأيخَا

ا)رريم،القرَانءنالقولومادة،القولإلفاظَنستوءبأنصاو%!رلو

االمرَانفىتكررتأفهاالآنخلمأنوبهق،وءلداتاتسهوإلىلاحت!نا
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أ-ان!ول.الإلإِصلا؟الةولإ!لملأحأهيةعلىدليلوحىهوهذا،مصة22!ا

ل،؟،ن-1الاءوالإِأ-ان!ةتاحوأن،الإِؤ-انةصفالأ-الىأنرءأعتا

.،دساةو،قلبه:يهبأصةرالمرءد!ادلاموالصلاةعليه

إنهوالإبرازإنه:-ة،الله-ءحانيا؟ا)ةرآنإلماضءثروةظرهو-يصاقال

نأ؟كنولا،الا-إنوولالةإصهلاحطرتقءنالإا-ان!لىلإصللأح؟ظنا!

.الر-ن؟يماطلقالخاءنإلاذا5؟ون

الاكةم!ابو.لا)*هذءجار511يةالمادحميع!اةإممهةرخاثدزونير-5عغمأو

...اء؟زاإوبالأ-رو

آن41باواةرآناءنإلا،وغيرهكا"ذللثإصلإحأ"س:-ي)صأقات

:لأ-5بااصكريماالقرآنعناية

/لإءلملاح؟ياتوإ-ةالاوءلىيم،ةطياامحبمالاتكلفئالههلإن:"ىصايا

...أسانإحلىوالأمهوالأسرةاةرداولإ!ح،يمنوزمانفىصالجفح

!ذىعلىازطإخااإ"إلا،ا-لملأمواالاْ!نإلىوتؤدى،وث-ءدير--قرأنجم!نلا

...والإ-لإمالهدىكتاب،أ"رآنامن

نه-؟:!زياالدبر.تةماثلا؟أ،صة935اقرآنافىا)مهلىمادةرتزعر)ةلىو

005الَاخرة-!ادةالىديمةربمءيمإء!الدلمءيقلأنه؟-!سهأو،ا-4ءيابهأو

هذامنالثافىب1511"نفىا)ثااةصلافى،،ا)ءلم"مادةءنذكْرِءلىلحكو

بقيةو622-103ت-طصة،"-!الهوطح"ا"نهاءةوو،بالكتا

...بح!تاا1ة!ول

ةمرورةكدَّأةد،الةرآنأنو5،الأنايهإأشيرأنأحبالذىلكنو

ء.نسانلمشرالمسا!مل
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و-5"اَضع!ءيسضطيعمااءههل4خلهقد،سهحانهالإز-ان)قكالأن

يفهيعلاJAالحاأ-روأت،-رهوأجزاؤهعلىيهون؟قدارأنهوأقدرهو

..زةتوأكللمه--نأاإذ!آخم!و

يسبقوقد،الم!ليسبقوقد،القرآنفىمتحازقانوالإ؟اناله-لوأن

وا)ح-وةالشربعنة!ل!،ءت!ملانض!أكلوالأالحهلوأن،الإيمان

...الإنسانءتطلباتحلىوالمسكن

ءطلاتفىص4الصاطبالأعالإلايمونلاالطوعلىمهارالا%وأن

...وت!نفيذاَوتخمايط!وايمهتمداداًإءدادأاطياة

وأت،الأخسريندركاتإلى"آمحابماتههطا)ئ!ىالأعالآفةوأن

:يرسنونأنهم--بوامهها،رنالمغرواحلأدوءونمأعالاالأ-صرين

يهم:اطيزالهزلةو501-!.8311ادء!فرة-وءنمحىئروتدَ

سَهْيُ!ئمءذَالذِينَ*افىالاَإِ،لآ:-مَرِينَدهوَلهُننإَثُّمُقُ!.ل!

ينَائذِأوأَصكِ!صُنْحماخً!*اُْيرنسِفُونَأيَر:هُونَوَ!،في،الذالحَه،ةِقِ

لَؤمَلَهُنمنقُيمُفىَلاَ،أكَالهُمْفَيَ.طت،وَلةِائٌخ!مرَبِا،تِ!فَرُوا

...،نَاوَزْالقِب،مَةِ

-ورةمنفاعهتمع،إيىنإلىتحماجلااصحةوالممافى!ذهفىالقرآنو%دات

سهحمانه:لقالخاقولإلى7الَايةيضفاأالكهف

كا.فَيلاًأ-سَن"أيئئا-نَبرُ!،إَطَزِيتالأزضىِءَ،خلَىصمَفنائاإ"

:2-1167اللاثة-ورتجحء"فىوةوله

-،قَالَّذِى8يرٌةدَئَىْهحَلَىكطوَ،وَ،افلاْثُبِهيَىِهِالَّذِىكَ!ذبار
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."...كَلَلاًأ-:نُأئكُمْلِيَنلىكُنمةَوالحَيماالموتَ

:51399جمرانلآسورةفىلهوقو

من!ةصكُئمإِساِءَاعًلَأضِيعُلاَقأ:بّمُمْرَ"نممَاثتَبَابَ،

لمأ..بَهْضٍق)مْفهُعُأةىأوْذَص

:6،191الأحقاف-ورةفىلهوةو

وَاأشَا،3ْلِه-وَفِّيَ!غو!ا،حمادَرَ-،تلِكُلّصَوَ"

ء"يطلمُونَلاَُ

:8-إ997الىلىلةلية-وفىلهوقو

ذَزة!ثْةَالَيَههَلْوءَن*يَرَهُخَيْرأذَرهِمِثْقَالَيَحْهَلؤَن،

-/صكِا
.((يرهشرا

:79ا1lالنح!صورةفىسبحانهوقوله

-يَاةًفَكُ:يئهوءِنوَهُوَأتْىأؤكَرذَمِنصتالجًاسِل!كَل!"

"....طَئبَةً

:51133المؤمنور-ورةفىةولهثم

.،...صَاطِ،وَاخهَلأالماْثباتِ،لوامِنَالر"!لُغافىكااأ،ثا

بالفحل:صاأالقرآنعنالم،

!رات801الفرآنفىتهكاوءشتقاالفهل،مادةمخررتفقد،الفصلءاوأ

ما؟نط((ألأجرةءددعددهيقابل،

:97-7815المائدة!ورةفىنه-بحااللْهةولمعًاةقرأأنوت؟فى
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وعِيسَىدَاوُفىَلِسَانِءَلَىإصنرَائِيلَ،ئِمِنكَفَرُواالذِبئَلُمِنَ،

عَنْنَاهَونَيَةلاًواكاَءونَيَصْئدُنُواو؟اعَصهَؤ؟،لاِثَذَ،يمَءَرْبنا

.،يَةهَلمونَوامَاكاَلَبئس،:فَوُءُنكَرٍ

والأنانهالمحالىيحبونالذينالمغروريئ"نطاءنجةكأدطويلاَأقفوأن

عقابهم4دويثذءذابهمافهلَديؤ،يث؟عرمأفمالَم3أةفإلىيَنْسبونَو

:188الآيئ3انصرآلسورةفىسبضانهضال

،؟لمنح!مَدُواأن2ْبونَوَازَؤا.ممَايَفْرَحُونَأَذيئَاتَحسبنكالاَ

+"أَلِيمابٌءَذَوَلَهُمْ،المَذَابِءِنَنَجزَة.!2ْ3ئسَبَففَلاَ،يَةصُرالَمْ

سبحانه:قولهء:لالقرَانإلاتءننتدبزكةيراًوأن

فِتْهوتَسُن5ُْ-ضَدُإلابَهضياؤ)بَدبَحْصئهمْ!فَرُواوَالَّذِيئَ"

.(7318الأففال-ورة)."كبيروفًادضىِالأرْفِى

عِنْدَءَكلدتاَكَبُر8َزَتلمونَكلَالازنَتَةولِمَانُو%فيَائًذِغًاأَ،:"وقوله

.(3-9216ا!فا)."يق!لمؤضاَلاَ،اتَةوَأوُأنْاكلْه

المالمين:ربقولأمام!اثحينولنةففي

.،ذَةمَلونَ،)تَدُونَ*قِي!نَكا!ام!ءِلرَطَاؤِظِ!نَعَاَ"نمْإنوَ"

12الانفطار-ورة) - 1 0 8/ T!

2"تقو،!مضتناإخاءو،مجتى+نالإِ-ءاد،طاقا"خاكلجميهَانبذلأنويرمب

،ء:اواحدكلمناظيربفهلإلاذلمثيكونلاو...نمرْلاولا-ةاوه!امال

:4-بحاقولهفىانااللْهأصغاَدا)ةمحققبميحاَننطلقوأن

.(77122اطج-ورة)".زُتاِصُونَأ.إررليزَاوافْحًلى..."
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خَيْرَفَإنكاواوَدُوقَئَ،الئْهُيَغلَمهُخَيْرِورِنْتَةمَلواوَمَا...":وةو!4

.(71291ابةرةاسورة)."ا!أبَابِأولِى،وَاتقُونِىالتقؤَادِأا

:الاقترافوكتساببالاالقرَانيةعنا

والاقترافالاكتسابفىفي،افةلواالمهلامتدادعلىإننا:صاجييا

،مرة67يمالكيمالقرآنفىوالاكاطشاباعسباتكرروت!..المرَانفى

ئورالى:قوله286الآيةالبقرةسرةأواخرفىمنها

وَعَلَيها،صسَبمَتمَالَهَا؟وُ:هثَاإلأنَف!االلْهُفيَفُ،لاَُ

.،...اكآَسَبتمَا

:45135فاطررةم!وفىومنها

...،.دَائةعَلىَظَؤِهَامنتَرَكَ،بمَايُواالئاسَاللهُدُؤَاخِذُ"وَفَى

:91135مرازسورةوقى

كا...كسًبُوامَا-ي!ئَاثقأصَابَهُغلا

:223؟ارىالشوسورةولى

.كا...ةِيمَا!مُمننمالَهُدْشِحَتيَقتَرِفْوَمَنْ..."

والجزاء:بالأ-شالقرَانعناية

،مرات809زمحررءنهمافكل،الة،لبحددآنالةفىفهددهالأجرأما

.مرةا17اصكريماالقرَانفىتكررفقدالجزاءوأما

..ا!نينالخاممينلمحاملانالأجرتوفيةفىءاجاءومنه

ءله،فىأخلصطءلأجراتَوفيةؤقممعالأفدالدنياكهاأنيتضهنرما
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الأجرال!ملةالتوفيةأن:!ينوبذللثاللْهوعدوقد،أجرهتوفيةمنبدولا

...القيامةيومتكونإنما

:185الاَية3سرانلآ-ورةقنهممب!انقال

000،3القِيَامَةِيَوْمَا%وربَمُْوفوْنَنَّمَاواالَموْت44ِيرذَانفس"كاَ

:41116الن!لسورةفىسبحانهوقوله

."يَغ!هُونوالَؤكَااكْبَرُهِالآخِرَ..وَلأ-رُ."

،،وِفَاقُا-زاة"ادملقدرعلىيمونأنيتتمأ-رالدنياأنّإلىذا5

...الأحبرالآخرةأجرءنفضلاً

باد.لالإ؟انوأرر،أجرهلهالحملقالإحسانأنالحزةرببين؟

...أجرهلهايمهليمرهعلىا!براإنهـلى...أصرهلهالمهلوفى

بحمانه:ةولهالَانفى)فتدو

+(17017الأعراف)-ورة.كاالمُمفلِحِينَأصشَنُضِحلاَإنَّا...ه

1180313)-ورةالكمف.كاكَلَلم!أ-شَنَمَنْأنجرَأضِيعُلاَإنا.-5:لهوقو

.910291التوبة،.)سورةالهف.كنَأ-شَ!يعُلاَالنْهَ:"...إنوقوله

ا!117113لكلرآرة)-و."مِنِينَالمُؤأصنرَبُضِيعُلاَالنْهَوأن،..،:إ"وةو

كا.-سِابًبئَيْرِ!أ-شَبِرُونَالمئاثُوَفّى؟،!...":وقوله

.(91301الزمر-ورة)

ةيه،ستَخلفِينَجهَلمَا!ثمئِماذْةةِوُااوَلاِ-ورَوَبِالنْهصا"آصِتُو:لهوقو

.(7157اطديرفى-ورة)"يرعَأ-نرلَهُمْانْقَةُووأمِنتمتُواإيئَهمَالذِ

:14204أثورىارة-وفىز"سب!الهقوثم

0001يثةاطدا)فا-فة-26)
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افهِ،عَلَىفأَنجرُهُوَأصنلَحَعَفَاؤش13صِنةإُسَئئةطخَئةِ.اءوَجَزَ"

."الطافٍيَسب2لا!نهلم

:61169الن!لسورةفىسه-انهوةوله

.،يَحنىَصذنَمَاكَانُوابأَخم!نِأنجر!صَبَروايئَالذِلنجْزِيَنز..،

:51114إبراءيم-ورةفىسبحانهوقوله

.،الحِسَابِسَرِخالثهَإن،كبَتزَفثمىِء3ُافْة)يِجْزِىَ"

مع!أ:!لى!ذامنشىءتفصليأو،هذا!لىوتة!ىءلي:صا"يتا

..،نَالقمالأ!...م!نكلق:الىمانمعويتجدد،الإنسان

:والمبادةالهبادات

العبادةممنىوما3اهباداتاوأينء.هالنْه-بحاتيا:صاحبى،)،

ءذاح!4كانإذا31يامالمهوعن،ء:لاامرلإةافىوردماوأين؟الإمهلامفى

!!؟الةرآنفى

لصاجما:قلت

...والحشراتئحَذ،الحبادات%لا!أنتغلمَأنْيجب

...بالمئآتفتسُذ؟المحاملات%لاتأما

...المئاَتاتإثمرؤتههـ؟الجتمعو،واطياة،ا)مهل%لاتوأما

افْه.أوامر!جميحهالاْنها؟دلْهالحبأدةمهكأتحقق،افْهمنمت!ملة7!ها

وتحقيق،افْهعنالخلافةمعنىلتحقيق؟جميع!بهاكلالهمنبدولا

علىوخليفة3ءنخليفة..ثلاثةاظلاز،بادألأن؟اللْهأرفىعلىمحنىالسيادة

علىإلا-تت!ققولابل-!ةوملاالعبادةأن؟.؟8،الخليةهوومن،فِى:أوْ
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الأرضئناتكلكاعلى.والسيمادة..ية،وعبودوأخوة،سيادة:ثلاثركاش

بنا:فىك!تاذلكوتفص.لي...وهلوالهأملمااصلة؟وإلا-تملاالأوض-ولوما

كا.وافطرةاالقيدة"

بافلاحالنْهلي!نا...اللهإلى!ولبهذاالعوةءواع!منبدلاثم

...اللْهعندمنإلاالهمروما،انمربا،فى

الواءيئ:الدعوةإلىمتطاصةمم!ثاالدنيا

،الةرآنمنالآيراتهذ.إلىتةطلع،الآنبم-ئاالدنياإن:صابر،ل

.الإنساناغبوز"ئالتى

ديةالالفلسفةءلىالمشفلة،الواءيةالدءوةإلى،عماغيةآذانوالدنيا!

وعقإ!يرةع!!زيةوال!وزيةوالإلساإيخةأقىِااللّهآلاتءنسمضىدةوالوا!ءيةا

...فاقاتساصاوا

؟القرَانمننحنيئوأ...والحونزثقالمواللْهسل:ءاحبىيرا:قلت

زمانكليرضْلحُالذىوحدهفهو،اقرآ!امنأ-اعةاقيامإلىءيحا!الداوأيئ

...إنسانودصل!ئهعلف،وم!ن

فاكيف؟..الأمة،يد،وتر"الكلى،2حالدعوةوجبتلقد:صاحبىظل

بهاأيةومواأنءلمبثمبربالذبئومن...أئلهاو-اسوماأإليها،السدلي

يكون،الدعوةصلاحبمةدارلأله..؟"االصالحالإهـدادنمدّ!!وكيفُ

.الأ."!عملاض

.المستعانوهوالمادىهورحدهوافه،ايقرَانإلأليس:لصاحبىقلت

http://al-maktabeh.com



http://al-maktabeh.com



اذالث"اباب

لولالمفه!اا

ووسائلها،وسبيلها،اليتهإلىالدعوة

.وجهودمالعاةعلىالنظإمنجاحتوق!.زظامل!الدعوة،-لت!ية

نجاحهم.وثروطالدعاةصةات.الدعاةأختيار

.الد-وةالحأوأ.اللْهرسلفىالنْهإلىالدعاةصفاتآءمل

اطق+الدعوةساطقا!هدعوة-ا:اباضرةااللهدءوة

.السلامإلىسبحالةدعوته-3وا)فجاةالحياةةيهلماسبحاةدعوته-3

إلىكتابهالحسابها.كلأمةدعوته-.والمغفرةالجنةالىدضوته-4

اطق.إلى4سبحادعوته-7يله-5فىةفاقلمسبحانهدعوة-6

دكة.وهاباطلةالنْهءيردعوة"طزفيالثيطاندعوة

كلرسالة.عليهاتقومالىالأسس.الىسالاتوالى-لخ!يصةاللْهإلىالدءوة

االه.يلىاطقالدءاةلما!هرسل.وارسالاتار-لؤكاءل.ا)تهيين?لةاق

الله.إلىالدعاةأبرزمن.النْهإلىدء!منأول

ثلها.ساورالدعوةرأىفى.إ؟لهارالدعوةابتداء.تمهمو!االنْهإلىالدعاةأول

الهمد!ونراعدها..أساصالدعوةالهمديةالدءوةمراحل.يةالمحطالدعوةعوم

وسائلها.والهمديةءنهاجالدعوة.يةالهطلدعوةافىاالمحليهيةعدةالعاإلىالإ-،رة

أتباعه.علىويحبةالخاتمالرسولبعدالدعوة.يةالحطالدءوةسبيل

الهمد*.علىالأتفرضادعوةا.االْهرسولبدالدعوةعاي!اتقوماىااالحد

"نصر.أسعةأروىالنْهإلىالدعوةفىالتخصص.لدعوةالىالعخصصا،جوب

.!دعوةالمتبددةارسائل.الدعوةفىالمتخصصيننجلاحالأمةفلاح
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ئفماوول!ا،وشل!ا،أللّهإلىلدءوةا

:3نظاع!الدءوةم!يةحة

له!يتوافرأنيرب،اطياةشضونءن-أنأىفى،اتجاهوكلّنظامكل

نهموير!حو،4علهالناسبونئدزو،4ةمرون2وئبَ،إديهيدعون...الدعاة

أصا-!ثمبهو-ةف!ل،سهموةةبهشروتة،ربهم/ةعلإ،ي!برا-ى...حوله

-ءإتهمفىعا.4ليصيروا؟اطف!مءوءمهتتجاوبو،مشاءرهـ3بهوتتأثر

.،.وتمرفاتهم.إموأساةا"أقوم!ت4وتنطاق

وج!*دهم:ا)دعاةعلىالنظامفياحتوففلافى

ويستقرالنظامويست!ر،عي!ماغجاحايترزفا)ذين!:الدعاةوهؤلاء

وإخلاصهمل،بهإيمانهمبقدرإلاالنظامنجاحولايهوى،ج!ود!بفضل

البصيرةزفاذو،يمةالعزوصدق،لا،.-ألةفههممع،-بيلفىوتفهخيحهم

ودغ،يشاءوماماتةارعلىدوالى،الافتناعكالب!د،الإِقناععاىإقدرةوا

..-ولهمنالشبهاتودحض،ءتالمفتريات

...الأ!وهـوأولاالث-!ىلموكبالمه:إلا"ألمثدني!وولا

؟مالمموهـوأنةسهمعلىكا"النظاموقيطبهيئ

!قتفيماته،علىالمستمراطهءقىبالانطلاقبل

،مةطلمبا"4،كلالمستقرالنذمىوالاةتال

،والأقوالوالتّمشعبا!ظاهرلا،برالأ!الإليهالذاقوالاندفاع

ألففىأسانإمنالفحلتاْثير":ظلمن!لىالصدقصدقولةد

كاقيلةأو."إةسانفىإنسانأ)تءنالةولتأثير"نأقوى،إنسان
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..كا.لرفىر-لألفقول"نأقوى؟ر-لأ)ففىرصلمل"

سبحانه-ولههـووالسلاما)!لملأةمهـعليمالى-لدصالاْ-اسولهذاكان

:4"لةوقاك-ثثادللأمعليه-*هب!هو،رسلءنواحدءن

أريدُإنْ:4أنهامُ?حَمةءاإلىَم!-الِفغأنأرِيدُومَا..."

.،أنبأيهإو،توكات:ءليمابالقْإلأقىتوفىو!ا،ا-:ط*تُءاالإِصلإحَألا

.(11818دو5ةرسو)

فيتار!13،الدءاةءمهمافىالذىذامنول!ن

...أفيمءزرءققأنيربالفا)صةاتهىوما

:ال!عاةأ-تيار

بسهالةظامراضه،منباصماةاءإلاَّ،"بر*"لنظامادعاةااخةيارتصحلأ

الأ2هولأنه؟هلاؤمهسواعايهمالةو،1ءناةلزلاذاكءإ-4ذذرفإن

...ب!راءث"،.وغاياتهالأ!رى؟،أ!دافهقية،فعلماالأحرص،تهبكتما،با

jحمانه:-5قولهش!تمةأنزستطيعذا5صوءلىم

.(12416الأأمام).؟..رِم!الَتهيَجسُلُ--ثُأغلمَُاللْهُ.."

.68128()القصص.،000رُفيتَاوَءيَمفَااءَفيإقُكقُيكاوَرَ:وقود

كا...الناسِومِنَرُسُلاَالملا!محِةِ-نيَضمافىِاللْهُ،:وقوله

.(22751الحجسورة)

:نجا-3وثروطالدعاةصفات

تكفلالتىالشروطوأما،ادعاةافى-!حققأنيربالتىا)صفاتأما

:أهم،و"ن،-داَفس:يرةااللْهلإذنانصرواالفجاحلهم
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..ائدةالىرادةوار،القائدةوالقدوة،المستقيماسركوا،يمالفوا!رلمق

...وفطانةوتبليغ،وأمانةعمدقٍعلى،حزمفىوالرحمة،ءزمفىوالثابرة

والفهم،المستمراصالحاوالممل؟ا!راصةالمصلحةعلى1511ء،إصلحةاإفيارثم

إلىيؤدىمالىوعن،والشرورالةقا!صكلءنءدواله،المممىَقراىار

...والفجورالآنانية

وتحملولباقةٍأمانةفىاةصحوا،والإنذارالتإث!رعلىالقدرةثم

.والإِصار.رغبةواوالاحتراميروالمدالثقةذلكيؤكدكلبرثث..إصرارو

المشا؟كل-لعلىوالمفرررة،البيئيةالظروفدراسةفىالتفلضلثم

اظلقية:نحرافاتالاكلومعابئ،يةالنفالانجاهاتفهمفىوالتعهق،الا-خماءث"

..مليةلهآو،"لمب)ءاو،"لإ-،ياو

إلىوارصول،وأصام!يسهمالناسء:اءرا.تلاك:ذاكا"5ويرح

ا-ىالنوفى-!وص!...وتقديرهمو؟ةتهم?تهموء-ب،وقلوب!مأفئدتهم

...و-مرفاتمماتجاهاتهمكلفىالأعس!"!سِلاكالضى،الدتةية

ومشاعربمقلوب!3إلىالوءولوصرعة،بداض!ماكاسكأأطهةثم

علوكلإنسانٍكلووضع،المناصبةا)ظروفاختيارو-ن.وأصا-يسهم

والاتجاهالنيةوسلاء"،الفردرغه"علىافيعةءصل!"وتقديم،ينا-بهفيما

ودفة،ث"الرؤووضوح،المنهجإ?مو،الهدثصدقمه،،والةصد

...إصيرةونفاذ،صدررحابةفى005يبالمصو

اللْه:ر-لفىاللْهإلىالدعاةصفاتجمل

جملتا)ئالصفاتبحض،الدعاةعناطديثفىإلهكسُقت"قدإننى

النْهإلىاط"ءقيونالدعاةم-اللْهصكاتأفضلعليهم-وم،اهْهرسلفى
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...ةيسيرأنيجهبو-إ-علإ"الئهصهلى-تم!3خاومنهاجثما!تهمعلىو

..بصيرةوعلى،-كمةفى...واقياهنظاملكلو،ومكانزمانكلفى

الصفاتصلى،ةهلمنإلهاأشرناالتىالصفاتكلؤء!إتولقد

الأ؟لباةتبهالهاحتى...اللهر!منرص!ولكلفى،بمدءنتةصلهـاالتى

داعيماورضهث"،النعص"بهوأتم،الدينبهاللْهكلأالذى،الهالمينر-"فى

...الأ!ام-يعإلى،بالإصلامالثهإلى

والبردالنر-قواءدتحهيت:ءلى،كذلكاللهرسما!جولولقد

...شركلءنالإنسازديةودفع،خيركلإلىالإنسانيةودفم

؟القرآن%لاتبحضمن4sزهةذوأن،الاَنإ)يهنشيرأنأستمايمماوهذا

:/6936الن!لسورةفىسب!انهةولهوءنه

وَا-تببُوا،الئهَااعبدُوأن:رَسُرلاًأء،لفصبَثاوَلةذلا

كا....الطاغوت

:51133إؤتوناسورةفىوةوله

الطيباتمِنَ!واالمهـ"عوُلُأيهايَا،

.،عَايمث!ةخَمكنَ

؟إتِّبماَوَاعلواصَالِح!؟

:4816الأنمامسورةفىوقوله

وَأصلحَآمَنَؤشَ،وَمُةذِريئَء-بشِّرِيئَإلاَالمرسَلمِينَفىسِلكاوَماُ

."يرشْذُونوَلامْعايهمْخَوففَلاَ

:4114إبراهيمسورةفىنهسهحاوقوله

كا.05.لَهُئمليهكنَمهقوبلسانِإلارسولٍأزسَلنا-قوَما،
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:قو!"ةوخةولءنح!كايةسهحانهوةوله

مَالاالنْهمِنَوَأعلمُلكُمْوَأنْصحُرَبئَرِ-الاتِ"ابلغُ

،(1762الأعراف).؟!دونتَ

أيضماالأءرافسورةلْىعادقوممنا-لإماعا؟ءودأوفوشرح!

:96-65منإتالا

إْامِن،وَاللْهَاغ!بدُواياقومالَ،صُودأأخا!معَادوإلى"

فىِاكَلنرَإدئاقوعِهمِناك!روُالذينَالَلأظَل8َقتةونَأفلاَ؟غيرُة

-فاهةٌبِ!لئسَياقوم؟ل8َا-كاذرثنَامنَلنُظن!كوإدأ،سفاهة

كُئموَأناَربرِسالاَتَاُباخم*العالمينَربَء!رَسسُلٌولكنى

منئمرَصليعَلىَرئئمينذِكرجابمأنجَمِتلت!*أوَأينذَاصِحٌ

الخلقفىوزافينوح-،ةومِبهدِمِنخُافاةسجَهلمئمإذْاواذكرولم؟لينذئم

..كاقُفلونَاَ*ذ-آُْاللهِآلاءَاوُفاذيم،بَممنطةً

:ةلدعواح!أوأ

:تكونإلدعوةأنإلىنشيرأنيجىب،اللهإلىالدعوةعناطديثوقهل

...وتحال!سبحانهالئْهءن

...بِهطِز،الشيماانوءن

...افْهءنهنحرفين1؟النْهدونومن

و"وعدنا،لمنصيلهايةسعلاaاءالقرتاْسيسلأن،!نهاكلإلىو-نشير

...15ؤ)ت4ادإةر.اللهتجوةيق
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:المباثرةالنهدعوة

وقد،و-!ءإي!مالثهمهلىاللهرمهل"حم!افهإلىالدطةأنعرفنارقد

..وءنها-بمء"شِررصولص!اللْه!ل

مباضرةدعوةًههاكأن،اللْهياتاَمننتفهمأننسظجةإناهذاومع

...وخيرهم،هدامو،حياتهم،وسحادتهمزيهماحكلعبادهيدءو-ب!انه؟اللْهءن

..الآخرةو.فىلدنياافى

:اطقالدءوةه!اطقاللْهدعوة-ا

مادةوقددارت...اطق"دءوةوهى،اطقدعوةفهىاللْهدعوةأما

صيغهاوتحددت،ألواعهاو!نوءتع!ة2'11ال!يمالقرَانكاقالدعوة،

الاْولىالةظرةعندت"يستدلقدبكلا؟وتاهجهاليبهاأساكثرت،وعباراتها

الباءدمنكَيرأزي!اأنأو،الأءدافمتفبةالدعوةأ!عكالسطحية

أدةيااظبرى؟واحدةالحقاللْهمناطقالدعوةأنء...الاختلافأو

..اطءأةأصاليبوتنوءتالبيئاتاختافتو،الدعاةتددوإن،ولإَءرة

..القرَانمنءخ"4فهىز--ط:لحمابحضإلىالاَنةشيرأنوسنحاول

:والنجاةالحياةؤ!يهلما-بحانهدعوته-2

..وصحادكم،وأءنهم،وعزهم،حهاثهمفيهمادكلالمؤم!ليني!ءووأللْه

وا)"رضالوطنءنوا)دفاع،النْه9لإءلإءكا؟الثهسبيلفىوالجهادبالقتالور

...ص،تلم!رالمت!كينالمحةديئالظالمينالظصبين)طردأو،والمقدسات

:25-8124نفالالأسورةفىوتالىنهسبحايؤل

يِيكملمفي،ظكُمعَادَاذَةلِوَلار"سُولثِ!اءُوتبِاتآمَمؤايئَأذِا93،أ،"
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ؤِلمضنَةَ*وَائقُواضونبرنيإليهِةَُّ،وَاوَةلمبِهِالمر.)ينَوليرالئهَأنّاوَاءصلَهُو

.،امِة،بادِيدُثَاللهَأ!اوَاغلوُ،ت،ص""ًتحُْءِهاظَدلمويئَالذ!هـبَجم!لاَ

؟ا&لامإلىسبحانهتهدعو-3

المستقيمالصراطوإلى،اسلاماداروإلى،ادلإمإلىءبادهيدعووالنه

مناحىكلفىالدائمةالمسةتمرةاسحادةوا،والآخرةطالدزعز)*؟ادهكهل؟

الخيركلاصايرإلىصا-ه،وةود.طالابالسليمالهةكيروأت،اطياة

أخلاط!االداالحياةأقلحعرت؟مثفلآئه؟:رأىالشرعنصا-بويبهد

الإِنسا3ةحهماتمث!تركالأرضوةبأتالأرضماءوأناونهأتحيوانمن

والإحياءالخلق)!يدهالذىوأن،والأنصامالناسعل!مارت!يش،انوالحهو

يئدك"الهزةخ؟الذىوحده-بحانهوهولإِزناء،واالإءلاكيره،الذىوحده!و

واكصرا)ةلا-يرزي!مو،ا!ونووالإرهاقآِا)ذمننةذ!و،ير-نون

.يحهلمونمماباْحسصن

:27-02411أسيو-ورةفىا)هزةربيقول

بهٍيَخَطَفَا:؟الىَّحماَءِءِنَذةَ،هُنراكَاَهز-،الدفىاطيَابِصَثَلُء!ا!،

الأَرْضىُأ-ذتءاذَا-كأ،وَالأَت،مُاة!اسُا/أْبمُلُمِمَّاالأَرْضثاتُا

إًظر!!اأةَ،هَ،أعْصُ!طَءيخَاقادِرُونَأ"2-اْبم!،!اوَظَنوَأزيطَتْز-هـفَمَ،

الَاتإل!ذُة!هِّل3-ذلاِثَ،،لأَ:سِخْنَ-أهءَأَنْحَمهِءداٌفَي+هَلمت،!،.مَ!،رأأوْ

*قيفيَ-؟رُون)قَؤمً

!صءسَاطثَثَاهـالَىسَنىيَ!فىِوَاممملامِاارِدَالىوَاللهَُيدْءُو
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!لذِولاَفَيَرو-و!!مْولَقيَرْولاَ،وَزِ.،دَةاطُثفَأ"-نُواينَالذِ

ةِيمَا،%،لِدُون*!الجَنةِأمحَابُأولَئِك0َ

لةذ3ِْتًرةَقموبِمِتْاحِمَاْ"خةِس81َجَزَالئبماثإتِاكسًبُوائذيئَوَ

دُظل!اللصأبِءِنَةِطلحوُ%و!!نمأءثاَتكَأَْئمَاءَاصِمءءنْاللْهِءِنَءَ،إَنُم

...كا-،لِدُونَةِيمممَا!اصارَاأفعَاممبُاورَءكَ

،ين!براز)عحمة!لتإذا،الأرضالأرضَكلأنإلىءبادهاالْهيلهتربهذا

ظدرشننهمأاطنرو،ةيهابهلم!ثماو!تو،أها!اونجر،ؤخرفهاكئىلوا

:واحدةمرة،.."صهيىهانفرطوأ،الهازإوزلزلت،قيامخهاظ"ت...عليها

يهنأوكا!،حهإت!اةتنتهى،نهـارءةد!انونهـاراَ،ليلءندملمن)ءلاً

...عاجمهاثىءبالأمس

...با،وعقاابمثوو،!"-ا:صالناربةإلى،اتاساأما

نيةداا,ظوةا""عاجة،ْإلى"%ما،ه!ةةرإلىوا!رٍعليذهبثم

...رةطجاواسالةطدهاووة،ية4!انارإلىإما!و

:والمغفرةالجنةإلىنهسبسدعوته-4

بدللمن؟والمغفرةبةاكوأبوابلهمويفتح،الجنةإلىعبادهيدعوواللْه

يدعونأولئكلأن؟والمشركاتالمشركينعنابتعدولمف،السيئةأىله

...النارإلى

:2922!البقرةمهورةفىمبحانهيهَول

مِنخَيْر.ؤءِ:"ولأَ!-"؟ؤْمِنلم-كأالمشركاتِاتَنْكِحُوولاَ"

اغبَ!ننمَ.وَؤَءُصنرِكة
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كلِنْخَيزٌءُؤنِنٌوامتذ،شا"حَئئُيؤةِالُمشرِكعِينَوا"تءُِوَلاَ

أنجَبَمَ.لَ!وَمُشرِفي

نِهصدإذوالَمضِرةِ!ةِابألَىادْءُووالنْهُ،الة!ارِإلَىيَدْعُونَلىَثِكَاو

."ونَيَتَذَءًُلَحَللكئاسِآيَاضةصوُيهحَينُ

لحسابما:؟تابهاإلىأمةصلىسهبحانه4زدعو-5

تمامااد!لأز"،إسياىوءُبرر،عتابم!إلىأَء4ءئا!لىبُدْالقهامهَويوم

المةسديئللهطاينيوءثذوا!دصران،بعملىويرزى،عتابهفرددص

..هاكناضاإ

:92-527ء!الجا؟ء"-ورةفى-بحان!يقول

!ؤمَئِذٍام!ئاتةُاؤَ"ومُوَلَوْمَ،والأرْضىِاتِادّ:وَم!لكوِللْهِ"

الُمنطِلن8َبَخ!ز

اذيَوْمءَ:كِتَابِم،ءال!يرُدْعَىاة"كلُ؟جَا"ئةَأئةٍكلوزَرَى

بِاطقعاب!مَينطِقُهَذَاكِتَابُنَا!تَحْهَلونَلَنهتُمْما-بحْزَوْنَ

.،..،ته.لونَمَاكُنغنثسِغن!تإِناءُت2

سبي!::ةفاقلمنهسبحادءو!-6

وجهادا،بالأموال؟بالأنفمىجهـادا:-بيلفىنناقلل!عبادهيدعوواللْه

افهأن!مماجنسوءن،ومقدرةطاةتهبرسبكل،وبالأكلالبالأقوال

..نيحهلمواامودما:تهمرونكلاثمنوناؤوا،"عا؟

...لدؤمةين(38و35147)ء!رة-وقىةسجايقول
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ودنمَمواللهُ،الأغك!وأنتماممثنمِاإلىَوتَذعُوا!!وافَلاَ"

االْهِ،-بيلِفِىلِتُتةةحواقدعوْنَهؤلاءأنتمهَا...!)عأء،يَتر؟لم

وأنتُئمالنِنىّ،واللْهُورشسهِعَنيَبضلُفإْمَّمايغخلْ،ومَنْيَبخلُفنؤَنمُ

.،ثماَع4ُأيكونوالاثمأماَغيرَلَسنتبدكَِقوْاتتوئوْإِنوَ،افهراء

الحق:إلى-ب!اةدعوته-7

ةإن،إله،دائماعبادهيدعو...اطقىودءوته،أطقإلىيدءوواللْه

!"ييرعلىو-خ!م،ايهإ-وعبالى)بهمطا،ءة"اإمدثأوارت!واأوانتكسوا

..بالهموتصلح،!الهبما!هلبنير،قسهم،%ما

:14او1113ارعدسورةفىبحانهيقول

اَأراإذاوَةتس!ثغبأمايغَبّرَوإءشُبِقوبمصماَبفيرُلاُاللْهَإن.."

...إ!و(لٍمِنْدوْلهِ.نمالهموَ،لةُمَرد-وءاًَفلاَبقوماللهُ

إثَىءلهمالأَتستَ!يبُرنَلهِءِندوْ،ذءوُنَيِنَوا)ذ،الحقعوةُدلهُ

ذعا"وصا،ببالِغهِو5َُِومَافاةلِيبلضَالماءِإِلىكفيهكها-طِإلأ

،.ضَلالٍفِىإلأ"ن?;ادكا

لحزبه:المثيطاندعوة

!له،نسانالاعدو!والشهيطان،اناةيراون2االخسرفإلى؟الفطاندءوةأءأو

منقدءوابماجغ-طب7طهم...أقرانولهذريةوله،انر،أءوحزب

..نطةبا

الذى،إبليسالأولإلممينإلىإلاينصر!لااطلقإذا.طانوالث

وال!فرالمؤمنءنهموأن،-ةيه!3أنهعلى،وكازرمءؤمنهمابنبُج!مع
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،الآءنق!ثوإل؟هقازولاابخسافيافلافإنه،بالقرآن.نهمآمنفن

إلىءصيرهكان،غيرهإلىاللّهءنعدلأو،غيرهبالنْهوعدلمغ،منككل

...لجهنمحفبا!نبل،مجم7

لحبيبه(59-7211)الجنسورةصدرفىنه-بضاالعالمينربثقول

:وص!ءا"4النْهصلىعدأمينالعاور-"

عبب!*قرآنا!نابَمِإتا،زةالواالجنءننفَرعاسأة"إلى"أوحِىَز-لْ،

بنارًجَدنمالىوأنه*أ-دأ!ابركذُثْدرِوإنْبهةآمفّاثثدِالى9إلىيهـدِى

ظنَئاوأنا*يثططااللهعلى-فيجمهةايرةولكانَوأنه*لدأوولاصاحبةًافيذما

الإشمنرجاذكان!أنّه-*بمذ!االلْهعلىا؟نوافينستقولإنأن

به،مةاآىد81َسَي"خادصاوأنا..*رهقاَمفزادوا؟نمنبر؟لِبصُوذُون

هـا!ا-طوروءشه!ونا-لىامِثاصَةلح*وأذّاولارَ!ؤ-م!ؤاثفلابربهءنيزفمن

"..-طباَلج!كنمَلواءازالةاصماون!أما*رشداَاؤتَحهرلةكؤلمأوأعملمفهن

،رمإصاأتمىايذين،)!نالضافينالمةيمرلمغاويئءالسوبئ1ةهووالشهطان

..ا)ر-نذكرمن3بمقمووتح!ثى

:38-الىخرهـ36143-ورةقشأت-لالدفىةربيقول

وإنهغمم!يئقرلهز!وفاَثءطاله!ةفَيِّضقاو!ذِكرءنيَهخثىُمنوَ"

ليتَياقالناجاةإذا-ئ*ءكةدون31يَر-بَوُنوالسإءلعنوَّصممليممد

5(،القرينةبشَ،قَينِالمشرربهيخكُب!دَيلق

اللّهلأن6سلطانمنواحدصحمهمعلىالثيطانفا.ساوحمن،زبأما

اتابثهمَنإلا-إطانعليهملكايسعهأدىإن":اد!نةسلإ،1ظاسهة"سبحا

(...اطدش:ةا)ةإسفة-37)

http://al-maktabeh.com



-418-

.(-211543،اطبر-ورة)."ينأ-5هملموءدُ-عنمإرو"الغاوينءن

."ةأةعا.واادقيدة":بناعتافى)كذتهصيلو

الوعدوحدهفلهعذلك،الحقدءو!و-دهوله،اطقنهسبحااللْهأرو؟

:!-5135فاطرسورةفىسبحانهيةول..الحق

أد"نْياااطياةُذ-منَتسُّفَ!،!!-اللْهِغدَوَإِلى:النا-!ُئماأ،-ا

،أعَدوفافيذوُهعَدو3)الثجمطانَ)ل!*ؤزالغهَرباهْهِأ-لحيَغُر"ولا

لههكةرواالذ*شاَ"اسعيراأصعابِ!ننوا)"كو.دهُحِراء-وبىْثنماإِ

..؟بيرريمأجى!و?قرةإما)!الحاتِاكللمووَاآصة-ووالذيئَدٌشدعَذاب!

وباعالمة:ءإدكةاللْهكأيردءوة

اللْهدونمنشىءكللأن،لكطوهاوباطلمةةفهء.ه"اللْهغيردعوةوأما

لك.وطاضهيف

:22163اطج-ورةفى-بحاةيقول

.كا...البَاطِلُهثو4َوْدُصِنماير-دءوقَ،وأناطقُهوَاللهَ،أنلِكَكاذ

8الة!ص-ورةخرآفىنهسبحالوم!وص /A2؟A

لِلطهاثَفيء،صُّءُوَإلآهالهلاَاَ-رَإهـاالنهخ-دذعُوَلا

.،،زُرجَغونَايهوإ،الحمُلَهُ،إ!!وجن!ثَهُ

:74و73122الحجصهورةفىنهصمبحاويقول

منتَدْعُونَاذينَاإدطُ:فامنفصُواَلهثلّبَِضُرالناسُيَّهاأدا"

الذبابُشيئ!ميَسئا:2وَإنْ،اجْتَى-*واَلهُوَلويَخْلقُواذباباَإنْالنْهِدونِ
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رهِ،ةدْ-قالنْهَرواةدًءا*والممالموبُ)بُالماأفَص+،ءة،وةةذُيى"!لا

.،إَفَوىٌَءزيراللهَإِنّ

:والرسالات-لالرصه-!هافهإلىالدعوة

رأالى)يرازفىنمثيرأنوجب،اللهإلىبالدءوةاطديثأغ.ناماةإذا

3وأ،اللْهر-لو؟خالىسالات؟يماظاص"الخمهء!ه"هى،اللهإلىالدعوة

نءالمبلغونم3لأ؟النْهاإذنالدعاة!-النْهصلموات3ءاجم-بم:لح

إْ"ضوا-!رةلوأ،ءمدهإثى?نباءأنهءضموا-ديدع!...افْه

برءنر-ولأنه:)ةوء"ءم!موا-دبل!أكدص،زنسهذاتمنع-ء

بالمصمائالهزةربأكلهم-ش...الة!ارا"زيزااللْهءنخوأْله،إ!نأماا

...دءوتهتماموبإ،برحمتهأءتواتةص،و-لمعليهاللْهصلىاطضإر

؟501الآيةاءةرةا-ورهَفىس.ءاةاطكيماظ.يرا)مايمظل

يرلأن3!نَالُثنعرِولا،؟تاب11َأهلِمناكنروالذيئَدُّيَوَما

وذ.واللهُيشاءُءَن.و-تِم!قىصةا،واللْهُرإ-ءن-نرءتصمءلم!

كا.الحَظِيم،الفَفنلِ

رسالة:كطعايهاتةومالتىالأسس

،يةماونواو،ت:-ءملواأن:الظثكنبميمعلىايثاقاالنْهأخذولقد

النْهتجهمثؤبما؟،.الإأساإسمادو،يةابشراخهـرءلىاله.لق-يمااكو!وبآثا

بقالسايمهدو،بقاساابهبدأماالمر-قاءنهميمل...-ح،رمنسبءن

اللاحقالى-ولاتْئحبو-وبأتباعهر-ولكلياْمر،ل؟)لإْ-ق-ء!م

ةِي:تمهمفياال+ه،ويتم.الديئاللهيمل-ى...أمرةو!ه.وافيييان
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والكتاب،الإ-لإمهووا،دالديئو،أسلامواا)!لاةوءلميهمءإيهالرحمة

...وبملوء2يسن،والر!لاتالرسللجيممصذقٌالقرَانهوواحد

تمة-الخاالرسالةقبل-لةرساكلعلجهاتةومئ11الأصسىكانتولهذا

وا!لهد:،والتكميل،التصديق:ئلائة

بهاطقعا"!مةيت!اإمد؟بقةالسارالر-ألاتالى-لجم!العصديق-9

،-ثالاتءنبهاءإقىوؤنةيتها،انحرافأو،جماقئأو،يفتحرمن

...اختلافأو،ضلالاتأو

الضر،ر!لحصالجة،نةسه-وللا.الرها)يةالهيئةتطيقبماُا،---طميل-2

اللْهتو،جمدفى!...ت-.ط"،ونا)شاتالخهـرإلىةوء4يخود،هـممهفىائمةالة

...والهدوانالظلمربةوءا،الطفيانوالعةصركبطالوإ

ماتطقي4دكلالأكلع!لا1هد،ةوص4إل!ر-ولكلرسالةُ-محون

ن%يم!نولا،تلة!مرَنة!هتولو،لأقء+مرتزادتلو!ريص،ء"قَوْ

لأشها؟ية!انأوزيادةزي!اقوملأى-الةإأىأن،ن15الأذإلةيتسرب

...اير-نا+أيمااصا؟يراطعيميزالمزتزيل

بهوالإِ؟ننِّجاعهاوصوبعلىوالةص،اللا-ق-وللاإنمهد-3

بر-ولهأولاَ!غرزقدلا-قبر-ول!فر؟ن،لىس!فىاتض!يةوانصرتهو

نه،سبحاارا*دبالمرسللذاتباولاًأو-دعفرجمولون؟..هو4إوبرساو5

15شءإيهم،اللْهرسصلءن،رس-ول!!لى،فيذلكأكدولةد

...افهءلموات

-ورةفىإسلاماعله"الإِْبريلصا-بعناللْهةولنشير-إلىأنوبهق

:6الآية16الصف
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اليم،النْهِر-سُذَإلىِّإسرائيلَفيِياَيَمَ!رابئُعِيهىظَلَذواٍ"

بَمدِىمِنْيَأق!،ومُبَئثرأبرَ-ولٍالئوْراةِمِقَيَدَىبينَلِماَءصاظً

.،ين"-ءترٌأهذَلُواظِابيئاتِبامُجاءَفَئا،أصرَرُإصءٌ

:السلامعايهصيمابنىع!المسيحةولمنافسهالإبر.ليفىجاءو؟

...،لأ؟لمهاجئتُولكقالتوراةلأدطِلَجثت14ث!

ولكن،!اَأثلا""عليمات4ظالهفالأ-سزإنغةالخاالىصدا)4أءا

:!الثلا؟"فأ-!ا،الهيمنةتكوناتمهدبدل

.."هـة!او،ل"لتكلاو،يقصداةا

الثه:لاتورسالثهرس!لجمكلصديقاةا-ا

بائهِآمنَ؟كُلوالمؤءةونَرَبّهءِنإ)يهِا.نزِلَ؟،الرّسولُ!آ"

كا...مِنًسِلهأ-دبَبنةفَر!َلاُسدِرُوَكةبىِ"وَوملاْمخِتِه

.(285الَالةالبةرة)

تملخاالرساليةالهإئةفتكاولما،الرساليةالبيما"،أطيئ.مماال-كميل-2

تماجأنءنلابدكان...الدنيا!طهاه!والسلام1)صلاةءإء3سلينالِ

تصيبتد1)ف،افاتوالافير،والَاْام،الثرورصَّ؟2.ديةاتمةإ!داالرسالة

أنإلى،وم!نزمانكلفىافيريةاعلى-برد2أوقد،آنكلقالإنسانية

...عليهاو"نالأرضالله!رث

صلىئمالحزةرب،ل،ادابقةوالرسالاتالرصهلشيمعلىا"ي!ة،-3

:48الآية5"بىةالىرةسوفى،ا)-لاموالصلاةعليهرسل!

مِنالكتابِيَديهِبَينَلِمَا6?د:بالحق)أعتابَإ)بكَوِ-ا"ْفئلنا،
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ة98الَاية16النحلسورةفىنهسبحا،ل؟.،...عليهمُهَيهِئاوَ

بِكَوصفَاأنف3ِءِنشهيداَعايهمصةأكلِّفىنَبهمَثُيوبمَ"وَ

سكهوُدهدً،ثىءدجمكلنا-بيابَعتا11ثكَعاأتاو.فى،لاءِهؤعلىشَهِيداَ

كا.ل!لمينَوُبشرَى،

يفاتحراف!مربمةياصحهاو،والإصلاحوالةص-يحافهةالمرجماعىا"ي!نةو

...والدخصا!والأصيلا)مه-يحيخة!رئهاصووءلى،وا)ةضلإلوالتبديلالشييرو

الة"يين:ميثاق

-لآسررةفى؟ونص"،النبيين.يثاقمنفهمهنسظيمطبهضممههنىا

:58-3181انعر

،وحِ!،لَتَاب-.نْقَقيعُئمآإطَ:النًبِيِّينَقَثَجبِالنْهُأ-ذَإذو8

!؟العَنصُرُةَُوَ،فاتُؤءِ-ثُن،مَهَ!مإطَمُصَدءقرَسُولىو!كثكم.

!--أةكأَزنَا:،وُا،إصنرِىذ!لِمُعَلىوَأ-ذتُمتُم.أ(قْرَره؟قَالَ

ذ)ثَ-بَحْدَولىؤَنْ"الشاهِدِيئَمِنوَأنَامَحَمُ،فَاثمْهَدُوا:ظَلَ

افَا-ةُونَ*مٌفأولئِكَ

طَرعماوالأزضِاتِالمئمروَفِىقنأمضلَمَيَنةونَو43اللْهِدِبئِأ!يْرَ

نُر-حونَ*وإلنهِحرَ.ه!

إمثضقَفىإكَاءِيلَاهيمَوإبزَءَلىلأمَاوَعَاَيْضَالَأنْزِوَمَابافْهِآءَئاقُل

بِّهِنم؟رَمِنْائيِثونَواوعيسى.وءَىاوصقَومَا،وا!:تجاطِيَةقُوبَو

ءُمنِلون8َلَهلمو.فينُتِثه!أحَدِبَبْنَنُفَوِّقُلاَ
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الاَخرَهِفِىوَهُوَشنهُوُقي-لَةلَمَنْدِببمالإ:لإمِح!رَخيَبةَوَكلَنْ

...،الخاصِريخاَ"ن

:والرسالات-)المت!مل

ا)-ابمالفصلفىأ،سالاتواا)رسللت!4حولالقولة!لمةاوقد

صةحةمن"والتطورالإسلام،نونالمهاكتاباهذامنالثاقالبابمن

!..383صفحةإلى353

الثه:إلىالحقالدعاةآاللهر-ل

وهؤلاء...اطقالثهإلى،اطقلدعوةبا،الحقالدعاةم؟ار-لأهؤلاء

...الدعاةبسيرسبياثموءلى...النْهإلى،اللْه-بهليسدكواإلذيئم

بلعضب،كتابإلىيرةاجبالت!مه.لي،ر-ولكلدءوةءنوالحديث

تار!5!وكا،لةالر-اوزار!،-ولأراتاريختثهلر-ولكل-رسالةلأن

،إلاقتصاد!"و،والحضارية،وا)+الية،الديأث":لوا،يهاجميعن5بأكلهاأمّة

لأخلاشة،او،"!ةا!رلااو،،افلسفهاو،يةدالماو،ء!يةا:لمهاو،عيةاالىرو

....!ماءية-لااو،سيةلنةاو

ابرءيى،اهـرآناءتبإتءلىقفأنإلا؟دالمزيريدت4والبا-ثعلىو!ا

الإيماننورقلبهفىأثرؤفإذا،حديدوإ،رهمرهفوحمع،خاخبقلب

ا)رسرل-وليدورماكل،يةالقرَأالله%لاتمنيرحأنعاول،اط!"ر

و-أثير...الأمةذه5يرخوتار،الدءوةمناهجحنمالهو-لمتكشف،وا)رسالة

...اللْهكةابءلىومحتمدأمستهدأ،الئْهرسلءنلدعاةابحضإلى

إلىكتابإلىيح!أجبالإبمال!!الرسلدعوةعنواطديث؟ثم
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عملىاللْهر-ولظل؟،يزيدوقد593ءنقللاألمرسلمااقعددلأن،!لتب

ئة"لاثما":فةالارسإيناعددءنسثإ!لما5َذرأبحدثثفى،سأوءلميهالله

كا.غ!ر!بَّعشروخسة

...ةادءثمالكثرةزةيدالهفءفيرأ"؟ا":الىلامالصا:ة4عاقولهترىبة

5131ءن!يادة

0913فىادكافىة،-كنرةكيد-أأو

؟أالإِحاطةوالمث!ولدزةأوأنها

فىامددايطاقبل؟لايحددنالقرآوأنصم%!رو...يمكنو،؟--ن

لى-وله:-بحانهقوله

."...عَلبكَةة!هُ!هْئممأسلاًرُولُهءنعاثكَنا!ةَ!ه!هقذ-لاًرَُوَ،

ابالأ-زدإإدثة"افىادورةنز)توةد،649الايةافاءا-ورةفى)

...(والممتحنة

نءالر-الةإليهأ-ضِدت.منأفىلدءوةإلىأثثرأنفيكنىالانأما

،والسلاما)!لإةعا!هم،ادلاكنوأولالندك!:اخاتمدءوةإلىش،إرسلينا

ر-ولأىعناتحدثايريدمقدص؟ةُمثتيرعَوضربمة،؟خماجُِيئبع

لأنه؟انستقيمالفلم!فاأءمراطوا،السايمالملىالمنهاجءووهـذا،اللْهر-لمن

عنولا،أرسلهممنإلاالرسلعنش!دثأنمنهجهيمولاءلمجاَيمكنلا

...بهمالأعلمفهو،خلقهمءَنإلاأقوامهم

اوحهدالملىنمالمروهوالمبينال!"ابيمهوال!آنالقري!ونوبهذا

بر"،المؤتينوموةف،ر-ولأىصدالدعوةءنالبحث،والأصيل

بةور!تبصرأنةصحثم...التاريخمجالاتقصوتارفي!م،لهندبئالمما"
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ياتالرواو،الآنارواتاطفرعنلا-كثف؟ةوارالأمض4نستمدو،اقرانا

.."الأ-باروسؤ"التار

.اطتارلحبيبهانالقرَعنظلفةدالنْهوصمدق

نلقَصِمىعليكَأحسسع!فينَُنةهلهإع-مقلونَبيماناعرقرآأناهُأفْىإنا"

.(-21133يوصفسورةمضحفى!).كا...القرَانَاهذَاصكَإثنَا-اوْبِماَ

الحثايواصرأق،والباء:كنايطاءدفي،ر-لمهءناللْهقصأنوبهد

-فيويىورةآخرفىثأنهصلل14ز،لىالةرآالنمأرواديرنأوظ!ةتضىعلى

القُرَى،نأهل4ِأيهمإأوحِىرجالاًإلأقَبلاِثَمن:لمناَأرَمَاوَ"؟ا)ة،ثينتِملخا

الآخرةِ،ولدأزتَبلِهثممِنالذينكيفَكانَعاقي،ُافَههظُروالأرضىِقِ!-!رواأِفلم

بواقدكُذِأ!موظنواالىسُلُا-ت%سَإذا*-كأآَهةطِونَأزلاتقواالاذينَخير

فى؟نلقدْ*كنالجرهمِالةوعَنِبأ-تَايُردّولانشاه"نفضُضىَنَانصر؟ءم

ضَديقَ:ولكنلمةنتَرى-ديث!ُ؟نَمَا،الأ)بابِلأولىِءِ!رةقَصىَصهمْ

كا.تِونَتؤمَلةو!4ور،ىو!طً،تفصيلغلَثىءو،يخيماثدَبإضاالذى

تاريخ":إلىكتابناجعفاير،البصانأو-مةالمزيدأواتفصيلاأرادومن

.،المقارنالأديان

النه:إلىدعاءنأول

،السلاءعليهنرح،5إل"ءوالر-الةلإ-ناداءريمالةرآنامنءمرحوأول

كلنو،ءة"الحديث"نثملو!،مرة3،يمأعراأَنا)فرفىكرهذوتكور

..قو.".،وءندءوته

:-بحافقوله"نها:مراتسترسالتهانالقرَأكدولقدبل

.اتعىثلاث،...ةوء"إلىطنوأر-لمناوافد"
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:اتا:+بيراذه5منتبيردكلواحدةوصة

"...قومهإلىنُوعأرسككدل!

9(000إبراءيمونوعساناأرولةد"

كا...مهةوإلىح!نولمناأرَإنالا

فى!كاغفلتةوحسورة"احمها،خاصة-ورةا)صكريمالةرآنوفى

مو-زةإشارةالسورةهذهوفى،71ا.نصرففىورقها،ة%28آيات!اوعدد

"ممر،علي!!تطاولاىاالدعوةتلك،و-بيا!ا،افْهإلىادلامعايهةوحلدعوة

لأ.9314اف؟بوتا-ورةفىالهزةرب؟لو؟

إلأ-ضَةِألفَةِيهغفَايثَ"ةَ،صإلىذُو-مخاأرسنجَلةذوَ!

..."...طماَخَمسينَ

بالدعوةقامأتإ)يهالةرآنأ-؟ندمنأوكلو5،اسلاءاعله""أوح"ُو

ثهات؟اتعي-تزوحسورةمنالأولىالآياتفىذلكو-حرر،اللْهإو،

وصراماقالقومتْوهز،واطالاتاظروفا!بتهوعتو،ت3الأوكل

...اطفهاراتألوانمنزماء4،إكواوما،و!زمص!ا!تممارفمنإليه

..اَونهاراثلملأً:"دءوبنتز-ء

..رأجهاو--ةوتا:نتوكأ

..اَارإصروب!إءلا:نتوكا

...ءنهفِرارأإلاالدعوةيديمقئولا،4تصونمعر:قومهو

.!به+صابأ33آذاونبسذ:عةادهءلىونبز!ء

..بثياب!3أبصارموتظون

؟متمرحضاو3ر،نوكبرة-
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...كبارمهـإسة؟قكبهـ3يطى-ون

...وأولادمأ.وا!مي!طرمنويا.هون

...-سارمفىيزيدزظ-ممكرارون9ويم

...!ماء"!سةأصناءاويتخذوق

...غيرم)صلمونويظدونفَىويض!ن

...ر!مبنيمود-كهضوننوَيصكهثروُ

انصحوا،شهـ3دءوفىا-خ!دو،اسلاءااءإ.؟أوحٌجاهدز"دهذاكا"وخ

وأصم3،ءإي!3الله3ته،3يرءتذيكررأخذو،-دا"ممنالإعخارو"م

....مأءذومعليمتابَ،شم!رففرواا-ة31

طريقءندءوحهمإلىالد-نية3عاطفتم!زسِءِنبالدءوةيتنةلأخذكا

جهمازتةلثم...44ا*لاوا،لرالمادية،4الواة-ثو"ةط)ساضثم،اط-ية4.إرز!3

ية،حىالصو،يةدمرالاةب!و،?"الىر!"ثما!ه!ز!ءنأ-؟-.!رام!ةيمه!أنإلى

طة،وخرلأاو،يةثرالداو،قييةالواو،"يرشرلةوا،"ا)ةإحو،يةاةطوراو

...منظمةمصبدةقاوطءُ-!لسُبلاً!خهااليماساعوالمارقيدزهه-ى..نه"اواله!ر

وجاهر،تترالم!)كفرباتهأاعص4توخا،أطغىفىظلمأ5نوامكاا)ةول!نو

بالجهلاءةصمثم،وحذرإشفاقفىاْ.لوهزاداهلمأا"!ثانباأبنائهمنوا،لىٌ

علىلاالأرضوء"يرنادعاءإبواب+نالاءاتقىوأ،وانةثرالطوفانبدألما

...المنتصرو5ث؟ونالجبلإلىآوىإذاو-دهأز،وظن،"شُدِرةدْأءر

ةومهدعوةهـق،الئْهرسولنوحجهودصبذلءن-نه059َوبمد

فأنهأ،كةرهعلىءنهمب!من"ما،ةوء"منن%.نصمهآن،اللهإلى

جمغولالاهو،غير.رسولأىخولاةوحخيؤءنواقيؤمن
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ربه،ا.،إأوحاهممانوحفهمهماوهذا،وفلاذريتهمنأحدأىولاأولاده

س!حانه:!لحيث

فَلاَنَ،إةدْمَنْإ!صِكَةومِنيؤمِنَلَنأنهُنوحإلىوأوحِىَ"

*ءلونَيَتنبماكانواتَبْضئِس

وَوَحنينَا،بأعيُنناَاثلماثَاوامتفع

.((ءُترةونَإ.كَّامْفابىُرااذفيَافىطِتىِتُخاولا

.(37-11136هـودسورة)

عليهنوحأأنمع،تبلكتابإلىتاج2اه63-نوحسورةو-فسير

آنالةرز،آتردداس4أنحينفىفةطاتعسلاثإلاّْزجهااس،يذكر!ُالىلإم

ت%إمنف:طيعمابنابقلوبرتدةألطير-فى؟سورة92هـ!؟عصة3؟!لى

وترتيب!،والجنالمحارجبين97الممهمحف5ف،رؤلألوحرةسهوالسورةهذه

فىبعدهاو)زلوإبرا!يملالض!بين3يةا!اةكرةاأواخرفىنزلت07نز-لها

وة!احرو،كا"423ثهاصبما،يةآ82اضم%لادوعد،ةمطرةسو59ءكأ

اطق:وةولهزي!ا4زسهء-االهشةبإقال...حرفا999

عَحُمئم"أأأنْلِقيمِنبئَقَو.ءرْأنْذِأن.:مِهقوالىأرسمَلناُةوعأإناة

.*أ)طمَعذات

!ةنِوأطيِرهوُوا!ة-وهُاللهَ،ااءبدو،أنِءُبيننَذير)علىامِياقوالَ

إذاصابرالثهِأ-لَإنَّءُ--كَطأ-.لًإلىويؤخرْ،،ذُنوبِم-ءصةدلحيَضهِر.

.*تعلونَوكَنغيؤخرُلا

رارا58ًِإلاَّدعاثِذِملَز*فلمونهارألَيلاًقوىتُإلىدَعورفي:قال
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وا-ئتَغْثَوْا!هماذاآفى3اصابِحَيُجَهلموا!ئملىِ:ةفرَت!3ْدَءوْكاالىو%

اَ*رتكا*ب+اا-ااسهجملإوُو،اوصَروَأ،بَمُما"بَ

جِم،را8َ-3دَءوفىإثم

ها:ساراَ،المزتُوأ.لهمأعكتُإفئَثم

*رارأءوِلعلهيمال!ماءَوُصل+اَكا،رغإنهكانَيَمرواا-تضفٍ:فىةلتُ

"أنهارألمويَر"ك%ناتاعويخه+لْوَبنينَبأموالٍو"ممندِفي

أطوارأ*خَابم.8وةد8وَقَارأللْهِقَى-ونَلالمما

زيهـنءاةسرَاوص!لَ*صَهـواتَطه،ةاص-خ!الله-إقَتَتَروايمأ1

*ا-اًصِرَاثهسَاجَهلًو،لوراً

ابَ!إ-روفيربُلحةي!اير-"!بمنمُ*ء-نهاقالأرضىِنَبِنم؟أدبهاللّهُو

"فِيا-أصُبُلآواسِأ!لفَنا3ك!بِسهاع!ًالأرفىَلمُ-ملَ.والثهلم

وودُهءالهُيزدةيرءَتْواتب-وا!صَولىإكَّامشفيَ:زوحقال

اَ*ركُهصااًجمداو؟ر*)Aاَر--!اإلأ

تةوثَولاَ،اعاًسُ!وَولا،وَد،1:رُنكابئاولا،!جمئمآنذَز-لاالواةو

*ضلالاءالأَإ!نَأظأادِقَئولااًاع:يرأضَلثووةد.*اَزَ،!رو،ويحُوقَ

دُ،نِء!!3هيَر.دواة-لمْناراًةاُثى:لموااأغرِةو-طهئاثِ!مْءِا"

*أفآراًافه

إنك"دئاراينَا-ءفرا!ءايةرضىِعل!زَذَرْلاربءَ:ح!ةووزالَ

كفاراً*اًفَاصرإلاَّوالَلِدُولا،ءيبادَكَادضِلر.!ؤَذَإنْ

والمؤءة!ن،ءُؤمناَبَفىَدَخلَوإش،الدىوَلوَ،لىفِرافيْرب
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ه"قَءَاراءالأأظا،ثنَاد،آشَولا؟والمؤمناتَ

نءالخاءسأة!لال!إلىؤاثرصلحديمأتأ1أوالمزيدءنثيئاأرادوءق

403صة-"ءن،،ة".والمهالدين"نهراوءة"ا)-كتابذا5من)ثاكاالهاب

.593ءف!9إلى

،وهود،لوحاالْهْرسلءندءوةصعن-صئ!؟بدلا-ت12ناك3ة

المهرفةكلالم!رفةءن،المفصلةةصهلي11أرادءقاأم،ادلإمءإي!مصالحو

.،والةطرددة،11دا"أكتاإلىفلير-خ،الىلإم4علإدمآءن

الله:إلىا)دعاةأبرزءن

الدْ،إلىالدعاةأولإلى،اللهإلىدعامَنمنأولنهةةلأنفظييملاقد

وصدق،اللّهإلىادءاةابرزأمنة،في؟الأمةالخايلعلى،أةحىيةاناقىأنعرءن

أهـيملأ5:مك"باتباعا!هناأصالذىوكاو!...أء"كانإ.هـأهيمإن،اللْه

.؟...ل5صاءإ-لىكنَاإ،ُصَحصُوبرا!هيمَإ

براهيمإلآعلىوهيم1بر!ءلىصإس!؟،ءلىلآوعلىءدعلى!لىاللمة

فى،ا!يمإإإآلوعلىإهيمإرإءلىحقىبا؟،ءدلآوءلىءرءلىباركو

...يدبثد-زك!إجناماا

ةص96يمالكرانالقرَفىا-لإماعايهإكأاهيمإذكرنهسبحاافهولفدكرر

منالأثمخاصومعُعئاد،ةومهومع،أيهح:الدءوةفىمواقفهوتهددت

ومع،أتضاَا)!ابئةفرقءنواالياكلاد3واكبس!ئادومع،الصابئة

...ابرادلالملك

ناوحِز،ادءلدازينأورفىالئهإلطدا?اَالىلائمءلميهإبرا!يمطوفثم
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...زالح!ابلادو،وءصر،ار-رو،وةا-طكن

ز،إذأخاذأسلوبفىالةو-؟دإلىودعاهدايته5را%ياأبيهءترفق

:ةالبصنؤبدلال4نضفىل!:و،الأبوة4ءاعاةةيهمحهزّوهو،قوى

لأايه:ظل)ذ.نإيمبهيمص!ذكانَإنهيمَإبرا!11!ابِفىواذكرل!

شيئما*عنكيُتىولاه؟!صِرُ،ولاي!صح!مالاتحهدُلَمَ:بتِأيا

ئا*-وِصراطمأصدِزَفائبضىيأتكَما!الحلمءنجاءلىقدإق:أبتِيا

-ءءَ!مثالارخخنكانالثيماانَانَّ!طانَالشثآخَهرُرلا:أبتِب

*وَإ-الاصمهطانفتكونَالى-نِءِنَعذابٌيمثكَأنأخافُافى:إ!تِيا

لىواهـسم"لأربمةك4َتنهأل!ط؟اهمُشا!ا!ىآءتأنتَأراغ!بظل

،فيًّا!ب؟ن4)أربلكَ-أ%تفِرُ-لإمٌعاثلمث،ل8،مَا

كونَأ2ألاءَ!صىَربِّوأدعواالْهِدوننصتدءُونَومَالُعُوأءمَز

.(48-4ا911َصيمورة)َ.؟ئاشهةرببدعاء

الىكةابيرتاج،السلامءايهاظإهليجممإبراهاقف.ومنموقفوكل

...لصتةو

ءنه:ظل-بحانهالنْهإلىالَاننشيرأنويهفى

لأبيه؟لَإذْكأعالمينَبهوص؟اقَهلُسِنرُثندَهُإبرايمَآؤيناولقدث!

."ءاصِ!ونَلهاأنتمالقالدافيلُذَه5ِمامِهِوقو

.(52-31151الأنبياءسورة)

ا)!ابئةفرثءن..ا"هإكلابوأصصالأشخاصأمحابمعشدرجهوإلى

ادلاء5،عاإبرا!يمفياةمنرُوع11ابرادل4الطاغهالملاثمنموقهوةلى
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بردأياناركوفى":للنارالنأرربوال،يهاأ)ةُوهُا)ئالقايىيئالنيرانمن

كا.إبرا!يمعلىوسلام!

3النارمن،ةذكأالذىومن:ةساْل،نهتزلىليماقدالملكوكأن

براهيماظل..."...إكرو.ن:إلكأهأل،!رب":إبراهيم؟ل

ياْقىاكلْهةإنَّ:اهيمُإبرظلَ،وم!صيمثاخيىأنا:،ل،و؟ثتُيُويِالذىربَ

.،...!فرَالذىتَفيُتمِالمهربِ!نبهاةَأتِالمشرِقِمنبالشسىِ

.(582ةقرإارةسهو)

الثه،دءوة).يشرالىلامعايهإبراهيميهاصرأنمنمذابصدولابدو؟ن

...دءءنيماللْهنجىإهأند)3ا!هيمبر!ياهبتذيئأإلى:سألوهماةواوكأن

نرملةامعِ"يىابِهفأرادوا*ا!يمفىفاْ)ةوهُبُذْيابملَهُابْنُوظَلواش

أ!اطينَءاءنلى!-ْ-رب*سَيهدينربئإلىذاهبإلىظلو!الأسفلينَ

.(101-37719اصاناتاسورة)."-إيمإفا،مِناهةبشر

الدعاةأولءد،السلامعايهإحماء.ليالذبيحو5،الحايماخلاماهذاوكان

.ا-ا،مواالصا،ةعليهعد"الثهإلى

!أ*صَْعلطالىورش،ا؟ضاخهز،وعبرمواقفاظلهلولإبراهيم

ا؟فباتذه5بهضتتالةول،-طتاوؤد،ياتالت!عليهناقىإنماهفا)كنا

...لاتو"همح!ا،بالهرياندأو،والنحلالمللفى:فىكتبنا

."اللْه-،يىإبراهيمد!ءناهـتتأادأزرإلى،اللّهتوفيقعودلناو

وخاثمهم:النهإلىالدعاةأؤل

بهماصرحعلىالنْهإلىدعامنأولهوادلامءلميهنوحكانواين

يصرحأإذ،زمانيةليةأؤ:الدعوةلىادلامءلميهنوح"أولهفإن،القرَان
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ولهذا"زماناَالسلأمعايهنوحأ-دقهلإلىادعوةالإصشادا)محريماقرآنا

.،امْهإلىدعاءنأول":السابقانادنوكان

...كااللهإلىالدعاةءن:"أولنتحدثإءاهناأكنا

،تْبثةرُأوليةىإنماو،ل!ءنولالمزهانلاتخضعهناالأوليةأنوبديهـى

...ف!قطوا-دبهاتفرد.3شاملأ،طمة،؟لية

ال!."أو،الد!ةأو،افرقةاكأول..ءالأعلىالمثلأدلْهولرسول

ز,1ةالذىطيمووقد.+.ينَاهد21أو،بقينلمتسااأولإو...معةبااأو

-05زمناأوسناالأحدثو005بالأواية1

رةسوفىالهزةربلهقالاذىا،بدفيالحاأولهو،النْهإلىالدعاةوأول

:34118تخراك

.،اله.ابدينَأؤلُ،فأناوَلدٌلمر-نَكانَإنْقُل"

1صالزّسورةفىربهلهظلالذىإسلين1لأؤوهو 4 - 11 1 rt:

لِأنْوأمِزتُ*يئالدلهُصظ!ص!اللْهأعبُدَأنهتُصالىإكاقُذ

يومعذابَرَبِّء!يْتُإنأضافُإتقل+ءادفيَأولَأ؟ونَ

كا.دِينىِلهكألِ!اأءثدُاللْهَةلي8عظيم

:6141الأنحام-ورةفىالعزةربلهقالالذىو!و

يطعِم"وَهُوَُضِوالأَزاتِالئموَلِفافَاطِرِوَأ!رةذُافْهِأغ!رَةُلثا

دَكُونَنولاأ-!امَصمَنأؤلَأن.أكُونَأِمرَ.تُلىإةلُ.لُمأمَم،،وَلاَ

كا.الُمثنركِينَمِنَ

؟649-162الَايات!ن6الأنعام-ورةنفسوفى

الحَاصلمَينَ*بِّرَلِلْهِ،قِىuَو.وء،ىَ،نُ!ئ!و،صهَلاقِإنةلْ"

(لأ..فيةداطالةإ-ةة-83)
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أنضِىاللّهِأغَيْرَهـكُ*اإُ!ترِ!نَأؤلُرأنَاأ"رنثبِذ.لاِثَو،لَهُضَريكَ!

.،ا؟0001كأءصب2رَوهُوَبارَ

افهبإذن؟افْهإلىداءيمابمونبأن،نه-بحاالثهء!4الذىهووهو

المنيروهوالسراجهوبل،و"نورالإشحاعوالضياء:مصدروحدهيهونه%نو

سبحانه:هلهةولق..اعبيرابا)ة!لللؤءنينوالمبشر

،يرأنَذِوَ،وَمُبَثدراَ،ث،هِداَسَاتاكَأرْإئااةنياأيهايَاء

مِنَلَهُمْبِأَنًالمُؤْمِنِينَوبَشر"تُيراَوصِرا-بم،ة4ِبإذاللْهِإ!،ودَاعهِي!

.(47-45133)الأحزابسورة.كاكَبِيرأةفَثلاًالئْهِ

عليهائهصلىممد.وهو..اللْهإلىاطقيقيين"ررعاةخاتمأيضاوهـو

الحالمين:ربةولعليهةزلوالذى،الما)!نور-،،النبييناخا،وسلم

.،نَذ!يرأالعَالَمِينَليِسُونَعَبْدِهِءَلىالفُرْظنَهـلالذِى"تَبَاركَ

.(25الفرقانطىورةلأو)

عليهاللّهصلىب!اتفرّد؟لإطلاةاتٍكهالقرَانفىاللْه-ء"ا&ىوهو

وءنها:،...و!ملم

...صتينكاقالىسُولُأيهايا"

...عية31فى"كاسلةأر"و

...عياتبيمأرفى،لنارسو"ر

...ميةء8كاقرسولهةو

...صات5فى،منذرلأو

...اتمر5كافىتذر"و

8..اتمر5ذلم،لتنذر"و
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...صة31فى،انبىاأيهايا

..ةمر02ف!"الني

...تينر"فى"ناعبد

...مراتستكاقءبده

...عصتينف!قافهداىَ

...رورتينكاقربكإلىوادعُ

...مصةق،بكرسهبيلإل!ادعُ

...عصةكاقاللهإلىداءياً

...صةفى!ادءو

..ءصةفى،%بإليهوأدءوءا)ء"

.،.،تقيمصصِراطِإلىلتذعُوموإفك

...،تُةيماطٍصرإلىلتمَدِىدكإو

...كاكااء،.توا-ةقئمفادح!ُفكلاث

و!كالها:

لإسنادهاالفرآنءسحماصوءعلى؟سالةوالىوال!ثريه،الدعوةقيلىأتا

يعة،والشر،ادءو!او،قالدتاللْهأءلثم،1)سلامعا.،نوحمن...مإليم

أثمابمذو،اد،مأزصوالصلاةأؤضل04عا.ءحىد...ةوالنبو،يىالةوالى

فاستقرت.ا.الإسلاملةاورةى"النهوةوختم،-الةوالىالدينوأفي،انههـ"االنْه

وسلم.عليهالذعملىعدإلىوانهه؟جهع!

:16314النساهرة-ُ؟فىوا)-لامالصللأةءلميهءد؟ظ(تما)نبمابينثحالى!!ل

كا...بَغدِهمِن.والئا.كنَرُحإلى-يْة،أذ؟إلهكَ--ةاأوْإشا"
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نءأرساتسبحانه4أوأبرما.،"سلامنوحدعوهمنا!ناَ-ب!،نهبين؟

ث74-71ءقالاَيات01نسيو-ورهَفى..ارسلءنال!نيرنوحبحد

بم8َكاَنَإنْقَوْمِيَااِقَومِهِقَالَإذنُوحفَبَأَعَدَينهـنموَإتلُلا

%-صوافىذَوَكْتُاللهِلى5اطْهِبِآبَاتِوةرَز!!رِى"ة،ىِعَدَينملم

3إاقضُواثم!كلثعَلَإ!مُأفرمُيَ؟نلاَنم،وشُركَاَءَمُأنرئم

ىَأ-ضِإن.أنجرتْ،ذ-خمُؤطَذ:تُمهتَوَةَإن8ونِتَنْظِرُولاَ

،فَكَذبُوهُ*المُفو-ينَءِنأكُونَأنْوأعِيتُ،افهِءلًىإ!

ائذِيئَ،فأغْرَوَ،ث-لاَو-صًأ!نَائُمأفُ!ثصافى4وءَنًْفَنَخبة،هُ

إمَف،ءِنصئِم*اطُتْذَريِئَعَاقِبَةُكاَنَفيمتظ+رْفا،!،تِآكَذَبُوا

كا....ةَومِهمِ!إلىرُ-ا،بَحدِه

...ةيهقالقرّير!حولا،إقاءت"قيبواحذالديئأن:نهسهه-،بين"م

...يئالمدعوإ،ةلافالوسا!لوا)ناهجا-تلةتوإن؟ا-دةوالدعوةوأدق

...والظلم.ا!وىواتباع،أءكأاوسببه؟اه!1بحدحصا!كأإالتفرقوأن

الصفىاتبينأنبمدا13142-5امثورىاسورةفى،لىوتنه-ء-،فة،ل

ا-داواللّهفىالآءُةحىةقلا!و،.،)إشْرخ!تةردالذىفىزرخةقأنقيبالتى

الَايةفىةقال،ا-ورةاأولءنآية12فىذلاثأ،سبحااللْهبطأنوبعد

ا)ؤتكن:؟خثمرةا+أاوفى،اغبإكنا!اتمو)ينامااحمةلىلاقيواج!مو4،المةاالعا

يزاضاإللْهُقىَنجأِثَءِنْاَّءذِيئَاإلَىوَإَفي-كَإلِكَُيوحِى،عَذَ

..."الححَكِيمُ

،...اللْهِإلىكأ"لحَلأ"ُن5فِيهِاخْتَ!فْةئُمومَا،
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:يبثونيومإلىالعالمين13-15(؟جالاَياتةى)مب!اة،لثم

!،إلَيكَأؤحَبء،وَالذِى،.لوحاَلِهِوَةىتاالدِّيئِءِنَ)53ءسً!ا،

قُوانَتَفَ!وَلاَ،الذيئَاأَقِيموأن:ىو!"ىوصُوارآ!يمَإلِهِوَعهيخنَاوَمَا

يشًاهـءَنإليَهِيَرْتَياللْهُ،إرَفيِءُ.!وتَدْطَ،لِ!ينَإُثدرَاعَلَىكُبرَ،زِ؟

مَنُيأيبُ*إليمانهِويَهْدءى

كِىَ"وَلَؤلاَ،ثم.ةَ"؟بَرياَا).ألم؟ءَ!،):يىِءِنْإلاواةُتَفروَمَا

أورِفُواائأ!يئَإنْوَ،م2ُْبَبرَقُفِىَءثَ-ىأ-ليإلَىرَيئءِنْسهقَتْ

"صُ،بٍءنْهُشَلث)فِىبثدِهِ!مِنْادكِتَابَ

:فلْو،أهْراءَتَتَّهخْوَلاَأَعِيْتَكًاَوَامتتتِثم،ة،دعَُ"!زَلاِثَ

ب!نَاراالْهُ:!مُلِأَعدِتَوامِرْتلم،مِنكِتَابٍالنْهُأنزْلَ؟طَآسَتْتُ

بَئنمُونجَايَف-جةَلا4عَالُعُْاوَ)-مركلطُلنَاالَضَا،ىعُوَرَ

.،المصير4َُوالتبَذة-نَا!برمَغاللْهُ

منها:القالهمحاتإمفى،تالإهذه!نننببنأنفسيتطيعو

:السلامعايهمالمرسلمينوبقب،زوح-،نبفىة،لسبحانهاللْهأن-1

:وحد.والسلاملاةالمهعليهعدجانبوفى،،وصئينا!و،وصى"

الأوامرأنعلىيدلوهذا3ايهمإالثهأوحىقدالجيعأنمم؟"أوسخا"

وسمءإيهالنْهصلىلهمد...والاْ-كاماشريحةوااشي!عاةكاا.،،؟يحاالإِلهية

ول!،الوحىتكرارالىيحهقاجلاوسلمعلإ"اطْهصلىهلأن،زقتدوحياكانت

الأعلى،المنلو!س-وله،الأعلىاإثلودلْه،4?"اقرأوتهزةوأوتشدلدهإلى

واكعنحت:هـت3زإفى:ةىءأوأمرطبءا"يىيكررلمنتةول؟
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...صيةتوأو،وصيةأو،ارتكرلى!أحقاجولا،مماما

الصلاهعليهممدغيرالمرساين-تجإلىالإِلهيةوالأح!مالأوامرأما

عليه؟موصىولامكررخيرنوع:الإيحاءمندوعينعلىنتف!،والسلام

.:رسلأظاب!سبحانهقولهمثل

سبحانه.فىقولهإمده"منواللهلبينَلمنوحإلى-يناأوْ؟إليكأوحَيناانا"

،،اطمحيمالهزيزاللْهقَبلِكمِنالذيئإلىوَإليىيوحى"كَذالكَ:4

...كاإ)يهمذُوحِىر؟لاَالأإنيلكمِنْاأر-أماوَ،:لهتعالىوقى،

و-لم،عايهاهْهصلىكدخيرأبمميناللْهلرصلالو-ىءنالئافوالوع

والنشرجوالشرثمةالمئرعكوذلث،علإ،الموعى!أو،بخهالموعىاوحىهو

-"حانه:قولامثل

وماوءلمنا،ايكإأو-يناوالذى،أوع:بهصئىماوَالديئءن)عضرع"

كا....وعيم،وموصى،بما!إر:لبما

لى،إوهوءإيهالسلامبممربناعإىالمسيحعنيمالكرانالقرَ--ءوكا

:91103-31مريم-ورة،منصبياالمهد

ئبَارخنَبِيا!و-حًلَنِرو%.لَمنِىالسِتَابَآتَاىِافْهِعَئذاق!،لَ،

-ئا".مَادُثأ!واوافه!ةِبِاوَأَوْ!هَائمَاكُنْتُايخنَ

-بحانه:قولهذ!،من

*(15146الأ-قافسورة).كا+..بميئِإ"شَابِوَالِدَالإنْطَنَرَوَض!ينَا"

الَاياتفى6الأنحام-ورةأواخرفىالمؤكدةالوصاياأبضاذوومن

بقوله:المزةرببدأهاالتى153إلى151من
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عَدَيئم:رَيبنمحرَّمَمَاأتلُتَحَاتؤإفُل"

مِنْأوْلا!دأتَقتُلواولاَ،إ-:ان!الِدَيئِوبِالْؤ،شيئمابهِلمذضركُواألأ

،إئامُ.و.ورقمَُهنخنُامْلاقِ

الثةنىَتقتُراوَلاَ،بَطَنَومَامِنْمَ،ظَهَرَمَااصشَالفَوَبُواورقْرََلاَو

تَقيِلحونَ*لهَئعُدهِوَءأ3حم!ِاِ-عُذَ،بِالحَقِّإلا"اللْهلمحَرئمَا)ئِ

وأوْةوُأ!أثمُدةُينلغُحتىأ-:نُىَبِالتىإلأَأيَتِيمامالَبُواهرَولاَ

وُسنحَهَا،إلأنَفدئ!اخُ!فُلاَ،بِا%ةمِتطِأِهيرانَوَاال!:لَ

3أذَ:لواأوافهِبِحَمْدِو،بى\قُرْذَاكاَنَفَاغدِئواوَلؤَتنتُنماوإذَ

كأرُونَ*تذَبهيلهَأعُوص!اكُم.َ

ب3ُِلتَةَتةَراسُّبُلااتَنبِغوولاَ،فائب-+وهُ؟ءُست!ليئصِراصِنىاذ5َوأل!

((.تئقونَ)!غُْبهِوَصماكُمذَلِمُ:-"ل!عنْ

لهمدالصلةكلباْ:"...الديئءناعضرع،ةالاَياتءثرت-2

المهلةأدواتبىطبأءخ!مشتة+؟المرسلينإةيةأما،وحدهوصلمعليهاللْهح!لى

الصلة:أدواتوأكل،أكلحممإلىكال.ةدرخ؟نحةإفةأد،اتولا!لة

أصما!هىالأدواتهذهلأن،المحارففأعمِ!نو!.ا)ق!َ"الذى

...؟لما؟لأعلىزتدل،المهلةرالمتهحفهةا!را)!ةوءىءدائما

اصط؟أتوإن،!ن"لا"ن،اصلةاءلىكالادلالة"ن"ءخ!ابيقرثم

ص:ل:اسلتفهامات!ونفارة،ةةطلةلامهاصةخاولاضوعةءفىِلإتفهىدإئما،

كاهيرهخيرأذرةٍمصقالتمهلفىَنْ:مثل!مثرطقكونتارةوأ،فهممَنْ

...لامهفىتكونوقد
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عنءثيرأابهفىةو)حخ"،أيضالمةالمهعلىل!لالةلمأما"منهايقر!ثم

حرف!ت!ونوتارة،اع!كون-كاتارةما"؟لا"نك!كلَنْ!وعْنلمأايذى،

علىيدلالةحرف!ءثلافتكون؟ا!لمةاغيرعلىبدلتارةو،أ!هلةاعلىتدلوتارة

وتكون،ةكردز!ون؟كاهىَالخِزإلاأالظا-لىءا":ءةلالنفى

...اكذيرخو،طاك!رو،ءسهتنهاللأ

،الذى"وهى،وسلىعليمااللْهصلىطهدالصهلمةكلبأالاَياتعبرتوقد

أ:U!ا))5ى!المر-،كنلهقيةا)مهلمةعلىالدالةالأداةزتو؟

اليك،أوحيناوالذى،لو-ا؟عىوَء،:الديئصِنل!أْشعَثثا

..".وء؟م!ىوءو!ى،إبرأهيم،بهوص"ناوء،

.،ا-لحشرع5:ةةطالواحدالقا!اءولمر-لمينا!يمشركاالذىأن-3

واحد:دنجا،وإنماالمر-إكن؟هـء4صه--،ةا!هثهرعهالذىأن-؟

.كاهالدينأقيهواأن...ادفياءقأع:مرع"

أولى:بابوءن،يئ11افى!ةةرقعنكانا)قوىزماولالخهىأن-5

..ا)ديئءتقالتزأو،الدينءنا)ةةرقأو،بالدينالتةرقعنكان

...،ف!،قُواتفَرّ!ولا:سبحانهضال

المشركينَءلى"ءَبُرَ:اكمركينخقيدىلاالدعوةأن-6

كا.ايهإماتدءونم

..والمفرقالاختلافاطغيانوواالانحراف:الظلمأراعأخطِءقأن-7

باولالبغىأو،اء!اءنالبغىُ:أولىهـابومن؟اله!بعدَا-خىُاو5إنما

.ء.اءافىالبغىأو
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مز،:يبالروهوالقايدالتردّوأن،اثكاوهوالمقلىالتردّدأق-8

..والحقا-"و"ةفسييةالاجتماعيةاضالا"صو،والانحرافالاخةا،فبأسهأأخطر

ةلبهيماكروأن،ثككل!نْالداءىءلمةلرَرصت-وَأنءنبدلاأنه-9

.الدءوةعليةبدأأنقيل،بَضى"نصةة-"تطهُرأنب!د،يبركلءن

الهوىاتنحوعدم،اللْهأص؟الا-ةةأءقمنلاداءىبدلاإنهثم-01

؟تةموا!صحافااكةلمذ!ةتررءو!ينالذ!هواءأَولا،4نفلاهوى:آ"دءوفى

.،اءَمأهونجْتَاولاأعيت

بكلرا-خاياقوإ؟انايؤ"نأن:النْه،الىالداىءلىيربض-11

الحالمينور-،كنالهإضاقيبهاللْهأصاذىاذا5كلإكزموأن،إليهيدءوما

!اأنزلبماآمنتوقل":ود،ناقلبا،اللْهززلأ؟االإيمانكانإَأذىا

كا.كقابمن

وأع!تُة:خاء،اررعوةافىوالهدلعاء"،الممالمقاهررل1يرب؟-21

..aبيةعلا.ءررل

:ئدماورصاالدعوةفىرأى

لادءوةكتبهآخرفىضتحرقد،ءوداطإيمعهدداورالديمإلنثئم

كتا؟ثنياتفىثم6انالقرَعنءديثهصدرفىمرةفيماالةولأشلوالإ-لامية

ثلوسا".كاالإسلاميةالدءوةالذإ-يةاةءيةا":ل!التايئا)تاوال!ءوةدوأةر

الى-الة،إشات"."موحدةوة3دمية)الإ-الدعوةلا.،الهربلهدايةالدعوة

..،-الةاراتإهبو.لالدءوةا؟ثر،ثم
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كتبه،؟بنضهووساثلهاالدعوةءن؟!ولكامهننقلأنالآنوبحسبنا

...تحقيقأومناةشةغيروءن،تحايقأوثرحغيرمن

دارفىالمطبوع،و-لمعليهافْهصلىالنبىونَالقما"صابهفىيةول

،القرآن"عنوانكأت06و95صفحتىفى13875سنةاطديثةاد!طةب

بتماول:4نصما

:الةراَنوصف

شه،كاالدينه"مالَاراءبكلضظفتعحيقاساثناتحف-كابالمرجزيرةةتكا

يخكرونومنوالدهرية،ارندقةفجهاوكان،واررناءوايهوديةادصرانيةيخا

مفوبارجمةيهَول!نفيهاوكان،الرسلإرساليرفرونومن،البحث

ومشركونومؤءنونوإلحادتو-يدفيهاكان،بالاختياريقولومنبالجبريةول

-ثرتهمفتبد"33عاتشرقبارقةينتظرونجميم!كانوالئكوأوهؤلاءو)محن

ءايهاللْهعملىالنْهرسول،مالآونةهذهفى،واختلاف-دلمنليخهمماكأسمو

وحى!إف،شخهىإنسافىلمةكيرعنتنثألمودءوته،بدءوتهوس!

الآراء،فىالضخبطعنمعصومةإنها:وحىلأنها،مه!هومةو!.عليهافهأيزله

و5اَنو"ةر،اظيالمتاهاتعنص*مىوء،،الأوهامضلالاتعنمهصومة

علىءتروى؟فيهوله،و-لمعديهصلىاللْهرسول!!مفه،المقدسبهاكتا

عنه:افْهركه

وس3ُ،بحدأضرماو،قبلمماأبأةيه،النْهبكتانبعليملا

ابتغىومن،النْهقصمهجبارمنقى!ءمن،بالهزلل!سالةصلهو،3لهةما

والصراط،الحيموالذكر،المتينالئهل-5هو،الئه(ضلهغيرهفىإلهدى

كليخاقولا،ادلماء4ءةيشبعولا،الأهواءبهفيقئلاالذىهو،المستقيم
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ومن،عدلبهحومن.صدقبهةلمن،ئبهجماتةه!ىولا،الردعثرة

.،مستةيمصراطإلىهدىإليهدعاوصن،أفلحبه-اصم

لدعوةاداتيةالةيمة":عنوانقيت73و2!صف!ئفىو،ةهول

:بتماء4ة!"كاما...الإسلاية

الذاتيةايةبمة!ن13طيافىتحهلكانت:لإميةالإسالدعوةولكن"

؟والسيادةننثارالالهاركتبو،يفرضهاما

ءنهخلتاقتصادىبنظطم،ذاكإذ،المنآثسةمرازية2أةاعنث!!ازإنها

السييدصممن،،ينئذماْ؟ورأ؟نفيماثو-فىلا!وممنطق،الأفانية

موجودةكانتالتىنة-ثا)د-ء-."تصحيح5ىثم،اسلاماعلص"الممبخ

.عرز"ذاد!إذ

بساطةمنفيها؟االحهوديةمن،ذاكإذ،داَمو-عاكان،تازوهـى

ثم!،القديمالحهدفىيما؟لمهمايو-دلا،ئهوأةببا،رسللنْهوزثزيه،نغرةو

ذووها.يحرفهاأنلتجاطقإلىأي!ود-"بارجوع

ايه.!يتطلحونالذىبراهيمإيندإلىدةةاءهدايةو!

.الأوهاممنوهمات!ونأناب!ثباجموزرأتاوليستمهصومة!ىثم

وزب،المقيدةفها:نيةالإنسالاحياةكا"لنظام:ذلاثكلإمدوهى

.،انلو"دْاقىضىو،"مقلةىقىإصها؟لأخ!قافجهاو،لحالؤ!ر

دعوةالإِسلاميةالدءوة":عنوانتحت76و75ءفحتىفىيةولو

بمامه:ف"ما:،موحدة

وعيم!ىوموصىوإبراهيملوخدعوةإصما،ةرة"4!.وحدةدعوةوهى"
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أوحيناوالذى،نههـحابهوصىماالديئ.تامثريم":اسلامامايهم

ولا"ديئأقيمواأتوءي!ى،وموصى،.إايىاهيمبهوصهناوءا،إليك

كا.ة."احمونرقو

وعدماللّهعهادةالىإلاتهـرفلادءوةوالإسلام،الاختلافوءلام

تهالوا،اكةاب1أ!لياقلد!؟ة"دونصل!بأأرإ!ؤاذوعدم،بها)ضرك

بمضهايتضذلاوَ،شيئابهإشركولاللْهاإلانحهدألاولهةعتةا؟ءسإلىكة

5((مسلونناولأاثولوافقولواقىلوافإن،أدنْهد!نكلتئااإأربظ

ةا-يةأءولافىتفرر،قهلمن"ر-لدءوة5ىى11،الإ-لإمه،الدعوةهذه

الذىو،اللأ-لاقاعدوقو،نونالقافىءدىااهو!،دة.الاههئرثماو،ةاد!ءيى

!!."المة!دة!واظ!وصعلىهنايهناة!

بتمامه:نصههـايقول77و76صون-ىفى((الرمممالةاتإ؟"انعةووقيت

اكاسإقناعمماإْمماالر-ل!نرصولصصهادفهاص-ر4قأثإن"

الر-ولبدأوقد،أسالهيهاختافتوالإفئغذا5ئلر-إا"تافتوةد،برسا!4

وأن،اء،ءبامتصلنهوأ،لرسونهأيرتقر،كأسلاة3،4وءايهالنْهصلى

تباعا.عايهيزلارحى

!:"وضعماغيرقافراقارددهاهـاءيةحةطتمالىالمحهأر-لهوقد

%كيهاوئمايرهاعلىذلاث"ؤ-سا،واصحماءيم!خا"وْط!برهاالنفوسشك!"

:المقصيىةحميةنامن

علج!ئميت!لوَم3ْأ)فءِنر-ولاَفيهمبهثَإذْالمؤءةينَءلىاللْةءَنَّلقد"

"ءب!نٍ)فاصلمرلٍقهلُ!نا.وإنكاوحلأ"ط،1بَا)عِتابمامُهمُتهويزكيهم.وآيا

5(649:انعرلآسورة)
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الكتاب3َوتطتك%لامعليميتدمنهمار-ولاًةح!مإمثْوابًنَارَ!

.(912:البقرة.)"93يماطالهنريزأؤتأكإيربهيمموصلأ"وإط

ر-،إلاأرسلمناكوماال:الحالمئر-،إرساله؟نذلاثأصلوءت

كا.الحالمين

ءتيةبآيفحمهمأنمنبدلاو؟ن،دعوتهمن-خرواالحربا!كن

كا.القرَانت!ونأنءنالآية!هذهش!!ؤِزأ،اللْهايات

184و183صفحتىكاق،لةالرتثباتوإبالدءوةالج!ر"ء!وانوقيت

نصه:ءا"ةول

ءلي4اللْهءلمواتأصثم،اتسخولاثيةْسرالإ-لاميةالدءوةءرثت"

ءلىعد:إشقر)تة،1،تشقريا?ثمر:ظلوالصفاعلىةءمد،!ابالجهو
تملوأ-بريخأرأ:!آل؟ممديااكءالوازقا،ا،و-:هوااقهلموةأ،فيغامهفاا

ءصدقىّأ!تمأابهلهذابفحخيلاأن

قط.علهيىكذباجربناوما،مخهمءيرعندة،أنت،ثما:ظلوا

ىإيرا،إطلباعبدإىيا،شدثدابعذتدىببن)عنذترفإى:قال

لىأصاللْهإن-يثىقرمنلمحاذالأدعدّ"ى--زهرةىيا،ءةافعبد

ن!ولا،"ةةولادنه،امن31أءلاثالأوإفى،بينقرالأءثيرقىةذرأأن

اللْه.إلاإلهلا:ولواتةأنالاة!يباَالاَ-رد

علم44،ةقريشءلىالثقةطرحةفىعايهأدلْهصلمواتالنْةسولر؟نوإذا

ا)صةاءءن!ته-ياأتءن%واهإَءعأه"!نة"ز!3و-ودهمنمأادهذة-االأه

.-اة"زه"ةر!شرأىفيهلء،يث"ثا!بريث

قيحدىأنالىدعاهماوهذا،ماكإطهروإ"لةال!اءةانبرتها-/ت؟لاتد
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ولو،تةولماصررق-طبتحيالةأنوءوحفىر!لفوأن،عراحةفى

د!؟نلما،به!ر"طونكماصفى-والإخلاصالصدق-الأمانةغثلت

بة.الاصهة-بماكعونر-ولبأةالإ-باري!فى؟ن،قد5ذاعلهرفعالىحاجة

المهدق!نفيهـمتوفرلمااالإخباركثيرونهذابمجردتإوقد

آمنتلقد:الأمانةمنفج!متوفرا1أى،وللآخرينلأنفسهموالإخلاص

آمنوا،صه،1!أخبرأن؟جردوغيرمورقةوآمن،مجرأ.لووآمق،خدير"

نة-الأما-فة-الصفةبهذهأةرولقد،تهحيامننهط!ولماؤيهيمرفونهلما

هل:ظلأظهرؤل-ألى.الى!ولأعداءإشدمنفيه؟نوقتفىسفيانأبو

ا-تنتاجو؟ن،لا:أبو-ةيانفقالالأمايقولأنفبلبادكاذبت!وةكهتم

وسأل،الئهءلىويكذبالناصعلىالكذبليذري!ن!انهأعرف:قلكلِ

صةليانأبوفاْجاب3غدرعدعنأثرقد!نإذا!اأرض!سفيانأباهرقل

الىسلوكذلك،لاأنذكرتة،يغدرل5ال!كصأ:هرقللهفقال،لفىبا

،تخدرلا

وهىإعبرىاالمحبزةءنالكريمالقرَانتحدثفقدالرسالآثهاتIاأم

...،بهبالعرو!كلدى،انالمرَ

منفحاتالمهقيةول.كاامربالهدايةالدعوةئلوصا!عنوانوتحت

بتمامه:نصهما73-75

حمم!داأ-لءنالإسلاءيةالدءوة،فاقئذتبمراعبلىهاقاالحربولكن

تكونوأنالإ)في!ونأنإنطقامنليسأنهإلىنهم.اوسائلأح!

اللْهقىلأكلاواا-""مقيلإذاالممطقمنفليس؟الحقمةياسافا)-أوالمادة

آباؤميكونانشالجامنلأنهكاؤآباءناعليهو-د)امانتبعُب!!"يقولواأن

http://al-maktabeh.com



-4ع-7

وجَدنا")نا:يمْولواأنالمنطقمنوليسكاهيَهتدونَولاثَيئماقَيدنَ"لا

حرمواالذيئءنا!مرآنوسخر،،ممتدونَآثارمُعلىوإناأُئةعلىَآباءنا

كُألمواا!يئَ"مثَلُ:لاذعأس!بفىقال،واالعبصرالفهممزيةأقسهمعلى

.؟أسْفاراَيحىِل"رِاولكثلِهاعَهطِؤأثمالتوراةَ

كلبذلكالمجتث،"فرديةالمسثولية"قديرذ!الىالإسلامأضافثم

:والَاباءالىؤساءءلىأو،البيئةعلىأو،الجاعةعلىالتبحةلإِلقاءالفردمنعاولة

يعهلؤن""سىماإلاللإنسانليسوأن،أخرىوزروازرةقئروألأ،

اضحووضوحفىءصحغ؟يرهث!راَذرةمثقاليحهلومنيرهخيرأذرةهـثفال!

فىغيرهةل!ءنعلىالشديدالهقابورتب،الخاصةلأراءبايتصقفيماديةبالمسئو

لذىبالأوالقرآنبهذالؤمنل!قالذيئكفرواوقال":تحالىفقالوأهوائهءلاله

إلىبَضهميَر-خعِنْدر!3موقوفونَالنهالمونإذتَرىوو،يديِهبينَ

دكناأةتملى.لا:ااصنتكْبرولمذبنااستُضهفوالذيئيقُولُ؟القولَبهض

أنحنُ:اسنتُضحفوائمذيئاستَكبرواالذ-ئقال"،(31سبأ)،مؤمن!ين

اطوقا"32(أ)-5"مجرمينبل3-نتمُاذجابمبَحدَالهُدىعننا،صدَذ

أن-%روُرونناإذوا)نهارالميلِمكرُبلا!تكبرواللذينضمفوااتالذيئ

ل)الأغو!لمناالعذابرأوالماالندامةواوأصر،أنداداًهلوفي-ل،الهنكفر

.(33كاايههرننواكاماالايجزوندهل،الذينكؤواقأعنافى

مسئولنسان)كلأنأءف-افرديةليةالمسضوقررقدالإسلاموإذاكان

-ةالىسول،لغيرهبالنسه"المسئولي"منالهرديخلأذلكمعفإنه-علأعن

فىبهضهمأخَذسفينةعلىبسفرالإِنساةية2اعةايمثل-وسلمعايهاللهصلى

يقولو،وهلكواهاثتركوهو)ن،وفيوافياديهعلىأ،ذواةإن،إفسادها
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ءةففىكاويقولظصةعءةظلواأذيناتصيبنلافتنةواتقوا":تحالىالئْه

واطجارةالةاسدهاوقوناراَوأهايمبسمأقوااآمتوالذيخاأيهايا":عنيف

روى.كايؤءرونء!لمونر"وأمر!ءاالنْهتءصونلاادشدغلاظئك!ملاعايما

نةسناأنقالنْهيارسول:الآيةذه5لتش-جن،ل-عنهاطْه:ضى-عرأن

عنهاللهلحضهاءانهنزخ!و)):ا-لامواالصلاةءإيهفقال،أبأهلينالنافسف

كا.الناروبينبينهنيةوظذلكفبعون؟اللْهأمرآبكلاومهنوتأمر

ايةادئوصنالةوع!ذاإصور-وس!ءلميهاللهعملى-سولالرأنعلى

:بر-مو-ا-ثاترادّهاوالأءةإ!ور4إة،حديثء،غيرفىجميلائصويرا

يةولو!و،اطىوبا)-!رالأعض،"-،ئرلهتداىعضومنهاثش!إذا

ذا5تفضلثم"رعب-4ءنصسئول3وكا،راعكا-ع":أخاذةروعةفى

فى-لوالى،4ر?ةءقومسئولراعفالإءام:اةالأمةبمضبوتضرالإجمال

ءتوءسئولةزو-م،إيتفىراءيةوالزو-ة40رءيةءنوءسئولرابيته

كاعراة-ءع،رعيتهءنوء-مولبروهمالفىراعوالخادم،رعيتها

.،رعه-"ءن"سئول

ة.,ابواا)ءرفذلكويم،اطةثقهَ"ةت،سايسواوالأ-دادالاَباءإذن

منيمهلحوزة-4ءنيمرلحبأنرأمو4إنسان!لى،ثفحلعاصسئولدوالنر

يئ.الَاخرأمر

."دعو-"يرنشر-ولمهاعليهاللهصلى-عدأخذالجوهذافى

فى،ءوداطابمعبدكتورادَا-ديثانتهىقديكوناطدهذاوإلى

.الدءوةءن،الأخيركضابه

ء"*
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مدية:21الدعوةمكلو

اللّهإلىداعياي!ونبأدْ،الق4خمهالذك!وحدهُهو،اللهرسولعد

بأنسبحانهخمه"؟،اللهلإذنمراحلم!صحفىتهدعو،%ننَالقنماءمرحو!د

المبشر،وهوالشاهدو5يكونبأنو،اليروهوالسراجهـووحدهون3-

له:ز"سبحاةقال:رالنذوهو

الثهِإلىاعي!ود8َنذيراَ،وودُبَشْرأشاهداَأرسهلْنَاكَئااِالنبئَيهاأيَا،

.(46و45133ابالأ-ز).(أءُ"كراصبمسِرو4..بِإذ

؟بجم!والر!"،ينالظهخاتم:و-ده!و--؟ونبأنمه.حمانهخ!ه"كا

النهصلىءدطهيبهنهسهءحاةقال..المممتةيماط"صرالىوالهادى،الحالمين

وسلى:عايه

.؟ءُ-لةةيماطءرألىلغدىةك،)،

.."لاه،لمينر-4إلاأرسهاة،كوء،لا:لاو!آل

كا!..إليىأوحيناوالذى..ثا:لهبةوا4ءص4الذى4ز-5-ا-ده:و!

..كارأىماالفؤادماكذبَحَىأوْماعبدهإلىحَىزأوْ!:عنهاقولهو

ويعمبل،ةثات!اإلىآدمهاءنالدنيايحغَالهمديةادعوةاوكلوم

..لميمشا1الهوالجن

قبليمنناأئرة!وسلم4الئهعلإصلىممدالى،السلامعاث،آدمذءةأهـ،

:4سبحازقولهفىوبخاصة

"...إليكَاوحَيتاوالذىنُر!اًبهوعَّىما!قالدِّهـن31ضرع"

سور،فىأتباعهصتوأ"دٍولكلوسلماللّهعليهصلى.لمحمد؟لحانهاللّه-5ولأن

.84!3عرانلا

(..ديئةاطالةإسفش-193
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إبرَاهيمَء!لَأشومَاعاَءضااكألَو،باللْهءآءَئاقَل، لم.َ

وعدىَمُو!ىتِأوومَا،،طِوا!لىوَيه"وبَوإسْضقَعِيلَوإسط

كا.مُتدُونَلهُو.فيشُءِنْهُمْأحَدٍ!بنَنةرِّقُلاَُربِّهِئممِنْوالئإ،شنَ

:21169الأنحامسورةفىنهحما-5وقوله

لِفُنذِرَوَ،يهصيَدَبَينَءُءذقُالذِىمُبارَذننَا.!أنْزَ"وهذَاعِتالب

!ا؟...لهاومَنًؤ،الةسُىأم-

:4815ئدةالماسورةو-أفىءلي،اطْهصلىءدالنإهكنتملخانهجل"ثأوقوله

ال!،بِمِنَيَدَبهِبَينَاطِ!!هدِّق!؟طقارِت،بَاإ)ءيئَ،وَأز)نَا

.؟...ءَأبِوء7ُيمِناَ

مصدقة.محدودةامحلية،ييئي!ة:عليهبة،الساالدعواتكل؟أتول!د

...ةمميو.ألةملأو

أنمنأوسعمومهافىفمى؟الأبدةلىوسلمعليهاللهصلىدءو-4ءنذأئا

تُحذ.أوارهاأءو"لُدركأن"نقوأكل،دد"أؤآفاة!اتحرفَُ

...-يالمينوال!ابنآشهل؟،بميعاَوكافةالناسنشصللأنها

حانه:-5الهزةربلهفال

.،...-يعًا3إَ!النْهِرَ-ولُلىاا)ئ!اسُيُمَاأيَاةط"

(15817افالأعر)

:(34813-فيسورةفى)؟نهسهحالهو،ل

.،اوَأذِيرَبَشِيرألئاسِالأكَاةًأزسفنَاكَ،ومَا

:(1497النساءسورةفى)؟لهنه-بحاافْهألوقد
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.،شهِهداًبِالثهِوَكقَرَ-ولاًلمئاسِأرْسذ،كَوَ...لا

مصداق!،كذلثابِنِّأَطتشمل-و-!4علإاللْهصلى-تهدعوأن؟

72149ا؟نسورةأولقلهسبحانهثموله - I:

بمأآقُرْإئاسَفنَافقًالَواا؟نِّءِنَنَةسٌاسنتَمعًأنهإذأوحِىَةُصل،

سَخنَادَصاوأناَ":لوا6أنإلى.،..فِيِفآمَئاالرشدِإلىى!اْ،بَرَب!

سِ،*رأنارَهَق!وَلاَنخىًايَخَافُفَلاَبِرَهـ،ؤنُْيؤئِنبِهِآمئاإلهُدَى

.رَشَدأ،واتَحَرلئِكَفَأُوَأ-7!نْالقَاصِطُونَومِئاالممُمنلُونَ

:32-92منالآيات6،الأحقاف-ورةفىلهسبحانهوقوله

حَضَرُوهُفَئاالقُرَانَ-مُونَيَثةَالجِنّءِنَنَهرأإلَيذصَرَةدناإذْو،

قَومَنايَااقَالوُ*يئَرِئتذِمِممِ!ةَؤإلىا!ووَةُءىِفَدًا،اأذْصتِسُااوُقَا

يَهدىيَدَيهِبَينَلِمَا!مَذقَاىمُوبَهدِ!أنْزِلَحَمِت،عِتَابًاانَا

بِهِ:منُواوآِاللْهِاءِىَدَأجِبواةَوْمَنَايَامم!ءُستقيمٍءقٍطَ!رِوإلىاطقٍّإلى

يئمِتلأومَنْ*أليمًءَذابٍ!نويُجِرأ،ذُنوبِمصمِنْلئمفَيْ!ز

؟5أوْلىعَد"ونِهِمِنلَهُوليشَ،الأرْف!فِىبمُحخزفَليَنسَاللْهدَاعِىَ

ءَي!ي
كا.ورُبِينصلاَلٍفيلئكَاو

...اينالحاعامةوسلمعايهاللّهصلىدعرتهثم

نه:سبحا،ل،الحافَيرباللّهسوىصاجمهلحم:إونوا!ا

لِلمَاَئينَلِيَكونَعَتدِهِعَلىأشهَالئرْقَافىلَالذِىْتَبَارَكَ"

(25افرظنا-ورة)صدر.،هـاَفَأ
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الحهدية:الدءوةمراحل

دراسهاتإلى.خ""لمةمرقىتاجصكثيرة-لاكلرهـدية21الدعوةصتلتد

.ال!تا!لمفا5له!ثتسعلا،متخص!ةعيقةمسعنيفه"

إدعوةاءت!ملمقدا-لةودءخ!ا،ءةفاءلةمحددةالمراءلهذهوددست

.ادكتابهذالهايقسعلا؟ت!ءلم!كاأوتدا-لمهاإلىإلإثارةو،ال!ملأ

اللْه؟لإذن7!هاسأوءليهاللهلىءدعوتها-لء.إلىالإِشارةأما

ثأقى:فيما.برما!اأنقلستظيع

عمثثر-4صتبينالأقر،هإنذارالأء.إلىالوحىيدءمن:الأولىالمرحلة-9

الدءوةا!أ-بالإ!ءة"التراكانتأر-لمةاه-ذهوفى"وسمعليهالئهصلى

مماأءفهمكثيراَأنف-طخذا5صوءعلىو..لالدءوة4قيةبهدلمئيةالنها

لارسولرسال!"بيةقى؟ا)"رآن!نالمر-لةهـذهفى3وعلإ،المْهءلىءإيهترل

والمدثر،إزءل!وا،ون،إقرأ:-ورأءه(لمن...وصلم4علإامْهعهلىالخاتم

12،وأمثاالسورذه5ءنواحدةركل...فى؟واوا،ثرحأوأ،اض!ىوا

سنهاوا-دةوفىص...لهاأفلام!الأرضأثجارنتولوء!ا؟يحدهاكتابلا

.أ+هإ"،وامن!االحاله"..الا%!ماء.ةوية4والخا،إفابي""يركالا1كال

ثبت؟إقي"لأهـلوسأء)ء"اللْهصلىإنذاره؟إر-لمةا!ذهفىو!د،ل

خهوءاوا)صلإةالوصوءءنهمااللْهرةىوءلىْظديجص،مهته!!نالص-ي!ينفى

بةوله:الا"لةيامءإ؟النْهأو-مبأنبهرر

...،قَايلاَإلاَّالايخلةمَُ*المر؟ءِّلُأيُّهـ،"إلا

:الدءوةأولفى؟لهالهزةربةولءن،4فههالَانيمنمااوهـت

"ةَطَهَزْءابَكَو8ةَحكتيئورَ.فَأَنْذِرْةئم،المد")رُحُّمَاأَيَالاء

..كا.فَاصكرْئثَولِرَ!!رتنجغثنولا،ناة-زوار،جْزَ

(7-7411ثرالمدسورة)
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والمملية.ءخهاالحلإ"..والاجماعيةوا!رلقه"التفء44ييالترجماعهـذاوفى

الدعوةءبدأو...ةبالدعوءالهدحلصوهـذه

له:آحالىوسه-انهلهةوءنقيدأ:"،الاار-لةا-2

ائبَعَكلِمَنِجَنَاحَكَضْوَا-4*الأَة!رَبِينَءَثِ!رتَكَ"وَأنذِرْ

آمْهَلمُونَهئِمايرَى!عال.ءانجهـكَءصًفَإنْ.اإؤء.يخاَءِقَ

وَتقفبك،تةَومُ-كنَاكَيَرالذِى*الأ-يمَبزِأ)مَزِءَلَىءَصل.تَوَوَ

.(023-412613اءاثرا)"ا)!ا+يمُا)-.يغو5َُاُّ"ُإ8يئَأمثا-ٌافِى

.لالدعوةالإنذارأو..لينالأةرا)+صيرةإنذارص،لة!هذهو

-ورةأواخرفىلهسهحالةبقولهتبدأالتىو!:"الثالالمر-لة-3

:99-49منالَايات15الح!ر

المُشركِيزَه!ضْوأخرِتؤعَيمِمَاُفَاصندغَ"

ةمَموتآخرَإلهًااللهِحًير!مَلنَبئَ"ألذِأِ!نَاُ:تَ!زابنَاكإنَّاًو

بَحندونَ*

رَبكبِرصدِفًبِّغ!ةيَةولونَع!صَدْرُكَبَفِبقُئكأأَئامَُوَاَةَفىْ

.،اذلمجينُ،يَكَيَأْسَئثكَرَواءْبُذكةاممئاجدِيئَاءِنَوَكُن

.لدعوةباالإءلانأو..الدعوةأمامدقاطرانةساحاص"!زهىوهذه

t-هـقولهوزفتتح،ا!والمحراءبالإصرزبدأالتىهىو:ا:مةالىانرءفة

:71ا.الإِصمر-ورةصدرفى!الى

الَىْجِدِإفىامِرررَاالممَن!دٍءِنَ):لاَإِدَنجدِهِأصنرَىائَذِىشبك!انَ"

."البَصِيرُاث%ثجُاو5َُإنهُضا%دامناِممرِ"4؟حَؤلهُرَكنَا11ائذِىلأَتصَى
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:89-1539الن!3لصورةصدرفىنهشأصلوقول

"نطِق14و8َىءو3ًْءَاص،-بُع،ضَل،وًى5إذاوَالئث!،

عِيةذُو8اةوُىاث!دِبد4ُُ-د*يو!فَوَحىُإلأهَوَإنْ"ىا،وًصنِا

قَوشَبْنِظَبَ؟،نَة،ةتَدذئادَصئم5الأغلىَبِالازقِ"و!ةوَ،عشَوى

الفنؤَادوصَذَبَ،عا،أوْ-ىَءَب-دِهِإلىَفَأَوْصَىءأدئَأوْ

"ىأخْرَنَزْلةًرَآُولَةد"يَرَى،عَلىَأذَتمَارُونَهُ،أىرَمَا

ةَرَالىّدْبَقثهَىاذْ،ىالمَأْوَث!ةُهـاءِنْدَ!ثةحَمَىافيةِرَسِذعِندَ

ئهِرَ%لَاتَمِنأىرَ)ةَدْ*طَتَىوَءَ،!انبَهَرُاغَزَد!ثَىإ*ذ!!مَا

.،ي!ح-بْرَى

"لقدكاةإلاتناءندنريه":الدءوة%لاتفي!ائحاتا)قالمرحلأهـىوهذه

..".ا)كبرىربهإلاتمنرأى

.الدءودأ!محراج...ل!ءوةالمعراج..ءرحلآنسهيهاأنا-:طخو

المرحههذه؟ءدوقد،باله!رةتبد("ىهى:الخامسةوالمر-لمة-5

...اطإشةالىالهجرةبدءمنقشمل

التفيمهذاول!ص،السابقةالمرأحلبحضمعتتداخلأنصولنوجمهذا

...إبرازهالجردهولانما،المراحللعحديد

شحانه:قولهممئلإر-لةاهذهعلىبستدلأنويمن

،يَقظُدأؤ،اِءُطبِتُوكَ:كا-فَرُواائذِبئَبِكَ؟!و"وَاذْ

."المَاكِرِيئً-!رُواللْة،اللْهُنَمكُرُوو-ءصًونَ،جُوكَ"بزأوْ

.(1803الأقال!ورة)
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:نة-صهـ!الأز!الى-ورةءنسةاظاالَايةفىسبحانهوقوله

كا....بِاطقبَننِكَمِنرَثكَ،كَاَاخْرَ-كَ

:04الآيةفى9التوبةسورةقىتحالىوةوله

ثَافَاوكَفَرُالذِينَجَهُأ-رَاذ،اللْهُنَصَرَهُ!دْتَت!رُوهُالأَ"

!-ةَأَ،مَهَنَااللْهَءان3نْقَيزلاَلِصهَاصِبِهِتَةُولُإذالغَارِفِىفَااذْافيْنِ

عَةَرُواينَاثذِكا،َوَجَصَلَ،ؤَهـؤهَالمْ.بحىُتُودٍهُيًدَوَأءَلمَيةِ-ءِينَت4اللْهُ

،.ء-*يميزٌعَزِاالْهلمو،!العُفيَااللْهِوكَاِه"ُ،المثةلَى

.ل!ءوةالهجرةأو...بالدعوةالهجرةمرحلأهىوهذه

خ!يه،لدءوةاءنل!فاعإ-لىكناإءداد"نتهدأو:ا)-ادسةأر!لةا-6

،والمةووالمهفيحوادلامالأ.ناراتقرأءنبهـ3قالوالا%'انةو-3اللْه

يكونرلا،الهدوانورد،ل!ظع*دادالاتإلى...إؤذىواالمسىءءلتحتى

مونتك-قا3برأ!موالإذن،)رؤءةكننوىالمهو-ىوالى-ث"لوباإلاَّذلث

توكهيىمعبمإ،ويداة.ونيةورونأ-إ!اءنالتىإبالأبوتبيان،ظدمون4

تهالى:ةوله.لمحفل...يهونو"ىلهمالنصر

كاص،ء2اء-صء

اب-وكلءبِلااللْهَإنكاااءةوارذِيئءنِ/دافعُإن"النْهَلا

اَةدَير*نةرِ!عَلماَاللْهَإنَّو،عاُ،هُوانَهُمْتَكُنيبأتُقَايئإذِاذَنَ*؟فُورً

لَوْ!وَ،اللهُ،فيرَيَقو.لواأنْإ!حقبضَلجْرِ)،رِ!إِ!نْأخْرِ-وابئائذِ

وءمىَا-وُِرصهَلمَوَالتتوِامعُصَوَروَتْ!رإَمض!ُمِببَء!في"ثاسَالنْهِدَقع

لَقوِكل!اللْهَإن،يَة!رُهُلمَنْالثهُ)يهنمُرَن"وعِئيراَاللْه13ُةِيهَماُيذبمَرُ

،الربهَا؟تواوآ،Iةالمئلاَااقَاءُو:ضىِالأزفىءَ!ثئا!إنينَالذِ"يزعَزِ
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.((ورِالأعَاقِبةُوفهِ،بهرِإاءنَاوَ!و،إَحْرُوفِبِاواءَرُوا

+(41-38122اطجورةَ)

الدولةلإظء"إتم+ظا-ثثا!جرةريئطرفىالَاياتووذلتفيوقد

.".ء!هافاعلداو

نه:سبحاةوله؟!لو

هُواآَ-لأِأن،-َءَ-ىَلَلأُمْكرهوَ!وَ،ُال!،لُعاَ"خ"غتِبَ

النْهُوَ،دئمُثَروفوَثيئ!ح!-بُّواأنْوَعَمَى،نمْ)-لجْىَمُوَوَثميئ!

.(1162الإةرة-ورة).((آَمْالسُونَلا3َْأتوَفيلمُ

،.باشرةإءرةاءةب)تنز-ورةأواطهـى5ِالبقرة-ورةر!س.-انهوةولا

:18Y"الاَفىأىؤقطواحدةأيةوبمد

اولهكِاللّهِ!سَ!ا!ِفِىاوجَاهَدُو!ا-رُوافيَوالذِواآص"ء،الذِان"

.(،رَصِيموركأَاللّهُو،الله-"رَجُونَثرْ

أ-ا-!ن:إلىإكأ-لمةاذه5فىأنبماأنوأود

.الةتالإدايةوالإِ؟انؤ"كنالا؟صال-لمقةكانتاله!رةأن-ا

...والمقدصاتالأءراضءنوالذود،اتداءالاتيلردأ"قالاأن-2

اكسفو5،النْه-بيلفىدا؟3وأن،مهلمصوغاية،بءركل!بحةهونماإ

،؟أوالابئرراء،بهلأسهءا،ا!هـىعر!ا-،!51زصا3؟بالنْهيؤ!نكلنك!دصالأ

وأتا،ا)--لامءلىءه%اأربةدالإصلاموأنحصوصاَ..زيهالاصداءأو

منإقةاسماااصلالمرفى-!وعما...الأمانئه%،أنةوسفىطبعقدالإِبمان

...كا"لمة-نةعشرثلأثولمدة!ءرةاقهل،اح!مديةالدعوة
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الجيل،والثطون"-والىالهبة:الأصيلالإسلامخُمقمن؟نلهذا

إهلم.واوْاظير،5ل!نو،كره"قتالمجردإلىذا5ءنفالانتقال

العوجيهوفي!ا...ا)فتحقيءليالةزواتنهايةإلى142ا!هذهسشىرو

ينَنمامونوُ،فيططون:ءيفء،أسااقهانمإلىإ-لايناويق؟المسكرىالإالى

،ويضربون،يثبتونثَيفبل...لاةصرقي"دون؟،المحاركويريرون

.ابهانوايمدَا)يرهـطونو،ألهدوانلمونويز...ينة!رونو

..،الدعوةءتالدفاعءر-لة..المر-لةهـ-ذهةسىأنونستطيع

...أدفاعاإلىالدءوةأو

مثلإليهاإشيرو!مكلفتححوالىبدأتوةد:إ*،ا)هإالمر-لمة-7

وسلم:عليهانْه!لىادءوةالصا-بخ8ا)ةتح-ورةصدرفى4ةسبضاقوله

."مُبِيفاَفَةْ-اتخنَاَثَإنَا"

نه:سب!!وقوله

النْهِدِينِفِىيَذ-لمُونَاثأىَاأتوَرَ!ةوالفَفحُالثهِنضرُ!اءَإذَا"

.ابَا،زَ؟نَإنَّهُوَا::،رهُرَكَ!ى؟دِفسًهصِّحْ*أفواجما

.(011الصررةسو)

."...يِمبرتجَثحوذَالنْهِمِنَنصْرخَ،َئوجوىوَأخْرَلا:وةولى

.(13161اصفارةوَ)

...!ال!ءوةاة-حاءر--و.ء.المر-لة!-ذهز-ىأنوفظج

.قى"الةاالدعوةأو

ا-تقر!،!لألالدءوةا)،تثرخ!استةر:ةالأخيرالثلاثءلالمراهذهوفى
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ئلها،أسبابها:برعاا"ا!المرهذهستمرح!*!صو...كلالد،لةبناء

ابكغوا،ؤهاتنفهعلىزماطااططداصملوا،تهالباصسئو:مخهل،!اطثطوالعض

...12وءرصالأرضطولقأكا"المايرسابخمما...كالاأقهىإلىب!ا

..لهاالآليفادإزرو،نمايا-الى

وقواعدها:الهمديةالدعوةأساس

كا.فا"،الاش"وهو،احدوالهىرريةالدعوةأ-إس

:صلابثمدادِ!دأربعةعلىير-عزأنبدءتلاالأ-اسهذالكن

*..والأسهابالدواغنتمهماكاالأهواءاتباععدم-1

.سنكتابالنْهأنزلمابكلبالإبكلانةالجاهوو-3

...والخطابواطعوالسلكالحملفىالمطلقالهدلو-3

...والحسابالمصيرارتقابمعاطلمصالجادوالحمل-4

67122...اطجسورة؟فىادلاموا)مملاةعالميماالدءوة-وللي+إلىقاك

كا.صُدىًلحَلىَانكًّرتكَإِلىوَادعُ..كا

:15142الشورىسورةفىنه-بضالهقالو

،أ!رتكَاَواعنتقِمْ،فَادعُقَ،ذَلثَ"

اءئم،أهوَبِعهتَذًولا

كآبِ،ءِنْاللْهُأنزَلَكلَاآمَنتُوَقُل

ئعئم،وَرَرئنااللْهُ،بإنئم!عدِلَوامِرْث

يَجمعُاللهُ،بينمُوَبَيتَنَاحُ!،َلا،3اأعاغا+وَأعَالنَالَنَا

."المَصِير4ُاِإ،بَينَا
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القواعد،،عدة،لهاأو:4أساسب-سةفمى،2.ديةاالدءوةقواءذأما

الحصكيةوالقاعدة،الهلايةوالقاعدة،الأخلاقيةأقاعدةأثم،آنالةرةوهى،تِلاو

أتفصيل:اليكلىا..اك*لي.يةاقاعدةوا،"4اةلىوا

الدعوةِصا-بعكقَ!زلتا)شالآثاتوهى:اللْهياتآتلاوة-9

وأكواناهملكوتاتٍو-لمعليهافْهءلىلهقَ-كأءتْا)ىوالاَيات،بم!رآ

:اطقالآواتصاحبوصدق

،اطق4..أنهلهمكنيدحتى3،اةمسِمأوفى6الآفاقِفِىق،تاآسُنريهـمْ،

(53141ة!لمت-ورة)

ا)نفسيةظتاطايةقةوو،خ"تماءو-يةأةةأشالترميراطقيؤت-ةو:3يةال!ز-3

السلوكيةقاتاطلمرالااظهيرو،إصلا-كاو.ةالخلةالجالاتبوتمذ،خهـاوتنمه

رتهذيب!ليةًقى...ا!ها!و-طرساةاتخل!1فىوا)ةء*سممار"والاس،وتفيتها

الأض%لاتفىواكهصر،القرَان%لاتتلاوةءنىهُدعلى،بالأأسانيصلان

فىص،ارشيداوالسرك،اطيدوالفحل،السديد"ةولإلى..كوانوالأ

أ!المقية.القاءدة5ى،عذه..ديدأوالإنهانفيه.دأتمرف

،الفرآنهووالأمر؟3ضاب:ءمه3نتةأنونستطيع:الصابتايم-3

بين،الاكةاتعديمإلى،القليناتوجيه...انكوالأهوو،الخاقكتاب

ع21االْه-بلهوالذى4الدينالديخاصأنإلى،لِمينراداالعالمَينلَتتَبل

الأمين:التوىع21بأطالرهوإن!:ادين

05!بلالمةوإح!ماَ:ئةاتوال!+الما؟يمةإلاتبين

..يلاوترب،تلاوةً:البيماناتالةرآن%إتو!ن
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..يلا-"رروطإَتخما:تا"والبيةالأنفسآياتوبين

.الطث،الةاءدةهىهذهو

الهرية:ءدلولاتهـاكلو،نواع!اأ-ءحيشىل-إقي؟ْلحكةاتمليم-4

كيةوالسلأ،يةإخصاا)دفسية1)5،نيةاكاواو4فيتال!ا،4لا%تماصاو4داةرا،ملإ،واله

.*""اطِا)قاءدةمماوهـذه...4الخار-

ا)دءوةءنمأزيهلمفا5وهـعأ،تءلونمالاجمه.مَإينأمااشيع-*إهيم-5

!هاءثاأزراكل(اك-؟نولو-"او)وء4،ز.ح!برءلم511إلىالداء"،المها-44القوث

كلفىحمثواله،زانياجإيهاؤلهةاوا"و9ئصإ1واالأرص"4الطاظتاموا-تضد

الظواهركلءنوالإفادة...ياتألمتوكلوعلى،قاتالما!بكلقاتالطه

...والأبواوَالإعلأمساءلىوجمكلأتفيروا،والآفاث

الإزصا)،ءلى،:نا-"-،نهزولهءن4زتفههأننسةطيعمابدضوهـذا

:151الآية2البقرةرةسوفى،خاصةبصفةةجنالمؤ!وعلى،عامةإ!هنةكا!ا

:مِةبمُه-ولاًرئمةءإنضَ!بَأرْ،كَاَ

؟إَاطَِو؟تَاي"113-مُفىيهَوُ،.-وكيموَ،،زِ%داجممْء،ثَتلو،

كا.لصو!نَتهانوتكَوُأَْمَاوَبهدعُ

...التحليهيةالقاعدة5ىو!ذه

لىالأوعأ!هو،اءدالةو!هذهص1،اءدالةو!آءدةأنأ"أنيربول!ن

المقاصمد:جميعوتحوى

لم5

،...تِنَا؟اءايميتلو"

؟إنسانص!خ!اينطاقأنيربالف،البذإنقاءدة!ىالقرَانفنلاوة
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بالحياةشيصاتمرهاالئى،و!ليةا!ماالأربمالقواعدشيعبينبطقىأىا!لأخها

اقيهاصأسهدالى،المؤ.نة،نينساالإبصيىزأ-ذائافهى؟أفياءلميةباووةلةوبا

وظل،و-لمعليهاللْهصكارحمةانبىأر-ا!اذىأ،الحزةربفيطابلتشرف

سبحانه:عنه

يحد3و،ح،طوا،با!ك!ايهرعو،عيربههفى،تنا%لاءليعيتلو،

."نلو-انو-عوأما

الىدية-الدءوةفىأتلمههءةاا)ةااعدةإلىالإث!ارة

إلى،واتجاهتخصصكلفى!،اط:أةءةا-ىكلفىالمالمينثءأاللْهإت

...اةيامةايوم

...ا-عاءاناتمايرالتىأماثورواالأرضدوابخ!بمأن:أيخمااصاات+آّء"

...و!ا!ا،وأظامها،و-نضيا،انإخهاقولما:الاعر،أمصمثلأممهىإنما

...وأسرع،وأ!لح،أدقما!-*وناَحدثر

نه.سبشاالدإيمالخبيراط!اكايماصذالققال

أَْمَمإِلاَّيِرةَ،-"َيَمايرُط،فىِولاَالأرضَصفىسَامِن.دابة،رَ

.،..ثىهمِن؟ةاب11َفِىفرظة،مَا،)-مُبَخأكل

.(3816منصاالارة-و)

لِمين:الحاىلَمينالحاو)يت..ةنستةيد؟ونتض!ص،ندرس:ايقناو

..يداسزة"نلموصايوو،وون-12

:الإنسانفيمالابستطيحهاس?داء!اصعناًةودجىأمايراأنءن:،كنأماايىُملم
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كا....وا)فيِوالإةصِالجنِّءِنَخفُودُه")سليمانَوَ-شِرَ،

.(77131لفيارة-و)

:بستنادوت،ينهمأنيمينتطقالمطيروأن

.،...الطِيرِءَنماشَءلمهنفَاالناسُئهاأياو،ل.."

.16137(ال!ل-ورة)

الدةيقا!مادقاالخبرو،القبنلنهأباالسلامكاكلليهكاسليماند!دجاء81وأن

..الحبرنستخلصونتلمافليتة...بشرعليهايةوىلا،ترسألةًوأد..الأمين

...وثمحردبسمووةثمسحص!ا!انوأن،وا-تترفام!لاكلأمرتع!زَوأن

إضاأاللسورةفىوا"دهدوجنودهسلميمانءنالحزةرقي.قول

27!02-27:

لأءذبنة+صقالغاثبينَكانأمالهدهدأرىَلاعالِىَفقالالطيرَقًفدَ"و

لقال،بحييدغيرَقكث5َمبين3ِبسنطاتِينَئلَيأأولأذ.ءث"أو!ثديداَبمعذا

امرأةوَ%دتُ)فى!يقينبنجا-بأءِن-جئتكَ،بهِطْإ!2.مماأحَماتُ

وقود11َو-دثُما8عظيغعرشٌو"اثىءكلءِنتِدتْ،وَأَوتملِكُهُمْ

عَنِةصد"!،أمالهماشيطانُا!3"ئنوزافه3ِودُمنالشسِونَبَنبدُ

السىؤاتِفىالخَبأَ-ئخرجُاذىالنْهِواببفىُألا4،يهتدونَلا5َ!مْالسدليِ

العرشِرَب"هُوَإلأالهَلااللْه8ُذُ+طلأونَوماعونَماويملمُوالأرضِ

.،...تَؤنَظُرُقَال8الظيمِ

ودائبةمت!كةمناءلهى،ءخلاًالنحلأمةأت:المالمينُيحلم

:الناصلممطحة
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وَمِنَبديوتاَالِالجهمِنَاءذِىأنِأئخلِاإلىرثكَوَأوْحىَ"

بكرَبٌأ-فَاشلُكلِافراتِ؟كلثمكاُىِءِن،3َضِصُو!ئِماوَالشجرِ

نإالئاصىشِفالاؤيهِالَوانُهُالتُتتلِفشَر7َابطُوْمِنفيضجٌ:ذُلُلاً

96(.،68116انحلاسورة).؟يشًفكرونَملِقَولآيةًذلِكفى

هذاءنختةأنقيإول،أص!دلةواالمابصات،الا"دو-"ءلمطو)يت

..أمثالهإلىوتتجه

الماءقينجرالح!ارةءنوأن،وؤ-ليرتتحركالجبالأن:المالمينُيم

:..الىنربالماءيشققماوءنها،الاكلثر

الّذىِاللْهِصئنعمَرًاا-حابِ:تمرُّو!جَامدةًتخسَبُهَاالجِبالَىقىَوَ"

...88(127انمل-ورة.)؟...ثىهكلأتقَنَ

ءِنهالمَايشفقُصهارُ،،إنالاْمِنْهُيَفَ!خرُلمَماَاط؟رةِ!تَوإن..."

.(7412البقرة-ورة).،..المَا"ثهُءِفَيَخرُجُ

:لاناراَوةودتكوقبل،طجارة)تشتهلاأن:-لمينالحايه!و

.،...اطِجَارةُوالئاعىُهاوةودُاىِاالنّارَاتةوظ..."

.(2/24ةالبقىِسورة)

لدوابكا..الا"لوانوكأظفوالا"مودالا"بيغىوالا!!رمنهاالجبالؤأن

التضصصاتمن؟ولكن.كامالآوتاتوالنبااتوكافر،والإنسانناموالأ

منوح11والباحثيناساهءنو؟!؟..واالعكنورجيةوالمملإ"ا!لية

-وذاكهذاكلتحاونمهها-وذاك!ذالىءن،..والاءعار؟الاءزمان

الفدير:اللْهقولمن؟ال!نيريتكثفأنيسظيع
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هـاتكأبهِ،فاْخْرَ-ئنَاَمَاءا)-مماءِءِثَأذَزلَاللْهَأنتَرَا!لمْ،

بيبُوخرا،نُهاألواتْخَلف-صُروبيض!-طَُد"الِالجهمِنوَ؟12ذألوانحضاف!

ا؟كذلكَألواز"تءإفي!والأأءام،الدوابِاناسِاوَ!نَ*صُ!

35128فاطررة!ىَو)،،.الهلماهـ.عباده!نالئهَيَخشَىإغا - VY!.

..-ىكل-ياةتهقىوءإ."،-ىكل"لمق111?نهأن:العالمينييلم

"ْ.ْ-مطًْق!ءِكلءالءن،وجحلنا...المالاءقولي!ةال!لمكضفل!

أسه،فىطفيفدلملة-5وربما،تشه+ا-أنيمنا)هيمارأن:ا!الم!ينُيملم

ماءإلىبرلىا11يةقابأت،حن...وأيدش-ينكسجينأمن،المائهمرالعظ

..أ؟-اءإ-ألمصبح!لىأو،الأرضقيغوركهأو،خميل

،تسُجِّوَالبحاروإذا"

كا...اجا-بم؟هلْ!ناهنَثاءلوة:و

.."رأءوبه!ءاأءبحإنأرأ-تمقل":و

.،ىوأكرذ:زوجينءنمكونةثهاتال!كلأن:المالمينثمئم

نءةص،..والذرة،المغفاطيسوءباالكهرءئ...ابساو-بموأو

،تاتا)ةهاونات)الحهير

،(45153اةجما)سورة.كاوالأنقالذكَرَ-ينِالىوخَاءَقَلّةوأ"

31(31عدالى)"..قينِازَوصكنةِي!َا!%ءَتاالئىرصُلشوَ...،

أمام،الساعةقهامإلىيحققونو!اله!اءوليَخشع،يجدرهوالعمأيخ!غو

سبحانه:الخالققول

.،تَذصروُنَبمُلمازوجينِخَل!ناشَىهومِنكُل،

.(15194الذاريات-ورة)
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مإور-ول:والن!حمومالكواكبإلىالوصولأن:إكنالهاليهلمثم

واعؤ.أبحدإلىءوالهولال!لميدغ.ل،وصة*م

ومحركةوء-لميرةءاسكةأرإط،من،1خاثء!ويمولواأماالمين511ورئم

...بروخواتوءداروموإغجاذبهإتمن،موالن!وي!واكب

67-56175اتمةالو-ورةواخرأفىنه-بحاقيول

كا.ظيمٌ:،تدونَلَوْلةصَسَموَإنهءالن!وم،ممواقِعِأة:مُةَلاَ،

ضربنا"و.؟اقحلوارياح":أمَثالأ"إمءجهوريئنقفَولماةط

خِقْتفإذاأرصميهلاو."امثمالاوذاتالكنذاتفقاكموn،،آذانهمعلى

.."ايئمفى4لصةأعايه

الشسجرْى،الأرضفىالماءممكن،القابتدبر:صلأكلامئم

السفنكود،بعالأصهابهعات،ابلدفىالإِ-ساساطن؟والهذاب،لهالمستؤ

...دوابالسما.فى،الىج-،صتإذا

...،ءلميمءلم!ذىكلوزوق5،تنتهىولاالج!اتلاَلافتفلحمما

طاقةإفىالمادةإ:-وتل؟وخيرهااءمر:!اواالهروشلةلولةةدبر

لاتآ5؟د،ءلىكنوا،الأولىالمادةأةسإلىيلماشكأو،ثابمالطاةبتجميعثم

..إضراع!صنأقلفئذلاث!لى...الأولالمكلءنالأءيال

الإتيانالىلملأمعاء،-،؟نطلب!نسصفادمابهضوغيرهذَلكوكل

:الشامإل!ال!ن.ن--أءلمكةبعرش

-ت"ظل.ءُ-لكنَتَولىِوإأنهَنجلَبِهَر!13تدىر%أيمالملأأيهـايا،فال

أ.جَنل!*اةوىّ*4َءإتإقوبرفا.كَءِنةوءمأنقبلَبِهِآتهكَأ.لاا؟نِءِلتَ

(..اطديثةالة)شة-103
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،طَرةصكَإليك!دأنيرقَبنلَءَبَهتيكآأناالكتابِ"نَءأكأِتدَهُقالالذى

كةس،أأمْثما!ُأ1لِيباوُفىِلىرَءِنفَفهْلءَذا،لءنده"مُشفَتمِراَرَآهُلخا

".كريمٌغىفإن"رءِّىكفرَوَءنْ،لِنفسهِ،نمايش!رُثماكرَوءنْ

.(04-27138ال!-ورة)

منيةتهىرمالا،نملمومالا،نهأوما،ذلككل:ن!م..نهم

سبحانه:قوله

تَندونَ،تكونوامالمَ،ويمًدمُ

الذرةءنالأصغرالشىء:!الداو!هأو،وتسليمإيمانفىلنتحلمثم

!)الذرةجزءهو!لترىياُ؟ذرةأصهخرمن،زب!أصغريهونالذىاثىءأو

جزءهـوأو؟ستادلزتوترونأوأسالبكترونأ)أو،جبءوبروتون

..ا؟وذاكهذاكللْىالجزءوغيرال!غيرهوأوأوذاكهذاكلنالجزء

:3الَات"34-بىْرةسوقىآطلىقولهثلتلاوةمن

الأرشِ،فىِوَلاَاد.واتِفىِذرةءِثقَالُعَنْهُيَحْزُبُ.لاَ.."

،..بُكنٍفىعةابِإلاَّأفيُوَلاَذَلمثَمِنأصنغَرُولاَ

:16الَاية09ةسثورةسوفىسبحانهو!له

بِنتحم!نَولا،ةُرآنٍهـنة"منتتدورَءاَشأنيفىِزَحونُوَمَا،

مِنئكَرَءَنْبُيَغزُوماةِ:،،تفِيضُونَاذُشهودأعايمكثاإلأكَلليِ

؟أكبرَولاذلكصمنفَرَأَفيوَلاَ،الص،"فىوَلاَالأرضىِفىِذرةمِة--إلِ

."دُببنفىِكنابِإلأَ

ع!بحانه:رإمرواالبارئلقاظالْولَؤلمندبرثم
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24147(8كاا.)سورةءدأئفَالهُاَقُلىبٍعَلىَأم.افرآنَاونَبرُيَتَدَكاافلاَ

شأنه:جلوةوله

اننآذلهقدونَبِماأوةلوبٌ!مْنَتحش؟الأرفىِقوايَسِيرُأةأ"

؟؟ابميلسْمَحو

كا!الص+رورِفىالتىِالقُربُأمىلكنوَالاْإمهإزفَزَ!الاقَإ

(24613اطجة1صو)

فىبهإ"رقالالذى:اطكةوء+لما)دءوة،وءاءب،الر-4ةي!هو!ذاو

:ا4131الة-أء--ورة

ئلمُ،-مخنإ.مَاوعذ.كَال!تابَواط+ممْةَعاهكَالنْهُوأقىلَ..ة

."عظيماًعليكَاللّهِةَ!لىُ/وكانَ

:أ"سهحألهيةولالذىهوو

زدفىِوةُلربِّ،خيُةُوَإلهكَةىَا؟أنقهلِآنِمنلقربأ!لْولا)...،

.(43.4111ط-ورة)..."عِد

ئلها:شو-أدية210الدءوةمنهاج

."الىديرهالدعوةءِن!اج"أءأ

،بصيرةعلى":-"سأفأ

..،اتاظيراممتبةوفال!:تهءدتاو

-ورةأواخرفىفهبحاإةولهوأتباعهالدعوةصآ-بأءرالعزةربلأن

:809ا12لو-ف
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ومَنِأنَابَمىِيرةٍعَلىَالنْهِإِلىأذعُو:-بيلىِهَذِهِؤُل،

كا....ئبهصَا

48!الَاث"5ا)اثدةرةسوفىلهوثةول

شابصال!ةمِنَيَديةِبينَلِمأ!مهذق!اطقِّإا)--!تَآبَإكَإِوَأنزلْنَا"

جَاَءككَلااهْواءمتَدبِعْوَلاَاللّهُأنزَلَ؟ام!م،نجعَإَ،زاَ-لحُومُهئ!نما

كمْأمة؟15اللهُدفاءوَلوْمنْماج!،وَصشرْء"ًمِن!%هنناَ-أ-كلمِناطق

.،..الخيراتِءفوافاست،تابمآزِ؟صليب!أْل!نوَ،واحدة

:03-18منالآدات45ا؟ا؟-ة-ورةفى4صهب!اةلهرقولو

أهواءتهقيْوَلاَ،فاقًيئهاَالأء-رِمِنَثَرِيمَةعَلىَجَصَكاكَ"ثمَّ

الظالميزَوإن،ث"بماللْهِمِنَكأمَحكَثةوالنُير3َإ!مهدطونَلااكينَ

،وهُدىالاناسِبَصا"رُهذا8المتقينَوَلىَّوالئهُ،بهضأولياءَُبَهضهُم

كا.إوقةونَلةومورحمة

القا!لعرا)برهان،الساطعإيانوا،اواخاله!جماعُ:،!الب!يرة"و

العهثقهاف!3وا،الواءىوالإدراك،النفسيةايةوالانةما،القلهيةوالممرفة

-،المشرة"وا-جة،المدءوينأ-واليةورط،إلخاصا.كز*ذةوصفىاتغاةلوا

.المهصرةالعبرةواالعقأط

-يركلإلىالخإوا&ارعة،"الفرصاةخهاز:كاموالخيراتا-قباق،و

..الإِةهانيةوءلى،الأ""وعلى،الوطنوعامحا،ابئخوعلىافرداعلىيحود

دىيؤمما...ا-لموكه"واإث"وا)هايةالةووما""والهالهلاء"لحياةالاتبافىص

.والآخرةالدنيأدة-طإلى
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عهايتفرع،مجئىمةاءدفوبعأرعلىفضدور:الىديةالدعوةئلوساأما

..إتثمب"اوعالةرمنجدأال!ير

.اط!كى":لأولىا

اط-نة.الموعظة:والمازدية

أحسن.5ىبالتىالجادلة:اثالثةوا

نأيديربماأولاًالداءىرعملبأن؟الإِعهلاحإرادةوامملا:إبهةوالى

إبهضهادلإلاغيرهمنينتظرلابل،بهاناساإصلإحوير/فى،إلي"ممدءو

5116Nالنحلسورةفىالدعوة)مماحبالهزةربلمةول Y:

لتىبا31جادوَ،الىنةِالموعظِ،و،ااطح":ئكرَ-بِيلِإِلىَادعل!

.،أغُتَدينَإأعلمهُوَوَ،-بيلِبِمنضَلكاعنْأعلمهُوَربكاتأ،أء-ن5ُىَ

مه:لفوي!ولاللْهرسلمنالدعاةأ-ررإلىبثم

!إأريدُإِنْءَنهُأْنهابمُماإِلىَأِفَ-نمأُخَاأنْأرِيدُمَا..وً،.

.،أنيبُ:إليهِتوكتُعليهِداللْهِإلأفيقىزوْ،وماابظمهتلممَاالإصنلاحَ

.(18811هود-ورة)

كةابوط،مة!ل-فصيلإل!شرتاجبعالأرا-داةواذه5ءنواحدةِأ-!ط

...اللْهبإذنر،افْهإلىالدعوةفى،النْهر-وذمن!اجعلىتصشمل؟مستقا!

ب2وما،نيةوالمدالم!يةالة!رتينفى،الأرجاعدوالةهذهمنظعدةص-ول

إنُيئبَع.

اط-دية:الدعرةسدل

ادعوةا!اصا-باللْهأعص،التىالسبيلهذهمنشيطنتبينأننسظيعلمعلنا
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له:إهترإليهايدعوأنسلموءلمه،النْهءلىءديينالنهتموظ

-ء.،..اقبىومنناأاإ!يرعَلىاللّهَإِلىادءو-؟لى!ذةلىُ"

لى!الإشارةاسمءر-خلنهرف؟3اعاصابقةإرات-سمنزاابتدأإذا

"...سبيلىهذهقلدا:نهسهحاةوله

-الآياتفىوسلمعليهافْهءلىالدعوةا!ا-ب،الهزةربيرقولحهث

:ا.70-301الآيات12يوممف-ورةوفىمباشرةبقةالسا

بمؤتكنَء-رَصن!تَوَلوْالنامىِأكثرُوَمَا

*الحالمَينَكرذِإلأو5َُإنْ،أجرِ!عَليهِ"تَتألهمصَاو

عَنهَا؟ومْعَليهايَمر"ونَوالأرضِا".واتِافىآيةصمنبِهأَيئ

ضُونَ*منرِ

مُشركونَ*ومُ.إلاُّبالنهَأكثرلم!ثؤمِنمَاوَ"

وم.بغْتةالسثاعةُتأقِيهُمُأَوْافهِعذابِمِنْغاثيةتَاْ-!3أنمِنوا11

.،..س"بلىهذهقل)ُأ*وُنَفلا

الإشارةهذهمحافىمن،الَانة،مهذ"ظيعءاإلى"الاَننشير؟عنأنو

مذهمنمماسبق5..،سبم!هذهقل":نهصبطقولهقاالإشارة31ومرجع

وأقى:ماعلىترتكز2.ديةاا)دءوةسببلأنلةاليتضح؟الآيات

الناصأكثرأعرضولو،دائماارهاوتا!الدعوةعلىاطرص-ا

."بمؤمنينحرصتولوالناسأكشوءا":عها

منبهاالإيمانعلىالأجرسؤالوء-دم،دلْهالدعوةإخلاص-2
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3رٌذإلأ!وإن5ْ:ازكرواوالقرَانوالو-ىالإِبمانهذالأن،ينالمدعو

،كابميهاالمالمين

الذىذاوءن،الأجريدفعالذىذاؤن،لاجىيعكأوءةواجبةوالدءوة

الدعوةأو-بالذىاللهعهدالأجروإنما،لاالهمأ؟كنرهل!أيدفعلا

."لأءالمينذِكرإلا!وإنأجرءنءلميهتسألهموءا"..بهاكأف

،وكلق،دباقةفىإدءويئاأظرو)ةمت،بالدءوةالهلمىا!ذعثر-3

أمادثما)ئني!أمحوااللْهآياتزدابرءلىاأنُية.اكوإلى..أةقتساعواوةوة،

.الاَفاقفىوالأ"شوفى،مماءا)َوفىالأرضفى؟ءلميهايمرونأو

وا)بروج،الاْزلاكواكبال!وو،؟أن!وم:ءةلأاتادهوفىوالآيات

لاسحبياحالرو-لمةيح،اسحابواوالبرؤارعدواوكاإطر،اتوابرررالمدارات

...المطرينرل-ئ

ثم،ءنماثمحاع؟!ئدةوفا،الأشه،هذهءلوت!،امث.ساأثحةوسل

تحترق-شلا،والأرضاك.سبين4إسازاصبطو..مجتممةالأثمةفوائد

...بهدتإنتتجمدأوسالشهإتقيإن

..الأرضواتاسىواأةطارءنالفاذثم..النجوماغموثم

وعلىص،عصركلفىيردّماأو،الهلم4يقتمثةماآخرإلى..كأ

كثرأبعرضومما..اسهواتافىالنْهياتاَعنكلكشفمما،وىصص4ثةاة

..عليهاونيرو!،ءح!اساك

لمثاافات،والاعاة-!صاتاعبم"ا،وتشهل-ءمرلاالأرء!فىوالآيات

..ءمراةال!رهراوالظو
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نباتاتو..،وب!اروهواء.وبحار،وأنهار،ورمالجبألمن

...ناتا-يوو

..وثرواتوغازاتءمادنءنالأرضباطنفىءاكذلكإليهاوبفهأف

...ءنالهاسضالمعريئقبلَوالفاالياةةت-ئ

..،ءونكُل،نرِءخ!اومعليمايمرونرضوالأاتالسهوفى%دةٍمنيِّئأيملا

عقإلىيحتاجوهذا،بالنْهالإيمانإلىالدعوةفىالعلماممتخدام-4

زر،ثيطاةثور،زءامهتة"تامكثيراالحلملأن.*،مجهددب!وو،أعق

كةيرا...والشرورأطغيانواأبشاإلىويندغ،افجورواالنرورإلىويؤدى

...بالنْها)ثمركأوالإِلحادإلىةيةوده،عا-به-نباتفىإملىأقيهـ،دعا

.،ءمثرءونوعإلابالقعثر!أيؤمنوءا"

طريق:طريقينءنعونوأدءوةافىالإاذاراصتخدام-5

افردية،؟طوادث..تنرلالنْهعذابءنغاث"أو"كألبقارعةفا!خو

والنوازلال!وارث-لمولأو!الأصنفقدأو،الا-خماءيةالأ-داثأو

!ه-جانأو،الىج؟ورانأو،اظواطربا؟لمةأو،الأرضىزلزلةأو"والمركات

...واصفا)5ء؟وبأواالبحار

كَأُورُ*5ِىَفإذاالأرفىَب!3فصِفَأنالسماءفىمَنْأمنتمأ"

،هذيرِ؟-فَهتًةهدون3َ!اص!ب!ءَايخعُ-لَيُرْأنئنِفىاد،ءمِةتمُأأأ

.(17-16اا67الاثا-و.رة)

ا-اعةا-لمولأو،فيأةإوتاوالإنذأريفاكخو:أيضاذلكومن

أ-داثكزتوةد،مقدماتعرو!ن،ا-اسايحىأندون،بةولً
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!..إشمر،تالناسلهل،المفاجاَت

!وبغْه،اهاء14زلأتجهمْأوْاللْهِعذابِءنضَكاثِ"،تَاْتي!3أناوُأدأ""

(217101يوسفارة-و).،؟نَ،رَمثنهسُلا

رولملا:ممن...اءا؟زو،واطساب،الهرضى!نالساءةةءإميقهخاكلةصلا

.،ورالصفىنخفى?ء،الأغينخائنة

؟وا-دةوهى،النْهإلىالدءوةفىالنْهصبيل!ىهذه

-بيلوهى،الرشدْسإيلو!،ارثاداسبيلره!،المؤءةيزلمصبي5ى

...الوا-دإ-تقيماالصراطهـووهذا..النْهإلىأنابمن

...متةرقة-بلاإل؟وا،دةسبيلافلإتذلثغيرأما

و-بيل،ملونلاالذيئلو-!،الشوسبيل،المفديئ-بهلي:ءنها

...ءتمددةسبل!هؤلاءُمنح!)إنإل...لينالضاوسبيل،الجرمين

:539-15116امالأا-ورةفىامزةاربقال

بهَِث؟ئاَ،ألاءَتشُر3وا:عا":3ُر"محممَمَا-سَّأنلتَحاَلوْاةلُ"

،وإياُمقمُنَرزُفيدقإمنلاقيمِنآولاءُاتَةضلوُولاإ-سابم،وبالوالدبئِ

التِى-رئمَالنفىَتةت!ا،ولاَبطَنَوَماَمِخهاَءإَظهرَالفوَاحِشَتقرَبُواولاَ

.تهقلوُنَ*عله!بِهِأوصَئعااغذَ،بالحقإلأاللْهُ

فُواأووَ،هأثُذنمتهإُ-كأأ--نُ!َإِالتىإلآَاءةيمامالَبوا-قروَلاَ

"!اءوِلوأذُ%موإذا،ؤ:ممَاإلانَقشمالاُفغف،سطِبالةانَوالميزَا-كَنلَا

"صّوُنتذَأصم)5بهوصمابمذَلِمُةوا،أوْاللِّهإِ!هدِقُربىاوذالوكانَوَ
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عنبِمُاذبُيفتةر!-نّبِموالايوَ،هُفائبحوُ-نقيمالِىاعِراص!ذَوألى

".ل!لمكئمَنتةونَبِهوَصّامُ،ذ)ءمسبماِ

لسل!ل،السلوكيةالهملد"الترجاتبهضهى،المتلؤةالوءاياو!ذه

...الحهديةالدعوة

:أتباء"ءلىوا-بةاظاتمالرسولددالدءوة

اللْهص!اظاتملر-ولسبحانهةولهقىسإقمماواضحصرجالمحنىوهـذا

:و-!علبه

...ا-هـءىومنأنا-،:"!يرةعلىالئْهإلىأدءو-؟لى!زهقلل!

الىالدءوةفى-إيل،النْهر-ولءدأتباع،الأتباعءثلملثأنم!تادولا

يمكنوا)ى،اللْهأص-ثاا)ئأقواعداترحمواوأن،اللْهأمر؟بصيرةوءلى،افْه

...و-لمء)باللْهصلىاللْهر-ولأ،المين1-"رت"وصن،اللْهمنكتابز!هـ2!

اللْه:ر-!رلبررادءوذاءلميهاتةومالتىا+هدا

قولااللْهإلى"،لدءوهَلمقوءونا)ذيخأم،ةولااللْهءةداهْهءبادأ--نإن

الظيم.ظاطأعا!و،ونئزا)فا!)"لمثأوو،وعلا

ةذيها،%إءسرتو-طمأ،إمةأرسدعلىادعوةالمةومأنيربودعن

ببظ،بطيرو،كايةوو

ا!بر،ا،هوسطالود01الهاوهذ

ئحالى؟ل،والنصرالإيماندطئجأقوىءنوتن!هءلىجمك"فىوا)صبر

:3-30111المصر-ورةفى
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طاتااالصاصلمروَاآصوَفيَالذإلا"،-سر)فىاي)ثَالإِإد!،الهَء!رِو"

كا.ثرِلضباااءو-و؟بالحقااصَؤو-و

."الصابرينمعالئهإن":أ4ب-اوةال

تأف-طيع،الثهكتابفىوء،ناهالص!ثرلةظءاء"دار!ذاوعاوءن

ضه*فا-وليماس،تواكلاولااتكالا(؟س،ا!برا"أن:بوضوحطةثن

نأاسالينةثلمأنا،!دصليا-إتلاءا،وليماسذليلإواقعرضهمليسو،تخاذلاولا

قاله؟،وبالمؤمةكنالمؤءنيناكار-صاء،اد؟!رأثدا?-لىيهونوا

الهالمين:رب

..."-3بينمر-اهاء-فارااهـعَلىَأثذ"،يئَ،والذاللْهِرَ-ولُءُد"

8yاةةحا-ورة) 9 / t.)

تفهلهاكأا:ادئةادةةأ!!ا"-ز."و،يةالةوأةة-ء4اةالةوهوا)!برنماإو

خما4تزعلف...ثةدتااء!هثاشصلاوا)لتةةهو،ت-دهأهـاءماث.ءدالأ

خيرءالىا)ثمركهيمثل،دا-إيةوة"ةي"لتت!3و..والة!رالةوةوالمبرة

حةيتى.ز!رإلىالظاءرةالهز؟،وقلب

!ا.يتزلىلولا؟ادثاطويزدزلأنإلىحبه!اثدغالذىهو:وا)!!ر

!ا.كترثولا،الكوارثفوقدائماصاحه،ير+لالذىهو:والمهبر

نكهتهد!اباتالتحةوق!اءبهيرفعاكىهو:وا)صبر

...!ايرتنكبولا

ءاحبهأمامالواءيةلىئقرةااض!4اشالأ!داص!يرسمالذىو5؟ا!كروا

...صهـاءيربدفل!
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...الأجروعظيم،الأصوملاك،النصرمتاح،و:رالصبر

،طءإلاوالإِ-سان.بلاهلعوالإِ!دام،جزعبلاالهملهو:والصبر

...ةزعه،موالهز

إنجا:المالى-"إينالهاربتآل

.35146(الأ-ةافرةو)س."...-لِاومًصنالمزاأولوصَبرَكاَصبرْظَ"

".--اررٍهُمَبةيرِأجرَا)صا.روهـنَفئإن!اَُيروَ...ة:ة"سبسضاودأل

.(91301الىءر-ورة)

يماسروصلت:المحركةفى؟ةفرال!الةئةبملاظة،المؤمنةالفئةظمتإذاو

ا)!زةاستمدادو،بهـارإلىءكاتضسو،هاوصبرباتمابمقدارْو،لصكرباالنصرإلى

.أفلاعواالةصرلم؟ون...نه-بحاا)ةاصرالحزيزمنوالنصر

سبحانه:المزةربكاآل

مَا)ةوءَلىَةاَأء+مروا،ءَةااأةولوثإت،اًءَكرءَإ،ةااأقْرغئةاَر..."

.(152-21052ةرابة(رةص)."...للْهَا:نجائمو5ُزَ!زَ*نَثفرِادكا

أ)ذىالوسطالما*ذا5بمدالدعوةعايهاتتومالتىالأربه،الحُ!دَإنفي

:!،ألصبر"هو

الحسنة.ةالقد؟،،الصالىالههل؟لهملباالدءوة-ا

اطيبة.اا-كا!ةاو،الةاصحلقولباالدعوة--

كانرإلا"الحسنهلبالهالحممهنا)قول؟طابقةادءوة-3

...هنووااظذلانو

النفاق
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ال-دُوّ،لاصيهَتارك4ْلا،أ--ن5!اكأبااديئةبدغالدعوة-4

005يقالصد?لمطلإ"قااو

اكأا!،الدءوةءلميماتةومأنيربأشاوهى،افةاد.دو!ذه

:-3335الَاياتءن14فصلتسورة،4قنه-بحاقوله!نإطهأا،.قنهتتطيع

إنىِوظل،ءَالحاَلَوع،اللهِإلىَدَطبِمئنْةسَْلاًأخسشَُوَمَن"

ا&ركن8َمِنَ

اذىااةإذَ؟أ-:نُاكِأهىَبافئاذ:ا-؟ئةُاولااطَ-نةُتتوِىوَلاَ

--يم8ولِىكأدةعَداوةإيفهُوبَيْفَلمثَأ

."ءءظيمفي-ولاُذ!،15"لمة01وَ،اوءَثزينَالذإلا،ها-لمةطوما

:ا.فىمدت"الأءةءلىةرضلدحوةا

:وءإعات..رادأأة:يةالحطالأمة-جءلىفرضالئهإلىالدءوة

لمى،واله،والة+لى"الةولى:مجهودهبمقدارو،اعه!طاى"ةدرعلىأردكل

...رالحملى

ت--طهخوءا،ساْلون4يملاثجم!ما؟ءؤمنب-معكلعلىصؤرذلكوهـىبم

،والرخاءامث"ةافى،ا؟-!روااله--ِفى،ا؟3!والىسفى:ذلأثكل،لمج!ودءن

لكاآ،و-لمءإه،اللّهءلى،العوةبر-ولاقتداء...والضراءالسراءر

:31133الأ-زاب-ورةفىالهزةرب

...كا.--ة"أس.وة-اللهِرَُ-ولِلم.فىِكاَنَلَقَدْ"

:51411اتاءا-ورة.فىب!انهسوكاآل

سبيلِخ!رَ،يتبعْا"ئدَىاَ،تئينَءَادِ"صِنالى-ولَسيشاةِقِو"ن"
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فأ.ءصيراَوَ-اءتْ-!ةصمصئلأِولمة،3لَومالُولاَاؤتثنَلأإ

بالخيرإلات!ونألاّاللْهياْمصلا،أكئرأواثةينبينىالئخوَحغ،

اشديد؟االمقابمنحاة،-5ويحذرنأ،البرعلىإلاي!ونلافإنه،كالتماون

:5/2ئدةالما-ورةفىآمالىوحانه-5ةولهلثفى..انحرفنا1،0خالفناان

الحُدوانِ،والإْمعَلىَتَحاوفىاوَلاىاةقوَراابرِّاعَلىلراتَاوَْو...،

."هِقاب11ِثديدُاللهإنالنْهَاوروا-4

وكلا،يمةير-؟ونهأعثرأوا؟ةينبينالحديتوهى،ا)ةجوىأءا

القإلىالدءوةعنبهاافالإفيلمءندهء15اللْهيحذر،عسمانهولون12ْو

و)صا-"،تَةل!وَىوأءِوّاللْهإلىالدعوةالةجوىتكونأن-بحا!.وثأص

الأء"ولمصاكأ"...فاإ-ساوفاءمروانئهبادامملحةو،وخيرأإصهلاعااجلتمع

:08-78143الزخرفصورةفىنه-بحايةول،..ووطنااَأفراد

اولمبرا4مأ*ةونَ!،ق44أكشَبمسودكنءباطقءَجِةةابملمهلَقَدْ"

اَلىَ:فيواهم؟-خُصِرمُو!لالاَأأمْيَر:-"ونَأمبْرِهـونَهإنا5َاَأصْ

01.،يَكف!ونَفيِمْلَدَفَاوُرسُا

:58/7:ابرادلةسورةقويةول

إلأَ--4ولارابهُ-ثنمهَوَإلا،ثلائةًفَيوَىهنونُي!..هـما،

أيخانم3مَههُوَإلاكاأكزَوَلاَذَلِكَمِنأدلىؤلاَ،32هسادَِفوَ

."شى?إيمالنْهي،جمكلِّإلقايةءامةَيومَ!اوابماَئة،بئُممْثمكانواتا

:ا""قو9الَايةادورةنةسفىهحمان-4.,يأثم

والثدوانِإالإصمِا-وْ"يئَناةَلاَتَنا-تمْإذاآصنَواالذينَأيهايَا"
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إليهِالذىاللّهَوا-قوا،والتةوَىبالبراوتناجَوْ،اؤسولمَ!صيةِو

..."ونَت!شَرُ

سورةفىقوله!:اصافى،والدعوةالنبوىبين،ا)مزةرببربطئم

:11،الآية4النساء

،مَمنروُفٍبِهءَدَة،ِ،أوْأصًمَنْإِلأاهمُبروَمنفىِحثيرِخَيْرَ"لاَ

ةَ-وفَاللّهِإتغا?ر.ضاةِاْذَلِكَبَة:لْ،ومًنالناسِبَينَإِصلاحِأو

."عظيمااأجْرُنؤتيهِ

وجهعلىالبضبهظمإن،21مديةالأمةعلىكنايةزرضوالدعوة

إلا،الأمةبقيمازعنفرضحهاسقط،الأمةو"يصلحء"lايةخمالكلال!فاية

اطر-وبا:لةِأو،ةرقةأوإشاطتأواتاءتداءمن،الدءوةمايو-ب-ذإنْ

-تىعينٍفرشَالدءوةتكونفينئذٍ...كّةأوانحرافأوخلضإزأو

...الأمةأبناءمن؟دركلعلى

:الدعوةفىالةخصصو%رب

"اا)محوالهلموموَ،الأرضيةالموادفىاتخصصاعنأتحدثأنأريدلا

..يةوابويةوالبحر!خ"يةالبر،أيةالحيواوتيهْاكءاطتاةغواو

وأ،الهلايةاللْه%لاتفئالتخصمهاتعنالآنأتحدثأنأريدولا

ر%الولها...تددةتخصصاتوآخرلمجاظها...نيةنساالإِأو،نيةال!و

..يهإبهمرثةمافي"ا)ةرآالَايات!نوااتهفىو،ءلميهالئهعاهـدوامااصدتو

لأكحطمةالإنسانحولتاةاإلىانظراألةتأنأريدوإنما

...خاعمةالإتانةأجمحولالتخصصاتإكةوالأذهانالقدب

http://al-maktabeh.com



-048-

المادية،الإأ-انأ%مزة-ول،أ!شراتاعلىالتض!مهاتزادتيلقد

بشترك.مما..15وء!ير15وغير...-لمب،تناو،ليةبوو،تنفه"و،هفههيةأجهزةءن

وتحددتبل،..اناط.يرو،واظشرات،اطيوروا،الأنمامخة؟ا

الحين،ءلثل،الوا،دا؟ثازأجزاءبهضمن،واحدجزءحولةالعخمهصات

...والأسنان،نفوالأ،لأذناو

ءننيتإ!افى!اقيهـيزالتى،نسانالإفىالمنظور-غيربالأجهزةبالنافا

...واطيوانالأحياءبقية

..والة-!صات،التخمهص،تسثرات"ا-طونأ!منبدلا

النْا:إلىشالدعوة

-بر!من"الأ!ض!إنهاو،مظ!أواقلاةفرودفدم،لإموالىللاْمناَإقرار

...ملةسااأو

،.وارطناللْهلو-"وكأإصةوطزمةجادةبةومحار

،الَاثامو،شاتوالشاكأوال!ثرهِاتالمفتر؟كالحة-أو!تهدأ

،واعتصامكرامةء.،علىوالةءمروالوءدةالمزةببناء-ثاني!و

...الأمامإلىئم!داالأء،يدغماالمؤءنحكلوالواىلته!يرالعدىاإ-الماثأو

...الزمام)-ولىوصم؟لمة،،وإعداده،الدا!اختيارءن،لهذاكهبدولا

التض!ص،-بوأو،التضءصأ!قالتض!صءن:إذاًلدعوةبدفلا

...لارعابةوأجدرها،بالعنايةالتخم!!ماتأ،لىوهو

ة"شتقيم،الدعوةأصيس!قيم:اطاصالمتضمهصالمستقيمالداىبَ!،ىْفر

..هالئهلو-،3صهااأخامهووالدعاةزجهاوصدق،اللهإل!اتجهتإذا؟الأمةأمر

النْه:بةول14201الئمورىسورة"نةستمدىأنويجب

؟...الئإإلى4ُثَى?حُ?نصفياختلةتمْوَء،َ"
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الأزرامسورةفى-5-انهةوله:وإ؟طن،كلقِفىنتدبرأنيربثم

41691699-:

"هَ!صلآ؟احصِتابَاإليمُأزلَىأالذِس5ُوَ،-كاًثَأتتَاللْهأؤ-ميرَ،

فَلاَ،؟طقبيرَءِن"ثرل4ٌُأأ"لمونَأحَ.تابَاتينامُاَوالذيئَ

برذلَا:لاَدْوجَ،ص.دهظً:بئرعِئُ؟صتهو*يِنَترَالمُىدن?نءمحو

-!ظِ!وكَالأرضُِفىكلَن؟شَأتطعْوإن*"مايمُت،ُادَّهوهوَل!ماتهِ

.،صُونَ-فيْرُإلاَّ!وانْ،الظنَّإلأني!بحِوُإن،اللْهِ-بيلِعن

له:إ"العزةرببهأسِةد،والتخصص"

.(12/7أدإءإلأةو)-،."ونَرءلىلاَكةتمإن؟ترِالذهْل-1اوأفَامه..."

نأنهمصبحا،مهية،اللْهياتاَكدبر؟قوياَزا5َالمؤمةين-!حانههروتد

زمنفىسواء،والأمةالجةحت!"بءاأ-طر!،رالأراصفالشايهات

?صاث!مغرفىالناس،-دخلوأضرم!اوأخطر،الحربوةتفىأو،السلم

اروأث،!!ينالمضضءثرءنةي"لاةقوّوا،بهااكةدرو-بارلأبااء،والإِذ

"ال!أمركلبار-وعفىإلا؟فلأخولا،دواءولا،ءللابخلاأنهإلىشحانه

...ور-ولهاللْهإلىبالأءركهالىصوعب!د،الأمرهذاأمحاب

:Ar.)4182ال!إءسورةفىتطلىضال

زِيهِجدوالَوَ؟اللْهِخَيرِءِةدِنْءِكانَوَلوْالقرَانَنَؤثَندئرُأفَلاَ،

*اَكثيراختلاف!

،بِهَأذاءوااظوفِأوالأءنِمنأءر!وَإذاجَاءَ

الذيئَا،لم!4ُ؟َدِحمهمهالأمزِأولىِرإلى،الى-ولِ.إلىَرَدءُوهُووه

!كام،يَشتنبِماونَ!ُ

(...اطديثهالفاصةة-13)
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.،إيقايلاًانَاثئيماا!هءمُلاَوَرصضُعَاجممالنْهِةَ!لطُوَولاَ

حا،من،الأء"أمرولىءهوإ.كلا؟الآيةهذهفىالى-ولفيالاالذىوا.ل

فىيص!نالذيئ3ة،منهمالأ.رأولواأما،"ادعهعاث"تيتع،ئدأو

المستنير!الوا1105ءيئبراوديهد،الا-ةتاطوالاجغاددرجةإلىءصصثم

كدوايقأتئ،اتهفراءووصماتهآياتهيرهيملاقرآن!ول...انوالقرَ،لرآنبا

لإعملاحأفىلهنهحما-5وأنه،امالميناربقرَانفىاءتلافلاأنه:يقينوبرتدءن

والديئ.ياوالدة،والسلمالحربور41كلفى،إينا!اكل

اللْه:أعداءءلىاضصراأسلحةأةوىاللهإلىالدءوةلىاةخ!صا

القْ،أعداءوقتال،لج!ادالنْهممبهليفىفروايَةأنالمؤمنيناالْهأعسلمد

ت!دايرو،أماعخ!مءنافير-وأنأعنى،الثهإلىوالدءو!ة،الديئفىولا*ة"4

يشضلمهمماكلو،لاد!وأوومتاع!م،،وأموالهم،أقسهم؟َايبيهوو،يارمدعن

...لثه.افْهعن

،اشزاكلوفاز،الةجاةكهأوفيا،الىج!ولرج!د،حقافْهباعوءن

005اخصراكلوازءص

الكريمالعرَانقى"أء،ةرواثباْنإياموأصه،للؤمنيناللْهِوتو-يه

،.مراتمهتبةالةوسورةوفى:تينصالنساءرةسوفى:سورتينفىكه

،وللجهادمر"!ناللْهإلىواندعوةالدبنفىيتنقه:رءين؟?لى؟

..مراتستوالقتال

:71الآيةةفى،الةساءسورةفىأما

.،جيمااقرواأ،آْشابفَابمحِذْخُذو!آصَنواالذيئأبهايا"
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،ا!منالممورةوهى،براءةسورةوهى،ال!وبة-ورةفىورد-اراما

والفاضة.،ال!ثمفة:!وتسى

:يفزلمازال،الماضةتلا،:عنها؟عنهماالئْهرضىعباسابنفالكد

كا.أ-رراندعالأحتىخفنا..،ودنهم،...،ومنهم،"

عهودأفْيُأولهاَوفىبحدهـاوماتبوكغزوةفىترلت":القشيرىفىفال

بح!ثتلأن!اصوثالب!و،ال!ثفة:تسىو..ليهم!والمثركينأعفاروإ

،والب!ث،ابَهثردوا،اليمهـرد:ف!ىو،أصرارهمعنوتب!مثادافة!نعمق

-ا!برةبهد-أنزلماأوائلمنالأةفالو!نت:ءفانبخأءحممار.قال

لأن،ابسىلمةباتبدأ!إنها:طالبأب!بئعلىّوةال،القرآنآ%رءنوبراءة

انافةكنافىوقىلت،أمانفي!لاسباديفقىلتبراءةو،أ"انلة-5!الي
.(3ti-8:96-القرعايتةسير)..كاللأنافةكنأءانولا.

النْهتر-يهزيهـات!ررف!لى..القوبةسورة،اسورةاهذهفىورد!اأمما

.اتمرتس:اويةفر،نبأ!أمرو،يخاكلللؤ!

يةuDاابالأسلحة،اللْه!بيلفىوالجهادلاةتالجاءتصخ":الأولىالأرخث

..اطرب"ادواله.واددة

لىوحارغو،النْهإلىلدعوةوا،الديئفىالتفقه:-اءتالأتيرتينتينالمروفى

افه،اءأعدعلىاطةمورالنصرلاكذمهاب..نوىالمهالتو-يهتةويةو،لاالممنوية

بةتاليمعم!كراَأمر،اؤمهينانهسبحاالنْهأمر:مبائرةالمرتينهاتين!وءةب

...اللْهءنواكصراوغلظةةوةص!،والمهتديئ،لكفار

الآقى:تيباكراف!ا،ءلىالإِلهيةيةالصكروالأواموالتو-يهاتوكانت

انفروا:ولىألأ.رئدأوالط-ولطبمدتثاف!اللؤمنينإذاةوتحب-9
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:9اتوبةاسورة.ن38(الَايةفىوذي!

قاصماثااللْهِسَهبهإ!فىواءلمرا؟بمإةِءليَاإِذدَممَاآمَنواالذيئَأيهايَا))

فيِنياالذُاطياهِمتاعُفَا3الآ!جرةِصصننياالدفىبالحياصأرَضِيغ!الأرضىِإِلَى

،.تايلٌإلاالاَخر-

الدامالنةيرإمد،القتالءلىينمنالةادرلالتخافينحازمقوقتهديد-2

:93الَايةفى

،فَثربمُ.ماًةَؤكوَيىتهدِ،أليمااب!عَذَ.بغَيىذ:ُرواتةنيِإِلاّ"

.،قَديرشَىكلّعلىَُ،واللْهُشيثأَآَفيُسَّوهُوَلاَ

اظةيفةعاتوباول،واكقهلةبةا!لىلم!ة،إلألمه:الننيرلأنواعأيان-3

:قكللأواوالأتجب،"قالاًينبرتروا،فا-فاطوءينبالمةو،الثقي!بالجاعاتو

:ع41الآيرفىآءالىلهةو)كوذ..."ةإلاوالمقاتلين-فافافيينداوبالة

سَبيلِفِىوَأدة-م1َئمبِأموارِاوَجَاهـدُو،وَذِقَالأَ،خَافاَ:انةروا"

."تَطونَكُنضمُإِنْإعْ-جمرًٌذَدماللْهِ

السيئةهنماي!مبيانمع،معليموالرد،ألا?ي!3والمنازةينكثف-4

:82و81.هطالَافىالحلإ!ة"دعوةأساليبواستعمال

حَراأشا-ثنمَنازصةك،اطرقِتَفْفِروُالاَ:وقَالَوا..."

بِمَا،اجَزَاَثِليريمَاالمهياكووَ،قَلِهل!افَذبَضنحَكُو8يَفقَهونَانُرتوكَا

.،حم+-بُونَانو؟

كلءلمنطائفةوقيصيص،يةتالةالهسكرالةرق!ز!"ض:6و-5
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قومهملإنذار،اللْهإلىالدءوةوأديئازىلاتةة"!ةا-لة،ءمحر((4ز،ة"

ورغ،لمنمراطةيقية3لةوباقيصير!مو،كأذثر!و،)"يمم!ار-+واإذقةبهموةر

..إ*كها)يهمهبإمةوء"ا-كمإر

لأن،لهمالحةيتىال!روتحةءق،وكه،"ته)"تالاإالأءرسةمهاة.لكذتلىو

كثروأعقوأ،لك!لى،وذعدا!مأةلمربةىالرعبوياقى،،ة؟ثهغ،ءههم.اللّه

:ةالىورخراأوةى.321و231لآتتينا0زى،4كاا!ذ.نإمدوأ

فِر.قَةءِنكُلءتًرَزَلمولا12َ،ثكاواص!َاةَ"شُنَإؤُاكانَومَا"

،إِليههِمْصواراإِذَةو"3رُواا-تذِوِ،ينِا)دةِى3:البةةث،طائة"ْخِ!3

الكنارِ،ءِنعُبينوأذينالمحاتِ!ا2واْ!ة%أَّذيئا!األم!،ونَرُيرذَ)*ئ!3

.المتقينَ،معًاللْهَألقوَاءلمُوا،غِلمنظَةًفِيمْاوَفي-جِدُو

:الدعوةفىالمضءعه!!ن.بئلايمالأ!"ةلم!ح-

أمورثلافةعلطيرءصكزان،الأء3ص!بمعلماوخيريتها،الأد"فلأحإقّ

:ى،ا!ايريةوافلاحااعأةوخبمجم!-نث-ملبرئإيةر

يطمقوصالنهإليهآ-كنما!!والم!روفو،إ+روثليأالأص-9

..ا-مادةاإلىيقودو،الجفحإله،

،ضررأوشرالىيؤدىءاكلهو؟راةوا،العرءنالن!ى-3

..للأمةأو،لالجفعأو،النرد

بهأعص...و-لمق،وكلل،ء!ص)الأساسوهـو،بالئهالإيمان-3

افهرجمبمضكرودص،"الأعييربمعروفص)الجامعوهو،أطْه
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الذيئ،جنالمتخصصالخلصينالجتهديئاتجهادطريقعنأو،مباضرة:عنه

أمور.فىيُصلمحما،اللْهر-ولوعنة،النْه!نكئابيستنبطواأنيستطيحورر

والأمنوالسمادةالهزةوبحقق،اتجاهكلفىافيرافكلوبحاج،الحياة

:؟01الَاية3عرانلآ-ورةفىتالى،ل...واد،موالاستقرار

وتنهَوْن،امرُوفِباتَاءمرُونَ:الناسِجَتْأخرِأء،-شيرَ"كُنغْ

.،...بالنْهِوتؤمِنُونَ،المنكرِعَنَ

!!أوالفلاحاظ!رإلىويدعووينهىيأعيالذىكَ!ول!ن

اللْه*الىالدعوةفىالمتخ!ىعين،الدطةعلى4كاذلكالذأوجبلقد

اهْه؟بحبلبالاعتصام"وأمرمالحزةءقيقا؟اللهبتقوىطمةالمؤمنيننهصب!فاْص

..الأمةلمفمثللاحتى؟التفرقبحدموأمر.!،حدةيوكيداًتأ

...لدطةظيما:واللاحقةالسابقةالمؤمنينعلىالئهبنحمنهسبحا2؟ذصي

الخيرأمةسأمة،دائماهناكتكونأنمؤكدأ:باإيجهانهصبحاأوجبثم

رالناهـونبالمحروفالاَمرونوم،خيركلوإلىاللهإلىالدعاةوم،الخيركل

،لمناصأخرجتأمةخبر"منالصفوة!؟وذاكهذاو!فوق،المنكرءن

لها.اخلاصهمو؟لدعوةافىصهمقيمهكابئدارالمنل!ون!ا،هـذاصبهفىو!

لأن،للأمةالعلاح3يهو:فلا-ثموبكلقدار،يديهمأوعلى،ورائهمومن

اظيريةتح!يقالههلءلى!ومهتهم،إليهالدعاةوهماظير،إلىدائمادموتهم

أفاحت:أفاحواإن،والمفل!ونهموا-بهمأدواإنوهم،الأمةلجيعوفلاخ

العزةرب!أل...وةلإ-33اخلاصبقدر...وراءهمومن،بهم!ولالأمة

:501-201منالآيات3انعرآل-ورةق
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إلاتَمو"كطوَلاَ-قُققَاتِهاطْهَات!قوااآمَنوُاذيئَاأدصمايَا"

صسلونَ*وأنم

،قرةوالاَوَ،برياَاللْهِبكبلِواكأضِ!وا

قُدبِم!لينَطنفَأعدَاةكُةتمإِذْعلإنماللهِ-ف،وااذيمُوَ

مِنهاَ،أالنارِفَاْنقذَمِنَثَفَاحُقرةِعَلىَكنقئمفَأ!نبَختمُِبنِمْتَ،إخوان!،

3َ!تَمتَدولَحلكم%لاتِهِذَعرَالله)كَُببَينلمكذً

بالم!روفِ،وُيأمرُونَ،الخيرِإلىَيدْءُونَأمةٌمنكمْوَكص!نْ

اظِحونَ،ا!ُمُوأولئك9المنلأرِءَنِينهوْنَوَ

،البيناتُهَمُبَاءمَابمدِمِنواختلَفواتَةرئوا؟لذيئَانوثكوُلاَوَ

.سهقيىاصراطإلىيشاءمنيهدىواللْه."دَظيمعذابٌ"3وأولئكَ

:لادءرةالمتجددةالوسائل

لمدعوةووسائلأو-.ل،ناحج4و،تة*ءيىو،تأ-؟صمنسهقءاكلإن

يرببريث،اللْهسدليإلىلدعوةالدائمة!رةالمتالركافئ!إةلا..+ألئهإلى

،يمنوزمانكلفى،الدعاةلجيعا)تإ!نطلاقالاهو:ماتقدمكليكونأن

..اطالأتكلفى،والاقياها!،فىجميعياتادةوكلوعلى،و!اةةبيئةكلفىو

الأءوالوالظروفلت!دديجدّماالو-إئلءق،ذا5كلييمهناكإنثم

فى...ارىوالحض،والثقافى،الحلىالمستوىصبوءلى،والاحتياءات

...اببئاتاءزإف

الأبواقدَّتو-،"اتايفزيون"اوجد،إصرةوا،cالمذئح،جدّ!ثلا
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..والإعلاما)ترةيهوسائلوتمددتبل،توجد4الإعا،ْلاتوج!ذت

...السابقةار-إئلخ؟وا-تخداصها،اتخاذهامنبدفلا

يدذاإثفيط؟طيمونأنزيجب،اللْهإلىالدعوةفىاتخدامح!أ"ا+أما

اللْه.و-4ابتغاءَ...وإ"لإصىكلقءلى،الدءاةمنالمتضمر!مين

:إفهاأالاءقيارفىيؤخذأنويرب

،إةا!ارتاء3ثختلفالمسافىيدءوةالمضبددة-أ"لالوأن

...الشوارعوفى

...إصأخ!اوفى،المزارعفىءخهاتذوعةد،إتا-رافىوأغا

...خواطا،والممهد،والجامعة،المدرسةفىءيرهأ،الجدشفوأنها

للأقو،ذللأص!ئلهاو-ا،غيرلطالىألضماكحددةدعوة11وسا!لإنش
.ء.-.

...لاجم!:ودغيرهأ،ولأقواد،للأبا5غير

تjtكاتثغبر،لمدفاعألاصفدادقت4زى-نثكلةدلسا!الووهذه

فىغيرءاالإةتاجفىو!،الحربزىءير!االسلمفى!أو،المحركةوةت

...الالت!رةى15غيرالتمى!يمفوهـى،الاصه"!مار

علىيرلمب،زوالدعاعلاملم،ءتدد!وسا!ل،الإنسانيةءلىوسة-د"

هـخماذاةثرروا""ناائل!ااواتة؟يفُو؟نو،هـاتلملأحةروأن15-ويدرأنلدطةا

...هاو-شفذو

،الجفموظروف،الأمةاللأ-و؟مفتخصمهةواءيةدرا-،بهد

..الدواءءإءط!أوالحلاجوءتةبل،اءالأدروتشخبص،ادالاْفرونفسيات

وا)فنية،،والنضقي،ءيةوالاجط6اظلإ":-اتالدرافىالتضلشلو،مد

،الأصرةو،ا)فردساسكل.د4طهالهو"نهاالط"،،يةوالهسكر،المقافيةو

..الأمةو،ح!لجةاو
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تنتهىث-5ءنالدا?"يبدأأنيرب،!اتئكلوجزةصارةوبحب

..ا،صمتويات؟جوعلى،الجمالاتفىص،التخص!ات!يع

علماو!رمع،صفوفهاليوحّد؟الأء،ط.خيمونأن:الداءث"ءلىيج!بكا

الأء"أبنأءمنةردصولبُحِ!ى...سلم!اظيرإلى-"وتو5كامن!االحق

ا6ًإفرا-ا!خ!وير!،ء*"ابر.ح.نوا"دٍكلوي!"اطف،4اأ"أ

..ء4ةه-تعاجماو

؟اءوالد؟اد،ج.نهالجيعقيقبلفى،السواءعلىمنهابرتستةيدوصهذا

ودعوتوكللنفسهوأخلص،والأهواءوالرغهاتإ.ولاعنتجردقدلأنه

.05المالمينربن

لحمصا؟يميشىلالذى،ا"هيقاا)دقيقالتخمايعذمنةيهلأبدهـذاكلو

إلىالمؤدى،ادتقيمالصراطإلىا؟يمب!والأ%ذ؟ابرةعوءصلحة،الحياة

انمر:واوالة-احا!لاح

.،أعالغلَتِرعثُموَلنمَع!كُمْ"والثهُ

كا.أقدامموَيثئمتثةصربماللّهَاصروُذَ"كاإن

مأ8النْهعندمنإلااله!ركاوما

..النْهبتوؤيقلىالثاالفمهلالىو

..الأصيلالعالىالمنهاج:إلى

ه،ئيلةسرابنووالحقالتارخ!":إلى
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!ثانالباب

المفظ.لثاق

ؤ!لاإسربنوو،لحقاالةاريخ

في.االارالبحثمنهاج.التاريخلتص!يحرلات121.الةاريخفىال!ه-،مبلغ

اطق.التاريخ.التاريخعلىالمن"جؤطبيق

.الةرآنمنإصرا!لابنلتاريخوإجمالءنهاج

.؟ثيلإصراهومن.الةرآنفىاسرا؟ءلبنو

عليم.وبغلامالحايمبالغ!مإبراهيمبشرى.ببي!قوإبراهيمبُ!ثرءل

.واحدةمرةو!يدبولدإبراهمامرأةالنْهبشرلماذا

.والأميونالاكتابأهل.الهليمرءلمالحايمحلمبين.المليموأبناءاطإيمأبرناء

.الىلامءلميهوسف.لالأوَاْيلإصر!نو

.الأعصباط.إسرا"هل،ىأصلالكبارالحمثرةأخلاق

يدته.وقىِالسلامعايهءوصىولادة.موصىإلىيوسفءنإصرازيلبو

شميبا.لاسموصىص!ر.مدبئأرضفى.ءوصىمرةأول!نممرءوءىخروج

الرسالأ.تلقفىومومىعدبينز9مةارارصالآ.تلقيهوكهفي"بأهله!وءىر-وع

.و،روناممان5فرءوكاوإلى"وصىإر-ال.4!هاوءوقهلموصىالنْه%لات

.نروهاولموعىئي!اإصربقءاإثذ.موصىمقونءرونظ.?لهاإسر)ى؟فاطو

.وسمان.داودبهدموصىائيلإصبنىمنالملأ.وجلءزاللْهفىالمنكرةأقوالهم

.الأرضفىإصراثيلبىإفساد.السلامعليهء؟!ىمناءهلإسراىموةف

لأقسم.أحسنتمأحسسمإن.إءمراثيلبىإةسادكلىا)ة!اءحتمية

.عدزاعدتمإنو
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.،ئيلإسراوو،الحقأ)ءاريخ

رخ!:ا)ةافىالصكأ"ث!4

...يؤرخونوءخهايردثونفيينطلةون،ووا-دةثةحمادسالهاعشراتيرى

أثتةةون=ديرص!مفىمفهل

...يرد؟ونونهاتبلغوثم،ينطلقونو-دةواءاضرةاةاساعثراتوتسمع

):يهةةونئهمروافىمف!ل

الصهوريبرزونشم،تطاةونواحداوبميمينإلمصوراتءمثريرلهمو

/..ونبظور

ا؟ثتهونيرمأ!وفىا!قىف!ل

نم3إ..يراةصواة"ود،الة+بير-نو،يةالىؤمحةاضاةثرء*دذا
صا

..نفيضاةوبل،نيئة"ولا

؟دهونظرهوجهة"ناطادثةيرى:ءغموا-د:!لىالمؤر-ونوده-؟ذا

...ةي!؟؟ط

...؟يخرو؟زتهارْةابرةفىثالحدتيىمعو

...ويبديهـاا)!ورةوببرز،زاويتهمنالم!ق!ورو

التاريخدقةحول،.الأف!ربلبلعلى،بالانتصارا)ملاءث-!إجثم

،يتفرقونو،يرتمعونثم...الاَئارأو!رالحةاكةشافبا؟رالأخها4وص

3؟-..تفقونف!ل...ويقرءون،ويحاودون

...أواحدةيةطفروا-دةقراءةعلىشيحاقيةةونهل
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فرلاالزمنىاتةدير.ااختلافأ!علىجميع!يةفقونأنهمءجبومن

منا؟زءجزءلأنا!..السنينمنألملايينباَ!ادكانإذأ،يثينولا

003القرونبمشراتيحمسبالمليىتر

اف!ديح؟أواضجيجاهذا،كنءن،الص!يحغيروأين،الصحيحفأين

ميئته3وأءراضهسلاءةعلىةطسنوكهف3ودقت"التاريخمحةمهلموما

اقياه،أو،!ليتأفى!؟ايداًعارخ!إوْاث-؟ونأناز!راضعلىهذاص

ا!محة.افىالأ"لناقدوة،الأزء"لاثتدتوإلا...دوءأوةوعدأو،؟هأو

الةاريخ:صصحيحالهاولات

-ص!يحولةلحا،اء!ودواالهمهرركلفى،دلجمواالهلماءيبذلكهالهذ

ياتالةقر،ياتطةران4نتاجالاسةاوء"ءدو،رثاللآاءةالقرإعادةو،خهارالأ

نأواحمدخث--طلا،ولات12افىا؟!ودهذهكلوع،قر!اتالةوغيرءخما

..الأخيرةا)-كامةيرءرفلاادلمكلاملمالأن،وأخيرةطصي4!ولكا

ءتابس!اتاريخاافهبط،نينواأةواالمناهجوضعفىويجت!دونيحاولونثم

إلار...ورءاردونروني!ا!إ!-أءونلاوأيضا،يصلمونفلابا!يقة

...الدأكنالجنينة.هوت،افذهوةوالحلمبوابأأرصدت

،أ-بارا-ةافضأخبار"وقُ-تةءط5تصححَاَثاراثارآتظمريومكلوفى

.-.بقةالسااتاطةرمنالقراءةةشاقص،لاحقةحفرياتوتجذ

؟الار%اضصصج،والجهودولات1،1ءضاغةتماإبإنماوهذا!ول

..،ودوالهاد!وركلوفى،التاريخمدىعلى
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التاريخى:البحثمنهاج

يمينافرءندالناريخىالمنهجت!يلعلى،المم!مه!ينمنفريقويتوافر

ارليد،وظهرارضععمحأنبد؟والمؤرخينالثاريخصلامةعلىنلاط!ئنان

الدنياأمماتذةعلىيمرضوةوليتهم،والمزيدوارطيةاطضانهَإلىمحتاجلأنه

وأتمواالمن!بمالتماريخىقواعداأر-والذين،الجديدوفىالقديمفىالأرض!ح!ء

..،داودأبىابئ"و،مسلم،كاوالبخأرى،أمثالمن،والتشهيدالبناء4

...وظلهرعهوا-ةقام،وشكهالمنهاجعودلصلبإذن

نية؟والإنساالهديةالقهمقةبلغواقد،يةاكبووالأ!اديثالسنأمحاب3لأ

"نص،التاريخيةياتاوالىوالأ-ارقصفية"يةالقوالشانحةاعدا!هووضعفى

..والموصوعيةالث!طيةنواحجها

-فظهوسلامة،تهو-لياوىالرعدالة:اعدوالةهذهعلإ"تدورعاوجمهخ

اصبطامع...يرتهوءفا?سوا-تبصاره،ندةوصدقا-لاء4و،وإعاطته

...والنقاءوارعى.والاءداء

درجةفىالراوىتضعالتى،والصهفات"طالشرا"نجداالكثيرإلى

...ا،مقات

عن:)والمَنهضَة،والةع!لسلاسندوا،وايةبالى:ثينالهدتعددعلىوهذا!ول

وسلم.علبهالئهصلىالمحهرسولإلى...(فلان،عنزرن

فىيشترطوخها:وتقوىتضداثمتراطاتءنولفهمممااختلافوعلى

سلامةءنجميحافهمعاوع!...اللهرصولعغالنتلتصديهملجرد،إرواة

جميماوبُحدم،القرَاندابواَاناقرَمبأح!بهياوالتزامهم،والإيمانالإسلام

...شبطانأ!ىالثسيطانووسوسات،والهوىالمبلعن
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التاريخ:علىاجالمغتطهيق

نءالىوايةعلى-فحلاطبّقوقد-تطه"قه؟حنإنماإض"جاهـذا

و-نقل؟،بحروفهاقيفظكات:في"حا؟أوذَفا!3وءإيهاللْهصكاللْهرسول

من!الثفسير...أويلالتأوأو،لاتبريرأولاشرحضىغيرتهرءن،برروفها!

...،يختحاللّهلهللم"رىوىصُدَعلىودءن،فليماثرحفي!رحأنأراد

انوازهاتو،التارفييةالأ-داثقىش،ءلىهذاتما"يئ؟-؟نهلإ-*نو

ئقهاأدظقيمع-روفأوعاجهاتدلالىكات،،الأرصء"يةالماد

ثه،اوأحد!خراةااعكمنهذا-داَا)-كأيرطهقوةد،حلاني!و؟ن؟م"

-ثرةلةأريخءخ!ماترضهوا)ذتنوبخاصة،الاْولا-لينااؤرخينامنكثير

...واوصلىالنبيينظتم

نأ،ء!ماكانءؤرخت!لأن؟كنل،5:و5،الأما)سؤالولكن

0011يمنأوزمانأىفى...برإطقثور!أنأو،اطقر!يؤ

الأكلبا)-كالأوتجالحقفيةلأن،إشرمةدورفىليماسهذاأنأظن

واحدكلوا"بأل.،.-برلأىبالحق)ؤرخأنأو،الصور!نءورةأى

بقتةطافما-،في-؟ي!اتسيرزمنيمرثم،يمافيروثةداطأ4بنفصو5يرى:نة-"

!؟الة،ني"4و-ءقيالأولى4رواقيتما"ا

ب!از?ذت،زفسهلمشضصاطادثةقيدثأنقوأكلذا5منوأدق

قسلهقيبأنيحاولثم،باًا!مديقهخطيكتبأو،صبهءنا)؟ثير

فههل؟..هالأولاظطأبفىعتجماالتىالمعافىوبةفس،أخرىمرةاظطاب

ضريبةل11ءءنالقصورلأن؟..لا:أظن!؟...تماماءطاقاذلكيكون

هولألحق،اطلموةيةةسَتجَزَالحقإلىالوءولو،وحدهلئألمح!ل،،الخلوقية
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...اطقالثهءنإلاالحقوللةبااطقعنيرال،5ولاس.و-دهالله

،ابوالمهوالحق"ص.خ!تو،اعتاباهذالمنالأوالةصلفىسهؤقدو

فىا99صفحةالى913صفحة"نإ)يهةلمير-خ،ار-يابولاةيهلاشكبما

.بادكتاا!هذ

:اطقاضاريخا

الذكة،اطقفىكتابهة،سهحاة؟ظلاطق،اللْهإلاءناطق،االعاريخوايس

يط21المليمءونه-.حاكالأنهقىلوباطقأزز)ناهولاطق!:سبحانهءنهقال

ضدالقرَاتظلزإذا؟،الصهدورفيفىوماالأء!نئنة!ايملم"الذى،الخبير

عقسبحانهالحق،لوقد،ةصّفقدزصوإذا،أرّخفقدأرّخوإذا،ةل

:والسلامالصلاة?لج!مزإ:االأالتاريخنبجوالهمضزمهمر"

و)عن،بُقترى-ديثاَكانمابالألبالأولىعبرةمقصص2ِث؟ن)ةدلا

."..شىءصوتةصليَ،يدلهبينالئذىترصديرق

عنأو،قسهعننة-4الإزسانيرةصلأن؟!نلامماثىءكل3نه

أحاسيسهكليختر-مأنيستمايعلاالإِة-انلأن،أ!منهله4-!لمتوايه

..بههتها!اتأوبهايرةطقلفاظأإلى.به21؟طةوالظروفوخلجاتهومشاعره

الإِنساةيةإلي!اتصلأنيم-حنلاالتىالأصوللأصومنثىءكا!نهمو

،اجز،الاعظو،ومحة،فةاثةو،إيئةو،اأجو،ناعاش:ةددو12ابمخدةءي!

...ويتلوءث،أذكارهفظيرص"و!ةسانالإتلسع...قظاَعواف

...يةوىلاو،-إهتمااددا-قىث-تماخةل!؟ذ.لابةوفلمبه

ءواعهلهإك:ء--مهصوكلعا!وكلإة-انكلالإِأساةيةربدغثم

(...اط!يثةا)ةإسة"-33)
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ير4ماعلىلي!صل...و!واهطاقاتهحكل،والاستنتاجو"ملموالبحثالجد

مجدهوإقامةالوطنصرحبناءفىوايسام،حىوالصوالظىأ،والعرىلجوعلم

والوحدةالسحادةنشرفىالأمةأ!ةاءوليشارك،وءرضهمقدساتهعن،الدزاع

...والاجماىالةذمىوالاعشقرارأالحالمىلمسلأمإقرارأ

حدي!ا:وتارفي3دتيناالساأخبارعنقيلم!ث،اطىْالنْه!نالحقوالقرَان

علاج!.الحبركلالدبركلنهوتؤخذ،نا-يةءنايهإارصولءننيةالإفإْتمجز

وطبماووظء،داءلكلوبلسئما،اختلافدكلوتو-ررأ،امخراف!كل

...أخرىلاحيةءنْ...بلاءأوسوءأوثركلمن!شفاء

:39!89الكهفسورةفىالك!فأهـا!ءنيقولإذالنْهوصدق

."...باطقنهأهمعَلبكَزقمىنحنُ،َ

:3-2113يو-فسورةأولفىثوسفإخوةويو-فوعن

احسَنَعلإكَنقمىفينُ،قَفقِرنَ)ماحُ،،ءرن!فراَأنزلناهُإئا"

."...كالقُرصَذاإ)يكَنَجصأوْبكلااةصَمىِا

أمبمأخبار،العربجزيرةوفى،الهربعلىانالقرَتصةقد؟هذاوفوق

...ا)*رببلادفابفىعاثوا،المربصن

منهمالواحد؟ن،التاريخفىالناسوأسق،زاريئ!الناىأعرقوالحرب

بيمعري!ونولا،-ليودكل،ة-لةولكل،فردص)الإريخيخ9تامحةظ

!عجَدأءشرينإلىهوولة-به،عاء"العربلأنسابءازظا؟نإذاإلا

والجالوالكلبالنضلر،اظيلفابأفىالعربألؤطقدبل،خاصةلاْفلا

...والجبالا-كرم،ا

شفيف:بتهمرف،مارناياندالاْتاريخ":بىفىكهاةإت!و
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ا!اريخ.فى3ةوأكل،ا!اريخى!لىالناسأصرصوم،ثمتاربؤعايهمصْ

.لمرسولالناصكذبوأ،بالرسلالناسثقأوو!،رسلهمعالممةعق

بديئ.الناسوأكرم،دينعلىالناسأكرمو!،أدياغمعايهمقمى

المةوبة.الناسمنوألفر،العقابإلىالناسأقروم،عقابهمعايهم-ة!ى

.جارأالناىوأمنع،داراًالناسأءزوم،ديارمعليهمقمى

،سبا.الناسأكروأ،نسباالناسأعرقو!،أنسابهمعليهمقمى

وأجمزمةاْكأتهم،مةصنتيننواوكأبرهموكا،برينيمزواوكاتحداهم.م

..."ضأالحاجزمن!ف!نوا

..وتحدى..هالدولمنحولهمو،ا،الأممءنحوءم!نقمىثم

وزلىلت؟اولطتورُؤعت.وجمزتنياالدةسضت..وأبرز..أثار.و

نطقالذىالهاريخ3هذا،ويقينباجماعأقرتبل،نهةتولاثارتماولىكن!ا

خَذقهِءِنوَلايَديهِبينِمنْالبماطِللم4يأقيكالا!،عتابالمبينال!تابء4

.(82141فصلمت-ورة).،--يىٍحَ!يمسِن!ل-كنرِ

:الةرآنمنئيإسرابنىإتاريخلLوإشمغأج

مِن*وَمَا):،نونَو،صُدُور"نممَاتُ!نُّلَيَءإُرَئكَ"وَءانّ

يةغىالقُرَانَءَذَاإن*مُبِينٍص9َضَابِإلاكافىوالأزضِال!ما"فىةِ:،غا

!حَةوَرَلهذىإنهُوَ*فيْتَ،ةُونَزِء4مُالذِىكؤَاإسْرَائلَبَن.عَلىَ

الحَلِيمُ!العَزِيزُرهوَُ،بح!"3لَاتنَمُيقةِىرَئكَإن!،دؤْ-ينَ

."الي!ِاخقءَلىإنكَ،اللْهِعلىطتَوكل

،97(-74منالآيات27المصحففىورؤ!اال!لصورة)
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بخىإوالنارالهلىإخ!اجاهذاإلىا+زةاربأشارأء-ز،واالهمالتةمصدوبهذا

أةسمم؟لإسرا"بةوفي،يختلفالذىكثرأبمقتضاهيقصالذى،امجزأ

..صدور!؟كنونالأعلمهونهسبحالأنه

وفسادء،إزساد!و،ونجورهم،ألاءث"إمنيةللانساالحزةرب)ليبينثم

أف!فووتثم4وكيف،فقضواطهد!ةو؟ف،اسقوفةءلميهمالله3أيهوكهف

زواقياا-تأمضا؟5فو،واةفدراثة!3و!ويم،فيحدواعاي!3ءَل!كيف

ص،!3فىزار-!سوا35اسخ!داوكايف،غجهمئأءذَ!ة!مادواجت

ا(زسلينمإ)3بمثوكهف،ءممل!كمءنفانتقمواإمملحينالهمأر-للي!و 01ص

ر-لمهمكلكانكيف،أنبيام!ممنوقئلىارسلهممنفاغتالواالأنبياء

رجلإفيابعنر!الهمعةمتلماوكيف،عل!ثمالا*ةاتير!هبونوأن!اصهم

البتولصيمليبشرالسلامعا"4جبريلرصولهالهزةرببهث،!الهممنيصاح

اَيهمإافْهمنر-ولاً()كُنْينة؟والتب!متهيموّناللْهباْن،في!مالمااهرة

)يهتدوادعامفلا،يديهمبأ*أخذو،يمريهملمه)5؟مريمابنعي!مىالمسيحهو

لهبرواد؟،الإِصرارو-بقالترصهدمع،الهمدالةتليمةجر،برواودثاروا

الةتلزظرمو%كةمنوأرفوا،الإصراروبقالترعهدمعالصلبجريمة

ا+ذراهاات!مواأنبعد،النْهر-ولقئلوا!3وفاخرواو؟هروا،أمملبوا

،بهـاواف،رو،فماشروضح!اءرفىيمعيالهةول

-1531:الايات؟ا!-هْ!افىورؤ!اافساءا-ورةثالحزةرب،لكا

1DA؟ابلمعا-4الله!لىأماإجنار-ةوريبهنحممالهزةربيتحدثء!

له:سهحاهـ""ول

ةَقَدْ،ادحماَءِ!نَإَعِتايخنمء،لَقُكزِّأنالكِتَابِأءلُلكبَنأَ،
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فَأَخَذَتهُم،-!رَةالنْهَنَاأرِ:فقًالُؤا،اِكَذَمِنغبرَأَمُوَسىحىَأل!ا

،البَيماث،تُ،-ء!،3مِنَْبهدِالهِ-لَإئزَذُوا،ثمإظُذ!3ْالصَّاعقةُ

الطيسرَةَوْفَموَرَفنَا8مُبِدبايىُلمْطَاب!وصى:4،وآلهلكَدَعرتَةَهَفَونَا

تَهْدُوالاَلَهُنمقُلنَاو،سُخدأابَابَاادض-لمواإموةطُتَ،.قِ!ثِمْ."يىِثَا

ءاءيئ8ءِيثَاق!!نهمْناوَأخَذْ،المئمبْتِفى

الأتبِيَاء3َوقَتا،النْهِبِا،تِنِموكُؤ،ثَاتَ!كُم.كلِةةقهِثنمةَ؟َ

،بِم!رِمعَا.يااللْهُطَبمَبَلْ،ءلمفٌبة،ةُلحُوُ!ئِموةَوْ"-قإِخَيرِ

ةَ،.لا8الاكلونَيئفَلاَُ

ادَيحقتلنَاإ،قوْ!حِم!و8َءَظيماَعَيبمَُبهتَانًا"ع!ْءَلىوَقَوْمربِتيو

شُه"وفَكنلبُولمصوَ،،قَتلُوهُ،وَ،لدنهرَسُولَعَ!يمَابنَعِدىَ

مح!لممِنبِهِلَهم.ما،صِنْهُلَفِىثَلمثّةِيهَواا-،الذِيخاَإنفى،"م.

وكانَإلهنهِالنْه4ُُزفًبَل*يَرقينَاجىَثوةوَء،،إطنءَاائهاعَإلأ

كا.حكبِهطابزاَءَزِإلنهُ

منإخصبباءواو،والمسس،الذلةعايهموضُرِبَتْ،اللْهلهة"عايممءقت

وقوله:بح!"النْهقضاءعاليهمو-ق،!اهْه

.((تَةنميلاَوقُتاوُااشتُوا:اثةُ-فو،أينَزينَءُو!%"

.133161الأحزاب-ورة)

غيرمإلىارسالةبسثردوْن،ءخهمالاْءانةاهْهيننرعأن"نبدولا؟ة!ن

..اللْهوحرم،افْهبيتفىتربوالذى،عديهاكاِموالأ،بهاالأ-ق
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ء"اوْلهيتخُدأماَ:النْهورعاية،النْهفىعنفأمتهتربتوالذى

والمشاعرالمناسكومهركن،افهيىتفىاللهضبوفلأكرموصسض"تجلين

...الثهليتلحجاج

النْهصلىعدالمنيرادمراجإلى،اوللمينورحمةالنإتثنخاتمإلى

وسلم.عايه

:آنالةرثئهلإصرابنو

ةشأرة،أوا-ةءمراطديثءنتخاو،ا)صكريمانالقرَفىرةصهوت!دلا

ممهدرمؤلاء5أنإلى،نيةالإنهانظارأالنْهرلمةتءذافىو،ئيلإءمرابىءق

يمنسوفىص،وعرءلماالأرضعطولفى،كهانيةةساال!فىوالإاشادالشر

أءداءوأعدى،طانالشبثياطينم،ةونيموو"خأىوءلى،!زلون

الخرابانوعةو،الروابثرةمم،الأديانعلىا!دَلمقألحشو،الإةسان

...الحذابنموذخو

أن،و5،الإ،قا?إي!3فىاللْهحكة!ننفهمهأننستطعِالذىولمل

الصاءإيخهفهامألهمورتبهوأن،افيستدوتينالمؤهئمءدوانهمبتوالىتستيةظ

يمتبروأن،بدفيمفيستمسكوابه!الممتبرونيستبمروأن،ةديبذوا

وعزد32،الثديدبأسهمإ)ي!مليرجع،ربهمإلىفيرجعوابهمالمسةبصرون

ضىالأرطهروافى...يمدالأالقوىوسركهم،الىشيدوتخطيطهم،الحديد

بطشَإن،...الوقودماطربلنارويجحلوم،الهودأرجاسمن

...كالشديديًئر

رجعنا*إذاإلا،القرَانفىإيهرا؟ءل؟قفيصرأن،الآنتطيملاوقد
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كررته،مرتبنا!مرآنفىإءسائيل)ةظفقدكرر...اةرآناكلانالقرَإلى

.صة4كااإسراءيلبنى"عبارة

هـمرتينيهةوبكررتلوآ،عسة41ة-*ررا)-لامعليهيحهوبأما

.مرة17ةعررادلامعدب4يهقوبوالدادلامعديهإسحقوأما

.مره12،ف!ة96فكررادلامعايهماوإء!ماءيل)برءيموأما

.!رة27كررةا-لاماعل!ماءقوببنيويتوأما

المدينة-فى901ومتىفى7yنما!ةب361رعِا-لاماعايهوموءى

.سوة02كرشادلإمءلميهونوفر

.مرة34ذءلرتيمومر،!رة25ادلملأمعررعا:"وءيىى

ف!واحدةمرةهـخهامرة93،ادكتاب51ل")فظاةرآنافىت!ررو!د

اطدثنة.فى03و،مكة

المدينة.فىاصإ2.رات9ا)ي!ودلفظكرر

المدينة*فىا7ومكةفىوا-دةمرة!!ما؟ءرة18ارةالةوكا،وكررت

يمة.فىوا-دةمن!امرة12ف!ررالأبرءلأما

...مرةا5ا)ةصارىلةظروكر

.،ادلإمءلم!م...ير!و،ياوزكر،وسليما!،وداد:ءنذكرامغيروهذا

..،إسازهليإىرسلمنوغيرآ

.،العزيزوامرأة،يزوالبمتو-!ةإخوءكلءخ!مالةرآن!دثوءيرما

...عرانواءرأة،-بأومامحة،وقارون،وهاءاق،،وفرءونالملاثو،والة-وة

كتب3لهتفرد"نويرب،وحفهاراتوأشخاصاكوممالا"ممتؤرخءا

...إوفقاوالله...ءمأولة
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دسه!أبمض-مهلمحالتىاللهحات!ى)إلىبالإِشارةالآنوسغ!فى

؟ظاتوالهوالحلأىالد!ىلوافناالهبرم!انتجوف،لمياتإصرا!مناي!ودأ

تااءكوالاولآراءابمض)ةاتصمححو؟فالاجماودىالفر؟سرصا!لتائإ

إلأثالنصْروما،:النْهبتوفيققق21ا)ةصرإلىياْيدينا،تأخذ

كا.الثهِعِنْدِ

أتاء:لإءسهومن

ةرسوةفى،ا&لامبمعليماظلإلإبرايمبنإعمحقابنبئإحقو!وئيلإسرا

Ot-39الآتتينوفى؟3انعرل1 tرة11رفييقولءخ!ا:

عَلىإءصرَازرليُ-رَّمَماإلاَّ،إشرَازيلَسلبَنىِ-لاًّالماَّمامِكانَبُؤ

عُتمْانفاتدهَ،.لالئوْراةِزأْتواقُلاةُاتًؤرَاأنُتئرلَقبلمِنْقْهٍ

فأولئِكَذلِكَبَن-دِمنالكَذِبَاللْهِعَلىتَرَىاةفَن5عمَادِقينَ

كا.الظ،يونَمٌ

وبخا""المةصرونعليهو-ار-الترمذىرواهة؟-عباصابن،ل

والقرطبى:اطبرىإ

يجتأبأنالأطهاءلهوصفالؤثاعرقالسلامعايهيحقوبأصابلما"

فيرمإنا:ا)يهودفقالت-ا)مروقو،رم-نةسهعلىذرمهاالإبللحوم

،الوراةقيم!اءرللْهوأنزل،-ره!ايعةوبلأن،الإبلطومأقسناعلى

ذلكفىنهفيتبروو-أعليهافْهصلىالنْهلرصإلى-اءوالما،الَايةهذهأدلْهفاْقىل

،وتلاوتمابالتوراةبالإقيانوقي-دام3علإوردّاللْه3فكذبمال!هحاك،ل

:و-لعزفقال...وازقىوااركابرواثصتمايصوفلم
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الظًاِدونَءمُفأُولئِكَلِكَذَبَغدِ،ءناأمحَذِبَاللْهِعلىا!!ترَىؤَن"

،...اللهُصدققل

؟الىلامءلمهثمابقوب)إبرا!يمءلُبشر

أ-لإماءإ؟يقوباا&لامعليهاظإيلإبراهـيمنبيّهسبحاةاالْهياشرأ

...غلاماول!،إسمالا:عطلقا

يحةوبأ-دهمالبسبغلامينجداَءتباعدتينمرتين-بحانهالنْهبشرهوإءا

ةصكللأن،الصر!نبرينوكبيرةءصيرةفروقفمضاكهذاومع،الىلام4علإ

مهنةباتقب!و،قةوطر،وظروفا،زايمو،نازما:خرىالأالمرةءنقيظف

...زوجهوصن"ل،نةصهاظله)،ا!هيمبرإ

زيةاالماأماالولد،إلىيةط4شبال!فىاظلميلاهـيموإبرالأولىالمرةنتولقدكا

الحجوزوامرأتههوالأملوفة-دوثاخا)-كبرءسهأنبهدفلقدكانت

...الولدإنجابفى

عايم:وبنلإمالحليم.دالغ!مالحليمبراهيماإضرى

51فيلمّاالسلامءليهلإِبراهيمالحايمبالغلامالأولىاليشرىكاةتولقد

الةومأصناموطب،أباهوكانءلائممكبيرناقثىأن!د،النارمنأمْه

زوالأصنامكسرو،اكبjJواوال!مرا)صىسءبادةقأحلامهموسفه

أث!دو،الأرضعلىنارأفظعالنارفىوألةوه،آ"ةعنهسواواوهُحَرِّاوظو

قوةيزيدهاوقودكلمنلهاو-موابأيانأص-ملهابَنَوْا:الدنياعردحهانار

كا.ا؟-يمفىفَأنقُوهُ%بةيائوالهُا،رُا":با؟حميموحموءا*اثة!لا

.(71379أصافاتاسورة)
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:المارالنارربةقال

1296(-1الأ!لياء)-ورة.،اهِيمبْرَإعَكماَوَءَا،داَ"َ!نَارُ!وفىيَا..".

...إبراهيمياكرَيمَن:لهوظل،الملأطخهثم

هـوَأمِيتُأ-يأنَاقَالَ،وَ-كليمتفييِالذِىُبئَرَاهيمأشقَالَ،.."

2،بِالَمغْرِبِهَامِنَفَأتاَشرِقِامِنَاصئهْيىبِاقِىيَأْالنْهَةَإناهِي!ُإبْرَ؟لَ

.(35812البقرة-ورة).،..الذِىكفَرَنَجُهِتَ

9سورفىالهزةربكاآلهوالجتهانالشركإبراهيمعلى،كبوتركه

.301-3789!الصافات

فهرَالَىاهـبٌذَلىاوظلَ"الأَ:فَاِكنَ،!!افَي-؟عيْداَواؤأَشادُُ"

بَيَغءزَلَمظ-لميمٍمٍفِيُلاَفَب!هئزناهُ*ينَاضاطٍا.نَلِىءبرَب8ّصَءَمْدِينِ

.،تَرَى،ذَافَافىلظُر.مح!كَاذْفىاا"،مفِىارَى،اق.ىياقَالَفاَالسه4ُ"

.،ينَالمثابِرِمِنَاللْهُشَاءَإنْسَتَجِدُفى"تؤْ"%ماافلْتأيَاقَالَ

4الأولادلإنجابعادةًله!سمحسِنفى،ذلكوقتإبراهيموكان

.،الهزةربلهفا-تجاب،الئْهمنالصاطةالذريةةطلب،بمدينروج!كانوإن

أخلا3اهذايكونبأنعليهاللْهولن،دعائهعقب،حلإمبتلإموبشره

...الصالحينومناصالحاوالصبر،وهووالفداءالتضحه،فىالأعلىالمثلهو؟الحنيم

-:غلاءوهو3غالذى،أالسلاعليهالذبيحإعما?ليهو،الحليموالغلام

المةامأبوهعا.؟عرضظا،اتفيذباعامدوأمرٌ؟عرجوَ%قأوالى-وليارؤأن

الامتثاله؟الر-ولذءلى4أ"اوا-بأمرهوبل.ءنأم!الجسذا5انقالبالذج

المؤمنبن:.ن
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.،ينَالصئابِرِءِتَافْة!فَإءَإنْتجَدفىعَيُتؤمَاُاتَلبَتِأيا:،لَ"

مره29يمالكرالقرآنفمخرروقد،اط-ئالنْهأعاءمناصبموالحليبم

مضها:سبحانهباللْه!اصة8

كا.له.رررءلم.

اللهَكانَإن"،"حايئمعَلِيمواللْهD،،ح!يمغفوراللْهإن،

-..كا-،يمث!يم!رواللهءكاه-عَغفَكِأالنْه"و،كأَفُورأ،حَاياً

..."او-يدالحايملأةتازك،:لهةومهظلهاالسلامعليهلثمهبومرة

إبرا!هيمإلاكا"الةرآنفى"-إيمة"!فةخامهءنأ-دأاللْهإمهتلمو

؟لإصمايلومرة،لإبرا!يمتينمر:آا)س!ءلمج!ا!ماءثلوإله

:أ-لإماعا:"ا!لىلميمالءنسبحافهقولهفى

.(7لمهااهـودسررة).،مُضهبل!أوَّاب!طوَرِيما!ي!إبزالق،

:91419ا)توبة-ورةفىنه-بحالهةوفاو

.؟-لمِغلأؤاإبرادهِ-بمَإنصهُأتَبرقَْؤءدُأد")4تهثنَفانجَ..."

بأنإ،بىاهيملدطءاستجابهَا&لإمعا."إعاءثلكلتسبحانهقولهزىثم

.،حايممإِفُلاٍناُهشرْةَبىَ"؟إ!ماطيناءنالنْه4يهب

..الأز-كاروالأفهامإدراكهءنشبكأما،راوالأءساترالإثاءنءذافىو

إبراهيمبيهلأحبرالوالوريث!و،ءيلإءأن:الاَن"!مأنلةا-ازور؟أ

ثرغوهوإبرا!يم!للما؟يةالذرو"دههـوز"وأ..اط!ص."قا)-لرمء)لميمصا

إكل?لا:مه"والبيتمنواعدالة

ئنَاةثلرَ":مماَولمَّاظلا."ر!ئِذُوصقْالص!لاة!ةِييا-مَاْفِرَب"

أء"!"!تناذلمرَوءنلكَثلمَينا-مات،وَثارَ،ال!لَىاذه"ءتأإةلمثَءئا
..يم!اَص

-U"َالحالمهوهوعد،الوا)!ادقوهو،اطلممابئاطايمو5زإصماء.إ!"..لاث..
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الىنينءتعشراتبهدنتف!الئافبألتلإمالثانيةالبشرىأما

لوطر-الةنتشوا،ةومهإلىلوطااللْهأرسلأنوبحد،الذجقصةبحد-!

ا-عاءاأءلىإلىقرامونيره،الملا؟.كةمنر-لمهلوطةومعلىالنْهوأرسل

الةبيحفملم،ا%زاء؟جمنممنبربرةنهميرشوو،اليمارضبهايدكونو

ومه!ة،بهممحتمهوصة..-غمنبحجارةول!ن؟اوجمت-ت!قالذى

.!3ومحددة

سيدناعمإبراهـيمسيدناعلىواسَرُّلوطقومإلىوة3طرفىكةوالملا

اليضر،ن4صيوظإبراهـيمنا-يدفماخمم،بمضرهيئةعلىوم،السلامعليهماوط

،ة3ث+رةلمةيمبمو-ةرس...صيهياعصلر:يهمسرم!طمالهمصهه%أنادوأر3

مغبم:فو-ل

-لَىأرئرْغُوفىقَال8َءَلِهمِءانانُبشَرُكَِإ!لملأَم-وْجَلْلاَلُواكاو3

كا....باطشًنَاكَاَثّصْئواقَا35تُبشرُونَفَهعِ!؟ال!-بَرُم!تىِ/أن

51155اطجرصهورة) - or)

السهبن،المجللهمةدملما،أ%رىعىةالدمثرىهذهوتكررت

هـ.يأكاونلاوم

قيفَلاَلواقَاخِيْفةَثهُمءِفاْؤ-سَ*!ونَتَأْألاَقَال3إيمإةَقرئهُة

وقَا)توخهَهَافَهَ-حَّتْصَرةفىا"رَأتهفَأَقبلَتِعلِيمِ!بِفُ!موبشرُوُه

.(92-15172ياتارلذارةدسو)...،عقَيمزكو

الأءلكلالأملةطتقدذاكوقتاظايلإبراهيمإصأةلةدكازتنعم

تجاوزتهاأو،كلرهامنال!سهينظربتءقيماجموزاَنتكالأنها؟الإِنجابفى

أط*إماقدمذاكإ-و؟نت..فياوزهأو،الزمانءنقرنتمامإبراهيمرب3و
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صكتةامايمالإمبالفإبرا!يميإثمرونعهت!3ةلما،ءكنأعرابمإبراهلضيف

اليشرىهت5أنظنتأنهاوع،أفيبلا?جم!عدوزناألتظو،ها!رر-!هاو

الططموتقدم،خدم!تهمعلى،ئمةوهى،با!لةأو،؟ساه"أو،اتئناسمجرد

يم،إبرادهبهايإشروأبمامروهـ!5ِؤ.،:ءسورإ-ناسوككفى،ءإي!متهزمو!أم

؟أن!رتءؤتمجبت،ييواط"الولدباعموب!ضرومابل؟ييو-5بولدثروها

.*فا-تإشرتبره!افاْزالوا

خالة"4!-ذهءنV"-07!ا9!هود-ورةفىاهزة1ربلةول

يم:هـابر!ناصهد

الحنيذ:اه!مل1-اطماماإلى)إفَي4َ!لُلاَأ:دِيَهُمْأىرَظئال!َ

ء!.4،ءصصلم-ء

سِك،اراناتفلاقالوا-.يخةًمِة-مُمْوَاوصسَمةعِشَ(َا)سثن

لملوطِ*فَؤمِإلى

إ-%قَاءِوَرَوَءِنلإعهخقَذَبثشنَاهَاةفَهَحِ!ت،صةظَ"أواشِ

):!وبَه

11هـرَزَإن!ا؟ثشخاَاخلىوهَذَا-وزوَأ،ألِذ1وَيخا،شَلمَااَتْقَا

"يبوبَرِكىَ!

أةلَعَاَيخمُبَرَكاَتُهُوَاللْهِ"ُ-رَاللْهِأمنرِءِنْأتَ+!بخِينَلُواظَ

.،بِيدٌ--كلدٌاةُابرَ"ت

بمذأالقرأنفىأ%رىءرةذعروقد،إص!ق!و،الهإيم،لأ)*صلام

:ا1528ياتالذار-ورةفىفالوعه

.ء!ايمء"إِءلإمِوَبَمثئرُوهُتَخَ!فال!الاَ،.".

http://al-maktabeh.com



0051--

لنضوردوفد،اطسقالئْهعاءإمن31الاموابالألفولإطلاقوالعاليم

ءلىإلأيطاقلاءرة153ءخ!ا؟مرة639القرآنكا"فىوعليما،وعلبم،المايم

رايىمنة..ثىءصكل)،والمثمولصْىءجم!طةالإطتفيىكها،الحزةرب

!ات،والجزمنهاادكايات:ادكا"ةاتب!وافبرة،الخ!قاتكلعلى

...والغيإ"إتدنهاالظواهر

يفهيى:بما.أجمهين"بشوعلىدارتففد،عايملأضظا"ت*4االمراتبائأما

والتطبيقالتضطيطدتةديةوبما،يةثرا)1الطاقهَبرقدروالإعاْطة،اتماكان

ير،الشروالتضطيطادءيدفيد؟او،واكةةيذ(قلو-نووا)ت!)والمملى!الملى

عدم-فيدبكلاو..والإفسادوال!ذب،وأز-كار!الناسونبهاوالةلملأءب

...علية4ن!اإلىصوليوالاءأ.شنانوءدم،آملب.يةبدايةإلىارفرالات

على،القرآنخاعايم)فظدورانمق،الآنفممهأ-ت!خالذىو!ذا

.كالقرالةسعمنالمراتهذهإلىنشيرأنفتماخ؟و!ناالإِفانبنىأزرادتةإف

:ءثيرةوصراحةةوةفى-ؤكد،تثرةوالأالعا!"ا)قاىدةجاءت-ا

،الأ-يرةا)-كاه"تمرفلاالحلم،:المستنيرةمالأةمادكارجدخماكأمو

ارتقأنهظنمهىا،ا)ءةإيم!وا"لةإلىن!م!زمانكلفىإنسانكللةدفع

وفَوهقكا..":آاطحثط21الخهيرا)مايمتقولشه-5؟الحهـلوممفى

.(76112يو-فرةسو).،ءلميم:ىِ)3ذى

ودقةالأفق2واثالحةظ:مة،يصنفادماُعايملة!ةيةئامرةوفى-2

يوسفلأن...نةالأمافىِاتم!نءح...بمةوالمتااضنفيئوا،والتمابقا)ئخطيط

نأبعدالسجنمنالماكاستدعاهئَا؟الىلامعليهمإ-حاقبنيهقوبابئ

:لمو-فالملكقالةوكامهعندهاءته!--
بر،لبم!
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اصىخَؤَءلَىاجنهَذ!اطَقَا8أصِينءَءِيئ،لَدَبا)ءَؤمَإنكَ...كا

!ر

.(55-اءها2يوسف-ورة).،علِيم-فِيظإْلى،ضلملأز

كانوالذى،عليمبةلام،لإبراهـيمشىالبثز!كاءرتينوفى-3

.السلامعليهميو-فو-د"وبةالديهوإس!قء!و

لمجلونءندصرءبم،كانتعايمللقظالباقيةالخسالمراتوفىئم-4

ا)!مرير4وا)!دبر،ا)ناسابواس!ترهوالإِفساد،جلوالدو"صضر،ا)ممهيىفى/القمة

الةمةبلغدا!روصهبم3ءللمهلظجاء.الخسالمراتذه5منمرةكلفىلأنه

!لالةهمؤ-4وكان،الىمأمامتلكلِمص-ارأو،ءراتأربمفىالسحرفى

ع!احر،ير".

افْهدإذننقا.تفا؟عصهاهاقىفرءون،وأإلىالسلام4علإجا?وصىإطلأدة

ادحر:فىالقمةبلغبأنةاحههوه،آَ-صى-يةَّ

كا.عايمٌهذَالَسَا-ر)نفِرْعونَقَؤمِثِ!المَلأ"،لَ

(17901الأعرافسورة)

كا.عسَل!-،حرجم!فَىائثوفرْءرنُوظلَ"

.(01197يونسصورة)

:السلامعليهمااروظ5وأخيهءوءىءنلةرءونالملأ،ل

بَهةوذيَأ*-اشَرِيئِىالمَدَافىوابنحَث،وأ!اهُجِةأرْقالوا:"

-/%2637الشعراءسورة).،عَلِيمسمَحار r).

الةئا-طأخْيُنَوا--ر...،:وعِضيهم2م-باوألقَو.اءخرة11-فرفلا

.11617(الأعراف-ورة!كاعَظِحيشِخرٍاو8وَجَامُْ-وَا:يَزهَبُو
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السا،مِ:عأ"4لموءىعنهمالهزةربفقال

صهَا-ر4ٍصَنَثوابمَ:ذتَّماإْ؟اصهُو،تًكْفيَةكَفِى،لقِوأ"

.(01296طه-ورة)"أىْحَيثاثاحِرُايةلِمحُولاَُ

السحرؤ،إلىوصهلمواوقد،عايم-خاركلءنَكانراهؤلاءولأن

وكل-لالخالقكللبينالفرق:ءسيهاأدكواالذينفهم،13كاالإنسانيةفى

ئسى-يةإلىءوءىءمىااةتملالتأنّ:قةواا-"وي!ملهسوءلوا،قاطةِ

إشرطاقةفىيهونأنيهنلا،السحرةصهخمما،ثأفهِحونماكلوتلقف

...اظالقلمينالمهرباللْهمنممجزةهووإنما،كأكق

..،سا-دفيخروا،ل؟بهارونولابموسىلا،يدإَءسآمنوا"ذا

كا.و!ارلمرنءُو،سَفيَرَ"إيَنَالحَاببرَآمَئالُواظَ"

(48--47126اءالث"ر-ورة)

يخهقروالس!ر،تفهإءليو،نبهاو،يمد،:عذبنةسهالسحراممن

وا؟ةونهالإِزك

:،ونَا)مئ!اصِرُ/قلِحُلاَوَ...،:الماللمينربقالوقد

.(07711نىيو-ورة)

...البثرمنواحدبهصفا)ذاعاءج!)فظ؟ونوبهذا

ء..ويوسف؟؟أطإقءلىا-حاق،اظيرءاد):ل:الأقلأةدفىكان

-..والحارا-إحرة؟أ!إقعلىا؟الشرءلىإليد:الأءثركثرهفىأوكان

...،ءةدىعمعلىه!-يته1نماإ،:لفتا؟ن،روطهىو؟...ءراتخمس

.،لإصرلارثو،أكزاكمروإلى،والشرا!ايربينقيأرجحة!و

...والخيرالحلمإلالهعاءملالأنه؟يضرمافىالملماسقخُدمإذا

س..والخيراد!وإلىخير،بلكا"سْر،إل!ةيهتاْر-!;نلأث!حالفظأما

http://al-maktabeh.com



-513-

:أواءدةمرةوحةيدٍبولدٍ.إبراهيمامرأةامْهاسرّلماذا

صرهوحفيدبولدفيهااللْهيبشر!4كاالقرَانفىمرةوآخرءرةأرل!ذه

!سارة)إبراهيملاءرأةإلاير!لوأ،!يي4واطليدالهويُسَهفبل،واحدة

الأصل:وهو،،إعاءيل،هو،حايمبهلاممرةقسهإبراهيماللْهبشر!د

إ-حق.هو؟فقطعايمبغ!3بشر.ا&ةكنءشراتبحدثم

عنهم-اللْهظل؟،لهمم!فأة...بي!يثازكربشر،وبميسىيمء.بثرو

واوكااور!.آرَغباَذَنَا!وويداتِالخيرَفىِبُ!ارِ!ونَإنهـئمكاةوا..ل!.

.(12109الأنبياء)-ورة".خاثِمينَلنا

ا!هجنسمنتكونأنءنلابد،كبرالأالملىافْهمنوادخفأة

الأدلة؟ع!ثراتمنغيرهاءنفضلا،وحدها3ادكافأوبمذه،وأكر

بولدإبرايمزوج(صارة)اديدة؟فأقداللْهأنممامئنيننؤكدأننستطيع

*..وعجزها-!مهاىوبهد"ل؟-!ازوشيخوخةبهد،بمانهامنوحفيد

السهثد،ولدتهلما،واحتضةته،الحايم"تلامَالسلامعليهإساءيلأحثتلأنها

الوليد،إحمأعيلملأقدو...لودءولخيراتد)ءيمون4الولودةالممرجر()ها

...أصومتهاو5وعاطفتها،حنانها:كل()-ارة:دالودويهأاءرأةعلى

؟اطراماالْهل!تءةدإعاء.ليابئ،يىُساكنألىإبرا!يمأصلماالنْهوكأن

عليهاللْهصلىعدالمالمينر-،4ذريئءنو)يكون؟النْهبيتفىالنْهليهلير

...الديئ4إافْهصيمو،الأمانةبتردالذى،ُسلم

فهو؟إبراهيمأبيهقلبمنإمحاءلي!ب!زع1،ارءيمالهزيزالئهكأن

.8.ذريةلهوقكون،سيكبرإحماعيلبأن؟له-،وواالْهلأصتنفيذهإلىمطه!ن

منهالقواعدوإعاعيلإبراهيموسيرغرم21اللهليتفى،ا)مملاةوسيقيمون

(...ثهطدءا"ةلىلةا-33)
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أعدالقويرفعوهوإسايلإلىعهدالنْهلأن...كثرأأوسنة03-والىبحد

إعاعيلَوإبراهيمَإلىناَودَثِدْ"..:سبحانه؟ؤقالإبراهيمأييهمعالبيتمن

."ادثجودِوَالر"كعِوَالهاك!فينَلِلطادفينَبَيتىَطَ!رَاأنْ

(.21351الهقرةسورة)

لأنها()ها-رأمه-ءِمننِمنإمط?لَأيئتزع:سبحانهاهْهوكأن

نأ:أسلاماءلميهإبراهيماللهأصلما،بهاللْهإلىوها-رت،مطكانت

اطرام.ليتهعندسكححا

إبرايمفىتصرخأ،إحماعهليوليدهاحاللهيلتعندإبرابمتركهااوا

وهولإِإراهيمظلتبل...المرأةمشورةاتبعأو،ضرتهاحمعكاملأنه

وكأن،ايهاإيكفت؟ادلإمءلميهوإبراهيمأبراهيم!ياأيئ!لى:ء!همااجعر

...ءهليإصطأمقيءسه3أيردفلم،دمحهعلىغلبهاطنان

،3بهذاأسَرَكآلئهُل!:لهاتقا،ممهاالسحمَرىَعلى؟ه-ى

...،يهةائفهلااَإذ":لتفقا،،نحم":همابر!اي"!شارفأ

؟المروةوببنالصفامن..شفاءو،بماوثر،غذاءًكاة"زمزمبئرالنْهلهمانْبعشمأ

.ق"-شعائر5ى؟أشواطممبحة،فىصات-بم:إعاءيىأمعليهمادقتلما

الضحفصالاتأضحففىوه!،المسيحأمصيمأع!؟كااللةأصهاوكأة

أعيول!4،أمةفرسانهَرةعلىلاثقوىالذى،النضلةبجذعتَهُرأ!

-نيارطباَعليهاالنخلأساقطفة؟والقوةوالطوللحولباالمىدالناءسالقوى

...ض!اسلسالاالماء:ا؟بلبنبينمنإكاءي!!لأمينبعوكذلك

...!العلىصالسىأو%بنه-بحاإعنه،إليهمتموىالدنياأفئدةافْهوجل

الحليمارليدوءو،السلامعليهإحماءيلانتزعقدسبحانهافهوكأن
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،مت!اأمومنو،نهاوءقحنا،(سارة)برهيمإ4أبيامرأة-صنمن...طبإبلم

..عواطةثا!ومن

..الىءع!منهاعلىالنْهطِتإلىمهاهإعاعيلإبرايمأخذلما،بهاوكا"فى

:،الدعاءأدئهإلىوقيأر،بمءفى+تصرخبهاكا"فى

411!صبتنىوأ،بهوأرضدى،إياهتكأىأنإءدلإساءءةءىأو!ارب

..،إرب..بيار..3لك"مخلصوأنا،تطىأنبهدتسلبهليارب

نيتها،و،ةإبهافىما-نسءنويمنحهااهْه،كاؤصهاأنءنولابدةكان

وحةلميدصبولد،لهااللْهم!ؤأةنت.لهذاكا..منء"سالهملفأةالم!و...!كللما

لأزيدبم،شكوتمْلقد!:.وعمدقافْه.لهايكاتكروافيدليىاربتسه:،و،بطنما

ءمها:نهسبطةقال

.((تَنقُربَإ-!قَاءِوَرَمِنوبِإتمحىقابئ!زنَاصَافَإ...ه

.(9711%هود-ورة)

:يأق!اصريماستنتجةأنذا5ءوءعلىوتطج

الذينالبائدةالعربمن؟لقة01الهمنءربأصممقزومريين211أن-ا

كناعنةالما)يقومن...والهماليقي!و-دِ،وطسم،وثمود،ءاد:ءم

أسل!ندربأ-والا)مريينةإنهذاةوق..ءصروفراعنة،الشام

اديدة5!أ:اطليمبنااطإيم:السلامإعاعمثعلإ"أصلأن،ادلامعليهإسايل

اللْهر-الةبذخلمابريموزو-،ابراهنايىرر?مر.لمكو!جهاالى،المصر-"هاجر

اءدايا?رءلمكأهدا!قيالالأرارادواولما،أي"صيفاوأ،م،مصرفى

عكبل،الآنإلىييناصراطدةعلى...4الهظ"ه-رهااددةئ!اص،المظيمة

...ار!وا"ءتد!يوفهمي!رونفهم؟جميح!الهرب!كادة
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وسمعليهالنْهعملىكدلهأرسللما،مصرفىالقبطظيمالمقوقسفحلو!

،طبيمابلنيها،قيمةبهديةِالكتابرد...الإسلامإلىةيهيدعوهكتابا

إبراهيم،ابنهوسمعليهالئهصلىعدمهاأنجبالتى،الفبطيةمارثةوالسيدة

ح!منان؟:الأولالإِسلاما!ماءرارعمولزوجما"ئ،سيرينالسيدةومنها

ثابت.ابرم

كالاائيلإع!ر،يمقوبوولدهياسحق(9سار)السيدةةدكاوأالنْهأن-2

،العربوجد،والسلامالصلاةعليهمالحالمينرحمةممدجدلإحماصلحبهاعلى

-ءاءفى،طياتهاامتدادأو،إسحاقلأمحياة،لإسحاقالم!فاْةهذهوفى

...لهامكافأةبمءياَفساثا

كانفأجلىمنالذىالسإبفقدإن؟ل!كافأةحياةولاقيمةولا،قاءولا

...الم!!أة

.4إسرادللبق-ياةفلا؟إءعاءيانامجه"و5:الىببكهجماعولهل

...عليهاللةطهدماكىهووهـذا،.4نالإ؟ْوالعربنبىّي"علماإلا

،31وأذ،-ياتهماللْهصهَإجَهم:-ياتهـمسببعلىاعةَ-دؤافإن

يف!صكون-الحربدامما...والمثضاتالمعنةعليهيمكتب،دموثضِ

تحا)يم.وتنفيذ،ور-ولهم--دثمإدبئوبمنرون،وأصلهمإمروبتهم

...احمموميرتراثهمعلىيحافظونو،الي!مربهم

.،بمرالأوهو،الأحمقوهو،البكروهو"الأصلهوإمماصليأن-3

إصماءتل.لأن،السلامءلميهماإبراهيمولملةلمديناطة.قىالوارثهوبل

الحليمابئاطليموهو،الخا!لإبرا!يم4الأئةوابنُالأكل،هوةالسلامعليه

رجهت.ةقيد؟إليهمالىسالةرجحتفإن،اوسطالمسلةالأمة5أوذريته
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طضَؤالى،علهايحرصوااإصرائيلبقلأن،بأمهاواتصلت،أصلها،ألى

القالحمودوخانوا،بهااللْه3وا؟ةالتىوالموانيقالصلاتاوظمواونجَوْ

ماجَاء!بهدِمِنإ!الكتابَلؤاأوالذينَا-تلفَوما005ءلي!االلهطهدم

.(3191انعرلآصرة)."..بَينهمْاةدئاالحلما

:ع21كتا؟فىيقولىو،وع!دمهبهولدائمايذكرمسهحانهواللْه

اووَاؤ،عَلَ!عُْْتفأأفِئنِمْهَئِواكُرُاذأِ.ليَإضرَائ5َِلَا،

.(1204"بقرةسورة).كافَازءَ.ونِوإئاىَ،بِصَ!ندكِنماوفِبِهَ!دِى

قإ:إيامامنهو،ونةمة"وغفهبه،بطشهوبرءبتهيهدد!سبحانهفهو

ءلىالمهدابمذءبارظإلا،ءبقاولا،ة-ياولا،لهمفياةفلا"به!دماةولُو

.أءالوجمطونماوأكلأومع

..والتسلبمالإِسلام:وفىبم-!نكاأالإ-لام"!و:فىكامةكهاله*"ذا

عايهافهصلىالئهر-لعانمالعربالنبىعدعلىافهأشلماجم!الإيمانهو

لهتهممطاعةبلهميقولافْهلأنالحمدية،،الإسلاء""،)يماتاكلوا!بالح،و-لم

:شرةءبابى!دمفاء.لار

به!؟أؤلَاصكُونُووَلاَ،!مُمَهَلِمّاق!:!دِّنتُفئَأبِمَااتوكاوَ%

.لانبَاطلاروَقواتنبِىُلاَئةُون"وَظَ!اىَوإيلاَقَاِثمن!قِىيابِاتَثيَرُواوَلاَ

رابهَحُوا؟ةالروآلُواالضلاَةَاوأفِهلمو8،هْ!ونَوأنْتُمْقاطاتكنة.ووَ

.(83-113؟البقرة-ورة).كااكِحِينَعالر

أشلمهما،بَئار-:تاطليمإناءوأاطيبيمغَضَبَأن-؟

وأكل:نارٌاطليمغضهةةإن!الناروأوقدواأفسدواومهما،ال!مارااليمأنجاء
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كعأومن،الاعتهارفىدو،مارالذِّقى!ىو،ارلدانطهرو،رالهاآحوو،النار

:الجهاريزالهنرءحهمقالالذى؟الكةار،رشرالأا،اةجّارا

دأهـفًالأرْضِفِىوَلَتحَؤنَأط!ضَأَه،اللْهُتِم!رْبِنَاراَواأؤقَدُبهُفمَا.ل!.

.(6415المائدة-ورة).كابئَالمنسِدِيربُّلاَواللْهْ

اه،بم:اوأ.إءاط،يمأنجاء

.السلامعايم!اإبرأهبمبنإصدءيلأبناءم،الحايمابناطايمأبناء

،وذريهي!براهإذرية:5مبأ!م؟لي!م!أشارأو"عهـمآنا!مرقىدثالذيئوهم

،الأءئونو،)براهيملآ:همو،إ-لةاالأء"وه!هم،إبرا!يموإصيإء"ل

ءدأاظاصمامرفاالأىّالنبىوءحهمني!مالنْهبهثالذيئ،.!...اؤءةونوا

الذى،أ-لاماءأيهفيالذإءعاعيلءن..يلطوة!رةعلىوسأعاء،أللّهصلى

سبحانه:الحزةربء:4ل6

وكاَنَاؤَعدَصادِقَكانَإنُّهء،إن!اعهإ!ا)عِتَابِفِىءوَادءكُز

ر4َيئجِو!نَإَ!واؤبِا)!ئلاَةأدهَلمهُيَأضٌوكاَنَ"نديارَ!ولاً

.(55-91145يممررةسو).،ئاعَضص

ءةد3السلاعأيهإبرا!يمأسافي،الذىةلأن؟إهيمإبرذسريةأ!همأمما-1

6،وءنه،السلامعليهإحماعيلو،5الحراماور"ل!ت Aرةسوالحزةربظل

:04-41137إبراهبم

لاصتِكَعِنْ!زَرعدِىإدِغلَجْرِ.لوَذُزئئِءِنْ.كَةتأ!مهإفىبنَار،

مُ!يمَانجهطَنِىر-...ل6َأنْإلى...الضلاَةَاإءةبِهُوبردنَارَالهَرئج

كا.دُطءِذُرِّ!كِأرَئنَاوَت!قًئلْو-!ا!لاَةِا

http://al-maktabeh.com



-1؟5-

و)يس،ا-لةاألأءةنقطومضهم"يموإ.راه)ء،ء.ليذرث"أنهـموأما-2

:يةولنهسبحاالنْهفلأن-غيرهمص!لمةأمة"فرآنفى

ءِئاتَةإث،رَؤإسْطَءِهلُوَالبَاتمِنَاءدَالقَوَاهِيمُإبزَيَرْفعَُوإذ،

ذُر*ئتِناومن،لكَيْنِا:هَلمنَاثُووَئفَار8َالحَلإيمُاذ-يمُتَأإنكَ

.(821-379ا2رةالهةرة-و).كا...لاثَءُمش!"افةً

وإ!اءيلإبراهيمإلاو)يس،ةقما.اْةكنعلىبدلصنىمُىْيرَيْنِ)فظلأن

.ؤةطوإبراهيمإساء.لييةذركلنإلايىتإسالةافالأء"

ظ!:اإسرفيءنيةولسهحانهاللهفلأن"إبراهيملآ"أ!هموأما-3

آر!يماننَاأفَةلَىْفَضلاثالئهآلاهُمُمَاءَلى؟ائاسَافيدُونَأمْ"

.(5414الأمصاءصهورة).،...والحِ!4ال!"،ب3َاءِثإبرلَآ

ررةوبل!ل؟"بمةولآ:ثيلاإسبنىعلىيطق4أسبحاأز"حينفى

...ياهرؤعاء"ةصإطيوسفلابنهزةسهالسلامعايه

وَ-مُّالأ-،دِتث)أْوِتلنددكَوَُبركَرَي!تحد:كَوَمرَزَلاِثًة

.(2611يو-فرةدسو).3...)حْةوُبَلِآوعَلىعَأبئنهْمَتهُ

نه:بحاةولهفى"انكلرلآ،اَإضهأأ"هحماءإج!3َكاُإطإق

."...انكِلْرَلَوآاءِيمَإبركآوَأَدَمَرنوحاَاصْهطفَىاللْهإل!"

.(3313انكلرلآرةسو)

.كلرانلآغير،يم51إبرلآأنتحتمإلآالمقاو

سبحانه:ظللماالذريةقكذلك

.584-99يم?ءسورة).كا...ئِهلوهاصْرَاا!يمَإ.؟يةذُرِّوءِن..."
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إعرائيل.ذريةغيرإبراهيم.ةذرية

:ادلامعليهبراهيمإءنسبحانهةولهوكذلك

."رصله"لمص،لببر.صهـءصصصَ.

لِنفِ،اِوظاءسمنيتحِهِى،درومِنإ:صقوعلى؟ة،ء.إهـيئِ"وَبَارَ

.(1اrا37الصافات-ورة)."مُبِين

يتانذرةثناك،إ-محاقمن4روذر،إبراهيممنذرية:باللخنيةيتهماذرفقال

زيذِةاذُومِنْلاَثَشاليْن،واث"طرَبنا":،لافقدإساءثلوإكأاهيمأثا

ذرية!ن،الواءدةا-لمةاا!مةوهى،واحدة"ذرة!نا،،لىَثَئُثلَةأمة

.طةةهيمبراإوعهلإيط

الأ"يينأنإلىيثيرسبحانهاللّهةلأن...نونوالمؤ!الأ!"يرنوأما-4

دءيا11السلامعايهماإمحاءثلوبراهيمإلأن،ةقيطء:لإس!ذريةم:4!ينوالمؤ

4الممصلللأمهكذلثاللهدَ!يا،لك!سالةأمةَناذريةو!ن":المسالةبالأمةإدئه

ا!ن،الداور-4ان!ميناضاتم:و!حمم،فج!م:سبحانهاللْهير-لبأنذرير!ههامن

-5-انه:النْهقالvظلا

3ُموَُيعَا-5ُتِكَ%لاءَلَي!نميَة%لُمو::ثمْ-ولأرَفِ!نِمثرَئنَاوَافي،

.(12929البةرة-ورة)."..-ءلأ-مِيزَوَُ؟4اطِوَالكِه،بَ

:4سبحاْظل؟،وءح!مإلمماصليذريةفىبثو،دعاءهمااللْهفا-ةجاب

أَداتِهِإيَهِم5َْ!تلُمو:"ثهُمْرصُولاالأمِّهكنَفىبَهثًالذِىهـوَ"

.(2162ألجمةرةسهو).،...وَاطخِ"َأتِ،بَا1اُ*لمهُئموفي!نِموَُيزَ

ثأنه:.لتالص!

:3أنْفِءِنرَسُولافِيثِمْبَاثًهاذْأالمؤه!هِكنَءَلىالنْهمَنلَةَدْ،
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.،...واطِكةانستَابَم2ُيهَلمىوَُيبزَكيهِمْةٍ%لاءَلمَيهِنمسلحو

.(16413انعرلَآ-ورة)

بمهـلح:المؤءةينءلىءةنافهسب!اظلو؟

ئميكُنموُيزَتِنَا%لاغَلَصص!مُْقَي-د!ت،كُنمرَ-ولآةِيكَمْأز-إناكَاَ"

."ا:دوُنَلواف؟ولَم.،ث)*!-كاُم.و،4َحلأواطِا-؟.تَابَاا--لى-ح-مُو

.(21151ةقراه1ةر-و)

نواياكوأنيىةحىةونالذيئأننؤ3ولأنأ-!طيعأ%رىصةولهلمضا

إبراهيم،يةذر"م،!ا-لى"االأمة5!؟القرآنقال؟؟ةةط"براهيمإلآ"

..مىاله.!كأ!مو.نالمؤءنومو،"نالأءهو"مو،لإصياءث-"ذرم

علىءسدونا؟.لي،إءسهـىلالؤا،واط-ء،ا)-كتاباللْهتاءآالذيخاو!

إبراهيملآ%تنافقد،فى!لمهمناللْهتاماَماءلىالةاسون!دُكاأم:اللْهفضل

كا...هوالحاح"ادصإب

الس!م.!اءإهيمإ-محاقبنبتهةوءبناأةثم؟ا)*إيمءبناأأءا

ئيلإسرابهو:!باْنهم،3لب!أثارأو،ءن!3الةرآققيررثاذيئاوم

وءنهم،إ-حاقيةذرو،ا؟هلإءسيةذرو،ته"وبوذرية،بثءقولوآ

.داوودلوآاهارونلوآ،!ولهىل،وآعرانلآ

...لوطلوآ،زرءونلآ:ءم!ثميذكرا)ص!ريمكذلاثوالقرآن

كا.الأءيبن"بلةءةافى؟الكةابأهل:!ئيإصرابنوو

إحماءيلذريةمنبالهر:أغمعلى،أوالأءيين،الأءيين:التوراةو-ذعر

أموال-إبواأنفىسدليإءصراثيلبنىع!ليس4وأة،اادللأع!"

ءبيدوادكل1)سادة،أنهميزكلونلأنهم...ض!م"ةد-اواضهمءشوأالعرب
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...المبدبملكماكلق؟السبدعلىسبيماولا،ء3

اهرب1الةينحاطها؟سبحافةولهفىبهذاصرحال!يموا)ةرآن

عرجه:!ؤمنوكل

وصنْمم،إلَيكَقنطَاليُيؤَدِّهِتَأضَنْهُإنْ!ال!تَابأ*لِ!و"

هِلح،ظَعايخهِدُه:َماالاُّاَبكَإييؤَدِّهِبدِينَارٍأ""آَءينْ"ن

اءذِبَافْهاعَلىَيةوُلُونَ،وَسَبِيلالأءِّ.!نَفىعَلَيتالَيسقَالُوائ!3ُبِاعذَاِكَ

.(5137ناكلرلآةرصو).").لمُونَ!و

العليم؟لموعا!يم-لمبين

ءكة-بطرش،الد!رفى"حلملأن،بهلمهماحايماأبناءرف21وقد

علأ3فاستصمدا...الدميروبهالتح!لميروبه،الشرءة"واظيروءفه،بتةرلا

الخار-ىوالإفادالدا-لىالفسادأصبح!كأ،وا)فاد،الإزسادفى

..!الهلمءن3ءَئافخذلكل!:عابهمن!اوءة

منوقيرد،ضرفكلءنأساخاقديكون،ءن!رفءأإلىيلجأءنكلو

ئيلإسسابنو؟نوءكذا..فىشيطزخرفٍإلىكا)ققىوا،فىفاإخُلقكل

فاضل،خاقكل"نمجردين..ةالة-8ا)!هايف"أصبحوهكذا،الهمبة

بتضربل...نيةأسا!ولا،امةلإكرو،ثرفولا،ثيقاءولاو،عهودةلا

،غيرمبأنوفإلاي!ث!خونلا،دوالةشروالجبن،والمسكة"الذلةءلميهم

اطاية،!وتإلات!يمثونولا،رؤو-3غيربرؤوسإلاثتطاولونولا

.مشئوملوعدو،الوكالةوفى

صاحبه.ا-طنفرإذاإلاصخير!هوالحلم،حلهمطالفقدا-لليمأبناءأما
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يصتمد4ألأ؟الأ!لاق-.د!وال،4نه-استبيحااإذإلا؟ءسةقرخلقهوو

."-لميملامبضناهفبشر،ينطا!!اءنلىبهبر":وا)مملاحدقالصءنءناءمره

،اءLاةوا،يةالتفهيم-ا؟د-ءَّاإذ-اطبهء"النةثجةت!ونثم

...بالولدوةسإباوبالمال

.وعزة،وقوة،ع!ي!واطلم

وسحق،اطونياناوءق،ا)فهادإزالةو،لأةءهيراطلميمكا"عند!الهو

لحايم.اغيظاتقوا:ل،ءنقدوص..انامدوا

ا-لمثيرإذال!نه؟نف""وشجاعة،قويةيمةإ*قىالشدائديقابلاطلميمو

.لإءمهإر؟المفسديئع!دم4در،اففاراوايبوادىزلىل:ثارو

..،وئورتها.حالهافوبةالحرباممان،با"رااطإيم:امبهىاعنترةثةول

أقرباطلمإلىأوقاقىودمن"ء:لمهـاولا-ملأو!آتلمولم!

:لوءُةغ

عشيرتموذكرلسهولا-رى-قعرةئمؤا-دت

والبوادىاطواةسدمأرتق-ئاطنمء-ذابعدل-أ-3

:والأءهـونادكةاب%ه-ل

بناءأعلىتطلق-كانالاصطلاحفى"4مثاولا-ا"طلا-ى!"هجمروهذا

الهمدية:اله*مةة.ل،الحايم%وأالحايم

دا!ولا...ا"طلاعاممتاباأهلمشيعاًازرلإسص)ىزإن"ذاوعلى

الإصطلاحكذلك.لأن،ذلكف.هيهمل!ببفىاتاءلياأوإ!ل!ما

والنبوات؟ا)كتبفهيهمصملمبحانهاللْهلأنةنةولأنهأناجمازبمارنهم

:السلامعليهالم!بحالسيدآخرمإلى،يلاإسرأبيهممن..والضبلي!لاتص(والر
!ا
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."لهمثةودكِنصَلَبُوهوصَاةَةطو.وءَا":وصلبهمىلاواجاءرالى

اصطلاح!ءلمي!3يطلقة-ءنإبراهيمبنإحماء"ليالحايمبنااطليمأبناءأما

..لا:ماهلي!!لكداءىولا.كاونالأء"-الهمثةقب!!-

:زةولأنلناجازبمارلكن

وا5هـتُ،"ءكة،،ا)قرىأمفىنشأوأو،ابووقى،عاثوالأنهم-1

أؤحننَالكوكذَ"و-لم:ءلمه"ا!لْهصلىالظ"ينظاتمءخ"اللْه،لأئاو!إليها،

.،..حَوْ"،وء!ىاةرُاأئمرَلتُضذِإئاءرَن!ذُرآإليك

.(2714الثورى-ورة)

ادلامعاهيمصاالأهـيئابراهيمب!رهو1iإصيا?لذريةولأنهم-2

..."الأ.إبراهيملَالالأمة!و،المرجعليهإة،طوتلمدةووحهده

...الؤىكذلاثأمفىأر-لطو،اللْهل!تءةدترنجأإء،ءيلولأن-3

-هـيا:الناسوميلىوذَتُهُصَدَفهم،الحرامبية،الست!ةظهمالنْهولاَن-4

...والأ?ون.الأمف!م،المرجعايهمؤلمإ؟والحج،وا)أ-ك،اماطرالمثاءر

486-485صا-ير"اضؤلمحىلوالهالمللفىفىالشو-ءاخ!اةابوأو،ةول

9%و(م4791)!3669سنةفالشرالأزهرطهه"الأولىالطبحة

.(م5691)!1375سة"يةا)مرفيلموالأ"*تجة4زالثاأ!هء،ا091-981ص

:،والأميونبا)عتاهلألا؟الهنوانذا5قيت

...ون2والأكل،اعةابا151!:كامكاالمبحثقبلالمتقابلتانالفرقضان"

؟حصة.الأءهونو،يئ"بالمدافصارىوإ!ودازتوكا

ءذهبيذءهون،،لاْ-باطادثن"،يرفسونازو؟:بَادكتال5او

إصر)ءيل.بق

إصماءيل،ىءذ!بيذهبونفى،ئلا)ةباديئل!ية!روناكا"لو:ررالأ?ون
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،السلاععليهايمإبرإلى،اسلاماعليهآدممنالواردالنورنش!باولمما

إصماعيل،بنىفى"وشمه،اءسائيلبقفىشحبةِ:شُهبتينإلىعنهالصادرثم

ظامراً.إسرا!يل،ىإلىمنهاكحمدرالموركانو

نَحنفي!-إساءيلبنىإلىمنهالمن!درالورو

النبوةوإظهار،الأثصخاصإظهورالظاهرالةورعلىيسقدل؟تُ

.شضصشخصفى

الحالوسَ!ر،والحلاماتالمنا-كلإبانة،اط-فى"نورعلىوإترل

.الأشضاصق

.المقدصبيمات:الأولى4الةرةوقبلأ

مبازكا،:بككةالناسوضعأذىا،الحراماللْهدلت:4فيالثاالةرز"وقهلمة

لامالمين.ىوءُررً

.الأ"كاماهرفاو:الآولىوشريحة

.اماطرالمشاءريةرعا:أث"اكاي!عةوثر

.هامانوةرعونثلال!فرون:الاْواطقالنروصء،ء

،.-.ثانوالأوالأصنامةءبىثلاكمرعون:الثافىقالةر،ءو-ء

.،بأهلالاكتاأمركهامننالأمتانتا5!ودا:رىا)همهاوا)ضهودءنليقوثم

هو:الأىالنبىأنإلىنشيرأنقتطيعفإننا؟4كاهذاوءلى

بعثهالذىوهو،)صماعيلأبناءالأبينذريةمنو5الذى..العرب:النبى

عليهإبراهيمكانولق،اًنذيرودالمين؟فةلمناص،ومنهم،الأهـيينفى؟اللْه

الرءم:هوالأممط5و:الأمهووسلمءإيهالنْهءلىممداَةإن،الأمةو5السلام

والشها"ةالمر-خوإليه،المرسلينلجيعاممدق1وءو؟إمالمين-"والى،بالمؤ!يخن
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.موالإح!-كامالأو،يحةواكمريةعاوالى؟او،ءوءالتذاوهو...والشفاعة

الإأسانية:رأىمسةطالأرضوفى،الكتابأمهنمح!ت%لاتالقرآنوفى

."اقرىاأم،من؟القرىواتداد"القرىأمّ"

بنا:فىكتاصةفياو،ليها!يدفلإجعلمزاادأرمنو،لخصلمةافىكتبنا)كذ!كلةيقو

كا.المقارنالأديانتاريخة

؟الأوَلثلإصرابنو

ثرةءبا؟ئيلإسرا":وءو،بيرةوءبناأم:لالأرثيلاإءسإحاإن

.كرأذعشرا؟كأنواوكا

ثوشماوهو،أش"كنءإيهماللْهاتصرالمرسلين؟:لواحدء!م

.الىلملأمءإيهيقالصد

إؤءنينا!اهقة؟نلوكمان،بنباءيخاوهوالثةيقيو-فأ-وومنهم

المايبين.المسالمين

؟القذرةالحصبةلأنهم،اةجرةاالكةرةيمث!نوم،المشرةالكهارئم

والقتل،،التهذيبؤجرائم:ا)!!ديقيوسفالهخيرلأخيهمدبرواالذين

...يقلزاو،لكيداو

الكبيرالثهخبيغءلأ،ا!مايه،وا؟الفجيمةجرائمذا+4الوةتفىودبروا

.السلامعايهيهقوب

:السلامعليهيو-ف

7-1219يوسفسورةصدرفىا!زةربيقول

ئاآة،ءَشَأنْزَئت،برة:انا8المُبِينِالكِقَابِ%داتَتِأثَآ!!،
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إليَنكَأؤ-ئرثاجمَاالة!مصِأ-شَنَءطًينكَنةَ!نى!"نَضلىنَلمحلًمُْ

:لأَبرِ-4يوصئفُإدئال4َُفِلِينَأظَالَمِنَةَ:لِهِمِنْثوَء!بمُآنَالقُر.ءَذَا

لِىأيختُهُمْرَوَالقَمرًوَالشَّنسَ،عَوْكَم!عَشَرَأحَدَرَأتإلىأبَتِيَا

لاَثَةيً!ءيىُواتِكَإخْوَعَلَىزؤْيَاكَنَةفُصْلاَبنَئيَاُقَالَ!سَاجِدِيئَ

،رَبلثَهيئَتحةوكذَلكِ*مبِينبَوّلِلإنْسَانِال!ثنمطَانَءان،عَيداً

يَغةوبَ،jاوَعَلَىَعَاءَ:كَنِتمَتهُ"ةِم3والأَ!ادِيثِةَأريلِن4ْيحَدُكَوَُ

،حَ!ديمٌعَلِيغبَّكَرَ،ال!وهاس!قَإ!يمءابزقَنلُمِنْ!كَأبَرَ؟!هَاءلَىأكَاَ

...كائاِينلِامّئاآيَاثاخوَتهَولُو-فَفىكاَنَاةًدْ

ءنذ،حولهمنوالأحداث،دهاخوفلهوسف،امزةاربردهاأةوقد

وأءبحمهسفىالأرضخزاقعلىتربعأنإلى،صغيروهو،المنامرأى

...والأءيرامزيزا

إسحق،-دهبحد.نفاْصبح،وءو،المالثءنافهوآتأه،رلبمارعمالةوبلغ

ددلك:ظلث-5؟الصنةفىبذهلهالوريثهو،ءإيمبضلاماطْه4وصةالذى

."...حبظٌءإيمفىإالأرفىخزاىرواجحاش"

نضر،بيرلت!او،يعزلتووا،جنتال!او،!ةارلمز"صرفىخططو

لم،ا.اقواءدأعقوطبق،تبذيرولا-ةتيربلاوالكفايةالنوزيعغدالة

الطو،واددميرالتهريغوال!ويسمناطبوبطفظ؟15وأيسر،وأبسطها

الاحنةاظمع،الأخبرأصفهافىالهلاكمنأ!ولالحافأنقذ،طم!عشرحمسة

،للإنهاتبحدها،صلح؟أعوامنيةثماطوال،اطبوبمنكافي!ائفى

..،اكسيرو،والإكثار
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،الب!ضسبافنىمشترَءلإم!؟مصريزصللتفىقىبأنإمدذوركل

ادكبارا!شرةإ-وتهنيهألقاهاالتى،،ا؟مُبغيَابَةِمن!الثهنجاهأنبعد

...يبكونأبيهم%لىاور-مو

حولهمنوصاكت،الهزيزاصأةبهشغةتْ،العزيزلاتفىشثولما

51!ثووأكرم،البئرمنءاهالذىبربهاسفمماممض،و..وا)شراظسةشباك

اعثرةيلنوألمراودت!إ،استجاب،ولابهامَّءنهيرصلفلممصر،عزيزبإتفى

،له!طباالبرهانافهزأراه،برل!اتمهم؟لأة"ءخ!ادةتكرارالمراوو،فهاإط

.الحزةربيقول...ه،الحصهذهو-ودإماظمقنع

.""رَ.رهَانَرأىأنكَألاَبِهَاوَ!..."

الهم.كل341فىرغكانأياعرهوركان،ا"3فامغالبرهانرُ-دَ

كللأن،لولا،"كاملىالهم"تقدءءن،ةة!مهأنفيفاالذى.ووهذا

لولاحماءققا؟نفا!ع!،را"-ابةالا-قىتمنت،كاوالمراوداتالخرو!

لإيماة"ؤءنيغتر"كألا،المؤءنينإففومىئةتروذلك،منهتهالتىالعصمهَ

احثىافوواالشرورءنا.ءدوا،التوفيقئم!داتمدأنمنبدلابل،وإرادته

ظلقهاعنددتلو،نيةالإفالنفسلأن،سبحانهالخالقمن؟والآثام

ا).صه4ولكها...اللْهعنإمدهابقدر،بالسوءأمارةا!نتوي!اة

ساعة،عة"-بحانهاللْهألأذىا،وعصهلمقهاللْه.!هانولكنه،افْهمن

ا؟بّ:غيابةفىإ"وةأفاهُ

."اث!عزُونَوَ!لاَ*ذَابأعْيِ!3ِذَنَبلَمْثإليةِ،...وَأوْحَيتَا

الى؟ل:ءبلغبلغأنبم!،دمصبحانهءنهوقد،ل

.،الخسِنِينوعَذَلاِثَْبَرْزِىوَعِفم!حُاكماًآتَينةَ،هُأثمُذهُبَلغًرَوَلَّ"
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الس!م:عليهال!يمموصىعن،لالذىهو،بحا!أنهحينق

برزِى9،ثَوَ!رزيم"وَىِإ-عنم!آ!يْنَاهُوَا:تَوَىأثمُذهُبَانم"وإصَا

141القصمى-ورة).،ا!يِنَ TA.بم

شهوا-تما،وتوعدتثارتوجتوها،وأرعدتالعزيزاصأةغضبماتش

لنفحهاواحدةكل،لاالكيدشي!لنصاواللاقى،الحله!الطبة"توة!فيوعلى

-بحالة،!الحزالخبيراطكيمربهإلىالسلامعليهيرسف،مجأفا،العزيزولامصأة

:الحزةربظلكالأنه،عنهكيدَ!نليصرفوإنما؟عنكهيىهنايصرفهلا

!ىتَةصِفْوَإ!اَتٍإننِىيَدْعُوَئِماإلى(-ب"اذتنُرَب،لَ!

2بهُ،رَلَهُ*!اَ-نتَبَابَالجَا!لِمينَمِنَوَأعُنْإَ-ئمِنإأصْبُ:كَندءُلق

):ررِمِنْ"مابَدَثم*اذَلِجمُ"مئ!مِيعُهُو-إنهلم،عَ!د!نعَنْهُفَصَرَفَ

.(29331-35يو-فسورة)،.-ى-ينليسخنُئهلاتِالآَأوامَارَ

اطْه،بتدبيرالأرض-زاشءلىءنهايخرج،النْهلماذنالسجند"لوأكنه

:ال!زةربدال؟

صص،لم-ءةاص

يشاءُ،حَيْثُ"نها)قيَواالارْفىِفِىص)ئوسُفَ!كأ،وكذلاِثَ"

اط:!ن.،.أجْرَنُضِيغنَشَاهـ،ولامنْبِرَصتِنَاضِيبُ

.(o'112يو-فسورة)

مقر:ولا،لهموطنلالأنه،،البَذوِ،منلا51أزدمثم

هَذَ\أبَتِيَاوقَالَ،-خداَلَاُواو-راءَرْشاعَلىأبَوَفيِورَتحً"

ني:أحنتمنَوقَذ،-غَاًبئلرَ+لمَهَا-قَذ،قَتلُمِى.يناىَرُؤْيلزَأوِ

نزخَأنْفَي\.ءِنأاددْوِصمنَبكُمْو-،ع،ا)سِّ!غنِءِنَأ-رَجَنِىإذْ

(...اطديثةالفلسة"-؟3أ
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.(112001يوسفسورة).،...قىإخوَوبَنندننىالمثئيطَانُ

&)I،وأجمعوماثيةإديةأهلانُوو؟،منها؟ءراالبادية:،وُالبَدْ،و

وأس!فلا)يها-و:ما،رالشامغومنالبوادىفىيتنقورنأخم؟نواالصيق،على

السلامعليهيو-فوكاق...وإبلوشاهباديةأمحابكانواأ!همو...هنها

كذلك،اأنإيةجمموايستطيعو!ومكذلك،بهمالإتانو،!مهميستطعلم

:يقولالسلامعليهيوسفلأن؟يجمِّعهـثمأويرمَحهمأنأبوميستطعلم

منبكموحا،،السجنمنأءر-ىإذ،تولْدأحسن-تا،ربجحلهاقد"

:أو،البدومنبموجئت:أو،ابدوامنوجئتم:مثلايةلوأ...كاالبدو

ع،أنبهزر"نالهلىوءنإخوقى؟ءفى:أو،البدومنأبتيابهموجئتَ

...ولينهمبإىالشيطان

متفر!ين،قلينتةالشرةيةع!ارىفى،والرىبارتقل"3يهحثم

امهحاشىافىلذلكافحاشو،إفسادميرتشفولا،فسادميتجهلحلاحتى

بهمو؟وز،مصرمنالسلامعليهموصىبهمخرج-ئ،معنرقينبَدْواً

أيئ،وقئ...تائهينواوفيجى،يئتحميرافثاهوسينااءمحرإلى،البحر

.!!وطنإمكان

جيمايوسث-ورةأمأم،و).هـانبتديراوقوف"زبدولأ

...الاكريماالمرَانفى

:المظاتوالهبرمنجمي!أياالدلتستإد

.هاتلاتجاكلفى،والجئع،والولة،والأصرة،والبيت،النفسيصلحعاُ

..باتالمستوكلعلى5والتنفيذ،والفشريم،طالنخإ)م!احوما

..نيات.الإم!ص!؟الإحلاصو،والحمل،المإلىيدفعوما
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الاعفداءاتكلعلىلحصرالقضاءإلىالمؤمفينيو-ثَءوما

...را!ات2،الا

إسرائيل:قأصالكإرالحشرةأخلاق

الاْخلاقىاالعاريخيقصوهو،وأبدعهأيسرهوما،وأروء4القرآنأجمزما

يل:التنرمحمقالعزةربظلحيث؟إسرائيلبنىمندد-دبار،الذديل

*لم!ئماصئلِحينَاَلات4وإ-وَيوسثفَفىُكاَنَلَةَذ8

نا3!بَةوَْءَق"تالِ!نَاأإلَىأءبُّوأ-وهُلَيُويىث:لُواقَاإد

ءُبِين*ضَلاَليلَفىأبَانَا!

أبغ""وَ-:،ُ)غْيرللم:أزضآاطْرَحُوهلمأوِاث!لواُيوسُفَ

طِءِيخأَءءَاةَوْكلمبَ!تد.َ"نْاذُو-.*-وو

ا؟ُب،تِغيافىوأذةَو،فَ+"تُواُيولاَ!م.ءِئِل!آقَالَ

لأَعِلِينَ"إنفينْتُمْ؟المئمئارَةِبَحْفنيَذتَقِطهُ

لَهَُانَامحُون8َوإذايوسُفَىَلىُ/أمَنالاَكَلالاَثَ:أَ،أيا:،وُا

!ةةِفاُونXَطَلَهُنَّاإو،لَاتَبويَر.تغَخدَاَتَ،مَبَ-+!لهلمأره

ئتالذِّا4ُيَأْبمُإأنأضَافُو-،بِهءاتَذْةهسُأن)ىِليَصْزُإىظل:

غاهظِونَ،دَفه،أتتُئم

*تِرُونَلَخَاإذاًإنا!بَ"كَأقوَئبُالدأكاَءُدِشقَالُوا

ينَا-أؤوَ،ا؟ُبِّبَتِ.،خفِىهَأوةفيأقوَأشهُوا؟واهَهذَفَفا
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ونهيَشنئرُلاَو!هَذَامِْبِأَعْيِ)تُنَبِّثَفهُمْإلينهِ

نستَهقِةذَهَبْنَاإئابَانَاألَاقَارُا"بمحُونَعِشَاءئمْبَاأاوجَاهـو

)،،بِمُؤْ.نٍأنتَ،ومَاالذئبفَأَكَهُ؟عِندمَتَاعِنَايو-فَوتَرَكنَاُ

*وَلَؤكُئاصَابرِفِينَ

)-3ْ-ؤلَتْبَلظَلَ،كَذِببِدَمقَيِ!هِءِءصَلَىوَجَاهـوا

.آصفُونَ"ماصَلَىالمسُنتَ،نُاالْهُوَ،شيلٌفَصَبْرٌ،أعْصاً.نْفسُمأ

،(18-7ا2Vَيوسف-ورة)

دماءفىدامغةكأازإلىصريم!ألمح)-ءى،الوءوحكلواضحوالقرآن

ءخما:إسراءيلبنى

لاتإمهِّالكلأةطخاو،ومحبةاروا-ةةرخيردكاتلالقا:حةدم-1

وابظ:الأببين-ئ،لالحبة-ئ،الإنسانية

.،...أبِينَاءِئحاإلَىأحمَثوَأخُوةلَيُوسُفُ:قَالُواإذْ"

يقطعو،قكبهميثوى:يحمهد-ةه،"بهة"ثجة-ثمنفوفىاقأعهلاطةدهـذا

:اطئيإسرابنىعنالمزةربتآل؟،أمحاءآ

آتَننَاهد"فَفىْلِه،ءِنْاللْهلمتَا!آ"َ،!لَىالئاسَيَر:دُونَأنم،

(إءه4افاءا-ورة).،005واط-؟،َادكِة،بَاهِيمَإبْرَآل

الانتسابعنابهدم،لالوباذلهليا،!-ذاحسد!كأت

فهم"الناسمنو)"شوا،آله!نزإيسوا،أسلاماءلميه،اظا!يلا!يمإبرإلى

بحفىمنكانأبضمااطقدوهـذا...ا!يمإفيلآير-دونو،الناسيحسدون

أبسطمنبهموالخروج،ا!رموالإ-رام،ال!ئدالكيد:اكميةخمابحه
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سفيولابنهببمقوثقل00011الثيطانعداوةأثمقىإلى،نسانالإِملامح

:السلامعلإ!ما

كيندألَكَفَيكِيدُواتكَإخْوَعَلَىرُؤْياكَتَة!مىلاهـْى/000ُ1ل!

كا.مُبِينعَدُوفانِلِمالشئيطَانَإن

؟،عصبةوْءن"قولمفى...المدمِّرةاكريرةوةبالةاعزازآ-2

.إةوةإلاأبدأيخضحونلا3أنمهذامنويلرم

،ضلالفىانهوتأكيدم،لأبيهمحتى!!زىافاضحادب-3

يجتعأن:الدنيانحزياتأءزىو!ته،بيّنواصحظاهرصلالهوأن

والتناقفىالأبوةصلةز!يعمبقمااتإإصاف،أبي!معلىأ"ظءعشرة

..ءواحدو!تفىوالضا،ل؟"ملأبوة،و!فهإينجمعهمفىاثنهخا

.،مُبِيناَفَىصلاَلِنَاأبَاإن"

،ياءالأبرةةلإلىصريح!تصلائاالنكراءالإِ-راميةتخطيطاتهم-4

اكاايوسفاقتلوا":ياالفجور...ص*ةاءأصهـ3يت!:لمون!نعلىوالمدوان

...،وم؟)أهوبرىءطفلقتا!عر!رونية%ءشرةكبار:ثارباطفكالم

وطرحمهيو-فكملبينتهمبموازا)ثريرةامراتإؤا-ياكةُ-5

افْه-بحان!..فيموتالرَابعليهوُيهال"،-يَّافيهايدفن:الأرضفة

.،أرض!اطر-وهأو"...المجظ

والموتالةتل:ضهمفيوانحراف،.ةصدمبلاهةو،تنكيرم+فاهة-6

منطق8أهذاا؟أ،يهموجهلهميَخظِأنأجلمن،الصفيرلأ-دجهممنهم

...والقذارةيال!اء،ا؟لهموجههليصةوَ،صغيرهفىارالديخجحون

...".أيموَفيلم!لُ"
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-..جميلبرىهصخيراطفلالةتلعلىالمىلاحترتيب-7

...بومأهو...جاَيلله-وور،لأبكاهيرأةجيه"او...311!أخو!هو

لاء8هؤعلىآتطيهون+الظذةل0005ا،111د"أباوتا،نياالدياث:اطين

.،.أ!دعاءاتالاهذهوبعض،الإجراماتم!هبعفىئ

...،صهاطيرنأقوم!برءده!ننوازحوو"

تقتدالا:،لالذى-كأ،نه"الإنسا!ر"ارفيهر-لىةجهملهسإنه-8

وأ،أ-و،ر5أو،طفللأنهيقولأن:ءثلاًبهدهاتوغ.كهأ.يودسف

-كهأوآدب"من4را!رإلىبواثو،عنه"دافمولا،له-وللا...أ!ممابئ

...لاءالأبرءالضمفادماءاتصامرفىيةالةوتمء!"انتءصل.ولا،نيةاء.و

متاهةةغيا...يالاحجب...،ا؟مُتتتغيافىاقوهوأ5:ظلو)عنه

:وا؟ب..ا؟ميأ-ةإ-أو،إ)يهاتإةىَماكلأو،في"ماكلبزُ*،تاخ!ة

ولمجبها:الصلةقيطعنهوءأ،الغورابىيد،صخرفىالمنقطعأوالمقطوع:البئرهو

..الحالمينينوز."إقىت!ببن

يلئةطه":ذا5ئلهمظلمةولأن،أ!ورسهمءكأعلىالصجيبةالمداهنات!منش

ولكنها3الجبخيابةمن"ذايسملأنيمكنوهل11؟،اسهإرةابمض

اطةيظ.الثهعناية

التنفيذ.ا!اولو...وكيدمكروبيرتدفبهد،فىالتنفيذصتىامهمإ-ر-9

بينيكنأ:وغير.الادىذكر":471صفحة2-إبنكثيرةل

عنه،وتواروا،ألمهعينعنغابواأنإلالهالأذىإظ!ارلنرو،لااكرامي

؟ءواثم؟ونصهفر-منوالنهل،هونصسغمن؟لقولبايؤذونهاشرءوثج

إذاف!ن؟فيهودرهبحبلبماوه،فرفيهرميهعلىااتفقوالىىا؟بذالثإلىبه

يديهعلىضربوه:البزبر،فاتتشبثوإذا،وضتمهلطمهمنهمرا-دإلىلجأ
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"ْ...زسقطإسمافةان!ىفءنالحهل؟اظعوصْم

كاىناأباياقالوادا..أبر!اءبأنهمالعظاهروءاو،والالتواءالخديحة-01

كوني!أوأإ3ونيشه،أويرسوننوالكا5:ذلكيقولونومأدرىلستو

.)أالأبوةمهافىمنشيئا

حتى...مأمونين،ءيرأمناءخيرأنهمأففسهمذاتفىكد!تأ-11

..،؟تاْ!ئالامالكَ":أبيهمنظرفى

أفهبمؤ!واأنحماولوا:الخلا؟بالأ)فاظالضايىءاولح!م-12

صِلأتِوئةطيييم،والقتلامالإ%ربيروالضدلىننامحو:اللْهسبحانيا.ءننامحو

نفسصدتهميتضهلأنأهإناتتطيمولا...الأ-وةوإوةالأحتىجميحابالقر

...)31ن)ةامحولهناوإ":يو-فساأخي!3ءن،لأبيهميقولونوم

غرضمآ:ءدَلىإلىإصلوا؟لأبي!3?!،واق!ديدةالقواستحمالهم-13

..4ربالأ..،غَداُمعَنَاأرْ-لهُ"

بحضاةمضهمياْت!نلافهم،بمءياأبامبمواأنهم:أةظرايلهتومما

وهذأ،عمشأاوهذ..،ثَئَّبهـ3وقلويحاَبم3تحسبم":النْهوصدق،جيع!

الئْه:وع!دق..ء7الأرضالنْهيطهرحتى،قتالهموهـذا،7جه

بيغ!بأسُهمْ،-دروراءُروِنأوْةرىَُء!صنةٍفىإلأجميع!يُةاْطِوبخلا"

.(91541اطشرسورة)."...ثق!موقلوجميعاَفجهمْ،ث!دياٌ

اظادء،،الكاذبةوبالدعاياتالمطثفةالبراقةبالألفاظالمداهنة-14

كا.ريلب،يزخد!..!أؤثرةاالمزوفةوبال!طمات

وإعما،ؤم،،إلمرللابالألفاظوثخلقهم.لابسهمكيرارتداؤم--15

"لقوخيانتها،نةضهاعلىونالقُيصِمر،ؤكدة11ثيقاوالمو،ال!ذبةارعود
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.،لَحاَذِظونَلَهُوإنّا5+.ب!!النماثوقت

،وعودءومن،3ءنمأكثروار-خاالذءبفىأيهموثوق-69

-سرة4َقلهويتقم،ع"ليتأب!وبةوةيحزنإة..وءواثيقم،د!وعهو

وخيانتهمءدرهممنكدمتأنه!...محهممأخويذهبأن:ةاوحزوكدأ

نأمن-وفمجرديخاففإنه،الذءبواماالوحشأما..اشبحوإنْوبطشهم

لأن..مُهذدأأو،ع!صُؤأو..جاهماوكان!!ادفإنيوسفكليأ

نغإنناة،مأهـ(،الحالاتهذهفىإلاتَع!دىلاالو-ويقكل،الوحويق

..اليمنسبناه)ن...الاغتمالو،والإجرامةوالذ"ب،اوحش

يأكهأنوأخاف،بهاق!ههوأننق)ي!زإفىة:"3أبو!!لفلقد

كا....الذئب

المحهود!أكيدفىموأسرء3،نفسهمأعلىا)كذبعلىأ-رأمما-17

إظهارمومحاولة،ضمنحادمع،.ظمهامنكدون"تأوء،الموا"يقلإغلظ

حهم:زا-منغير!مايطمق

.كاىظاءِسونَاَإذَإنًاء.صئةوفينالذإبُ!هُأ)كق:قالوا"

وها،ضدالثى؟"الجرتنة.ذوةتحتى،المملاحقةاغمءؤامر-18

،اتخذوهقرارإلى-ىيطمئنونفهملا...ءإيمااوأجمحو11،وماكروا

وقتيدبرواأنمنبدفلا؟ينفذوهأى:أنف+بهواْقواموثقٍأو

...ىأ-رءرةاوير.*و،التنفيذ

";Uالجبذَياتَج!قِيرئحلوهُأناوأجمهو،بهذهبوا..".

أح!وفى،سريعاَالحسنيناطلصينالمؤءنينقيوطاوْيةعةاإن-91
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المؤمنينعبادهاللْهفيطمه!؟الهرمينؤلاء5ضرورمنلننقذهم4الأوفا!

امتدوان،المؤمنينعز)زأءسإلىالم!ر!ين!دلرافهويقاب،لهمالنصرهـأن

..قليلاالىمن

..الجبّفىادكبارالجرمونياةيه،ا)-لامءإيهالتلاميوسفءذا

الجب،بةغيا،إلىيصلأنقهل،21سنينمنيطالقراللهر-،ايهإةسرع

قطمواأنفبمجرد،شينأوفيوفأوبأذىصمحرأنوقبلبل،ة!دون!

سيكونمماوبشرهوالأ!إنالأمنعايهوألتى،المنين2ءلاللْهو!منه3حبا

الحالمين:ربالناصرالحزيز،لحيث

..،نَلَمثتُرُولاَو*3ْاذَ!53ْباْمرلَتُنَبئ!3إليهوَأو-با...،

.،منينالمؤإمث!رو،..قيكوعنا..نصركالم!3..كابرأاللْه

..والهونو"ذلةوالنذالةاظسةإصغأيكلثرن:الجرءينإ!إورود-02

ظالهمعلى،خى!قدالظلام-يث.."لَنكُونَعِشَابرأبَاء3ُْوصَاهوا"

.ء.إظلماأالظا

..قصةوءكاية،ب!!:اقهيىفىحتى،يخَارهموص،،لاهغم-13

...نض!لميلو،وكذب،ززوا!هظٍلفاباْ،الرولاةصدثقوع4الدواستدرار

...نموالجروهـكل،يبكونا!أو،يمفيتخيلأنأ-ديستطيعولا

..السلامع!يهيهقوبائهرسولوهو،بيملأ-ى،كأداعهم-23

،حدثالذىهذاكلبمد،المفظ!ذافىحتىدءونفيثُمو.كاأبانايا"ألوا

..اطدثالحلاموضدابنهالوالد،هذاءد

:،ذَمثتَبِقُ،ذهَئنَا:الواحمدةاطادثةق-ئوخداعهمتوالىكذبمم-2!
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القوىبامْهأعوذ،الدئبمَتَاعِنَا..أ!لَىُعِنْدَيوسُفَ"تَوَص،

ء.الى-يمللشيطانحتىهوْلاءمن،أطمجم

وعدم،38أبحِهموتكذيب،بكذبهمالأكيدإحمساسهم-34

...طديث!موالتصديقالإِيماتأو،لهما"!مانهوعدم6بهموثوقه

.3لنَا؟حُفمِنأنْتَ"وما

نفىلغمفىمحاوحتى،بوناال!ذ!باْغمأةةهكمءلىار!مإقر-25

...!!كاصَادقين3ثادولَؤ،..فسهمأةءث؟-ذب11

كذبو!أنبحدااذئباكلحتى:ا!ذبواالإجرامفىفنهمزة-26

...القم!صكلو،ئ...رب!3وع!،ء-ثمأوعلى،أخيهموعلى،أبيهمعك

.،كَذَبِبدءمؤَيصهءلَىواو؟ه"..-فيوصؤث

بخسةلهموءواجهته،وسهمنةيالخبك!ثفه،"حم!أبيهمتكذتب-27

.،...اَأئرأنْض!كُم.لا3!)ت.َقَايإلًو":ةةسهمأ!ملته-وما

اقصاصاأو،3علإالتبحتىأو،ءلةاب!3أبيهماستطاعةءدم-28

.رسولأنهمع؟ءنهم

لصبر،بااكأءموعنهمأعرضولهذا"الفادرة،+،الجر،"ء!بة)محنهم

..ا؟يلبا)مهبرأولأدهمناكأصم"إصرائيل"إن..النصرمة!تاحوا)مبم

".؟يلٌفَصَئر!..يتهضهاترمو،ةبتهعاءملاكى

...ضة2اوالشدائدعند)صبرلاالاعةصام-92

تلمسوالق،تُماوَىولاالأحداثىتَطوِالتى،ىالقُوَقوةوالصبرهو:

..فيقارأوا)صديقأوالإِبننحرفوا،اطريقأطبقصهما،الضيقمق!رج

http://al-maktabeh.com



-953-

أنفسيةاةالقووهو،الأءللتحةيقا)!هادقةالهزمةموالمهبرلأن..جيلةهرجمر

النبيينلخاتمسبحانهالهزةربقالزقد،مثلأعلىإلىلاوءول4اطقيص

وسمةعايهافْهصلى

..الر"هـلكا.صمنَالعَزْماولُواصَبَرمأَء!ركَاَة

،فىاطيماةوالقوةالنصربأ-15أقوىو!،بالنْه"يةالحصنةماالات-03

كرونهاداانحرفومهما،الخادعونونافق،المناةةونضادعمهما

اللْهوء!ق..لمأآدصفونعاعلىالمسضمانوالله"...المنحرةونوءعر

لمين:الهطرب

انذِىذَاذًنَيَخْذلمأعلم،،إنلَكئمْلِبَغافَلاَاللهُيَنهمُرنمُإن"

."ا)زْءنُونَفَفيَهوغَلِالنْهِ؟وءلىبَغدِهمِنْيَنصُرُأ

.(13016عرانلآَ)-ورة

فولفى،"لاسا!إينأَلات،منةثمهةسظيممابحضإلىةليلةلهاتهذه

إثن:ادارب

..."ئِلينَلل!ئدااَدا!وَإ-وتِهِريرسُفَرقُ؟"فَ)ةَذَة

برقمتهوالذى،-فيوإ،وةة!"مقفقطالأولالمشمد-ولوءن

-بحاةاش؟لا:(18-)7السورةألاأون4فةطإدةءمثرةثؤكأافىالحالمين

مخها:ا11الَايةوفى،ختامهافى

حَدِيثمامَاكانَ،الأَلْبَابِلِأولِى!بْرَةئم3قَصَصفِىكانَكااةً-ذ

ثَىه،كلِّوتَقصِصليَس،لدَيْهِابَينَالذِىَتَ!ندثقَ:كِنوا4يُخْتَرَى

.،مِنُونَيؤمُصلةو9ًَضَ،ورَىوهُذ
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الوكيل،3ونهافه-مصبنا:للةولهوو2.ومكا-يصانقضا:وفيأة

كشفةدا"يل،إسرلهئالأءولالكبارلاصثرة،الذليلالتاريخءذاصوَأ

...)؟التنزيلعمفىالحزةربعنه

..جهلبمد-يلا:ىالمؤصنوليضبرو،يخالتارليسجلو،نه!لداةلمدشهد

ءنهمورد،وممااطويلاتارفي3بحضمنالقليلأقلوهذا:)م!اءققات

أشارمما،الحقفياتارازإقزمفياإءناولكئا،.ناجيلالأوفىتوراتهمفىختى

..الحقاهـكيم4أقرآءعفى،الحقالمزةرببهسرحأوإليه

تتساقطالتىاثرور1ءن،الهبرةتستقهسَأنالدنيحاولتولوصاحبىْيا

،اء،ءاوضالأراولزلى)تالغبراءو%4لأنم..الهسرةالمصبةهؤلاءحولءن

لاةضاءوالاتدادالتحذيرولكنه،كتابكهإبألفيهممخازءنلضاقو

:ادةابيدُثطالطولِذواطايمُالمالمينرب،)،كا،الأوثمابوْلاء5ملى

إلىالدنيااءت)ما،،الألبابلأرلىعبرةقصص!مفى؟تلقد"

...اطسابأيو

هوخفراصتو،بهمإلىرابوتانهمإ:ء!هميقورن...!هم)!و:حبىصا؟ل

لهمواستتفرأخو؟لهميرفاسة،بيهمباْوبأءيهمالنْهإلى-لموالوو،بهمنوذمن

..،با!لالاَْلاوأصهم.2.أبوم

إسرا!يلبقدممائسمنواهل،و-ضليلزور"ذاكل:ءيصا-قلت

اللْهإلىاعهـرةواأو،ند"وااو،تابوا3بأتثحرماانالقرَقيردلملأة

..السلامعا؟ابمةوببيهمبأولاسفيوبأتي!ملا،اطْهإلىتوسلىاأو

وا-تحكىوا،وا)بهضانالضلالفىاثمادوأهـهم:انالقرَبهصرحالذىنماوإ

يوسفئ"ةامءدة:الزمان"نقرننصفقرابة،اطضيانوااظزىفىوزادوا
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!رنعُشرقرابةوىالسجنفى-فيووبةاء،قرنرابةرو!يزالهزبت

؟ءواحتى...قرنعشرمنأعكزشا)مزوبدلالأرضىخزاقيوسفلمولىو

.."!دقة-دونويممتوناربمة،أذلةإ)يه

أبيهممنلهمبأخيأتوهكاأناهـلامءلميهيو-ف"العزيزإليهمطلبولما

عاليهمورد،غالحيروسعْاعنظلواكاوظلوا،ب!مأإلىاكار-+ووكابؤثاءبن5

..اف!ورواباظزىئر-دءتثمبط!بوأ

محنافاْرسِل،ادولليُءئا.خةاأ،!را؟لواأسغإلىا-صوليَاني8ّ

علىمِت3أ؟إلأعليهآتعهل:*قالطإفظونلهوإنا،لنكهناأخا

."الىاحمبنأرءمُوهوحازفامفاللْهُخير11:ةهلُمنأ-ديه

.(6خ-163-فيورةسو)

يوسفحلىو!ةوا،نهثمرفولاوآا*زيزاإلى"أ-يهمذ!بواحم

...أما."وأ-يه

-مْاايوهونهأيحرفواوأ،لمحزيز،-فيوعنو!ضانازور(ا؟رةقد

:(بنصإءكن)اكةءيئأيخهءتا."إيتضدْونوهم

أونفسهؤ!-فُصيوُهاةأصر؟قبلُمنلهأ!مرقَةقيدبمرقإقهـظلوا

77112(.تو-ف)-ورة.؟بما-!فونأعلمواللْهبميمثرحمأ،ل،!ميبدها

منموثيمأ-ذءليهمقدءأبوههـبمن،أ،يهمبة!ربيهمأةلىر-ءواثم

:هـي!ملأوا،و..!هميحاطأناإلاء؟بهالاا-حويرلاأ:فها

كررأنإلا،السلامعليهيةوبمن؟نفا،ءسقاشكإنناأبااة

يوس!:ةهيصعلىكذب11!الدمايه)اور-5لما،لهمظلهاالتىلفاظافيق!

Jig:532538،صفحتىِرا-خ..كاسلةمبرأمرأ؟أنسمأأعلتسو،ل

اطزنفهُوَءشِوانجيَفئتْيَناهُفَيُو-عَلىأ-فىَياعنهموقالَ"و-ولى
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تكونَأؤضَاَحرتكونَحقا؟يرسفَنذكرُتَقتَؤباالْهقارايم!كظيم

،05النْهِإلىفىِو-زبَثئأشكوإنماقالا8الهالكينمِنَ

:4نفعنيوسف!3فاكشف..يستجدونالعزيزإلىرجمواثم

لأنتإنك1قاراجاهرن؟8أنبمإذوأ-يهبيو-فُمافعلتمهلعدتم"ظل

ويصبريئ!قمنإنه.عاينااللْه.نقَذ،أخىوهذايوسُفُأناقال؟ايوسف

.،2-نينَاأ-رَيضيئملااللْهَفإن

أو35-طأا-جر،فةطالهزتز-وةموأما،ونA'،وذ،لمحقدوفى

!!فحأنأو،"3النْهيستتفرأنسف).يريتوسلواو!،فروايستةوأ،بوايتو

يمالاكرابئالكرسا،ابن،الكريمابئ،الكريم:يو-فولس،.عن!مهو

...عاي!3لهةباو،"مودعاعهم!مفح،والسلامالصلاةعليهم

علي!لا"ثرتبقال*لخاطئينكئاوان،عاينااالهُك؟رَآلةدتالنْهقالوا"

.للعتابحتىأهلاليسوا3وكأ"؟احمينالوأر،حموهولماللْهفيةر،ال!وم

إليهليرجعبي!مأإلىاطقييقىقيهيصهديذهبوا4ءئهمو"فح،3طمألحلهو

منحيدهم،خوة،همغيرمنلبشيرذممهأطىألس!معايه-فثو،ولعلبصره

ليناطيللة-ا،.دوافدقد،السلامعد!يوسفتوقعماحمهلوفملاوخزيهم

و-ودإلىلمطمئنلاحتى؟السلامعايهمايعقوبوبيناطقيقىيوسففيص

..بمرهإديهيرجعلاوحتىولد

ودءنهم،ءإيهمس!لقدأباهمولكن،أرادفدسبحانهاللْهولكق

..أننسهمعلىسالوائد

فيبمر.؟الىلام4علإبيهقوو-،علىالقبصالبمثثريلقىاناللْهأراد

يكذبوتاأص.-وحمتىحهتانا؟وفاطضياازدادوا31لممأبوهمعليهموسجل
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ونِ"تُفَندُانرلا0005!اراو،ناكفرا:مالهوأةالهأةوكلويُفَتدونجهارا،

نصفبةقراالزمنالى!وعلى-ازدادوام31:أةة-ثمعلىم5وسجلوا

أْلواعوأقسىوبأعط،بالسبابلأهيهمومواجهة،ومجاهرة،عتواَ-قررْ

.!الةرريمض!لكلقإنك-الئه"...بالمفال!اخهديدواالمأكيد

بهذاأباهماجهونيرلاالزمانكا)واءتقرنصفقرأبةْمنأ!هممع

أباناان:عصبةن2وءناألمناإلىأحبوأ-وه)-وسف:،لوا:،الامينالسباب

...،مبينضلالفى

)3وناةيربرلاى:ترىَيالكنو،نيق!هولئهلاو،نجهوايو:الآنلكنهمو

،اجبنو:تدبيرءموأ-ءط،كاءيىهمالنْهوصب،أيديهـ!فىأسقطفلا

مناوطلإوةوخماخ!3بذأو!مواء!رةوا،وضعفوا،وهأنوا،وذرا

فلم،يرانكرء-تا3او-قدو،!اقدتناستكبرواكأنهم،لهميستففرأنليهمأ

....!همر31همبوأيسقضروأنأ،ر!مأوءن،بيهممنأالمنفرةبطلبءوايمر

يوسف:م2؟لأنءقب،والمغفرةالعزةربيقول

:قال،ءلامولاةلاعتاب؟،..ماليوعايميربتثرلا"

بأهلمتوأ-و،إ!!راًياْتأبىوجهءأ!فاْلفوههذابقميصىاذهبوا"

!فندون8ِأنلولايوسفرجلأجدإقأبوهمقالالعيرةصلتولما!أجحين

فارتدوجههعلىألقهالبشيرجاءأنفلا،القديمضلالكلفىإنكتالئهقالوا-

لنااستنةرناأباْياقالوا،تلمونلاماافْهءنأعلمإفىلمأقلأ!قالبصيرأ،

،..ربلمأسشزسوفقال!ظطئينكناإتابناذنو

بأنهميشعرمماربناهأو،العالمينربأوحتى،بمريقللمالنْهسبحانيا

أءلالمرلفى!الىباأأن:ويؤكدواباللْهيقسمواأ1؟ل!ةبوالرمنرحمةبيدون
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آفيدا!عهـ!"فصو"لفانماوإ،ست!ر-أوأ،أصتضرنهم؟تفلأيضاأو

..لأ.أوْلهما-لةففرهلأحدٌيدرىولا،نازماالببرر:الببرريدالبهيفهدسو

لهم.امتضرنهأنَالقطيشرولمبل...رستصاللاأهلاايىونهمكأَ؟تبةَواديدر

ر-وعهمعنيمالكرالقرآنؤمبيرعةد،وبهصقطوث،يهفأنويربثم

أئه:ويوع!فأبىءن؟الدزةربقول-يث،ادلام،عايو-فالىج!يح!

99الاَ-"،000ينهِأبوَإليهِوىآيو-فَعلىدَخَلوافلا،

أخوومحهم"ءضرةهؤلاءءنيقول:96الَا"فىذلكوقهل

الشقيى:يو-ت

أ-وكَ؟أناإلىقالَ،أءسَاإليهِآوَىَ-تدخداعلىثوولىا"

.،يمهلمونَا؟نهبماتَبتضفَلا

سرءم:لدستنتج

فقط.:،وأمهأباه:4ثوأبو،أخا.،إليهوىآإنماالسلامعليهيو-فأن

ففسه؟الىالس!مءلميهيوسفكهمالذينهم،ةقط،الثلاْؤلاء5وكأن

ؤلأء5!نمن"لمؤءنوا35ةةط!هملأ...هماوةآ،،ستحةونو،منهنهملأ

ء.أجحبن

كرواكاواذْ:يقولحيثل!ؤءنينامْهتذكيرصريحماهناة:ذكرواصلنا

فآوا،الناسُيتخطفمُأنتخاةون،الاْرضفى!شقَضهفُونَقلإلنمْأإذْ

2618(.الأنفال.)سورة"تش!رونلحلمْاطبباتِامِنَورزيمبِنصرهِوأبدأُ

بُؤايهمْأنْص!ء2شنبلافهماالكبارالحُصه"المشرةَ!ؤلاءأما

عليهموأجرى،وسقاهمأطءصمةقطوإنما،الىلإمعليهيوسف

...حيا!بممامجظ

..والقصرالحصريةءيىكابهاأءوكأناإلى"لأخيهيوسفوقولثم
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،الإن!بمانيةولا،نه"الإيماالأ-وةيصلحونلا،الهممبةْالحشرةهؤلاءأن!وبهد

-ج11هوكاظ،ماصوقطه3ن!لأ...يةلنسباولا،يةلأصرالأو،بة!واولا

...اتالم!اهـدوهيقوالموا،باتوالقرالملأتالص

ةليلام!رافيوعاي!ازادلقروبل،الصفاتذْه5كل!برةاءهمأاثوورولقد

-.المةحشات.واحق،والةوياتالخزوازى!أامن..اكأ!رواال*:يردونيزو،الَان

هـ.."4بشَرنَذيرأالكيبَوِلإ"ندىإنها5:أكبرالنْه:صا-يقال

.:.،.أذءرىواواكبصرةالمرةإضهاو...ندم..تم:-يلصاقلت

اولقهووذكلأنتمامماكدهـمتأالدنه!أنحاءفىعاةلأو،ءؤءنوكلا

بل،هىهـى،إسراثبلهـىءنادكبارالهثسةدماهفىجرت1)ش4الدنيا

تنطق؟خهمدمافىالىاعةقيامإلىوالآنإلىقيرىظاثالغ!:وأغشءضماوأثخ

005ذللثْصرفاتهمعلىدائماوتبرهـن،-لموء3ذلاثد3وتؤ،أزءأ"مبذأك

ةقرر-فرو-ورةأن:ارةا،بدالمرةركروأ،"ةوةرأة!أنأودإفىو

لهنم،وطنلا:أهضرة1ال!باراءيخااتينممؤلاءألإءسأن..لا+كرةكصيىوزِأق،-5

،عا.يممإؤثرالدوولا"دهـمتةوئدةاولِاير؟كمحامولا،مقيه+3قبلمةولا

4إمأعا13إلبزةمح!"لءُولا،بممةيوياكنَتن،ولا،م-لموء3تهذبأخلاقلا.

منةو-3ءنرآ!3ةءةإ.فإولا

ا.ل!ءوالهاء-!هاصلأ-َءن،ء!ه"ءلىإلالا-يرةه.ونرأصمم

..اتءاكرزلاابرو،ةلةوباو،"يهظد!"؟تيالحراو،ت!-دلمةإو

ء!ر،نرء،يزالهزةلةوةْبلا،اخضهووقد،ةالةرإلاكأ!"!3لا!6او

حةليهغأءلوبل،يو-فأتاءووأنبهد،،توصفأنهاث*لاوأنقبل

.السلإمعا:4يو-فءلىازدادالةديم

ط!ا.إ!-ثةاا-،ةا)35-5)
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اظلق،أو،الوطنثد"عواأن!ؤلاءلأ-فادفيمقلطاب-طيمولاأْ.-

والةه"ض،معذبمقءالذ"باءةعبز،ءص!3يئة/إرؤه5كلو،بئأداْأؤ

.3افتراحمممن

؟...رصولةخوو)،رسواطءةناأوبم،لهمدثنوكهكلطلا:-يصا،ل

أ؟الخاهليمه1ار!بهذث!ر؟ر-ولءفادأ،ومءل

محيحةلأا،الئهلرسلوأ-ةادوأبةاءأ-وةانهـمأما:)صا-يقلت

ءاسابَ،بىهيهىّفَيزِانسانكللأن؟افْه"اقصيئ!ءنهمتةفِز*لا!،و

ءنجَازٍصُوءووذولاَ،ولَدِهِوالاٌءنيرْزَىلا..."يوم؟ءلهكل

33لطنسورة!كا..ثيئ!لدهِاِو / 3 t).

ايحزِة:ربيهول؟الس!معل!ماوءوءقيمإبراهعفقذ)ك"ةرراةدو

ءكأرُألا*فئوَالذىِو)إرايمَ*ءوُصىَ!ورثفى.طاَيُنَئأْأَأم."إ

ثيَهُ-وألثكَأء-ماإ!نسانِلِبرصيسَوأن!أضرىَوزْرَزِرَةوَا

.،..افىُئذَمىئكَرَةلىوأن"الأوْفىَا؟زاءَبُ-زاهُ*شيُرَى-وْفَ

.(24-53361اكجمرةوس)

ةياحة،ترآنيازصصانيةالإنساءلىوقضه،كلاياالهزةربذا5وعا:ثق

ةأه4ِوانوخوامرأة،إبرادهيموأب،.وحبابئا؟لاسهحانهبزفر،واتثا

،شيةامنهمأحدٍهؤلا?نمنرصهولٌيغنِأو،فيرةاكفرةز-يثكا..طلى

فاطمةيا":فاطه"الزهراء4لهص+ةوسلمعليهالنْهصلىإرسليناخاتمظ!اول!د

.،..شصيئ!الثهءنءةكِ!تىِ!أباكإن

برسا،!ولاي!مأبر-الاةوايحتر!،الكبارالمشرةالصجمىأرو!ؤلاءثم

وسبىْالترصُّدمعj!الةةبزوادكهت؟ءمبخمهمأولفىاعالةةتد؟إ-يهم

الفابرادكافرا-؟يدابمةجربروادو،ثوسعْاأخي!مأ)ثرىءلأكافل،الإصرار
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اؤاءراتابيرتىمع...ثلمواماوفماوا،ادلام4علإيبقوبالرسولة؟مَلأ

..ضلالهمو،رمفيوو،اشةهـبهـمكفر!؟بهمنصالىالطاو!ي!ا...-،لمتلاحقة

بالسرقةا)صد-قثوسف.اق+وا.وأجداداً؟اءَصارواوقد،أيامهمأواخرِفق3ْ

الىسولانجاالى-ولأبامو-اهروا...يهرفوهوأعزيزوءوا-لمقهمو.فى

له،تآلوا?ث،الةوىالمؤكدافُ!شوا،"هاشّبالسبارسولأبخا

كا.القديمإِلثَضلااذًي)فىِتالنْه5ِ:ا)!كريمابئارريماابئا)-كريم+،وهو

الرسولأخيهمِأمامثشخلهاولمحتى،سالةبالىص!ملأايحترهوأثم

بأ-يممالىجوع:نحلصينادواأرلون!!شيد!وقدكا؟هلوهاث)مو"ى،سهفيو-

..المالمينربمنالىسولثءةوبوالد!إلىكاهبذإءثن!،

...ءهداَالعزبزعندأخ!مقىك:ا-!ت!ةواأوبزوادوعأخهم

..ولدألداَوَ"ولدتفىأبي!مفيصعة:دبرواأوااصت!نووكأنهم

قو-ثمكأن.."..كبيراَيثجاًأب!لهُإنّالعزيزُأيهاايا"قالر

:لواويةأنتطاوعممام..ادكَاذهـ4وأ)سةخ!م.ا-كازرةاوتلوبهم،اطاقدة

ء.،كبيرأثهيئ،كوأ4معولا،و-دهلا.كارَولأ،ش

ذلوب!3ءنبوايتوأنإلى،قوةجم!يدفعهم،كانوحدهالموقفوهذا

جدموملة،أبيهمبدينؤتواوإليحترةواوأن،رب!3الىيستهقرواوأنص

...أبي!موءد

لار-ولاتنكرمءلىأصرواواكحخهيم،الموقف!وولنونيرفمدالووربما

ففعلى-و!اوروا،ريّاظ2ِوراء!الديئنبذواو،ول!لة-ولارعهألة

كا...نَب!يّابصوُا"،منهاا-تَيأ-وذَلَىْ"،مَاِثايزال!ز-،،اصتجداء

ويافراد5فنفذوابالدثنيوء3أنم؟لبنيهيمقوبووصيّة:صاحبىظل

12...فاس؟رابالحبادةإدئه
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ا!ثيونيةىاالدعاياتأ-طون4أن،ءلمونةوىاليت:ا!ا-يقات

من*ادكبار31وأ!ووم،بالديقالشكأدطؤم:ئبليةالإِسرائسالدساوا

--لمم،-رُاهنهم-ئ؟أش+ينالنْهبر-لو،ينالدفىأبرب،ينلدبارواقدعةقهل

.ة.ةنهموالأمانةالأمانافهوانتزع

،أس!ماعاي!مااظليلإرا!يمإوصه،بهد-اءتفقد؟يمهوبْوصيةأما

!نيكوهـأناللْهود-االس!معليهمااعيلواصيابإتا،نواعدا)ةإبراهيمرنجلما

صسلم،علإ"اللْهصلىالخاتمالإسلاموبر-ول،،-لاأمةذريت!7.1وءنم!مْنِدَ-نِ

:اسلاماعليههاإساء"ليو"وفقال،.دالإس!لإبم؟لها!و4فلراراصفاراهيموطلب

وبُ-اضُّم!هم،آ"ا/بىءلميهمْتتلُوءخهمرَسُولاًفيهمإهثْوارئنا"

."اطكيمُأ*زيزاأنتَإ،!،يزَء(3وافىحةَا-كتافيَا

.(1939ةرةإارةوس!)

-فِهَ-منإلاْيمَإبرا!مِذَ"َءنَيَرءبُن4و،:ب!اغ4الحزةرب!آلوقد

:ر"4ُلهقالَإذ،ا)!راطكنَإتالَاخرةِفى4وإذًفىالدأيااصطةيناهُولقَدنَف،لم

:ت،إئ:ويعةولببنيهِا!يمإ!بها"!وَصىالالمينَلربِأسَكْتُ:أسلىْظلط

أءَش!*!مكةأنم*ءُسمندونَوأاتمإلاْكُأءوفالاالديئَلمُاصطفىَالنهإن

إ"كطثد،ظلوا:)ءررىءندوناَ-ةءما,لبنب؟لإذ3الموتُبَير--فيَذْ

كا.ء-رونَلهوْ!ن.ا-دأوإلها:وإعم!-قَإسبدءثلَوإبراهيمَآباقِكَوإلهَ

.(339-031!ةراليةةرسو)

الى.ايحةا=بروأ،وذَف!ذواااءةثلىةةلىأحماءيليةذرءن،وإبرا!"أما

ته.فاو-البهميمده!ر!!الةثةالاا!ىوغا؟أو،صثةالووأصيةلىات!ر-ار2

هالموت-ءره-ين،ئ،وكاج!مبهـمهمأ.لونثةلازتمدا؟ءل)سر،:لموؤأما

برالديئإ*ىفههم!3فى،شثثقومال،صيةارذه5-"ةةممفىيثق!وكأة
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ف!م!3.مدىعن"وساْ"ماحتضارهJ-بميص!في.مم...محر!ونعفه-تلأ!هم

اإؤمنين.ءنانو!أو،اطهةوأواْقذويق،يطهةونوينفذونلأوكيفت،يئل!ط

اءفأ:طؤ"لإثي!!هل!يهقووبةو

..ادلام4علإيوسفيمئا!مو؟اوسلفىةلطا!فة

.،بنياميئِ".-تيو-وأعثلهمو"ةينسالمؤء.ل!فةوطا

.ةث.الصَرالهاةاليصه35و،النبرةال!نرةء3-ئة،وط

وساْلهم:،الموتحضسهلما؟4بذشيما-لاماعايهبيهقوجعلقرو

...ا)ةلموبئليدخاصنءلىصثريدلءرثبال-ؤ؟بمدى"نتبدونحما

دضراعوىيرأو"اوكافربئبهضلج!تدى،المؤمنونيردأن7ولمهـأراد

إجابتهمفى،بهموكاأت؟ا)فها)ينبهضرشدهإلىيثوبأو،المفسدينا

ها،اؤءنينافييهءنفةطاثنان:أ!!هموصيةوط!ق،ءنممأجابقد

...بةءَإمينوأخوهادلامعاء؟-ثوسف

تهمبهمهودإوا،ننسممباْترنمواقد،ءنهمالكصارلهصبةياوعأف

عنرغبوالأنهم..فيئاتهمودَزيا!3دإلىوأخدوا،ثثواتهمفىوانغمهوا

واحدأإء.ايبدواأ!بمثم،توسمازسة!ثوبيمةوودينأص!لاَاهـيمبرإءلة

واثستجيهوأ،من!ءحدبواامةويؤلملأكم،إ--قوواساءثليمإبرا!إلا!و

نءالخسيىو-تدوا،3ركهبلأناكءعاواربمولأن!م،رسلممءنالر-ول

اص!م.وأ!و.ممو!تم

توالت،كا،مسلونلهوفين،:قو"مفىحتى،ال!ذبونمثم

...بهم-لمةعذسدس

001.سْرورهمن5الدةياو-دتاصمدواةاأصدرإ
!!

؟فغدروا".أبوهموصا!،الح..طهدوالح..واثقواو؟
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...وءدرممن!.دهمأبوهمحقث-لموأ...كؤوا؟انةصوو

لي!م!ائيلَوأرسلةاإسراإىسِ-ثاقَناأ-رَزْلَقدْ":إينالماربسرلولقد

كا!يةتلُونَيق!فروًا،بوُبمَذيةمفَر3ِنفُسيُأىتموَ.ممَالاَسُول!رَمجاءَبما-،رُ

ء(1507ئدةالماسورة)

-،...فةطاوعءَفرثإصرا""ليَا!منئفةطافآمتت...لا:اللْهوصدق

.(14إ61الصف-ورة)

الأسباعا:

أم!3الأسهاطمنلابواأوَ؟3يمطالأ-15ءنإذاًوأبئ:حىصاظل

!؟غيرهمدونالأسباط5م-تيل؟-لإ-واأوَ..!3محهمالأسباط

وعدبم\،بهـمالإيمانعايخاويربإل؟أبرب!مءؤءةونوالأسباط

..ءلهما)ترض

..فىتة!مة-دبرْوتعالَ،افهقواتمهلْ:ياصاحبى:قلت

..ع21اله!ملالقولوهو،النْهعلىكتابنتت!ذئحال

..و-لمءةيهالنْهصلى،النْهرسولسةزإلىنحتئمذالَثم

لتةثماصبأيديناياْخذءةدما،وأدباستفادةفىنةفأنب!ضرطولكن

،الهربإخةمنالموئقالأ!يلتد...الهربمبدم6كاوفهمالنْهعهم

...الكتبأمهاتفىالحةقوالأصيل

.الأ-باطءقشبئمالنهرف

*جتافقطأص!ا-!اعلىتةوم،ءح،قرآنية،عدةتاْ-يسالىبذلكولنشير

أييماالإأساوريىتأخذأنالب!ث"ناهجءنأردناإن؟طِىوالهالدتفالب!ث
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...ا)-*ادةصروخ'،اله!،صرويح،الديئصرجالى

ألمدخلى"...كاالد%ل5اإلىكتا%فار-خ،المفصليدالمزأردتإنو

المناه!أءليه-حونأنيربلماالتةمهلفف!4،،إذاهب،االأديان،اسهدرإلى

...وطالبباحثدكل

الثانيا)فصللاقرأ،لبابالاْطهـثنماعلى!اءس-ق!أنإتأ"وإن

ءةحةءتا8رالهلمحلاةاط،:4اةوءنو،ا)كتابهذاءنالثافىالبابمن

.262صةحةإلي102

...كاآنا)ةسمنالحلمهـفاغ،:عةد،إمحانوبةدبروزت

"لأنبما%الح!4،و-دهو!والنْهإلىصإب،القرَان،زإلىالاَنأء،:صاحبىيا

نمعدإهولاأله-اشهينز-آ...كاخلفهءنلاوثديهبينءنالباطل4شيرلا،

...شهستطيعةمافم،ا!اولةإلا؟غيرهإلى

اتمحرفةمراوأربم،ن!رة.رة4مرات-س،الأسه،طافظؤيهردوفقد

المحو.فا"الأربموالمرات،محهءئقىلتوقد،ا)ة-*رةأ!اءدةاإرةاءنها

المدينة.فىلتقىزد

وقد"كة،فىلتكازءألبدونأسباطفظؤجم!اوردالتىالوء!دةارةوا

المصصشفىالسورةهذهورقم،الا"عراف-ورةمن016الاَيةفى؟ءت

ا/!.38الةكأآنبينَورءنقىولهاونرتيب

بهدءوصى.ا"ثلاءمرهـبئمناليهود؟منأو،:هودأممأ-بطِعلىوتدل

..إسرائيلهـىأَباطموهؤلاء

واللا1!كابالألف"الأم!باطلفظة!اوردوالتىفةالمصالأرخ!المراتأما

لا؟:ثنةilافىقىلتوالتى
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.\ء.والَاية،369الَاتة"نفىص،تينمرالهةرةرة-وفى:ءت؟قةد

.Atالاَيةفى،مرةانكلرلآ-ورةفىو

.163الاَث،فى،مرة"الة-اسورةوفى

مها):قرةوسورة"افاتحةبهدإصضتاصنتتحفىاالهلاثالسوروعذه

.الهبرةءلمةبلتقىسورة!ولظ

..4و3و2:التوالىعلىإص-فافىالسهورهذهشبوتر

لك:كذالىالتوعلى...يمالاكرالفرَان-وربينءنقىو"اوترتيب

88 IAl19و.

...فيلإصرا،ىأصباطغيرءلىتدلوكا!ا

مزاأوبقرمنص!برما:مرةفىولايل،اءسالمراتهذهقوليس

؟الفجرةادهصبةءؤلاءمنواحدإلىولابل،الحشرةيوسفإخوةإلهبمِيد

..المنكرةالجرائمزسانيةك!اولمبلولأبييلأ-يهمدبرواإديئ

دومقالب؟كاأمحابالجذسهيئوص،!واحبولها-وةونيوسف

نءلأنه؟يدالم!برخ-ولهمنطإ-5ةد:لبالهايزالعزالقوىافْي،ل!ق

يهدونَ*لاسِالفًاأعثرَل!نو5أمرعلىَ.غاروافْهُ..."؟لملهسنين

.،سنبن2َانجزىكذلكوءلِح!صُكاَقيناهُآأسُدًهُبلغَ،لمئا

22يرسفسورة) 2 - 3 l 1 b).

فى،الاءسباطعنىء5ِفيهاذكرالتى،الآياتلهذهالتلاوةمجردإتاثم

ولامبل،مانيسويو-فإخوة:أنوةوةصراحةح!يؤكد،4نَكاااقما

صلةولاالا!سباطعنطمم!نفلا..ءح!م-باطالاْولأ،اطالاْ-5حن
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4لا.ة،عأيهميطلقأنيص!لاالةرآن!لىفى-،طالاءَ)ةظقلا...بيمءم

هىاشا،مةالقرَ%والتمريحات،ا؟يئالواصحةللإسهابغيرمعلىعراحةيدل

اتلإسار،ابناسإ)حهاصنلفتأنالآنة-ظبماىوا،البديمث،الدلاثلفوق

ن!،الآنشهاركابحضإلىنشير...الأ-اساءدقوءن؟ءدةةلىبحةءس

يلى:ز؟اا)قيرآنفىاظ:يراهـكيمالمؤةربثاتا

همإنما،ءمشرةالأ؟نقالأءمالاء-باطأن:الاءعراف%لةتؤكد...أولا

،"-لإمعايهءوءىبهدوأحمم،/ءمثرةالاثنتىالحجرء-ونبهدد/أءم

...ء4ةو،م!ضا

المرونمنبهدثد،يوسفإخوةكلوفاةبردرُرِدَموصىأنى2وبدت

اظاصىا؟يىصن-الثوراة-كايةعلىحتى-ادلإمعايهوأنه،الا"صءإلإو

الحقنؤرخنماإنه!لاْ،الاَنراةالتوءنءلمينالاودءن،فيللإء!راالا"قل-على

.هالقرآنءن.!ول!ق.باطق

الأ-باطالا"مملاءهـؤ،قطعسبحانهاللهأن:الا"عرافكذلكةاَتؤعدو

الذى،الحج!رمنءسىهـبهمءسممأناسٍكلأءلمَسب!اةوأنه،ا!ْرضفى

لا"نهكان،السلامعايهمومىزمانأواخرفىذاككانوأنا،الماءَمنهأنبسحص

بربادحرةإصهلاموبعد،امانوهوفرءونونهاروءوصىبين،كانءاب!د

الحجلعبدواأن،وبحدالبحرإصرا!-لببنىالنْه!اوزأنوبحد،وهارونموصى

ئضرطربهبقاتءوسىأتجأند"و،النْهنجامأنءةب،النْهوندءنالذهي

إلىقومهرجعءوءىأنوبحد،التوراةبهدالألواحءوءىتلتىأنيمدا،اللهإلى

غَحسَبٌسينالهماالهجلَاتخذواالذيئَإن5صك!بم:افْهوبحدأن،ل،إضاَغ!هبان

.(15317)الاعراف.،المةثريئَفيزىكذلكالدنيااطياة0ِفىِوذلةربهمءمِن
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!ه:سب!اقيول؟ياتالخزتازي!3إلىأثارتؤقطئاتاَ-تبدو

"ربر

Pِعثرةةكأ51*وظءناملونَيضدَرلبماباطقيهـدونَث"ءوصىامَقوومن

اطجَرَبحصالثَاء!ربأنِتو!4امهفةاهإذموءىإلىواوصيا،أعمأصباطلح

ث!امااعاب!موظلاةا،ب!ممثرأفاسِكلءأةد،ءيف!ءثرةَا؟نتامنهب!-تةفا

د؟ن.وناضادوو!،رزةناح!اعا"باتِءناكاوُفى.ا)س!ىن11ءإيممُافاقىوا

.(061-71951افالأءر-ورة)."؟فألمونَأيهسممنواكا

ظوواالذين-أجم!كوداأوا!ودالأسهباطهولاءو-كونأنيمكنفىلا

وءنسىءوةومءن!،،!و،يوسفأخوةم-يوستةأثض!اكإ-وةةسممأ

اطمح!منءويىإمدمن،وصقاهـهاءوعىزءنإلاء!اكلْهأهـ3-قىوأنهـم،بهده

إلهاورتهو...دوابدو5اوفادو،وا؟ردد*ض!آو،افيالثهمممكروأ

...كايظرونفسهمةأنوا!و)-كن5،اة-دينا2طه

..هأم!ارىأوودأ5نواالذيئكاإسرا"تلتطأ-15همؤلا.5

أدعاء.ءلى،ازماطالقوىدالى:اب!رةاسورةءنا؟.الاير4-ؤبمد:زياثا

+نصارىأوود5أوا،كاواللامبالألفالمحر"فين،طالأ-15داأنإءسائهلي"بئ

...إسرافيلبنىمن

3الأرضفىالنْهظ*مموقد،كرةأمباطهمأنإلىتثيرالآيةوعأن

...افالأءر%لةفىوردكالإمالمسعايهءوءىبمد،أمماأسباط،ءمثرةاثنتى

بمدم،مناثة،والصم،ا)ي!ودكلز)مكل...11049هذهالبقرةإلة-تموتُة

من136%!ة"فى"الأ-باطهـ%نوزءم،ياتممومفتربدساثحهمانخاعءنوكل

اي!ودمننوا؟...فةطياتاَ؟لاثلي!اويانهاوالتى-أ!ضاا)بةرة-ورة
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حيث-..أبناء!أويوصفإ-وةنوا؟3أصمأو،فيلإسرأ!ىمنالةصارىأو

:ثلإسرابقعنالمؤرخيندصِّ،واءمرء:لإكا0،1الآيةالهزذفىبيقولر

كانوا،والأ-باطَويرمةوبَإس!قوإمطءةلَويمَإبرا!إنتقولونَأمء

ءندهُشهادةتمع،نِأكلمشو!؟النْهُأمأعمُألتم1ْةل3خَمَارَىأو5وداَ

."تههلمونَص!ابِغافلاللْهوعا،افْهمن

iالبيقرةإلةأما:لثاتا 3 kلها،-ومقلدسوا،ةيخاافّكيحاوونوا)ئ

اددثىْ.ءنوهم،رشالاتإ)يهمأدز)ت!دكاالأ-باط"أن:فتؤءد

+..وغيرهما،إعاعيللإبرا!يمالإيمانيرب؟،ب!مالإ؟اتاادلاكنءلىولمجب

أمةءسلةذريئناومنلكمسالينواجملناا؟،رَ:ظلاالذانا،وهماالثهر-لصن

بقوله:ا)+زةربالمؤمةينجيعثأص:البقرةرةسومن136الآيةةفى،؟..إث

إعايلفىإبرا!يمإلىأزلَأرماإ)هيضَالَانْز،و،ءاللْهِآمئاةولوا"

الئايونَاوقىوما،وعي!ىءوسىاَولىمَاو،:اطِرا!سويحةوبإ--قو

دينJٌأزَافهل..."صُلونَلهُونحنُ،مْء3أحدٍبينلاننرق3ُربمْمن

دءإلىنزلأ؟،.وصىإئهمقيل.أأ-د"نإلىأوتوصفإ-وة"الىفرةان!أَو

...لا:ا!3+..الىلملأمعاج!م..إعاضيلوبراهيموإ

...54ضكافر-ورةءن؟3الَاث"تؤكدر!

عل!اءوسىإلى،يحةوب"نفسهفيلإصراءنبميعماإسراْةل؟كأأن

افْهلينرو!،السلامعلبهيو-فغيرر-ولاةيهماللْهيرسللم:السلام

رسولالا:مطقاأحدألهمولا،منهمولا،ةبهميبثوأ،ة؟يماكتاب!ولاإليهم

وَلاو-ىَةبو"ةلاوضى؟ءطق!و-ياَمخ!مأحدعلىينزلوأ،نبياولا

فرءونباَذمنالمؤءنالىجللسانءلىأ،حا-5يقولحيث4رساد!
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ج!3جاء،باديخامصرفى؟نوابميحاملأنمبم"يمإسرا"يلولبنىفرعونلاك

:الهزةرتيةول-يث؟البدوإلىمومىجهمأ%ر-كأ..."بدومنيوسف

ئِماثَك!فىخ!ْلزِفَا،اتِ.لا)بَ"خٍّقىَفيلُءِنْجَابمُْيو-فُدوَ)،

،عَذَلِكَرَسولأبَهْدِهِمقالئهُيبصثانذُنتُغإذَاهَلكًحئئبهِْبَ،؟

.،عُيتافي"ُومُسْرفمَنالنْهُيُضِل

نبىولارسولولارسالة:الاَث،هذهءس!-فاك5فل!سذا5وعلى

منيويىفإخوةيمنبهة؟فأ1)-لامءإي!01موصئإلىيوسف؟من+،لاعتاب

...ة52يئالدإلج!3أللْهرزأوقدالأ!باطءن!مميمأيئأو؟يئلدوااليسالة

،-الاتوالى،اساالرسءزاموءىكثيراَبهد!نالكريمنَالقماذكرثج

يا،وزكر،و-لميمان،اودد:أمثالءنإصرا"يلهـىفى،اتوال!بوالنبو)

..ر-الةأولارسوتمء3ثثرك!ا)قيآنوعأن..ا)-لامعايهم؟وعيسىيريو

.زيادةأوأ)فمائةإلىأرسلمنحتى

رسالاتولا،ولاكةب،رسللأحماءالةرآنتءرحأ:ذاتهالوتتوفى

ء!ا)خإيينضا!مإلىلامالمصعليهإسمماعيلءن،السلامءايهإء،ء-لةىخفى

نأمع،رسلهمابوكدف؟م!مئمأأوأقوام-ضذكروإنماو-إ؟عايهالنْهصلى

...وأكثر،وأرسخ،أصد:،كانواادطعبل"ىمنالأم

2،الحرامد!-4اللْهاسهعظممالذينوم،والمشاءرالمنا-!أمحابوكانوا

ع!ئانبنىفى،الإِسلامةي!ملوتسك،السلام4عإ)برءيمءلةمغم.واص:أ

الىسوأم!اباتبعقوموءخهم،الأنصاريخاصنهم:اكق!طان.بنى!نأمفىأو

:..ءقابذقاارسلاو!نكذبو.و-بأ
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34135(-فاطر).،نَذءريخي!اخَ!إلأَأء4تّنْوإن!:نهسبحماظلقدو

إ.36116ال-ل).،ر-ولاًأء،كلؤبَهَثةَ،ولَقَدْ،:صب!انهوقال

الأقل.على315المر-لمينعددأنوسلمعاء4النْهصلىالئْهرسولبين؟

سبحافوأز،،الإسلامو5اللْهء:دلدكااأنانكلرلآإلة-وبمد:خاء-ا

كله-فأ؟و-لمالئه-ءإ!يهصلىءدٍ،الدالميناكهـبر-"حتىر-لهبميعءلىأنزله

لأممهم،الرَ-لأثخاصعلى،لتهورساكتبهديئ"أنزل-برءانهوأنه.الديئبه

...وهؤلاءلاءهؤءنهـهص،وذكر،ر-لم!نماثخاصفىالأ.بموعلى

:العزةربيةول-يث

طَوْعاًضِوالأزا)ممئىوَاتِفى!لتْأ-أَولهُبنفُونَاللْهِديئِأفَضَير"

ءلَىأ.قىَلَوما،ءإتَالَألزوما.لالنْهِآمئاقل*+يرونَ-يهُتنهِإوَوكر.!م

وء.؟مى-وءس5َفَاو،و،أصِوالأسْه،ويمْةوبَإ-:قَوإصاءيلَويمإيرا!

*مُسْلىوُنلهوفَيْن3مْتإ-دَاكنَنهرقةلاَُرجِّ!مءِنْ-ونَوا)ث

.،الخاسِرِيئَمنَةالاَ-رَفىو!هو4ُُروِثُة-لَةإَنْيميرمِ!الإ:ل!خيرَيَنتخَرمَنه

.(831385-انصرلآرة-و)

الدينعله،مالنْهأنزلقدالأ-باطأن،عذلاثالأياتا،ذهوآؤكد

وإصماءيلإلم.اهيموءلىو-إ،4ءلمهالثهماءلممدLءأةزل؟؟والإ-لإم

.ادلام3ءإيم...بووتهةإ-مححقو

اللْهنزلأوما،ابميه-لالرلاءج!ؤنيئالإِوتوب:الآياتهذهتحتم؟

.الإِصهلامهووهذا،اللهوديناللّهرصلوير.يعالي؟!يمآءلم!*أ

ا-..لدجمااءإي!مأزلوأ،الديئنمإلصلمأزلأ4ةوأ:الأ-باطا)"زةربذكرزدو
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ناتأعدأنسهقوةد،ادللامءإي!مو!وءىبهقوب،ينة؟ا!النْهذعرو

ت*قوبكا-يح!إمرا؟ءلبنىفىل!كاأةتزؤعد03414ضكاةرآيةأن.ءن

احدِوإلىأقىلدبئولا،؟عتابئو،ر-ولولا،ر-الة،نهارووموسىإلى

ن!ايهة"ظيوسؤطء!ير،يو-فإخوةفيهمبما؟هـحممواء-ءلىأفىلأو؟-ء3

.الأ-باطمنيوسفإخوةفأبن*.السلامَ

"بئ!.!ايىوالاموالالألفالأ-هـاطأن1ء.االهةرةإلة-وبمد؟

منشبح!إْيلإسرءىءنا"شو!أص!مبهابهدهولأصنءىزمنءوإسرا"ثلءن

.(فسهةاءهـرإسر):بوثءةإل!دهى!مص.

كثيرةأنوأغالو-فَأنّإلىا)إساءءنَورة163الآية-ثيرة-اد-م

و)-ص،ا):ث-و،ةفَأو4و-لي،ار-الة.ما:!و،ار-ىأواعأأعلماسأن

نأإلى:،الرسالةو-ىءوزي!ااو:ىَأنإلى،الآية!.هتنبهثم..درجات

ودائم!،أتصمأىءور-ولكلأنوإلى،ءئوكاةوَصىا:4إفً.يُيوكل-

،ارصا!ْ؟ةحىثمءن،(ئهأنبما%واصمنة!طفىإنماصبحاةاللْهلأن

!ءوأندإئهر-دلخاتم-5ءانه،اطفقد...ر-الةوحْىَإليهم-زيوحِىَ

و-لم.ء)يه)للْه..صلى

كا...هبَصدِمِرقا)ة؟"ءب؟ءوخءالط-ةاسَوْاءَ،إلبل!نجا؟ؤءذاإ،

نوحة.لوهو،نهي!كانأ-لامأعلإ"إدرةسأن:القرآنذكروةد

..L3الىووحى5الآيةحرذهلىاوحىفهذا...ده،سنو)"سا-لاما4-عله

...هذاارسالةوحى،إليهمالنْه-ىأوتداطالأبأنالآيةذكرتثم

بر:&و4ءإالنْاعملىءروالفبينالمرسلين!راتمةسهحاقولههوالآيةوتمام

بَغدِهِ،.نأوالنبِيينَبرلوحالىأوْ-يناكَاإفَيكَأؤحميةإائا،
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وعيسىاالأسْبَاطِورَكلْقُوبَوإسْ!قَووإعاعِهلَاصِبمَإفيَإلىأو.سَيننَاوَ

.،بُورأزَدَاوُدَوآفَفي،،سو-لمَمانَرُونو!شُوصيوأيَوبَو

إلي!مالو-ىوأن،اللهر-لم3كارينالمذءوؤلاء5أنفىتؤعدثم

إثض!ر-لا!داتمباضرةء!هاسهحانهقوله،الرسالةوحى!وبم:+صآ

:سأوعايهالنهءلى

مْفةَ!مىُ!3لَمْوَرُسُلاصقدبلمِنءيَىنكَقَصَمهفَا!ةدكاوَرُ-6

.،...ءإ-نكَ

وبما،بهمالإ؟انويرب؟ر"سُلاَيوصتإخوةيمونأنيمنة!لى

!؟عاج!تمأنزلو.لمحا،اي!مإ-إنزل

عليهنزلأوأر-ولاًسفيوإ-وةمنا-دوأىيكونأنءنهلو

11.أءإيهأنزلومما،اليهأنزل!او،لهالاممان2-.أدشالذ.أو.ا"
...ءهه.بحى-م.يَ،

موءىإلىاةثلإءسبرلمقءقواحدأكافى-كونأنكا"هـذامعجملانوهل

إديهاللهلهأقىدينأورسالة-اللام"عاطءلحيوسفخثر-ادلامء)ء4

431وح،ءنكتابلمافْىتاهآوبما،بهالإ؟إنعا"أويرب،ءإء4اللْهءوأيزله

اىاباءنالنًهمآلاقد،بنال؟ثجميعأن:يمال!را)قرآنءسحةدو-لهكهوص!

النْهأ!ل-ئ..اطح"ومناصكتابامنإلج!موأنزل5؟"اط-وءز.

هو-بخاتاةلو-5،و-أءإيهالئْهصلىا)فييينبخاتمأ"يح!اهـء"أئمو،لكتاب

جميع!ءاج!43+هةاو،الئْهتامآماو،سلينوالمرالنبمايينخعاحكل!قدِّإمه1أ

...الثهنامآما،كل

Arالَاياتفىكلرانآل-ورةقفىردالإث!نكاء:ثاقإنصوذلات - 8 N

-بحانه:قولهوذ!...مباثرهَعاسمفىا)-ا،قةصرانلآة%ءقيل

http://al-maktabeh.com



-056-

"وَ-؟،ِعِتَابٍ%نْقَيختعُآإَطَ:يينَ؟اذكِبة،قَإلئهُأخَذَإذوَ"

،ر،.صصصدءر

.اةررقمْهلَأظأءلتنهمرة-ولَتزْمِنهق؟اِاصهـئم:ءمهدقرَ-وُلص،ء؟ثم

مَهَغأنَاوَفاثنمَدُوا:ظلَ،نازأقْرَ:لواقَاأإءشىذلمُكَلتمأ"ذْوَ

نجَيْردِيخ!،ه15الة،-"ونَمفَاولَئِكَذَلِكَاَخدَولىهؤنَالشئا*دِينَءنَ

.،...ا؟يَبتُونالثهِ

-:دنأيمفىفةرروأن،يرتقرفىكدزةأأنلناانةد،هذاكا"معلهلهو

أ-بىطا.ايىووبل،الأ--اطالا-ويو-فإ-وةأن

.،الأ-!اطليما-واءو!ىإلىا!أإسرابنءتأء-،أوفرثقاوأن

.أسباطااوليمىوبل

.أبمطأ-باط!ءثر41تتىاللْه3قطهمإءد!وسنموسىةوممنوإن

"وسىةوممنا"-وا-واللامبالألفالمحرفة-الأسباطوأن

ءوحمهةهلءناوليما-و...ة!هارىولا،:دأ!لا:ةهـدهءنولا

...نفى"أ.إبإسراإفىا

يئبرء-يىرفيشع،،إفههكنبراة:د؟يرةكنفى،يصابافتمالَ:بهاصاوأعا

لنؤرخو.-..4ا&ا،ةللأَيةالإ-قوابقأساا:1511إثنلر-"،الهالمينربةول

اطقإ!نا+أاربعتابءن،اللاَء4ل001ول!اطقيديرمندكلاطق

.،.ا)صادقةو%لاته

.ةَةد،أ-مماءِا.نَ،كِةاإثَمئَمءل-نجرأنُْاعِتَافيِالُأةنكَئمئأَ،

ا!"،ءةِ"اص!3لمفَأَ-ذَةً%!رَاللهَأرِة،ؤَ،،لوا،ذَلِكَءنكبَرَأشةولُواس!أَ

ةَهَةَؤنَا،ت!ًاا%ينَات!ج!اءَ!نا"ِبَةمِنأء-!َااءذواثمَ،فىنِيمم.بِما
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قِهِم،بِميثَاالط2-ورَئهَمُمُفَو،ة+ءوَرَ*بُ-ينًاسُذطَانماشَكلُو،صَ!وآذالمثَءن

هـادفصفىلهْدُوألأإَمُْةعُنةَ،وَ،-صد!اله،بَلموا-ادْ:"ً،وهذ

تآياتِ.َكقرَمامِهثَجةَثم.زتْضِ!م.هـبِهـ،َ!ع!اهمائاق!ءِ"هإروِ:3نَاأءذْوَ

طَبَعَبَلْ،"،ءلمح!ةُ،ُو,وقَوْلهم.،حق"ة-ثرِالأَزب-اءَء.دِثبمُوتجَ،اللّهص

،مْةَؤوَ،همْبِمةْرِشَ،ةطَهلاإلأروِ:ونَاؤْفَلأَ،،ممُترِمءَلَب!االلْهُ

صَرْيمابنَءِإ-ىَادَيحَتَإ،ةإنَّجوقَوْ!مْممةعَظِ؟بهئض،بمصَيبمَءَلَى

الذِين،وإنكا،"!4َشُهأَجنوَ!بَىوهُومَاقَتَدهلمومَاالنْهِرَسولَ

إظق،اا!اعإلأَءِإٍْهِتْبِهِ"مءَا،مِنه!ث-كاَئؤِليهِاختلمَةوا

ءِن*،اءنيمِهها-تزاَءَزِاللْهكانَ،وإلىَيْهِالثهُرة-4ُبَلْ*،،ةِ-قَتَرهُومَا

ءَايهمْا.كُونُالقِهاتةصيَومَو4َء!وزِقَبللِإِؤمِةد!)5إلأَالكِتَابل51

،لَمْأحِئتْيِّبَابطءَإيَخ!نمْ!اصَرهَادُوااتذِين5َنَجأأٍسِنَسهصداَ*

أص!غوَ،عَنةُتُ*اوقَذ،باالىِّوَأخَذِ!.الئهءِ-ثِيراَبَءابِءتوَبصَدِّمْ

لكِن8أنيتاابًاْعَذَء3ِمْينَفِرِلايم،تَيْأءوَ،امحبَاطِلِ.داالنًاسِأئوَالَ

أنزلهوَمَا،إلَيذَافْزِلَؤنَِبمَايؤء:ُوا،ؤ.نوُنَمِنْمما*أاقا.اممِخُون1َ

رَالؤْم،باللّهِاؤْ!ونَواأكاَةَاأؤتُونَوا،المئلاَةَوَالُمةِيمِينَقَباِكَمِنْ

lأوْحَهنَا؟إ)يْكَأوْحينَاإنا8ءَظ؟ا-رأيممْسَئؤبأولَئِكَرِ!خ

وَاسخقَوإنهَاعِيلَاهيمَإبنَإلىوأوْحيتا؟إَمذِهِءنوَالةئيينَأُوحٍإلى

وآلينَا،"وَسُلَإَانَونَهروَويسَولموأ"لوبَوَعي!ىوالأممبَاطِيوبَوَإ

لمرَرُع!لاَ،قَبلمِنعَلَيْكَقَمه!ننا!زَد"ور،سُلاً*زَُبورأدَاوُود

(...اطديئةالةإسفه-36)
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لثَلأينَ،ِ"ثذِر-لُإًءُبمَئرِيئَورُتَكِيم!"ى4هـواللْهُ،كأمَعَدَيك،قيمهضُهُنم

حَكيمَا8عَزِ!أالنْهُوكاَنَ،سُلِالى2بمذَحخةالنْهِعَلىَاِلئاسِلَكُونَ

،بَشنمرَرُونَوافىَلإئكة،لهُِبهِفهِأش،ايَكَإأقىلَمِمَاخمهَدُالنْهُالكِنِ

.(166-41531الةهأءسورة).،ثثَيِداَبِالثهِوَكَق

الحق،هوهذاأنوأشهد..أشهدوأنا..عفى..يهقءاحبى،ل

.ا؟دالفىنتطاولوقدكةا؟اضلالاإلاّاطقبحدوليس

،ى!صدًءِ-لمءوَلاَبِنيراطْهفىيجادِلءَتاذأسِ،وءِنَ

..."منِيرولاَكتابً

:المبادشبالئهوص!دق،الىشادوضهُحأىْفهاطد:لصاءي-إت

تهئنئةَبَغْرُزكَة*أذِيئَكَفَرُوااإلأالنْهِ%إتِفىمَاءُبحَادِلُ"

.0414(ظفر)سورة.؟دلِملأَالهفى

اتصير،االحقالئْهكتابفى،الصصيرالحقانهاجااستقرففد:وثاصن!

ظ!لإ-ناد-ذكرَهإنْ-رصلهمتواحدامزةكااربكريذأن

ودإضرافة،بَفغهوما،موافإمضمنشيئاممهلوأن،لهاوسولأوارسا،

،والإنذار،والتبشير،الدعوةو،؟اتبإيغ؟إليهسالأالىعلىالةالالألفاظ

...-بروالص

!ؤلاءافسبةبا،!طهاقرآنفى،كه!تامنثىءيردو!

إصائيلبنىأوشيانسلهممنلوا-دبالنسبةو!،يوسفإخوةالعصبة

منولاهؤلاءهؤلاءمنأ-دفليس...ادلامعليهءوعىإلىمطلقا

،..الأسباط
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،اتالمة"شعنوالبهد،والفطانة،والعباليغاوالأعانة،ا)ممدق:وتا-ما

...والضلالاتاحشوالهوفىالصحاوالاكبائرواجتناب،ياتءالخز

أننَبىٍّأور-ولٍكلعلىيجبمماوغيرهاالأوصافهن!كل

أممهممنولاؤ-لمهمءنولايوصفإخوةءنواحدثقتربوأ...بهـامتصف

و)حد،ة!رب0001السلامعالميهموعىإلى...شءهاائيلإصربنىمن!لا

الأ-باطءنمنهموا،دفاي!...13ا)مهفاتكاذه5منصفةٍائةِ!ن.من!م

نءتوهأووبما،عليهمأنزلبماو،إليممأنزلوبمأ،بهـمالإ؟انيج!باذئأ/1

...حكةوءن،ءخاب

من)-5طسبةبالةوعملمعليهالنْهعملىاللْهرسولعنوردما:وعاثرأ

الأرضفىاللْهةطمصهمالذيئ؟الىلام4علإءوسىبهدفيلإسرابنىأ-هاط

تاجفىييدءسهوالى،ايغات":فى،الأثيربنا:3رهوذ،الفههابُ"رئراهة؟

:الحربلسان:فى،منظوروابن،،!ر،م!

."وًابد33ؤَ-حشَير+هلَإشرَ"ىمِنْسِتطٍعَلىغَفهبالنْهَإن"

بهضءن168-16617الأءرافسورةفىنهسبحأةولاهـذاكدتؤوءا

أبل:إ!مرا.ىأم

!ا-ثِكنَهقِرَدَة2ًنواكُولَهُمْقُفنَا"؟انهـوُاءعنْءَتوَْافئا"

-ؤءَيَسُوءُ!3ْمَناقِيَا"4الَؤمإلىءَلمَهثنمليَتئ!رَثكَتاْد!.واذْ

وةطءتنام.رَجِمٌلغَةورٌوإنهُاءتجَابِاسَرِبعُنكَرَإن،ابالحَذَ

،..أممًاالأر.ضَفى

شءت:اؤيلإسرليى66-651ةرةا)5سورةفىنه-بضاوقو،
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كَوصنر9"-3نج!ة،فَةالسمبتِواصنضنيُاءتدؤائذِينَعَلِمتُمُدْ%وَ،

%عَنفَمَ\وَءَايَدَي!،بَيهطإ!ان!لاًلَجْنَاهَافَيَ"خَاصِفِينَقِرَدَةً

.،قِينَثلد"َءِظَمَوْو

:06-5195ائدة11-ورةفىثمأتجلوقوله

لم.1،ءَ-.ص.

أزلَا14وباللْهِآت!اِأنْإلاتِاتقِي.ونل5َالكِتَابأ!قَياقل،

بِشر"ثِّلحهـذأ"ةلْ؟*فا-ةُونَأ.كثرحُوأن،قَهذُمِنْانزِلَومَاإلَ"نَا

ءِنْهر!و-*لعَايهِوغَفهِبَاللْهُدَخهَ"منالنْهعنْدَصَةُولَةًذَلِكَءنْ

عنوأصل"،يم!:!رلَئِكَأو؟ا)طاء.وتَوءهدَ،يرَوالخنازِدَةَالهِ،

.،ءبىل11ِءِا-و

عثش،ائةئالأرشفىالنْهقطحهمالذيئإصرائهليىأبىطفناد5وعلى

اظنازيروالقردةم!!و-ءل،وأ-زاهءلميهوخضبالئهلحنهمن:أءاأسباطا

اصغءَن...وأمما،وجاطتٍ،أفراداَ:إءمرا"يلإىمنيكونأنيمنظر

وءنالكتابمنإليهماطْهأنزل1)ذيئ،الاْباط،من4أةءلميهيطقأن

كلءأو،هذامنثيثاءلميههماللْهأنزلأو،الديئومنالىسالاتومن؟"اط

...بهمبالإيماناللْهشاطالهأو،هذ!

3)سأو،الأسباطمبرستإءوةي!ونأنايم!نلا:آوْلىلانجاومن

..ء33اطالأ-5،أوطالأ-15

وسبر،عليهالنْهصلىاللْهر-ولحديثإلىرجهناماوإذا:صا،ييا

:،الأسباطمنسِبطا!ين":هما،؟ينحدفيبهتكرعندإَنخثعكثيرأنو-ب

بر-نجطاطسينواط!ن،:الثاقاط-ريثو،اظيرفىالأمممنأمةأى
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...ءفهاةمحتانوطأ"بتانكاْاىو-لمءإيهالنْهصلىامْهءر-ول

إلبهمهالنْهأر-لالذيئإحماعبلإكِأأ!3ءن!كاالأعباط"ي!ونلاةلمَ

آُخ،كةومضماانرىءنوبخاصه"،أممهمءددولا،رسلهمأصاءيذكرسا

.ا؟بمحطأنبقمنجيهأوالأنصارء!وصاlit..وسبأ،سالرحموأمحاب

...!؟ادلام4علإاظايلإبراهمأبيهمءلمةعلىلوا؟ممن،عدنانهـشءنأو

وفيهمومنهم،يئجرالم!اءنالأورنةتمونالسأ:"!3كانوزدخىوصا

...و-لمعليهالثهعلىعد،الحالمينور!"،الظيينخانج

كزأ-ةصءلٍإلىية-حلا،انالقرَءناقواءداتأسيسفىمنه!جمىةالهلو

...البنياناءد!والنآسيماسو5غاإو،الَان!ذامن

:لقاعدةمنمجإلىأو،لمنهجقاءدةالىأشيرأنأود:ول!ئ

.علإ،ية؟دَأنُيصحولا،منهأنُثةةددائما!بالقرَانأن!

مهما)ةأءدهٍولااقواعدلكلو5يخضعولا،واعدالةجميعا4!!ضم

واعد.الةمنةتص!

الحرلىعلىإلأبطلقفلاُ،الأصبلاله،برنالانظإذاكان:وأخرى

الجازمنضربعلماإلأ،الد-يلكلقخيرهبهيرادأنُبصحولا،الأصيل

...التضايلأو،يلو،العاْ

مشتقاتهاوجميع:والطاء،والباء،ا-ين،ا:،الآ-باطءأفظو

إصماعيل؟بنىمنالصريمءلىإلاّإطلاقهيصح*،أصيلعربى،واسثقاظتها

...وصنو!او!الصهاالحروبةصريملأنهم

ا؟زكنرةءنفلابد،إسرانهلبنىمنولوغيرمبهيرادأنأما

واالمضليل.،افويقو،اكىهرنماا:ملشئتأو...اتوالتعليل،الاستحار
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والخر،-يرسالوالا،وا)لمإ-ط،ادالاصدعلى"سبط،المادةرتدوو

...اكةليدمن

كا.الة!هب-بط":أنهسلموعليهافهصلى4عةةفىجاءماذلكومن

+،.لا؟.:دِولابا)سهطليسداأنهو-لمعا:"االْهصلىشَعرهءفةوفى

.05ةدالركة-ير،الهطاءكأرر-ءى؟*ى:المهبديناسب!وصنه

،البةتابن:و5"1)-"ط،أنءلى:كاءواأوققون21أ-خوةدثم

...الابنابن:كاوهوالحفيد"مقا،لةفى

عرجالأءتح!م":،لنما!يطأ!وسالةشارحهذانةلىوةد

...الهمفىسيدهابئءسح؟،والابنةالابنولديث.لأز"ق

...أقيثلةاىب!فو

%لاءمنجمعدكلويةال!كاقه"لة":وأمأبمنجاعهَلكلوءقال

..."هابلا!ياطةه5:شتى

نكثةتوا،الحاءزالقدالَان،لدعاءواوال"اهـدفْه!صاحبىقال

والمترجة،فةا!رتوراتهمف!ذكرواةةد،النكراءالمدسوسةائيلياتالإصر

مو،طالأ-15معشرالاثنىيهقوبأبناءأن:مسيحيةبأة-لإ!،بيةالهرإلى

قمهورءنأو،نظرقصرعنمأ-3بدساأفدعوامنتابمهمو؟ءشراثنا

يماندميةالدط:اض!مأءرالمءن؟نو.هوالسورالآياتونَجعالتحةيقفى

شنيعفىوبتضدموهيئلدباليتلاعبوا،بدينمالمتسمكونموأنهم،بأصولهم

...اضهمأغر

منبتوةيقاطديثفهات،وآذانقاب!ومستمعالاَنفناناأما

...انالقرَمن)عداثولتأسيى،الىحمان
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:السلامءليههاموصىإلىيو-فمن:ئيلإمرابنو

أغوارفىالبدومنشيح!إسرا"بلوبنىإصرائيلالسلاععليهيوسفجمع

لرس،احلأم!روقوشرقفىوا)ص!راء"البدو5فىوفر!م،واسافلالشام

يتوبواأن:ود2واله.يئالمواْإءوتعلىأنأضذإصد،الأغناموتربيةالماشية

...وشرور!إة-ادآإلىثمودواوألا،ذنوبهممناللْهإلى

فهمفرّوقد،عاي!3ديثدو،إخوتهيراةبالسلامعلإ،يو-فأخذثم

،رمشروتتجددو،عيوبهمتظهرلا-ش؟الشرقيةمحارىمنجاصانأرضق

أحزانفتجدد،طردمبربوبهذا...وإفىسادمفسادمإلىاهـءمياتفتفى

فيوصوأنصا-مهوء..-اث!همأحد؟تطيعولا،محازيهمتنتشرو،ليهمأ

...ننس!-?يمنث!ا!ا)عددكبيرو!،رأ-االبدومنشمهمقد

-.(إءمرا"ئل)السلامعليهيهةوبماتحتى؟كذل!الحال،ظلت

يده،وفى،ر؟بتهوازدادتنهإ"وعلىالسلامعايهيوسفتشديدذضاءف

3؟ينيةالةوالقو،اغاوزركبيرمصريزعزفمو،الماديةةالةو:تانالقو

الحزة؟رب،ل.كا.إليماويدعو،رسالتهيؤدىالذىااطْهرسولو5ةلأ

مدافًأ،شيمًائيلإسراولهى،فرعونلآ.نالمؤمنجلالىلةوليةح!

قتلى.أرادوالماا&لامعليهءوسىعن

شَكءٍفىؤًازِ)تمْ،بالبَ!ضَاتِةبَلُمِنبو-ًجَاً"وَ%ذَ

..،رَسُو!بَ!دِهئِقاللْةيهنعَىاَنْ:ةتْمُئمهَ!كًاإذَءَى،فِيِجَابَمُءط

.(3فىا04غافرسررة)

والفسودتالثرينابيعتفجرت-ئ،السلامعليهيوسفماتأنوما

تجَاتوالدواوقد..امالإ-.براكين،إسرائيلالبنىهؤلاءءن،والآثام
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،وح!هـعميونالمصرل!مإ4ةتنه..أحفاد!ولادأأوثرواتكا؟ا،أَدوفا

53خيماقىواتماد3اعغو،ورلمشرءنفالتضهيحاولون،،نمميما؟واأخذوو

،إفسادموسادآةانةثار.ناطدِّولا،تازيممكهحفىأ،دتةلمعوأ

..الأوتادذوأةألهافرءونوهو،والمناداةساداعةواناضطر-كأ

تل،4أنإلىاطألبهح!ىوا،ءغهمالأرشرويما3،أنُيرإيي!إلى

.ئهـمفا!نىأكلوصهاليوذليما5ونٍعلى-بن،وأنذعور!!نمولودكل

:6114إبراهم-ورةفىالمزةربيةول

"نْ؟أ.نجَاإذْعَلَيمُالدنتهَ!ةَواادصلَز4")مَؤلمفوسَىلمَالَوإذ"

وَ!ةَ:ئونَأَنجنَاءَبمُون2َوَلُذَادَذَابِ-وءَشُو"وزئمفِزعَوْنَآل

.!ظِيم،مِنْرَ!مُعهـلاَ!دَنمُوَؤِبَمُنِسَا

:4-3138القصصسورةوفى

لِقَوْمٍبِاطصَقِّوفِرْعَؤنَنَبا،مُو!ىءِتعَدَله:كَةنُل!"

ثِيَ!أظحهَاوَ%مَلَالأر.شِفىعَلاَفِرْعَوْنَإلاّ"ُيؤسِنُونَ

كاَنَإنهُنِسَاءَبُمْوَيَت!حْيىأنجنَاهَنُميذَحمنيُمطَافهًئمنضضَفِفُ

.،الُمفرَينَصنَ

وتربيته:موصىولادة

،،دتبنعران"اييأءلإصرابنءنطيبر-لمصرفى؟ن)ةد

،آء:احمهاةنتاالنْهرزقه،ا-لاماعليهيصقوببنلاوىبن(قهات)

ه"رون5"اعهبولداللْهرزقهكلا،ادلمرمعده"عيسىأمالبتولغيروس

منهم.الكورجبتذفىافرعوالأمرقبل
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الئنفيذ،بطريقةأتضاالأمرمحهصدر،الثفيعايةمرهن!اصدرول

ه!ط،يايلإصربنىائساءاولادةعلياتبإجراءة.نبلات3كأصصأنوهو

..وا!وة،طيةالمبوءحمن..الأ!ر،،نفذن

ءوصى!وذكر(ولدإَذى5!راتامرأةوضهتارفتهذاوفى

له:بقولهولادتهوةتعايهت،5رلهذصأرهالذى،اد،مح!إيه

كا.!ءيِئعَلىَا"!هْخوَسّىِّمَحَئةَعَلَضكَتوَألْه.."

.(93لم02طهعمورة)

صمةءمروقىكته..بسوء،-،أنإلمةاةأاتدسَمأالهبة5-ذهر!ةمل

3اءلميهاقاإلىالخوفيدبأخذأهـ"و)!ن..أ-لهءنلضهإعجما!ا

هذاوفى،اظوفلبنءوصىترضمىأنيصحلا:سب!إنهاطْهاي!اإهأوحى

؟الحزنلبنمنضررأأشدهوبل،-داَءفراظوفلبنأنإلىقوء4إث!ارة

...الأطبماءوليقنبه

أمإلىأوحىسبحاةاللْهلأن،الماءفىالإ)فاءءنطقبةأسوأإة،لي

افْهو4علإ!اةتإذا؟ا:حرإفىتلقيهثبمفيهوتضه،بوتاتالهتصنعأن:موءى

طفلاَ،بهدواوو-،الابوتةرعونلاَوالاقط،هذاوتم...يتولاه

بهااطْهةمرباكأ1،فرءوناءرأةفاءةضنته،بقتهوأص،فرعونفىثار

:ة"سبحاةولهفىلدؤتينالمثل

زبّقَاَلتْإذءَوْنَةِرْاصأة:آدَنوايهطئّذِءَثَلاًاللةوَةسَبَ"

مِنَبَحِّقِ؟وَعَلِفِرْعَونَمِنْوقيكِّأِ،الجئةِفي"بيتماعتْدَكلِىانجنِ

.(11661يمالعحر-ورة).،الطاَلِمينَمِاقَؤ

كا.صّثمَحبئةًعَليلثَوألقيتُة:ءشولأخرىعيةوظهر
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وقدكاشه،المراضععليهحرتماللْهولكن،فرعونيلتفىموصىقي

...فرعونبإتفىترضع؟بأنبرالأعالشرفتنالأنتحاولءوءمهكل

...ءخهنواحدةأية.دىيقهلأ.ويمىأن-ينفى

نأبهد،أيد!ابوينصحو13،اصايهدىو؟د،ابنهافىتفكهِمو،ىوأم

...قابهاعلىربطاللْهأنلولا،ْةؤادهافرغ

صيمسارتو.وءسى،لهل:أخبارهأستسعصبمأ-تهدز*تولَكنها

فدءلمت؟...ءستىرقلقفىوالقوم،تنههرالمراضعاجوأةو،القصرإلى

بيمتأهلأعرفإفى:لهمزقالت...لالراضعالمصارعءفةحمةوالأبواب

ير-ىلاالهصتهذالأن:اتظوكأنها،فطامهيتم"ىلالطهلبمي!فُئ!ن

...فرعونىتإ)""يسهىأنمنبدلابل،فرعونبيتإلى

.،ءّىّمحث،ءَ)جكَوألةَينتُ":أثرالثةصةْظهروهنا

كا.إ)يكِوهُراد2إنا":موصىلأماللْهوءدوزةق

)سراءيلى،أنهوإثباتاطفلاقئلولة12،أءرىعصةامان5وتدخل

الوليدهذايلأونأن"نبدلاأالإسرازلميلية"ذهالاكنجاءأيئومن:فقال

،مرونلبنالبنهذاأن:الخرجوكان،البحرفىألقتهالتىو!،ابنهاهو

عهدقريبوهو..الذكورمنالولائدذبيحبةالأمرقبلولادتهوكانت

...ءةثر4لأةبالظام

.،-كأمَحئةعَايخكَوأ)"تيتلم8:أْررابحةصةظ!روهنا

ةطامهتمإذا،،قوأء"أب!يهبيتفى،وكفالتهالأولىموسىتربيةتغو

:ا-لتوىو!أضدهبلنمحق...فرعونبيتو،فرعوناعصأة-!نإلىرجع

:39-7128القصسسورةفىامزةاربيقول
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فأَلةِ-"-"َعَاخِثْتَأفَإِذَ؟4َأرضِةِهأنْءُو!ىَأمإلىا:"أوْوَ"

وَ-اءلحُروإ)-يخكِوةاد3رَإ!ا:قييفىوَلاَفى-افِىوَلاَاانيمفِى

*ائر-لمنَءِنَ

فِرْعونَإنو-زَن!و"اءَ!!3إِيكونَفِرعونَآلُظنفَقطَهُ

خاطِئينَ*ئواكاَو-تُودَُ!اءَانَوهَا

عسًىختَةلمتُ!هُلا:ولَكَلِطءَينٍةةسُ:ةِرْءونَاصْأةُلَتِوقَا

*واشاَفيء.زلاَو!،ولَدَانَتَّخِذَهُأوْتَايَهةَألنئ

ر"بَماْةاأنلَوْلاَبِهِلتُجدِى!دَتإنْفَارِغا!أمُكلومَىادُفُؤَواصبَحَ

ائمؤ.صِنينَه!ح!نَ)ةَ؟َقَأهماعَلَى

يَثءمُرُون8َلاَو!-ُبعَنُْبهِة!بّ"،ز،بصُرَتْ:لأْ-تهوقَالَتْ

عَلَىدُفم1ُل5َ:زَقالَت،ةَنجلُءِناصخَالَمرَعَلينهِوَحَرمْةا

"امِحُونَ*لَهُدَعُوميَ!كفُ!نَهُبَدتأةلِ

اللْهِوعْدَأن"ولةةلَم،تَحرَنَوَلاَءَيخنهاتقر"ص؟"أإلىناهُذفَيَدَ

.،يَ!لمونَلاَزَمأخل!نوءق

:93-02137طه-ورةفىلموصىسهحاز"وةال

افكَإلَىةاأؤءإذ..اخْرَىعَزةعَايكَءئاد.اةًو5َ

فَفيُاة"،ايئمفِىفَأقْذِفيهِ،الئاُبوتِفىاةذِ!يهِأت*يو-ىماُ

مّنىمحئةعَليكَأقييت"،وألةُوءدَُؤلِىغدُوْلىأخَذهُ:اليمِبالمثاءلِ

عَهيِئ".ءَل!و)تُصننعَ
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:صةأ،لكى2A!نموسىوج-ر

...ءصرةرءون،زرءونبيتفىوترءرعءوءىثأ

...ءصرءنريز،يزا+زا*تفىسفيوذلكقهلمنعرعوترنثأكا

يصا-بها؟،خصوص!،ءولمىعينفىترقلمالبالىالنرف-*،اةلملو

لمص!دعولىمموسىءتطكانتائا،افرعوزلمه،وأالىحميةاقهيىدامف

...لفرءونأوكا.ب

ةيردن4رأصءر4-،ويكزج،الثكايات.نيرفلتأنيحاولزيمن

هوالا-مَحداداتاسوإطراسلطاناوأ؟،،فىعياتا

+وسىد-ل:مرةذاتوفى،ة،المدءشارفءلىكانةرءونقهسدلو

؟تةتتلانر-اينئنثمحمإرأءفىةو،أحدفهت+رهأ،-دهو!تضةهـ!المدفي"

!بحما؟4ءرةلاوهوئلى!الإءلهفا--يخاث،ةرعولىتواكافيإ!اإسسأحدهما

نأءإيهيرتم14شابول!اةرءواةوةءنوراى،ا)نز!)ءضءوءىفتدخا!

سويىزتدم...لوقتهفات،،كلعة"ءوصىةدة+4،ةايقوصنث:ءايسض+هـل

...بهر--ةةروا

والأءاء!لىإسر5إذاأ،ا!الأخهء+رثإاأتضىم!-"ياخرخالتالىالبوموفى

أ)رةهذهفىبهوإذا،آ-رفرءوتمع،اليومذاmفىأ-رىمرةوي!تليشتبك

نأو-د4لأة"موءىره3ة،بةوةموصىيسضصرخو،بشدةيستنبد

،!ؤصا!4أدتتلىير!افيوتقدءاثم،،1داالشروالئ!ةبمصدرهو:ئيلىاالإصر

بطبيه4ةإذا،ثنهى!النزاعينت!ى-ئبافرعولىيبطشأنفىوفكر

؟بىوءيريده!وصىأنويظنير!دقيمل،اظائنةا؟مانةالإِسرائلى

:-"صوباْعلىة!ر!
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حمهءوءلىل13و...3،شِبا!زفاقَتَلْتَزَةتُإكَأكاأنْأتر-ذ"

ةتلاكىهـومىءوأنوعلىوا،جمهياأقوماحمعحتى6صوة،أءلىإيثب.،

ةتلهكل1ر،تا:.وصىأنهع!وافلا،عنهبحثوناوكاةو،الأمسةة.ل

قيج،ينةالمدمنباظروجلهوينصح،يخبرهر-لإليهأسرعة،لهبرواوفى

...مديئاقياهفى!نخروجهولاكن،!ذهبأثنالىيدرىلاوهو

23ْ-51281أيضاالقصصسورةفىالهزةربثقول

رَخايئَفِجهاجَد5َوًأةلمِهَاءتغَف!زحِبىِْعَلىَيهَرَر11وَد-لَ"

شِيحَتِ"ءِقالذِىةَامنتَغَاثَهُ،ءذُوّهِاءِنوهَذَث-يحَتهٍمِنْاهَذَتجِلانِيَقه

كَللِءِناذ5ََقَالَ،ءَدَبزقًف!ىَى.وكَزَهُةوًص!دُوِّ.نا"ذِىاءَلىَ

ث!؟رّ،رّ،".

مبِين*ءضهِلعَدوإنهالشئيظانِ

ررءاله،وَإشهُ،لَاُزَ-ةلمىَر،لِىفَاكأفرْنَفىظَفتُإقرَبِّقَالَ

*بمُصِاز

لّلُخرِصئن*ظَ!-!رأأكُونَةَلمَنْء4أرورَمْتَيَارَبِّقَالَ

ثىبِالأهُاشةنْصَزالذِىاةَإذَ؟يَتَرَةثئِفاَظَقيِالَمدِفىسحَفَأَصهْ

مُبِين*ىّافًوِإئكَ:ىءُولهُقَالَ،قَيْصفرِخُهُ

يَاةو!ى:ظَلَإَّ-ماَعَدُؤهُوَبِالذِى!ظِشَأنْادَأرَأنْفَئا

زَ-؟*ونَأنإلأإنُْترِ-ررُ؟بِالأ.شِقَتَفتَْأئسًاتَقْتُلَنىكاأتُريدُأنْ

*)؟المُصْاِ-ينَ.نَتكونَأنو!اُتريدلمضِالأزفىجَئار2

ادَلأَإنيَاهُوصَىقَالَفَفَيالمَدِينةِأقهىَمِنْرَجُلوءاءَ

الئاعِ!ينَ!مِنَلَكَ:إفى!اخرُجْ،لقتُلوكَبكَيَأنَمِرُونَ
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،ين8َا!باو.مالة!نَ.لمجبئربِّ:،لَ،يترَة،بُظَءيممنهاء+رَ!

كا.الئ!بِهلا،و-بَفِيَهندِأنْرَ!لىعَسَىقَالَيَئَمدْتِفةابرتَوخهوئما

مديئ:أرضفىموصى

وفاس!ين-اطجازبين-و!،بئمَذ،تلقاءا&لامعليهمو!ىتوجه

يشربأو،ررقىجأنوأراد،مديئأهلمة"يستستىالذىالمأءإلىوصلولما

الأةوىالأسبة"4و،ثهمدوابهون:كثيرةجماعاتٍنافدويتواوطةأن-دو

اناس،والةثربالماءفيو-ندفيماخمواالماء،ءنصا3غنىودانتَذُامرأتينوو-رر

ن!ههضهنا!و،خكبيرثنابوأ:5َبتا-افأ،لمرأتيناءوءىفسأل..ناحمويتز

لهماوسقى،ءوءىفأثةؤ،!ؤلاءيهجر!كما،الماءعلىنهجمأنتطيعو!

لى!ربَ!:،ءلاشجرةظلقيتارتاحثم،أيصمهـوب:سوالله،صريح!

كاى!يرخيرإلى"منأقىلتَلما

بماقياهةأجاب!فألهما،عاد!ماغيرءلىبسرعةألمهماإلىالمرأتانورجت

لهليرلى،يمه:أجرهفنبحثالكبيركانالثيخالرجلكأن..-مهلقد

ءلىأءينقوىرجلذاكإذمدبئل51فىنيا3أنهكأ،البنتينبدل،يستىو

..نكأ..نكأو؟لهرضاعلىو،لالما

أبيها؟إلىقىءمرهإوصىابنهتهإءدىادكبيرالثيخأرسلطلكلع!

..أبماإلىء.!اموصىوجاء...كللماعلى،أجره،وليجز،ليشكره

...يترةبئفاخرج-اأنهويمفقصتهموصىوقص،لهالئميخوسكر،وتحدثا

نا-ةمن:الإكرامفىشه4اةمبا:فرصةخهزهاواالاكبير،الثيخالى-لفهفطمأ

..أخرىناءيةمنموعىاطمئنانوفى
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المالع!أمينقوىر--لعنتبحصُإنكأبتياالبننينإحدىو،لت

:لموءىجلا1فقأل...فا-تأجرهالأمينالةوىهووهذاه،لتستأبررالعرض

ظختر،رأيئهماوقد،البنتينهاتينإ-!دىتتزوجأنعليكأعرضإق

وتمموءىوأجاب..قيبكاعشراأوسنيئث16تأجرفىأنوالصداق

...الأجلينأىإلىمحهمبقو،الىواج

:28-28/23أيصاالقصص-ورةفىنحالىظل

هـنوَوَ-!دَ:ةُونَالئاسِءِنَأثةَءلمَيةِوَجَدَينمَذمَاءَدَوَرَإَ!اوَ!

ئ-ندىْقِىلاَ:؟لَتَا،ماخَطئ!ه،:قالَ،تَذردانِةَينِاعْسَ؟دُوبهِمُ

*كَبِيرٌشَيغوَألُونَا8عَاَازَيُصْدِرَ

ءِنإذأتَأنْزَلمَاقىإرَبِّفَقَالَأفألاإلىةوَذثم"،ةشَةَى

ذَقِير*خَير

ي!كَليَجْزِيد!وكَأبإنألَتْ،اشتِخاهعَلىتَم!شِىهُماإخداتهُنجَاءَ

قيقهلاَنالَ،افَمهَصَضَايهِوقَمنجَاءهُةَئا،لَنَاماصهَةَيتأنجرَ

اطألمينَءا11ءؤمِءِنَبرؤتَ

تَاثأ-تِمَنِخَيْرَإنكا:هُامشْأجِزبَتِأيَا:اُماإخدَلَتْفَا

*الأمِينُىاةوَا

زَأْ?قأنعَلىهاتَدينِابْنَقإخدَىأيِهحَكَأأنْيدُأرِلىإقال

أشُقأنْيدُارِومَا،صِندِكَعَشرًافِنانمَثتَفَإن،حِجَجثمَاقِ

الطالِحِينَ،مِنَشَاءَالنْهُإنْ-دُفىعَلَيكَسَ

http://al-maktabeh.com



-576-

عَلَى?دْوَانَةَلإَةَص+يتُينِالأ--!!اأوبنفَكَبَئنِىذَلِكَ؟ل

.،وَكيلنَقُولُماعَلىوَاكلْه"

:السلامعليه8!يباليسموصىصهر

إمم!افىورقها-الأءرافة-و؟فىيذكرنهبحىأالنْهفلأن-لاَأوأما

ا-تمرو95ألَايةابةدا?نا)-لامعليههـوحبدأم،المر-لمين!نعدداَ-7

-ومهإلى!ثمهبرسا!-اللْهذكر-ءث08الَاير4إلىالىوبا)ةالمر-لمينذكر

...ثمAmبالآيةثىثبذكروتم.،مدفية

.(95الاَية)"...:مِهةَإلىنُوحاَصَفةاأز)قَده"

.(65)كاالاَية...ودا5ًُأضَا!طدٍوالىلا

.(73)8،...صالحَاأظَ!؟!ودَلَالى،

)08(.،000،لِإَومِهظلَإذ"وَرُطَا

:قالأنإلى...(85)ة،...8ءَببمأخانُم!ديئوإلى،

كَذئواالذِيئَ،فيهَايضْنَوْ!لمْغأَنثصَيبَاكَذبُواائذِينَ،

.)29(.الخَاسِريئ!!ا!ثمُحَيب!

ونَصَحْثُرَبئرِ-،لاَتِأنجلَتمُلَفَذقَوْميَا،وقالَءَنْهُمْفَتَوَرى

.)39(!يةقَوءمكاَفِريئَعلىى%فسَيخفَ؟.لَمُ

وءصدهاقراءتهاوفى،كالَاقىنص!ا..كاملة%لاتع!ئ!روبد

حيث،السلامعايهماوثميبموصىبينالبحيدالبحديؤ-دءا

:المزةربتول
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؟،أ،مراءصوَا،اته،اْعهاءا!ام،ناإ!؟ا-ذْيمِن،ةءفىأزسَذ،وَمَا"

*نَءوشيَهامَلهُم.

أ،آهإءم!ةذَؤاوقَااءَةؤَ-كَّأاط-تَ،""-""411ِ-حنذ،بدئْم

يشنهرُونَ*لاَو!تَةًبَض!والسراهـةَأَخَذ"نااءالضر

الئهحَماءِ.ن؟برَ.؟نجَاَءنمِنملَت-ناائةوواآمَتُواىاقىُرَا!لَأأنلَوْو

*-بىنَ-!ااوُكاَبكلَا!َناخَذْفَأَبُواعَذصلاِنْاو،ضيالأرو

ئ!ونَ*ةاوَ!بَيَفت!تهمَْباْب!يَأأأناةُرَحىاه؟ل1ُأاأَمِنَ

يَلبَءُونَ*وَم،!ىةَأْ-تِيَهُميَا4أنالقُرَىأ.ذاصِنَاوَ

"سِرُونَاظ،ةَوْملم11إلأَاللهِءلأ-رَ-صأ.ناُفَلاَأاللهِءَغرَا"وةَأهأا

نَشاءلَو.أزأةإ13دَبَب.نءشَالأزونَ"يَرِبئَلأذِيَغدِأَ.أوَ

كأ":ءَ+ونَلا3ُ3َةةلحُوبهِمْعَلىَوأطهع،لُوبهـ3ْهـبئإ!أصَإْ

ئُم2رُسُدُ؟،تممُْلدْو،أفي،ص!ا!نكءَ!ةة!ىاة-رَىاتِلأْثَ

اللهةتطْبَلحُلاِثَعَذَ،قَي؟لُمِنبز!كذبِمالىيزسِ%اوا!ؤَ،؟بِا!لبَيمانَات

*8ال!ءةِرَيخاَقُ!بَ-لَى

.نَجسِةِ!ن،)أ?كرَ!،وَ-ذنْ.وَإ،،7ءهـن!لِأَغثرِنايذوما

آمالى:وبحمانهاللْهيةولثم

.،...و.لمَلإإ4َن5َةِرءوَإئبآيَات،صَىيروفَيدَ!ءِنبًث،ثئم"

تولىأنوود...7الأعراف-ورةن..49-30المشرالآياتهذهوكل

..يلطوبزءانو"ك!ا،نفعمماينصدعنبل؟يئمَذل51عنادلامعليهثه:ب

يمونأنقهلىيئىَدْ"رك:ا)--لمرمعايهشه:ب!ةا-.يىةلملأن-نياظأءاو

(..5اطدةثالفا-ةة-37)
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"سلامطيهشهءبوذهب،ءديئقلهالمكذبيناللْهطقيلما،كبرأثميخا

...مجةالأامحابإلى

التبير:كان...قومهو!ءديئمنث*يبكانولما

8517(.الأءراف-ورة)كا....ياقوم،ر؟!ث*يب!أفيءدْوإلى"

اءالثعرسورةفىالثه؟لةوء32،ءنلاوالأيتىأهلءني!نأ)عنهول

136761-1 WAةوء4عذلاثولوطءنالحدتثءةب:

،تَتقُونَألاَث+يئب!ُمْ،لَإذْ*-فِيَالُمرْانئي!ِأ!ابُ"بمَذبَ

...قومه!ولا،أ-وم:أنه3ريذوأ.،أمينرسوللمإق

!ا،بدأأكأامدين:نانم!شهليبسيدناعمالةلى؟نهد-ثالمًاأماو

...كهيراشيخًايكونأنقهلإليهاانتقلالتىوالأيكه

عافبوزدامدتنءنالمححيرَالجنوبإلىاشجراناعمتنبتغيفه،والأيمة

.،؟ثمِينَ!ارِدَفىفأَصنبَ-وا،؟والصيحة1،-فَةبارً،يئمدأملأدلْه

انرء8517-3*ْا!ءَسورةفىكا؟مَص4آصَنُواوالذيئثُ*ببًاائهو!بز

نه:-ب!؟ل-يثكا-93612،كبوتال!ةسورةفىوكا

الاَخرَالوم-واوارْافْهَااعبدُومِياقوفقالثُ+يبَا؟أظ!يخاَءَذوالى"

فَاْصْبَ!وا؟اؤ-ةَةفَاْضَذَتمئمُفَكذَئوهُ،مُفْسِديئَالأَزفىِفىاتَغثَزولا

كا.%اثمينَدَار!فى

:"1149هودسورةفىو؟

صا-تٍبِرَ"4آتَوُاينَالذِوثُصَيْباَتاتَجثءائْصلَاجَاءَوَلما،

كا.ثِمِينَجَا!يارِدِفىلَأعب-وا؟جىَ،ُالضظَدوُاائذِيئَوَأخَذَتِ
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،السلامعليهثمببدط!فلا،ور4الصاءنانرفقدكاالأثمحةأمحابأما

:091-185136اءالث+رلصورةفىورد؟ءأءدينءن3مإزانتقلأن.جمد

إيبشَرأتمًاو.ا-خرينَا"تأنْتَئ!اإقَالُوا"

8...ا-كاذبينَاأنفظنكَوإن.خْكُ،.

عمِه!ط/ومابَعُذَكاَن4َ!ا)ظ"!أ،يَوْمِعَذَابُفأخَذَ!نجوهُفَكَذ

كا.ءؤمنينَأعنرم؟نَومالآيةًذا-كَفىإن

الس!م،عاي!مالوطءتجدأيهارة؟نشهيبافلأن-راساوأ!ا

عليهماوطءنالحديثعةبدائممايمون،كا،القرَانقثميبءن.:ساطديث

،السلامعايهماإبراهيمزمنفىلوطوكان.،السلام

.".فرونبأربمةالأةلعلىريقذبزمانعنهمببدًاكانفةدموصىأما

:11198هود-ورةفى،مدبئ"لقومهنفسهثيب-يدةاجمول،ثم

أءتابَمامِفلُيُصِ!بمُأنلثِء،قىتحرِمَئملاَقَؤمياوً"

وُطٍقَؤُومًا؟ءَ!اعَءقَو.مَأو.اصُودٍقَؤمَأوْ،وحَقَؤمَ

.،بَ"يدضعُ

منأوردماكن،الطبرىالمفسربئشيخأوردهد-خامسًاوأما

،و*وبهد:ءخهمااللهرضىعباسبناالىنأتهىبم!ارواياتثلاث:الروايات.

!و،يثرون،أو،يثرى"هوواعمتأجرهادلامعديهموسىصاهرالذىأن،

.السلا!ءلميه،شبب"ا!مالىواياتهذهفىيرد.

صاهرالذىبأنالةولعاىالمفريئمن-داا)كثير-لالذىولهل

خالد،بن"قرةإلىبسند.الطبرىرواهما،ادلامعابهماهوشهيبءوصىناد-

ل!نهو،!وصىحبصاسصيب:ولونية":يةولالهمرىاطسنحممتمال3

،هسذٍبوءلماااط51صسهبى
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ليصىث*ءي!أنيؤكالىةنظرىقى،البءسىا!ننyالةولمذاأنمع

ة4عة)و":لهاةوذلكعلىصرىاها-ناطيسةدلو،ادلإ!ءىءإيهماءو-بصا

بستىفزحو-ينئذ:يرةولنهة-كأكاايرمضذء111أءل-يد:(بث*)أى

سيديرسلفويمإل،ءالىطتصدر-ئءالماسيدبة-اارأةظرأويمف،قبلالرعاة

..شى*4ببأنهئاينا)قاعلىودبذإثوهوا؟إبلىاوشاءهت،تان4ابنب111ء

عايه:الىدفىلهولونيرةأةةءح!مشهيبةومفلأت:ساد-اوأما

."كاص!ةررهـطكلاولى*

ا)رهطوأيئ؟11ءاعلىيتزاءم4بنتهابر-لو،رهـطلثبببمونةءف

"وءىهحم-اإءيرمحط-محتى؟يردلمرi.ت--أ-رهكلنيره-ثكهفثم)!؟إذاَ

كن.4يةا،وىلةا

ا!!-لهذاءن؟وا-!دةب!ه"يت!دثأالقرَانزلأن:إمساوأصا

صهيبيدعُأو،كاءلة-ةينءشر:ءةررهمو!ىءقامال!وادكبيراثثخا

...ااهـصالةتصإخفىنإياءالأ-طثبوهـو؟ارسا،يبلغهو!،اللْهإلىوعىج

-إخ!زبا!،دائماربهر-الةيه/أنءنبدلار-ولأى،الىَولأنمع

الس!نوصا-با،السجنفىوهوحتى،يز-فناسهليهـوهذالاتبليغا6دا"فرصة

:(21193-فيورةيهلغ)-و،ا)نرصةيثهز،يلرؤثأ!اثأوءنمنهانث-تةصر

.1.)كاااة!ارُاالؤا-بِىُاللْهُأمخيرٌةُونَء:ةربابٌأرأالسجنصهاحِبَى1"ير

:!صاالرتلةيهكيهه"،ءلمههـأrءو-وعر

:أ"سبحازةا)5رلبيةول

!ىابِص!آشًدِبِأَ!وَسَارَالأ--لَمُوسَىتَةىَةلَخاِ"

زث-لحآِاخًاأ-5َانَارأَثتلمآإرخاا:صلا"ثوالِأَ!-لِىِقَالَ،نَارًاالطورِ
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.،تَصمالُونء)هإثمُائارِا!نَ-ذوةٍأوْ،فِي-بَرٍتم،ء

.(12892القصصة,)fا

الذىالاْجلكلأزةد،ءوءىأنفىاتدَوواضح،-داءسجوالقرَان

لماوأنه...قئوجماا)ئلابنتهصداق!،ا)كبيرخالثمعءايهاتةقةدكان

إلىرا"يم..أَهلىإمويمى-اركاهص"جعشر،؟لالألط؟،الأصلانهءى

مصثما"سوةيهدوماعلىأحدةيهولهس،وءشا4َتفكانالمارولأن4ءهس

زوجه:بىارم،وأهلىسىءو-إص...يظثرماعلىالةار،،ما!ثتحلأوةار،

علىيد!مءثسلأىاليا-م:"قأطِايرةهونأو،ا)ةرجيئءطرون:وأ،لاده

...أخرىناءيةا!يمرا?نابردءقويستدف!ون،ناحيةءناطريقإ

شمأ:قا"%؟ببد!نراَهانارإلىهووسارع،امكثواهلىvظلموسىلأن

علىيجدأو.-ظفئونوبهايصط!نالنارمنةطمةأو،نارابهيثهلبةإس

L;النار JA،ثراأو-...

أنهربهفهةمى،لم+رة،وااسريهالةارم!أنإلىموصىذ!بaإة

شاطىءمننداءوسع،افربىابجازبوأنه،،ومأطالمةد،صكاباوادِ

.05الث-ءرةمنالياكةالهقحةفىالأيمنإوادى

البقحة:هذهوفى،أكان1هذامنلهالر!سالآبدءموسىحمع

ادِبِالوَإد!كَ،-لمَعَْنهْ،بل!بكَأنَازتإ""وسَىيا...،صع

!ىطُوً،ئةذَصَ

أناإلا"إلهَلاَالثهُأفَاإننِى5يو-ىَلِمَاُفَاشتىِخاخَترْتُكَأنَاوَ

،(،9-01112ط"-ورة).كالذِغرىِلاةَالم!أقِموَنىِبُدفَافي
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رَبَاهْهِ-ؤلهَاو"-ثحَانَوَءَنْالئارِفىكلَنبوركَأنُْ..."صح

."اطصِيمُيزُا)مَزِاللْهُأنَاإنهُ"وسىبَا*الحَاإكنَ

.(9و2781ال!-ورة)

كا.إيًنَالمَاريبءاللْهُنَجاإح!لىنوءَى+داأن..."ميلح

.(12803صالفص!مورة)

عَصَطىَ+ىَقَالَ؟،يَامُودهَىبيَبِيَه""لأىوَءَا،:سءثم

!ةىاخْرَلبارةيمَ،وَلِهَ،ءضًهىِعَلىبِ!،وأهشُ"عَاَءْ!ااتَوَكاٌ

ه،،-ذقَالَ*:مَى-ء"ي!!اذَةَإِهَانةَ،اأَ*ءَىمُوصلاوْقِم،أ:قَالَ

-ثَا،كَِصإلىيَدَكَواءمُمْ*الأولىَسِثرص!3،دسَضُمىِيدُهَاتَخَتوَلاَ

."ىأُخْرَ%لة!وءبُكأَ!رِصِنْئفْهَإءَثَخرُبخ

.(22-3.117عا4-ورة)

برأ.مُدْوَذ-،ن03ٌّ،كَأَت!!زُّآهارَذَفا؟ءَصَاكَوَأذقِ،:وصيم

المُر.س!رنَ*لَدى،ير،فُلاَإفىءَءغَألاَ.لاءُوءَى.إمةمتو؟ُ

-بم8رَغَة-ورٌفىةَإ،سءَُيئَ"-ثُنَابَد"لَثمَظأًئَ!إلاَّ

%دا!آِحْ-*و:فىغَيرِ،يْفهَاءَءِنْتخرجْفِىء".كَيَدَكَوأدْ%لْ

.(13-12701الدلة-وا)"...وَةوَ.!4َزِر.ءَو.نَإلى

وَلًى.-،ن.حم!،بمَأَتَ!نتز3آ!،رَقَلمصأ،ءمَهَاكَأذقِوَأن":سيمو

الآمِة!ن4َمِنَازَّكَقيف.وَلاَأقهلِ.،ءُوءَى:يى"هِ:وَاَهُأمُدْبرً

جَةأ-لمدالَيذواضتعُ!-وُءغَيرِبَصصا،مِنربمفيبي-فىيدَكَاسلأ!ا
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.،...وَءَلايهِةِزعَوْنَإلىئلثرَءِنْلمبرْه،فَانِةذَاذِلمثَ.اوهبِمِنَ

.(32و3?!28الة!ص)-ورة

اوسا،-:تائفىكيفبةا)-لامءإي!ماو"وصىءدبينءقارنة

الئه-إلىاأهلى؟ءتجردعنءدو-ارءم!اه!،وءمهبأءلا"وسىسار-ا

.ربالهوعدأسواستأ،ناراَءوسىاَنس-3

.اء-رضكارفىءسيتقرأعدوكان،اءرالص!فىتائهاءوءى-كان3

إلىوأسرع،هدىأوقبى،ثلمفسالةطرإلىءوءى-ار-4

ا"دى.كلممدا"دى

أن.وأراد،ب13اثاأوباصاكرلمه51إلىير-لحأنو"ى5أراد-5

.والكتاببالتو-"دالدةيايَهدىَ

ظعقد؟نةلةدممدوأءا،وتجردأءإ:لمثا-ص!:اوءىقيل-6

.دتزوإرالأخ"لى

هـطوىالمق!صبالوا،ىأكإ:لهةةيل،نهيم!ىءويمرفأ-7

.اء-صَلْىأنهوءرف،ءكانهفىا-ةةرفقدعدوأءا

.رالختامَموةعدوأءا،بكا-!ر"اوأ:سىاوقيل-8

كاها"الميناربالنْهاناإفى":اوءىقيل9-

.،إكرباأاةش":لحهدقيلو

.اقرأ:لحمدوةيل،-!)ولماخ!ا-:إوصىةيل-01

آنهالقُر.ىءَقُرِلاااذَو،:أ!ماتوالإِالاَ!:الاسماعءردقوفو

...،ف!ةوُاوألهُافاشتمِهُو
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:والاتهاعالا-!ماع:ذلكوفوق

اللْهُ،دَاُم5َُبنَالذِلَة+كَاوأ-خَة،ثهُونَةَءَا)ةَوْلَشْتَمِهُونَ،الذِيئَ

.(91813الىعس-ورة).كاالأنهابَلُوااواَئكَُمْوَأ

.،،وَأطتْ،صَحِ:لُواوقَا":والماإء"أ-حا:ذلاثوفوق

.ح،مه11والوءىوا"فمأضمءاا:ذلكوفوق

وا)ةه)يغ.اطةظ:ذلاثفوقو

.اءةلهرباسثا)ء-يموالأمر...ادصةوقو

اللْهصهلىءدكانفىقد،،الهداءثارفءلى1)-لإمعا؟4مولهىفاكماكان

ية.الغا؟الفىوسلمعا؟

؟ثبايدفىاادخالإوأءَهـا(او!:ادلإم,0عاإولىإمجزةاإنثم

ءفرةتة.يةمادءهجزة-لةصالىاءيرو!ا-

!و؟؟انالقرَ":سالةلىانةسقةمو-إ؟عاث،اللْهصلىءدء+جزةأما

.لةوخاء"طوصء"ر

اط.أَنةقدءدأءا،وأُيهَقبمدبر(وووىاله!هامِنحافقدوموءى

وطأةءنذلاثكانفإ؟ط،دثروفىأوزءِّلموفىظلو)ك!...وامتلأوناقش

:اةولانةلومنلمينulلجيعالثاء،الحظىوالمسئولية،الهامةالاْماز،

..كا.ثقِيلا.ةَؤلاَعا+يخكَ،انا-ضُذفَ

اللهنعؤفقدكدأما،المحجزةات!العلىألعزةرببهدرّةدومويصى

له:ةقال...المجنرةقراءةلمه

...،الأكرًمبُئَوَرَاقرأ،

أنهاعلىرآهايكنكااتَمَى-مةفإذًا5أ)ةاهالماءوسىء!اإنثم
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قرَانا،اقرآنارأىفةدءدأءاكاهتانّتمتزعأنهارآها،إل،-:ة

.ةرآةاالقرآنوقرأ

5(ةعداتيمأما،تنفدأوتُهدّأنو؟*ن؟ا)يدوال!صاعوسىاتويم

،ةفد.ولا،تحدولا،صىت!لاوهى؟والأعوانا)ئرآن%لات

ت!ا:ءوصىوءوفلموءىالنْهإرات

.والهد،ا)5!اءلىموءىالمزةرببَدرّ

فالحصا،،رَبكَءِنْهانانبُرْازلم!ةَذَدا:لهالقصصرة-4فىوظل

:71221ل!اة-ورفىءحمها!آلنه-:حا"ة31و،ن!هابرأيدوا،نهاير

.،وَةَومهزِ:عَونإى%لات"صعْفَى"

.أ-هـى"آيئءوسُيْرء!!يضاجتخْرُلا:اهـيىاظلءن،طه!ورةسفىو

ة.يهون؟ىالأضِالاَية!اهدوا،%لاتفحأ.يىواالمصاجموعأنبماث

..%إتثمانُو"دهاالهصافى

بينمة"ورلفرقباو،اظارقالدنيا.لالسحرأحلمم،وفرعونسحرةهذايؤكدو

:أصدوالماالشديدلهقابباهددما1افرعونظلوا..القاصاو%لات4صةإظلق

تلقفطةةموصىءصاإلاّيرواكااوارونوها"وصىبر،لمين1أه1ببرإمنا،لى"

:لفرعونظلوا...!هكاوتهودكا،وعصي!ع!-بالموتلتنع،ياْؤكونعا

.،3حَاءَتنَالم!ارَث،ئِياتِئا%انإلأمِثاتمْةِموما"

المين.%داتجموعاله!افق،ةمطالهصاق؟ءتهمنماإربهموإدات

%دة.ص،وهىفيهاالسا"مةالحقيقيةالأزنو،%دة:ءيةوهى"يهاالمبههـةاطقيةية

ةبمهاوةيبتاعوالىور،يزدردوالفم،يذيبوالمماباتاْكلالأ-نانو"ثانية

..إلةتكونأنيمكنهذ.!نواء!ةوكل...تهفمامدةا،00ألاسان
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جموعأنالمهمولكن..الَايةبابفىوأد-لمنهاأقوىغيرهاوقديهون

...ياتالَابقيةاله!اففى،%لةوحدهاوا)ثد!%لالَ!نسع:والهدالهصا

،فرءونإلىموصىإلاتسؤكنفلم...والةثل،والجراد،الدمأما

...لمقوما!ط"ب%لاتإنماكانتو

سأله:لماالهزةربعلىردموءىأيخقي

وَأهسقعَلَه!،وفَيؤُأعَصَاىَىَلَة*.وءَىايا"لفثَِبيَهِينكَوَءَا"

.(07139-18طه)-ورة.،اخرَىمارَبُرِ؟!اوَلِىَذَنَصىعَلىَبِهَا

لاوكان،باظطاب-لمذذءوصىوإن،إولابلجواباهذافىإن:قالوا

...الجوابفىةقطء!اهى:يقولأني!فى

منبدلايل،اةواءدواييسالمقاانالقرَفئضرمأنيصحلا..لا:قلت

الحوابيتمأ،ءمما!ى،ءوءى،للوواعد،لأنهوالةييسإقااءنهنست!دأن

ةإ"س،ء!ماأنهـاثءلماللْهأنثءلمءوصىلأن،ءطلةا-وابهناكيكنأال

،اله!اهذهمصردرءنسألهاللهأن:موصىفهمولهذا،اع!ثاعناسؤالا

الخلقمقأحدأأنأو،لهملكٌ!رهل

ف!ن؟لهائدهافوو"االهئص-!!ءنفتحرعانهعذلك-بحالهيسأَثمو

أحدلهيهط!اأ،و-ررهلهصلاْث5ىالهصاهـذهأن:السلامعليهءوسىاب-و

،"عصاىَهى:،ل!

وأهش،عاجممانوعأُألا:لظ؟4!هافهماتمر"وسىفذكر؟"!!اخصابينثم

.،...أخرىمآربةلميهاولى،غنىعلىبها

قيصل)ئكاا،قهلمنوءى5!اتمرةئمأ-رى-صاثصاهْهإلىةة1ا

الطريقذلمثفىويهون4فه!ابهـاالماءكضربغ،حيةإلىانةلإبهابحدءخمهأ

...الماءمنهةءتفجربهاالحجر5ضرلبثمافناء،مناكجى
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لمقاييىالقرآننخضعأنتءحزلا؟الهلىإءقيفهمأنيرباوهكل

.والأدباءا)ءلماءكلمة،يعمتمدأنيرببل،البلغاء

.إشاءلماالفعالو5وحدهوتحالىسبحانهواللْه

:و!رونوهامانفرعونإلىءوصىإرسال

824-03314غافرسورةفىالهزةربيئول

وهَامَادفِرْعَؤنَالَى"مُبِينٍوَسهلملطَانتِنَابِاَياى:واوْسَدْنالَةَدْ:"

كا.اصثذيمَ-احرٌلُواوقًا،ونَوَقَارُ

إتحالى:النْهيقولء.-91393الهةبموت-ورةوفى

بِالبَيِّه،تِءُوصَى-،ءَمولَةد،وهَا!انَؤِرْعَؤنَوَوَظَرُونَ"

أخىَ-ذْنَا"ةَمحُلاً*سَا"يِن3َ،نواوَ"االأرْضِئفَا-ئتَ!ثَرُوا

كا....بِذَذبهِ

آمنأنأسرعوما،ءلميم--ئارِكللموسىبممافةدوهامانفرءونأَءا

ثارو،ومارونrوrربئء،ايخاالهاربتياإ-ادممااأوُرلما-ادحرة

:ادحرةلهةةال،توخيىوبوءضه،وءددفرءون

ربنَاأجَاءَتنَاإثارَ"ةَ،ااتِآتَ!اأنْإلأَفاصِةَنْؤِمُوَمَا!

.(261!7الأءرافسورة).كاشدينَزَ؟أث،وَ،صَبرأ!طَية،أةرِغْ

..ء-تةلإلىعتابيحتاج:ا-ءرةاوءوسىبينوالموقف

:4الَاتبالىسّرفىأعريماالةرآتفىءوضحذيثوبةصي!ل

الشعراءوفى،76-01751شيووفى،269-17701افالأءرفى

6212*-521.

فرعون.نوءوضهما،السلامعليهىأدوءىحهاروناللْهإر-الأنكا
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،46-01424غاةر-ورةوفى،ا-ورا5-ذهفىءة-ل...امان5و

ها..وغممهر..الةمرو،وافل،اءالإصرو،تزطوالةا،ف-رالى،4ط:صورةفىثم

.ولهىبينء"بوالىفىةشةالمظئلاث:ة،"ترّايهإألفتأنأ"مبوالذى

جاءماذلاثو!ن،أخرىنا-مةمنوهاءانفم.ءونو"ين،4نا-ة!نوهارون

لظ؟كاوهامانإفرءوقونار5وصوسىظل:55-48ا02طه-ورةفى

:القرآنفىالهزةرب

ولى،وَكذ،بَءَتعَلىا)*ذَابَأنا-،ااوَعأَقَفْا،"

-أقَهُ،ءَكأكلأتطَىالذِىجنارَ:قَالَ"مُودهَىثَأ،بكاَرَؤَنْهَ!لَ

،5َ-دىثم

ء!لِ،لا،ب4ضأبمِبئرَء:دَصِ)ئمُم،إي!ولَى؟"قَالَونَا)ة"،لُقَالَؤ،

زِثمَ،دَ؟3ْوَيصَكَثَءَ!دأضَالأزإَ-ملمجَهَلَالذِى-لَنهسَلاَوَلىرَ

،تٍن5َِْأزْوَاج!بِهِةَأَ:رَ:ةَ،مَاءالسما.:تَوأزلَ،سُبُء

لِأولىِلاَيَاتٍذَلمثَفِىءالث:أ.ت،ء3َُ.وَارعَؤا*كُراشَتَّى

آَ،رَة--لحُْفُيرِْءِةم،ْوَ،أْزهِثدُفي!،ُوَ،،كُئمخَلَهمِنْم!ءالن!غىَ

...،ىأخْرَ

:28-23126الشعراء-ورةفىجاءومما

مىِوالأرالئتدَاتَرفيقَالَ،اَينَالحَاَرَبُّوَمَا:فِرهعؤنُقَالَ،

دهكُتتُم.كلُوةِخِينَ"انلَيت،مَاماوً

ت!نتَىُون8َألاَحَو.لَهُلِمن،لَ
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الأؤاِ!ن8َآباؤِ-3ًوَرَبفىرَفعقَالَ

دهبخنُونواءيخ.إأر.-لِالذِىرَ-ولمُءاممةظَل

."ذقِيئونَعُةتُمْإلق،"ينةَلممَاوَاَ*رَبِوَاا،شرِق-رَصبقَال

ةوة:م!تتهيئ،ءمص-ةلمض،درا-اتإلى-انيرظالنصهانو!ذان

والموف،الحازمالا!نوالةول،فىاسةخهاواطجةوكلق،ر-!اوظالدءوة

...الجازمإ-جنأ

إءساةبل:بنىطواءف

اةالى:اا)ة-وعلما؟ئفاصاو"لإثإلىاء:!إءمر،كأصّملمنةأنجك

وكلوصى،،يو-تل!؟اللْهر-لوم،راةا!3ءخمطاءنجة-9

...يمصبناء"-ىي!والى،يحيىو،ياكرزو،و-إ؟ن،داوود،ومرون

ر-لإكنصةفرقولا،بهمةؤءق-يص!و!ؤلاء...اللْهاتصهلمو-?م3عايم

...عن!نيلألkإ-وإكباربمانةحدثو،وبيخ!نماالْه

إكلو،اللْهرسلص!يؤءةونالذين:الؤءةونمءخ!مطا+نجة-2

..هواطواريونبنيا.كن7مرأسوعلى،"نرئونَولا،اللْهكتب

،ننوالممو،ونةرال!،نالمةحرفووم:نإسةوالةممنه!ائفةطا-3

،عنرونالأمإن!م،فيممالزةربظلالذيئآو!هؤلاء...المة-ررون

-بحانه:ةولهفى

أؤْكِلنونَا"نْمُ-م!ُغخيراَ)كاَنَأ!لمَابِاأدةلُنً%رَنَؤ...،

.(13011عرانآل-ورة).((%--ةونَأاوَأغشًَ
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:(إءمرائيل؟ى)ءوصىفوممن!!رون

علىبالعلمفطىاوالماللملالهاللهأءدهوقد،ءوصىقوممنرون3إن

ايه،إالمه،دنيلونحو!الذءبصناعةعلم،ةومهعلىبالمالوطنى،لمدنه

علىوىيةلا،دارهخأخزا"تهمفاغكانتحتى،كترالأموالمننجهح

وبدل،نجرَ:يشكزأنبدلوا!نه،اوجالمنا)فوىأ!كثيرادA.ااحملها

وقدس،الذهبءبدَ:الآخرةنسىو،الدفياوأفد،كنر:يؤمنأن

فى.والظ،والناس،اكأع:واثمترىوباع،وا!ع!ديس

مالههووإنماف"ءندمنيىسالمالأن:أناةفىقومهبمضنصحه

نأ:وكلقرفقفىنص!وه؟،النْهعباد؟تن!ىألافيجب،أياهالئْهآناه:+افْه

...الآخرةفىالحقوالنهلميماطقوالجزاءاطقالحسابوأن،زائلةأنيةادنيا

يضل،ولانومولا-نةتأخذهلا،المزةرباطْهأنإلى،بقوةفتوهثم

المتجبرينيتركولا،المضدينيحبلانهسبحاوأفه،يههللاأمهلمهما.وأنه

...المنحرفين/المناكربن

رتهم،عبممنءظهماعلىواعتمد،بالإنمالهزة:أخذتهرون3ولكن

جممهاوبستطيع،الأموالهذ.جمعإْ"و،ل،الملماللهتامآواديئ4بالنامحين

افْه،دونمنوأعوافماأنصارألهأنأملهظيبةوظن،علممنعندهبما-وأكئر

..افْهياْخذهمايممتردب!4!وأنه

قومهوانقسم،عنيهموطتى،ء!همفاعرضقومهءنالمؤمنوننصحه

مثلأ؟ثمنواوفدالدنياالحهاةبريدونالذينمفريق:فريقينإلى-ولهمن

وتوخ!وااتجه!.اوقد،انوالإ؟اطةيقلمالهالفْهآتامالذبئم-وفريق

بدار.وبهائهلحضف،الأرضفىاوفسادَلُموأنمادىولاكنه،الآصرةإلى
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أروعوتn1'-28761الة!صسورةمنولنقرأ..الأرضزه،صش

...؟واح!"نَالقطتصص

مِنَوآتَيننَاهُ.،ءَلَميْهئمزَبَغَىءُوصىمِةَوْمِنْ؟نَقَارُونَإن"

:لمولُقَؤ،ُ!الإ!هِا)ةُؤأزلى4ِ)"نرهـبِا)-صْهتِحَه"مً!اإنماأعُنُوزِآ

الآ-رةَالد"اراللْهُأتَاكَفِيما*وانجغِا)فَر-ينَيحِبلَاُاللْهَإلط:تَةْرخْلأ

تخوَ!،إَلينكَالتهُكاَأءْ-نَوأ،:نَ،نيَا2صِنَالاةَ!ىِ"ءَكتدسَوَ!

اأف"!بن8يرصثلاُاطهَإنْفىِالأزفِى!الفًادَ

بمفلَدقَدْاللْهَأن"يَ!لملَمْأوَ،)عِهدِْى%عَلى4ُأوقِقيُنماإ:قَالى

ي!نأَكولَا11إَشوَاغ!رُقُؤةَمِثهُأثىَد2ءَنُْهوَ،نِالقُرُءِنَقَنا4ِ-مِنْ

8مُوَنالجرِنُوبهِمُذُءَنه

الذتيا:اطياةَيُرِيدُونَالذِيئَقَال،زِينَتِهِكققَؤمِهِعَلىذرجَ

يئائذِوتال"عَظيمحَنمالَذُوإنة،قَارُون"أوقِىَمَاثِنَل)ةطَلَيْتَيَا

اِحما،صالَوكلآمىتِنخَيرالنْهثوابُ:ريخلَم"ْ:الحِلم؟أُرتُوا

برُونَ*المئاإلأ"لمَةصاهالاطوَ

مِنْنَةيَنهُشوفِئةِ!نْلَهُؤ-اكان،فىَالأزلموبدَارِبه،تًفيْخأ

المنتصِريئ8َمِنَ!نَوَماالثهِ!دُونِ

الى"زْ!إضُطُالئْهويئخَنَّلُونَ"لموثىبر،الأنهُيمتممؤْاالذِينوأ!فبح

،بِناَلخَسَفَالنْه"عَاينامَنلَوْلاأن،وَيَةذِرُعبادِهِصماهـمِن2لمن

.،ال!فرُونَيفلِحُلاَُ.وفيخَنهُ
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:وهارونلموءمحأقلاإسرةكأاهت

اث:!د،ووآنوع،ايممإاكْلرسو،لوسىإسرا!تلبنىإيذاءت!كررلفد

البحر:بهبمجاوزأنطظهَمن

ونَ؟ةُ-"مَةَولى-و.ااأَالبَضرَذل!"اسْرَابِإئَأَ،ت،وَزؤة:تمالىتمال

إؤ-3ُقَالَ!-9يىاَ!ثنمأممح!،إا،أفي*ل.شَءُو،قَاوا،!ثمأعننَاًمءلَى

.13817(الأعراف)-ورةكاىئون3َبرةو.م

لله:اإ!إم،يىءوهووءة"واو!ى!ر،هرردوهو.وصىاءثةوأنإمدو

.".."اصث،ةَ،ثدِامِن.َوَ-لجة،ةَأْأنْتج:لِت4ْ!وذَيئ،قَالُوا"

1الأعرافرةسو) 92/ v).

بهينأراطْهكاواءده؟قيقربويتهبد،4إرءيقاتالىءوعىذ!بأنولم

:الأءرافسورةفىسهحانها،زة1رب،لكا:؟ثةوراةالألواحليتلتىلي!ة

ح!"رَمهقاثفىصتَمشْرٍاوأتمتْاهَالَهلْةًذِينَ"لاَصُوصَىنااءدْوَوَ،

ا!لمِحْ،وَقَو.ىِفىاءولةئِ:4َ!رُونَلأيرمُوصَىوَ،لَ،لَت،"ب!كنَأرْ

.!*بنثدإا-بِيلؤَتبعْلاَو

،...ارر%ولهُ--دًابِمضلأ-لِمي!،ا"نبةددمِن.و!ىمُةَوتخذَوا"

"ِنخَمافىتثوفىور،قالَآ-ف!،نَثَ!ةَوْء4ِِإلىىءُووَلمَّار-خ"

-برُر"هُأبم"31!برَواخَذَ،الأَلوَاحَوأنَقَأثنمْرَأءرَجَمِلتنمأبئدِى

أُثنهمِتةلَإَ،كأ-ة:لموو؟دُوافِىا-ْتفت-"والةومَإنكاأم"قاقالَ،اَءؤإ

."الظَّالمينماةواخًتَجْطكِأوَلاَ،اءَالأءذَبَ
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المفهلالضالافاسقالسا-ر:،أثاصىّا،هوالمجللهمعمنعوالذى

امهوفيوفهمبآياتيذكر!ءوصىأخذثم،"هارون"محميفلحوأ،فأظهم

ء.وفسوقهم،بهدموُغيهمفىيمادونوم،اللْهبطشَوينذرم،الْهعةابمن

له:وقالوا،تاللالةلبهمطالما،موسىوعلى،افْهعلىتدرراحتى

كا!قاءرِرُون!!ناإئافةا-لإَوَرَبكارتفاذْهَبْ..."

5(2415ئدةالماورةَ)

لهبم:موءىيدع!الذآياتوالتثمِ

ءيبت؟إةمَربِأمر!وَ،!لة!!يىِقِ!3زَوءِن.ابلَاللْهلمنجَرَو

حَلَىي!-رازدادواةَ،ءإيَ!3دورث!طَّمةَإلو-"!ذبَقرَةِمِنبِبررة

:ء،3"+زةربظل.كا.ةلموبهغفىةالقثوَادَتدَوازْ،يِهِمْخزْ

%!اتِهِوَئرِيمُالمَؤتا!هُيُك!فيبِبَتلمضِهَاكَذَلاِثَاضرِيوهُ!اتج"

كاطِبَارَهِفَهِىَذَلِكَبَمنىِءِنْةَ-لموبمُقَسَتْغ!نَه"-لونَامذئمْ

.(،7-73!2البقرة-ورة).كا...ةَنوةًأشَذأوْ

ءلىيا-ر...التيهفىعاتأنه"لحءرونبةورلءوءىاضهـموالةد-ئ

.الأنبياءو!نلبل،الأبرياءا!امفىطداتهم

:صلوعزاللْهفىالمنكرةوالهمأة

..وظيم!ث"!يماةولاائهءلى،وا!همةإ،اللهعلىبق"ساتررمفوقوآ

حهمياوءإد،31وه!،زههر!3!وأما،ةةيرلأنهعليهمقدرلاافْهإنألوا

:وتةلدسئهالىظل،الأغفو،الأةدرأغميقولونوونيخجر

،،هأغْضِ،فَيقهيراللهَإناقَالُىِالذيئَةَوْلَالنْهُحَمِعَلقَدْث!

(...اطديثةالهإسفة-38)
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ابَعَذَاذُوقُووَنَقُولُ،حَقِبِتَيْرِالأنبياءَلجهُمُةَ،ولواظَمَاكأةُبُ-تَ

.(31181ان!ولآ-ورة).،يقَاررَضَ

،..ظَلملوابماصواوَإُ،فيِأيدِغاث،ءَخْ!لةالئهِيَدُود11ُ!3و،)مت،

.(5641المائدة)-ورة

يقادإفىارموَاشتِمر،والفغن،وَالهوانالذلة:3علإالنْهوهاكذاعتبَ

ولمطفىءاللهُلمتجز!مْش،لوقِدونفىقطوَ)محِنًهُم...الحرْبِوَالفِتنةفار

عنهم.ادزةربيةول:إفسادموير؟طُ،نارم

ةدَُواأوْعُأ-ا4الةيا."بَوْمإلىابَغضهَاءَاوالمَداوَةَبنإَ،3نفَ:يَاَ.وَأ..،

ث-2!واللْهُفًاداَا!زضِفىولَت-ؤنَاللهُأطصأهالاخَزبِنَارأ

.(6415ئدةالما-ورة)."المُتِدصئَ

موصى:د)مناعراءثل"ىمنالملأ

الو-يد،والمقياسفيهمالماكإلىيئطلمونأذينا،كبراؤمسادتهموالملأ:م

...قبللأنهم؟ألمث!يطانو،ءبيدهخهملأ،المالهولهم

وصلواوما!أءورابحثوواقيهمو،موصىبحدمنئيلابنىا-رءنالملأاهذ

يمنأونةم!لهمق!ونأنوأرادوا،وهونوذلةيقوتفرتشة!يتمناليه

يقاتلونحميفول!ن،القتالممطواحدةو-.لمةعلىاوأ؟مو،لمجتمحونبه

يطلبماراأنحيإلايجدواةلمم..أمتردونخاثوأض!ازعون!توأشتاتوم

فةال،يلنفونربما-ولهومن،يقابرنبهءَإ-ء31يهينأننبيهممن

عاءيمبحثتولو..قيبهواأنو؟-ثىالنةوسصءأف-كاءإنمةيهملهم

المقتعدعةيحق،تتخاذلواأنأخثى:اقتالاعلبعووجبمدكا
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.مه"وبالقضالبالملكوطالبواالشجاء،وأظهروا،نبيمعلىفثاروا..،انسا"و

مناثلمقهوأنوبدل،ماكاطالوتلمثاقداللْهأننبيهملهم،ل

ونريؤنذاأ-ذوو،دوةمناقوتفرو،عنهاضهووأعر،عليهتمردوا:له-حمو

اتندراذا5وراءلمجىقونو!،أهالالأ!!مبدلالأنه،ةيهممالهلةلة4علإ

والخلتىالنذمىرضههف!م،رهموخوجبنَمم

الرائدةوالفيادة،الصاط"اسبادةوانجكإاآنّإلى:ا!ممنإيهمودءن

:ثلاثر!فئعلىت!زقيإ.؟ا؟/الناجحة

...ادداد؟نحويوفىقالذىوءدهفهـوالناصرالةوىبالنْهلَصالالا-9

عاطليما-ير،الةة-ىوالتط!بريةالخلة4التزيمعلىالمهىالنافعالهأ-2

وتدبير.تو%يهو-سن،إصيرتخماطعن،ال*ميرإلى

لت!.ل؟"أءلىوااظلهيةالصء"إمد،ا؟!ءيةا)!-"فىأبىولا-3

؟تثاء.نالكاوؤلىاللْهأننبيم!3إثنفةفىو(-جمىاَ...إ"المسؤوأعباء

منهإرادةرءلىا.،،إترا"اقدلا-!،ق...يشاءبماسبحاةءنهءلمعلى

...اءليماحالوا:سبحانهو!وفهى!مافىنصلقد،-بحانه

ةفىصنوكانكاثهابداوودو،ئيايةالإسراادثاطوهذه؟نتوقد

ود،ودا،النْهقفا،وةةلهفىتحاتلظو،و"ةدهطاوتءلحبواحارالذثن،االل

برا!ةولم!تدبربئخاثمينوانقف...والر-ا!النبوةئماط-؟مةوالكا

:252إلى246ءنالَاياتالبقرة-ورةق،الحالمين

اَلمُ)ةَىاظَزَاذءُوءَى؟بَهدَمِنءِياساَاشإ،فِمِنهَاَلاالَى!تَرَأأل!

القهِ!الُكأمْ!،بإنكأعَصيختمْاللْهظلَهلْءلِ-فىسَ؟نُة،،لْءَدكاً)نَاابْهَثْ

!.ا!ة،،وأنايارِدِ،!نْاضر:الئاوةَذفىيبيا!ِالَة،للىَ:،ألا"ُ،وظلواتِ!اتقَاالأُ

اللهعَاليمبالماألمِينَ!هش!مويِىلاً!لأَةااتَوَلَّوْلتِتَاذْعَاهـثمُابقَفاعُ
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يَكونأفى؟ممَالوُا،مَلِ!ط،لوُتد،ُْبَهَثًةذَاالْهَاننَبِي!كمُلَهُنموأَلَ

ائهإنظَلَ؟المَالمِنَسَمةًوَأُيؤتَبالُمأثمِنْهُأحَقُّوفيقُعَلبتالمؤثلهُ

شًافىمَنمذ!يؤْقىُوالجسيوارًْالهِبرِفىبسطةَادَهُوزَعلَينئماصنطَةَاهُ

...ءءقَيوَاسِصعٌوانه

:اسلاماعليمءاو-لميمانداوود

جيشفىالمؤت"أفلإلةالاإةاقلةمعاشابوهو،داوودحاربودقد

:جالوتالمتجبرصد،طارت

مِمًاوَءف!4لماطِكةَوَالْاثَامْهُآلاهُوَ،جَارتَدَاوُودُ.،.وةَتلَ"

.؟35112البقرةسورة).كا...بشاءلم

اوقينالاليْروهـثطِقَاعَتَمننَاالهاسُيهاأياوقالَوداودَمئليمانُثَرِوَوَ"

.(16127انمل-ورة).،المُبِين"فىَضنلُلهُوَاهذإنثَىه!نْكا

صليمانواصم،عصة16يماع!االقرَانق،داوودَ"3اكرلقدذو

يم،الكراًنالقرسورءن-ورسبعفى،محاتكررأو،صة71ادلامءإي!ها

.وص،-باْو،واكل،نبباءوالأ،أماموالأ،الاساءو،ابقرةاهى

..الإِصراء،والمائدة:هما-ورتينفىالسلامعايهداوودذكزنفردوا

خاصءؤلفإلىيحاج:يمينا!كراالملينالرسولينهذيئمنوكل

هو:الآنسربح!ا."إنثليرأنيجبالذىولكن

لهنهم؟دخهموأنه،إسراءئل.لنىءنالسلامعاث"داوودب!ءو-ا

فيا)ضاأهواءواتبوا،دين!مفىغلَؤا3لأ؟السلامعليهمريمابنعيم

وكرروا،إليهماللْهمواةيقكلونةضوا،رح!مر-لوء!وا،قبل!ثم
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ءنلالؤمنينعداوةأثرروأن!م،اتافكرعنيقناهونلاوم،لملاعتداءات

ا-الميمان:اربءخ!3"وليئ:ادءفريتَوئونَالدائم3؟بةوم،ألمشر3ين

"ُواا"وَلاَ،قاطغَيْرَيهعُدَفىآَخاوُالااكةاب1َأده؟ا!تَا!ك"

السئبِيل!اءِسوَعنااكَثيِرا،وضلووأضَفوقَهلُمِنضَلاقَذقَوْماءَأهْوَ

ننِعَييمظهـفِهائَرَائِبلَعَلىلِسَانِدَاوُودَوَعِإ!مَىا"نْكَفَرُوابنَائذِلُحِنَ

تًرُ.رسُنا3ءَنْاطنَماهَوْنَلأَالُو!"ونَيَحْةدَلُواو!عَصَوْابِمَاذَلِك

،كَنَرُواينَادأؤنَيَتَوَمِنهُئمكاَثِيرأىشًهلَمةهَلموُنَمَماكانُوا)ء!سَ

امَذَابِاوفى،ءرَرَين!3اللْهُ--طأنأتةسُيُمْالُئمتقَدكامالَبِثشَ

إ)بَ:لَا.فئِومَافِيَوالثامْهإِاؤ.ءِنُونَكا.دواولَؤ"-،لِدُونَ!

أشداضَمدَل!،فاسِةُونَمِنْهُمْ!راَبمَرلكِن،لِي،ءَأوْقيذُومْأءَا

.،...أثْرَكُواينَأذِواالب7َودَ:آصَفُوايئَئمذِاوةَعَدَالئاسِ

.(82-7715ئدةإ11عمورة)

ولإجرامسفاعاعمليمانإنجابهقصةداوودعلىافيلميونالإءسد!-2

)قصةا!اسيرمنكثيرفىسةالمدصوالإسرا!يلياتهذهوتو-د،وظيرمجىرء

بنساهكان99الاكاجو؟و-ل...ود*اوعلىالهرابتمورواالذيئلخصما

كل--يسوتدبيرلما-رامفا"تال،المائةأنيملأرادثمقئوج!نقدداوو!

ممايندى..أجمثاشاالمرأةزوج4لأأ؟-،شهفى؟ئدلأءإصبالقهَلاخخاصا

واضحبرضوحءذكورةالة!،هذه44،حةأنءلح...البشريةجبينلمه

نأتؤكدو،%الكرالنبىذا8والطهرالبراءةتوْكد:يما!كماالقرَانفى

يقينفركانالخمهذاوأن،البشرمنالخصمعمالخممأن،:والنحاجسولماج
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غم+علىتشار؟؟ثريكينمنشريكِمعفرلميئكانكلوأن،إصرائيبرفمن

أتأراد99ا)0عاحبوأن،قطواحدةنجةلالىوالظنم!994ا-دلاو

يحت!نداوودالىأصرعا،وأنهمائةالمافىاحدالهصاحب4حصعلىبا)ةرةيجور

اسلام1عايهداوورحموقد،للْهيتعبدوإصلىوهو،ادابسورا)يه،ونساةوإ

الَاخر،علىامن!5واحديرهشأن!حلاا)!ئركاءأن:ع!جمهلبشصهـيةيقَفَد؟!ُ

أنهيصحلا!"اثة11فىوذ*ين-تءْا99ْامثرك!افى4أ!"وركان

صاحبفى-ئةالمافى-واحد.ا1ْ-صةثإولوالأةلالنصيب-بصايماح

القصة:هذهفى4سبحاةوله!:القاءدةوهذ.،الأكبرالنصيب

بحْضِ؟دَلىبَغضحُمنُم!يبْغِىالخُاطَاءِص!َكَثيرأوإن..5،

.؟...!ا!وقَليماالص!الحاتِاَمنُواوصَ!لواأذِيئاإلا"

.(03-17138صرةس)

اللْهءت4ههكانسا؟نأن!و:الآنءإ"،أؤءدأنأحمثالذىو

أنيصحلاوالمنة،ءِئةاللْهمنرا"بة،برلهلانصالهلهت!ريم!،لداوود

...محصومةيِّداوودأنعنفضهلاً،شكأوريبٍأوانحرافأىيداخِلها

ألسنتهم(يقطع-ب!ا!وائه.الإسرائعلىوالدس..الإِسرا"يلىاظاقول!نه

سبحانه:يقولو

".أوًابٌإئهُالصَبْدُ-لمَيمانَِنمْمَلِدَاوُدَ"وَوءً:نَا

.(13803ص-ورة)

يسبحنالجبالممهوسخَّر،الزبوراللْهآتاهالس!لامعابدداوُأن-3

إيذاءع!الصبرفىاكلدبمافربو،الأرضفىخليفةجحلأاوْوأن،والطير

اهْه-جلأنبحد...لمنهم-ش...صضهفىونهشهم،لهإسرئيل"ى
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...والاء:!اءاتاطظزىأتزىعلي!ثم

من!لأحدٍينبتىلاءاكاًوأءطاهسليمانعلىأنحمسه!عانهافْهأن-4

يمامحأنمطاقالأحدٍيصحفلا،وءصَّهوةتنهافهابتلاهأنبعد،بحده

مدممه،ثى?نفى

جَسَدأكُرْسِيِّهِءة!ية،وأ)44؟نَثةَتَة،و)قيد":ا)مزةربيقول

ءِنلِأَ-د-تبَنِىلامُان!لِىودهب،لِىرَبءاغنِر.*قالَأنَابثم

حَىمة2ُرُ-ابأَضِ.تجْرِىالىجِّلهُة--رنَا،اوَهابُأدتَأنكَبَهصدِى

نَجدِ،الأمةفى!نَءُقَربئَوآ-ر*وكأَوًاعيبة"،ءكلوالشيَاطِينَءأصَابَ

.،--اببه!رِأ!نسِلثأؤلأَفُننطَ،ؤةَ،هذَا

(.9r-13834صسورة)

مَحَهُبأوً،لُ-لَا:ة،فن!لاوِرثادَارُدَآفيْ،)قَدْوَ":أ4سبحاويقول

ا!راشا)-سدِفىرْوةَدِّبرِفَاتسااكلل!نِ*يدَالحَدِلَهُألَناو،وا)طيْرَ

رَوَاخهاوَشَهْرهاغُدُوْالىجًّ)سئلَمانَوَ،إَممِيرتَعئىَ-لُمونَ.كلاإقىصَاطِم

بإذْذِيَردَيهَبَينَثىَلُلما؟نءمَنومِنَ،القما!ينَلَهُوأ-نة+ا،شي!

لار)خمَلنَ،اذِميرعَذَابِننُذة،ُناأضِءن.ن!ممْيَزِغْرمَرق،رئهِ

اصياتِ:رَوَفدُورابِكالجَوَ،وَ-فَانثِهليَتمَارَ،يبَمَحَارِءِنْ:يَشاءمَا

ثاةخَمبةَ!"!!رُمحواثاىَيَادِءِنْإ-لاوةَ،ثُ-كْرأفىَاوُدَلآاكلَطُوا

فَذ،فأتَهُزأكلُضالأزأئةُدَإلاّمَؤتِهِعَلىمَادَ!3ُالمَؤتَعَاجهِ

المَذَا!فىلثوُامَاَباها/مندُونَؤَكانوُاأنْاب.ن"طئأَتِخز

.(14-13401سباْ-ورة).،)إعِكن
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كل!أدقبحبارةأو،الأقمىادمحمدءبناجددادلاميىلميمارْعايهأن-5

يشاءاملايهملىن":ويزخرفوهالمس!دفىبمحارلهءهلمواأنابن

...؟وتماهيليىءطرعن

براهم!لخلهليا:هو،قهتهضعوءنأولللهو،قديمفموسهةةسَالأتالمسبدماأ

،الأعوامءنبأربمين،الحراميت"اللهءناعدوا)ةرخأنبهد؟1)سلام4عله

الدطءفىألْ!فَ؟وةدخصو"!،الحراما-جداإلىا!قصىادمح!دفىله!لى

مُةيمَا-صحَلنىِرب،:هـقولهآالحراا-جىداصنا)مواءلىءرفعوهواللْهإلى

.(41104واهيم!-ورة).كاءاءدُوتَقهل.بةاَر:ثئذشوءق،ةِللألا!

و-لم:ءايهاللْهصلىالنبى-ألعنهالئْهَرضىذرأبا:أنو-لمابضأرىاوفى!

ةلمت:.الحرامالمس!د:؟.،لأولوضعمس!دٍأىامْهرسولياقلت:،ل)

قامت::-نةبهونأر:لقاأباخهماأ:فلت.الأفمىالمس!د:،ل.؟أىّم

فبينهذاوعلى"مسجدذ!طهاةمهل"الصلإةأدرعتص+ثثم.،ل.؟أىثم

..سنةبعونأرالأفمىللسجدبناةوبينالحرامالمسج!ءنالقواعدإبراءيمرغ

005صشةءشرفيمنباءَكثرأي!ضاذلكبمدإبرايمعاشوقدخصوص!

منالقواعديرغبا"نإبراهيمأصقدسبحانهاللْهأن:هذايؤكدوربكلا

المساجد،تُئنىإبراءيميمففتصم،السلامعليهماإحماصليوو5الحرامالئْهيدت

هـالجليلإلىاظ!للارقيوقد،،الصلاة!ةيماجلنىرب":،لأ،"لماثم

ا)قهةيقيمأنمنلابدإذاً،الصلاةيةيمأنمنبُدولا؟االصلاةءقيمكيفة

الئه:وصهدق،الكعبةالىمنه-تجهلهمَسجدألمعوناالصضرةعلىهناك

.(7159المائدة0،5)-ورة5.الناسقيام!اطرامَابيتَالكعبةَالنْهُجحلَ!

اوتخذُواوأنن!لةاسِلم"ءَثابتَاا-ملناإذْوث!:لثنهكذسهحا؟لقدو

.(1251البةرةرة-.).كا..ء-ذصإبراهيممقامَمن
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منبمنوأبحدأقمىفىلأنه،بالأقمىسُىقدأدجدهذاولحل

،السلامعايهإبراهيمالخليلزمانؤ،-جدةيهكااقيماماطرأمسجد"االلْهبيت

سبحانهبهاللهأسرىحيث،افيلهبنتَمخاوهو،وسلمعليهاقهصلىعدوإلىبل

المسبدِإلىالحرأمالمسجِدِمِنليلأثبدِهِأ:سىَالذى-نجحانَ"؟إليه

كا...الأقمى،المسجد:فهو4(17الإِصراء-ورة)صدر.،..الأقصا

حد.وبرايمابىدالأقصىالى"دهذادأ"أنالأعجبجهبالهمنو-6

تدخلٍغرِءن،و-ئهثإطينه،%يدى-إ؟نزمانفى4محاريهتتمددوأن

...؟اصافيلفيءنواحدلأىوتلكهذىفىامطلة

وأنهخ!هوصا!؟ث؟،أوءقّأدفىةيهلهموليس2عونهيدة!ف

بالمساجد؟لهمعلاقةلاجميهائهليإصرابهوو،مسجدنهبأمهترفونوم،مسجد

...اعنإتاأو،امعاممواأو،الببعءن..أراد،1إقر)يفنشواافليبحةو

...يسهرنويدعونكا

المؤمنين)وسلين:والصلاةجودالمسأماعنو،المسا-دفهىادا-دأعا

كا.أحداَافةءحَاتذموفلاَ؟فهاداجدَوانّالحالمبن:"ر-لئه؟"!ا.و!

.(17218ا؟نصورة)

والجانْ،والإنساطير،با،صا!انطاثافهشافقدهذا!هوفوق-7

فهمْوالإذروالطيرِالجنِمِنَجُنودُهُدِلميمانَوَ"شِرَ،:و،لسبحانه

.(17127ال!-ورة).،ُيوزَعونَ

معلهاأر-للما،-بأملكةمحهوأ-دتأسلمقدالىلامعايهسايمانأنو

:المزةرب؟ل؟وة!4،الكريمبهالهدههـكتا

وأتوقعلىهتحرا،يم،الأازألىخنِافْهِبسموإنةسُليمان،"نْانهلم"

.(31-27103ال!لسورة).،مسلين

http://al-maktabeh.com



-306-

فسِىظلتُإفيّرلث.،)ضط..":مدكأسبأهذه؟ءتأنولما

.(44127انمل-ورة).،الحالمينَربئلنْه-لميمانَمعوأسلت

قهاليهودأوأص!ايينا.نلواحد4حبىشبهولا-جةفلاهذا!ولوعلى

...لداوودأولسليمالىنهسبحاافْهاعع!ضى?اأىإدعاء

؟داوودإلىعيصىمنايهمإالنْهرسل-يعلسانع!ا)منووقدخصوصا

ابريد:انالقرَفىامزةاربقال-يث

،.3؟صيمابئِوع!ىداودَاسانِعلىإصرا"يلَ،ىمنكفرواالذيئَ"!نَ

.(7815ئدةالماسورة)

-بأأملكةدعوةإلىدليماندفعالذىوسا:ليةويعصرالسؤ-وقديتبادر8

31رصولاباعتبارهادينيةاالدعوةهوأو،ماكابارهباءةا)-إصىالوصعو5هل

السلاملأنسا؟نءإيه.5.ذاكولا،هذالاةاسريهابا؟و!ونقدو

هذاإلىيوجهه،الله!نبو-ىإلايتصرفأنيمكنفلاالنْهسنريصول

:لذاكأو،"ذاالدوافعبهفىتلسفىةقولأن)ناجازبكلاور.ذاكإلىأو

به،قىطلمْأحفتِبما...له:،الهدهد،لهزياو5ا)داغ"ذاكانرقي

منتْوأوتي،3ثماحإءرأةًوَ!ردتُإلى"يقينٍبنهلمإِ-بإً!نوصثيئَ

(23-32127ال!صرة).!هعَمأيمءَر!قو"،شثىكل

داوودأمأوع!ليمانبأمتةمهل:خؤولهَأو،رحملصلةهذا؟نوربما

.اسلامااءلمجهى

تهاَ-دوَ":بقوله،دءوتهمإلىودةه"،الهدهدإيمانلحرارة؟نوربط

فَحمدمْ؟أعالهمال!ثهطانُلهمُوزيئَ،البِ"دونيثسىءننيَس!رُرومهاوقوْ

اتِاد:وفِىا!ربأيخرجالذىطهِواسجدُألاث8يمتدونَلإ3فَماس!ءليِاعني

اصرشا!ظيم،.رب12إلأَهوإلهلاَاللْه513ُ!ملنونوماَقيقُونَما،و)يلموالأرفىِ
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:ادلامعابهسلبمانءايهردمبا:مرةذلكعقبلأنه

بىبكآَاذْهُبهذينَال!!كُنتَأمْأصَدقتَرسَننظظلَث!

اللأُايهاأَياا:تآ"يرجِهو!ذا14نظر.فاأءخمل،-وَثم،إ)ي!!)قهْفأهَذا

كا....سليمانَءنإنهيموهءرِءِخابإذهـ)قىَ!انى

.(03-27271اليا-ورة)

لمبما،طتأ":لسليمانا"دمدةولأمامفيث+ون:زثاالدءلما،اءثو

الملممنقيتمأووط":-.حأة،ا!لإ!را)ءلميمةولدائمايتذكرونو،..به!كلط

..،قليلاإلا

بالنْهيةينه،ونهإيماوشدة"دهد،اا-ثرازمأمايخث"ونإؤءةكنا3شلهتو

...ثأءظيمءرشولها":-بأماصكةءنظللما4لأأ؟حازر-5كبرالأاولا

دعنكاجرءرش"أ-ءنهو13أعظه!هوأو،نياالدءروشقأءفامءنأى

-"إلولطايرةأ!ال!دهد-ثى...عظيمنهبأوصفممما،أ-؟رةف!و،ال

شلإصرابةولتء؟؟لقاوا!اقالخلو،جنا!لقارنةأويرإول،الئهعرلقالىبشر

..."ا)هظيمسقالهربرو5إلاا"إلاالنْه،:المد!هدفةال،ئمادا

شلاإصابنىأماوثلةاالأ-قابذه5طولعلىلهر-*اعدثتأاذىوا-9

،نيمكلفى-صلرُشتًاتاْءليإسرإشأن..سا؟نإلىنفسهإسا"ي!!من

...والأهـقارالأغناموراءيرر،نوأ!م،ديارولاوطنولال!ملافرار

.،ررو511منجمموجاء،:4بزتوشيع4نفمهلإِعرائيليو-فظلفقد

نهجةو-ول،نهاجعلىا-لإماعليهداودمأصافية!.ونئهلاإسرالء!وءلمؤلاء

يم"هذاءوسى،غنمهفاصا-به!هبمثهمزريقكلويحاول...وا-دة

اللْه:ثةولأيضهاكوهناكأ-..،ةرةبذجاللْهمأصر!كاياْ!فىالس!معليه

ننَاحَرًوالغَنَمالبَقَرِء!وَ،رظثةىذِكل-رث،اوهادُنجاَالمفِاوعَلى"
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،)-ظمِا،ضَلَطمَاأو.يَاااط-وأوِهمار3ُشظُ-إَثْ!اإلاَّهـا3َوثٌكِنمعَلَب

.إ346161َنماالأرةعهلمو).،ادِةوُنَلَمهَئا!و،م!3بِبَضبِ،!يئرَ-لِكَذَ

فىأو4الةومءمفىح!وءاتاطقيرى:وسا؟نداوديىىيخاو!"اثم

:ال!زةربيقول،ررةاةصا3االضنمية315اكأداو،ت،ادمقوم

القَؤمذَنمُفيهُنؤَثَتْإذْاطرثِفىيح!-انِإذو-لَ؟نَودَاودَ"

.(،97812ءةبياالأرةدسو)(.،بئَشاهِدِم3ْطلأ؟ناو

قَألمبَقدنهسبحاامْه؟أنائيلإءسلهىلأسهة!اءلإءظه"بقيممالهل-و01

أنواعكلءلىتمردوابل،يتقيمواوأيضقادوافلم؟اقياداتنواعأبمجعايهم

القوةأءامإلاالخفهوعتصنحممظهرولا؟والمحنويةءخهاالمادير،القياداتهذه

...لمحينالمهعكئمادايتمردونوم.فيااليةإلماد

والرسالابلالأبوةةيادةوهى،نفسهإسرائيلأبيهمقيادةرفضواقدلهم

رة!وا-إسراثليلبنىالأءولو!-مضالاكبارالهسرةرةضَ:محا

إ؟طنفلا،الىسولدعوةرفضواذاتهاوقتوفى،الوالدتو-يه

...إفسانيةولاطاعةولاةنبُؤولاُ

نءورسولا،الأرضخزاىعلىعزيزاَبالبيناتيو-فاللْهأرسلثم

اتههوهو،اصنيرالمتللهبرواود،ايضماقيادتهفرفضوا،والأرضالهعاءرب

وأمام،اطاجةوشدة،الجوعفرصةقيتاعنهم..وزيراكبيرا(-سقةبا

خزاقعلىوالمتولى،الأرضفىالمتماكنالأميريزالعزذوا..والإطهامالةوة

أخو"!،،قطمواادى...،والرسولالأخ:ففسهيوصفوهو،..الأرش

ا)ته.برَوكزوا
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،كةروااوة-تو،دبرواوردوافتى،وهارونصىمو"هاألمهأر-لثي

...نة!واونواوضا

غيرمركومن،ءركأنبيا?يرءن:الفإداتأنوالحعايمتوا)تثم

نءا3-"ثر!صراو،لهمبرواود،ةيهماوطحنر،الجيععلىواتمردة،ءنبياأ

...ةيهما!ا-ينواأنبيائهم

لمبمانوس،اودد؟اط-*"و،الكوا،الة:وةبينابمموءنء!همالنْهإ+ث"كأ

نإياءالأ-برأ-ئ،ا.!3إ-رابذاؤمإفىبمو،!امالةيادة*ذه=ئتفا!فلم

...ملحنوو.مغمالمرك

؟ق.واْا،وةفيو-ش،نهبحمااللْهعلى؟ردوا-ئ..وهكذا..وها3ذا

ب!انه:اذَْ؟لزةد؟4إلئهَب!اة

كاهَا،-،لإًر33ُيَىْإصَذ،ز،.أئِيلَاإصْرَ.ئِئشاقَتَاأخذدلَة"

.،دنَيةت!وَةرَ،بُراذ3يفمافَرِأنْةُ-33تَهوىَلاَبمَارَسُولاَ!؟ءَ

.(1507المائدة-ورة)

الةرآنأزخة!ا4أصهحاقوله:اج!خهـ3.وفىعليهماللْه-خللقدو

لهم.:باطق

"يئنَاآو،لى،س،ل07ِهِررِبَ!.نفئ.ناتجَو،اءتِابَاءُوسَىبرلَجْت)ةَرر.كاو

بَاءَبمُتفي!اَأه؟الةرُرُسِبرُوحِلَا.وألىدالبإِّضَاتِعَزيمَابئَعِاحىَ

ة،!ماَوَةتُم!ذ-%شَقَأا-ثِ+-لأجَرْتمْأفْة--لحُو-ىصملاَ.!ارَ-ولأ

.،78ةراهة1ةرو-).كا)؟نَلموُتَةتِ

فيهميهقولم،وألأةلمبياء-ثنالمطإفيابءنعقمتقدر"،لهئموكان

مراناع!أةآفرعتنالا،محهماللهبهاجرءذهوحتى،ال!ساءإلاإؤءة!ناءن
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لمحينفيهمالمصمني!ونردلْهأيتحرراذكرَاولدَاكلْهج!بهاأن:منهمالمؤءنةوهى

)يبشرها،منهروط-بريلَايهاإاطْهأر!الئالهضولمريمهىأنثىاللْهوهبها

ليسوالأنهم،إسرادليبنىمنأبغير؟ءنعيما-ىبولادةيؤيةالتكرالئهكامة

عمبحانه:،1،لذلم!ل!51

،شَزقِي"،ب!ءَ!أدةاثَا!نءذَتا!إذْيمَعَيْار*تِ،بَفىكُر."واذ

فيَسَاإ،رُو-تَاَةةهَ"لَاَنجمَا!-غَنَاةأرْحِبَاباَنِم.اْودُءنت.ء9ظ

ة،لَ*تَقِساعُةتإتْءِنْكَباؤ-نِأعُوذإفىقَا)تْ*"!وِبَ

...زَكِيحا،غ!لمرَمَالاَثِبَلابئرَأنَارَسولُء،إ

.(91-96119ريم-ور")

.(91212يِمِصرسورة).،قصِفان!ءَ-كاَلِبمابئتْنْضفَاؤَحَقكُ"

مِندِيهِخنَاكفَز-3،أءفهَأَشةأقياانَسرَابْأتَومَزيمَ"

.(16621يمالةحىررة-و).كا...حِنَا,رُ

أنقَاء،وكَاِمتهُ،امْهِرَسُولُعَ!يمَايندِيسَىالمَسِيحُكأاإ..-!

1ءالفارةسو).،...ةُءِورَوخ،ي!صَيإلى 7 1 / t).

روءناإلي!ازأريصإنا،:ادلام4عله-برثلو3ة،،4مةروخ"أئا

...،ياسَوبَثَرًا"ا!مثل

كا"بهأ:4يةتحلأشالىالنْه"زثىكاكاامري!1إلى15ألقا!ته،وأما

:4سب!اةاةكوينيةابكل.تهوعي!ىآدمخلقكيةيةءن:سبحانهظل؟

قالَثئمابٍتُرَمِن-لمَة"؟آدَمَاللهِكَهلِءِنْرَعِدىَءَلىان"

."المُتتَرِيئَ!نَتَ!نْفَلاَبكَرَءِناطَق"فَيَكونلمكأنلهُ

.(06-1395انعرلآصمورة)
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كته،لت"شيم!ا"يخلإسربقعلىلى-ق،كتهءريمإلىالنْهألتىرهكذا

...4ورسال،ودينه،نظأماءخه!يستردو

،أمغيرمناء-و-لمقةةد،البشرمنأبغيرمنعي!ىاللهوائنخلق

.والقدرة3الإجمصابابفىادخلوهذا

عيهىوأماكونُ،أمولاأبغيركاهتآدم":خلقوتلكهذاوفوق

..اللهبتوزلميقايهإ؟ثجمرالذىة!ذاكاهاللْهرسول"مربمابن

:اسلاماعاء"ءبىمنإصرا!ثلبنىموقة!

تمسعءحطفى:ءرةبمين07يمالكرآناةرافى،وأ.4المسيحاءمولقدتكرر

.مرةو-ب!ن)حدى61ادينةاوفى،مرات

:5ى؟يمالاكر!القر-ورءنسورةاءفىذلك!لىوردوةد

يم،ومر،اموالأا،والتوبة،ئدةوالما،ال!اءو،انكلرلآو،البقرة

يم.لىخراو،فلصاو،طديداو،فخرلزاو،لشورىاو،باحزلأاو،نوءةلمؤاو

،وا"ئدة،ءوالنسا،انعرلآرةصوفى:صرة11،المسيح"لفظوذكر

."ينالمدفىلتنزوكا!ا...فةط،بةوالتو

وفظ؟المدينةق21و،"كةفى4ءخها،مرة25"عيسى،لفظوذكر

سب!انه:فىةوله؟الزخرفنوالمؤمنو:لىصورفىمكةفىتانءر،يبممربنا"

ارٍةَرَذَاتِوةٍرَإلىوَآوَيننَافىَ!اَلةًوَأمًهُعَيْبمَابنَ"وَفيمَفنَا

.(13305المؤ"نون-ورة).،يؤوءَ

و-لم:عليهاللْه!لىءدر-لالخاتج4ثأْجللهةووفى

وَقَالُوا*عمِدونَءتإذَاةَوْمكَ"خَلاًعَرنجَابئُضُرِبَوَ،طَّ"

خًصِصُونَ!قَوْ؟نُمبَل،إلا-دَلاًلكَمَاذَرَُبوهُ؟ءرُأمخَيزٌ،آِإ-تُنا
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شًاءوَلَؤ،فِيلَاءا!نرَبىَئِ!ثلاَِوَ-ءَذ،هُةِعَانْهَننَاأعَتدإلأو5ُان

كا.تَلمئفونَالأَرْشِفىئلائِحكةً+ت3لَجَحَلتَا

.(06-57143فالىخرصورة)

ادكيتانتانالمرممامرة،34يم،كرا)انالقرَفىةمدكرريممرلفظوأما

مدأية.مرة92ثم.-.ءكئةكذلثاتمرثلاثمنهاو،بقتانالسا

كية،واححدةءرةمنهالممرة29الةراَنفىالإفييلذكروقدئم

..!ءررنية11و

...ابلداتمنإلىصثريحتاج،الَاياتءذهكلءنذلكوتنصيل

نشيرأنؤقطعلإةايةخمةإنه،القرَان.ت؟عدا)ةوتاْسيساتزدنااوقددكناو

...الأديانءةإرنةفى؟.بناإلىةيهالر%وعفاالتةاءيلأمااالاَنبهضهاإلى

...المستحانوحدهوهوالموفقالنْهو

،السلامعليهلهيرولادضباآمرءلىفيلإصرابنوأنكرلقد-9

يممرابنء؟-ىالمم!يح)يدالوأنمنالىنمءلى،ءيخمابغاناعلإ!اظلواوهاواتههو

الابتحادلحاولت،منهاةوء!ا؟وهفأص-تقديمءرنتوكا،الم!دقكهم

بميم!ايةومولكن..محهاالئهعنايةولاكنالموتتمنتوطاةخ!ا،جهدءنهم

فيهابحد:إليهم-ولارولادهامنا،-ةفو،كاوالنشأبعيمالتقرموفعها:قواو

اظزىءوقفوتمالى4أسبحاالئهومن...اوظيروالتدبيرالاكبدموف

...ألمرخ!فرانوال!

:36-92211يمء،رةصوفىة"سبحاالحزةربثةول

جِذعلى!الخَافىُهَاةَأجَماء8َة!يًا%ءَ-ءَفيِتْبيفَائذ4َُصلَةفَيَ"

:ةَنادَاهاءِنقَيت.ما"؟،ي!ءَفوءُنْتُ!ذَاتجنل5َهـاَليْذئِث،)شطافخ!زِا

الضضْلمةِيِرذعِإاَ.يئإىوَهُزءصَرِئاكَأتكَنكِرَجَمَلقَذ؟فِىتَخزَألاّ
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ين!قَىِةَلإئا،!بناَووَرِّىئرَبوافَ!لِىءجَه"،رُءب!ءا:كِتمُ!اةِطْ

أ:تا،!إاليَوْمَا!يمَفَلَنْيمصَكأ-نيزتُذرْفىإفَةُولىأحَداَالبشًرِءنَ

أ-تيَا*فَرِياثَديئئ!-شتِلَةدصيمُ،!،لُواتخهِلُصَه!ةَوْلِهِفَأَتَت

ؤأشمَارَتة"بَت+يّا!لثأ؟ةَتْوما-وْاعصأأبوكِ!اكانَهرُونَ

النْهِ!بئدُإفىظَلَصهَلجيِ!ا*المنَهدِفِىكانَن4ش!مُقَالُوايمئفَإ)يْهص

وَأوْصافىماكُتثنَأمُه،رَكاًوَ-"إى*نَبِبلماوَ-*لمَنىِارِ:،بَاىَِآتا

بخ*ثءا-بارَيَرخَافماأَ.الِدَقىو.لوَاوبز*صادُةتُا؟ةِأاوبالمملاَةِ

،حَب"اأئعَثُويَوْمَأءُوتُيَوْمَوُلِدْت"ويروَ.مَللام"عَلىَّوادً

دئهمَاكانَ*!!رُونَةِيهِالذِىالحَقّقَوْلَعَسْيمَابنءِيسَىذَرِلمثَ

حدُونممةةَ.لَهُءُنيةُولُ؟،فاءأصاقَةىَااذَ،--ءخَانهُلدِومِنيتخذَأن

له.صلمكهصء؟?،

."ستقيمعِراطاهَذفاغهدُوهفي3ْورَلىراللْهوإن

بالسحرأولاًاحمموه:إسرائيلبقإلىسبحانهافْهإرصلهوإط-2

روالاتصالحا"ةأ)4مع...وضرإيذا"كللهدبرواثم،باد؟فر؟هروهثم

...اكال1و؟ل،ال!ل"لمفاتلين

.9-5161ال!فسورةفىالهزةربيةول

تَطُولطوةذَ؟تَؤدُوإَةوميا:لِةَو.مِهِءُوصَىقَالَوإذْ"

يمندِىُلاَوالئةةئ!بهمْالئهُاغَأززاغُواةَفا؟نمُإهااللهِرَ-.ولُأْلى

كل!الة،-ةِكنَمَالةوَ

إليبمالنْهِز-ُولُفىائيلَئرَاهاةىثا:صيمَابنءيسىقَالَوءاذْ

(..!"صةطدا،لسه)ةا-93)
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بَعندِىمِنْقِىيَأومُإسَاِبرَ-ولالثوْرَاةِءِنَيَدَى!ييْنَلِمَاصضَذق!

برنأ!إَو!ن!ةبنٌ"سِضرهَذالوا،بانبَ"تاتِ!جَاءَفَدا،أ-دُأسُ،

الطالمينَ*!يهدِىاقَؤلاالإ:لإمرَاللةإلىفَيذوَفوَُتالكَذِالثهِ)فْترَىءَلى

هَلَؤكَرِوَ،هورِمُةِمفىاللْهُوَ،ا!؟نم،أةوَاللْهَ.لورَ)تمذِفضُويدُونَءكل

علىصليُطمرَهُالحَقيئِدِوَىبا"وُلَ--ولهُرَأز!ىَلَىالذِهُو5َفِرءونَلملكاَ

.،ائشرِكونَوؤَءَرِكاةِال!لذَيئِ

...بهوكفرمال!ع!لامءليهلميماحىثيلإسرابنىجازبكيدوفى-3

له:تأليههم-من!مقوم!غر

المسَيحُوقال-،يمَصَرْابنُالممَمِيحُهُوَاللْهَإنئواقَايئَالذِةَرَفيلةًدْ"

-رمفهدباللْهِيُشركْ!إئهُئمُرَوَبئرَألنْهَاغبدُوا:.ليَشرَاإ"شيَا

لَقَدْكفَو8َأنْصَ،رِمِنومَالاظ،مِينَا)فْارُو"أواهُ،ا؟..ث"4ِلملئهُعَدَلمب

!وإن،ا-ذوءالة"الأ"اد،ءِنومَا،"!لاَاثُهاانهإنئوا!آيخاَالذِ

أفلا8َلِيمأءزًابمِنْمُمْعَةَرُواالذيخأَإَي!ثَلىءَةوزنَكا3ئوالَذْة

عَييمَابئلماوَرِحُءَا"رَ-يمأَغَفُورٌاللْهُوَنَهلمشتة!رُووَاللّهإلىثتُوبُونَ

الطماتمنَ!اهَثأْ،كا4َيةءِدِّأير"وَعىُلُاؤُ،؟لهِةءِلط-إثذَذ-ولدهرَ!الأ

ونَأتَ!بدُةُلْ*ذكونأفُيؤْانعْظُرْثمالَاياتِتملمإبين!بف3َانْظُرْ

اءَلِيمُ!االىكاهِيعُهو!اللهُوُأنفعماوَلاَاةسد3يخلاِثُلاَماالنهِدُونِمِن

اءأةوَ،.مُواوللاَوَاط+قشغ!رَعمُديرةفىتضؤالاَال*تَابَأةلَ-اقُل

اذذيئَلهِنَاذبىِيل*ُاءَ-وَءنْاوصذ:اَثيرابمءبرووَأتَهلُسِنْا"لوةذءقَ.م
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بِماعَصَوْاذَلاثِيمَمَرْابئِعِدىَواوُدَدَئِهليَءلىِدَانِإنرَابنىءِنكفرُوا

(رVA-5172ئدةالمأعمورة).،يحْتَذونَاوكانؤ

يخلأِثُفَنْةُلْعيْيمَابئُإصَحِحُاهُوَالنْهإل!ظواالذبنَلَةدْعَءرَ"

قا!رضىِو!نأَ:،وعصيمَابئَإَ-يحَاأنُْج!لِثادَأرَإنْ-يئئ!النْهِمِنَ

ءَلىصِّالنْهُوَيَشا"،فيْإقلميَ!نَههَاكلَاوَالأرضوَاتِا)ثةوَءلاثُولتهِشي!م

فلمَقُل،وأحئاؤهُالثهأبنَاؤُن2ىْاتء،رَوائمؤدُااوَ،لتْءقَديرى"

يشَاهـوُإمدب"ءَنْاِنْإَفنفِرُخَاَقَئمنْإشَرأتمإل5َنُوبمُبذبئملُحذ

أءتلَلَا،المَصِجىُوَءالَهبئِما7بَفماوَضىِوَالأزاتِاذهؤَطُأثُيَشاهـوَفْهِ

أنْلِالرثءنَ"تيرَةءَلىاَعُرَ-ولفَاُيه-يِّنجَابَمُةدالكتَابِ

لىبَمث!رٌوَنأَيرٌوَاللْهَُلتًدْجا(؟وَلأَبئيرِبَ!ثىِكرٍمَا؟ءَنَاهـنْ!-تقُولوا

51ئدةالماصورة).كايرةدكأهصَ

t-الحداءءوهفوأتباعهعيسىمنثةةونإصرافيلبةووءؤلاءثم

صإ،:نيةةهالمأعداء؟كلم!ول!خ!م،كذلل!الآ-رةوهـتنياالدئ،افاضح/1

،صتمكنمطَرىَأوَْهُوداَكانَمَنْإلأا؟.ئةَيَذخُا!َانلُوا"وظَ

يِخهَ"زصُتتمصَا-نْعإةُلههـالُوافىهـازعهـب3ُّئبئ،(عا

خَؤفٌوَلاَئهِرَتِتدَأ-رُهزَلمَهُ،ضهءوَ!هُوَلنْهِ-أ"،ا4:أَ؟لَىصَنْ

زونَ*!رشَملاَوَعَاطَمِم!

له:تالئصَارَىَلَتوظَ،شَىءعلىالألم!صَارَىلَيما:تدوُاء2ُالَتوَ،

ذَيَعْ!لاَيخأَالذ،لَلمثَ،بهذَأعتَابَا/ترنَرُمْكأ"،عَلىالب+ودُ
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ونَكاى-لةُقيزِيهِلُواكايما5ِالةِهَ،5"يَوْمَ.+ةيَح!+صمَُةَوْلهِم.،فالنْهُ!ذ

.(131-21111البَقرةسورة)

نإقُلْ،مِأصتَغْزطبًعَحَقَّال+مهارَىوَلاَا)ي!وُدُعَنْلثَقَىضَى"واَن

اله+أمِنَصَاءَكَالذِىبغدَاء!َأةوَاتبَتتَل!نو،الهُدَىءُوَالثهِهُدَى

.(12013أ.ةرةاصهورة).،ذَصِيروَلإَولِىّءِنافْهمِنَأكَسا

والإنبرِ.لَاةَاتورَا"واؤةِ-ئَّ:ىءًءلم!6أأَمتتاب311أ!ةلَياةُل،

لَيكَةأز!زِلَناءِص!3كَثيِراَوأيزِيدَلى،،ئملمرَ!نَإلَيعلملزأوما

.،ينَةا-كافرِامَاقَواءحَملىتَأمىَة*،كفئرًاناَ!اخىيائكَرَ!ن

.(6815ئدةال-ورة)

6-:يرناءروالن!لالمالفىع.إ؟4الشهرستالى"ةتحأبوويتول

.1fص - flag:

وسبرءلميهالْهالىس:بر!كهإلاتهخيرنماكا،والنصارىدال!وبينالخ!فنماإو"

،شىءعلىإة!ارىاليمست:تقولا)يهودكانتإذ

7أحقاباقيلمونومثى.علىاليهودا؟-ت:-قولا)فصارىوكانت

يروأتة-كأ!ثىهع!!سيتم:لهمثةولو-؟عليهاللْهص!النىوكان

والإنجيل.الةوراة

ر-ول-،الىةيو!وم،اهـءيمالقرآنإظء"إلاإظهخها3يمكغوعاكان

الئه:بآياتكنرواذلاىأبواةلما،الىءاناخر

ئم3يأذَلكِ،الله!نَبِغَصبٍ"اهواوإ-؟ةاوَالدلةم3علَهص!رِبتت

."افْىتآياتي!ةرءونَانُوكا
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الإيكلانو-وب،إسراررلبق!تر-ولكلرسالةصييموكلهشاثم-5

هوهبر-ولهأولاَعفرفةد؟؟فرؤن،نمرتهوو-لمالدْءإء4صلىبمحمد

وةد،أ!ءثنامْهر-للجيعادامالمنهجدهووهـذا..-5-انهإرصهلوبا،فيسا

...الةإيينجهخمنبهـذااليثاقالنْهمخذ

5794صI-فىا)لثحم!رستاالفتحبوأيقول - tat:

زدلوآياتدلالاتعلى-باْمرها-اثتإتقدالؤراةأنراعلم"

،+المثرصاحبوعوق،حَقأ:ا)-لإءءإه"طقالمصنإيناضريعةءونعلى

:بدلوهغيروهووهـ!لمَماحرزوه،3-صاد

.وا)!ورةبةا)-تا:-ءث!نيهاقيرإما

يل.ووا)دتأالضفسيير:-،ثءنيفارقيما!و

ف-،وز-ة"فىهدعاؤو،إصياءثلإنهاولام1)-4عاثهـيمبرا!كرذءاوأعا!ر

وجهلمتوأولادهإسطصليءلىباكتافى:إيراهتالىالربوإصابة،درءته7

قيلمو:منهمرسولاةء!موسأبهث،عهاالأءمعلىو-اْظهرم،؟4اظير.ةليهم

%إقى.-عليهم

دون،بالملاثأجا؟:يقولونأنهمإلا؟القفهيةبهـزهممترفونوالهود

ارعمااله.واانبوة+ا

فإنألاأم،وءقبهدلمكٌأهوُ:شَدمتمالذىافلكأن:أومغموتد

وءوفىأولادهبملكالسلامءإيهإبراهيمعكن!ءة!ف،و-قبهدل-طن01

ي!ونأنيربفالملك؟الملاثحهثمنوالهدقا!دل-دتمإنو3وظلمجور

تحالىاللهعلىال!ذبدكونفيم،وثةولهثدعيهيماiJما;النْهعلى.صأدقا

تكذيبهففى،تحالىافْهعلىا)عذبمنأشدلاظلمإذأوحقءدلصاحب
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."خُلفُوذلك،لنصةباالمنةرغيرالتجووفى،هفيو

أنه:التوراةفىوردوقد":994و894صفحةيرصتانىاكيقولثم

.بفارانوءَلنَ،بىاعيروظيِ،-يناءطور-ا?نتحالىافْه

.الس!لامعايهعيسىمظهرالقكاةت،المقدستجبال:وساعير

وسلم.علإ،اللْهصهلىصفىالمصمظمركانتالتى،مكة-بال:وفاران

،اتنزتلوا،الوتىفى،أيةباارااروالأؤو،الإ!يةالأصراركازت.لما

أشبما-ا؟يءو؟كالو،ووصط،أمهد:"لاثتبامرعلى،يلوالناْو،-اةالمناو

.:الوراةعبرت-دءلباأشه،والإِءلانا،بالو-طأشبهوالظهور،بالمبدأ

.-يةاءرعأومنيء2با:ي!ساوالكزء"تاكسخ!صطلعءن

ساعير.علىبالظهور:الشمسطلوعوعن

.فارانعلىالإءلإنواءبالا-ةو:ال!لدر-ةإلىلبرغرعن

عد-والمصطنى،السلامعايهإسيحانبوةإثبمات:اتالكلىهذاوفى

."و-لمعليهاثهصلى

ى-.8عبيباةفاموالسلام4ءلهءيسىء!ا"يلاءسبنورفقدو-6

...المىجررالإمذاء-شائملهبرواد

قَاوَالنْهِإلىَأنصارِى!ظَلَاعُفرَاصمتهغعيسىَأصَصىفَلما"

رَئنالأ5ْ!شلِموُنَبائااثنهَدو،بالنْهِصاآ!الئْهِأنصَارُنخنُار"لونَالحوَ

يَهرواوَمحَروُ،ئَأكَاهامَمَ؟كتُئنَاسُولَالرنَاوا!باتَأقى5ِ5،آمئا

-وَرَافِسُلمثَقاهـتَوَهـكإعِيسىَ،اهْهُقَالَ،إذا-،كِريئَاخَيرُوافْةاهْهُ

الذيئَكنر،وا...،.ءِنَوَمُطغرُكَإذ

.(55-325/انعرآلسورة)

V-معالةةل؟ةجرلهد.رواحتى؟؟ممىإئلإسرابنىإيذاءو،!الى
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وسبقالترءدخالصإب؟"جرلاكذاكودبروا،الإءهـارو-بق11!رصد

و-بقالترص!دخإتضاابمتينالجرهاتبنمن-ريمةكلوأوتوا،الإصرار

005اتنا%روولكإذروا5تاثم،اشالإِءس

...عا-يهموالذلةادنةوكتب،ءخ!3نجأفىنه-بحاالله*ة"ود

:581-55141انسأءاسورةفىنهسبطيةول

ق-بغهـرِالأز؟هإء33َُوةةإاللْهِإياتِكقر!33مِيثاةصهمةَ"ة؟"

ةا.لا!إلأوُن4َءتئرةلاأبمةرِهءَا!االنْهُعطإلغَافُبضاةلرُءِموةوْ

ءِلميسىَإ-ءحَاةاقئ%نا!لِهغوَةو*عَظ؟ئا.صُغا%ع!عَلىلهنموقوهـ3ِوبكفرِ

الذيئَوإن.إغثُبهَودكنصَلمهوُهُوَماة:لموُهوءاالثهِرسولَصيمابئَ

،ةيناً"قت!هُماوَالظنِّاتباعَإلأءلمءنْبهمالهمءِنهُ!ضكافىفيهِااختافو

كا.حَكيما!اًءَضاطْهُو؟نَإليهِاهْهُرَفمَهلمبَلْ

فى.الأرفىاءثلإءسنجاإفساد

:إفهـرهالإنسانإماتراشاالهلإظتكلئيلإصرابنوأة-دوهكذا

وكاةابهم،،ور-و"3،ورب!3،وأ،يهم،أبيهمبينالحلاقاتأفسدوا

بينالهلاةإتاتة-دوأن16داونيحاووهم...وا)ناص،فجهموالممهلمحين

تنسيراتالفراَقءليود-وا:!تبممحرةوُاثم...بعض!وبعفح!مالناص

نفسه،الةرآنزوائحرَأنءتاجمَزوأنبحد،وءفسدة،ونُحْزيةبةهكُأَر

:يريدونواع:يريحاولونوم

...كااههِغبِاةخوَافْهنُورَيط!ضوُاأنُْيُريذون،

وضرورههـ،ثبهمءصمانيةالإِنساعلىوتوالت،افسادئواطنبمكلوفى

كلةفىالأرضأهلءلا-دَكثيرا،أةسدواالأرضبقاعمنبئهةوفىص

...ا؟دوأويبماصدو!أنُعلىوءكاندو،
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ويط!كروايماردومأنودو!االأرضشموبمنجدًاكثيروعاول

...رص-ثمءن!لأرض

إةصصادةكل؟ءخم!إؤ-ادتينكبيرتينإلىؤئهوتهالىنهبحاالنْهلقو

ةصكلفىعلي!كممهيهءثأنهوتحالىس.حانهكدوأ،الأرضكهالّهم

...يخهالمو-من

قتالولاءرببلاالديار"لِإلجاصصواءَنءإث!مبمثالأولىالمرة"ئ

.ودخلىهالممهجدا،1-ضلأو

لمون،يز،وجوه!حم!رنَ-وءُمن،علي!ثماللهمثسيماهالثاةيةالمرةوفى

..،مإفسادودمةساءنالأرضنويطهرر،عليهمإسبدايدخكنو،آثارم

ها:الشرطانوهذاق،ءإيهماللْهيبه:!مةءمنيتحققاأنيجباْفينبشرطين

اثديد.اوالبأس،هْهالحبادةإحلاص

إصرادل:إىإفسادعلىالقضاء،تب"

عناط\.-ثءةب17الإصراءورةفىذلكالقرَانسجلولقد

و!ن،الأةصَىا(سبرإلىالإِسلاموأي،بالمرسهدعدإصراء:اءألإِءس

؟الأنبياءشيم!نالةِمليةالبهيةَوتقهل،الزعاموتسم،الوا.هفاككزَأن

راجهءةبلَ؟إمام!بهمةصفىءوهقذحين،إسرا!؟!بقأنبياءمنصة،بئ

...ذلكعقبالحزةربوإقول...السياء،إلى

الأرْضِفىِلتُفدُنالكتَابِفِىإصْرَائِيلَبَنىِالىوقَضَايا،

عَفينمُ،بَصَةوواأو!وَغدُجَا،ازإذ8َكَبِيرًاا"لمُؤولَتَضان،تننحمَي

كا....ازيارخِ!لَنَجَاصئواشَديد؟بأسِاولىِلفَاعِبَادأ
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الوا،-دةالإِفسادةأنكايؤكدالأرضفى":نهسه-طوةوله

م"ذكرالقرَانلأن؟الأرض!طأالأرضتهمالإِةسادزيخاهاتينمن

إمئماهدواوالواقعوا)ثاريخ،الأرضفىإةةرةةاالإفادات!ن-دأكثيراَ

.!.تماماذلكjيهرالقريب

قىولوزتءنالإفصاد-!نكلنكلتأ"يرإلى-شير..."لشسدُنّ،

...الآياتوهـذه،المضاءءذا

كا!االأرضفىكبيراوّء!3يكنأ000،بِيرًايمَاعُلاولَة*لُن"

...ا!لر-كنهاتينءنحسإفهإدفهل!فىإلاَّطباَ

:اقالوإلأأصاءقديركمشالمإذا...،م!ولاهماوَء؟دُ؟ءَافإذَ"

..."ةا؟...أولاهمافى:أو،الأولىحموفى

-5ءانه:ظل؟؟لاَ-قٍزءانإلىإصير..."3عل!بهثةا،

3شُوءُمتنْاة-أ!3امِيؤإلى3ءَيَئإَ"تج!!قرَئكَتأَذَّنَوَإذ!

.(16717الأعرافسورة).،...ابِالمَذَسُوءَ

يرةىمؤمنونمخاصونءباد:عا.3النْهيهه!مالذيئَأنّإلى،ثير؟

عليهم.الثهيغضب؟ةريئإمبيدِاو)،-و...ءمهمالله

رالإيمان،الشدبدالانصال)صفةأكيديمررتاْوهذا...،عباداًانَا"

...ءثلاًعَههيىأوليسوا،لناعِباداَ:بالئه)الفوى

وعديئ،،وخلقية،ضمب":قويةقوةأ!اب...،دصدبأىأرلى"

...يةوء-*ر،ليةإطو!و

أخذوابل،حرببلاالمار،تفىصاروا...،الديارظلافياسُر"
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وهُ!،ء"فالديار،دكأوتدميرأوتخريبدونبهدوءبحثونويختشون

...-لاله!يَرُومئون

..،الإنسافىالواخوالإريخفىاىملىيَملم،هذا!لىتحةهيئول!ل

افْه.الةرعلىالة!اءَبم!اوت!مالأرضكهافىإصرافيشوأؤسدإلا"لمَّا

اضه-ومووتفمهد،جميحماالأرضو!لم،الئْهنورإطفاءِ،والخاتماللْهورسول،تمةالخا

-ررأ:كثيرةمه!ماللْهءبادءناطأص؟نإؤءنينواوسأعليهاللْهصهلىاللْهر-ول

الأولى.الإفادةه!-!انغتحتىا-ةمرتوقد،مستقلتة!ميلإلىجوصكل

،اضاطاببنكلر"وم،ثديدبأسلِىأولهس!ادأالنْهبثباْن،نها"يخما

ير-دوا3"وأ،الدتار"طلفيا؟وا،و-معايهاللْهءلىاهْهر-ولومحابة

ودءل،إس!دا!راشلمو..هناكليسوا3لأ..هـ3بونهيرإرمن

أءدبىمح"الأالممرىدال!3فىالة!وصأخطرمننو!..المسجدالمسلىون

الىجدإلى.ه.الي!ودءطلةاءنواحدبدخولالنصارىأوإسلين1ءن

وما-وله"الأفهى

لهم:الهزةربيةولثم

وَفَي.يمنَةوالبِأوأةدَدة!ابمُ،%3عَاالكَرةَلَمُنارَدَذثم،

ء..كافيِراَأكثَيلمنَا،وَجَهَ

ئي!راإصرلب!فرَضهاوئساايخةالإطولفىبداَأذلا!ء!لا:تأيمدوح!

.الأيامهذهفىإلا

عبادصعنيرم،بمقدارأالشدتدالبأصأمحابأدذْءبادعلىالكرةفلهم

....اصجداوأخذوااءربهةامنالأولىالجولةفأ-ذوا..الش!يدابأصوااللْه

..اؤءةثناء3ايوقظوا،المؤءنينءنءش!ررءلى
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،...يئفِرِادكاقيم!واآمتُوالذِيئَاللْهولمححعىَ"

ويحيشون،الحالمالء%مويةلاعهونةثم..،فيِينوالوبا؟ناذمْدَوأ"

.."مليستاكأاينةالهوالأءوالإالإءدادعلىويةءثرون

على.كازدادقيرا"-كة.اللْهسبخمانيا،فهيراأكثروجملنابم"

:الآنلأنها،1زمىكلقوقةجدد،بمتساواوصو-اقريماءمدى

هـالأمموهينات،المتحدةالأء3رأرو-ة،الإءلإم-ا!إ!ووباتالدطكلنتهل

..الأمنوءلى

لمم-رةعشراوابعالقرنءنالاصعالهقدفىإلاقيت!4أو!تا!ول

-ش!قدوأراها1،حالمسهلميلادبنالهسرالفرنء.،السابمةد511"الهمدية

نءالأرضطهرتوُ،قه!نهاعقدمأةرطاوقدإلاالهةدينخ!ىةلا،الآن

الإفممادة.ءلىالزمانمنقرناعشرأربمةقرابةبمدأى؟افهقيوايخقإةسادء

إفسادموعم،أ!لىالهابىالَانأساءواقدلأنهم..الثهإيئةتوالحامةالأولى

لم!م:الهنرةربيقولو،عا.يهم4اثا)االيص"منبدلا!،الأرض!ها

اَ-جدَْااكأُوليدْو،و-وهَعُوالِيسَةوه،ةِالاَ-رَوَءند"جَاءَافَإذَ..."

...،تَتبِيرأاءَلمؤماوالِيُةبِّرُوَ،عسةأرلدهُدَ-كَاَ

وغد"لحق"!مالَاخرةالإِفسادةوعد-ووعدهالنهياذن-عانوقد

الديار-لالاليجومولا،ثديدباْصأولىلهعبادا3َعلهافْهليه+ث،عليهمالنْه

ايطردو!و،المطخوهاودوهـاثوو!مهوجواهُوليثَوو)رن،الأولىكالمرة

أر!اذه5المسجد؟د-ولاقهمنالمنةت!ونوهنا،طردةضرّالمسبدمن

ءهاد-دخولمجردإلىالإشارةخ؟النْهأعداءر"سمنافهعباديدعلىلظيره

ءو!-!ذو،ايزيلو،الشديدابأمىاأولواللهعبادوليدكّ،ءرةأولالمسبدافه
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إصراورلإنوثءيىه،وتضليلوطررجسكل...ويتبرواويبعزوا!يمَز!وا

..ءصيناوءبنا:بهاوعل،هوخططو،تُوه،-!ث

،وستكونكاثاالأرضفىالعامةالإفهادةأث!ثذوَجاءفإذا،

لكن،و،عيةأولنواكا؟بأسشدثدأولىإناcدعباعايمبضناأ"الآخرة"

اوءُريَىُو"(ول!ن،صةأولاهاوة؟،المرةهـذهرياالد!لالسوالي!ولأ

نالوانمَيذيةودزلثهمو،المرة!ذهعاءيمأ،ا--داخلواولهيى،.وُ-ومم

،انوا!وإ)!ذاب

كلطهرأطاهرأنهيدخ!ثم،!يهـاسلحفياوأأرجاصعمءنأسجدااو؟!رو

.،ا/تبِيرَالَموْماوليتبروا،صةاولدخلوه!كا

علىافْهءثثمأنل-،إوْص!نافىأولايتحةقأنمنبدلاول!ن

ها:اكرطانوهذان،والفصرافلاحاءفتاحهما،أ-اسيانشرطان:،إفسدين

كا.ثديدبأصأولى،وكاالفاعباداَ"

النْه.أعداءلةضا?لى...دالشدأسواله،دنْهلصةالخاالحبادة

لأنفسم:أحسةتمأ--"تمإن

لهنىوتمال!سبحالةاللهةولمنةتف!ع!أننسظيمكيف:صا-ي،ل

عليهم:الآخرةادءرةوعدمحيئءوقبلالأولىالكر"ةبحدأضرائي!

...!كافَلَهانُمأمتأوإنْ،لأَنْفُسِكُغأتَتنُم:أشَتتمإنْ،

وقد،بحهدبمبوفائهمإلافلايمون؟إحسانهمأما:حبىصاياقلت

بعهدهإلي!مالنْهلفَ،إليهماالْه!د؟لميوفوا%ن،سبحانهالحزةربطالبهم

أ،صتالتىالبيقرةسورةصدرق،عليهمذلكامزةاربو-جل،!هم
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بحادئهَسيتاكأاالسورةذهbأولمنةقطإ937بىدعن!مأط!يثفى

حوادثهم،ءن

علىكتبهم،والمهيمن،ءحهملماقإصدِّا)ةرآنلاايرؤ!نوأن:"،اافْهوءمد

إسلامهمهواء!دفا...وسلمءإيهصلىءدامااكنَار-"ءلىالنْهأنزلهوالذى

...ء،3المiد2ءاللْهأنزللماوا-جماء!!م،إ؟انممو

:ةابقراسورةمن44-04اتالَافىسهحىانهالهزةربيةول

عَلإَخبهُئم،أتَهتالكِأاذْ!رُواِةعْمتِىَا!َإسْرَا!ءائِلَا،

أكأئتُ.!انُواإوممةفَارْءَبُونِإيىاىو،دءِم.بِ!ئماوفِىإِ*!دِةُواأؤوَ

ءَكلن!قىاِتآياوآَشترُولاَ،بهفر؟أوكالَاوكُوزَلاَوَ،حمُْ"*،+طق!ممُهَذ

الحقّازَ!تُىوُو،!لٍلبَا،ااطقاإِ-وتأوَلا*نِقةلموفائاىَ!وَ،ةَلميلاً

مَعَاكَهُوارهوَ،ةَكاَالرئواوَآا!هكا-لإ-ااىةِثوَأ*نزنَآَنا-وَأفنئمه

تَهتلذَوأئتُمْأنْفَء3ْ!أ-وْنَواِرِّباا-اسَاازأْء،نَ*ابمِه!نَا!

.ا!كاذةِلمونَأفَا،ا)كِتابَ

و-لمعليهالنْه"!بم!مدبالإيمانإلالايمونعذلاثإحسانمموثم

ذلك:ظافإن؟ءلمب"الئهأقىلهاكىاليكنوا)كتابوبالةور،ببة،وبما

بريقول،وهدامالةورإلىالظلاتءناللْهجهي1وأءس،لأرةصممماأحستو

يخم،ونحر،الميثاقأة!3إمد69-5511ئدة1ا،ة-و؟فىسهحاة،الدزة

...إيامالنهلمنو،م3ازوافير

ئِماكُنتُئمكاَثِيرأل!3يهكَنُ-ُوإُناُرَجَابِهحُةذ،بِا)+؟أةاساَياء

وكقَابنورٌافْهءنَ-،صِ!هةَدْ؟ءثِ!رعَنْ)تْ*واص!ضِالت1َءِنَ!!توُنَ
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مِنَولمنخرج!غُ،الئلاَمِسُبُلَانَهُرِضْوائهخمنالنْهُبِهِيَهدِى!هءمُبين

.،يمٍئُن!صِرَاطٍإلىينهديهِمْو،لادتِهالنورِهالى،النهلاتِ

:91الاَيئفى،فةطإلتينوإ+دائدة11سورةنفسفىلهميقولثم

ن5َِفَترةعَلىد؟مْيضينُرَ-واناُ-،بمُأقدْالكة،بِاهـلَْيا،

فَيِيربَمُ-،ةَةرَرْ،يروينذِبَثِيرءِنْنَاصاءَماتةَوُلواأنْ،"كل"-ار

.،يررةدَثةعَلىَصِّواللْهُ،ير.ءونَذِ

رسلهلخاعالحزهَرتثةول؟السورةنةسنالآباتوفى

وسلم:4علإافْه-صلى

؟،لُوابمَاوااُءِوَ،أثدَ-غُفت:مَغرلةافهَيَدُالهجَهُودُوآلَتِ،

!نهُغعَثِ-يراَولَيزِيدَن،يَشَاءُعيخفَرر-!مَ!وطتَ،نُِيَدَاهُبلْ

ةَاوَبَبتَئمجُالحَدَلةب،رأ،كةشاَبكَُطضْيَابمرَثإلَيئكَلَأنْزِ-ةا

،النْه5ُ،أطفأَلا-ربِنَاراَأوْقَذواكُفمَا،سَةِيَوْمِايقَبَاإلَىتَضَاءَ.واله

ل51َأن!ءوَلَوْادُة-ررِبئَبرِثلاوالثهُ،ذَ-اداَالأرْفىِفىب!متَونَ،

جئا!مخَذنالَأَذو؟تهـمِ.-"شآصَخ!مُ!نالكَةراوالمةو0َاَ-نُوا/1)-كِتابِ

لم.ي.5َء،
ئهِمْرَءِنه!مْإلَلَانزوماالإ.يلَواةالةسرَاأظ!وا.!مْولؤ8اللهِصيم

وص!رم!،ب!!دروُقئأءةونهُغصِ؟ر.شلمممَأتتَومِن،قِهِمفىوءِنكاوُالَأ

منَإ)%كJَأفْزِ،بَئِغثولُازأئهآلَا8لَحتمَلونَمَاسهاءَمنهُمْ

الئاسِ،منَكَ/مْصِه،النْهُرِسال!""،بَثضتَؤ،لتَفْإْوإنْ،ثك.رَ

صى"علىنُمْاَتا)صِطابِأفلَياةا!ءبِئَةِرادءالةوَ.تميهـذِىلاَالئْهإنكا
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يدَنلَيزِو،ئكُغرَ!إيَىْغملَانْزِوءاوَإ!ْنجيلَاةَالئورَ!قِبوا--شَّ

ا)ةَومِعلىتأْسَوعُفرأفلاَئكَُطةنجَ،رَءِنْإ)!يكأنْزِلَمانُم2.ةعَصِيراَ

.،فِربنَأكا11

التوراة"خ!-مدإظو،م3فىكتهبكلاهـالإ؟انيهون:نبمإحساثكونوهكذا

برالقرآنبالإيمانإلاإقاءخ!ايماكنولا،ركايممنإليهمأنزلوما،والإِفييل

وهذا...عةدمبام!ونهيجدوالذى:الأىاةيائباعوبا،القرآن،برنبئ

اكافروناالمضلونالضالونفهموإلا...ينممإرالتكاءشَادإن؟دينهمحمو

...توراتهم-!نى

لَهَا::اذأ7ز،اؤوأصطدةو،اويحسة؟ام!ادماو

الأول!،المالميةإفسادتهمءتب-"3قالةةد؟المالمينرباطْهوصدق

كا.ةلم!اأساْتموإن،:-الاَ-رةا).انيةإؤصادخ!م.برقهل

مهما،للؤمنينالإساءة!ذهأنظنواوإن،حةءمةلأنفس!ثمفإِ-اءتهم

-.قواوء!ما،أيديهملهمادكافرونادتصرونءدوء!.ا،31الثيطانبزين

إم-ءاقطعواوقد،الخبيريزالمزىالقوالنْهونءز)لالأصهـم،تفجيرأويهأ

المزةربأمرم،وةلىر-!عليهالنْهصلىالةذيراليشيررسلهب!اتميؤمهواةلمIإد"

...فىكهتج!مبهبالإيمان

كااَهثالآخرةوءد؟ءاةإ-"الاَخرةلةلا-و:!اء!معذلاثوإ-ا

إ!خلوالا؟شديدبأسلهأولىدأعبا:(اثديدذوالبماشالقوىافْهعاي!مءث

أولملواةكا...أ-دأ.نهم!دونةل!الديارخلال-ونيروو!الى-د

.المرةهذهوأنجاعمهمار؟3ممنوه3إ)صطإص!د؟اءلميمخداأيداْ،،و،-صة

وبلمما:خ!،؟زثقهاو،منينأوْاإيدوجوههميهلتثو:!ا!همء-ا!وكذلمث
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خلوهدكاإسجداا-لموإءيىو"همرجواويىوؤ،...اثخ!فور

...،صةأول

..ا-!منوو،اا،وصُبرووأظروو،اهـوماكلرتهير:ءأأيفهامساءتمإوثم

...ا"اإزو،إتمز-قا،ودكا،م!رر5و،اَزرتجير

...ونجورم،و-زيهم،ر%-!3ءنالمقد-"الأرضكط!رو

:اأوثحوأنبربو؟،انو!كا؟وتشدخ!!،تشريدمو،لإِذلالهمو

ءإجهموغص5صارأواندذلةو،اَبوارووء-كنة،اَصغارووجهن!،اًوعاريمخز

...خساراَوالئْهءن

؟جرد؟الحربالنبىأمةصنالمؤءةمنبيديكونأنن4بدلاذلككل

بمصدرالحةيتىمرالالاْ:ها؟لاهصر،أ-ا-"انطانالمؤءنينفىيتخقأن

ته،طلباءةبكليدالشدلإأسقق21اطقهقىادالاستصدو،نهم!بحاالحةيقب،ةا)ةو

النْه:ةولةيهميتحققأنأعى

شديد.بآسأولى،لناعباد(

005الإسلامأمةيا:،ب!ال!الةيأمةياأنتموه!ذا

الةاءسا:ربولمءنمال!د

حة!ا:ئمأدةإنء..بحقماواص..."إناسأ-رجتأمةخير"عنتم

-ررتم:توقدأونتكولأنمكة،كلعنمافْهكشفأمة،خبربرقكنتم

..وقهلةًوكاتأبم،ورعمولاَ،ورباَ،وصما،!!ةً

يئ،إ-ةهمراءنراءمومنأو،يئإة-دالا؟إسواإععارومهىا

.هـ+أذىإلاثءمروأةلمن؟عمة!رلواحاوو..8يين!االمهءنأمامهممنَأو
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ولابد،أدبارميولو،أنءنبدلا،وأعوانهمم؟نوام!.ا،تلومإنو

...ءتهمءزن4-اللْهبِمؤن-

يضصىود!إ؟امنيناؤافإن،أ-+كنسالنابربألتيناؤعلىاااثتدوومهىا

-.كاإؤمةينانصرءإ"أ،يمنوكا":نه-بشاؤتمال:وعدقداللْهو،ائيناامْهتبل

ويبيدبم!بهاإثنقممو،بهمرظعلىالناسحبالافْهيلفأنمنبدةل!هذاوعلى

-ب!انه:الهزةربءخهم؟لةقد

-!ليو-5اللْهَ"،ضاَبِر.بلًإلأواثُةِماأينَالد)ةضَايهمبَتْضُرِ"

أسهُغإذلِكَأادصَنةعا؟3وَضرِ!ت،االْهِمِنَإِنهَضهبوَباؤُواالناسِ

11عَ!وْبِكلَاذنِكَ،حقإخيرِالأفْيِءَاءَ،ويرةم!نَالنْهِبآياتِ"كنرونَكانوا

.(11213!رانآلسورة).كادت،ونَوكانوا

اللْهبر-ولالمؤءةونأ!امعمنإو،اللْهإح!دهثووء!مأحمم!قم!قالأ

...الذو-4بذ)كبة!دءثاراَماَ;iطالإصلامودخل،النْهبحهلءحواىمم

...بحقهاحقماينالو،أمةخيرمعيدخلفيينئذ

..5)أالهمديةللأمة4اظيرث!ذه-قوما:صاحيظل

:ثلاثحولىاطقهذااالْهرءزلتد:لصا"يةلمت

باللْه.اطقيتىوالإيمان،اكعرءنأص!ىوا،وفبالصرالأعي

العبر.خهاففةةىولانياالدننةضىوةفى،بلدأتإلىتحتاجاحدةوكلو

أنه:الةرآنمناةواءدانؤ-سونص،الاَنأر-ومحنىو..هوالآيات

:الةرآنلأمة-ةولو!و،ا)قرآنلنورقلبكيتتح

عَنوَؤخ!و.نَ،أ،روفِباةأءرونَ:لاناكطاخر-تأئةِ-يرَ"كتمر

؟إ،للْهِنَوَقؤمِفؤ،اككرِ

(...اطدبثةا)ة)شة-45)
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المؤءمفُونَ.خ!،اُ:خَيرأ!مل!نَال!تابِأهلُآ"نَوَلو

الفا-.ةون8َعثرمُوأ

.،نءنصروُلاثم،إرالأدثولوحُبئإتلولحإنر،أذىَإلاصميةسلن

19-311هرانلآ-ورة) -I',).

ا"يخل:رإء).ى-مالىفقولههذاوعلى:صا-يقال

الماليةإةسادشهـ3كابمدةلمهاأسأتموإنلأففمأ--ةمأص-نتمإن!

الإفسادةزسانيحدد...الأرفىكهافىأثانيةاإيةامااافساد!هموقبل،الأولى

..!3الأظاعلىالأولى

منالدهئؤاالىمق"تحديد3تةأننستماخو،نحم:لصا-يةلت

،الأقتىالىجدإلى،كريم11ا)ةيإءساء.ن-!لو،ا،امحريماالقوَان

أطاهالذى:!ركاعهد"ر"،ق،الأفهىادجم!داللْهر-ولبةوصاممرلدخوومن

...إؤتكناكلالمؤمفينذمةعلى

يت!رد،الأرضكلالأرضفىإسرا"-لياءىالأولىالإز-،دةهذهولحل

نه:-بحااقولهأولما

ءِنَنرتقونهذ3َْمحملماءُ!د!افهِعندِمِن-سُلر!-اءَوئا"

كا.لمونَيهلاءأنهـمْظهورموَراءَاللْهكتابَا)ءكِتاب1َادذَأو!وا

.(1101ةرةإاة-ور)

يخ!-أر،رةلةباوع!ثت،ا!-رةءةبلتنزسورةأولا:قرةاو-ورة

.مجهة++وفى،لم-ور،.خَ،ربهرأمع،فيلىإصراىةادث-وأتطرمنثةطاد

فى؟الآيةهذهوقبيل،ضاأالبقرة-ورةيقسفى،ثأنه-ل-وبةوله

.09-87أالإَيات
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ءليهلىَرآتيثايالى"سلبحدهِمنر!يناالسِتا!َمُوسَىتنناآلقذوَ"

لاضهوَىبما-ولورَ.تاعحأهـجم!؟القدُسِبروُخَوأيدةاهُالبيماناتعىيمَ%ابنَ

هغلفٌ!ناُف!لوُاو،لوُ*شَلىلمونَوفريق!كذبئئميق!ذَفِ؟ا-يخبرتم:ألة.مممُ

النهِعِندِمِن.كِتابئنُمجاءَلماوَ*صونَيؤمالاَفقلب!ْبهفرِالتهلهضمُ،ل

؟دمالذيخإَكَزَروا(هـسصنهتحونَعدىاتب!!مِنوكاَةوا،مَعَهمل4!د!

بهأقسهمْ:ااث!رؤبة!طً،يئَةرال!ءليالنْهِلمفَاهنةبهِكَفروازواعَرما!جَاءَ

لَشاءُمنْمَنعلىفَضلهِمِناللهُئنرلَأن)تياَاللهُأنزلَبمايَ!فرواأن

.،مُهينءذالثول!كافريئَ،غضبٍعلىبضضبٍوافَبماة،عِبادِهِ

منعايهما)نهافىلقضاءفبا،مخهمالأولىالأرضيةسادةالإةمذهنهايةوأما

هداuَءتحا!ارد-له!!لما؟الأةمىإدجدوالمةدمىو،ين،دعمة511الأرضحول

يةمرضوأ،منأاَالىجدود-ل،دماقةولاإر،ببلاحر؟الديارخلالصيرو

...المؤتكنيدعلىالأبدىِّلإ-لائ!3"والذمةوا).!دالأمانوكتاب،أ-دلا2

-يصْ...المؤءنين2يمذلكءلىدائمثاق.كدوآ،ذلكلىعثاهدكبرأ

ةشءاط!أمسةالسنةوفى،اءإياملكهاحاضرةقى،ةلمسطبنأهلإلىكهب

:4نصءاالأولربيعوفى،رية210الهبرةحمن

أهلاؤمميناأميرصافهعبدأعطىماهذا،الى-يمار-ناللْهبم"

واعناث!م،،إماوأءو،-لمملأةهأءاناَأعطاهم:الأمانإيليا?ن-

،ضمدمولا،ئسمءخاتسكنلانهأ:ماحماو-ائربريئهاوسقيمما:!موصلبا

الهم،أءومنثىء!نلاو،ءإي!ع!منصلأ،-مزهامنولا،منمأينةةصولا

أحد3يلإا?.مإإبكنولا،منهمأحدثضهارولا،دينهمعلىولايمر!ون

ابهودهمن
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-..وعلي!م،المدائنل51يطى؟،الجزيةيعطواأنإيلياءل51وعلى

اظلفاءوذمة،ر-ولهوذمة،اللّهدء2:الكتابهذافىماوحكلى...

ية.الجزمنعايهمالذىاأءطوإذا،المؤمضينوذمة

عوفهبنار-نوعبد،الداعىبنوكلرو،الو)يدئخالدذلكعلىةحهد

.،155سطوحضركتب-"يانْأبىبنطويةوة

الأقهىىالمسبدودخل،4،كضإ11المةووسو-،ل!لتإلىعرثمخصثم

..ادلإمعليهبهةوبعلي!أاللْهاكأكماالصضرةعلىء-جدأوبنى

الأرخهكلاالأرضقاسراءهللهىالأولىصادةالإةةلمإنهذاوعاط

...الهءثةءن4-ة28أو"ةالهبشءن+الأقل.على..سة"51(-تمرت

بالأءوالهوالإمداد،الكرةدهم-حونأنبهدالآخرةتكونثم

لةيفرتجر.يحهمبمد،والاْقمىالمس!ددخولهموبهد،النفيروبهثرة،بالبنينة

لهماص!واحيث،ل،بذالمثوعدقدنه-بحااللْهلأن،الأرضك!اثشاتءن

شمناالاَخرةوعد؟ءإذادعن،متفرقإن.مثشينالأرضكلالأررض

البييهة-إتمءلىلناأنزبمااتؤتوو،نفسملأت!ةوالمإن،عليملةضاءتمشتا

ن.يفهمأنيهنهذاوْلحل،يملمامصدق!و-لمعايهاللْهءلىممد

الإصراء:صا،بر-لالخام؟الإصراء-وِرةنفسق-بحانهقوله

صاءدهم!إذئيلاإ:!ربَنىةساْذليناتٍياتٍاَتسعَ..صُوصىتإناَآوَ)،ذ5

أنزلهماتَ'لةذمَ!حورأ!؟لَيَاءوُصىلأظنكَلَهُةسِْعؤن-إلى!اَلَ

رأءمثةوياةرتونُظةظثلَأفى(وإ"رإ!اوالأرضِا)-.واترَب"إلا"فيلاء5َِ

مدإهبىدَثنوقُلناهشهي!ومنءههُفَأغرقناهُ،الأرفىِمنَهملَ!تةزأنةارادَ

)فيفاَ.بهغجئناالاَخِرَةوَعدُطءَفإذا،الأرقىا-!واإعراةيلَ

كا.صُبَثمراونذِيراًإ!أزسلناكَإَوَ،ةَزلَوباطقأازلناهُو،،طق

.(155-171101الإصراء-ورة)
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،!الَاخزةوءت-اءةإذا:"4عيمكااطالتحبيرهذا؟4ا)قراَنفىيردوا

-"زءطومريخه،فقطالإصراء-ورةفىألا

.افةطالأخيرةالإفسادةبالنسبةو؟زتمطإسرائيلولهى

كاأ--داليد،داو4و-وكمليسوءوا،الاخرةوءدجأهةإذا":أولا

."ا-تبيراع!مااوقيبرير،ةصأودخ!هد

.،)فيفابكم-ئنا:الآخرةوعدءجاذافا":نياثاو

...لئْهوعدو-ق،افهصدق:صاحني؟ل

حولومن،الكريمالقرَانءن4يفههأننستمايمالذىوما:لكن

كانأنواء!ماكاعايممةيهاات!ىاففهاءانيمو1)ى،الآخرةادةالإفماننر

ص!...ااإساندهم.من

الَان،الاَحرةالإفسادةهذ.تحيشالأرضَءيهالهللصاحبىلخه

وصلم،عليهائلّهص!كدإ،بيينخاب!هبردمنالرابم،"فىِنأوائلوءن

..السلامعليهالمسيحءيلادبحدالمشرينالقرنأوائل!واههالذى

نى،الصهيوإيزمانإلىوالانجليزىبلفورستالمفومبالوعدبدأتقدولحلهـا

(م1791صنةنرفييوا!")ه!ريةا336سنةصفرفى

...7يرنيةالصهالَاخرةللاة-ادةاستمدادا...الحالميةالأولىالحربإبان

خصوصا:...لفيرباو،لهابنباواللأباادالإِءدو،حرةا)زاتهولا

...هىالأةإ-جممداودخلوا،لة.ءابمائهءجاوتد

وجوههملإوءواشديد؟مىبأأولى،لهعبأداعل!ماالْهيبحثأنمنبدةلا

...تتبيراماعاوابرواوييهمرةأولكارخاوهالمسجدوليدخلوا

.الأوانءو-ا-يهاحانقدوأراها،الَانحةتقدوأراها

سرىبتطهيرأسرعوا.الثديد،الأمىأولىيا:اقهدعبايا:!ناديناوأراها
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...بيةالحرالأرضو،الأقصىألمسجدو،بىاهر1يالة

.هـ-أتخلىأنتءحولا،تولىأنإصحولاحُفَقدنمم:صاءي،ل

ءةكن:لدوْ!ةال؟المثهطينواتثاةإكهاهددو،ا!اع!لنفيرباناأمرقداللْهلأن

وهُتضرُولاَقيألمفوم!وبء.لىِلأ؟ابمءذ3َ!يمذتنفِرُواُإلأ،

.(9193بةالتو-ورة).،يرضَىءقدِكلعَلىالنْهُ!ثينئ!و

اؤءةكن:الجيعظلوةد

ث!ربمُو)نءَممُواللهُالأغلَؤنَأتمُأوَ"صئلمِالىوتَذعُواتَهِنواةلاَ"

.،كأَيْربمُوم!ةَيَىْتَبدكوازتَوإنو"...قالأنإلى...،أكَادحُ

38(.-35147عد-ورة).أمئثالَمُ/كاي!يُرِنُوالاَ"بم

!متدءيربهدو،إة-ادممنشالأرتمابرو،رمحدإحدنيموماذاول!نو

...2المسجدالثديد%سااذىالنْهعباددخولوبمد،و-تجبيرم

(،النْهلأعداءبالأسبةالمؤتينعلىيجبماذا

:9281-!3؟التوسورةفىا!ؤ!ينالالمنربقا"الةد)!احيقات

امصاطرَاكءِدَبُوايقرَفلاَسٌفيَالمُشْركِونَنماإاآمتُويئَاليماأيا،

ثاءإنْةصلاِمِناللْهُفَُيضتِبمُفَصَؤ!ثلة!تتموان6ْاهذَعامِممْبَند

الَاخرمِبالْيوولابِالئهِلُؤمِنُونَلايئَالتِلواظَ،-صسِيخعَلِيغالئهَإن

الذِ!مِنَاررَقدِيئَيدِي!وناَاولاَورَ-ولهُالنْةما-رئمَونَيررولاَ

دُا)بَ!ووَقَالَتِ*ونَصاغِزمُْوَبدِتَنيةَا؟رلمضماُوا-ئَّادصِنابَأوتوُا

ه?ص.?ص.ءلى،ص
اهِ!مبِاةوَتزظ!لكَذاللْهِ،ابئُادِيحُالة!َارَى)ضهِوقاابلْهِابئيرءز

اوكأاتخلفُ؟وُنَاؤةلىأالنْهُقَاتليُمُقَبلُءِنيئ3!زواادةوليُضهِئُونَ

أصُو!ء1وَعَىبمَابئَ.حَوالىاللهِدلمونهِمتبَاب!أزوَرُةبانهمُأشبَارمُ
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يدُونيرِ*ُي!ثنركِونَعًاُ-انهلأثةوَإلأءالهَلاَواصِداَإ!!ارروا)يَهْإلاِ

صَرهَولوْدورَهُيتمّأنإلأاللْهُوَيأبَا!3إةوانْهِأورَفييخئواُ-أنُْ

عَلىليُظهِرَهُالحَقيِئِودبا"ذَىلَهُرسُوأز-لَالذِىو5َُ*اكاَةِزون1َ

كا.أمثنركِونَاعَءَوَلةيخاِكا"َالذَ

نا:عدتمkءوإن

،وءةثوم--داَواضحٌوهو،يماط!3اطإيما+لىااللْهءنوءدوهذا

اتَتتقحتِضوإن*ينَفِرِالكا!-دِمُوءِنُافْهَوأنلغَذ5َ:ا)هظيمافْهوصدق

نَهدْ،تَودُواوإن،لَمُ-يزفَموُنَد!واوإنْ،الفَتحُءاءَمُفَةَد

."ادُؤمِفِ!نَثاللْهوأن،كرَتْوَلَويمَ"يئمافيَةِئَهءُغءضَمُووَنُْتضْنِىَ

.(91-1818الأنفالسورة)

ير4االمدعايهافْهأطد،رةfالآالمرةدرالإز-ادالىنهمAعادؤنذا5وءلى

..4تافْهزتةةةمدطوءق،الآءرةوفيأالدفىيرالقيوإلمركاو

شرطه،الوعدهذاأنإل!،حثينوالهااله!اءشيمأدفت7لاأنأودود!ئ

...حقلاوتزء،ةق-ا%زءله،"%منقتماع4-زءهونماإ4إاو-و

عدثموإنير-؟مأنربمكادمى:سب!انهةدهو)،،الاَيةغامأءا

.،-صيراَيئفرل!ج!مو-ملنأءدنا

إسرا"يللهىالآخرةالإفسادةئانءقبالاَيةهذهنهسبحاالنْهذكرلةدو

لها"إسردبنى،لأنبهد:ارها؟آ!نكلض!طهاالأرتطهيرو،!طهاضالأرفى

:ح!اوعرةالأرضطولفى"مالميهينالإز-ادجماجمة

."فا!ا:أصأبمإنو،كملأةأ-ةتم:،-نمأ)ن"
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ربمدمى":أ4"سهحماقونهءنq"أنالاَننستطيعولحلنا

امتدادأمايهون،عايهمالأخيرةالمرةفىالةضاءعقب،..ويرحمكمأ"

اتيا:ا!رَانبةيّوالإيكلان،الةرآنتباعبا،الإحسانإلى-ي!3تومنة!مفاهلما

..والسلاماصلاةاعليهممد/العرب

وطاعةالثهوبمااعة،الثهأعسبصةةيذتكون..اللْهمنالر!4رجاءلأن

كا.-ونَتُزَلحا*موالرثُولانْهَاواطيحوُ":سبحانهقال؟افْهحوعمول

.(31132عرانلآ-ورة)

إءساءيل:هـىعنأصكلأمامهرضفىنهث!أ-ل،و،ل

.،تز-ونَلملمُُْاواتقوُفاتبموهُئبارَكئناهُأنْزَ!وهَذاِكتالت

.(6/551منحاالأسر-)

وسمتالىالنْهرحمةأن:أنة-ثماسرائهليإىس:حانهافهوعدلقدوثج

ءمم؟لماممهدق!جاءالذىبالعرالأمىيألاتهمواإذاإلا،تثما!مل!:يىءكل

يَفواأنو-وبإلىتوجيههوإنما،!محمةبالىهذاسبحانهالنْهنرجاء

...وسمعليهاظهصلىالئهر-لبخلأمبالإ؟إن،افهمعيهدم

ء،طعةبوحتى،من!مالختارينلمسبينءقذللثلهمالئهأعررولقد

...لهمالسلامعليهصو.ى

ءخ!م:الذْقولخاشمينتدبرأنويهفى

الىصفةُ-ذتهمُأةلمَاتِنَا؟لمِيقَاجلاَرَسَبحينَمَهُقَواختارَءوسىَوَ"

السثن!هاهتلَ.؟،تُهاِكنَا،أوإياىَقبل"ينأفاعنهمُضتَورَبئ:قالَ

:تشَاهمَنخَدِىتشَاهـومَنبِهَاتُضلأ:فِتنتكَإلأص!إن،.مئا؟

فىِ)ناواص:*ا)خَاةريئَخيروأةتَشَضاَارْوَلةأة،غفِرْ،لهيَاوَإنْتَ

إليكَ.هُدْناَإنًاالأخرةِوَفىِحَسَنةًالدنياهذ.
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.:يءكلو-"تْشورش،أثمَاءُءَق+به2أص.بعَذاب:،لَ

يؤتونَ،تنايابآهُموالذينالىبمةَ-ونَوثؤْةوياَ/لذيئَكةح!اَفسأ

اةِورإفىاثررهمْب!ءَ؟-وفهيررروُىا)ذِ:فالأالتيا)ر-ولَيَتبِونالذيئَ

ويحرمُ،الماليباتِلهغيحلوَالمنكر،ءَنِيَنها!مفىبالممروفتأعى!مُ:والإفييلِ

،3ْعَايمكانتْا)فوالأغلالَإضرَهغُءَنهنموَ!ضعُ،اظبائثَعايهئم

أولئكَمحهُأنزلَالذىالنورَاواتبصُوونمروةهُرؤرعربِهواآءةفاإذنَ

.(157-15517الأعراف-ورة)،المفل!ونَهمُ

الحرامالمسبدإتِ:4الحلاة!دئرأنيه،تتمايعالسرالإِشارةب!ذهلهلمناو

،راةوالةواالمرآنبركنو،ائيلإصر)ىدإةصاواءالإصرإثنو،الأة!ىا&ءد.و

...والمودة،والرحمة"الإِ--انوبين،السلامءايهمأوموصىممدوبين

يهدىالذىوالةرآنالرحمةوبينبل،-غوءذابالرحمةوبينثم

نةسا:اءالإصررة-وءن8،9الآقيينفىنهبءاا"قوفى؟أقوم!دإى

حصثرأهيئَلدءألمجَغتموَ-هلناناعُذعدتِمْإنحممُووأنرجممُ"عَسى

تممدنَالذبئالمؤءنينَتنجشر!و،مُأ!و!لتىِ!دىِالقرَانَاهذَإن

.،3بيراَأجراَلهمأنءالصاطاتِ
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اثابرااااباب

لثلفض!اثاا

ا):!رولؤ!إةا

.الحربانةفىالفلاح

يم.ا)كرالقرَانءنالنلاح

يخلحون.لاالذين

.وأ-با؟الفلاخرجاءلا

.آنالقرِمن"فلاحتحقيق

.العرباتفىمرالنه

اكة-ابه.وصراحلالقرآنمنا)خصر

.الخئاببنلم!را)-كريةالأوامرسف!

والأظقيما.والا-مماءيةوالنضيةيةادس!رادروال،وأدراسة
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مرلنصاوئونخ!ا

،ءثماكان،إنسانلكل،الأصامميانالمطلهانهما:والنصرالنلاح

...يمنوزمانكلفى

:الحربلغةفىالفلاح

:صيحانأءلإن"الافةءقاييسمحجم،كاقفارىهبئ1"قال!أةلاحوا

وفاحها،الأرضشق...كااةوزواابقاءا:اثاتوااالشق:الأول5

والةوزالبقاءُوأما،-يربكلالانتفاعيشملفى،برنراتهاالملأةتةاعاسدثمارهاو

الآلق.ايههناعثيرالذىفهذا

الظفر:والفلاحدا..:،ايرَانغريب،مفرداتكافىاخبالرلأويقول

اظفرا:فالدنيوى،وأخروىدنيوئ:ضربانوذلاث،ا)طلبو)دراك

...والهز،والتى،البقاءوهـى،الدنيا-ياةبهاتماثبالتىبافمادات

وعِزّ،فقرب!وغِنى،فناءب!بقاء:أث!ياءةمةأرفىوذلاثأ-روىوف!ح

:ل3و،الآخرةعيشُإلآلاعيش:قيلو)ذلك؟جهلبلاوعلم،بلإدل

.،...المفل!ونهمالنْهحزبَإن.ألا..الحيوانلمىالآخرةالدار،إن"

ال!ريم:ا!مرَانمنالفلاح

باءا)فلاحرءنها...عسةبمينأر،الةرآن!طهفى،"أفلحمادةدارتوقد

بقولهالفلاحتحقيقوءنها،صة12،فل!ونةلحدم"بمالى:بقوله

تأيثم،وذاكهذامنكلءوأسهاب؟صةكذاك!1كاالمفل!ون!م"

.،.امرة3فىذلك،وأ-بابوالإفلاحالةلاحذَفى،ثممراتثلاثهـ%سبابهالفلاخ
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:ثفلحونلاالذيئ

شورر،إةوا،بوناكذا1ز!م،"قرآنإءسجثظ!ونلاا)ذينأما

لذلك:فيلي!فىو..ونوادكاؤر.حروناوالى،مونوالجر،والظالمون

عَامِلٌإفبهانتِمْءلىاءلمواةوملماَل!قل:13516الأنهامفى!ورة-مالىلهقو

...كااظاإونَايةاحُلاُإنهُ،ارِالذطنبةُدهون3ُز"نؤهدونَفسوفَ

...والإ*رام،،والازثراهادعذب:أبداحب!اصرايفلحلاالصهاتفهذ!

به:ءط-أوخ!لالةاءجار

منمحققالنْهمنوالر-اء،بهأ-بىعلىاللْهدلزمْد،الفلاحرجاءوأما

سبحانهالئهقالفإذا،البثر-اةبءنهـ"أسهامنيتحققمابمقدار؟اللْهةبجا

بمقدإضالنْهمنعققالفلاحكاهكان-فلحونلملمالنْهلاءآاذكرواة":ثلا

ء!ها.والإفادةونعمهالمنحملَالاءناذكرمنفينفيققما

،الأفىرافوعدم،واءإالاعرم:الةلاحإلىنةربالتىالأسبابومن

دورانا:ولأ)نمأغير!ن؟بابهمنثىءصإلىوالدخول،البمتانلوءدم

،.لصلمًتفلِحونَإمْهَواتقُوا،ابهـاَأبوءِنْالهفيوتَوأتوا...ه

.(981رةةا)5رةسو)

،الجهادوالا-تحداد،ئلالوساإعدا-والةصرأبمابالماس:وءضا

.أضرررواا-شالةوواجة"إب،اللْهز!لاءةواقياالمهال!قءلى،1)-ى

عامةاحدةٍبوأمرَسبحانهامزةاربأنإلىنشيرأنهناانجاينولط

الذكر،و!ا:اطالاتكلوفىالدائمةاواحدة،.لحاطالاتوفىشخ!الجهخ!

ئلاثا،اطالاتانت،3ة4الأواصرعلي!اعوَرزاطالاتة!مثم،والعوبة
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...رفلحونلعلهم؟لدؤءنينعشرةاءروالأو

الىالثهبواتوُ،".::االموة"ة*اطالاتجميعفىللجيعالمامالأمر101

-(2431/ورإا-ورة).،ا-ونَلم،لهلً-1ً)ؤُءتُونَأء،1بَمِ.ي!

:ى3زالفهـ"مرالأواوأما

،إ!:ثواابئَالذِيهاأيا":الىبروةتفىأوامر"بهأر(1)

كا.قُفل!:نَلحاثمُْ،اظَكرَتمَوُاِوا،بثلحُْرواكبُدُوا5َوا-مخ!دوا

.(77123اطخ-ورة)

آ"واالذِبئَأتهـا"ا":الحربررادالا--5وقتأواعي)!(أربمة

.،تةنلِ!ونَامد3ُاللْهَوائةوُا،ابِماُواورَ،وابِرُوص،،وااصة!رُ

.(13003عرانلاَ-ورة)

اذَااة.وإالذِيا1َ،،1"ا،:ةيةاطركة511صالةكنىنةطأمران)حى(

.،زُ،%!ونَا-ا-3عَ:يرأاللهَواكُرواذْ،وافَاثبُه:صفئةلَبمتمْ

.(8154ةفالالأ-ورة)

الأمرد"،والاصءواديةليةوالحر1)س!ية10،الإِالهثلرةالأوامر!ىهذه

ر4االأوهـزه.نأهروكل،دائماوا)ةوبة،داتماالنْهالاءبذءر11)!ام

تنفبذها،و،بهالاتخمايطومجهودات...اتومجلا،اتوةةإلى!رتاج

نشيرأتوي!فى...3.!اةو-نرهق،ثر-!ابمد،بهاالهملومتابعة

دها،أبحاإلىنصل8كيف..1ثبةووا،اطوا،ا!ديراافحلإو:إلى-ةملا

والنصراالأكيدالفلاحإلىصربممابهااةصل1500011وانزشار،،أهداز!ا

اللْه؟ة-ون212"!
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يمالكرالةرآنءن"فلاحيقتحة

واأؤهنيئ،اللهو-4وريدونيئوالذ،االتةينة!وْ،الفلاحتحققوأما

يدءونهولذيئ،افْهوطزب،تنو"مص،زطئملرولمَنْ،امهادةلينايخاالخلص

...الله-بهليقنسهموأةبأموا!موللجاهـدبئ،افْهإلى

:الاَياتبمفىإلىنشيرأنفىويا3

!ءادفىرنَءُوَالآخِرِمَأ،ووابالئْهِثُؤءِنئونَةَوم!"بردُلاَ"-1

أؤعشِيرتهُبمنَهُبماإ:وَ!أؤأتظَءَآؤ!آباءَوَوكاَنُوا،وَرَسُولَهُْالنهَصاد"

-ئاتٍوُيدخِلمُممِنْهُرُوحوأئد!الإِ؟انَبِهِمُقُلقِىكَةبًأولفِكَ

.،4ُءَورًءواعَنهُمْاللهُرَفِىَ،فِي!مايئَضالِدِثارُالأة2افَيتِمِنتخرِى

.،المُتاِ-ونَ!اللْهحزبَإنألاَ:اللْه"+زب"كلَاو
الئدي

.(22158الجادلة-ورة)

وَمَن،صَةخَصَاب!!؟نَولَوأنْة-7!عَلىونَوَيؤفئ..."-2

9159(.اطشرسورة).كاالمفْدُونَ!لَئِكَوفاٌتَئ!هِشُغُيوقَ

بِأنوا!غهَدُوا-اءَهَهُتُوا%بئَوَ"ذِازصُولُلَكِنِ،-3

.،المُة!لِحُوقَ!أولَئِكَفىالخيَزَاتلَهُمأولَئكَوَسهمْوأنة

.(9188النوبة-ورهَ)

بالمغرُوفِونَاأنُزوالخَيرِإلىيَدْعُونَ.أَئة"ثغ-"وَنتَكُن4

كا.إةغِحُونَا!لَثِكَأوؤالمف-طر!نيَف،وْنَو

.(31401ان1كللآةمور)
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خَاثِ*ونَ.ءَلاَتمِنمفِىنمالذِبئَ*اُؤنِنونَاأقلحةَذ"-5

والذِيئَ!ةفَاءلِمونَاركأةَمُ*والذِينَمُهرضِ!ونَالذخْوِ!نِمُوالذِبئَ

أ؟انُهُه!ما"إبهحَتأو!نمأزْوأعَلىَإلآَ"صافِظُونَو%!نمُعءَ)ً

،المادُونَ!فىأولئِكَرِكَذَاءَورَانجضءىَذَنِ"ءَلموءثنَغيرُم7ْةَإ

صهَوانهغعَلى!،والذِيئَوعَغد!رَاغونَلِأمَاتاتِهنمنُموالذِيئَ

.(9-1123المؤتون-ورةأول).،000فِنماونَيرا

ألثلَحَقَدْ*اهَاوتةوورَهانرفأَ"هًثَاُ*سَو"اهـاومانَةْسكاو-6

.(19/701-الشمسسورة).كاصئاهادَءَنعابَوقَذ+كاهازَمَن

فأُوا!ثِله"ُ"ةءَواززَورلمَتْدق؟َقاطيَوْثِذزْنُوالر،-7

.(817الأءراف-ورة).،المفاِمح!ونَمُ

ور:الهرإفةفىاة!را

..فهقيا!و،ظيراءيتا!و،!دأ)ةوا،)+وناو5)فسوا

دبالإةسانا!لو،الةةسوي!.ك!،الص-ريشرحماإلىالوصول:وهو

...اَصمبدئاَها-اَ"-ةةرنسانالإير+لوiدهمةصوإلى

.هوالخيرالبرّإلىوالوصول،والشرالظلمبِدخ:ذلكويكون

اتامزوابمجعلى،ويتغابنةسهعلىالإأسانينتصربأنأأولاًون3تكا

الأكبر،الجهادوهو...والَاثام،اممواتواوالانكلافات،اكزعاتوا

الخيروأعداء،الوطنوأعداء،النْهأعداءعلىبالنصر؟نياثايمونثم

...نيةإلإِنساو،والظام،اطقاوو"مدل

(...اطد::ةا)ة)-ةة-4!)
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:و5؟دنْهفىألههأءسةو":الةرآنغريبءفرداتقاخبالى"ولو

أ-كامه،واعتةاق"دهوء3يةرعاو،"دودهظبر؟موا)"ثا،)مبادهتهسف

كا...ثنصر،انخهامروتةإن،يةءسهمنانْهإحلمو،خهيهاجضنابو

اكنسابه:احلوءرايةرآنءنالةمر

.ءرة41!بمأعراانالقرَفىرةبصوالأسالنه-ةماكررتِبولقد

ضرحغيرءنبهض!اإلىنثير،عثيرةمراحلالة!ر؟أ-ابولا

ادكتابفىداروما،أيضاَإقةاداالمراصلملاحظةمعودكن،ترتيماب،لا

عضواز،:والذىاءالى،االباب"ناراخالهكلبخاصةو..وءرضما.طولا:!وو

.الكتاب!ذامن103صفحةإلى9،2!فحةءن،اقفكيرواالخلقء

،حبصوتد-ئقجم!هنازقرأأن.اؤعداالهلمىالواجبومن،ثم

الأ-لاق"تنهوكأواكصر،لاخاصوهوا)فصلءنهذاالأءليراناهنو؟سد:ا،تأ

...103صفحةإلى292!فحةسن!كاوالنصرالهلاحأسأحةأةوى:الخيرفىصل

نشيرأنهناءسبنابل؟الإطدةإلىءناداسولا،الإفادةءنالكئيرففيه

الةصِوءا"،ا)نصراصاب3لاا-لإرابهضبذكر،لمإدةالىءى?قإلى

كا!إلامنءمدالله

الإء-داد:لاج!ادوالا-:مدادبالإء-ررادالةهسءراحل-:دأ-9

تء..اد-ط-اع.جمكلوالأسصةهدا؟،المعنويةالةوةأطرات؟ي!خ

نءفي-ا"،و؟نيةأ-اوألإِيةالديةنهـارايموإ،ا)ملىيئهادرو!!اأةوىاصِّ

ية:الهس!رالأ-صّءنالقوةوءلىأالت!ولوجيةوالههلميةالناءية

.،...ذا!رباعاَرِوءنْ،ةوةءِل!:طَ:تماعتةَءا"صغواوأءذِ"

.(1806الأنظل-ورة)
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باهْهوالاعةصام،الصفوتوحيد،ادكامةوتج!خ،الاقىاد-2

اطقيقى،النمرمةتاحلكذص...ؤماتوالشاقالهرعلىءوالةضا،أثهات-وا

ةية:اط،القوة!ممدر:وهوكذلك.جمل

كا.يرُالنفنِه!مَفىلَىاَؤاتَتمَمَؤلاَبخهوَ.لالئهِواغضَصِمُوا...،

.(لأ8122اطجسورة)

الضَ،)ءون،.مُلماللْهِحِزبَةَإِنَّآ!نوابئَالذِولَهُسرورَالنْهَوذقَيَءَن"وس

.56(إ5ا!لائدة-ورة)

وعقبصيرةعلى:دا؟13إل!والدعوة،القةالعلىريفىالن!--3

ور!ابةاتقامةوعف،والإةةتاطسنةوالموعظةربالحلأ،،محوإص،ص

.واقتناع"صدر

،رُواقَفيَائذِبَأْسَ"عُثأنالنْهُءَ-ىأؤ!ءِجنَاو-رعىِ...ة

.(8414الفاه-ورة).كاتَفْصلاوأثوَل"بَأْس!أثدبمحموالنْهُ

االْه:معالمنجه"الشبارة-ء

عَتابمِنْتممجِينمَتِجَارةُلىأدُثحمُهَلْهواإالذِتنَأ!ايَا"

-مُوأنةوالِمبِأالنْهِلِ-يىفىوبر،،"ونَسُولهِورًبِالئهِؤءِفونَ!أديم

،3ةَنوذُلَمُيَضفر"تَةفىونَعُفتمإتْلَمُخيْرٌذَلِمُ

-خاتِفىطَمئَهوَمساكِنَالأْث!ارُقيةِكامِنْ!بَحرى-نًاتِوُيد-إْ-لحُ

،ثبقَرِوفتحالنْهِن5ِنَصرنَهاوء2وأخرَى8االَظِيمُالفوزُاكَذَءدب

.(13-11601الصف-وكأة).،إؤءِةينَابَمئر،
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:المرصوصوالبأْيانُا)صف-4

ثُقاتِكنَاأ"َيئَئحثاللْهَإن"

،.مَر.ءوص

نْبنْيا3ُضُكاثّاصَ،-بيِ!ِفِى

.(1416الصهف-ورة)

.:"iثاولا؟رنضمهاالاأوأ!لا-5

فَة-،،اَتإمِبأو،ذفَيُهاللهَ-+-لفِى-قالِطْ.-.وءن."

.!4147انساءارةصو).،ءَفِأ؟اَأجْر4َةءنؤ

ية:ءس!ر%طةلةفيذإلاارالةرعدم-6

أسُ!لمْتُوَفَلاَزَ%فآاالذِيئَ!غًرُولَههتمُاإذَآتواالذِيئَأ،يمايا"

؟؟"فِثَةٍإلىأو:ةَمحدَ!زاَلقِقَالتُ-ر!مإلأبٌرَةديَومَة"ٍاثِملوَوءَن*بَارFَالأ

.،المَصِيرلموإ"شَ-!ن!مُو"أواهُاللْهِ"نَبِغضَببَاءَووذَ

.(16-1518الأةفالسورةأ

كز-أثىءأى-بُّوءدم،وادتادأءدداا؟ثرةالإِمجابعذم-7

ةالجهادمن

--لحُ،وعشيرَوا-صبمُأزْو،تُئماإخْوورأبئ،ؤُبمُآباؤبمُكاَنَإنْقُلْ"

:حَ!اضهَوقَىْيمشءومَسا،هاكمهادَ!شَونَتجارةو،أقتَرقة-ُوءاالأوأ:وَ

فِ*أْ-كأةكرئصُوا،لإِسَهافىوجهادوَرَسُولهِاللْهِمِنَإينلمأحَث

.،ا)فَا-ةينَاةَومَاحَمدِىلاوالنْهُ،لمبِأصِافْهُ

أقْيَبهتهمُإفىثَكق-بَونمو،كثَجِىةاطِنَموَفىالنْهُ(ُنَمرَاَةَد

رَ-بَت.؟!الأَرضُءَقَيعُشنيمائ!وء،ةَثْعَغُفَإَُتهنِع!ر،آُعُ
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اإؤءِةِكنَوعَلىَرَسُولهِىَلماسكيأتَ"التهُ.لَأةثم.يئَءُدْ!3رزيخةُتم

.،يئَا)-حَافرَ.زَاءُذَلِلثَوسلموابمَأذيئَالهَوءبرذ!از-رو51ْ-ةوداَأزَلَوأ.

.(934126-بةالتو-ورة)

:قاظطابلممريةا)ءسكرالأواصبىضى

أ-نادميوصونو--لمعلإ"اللْهصلىإ!-ولا-فاءأواثدونكانلةد

ء.هـ.ا)نهإلىا!لؤديةير"محرالهاصلأو01إ.)ج!ءايهمةونو،بالحرفىت

:وقاصأببند-5إلىعرُكتب

،طلفيعلىاكلْهبهـوىالأ-نادءنمهكرمنآمركةإفىد!أما5

،باطرفىإص!هيىةاوأقوى،ا)هدوعلىالهدةأزصلاللهتفوى-فإن

نء.بمالمحاءىءنا-ثرا-أَأثدّترعونواأن:ء+كوءنوآمرك

المس!ون!صرإن!و،ءلىودهممن3معا%إخوفُذنوبةإن!ءدو؟

ليسعددنالأن؟قوةب!ملةطت!نأذلكولولا"دلْهعدوءمجمكهصية

فىاعليةالفضللهمكانالىمهيةفىينااستوزإدت،تناصدت!مءدولا،م

.،.تنابقوذَةلمبهم!بةفهلمناءليمحم!رْزنتءَإلأُو،الةوة

،تهلمونمايمالونالمحهمنحَفظةسيرِبخفىعليمأنفاعلر"ا

اللْه.بهلفىوأنتمالئه؟ماعىنه!لواولامخمما-ةا-ة-ير

ءلميهم-إطمُِفوفرلث،علإنابإطفلنمِناضرءدوناإن:تقولواولا

..."نهمضر

أسأل،بمءدعلىأتصراتسألونه؟؟أزفععلىالهوناللهواسألوا

.ودملناذ)ك!الىطْه،1

بهمتُه!رَولا،يفبهماَءَسيرقيشمهمولا،ءسير!فىبالمسدين8ةقترو
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...قو!ميهةصأوالسيفرعدوهميبافوا"-لمتى!هميزةقمنزليعن

:ْراءةلهمتكون-ى؟وللةيوم!جمحةكلفىمعكبمنوأقم

قر!عنكلفاز"موغ،وأمتعت!ماسلحتهميَرمونَو،أةةسهمفيهابحيُون

يرزأولا،بدينهتثقمنإلاأمحابكمنيدخلهاةلا،؟الذمهَاصلحا51ل

..أهلهاشيئمامنأ-دأ

عليك.قَيفَ،ولاوبين!مليةكالهيونَفأذْكِالمدوأرضوطئتَوإذا

نصحه-إلىتما.ك!مَنالأرضأهلءنأوالحربمنءم!كوله!كن،أصهم

!نوالناشَّ،إمضهفىصدَقكوإن-برهةتكلاالكذوبةإِن،وع!دقه

..(.ةقاليونوالهالطلاغءنعرتحدثم0001يثعهيخاو)؟سعلإك

أحداَبهاقئص،ولاا؟لادءلىالج!اد،والصهروك51إلىا)سراياأمراجلو

رو-خاصرقكل51نيعابَيْتمماأعشوأمركرأتكءنفة!يم،بهوى

وأضيةأوغلبة4نيتتضوفو-،فىصريةَولاطلإ+4تهمنولا

...ةص!ية

..ه151!ارفة؟كا!االأرضو!رف

...جهدكابياتمنوتيقظ،عسكركعلىأحرا-كأذْكثم

،.-المستحانوالثهةءدو؟ءلىلبمالنصروولى،محكرمنأمركولىواالْه

والأخلاقيهْ:والاجتماءيةوا)ةفء-يةالهسكرالصدوأحوالدراسة

تكشف-بحيث،دقيقعلىْعكلىسشوىتكونأنيرباساتالىروهذه

هذولأن،...والنةصوالإهالاضتواالخوفنقطكلالمدومف

طت!وافي،الىعبوإلةاء،المفاجأة:عناصرعليهاتقومالراسات

http://al-maktabeh.com



--7؟6

إسرائيل،بنىحالعن،للؤءنينةحاكشفهذا!هإلىالمرآنُوقدنئه

قوله:ثلفى

وَحَئلافْهِءِنَبِحَبْلٍإلأ!واماأيئَالذأةُتجمُءَ-إ،ةمرَبتْ

،المشكَنة"عَاَهيهمُتْوةُسالنْهرِونَبِفَف!بٍوَهـإءُوااثاساءِنَ

بِغَيْر2ألأدبىيايَةئرنَو،النْهِتِآياتِيَركةرُونَكاَألُوابِأْص!3ذَ)ك

.(13139:انكللآ-ورة)."ونَافضَدُوا!وا!مَو.،،لِكَذLَ"قْي

فيهابينو،امةا)5اطر!هـ"4اظطلماسَجلأمزةاربذلكأكلىلقدبل

الأكبرالنصرفيهاكانكاتثلاثفىو-صرءا،كصرالرئيسه،الخماوط

:؟درفى

:الفرب،عب1)،أثباتا:ىالثلاثا!طاتاهذه

...3مهوءومحةالملابهاكلْهبمتالمؤمن!نقلوبفى،!بات

..فيهمبإلقائهعمبحانهالحزةربتفرد،ال!فريئق!بفىعبوالى

جهازللإثنالمرءويئال!فرأءةاقفوقاثابتيناالمؤءنين!نوالضرب

.اةهجيزمومحركوأصبمإنانكاةمربأر،معليم

هو:الالتحاءيةالممركةفىالأولالحسكرىالأءريكونأنجمبوءن

،الهدوعلىيعالسر-!ازللإ...والىؤوسب3وارالأءةاقةوقا)-سبمبالضر

...و"تحركدومحروأعمجبَنانحكلألضماصريمماالضرب!نذلمثتهذرفإن

..الهدوحركةولثلِّ؟لا:+جيز

للؤمنينالتثبيتبصليةيقومواإن:الملاذكةالنْهيأمرأنوالألمجى

"ءةريئ،فىقربالرعبإلقاءوعمبحانه5يهؤلىوأن

-..ركات2اوالأءإبععوالأعناقفوقبالضربالمؤهنينيأمروأن
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ةيامإلىل!ؤءنينإرشاداَ:،بدر،ئاةءساطتخطهءننهسإحافهقول"

النصر:إ-رازلس+جةالساءة

،آتَؤاأذيئَااةثةلهومَهَبمُأجمسلى!كأِاَلااإلىثكَرَيرحِىإدُ"

بواراضْرُِالأءْ-اثؤَوْقَبواتأضْرُ؟الى"ء:ءَفَرُواأذيئَازُ-ئوبِفىْ-أُرئِ

.(2181ةةالالأرةسو).،تَنانٍقيصنْهمه

المؤ.ضين:-ب!انهظلأنبمد

كةالمَلامِنَ،أفْيممِذبمُِأفىُلَمُفاسْةجًابَئملمرَآمَنتضِيثوُنَإذْ

55ءكا،"َ.3
"مضرُوَصَا،مُ!ةلُىِبِهوَلتما-كن،ىْبشرإلااللْهُ-*لإُر!،*فيندمر

كا.-صِبمءزَبزالثهَإنكا؟الثهذءِءِنْإلا

..بئللكافروةو؟جُندٍ!!تَبقبلبقلاالتهو-ءد

...للتديئو-ندةةوكلتمحمز5ليتمجزلااكْد,"

القِوَ-ةُوده.!نَإشَووَافِيوَالمنزَيخادِالمزأدئْهذِ!ةصَلاَل!نوً

كن،أؤرِوةِاابِ،دِهِنهجاَ-اللْه15بُىَخىّر؟،!..العَالِمينَربإلأثَدعُالاَ

...:نطِيحُونَماوَهـكلتِهـمطَاقَاهـكل؟ِبِفىونوَيَسْةونبئَُيهدُّإئذِ

:(06-95!8الأقال-ورة)فى،لالؤمهينوالنصرالمزهَربيقول.

"يهئحجِزُونلاَُإْحَّمُمْواسبةَواحَفرُأذيئَايثَنوَلاَ،

هِبونَقُى،ارريئرًاِطوَرونةقؤءِناصنتَطَ:لتمْمَا"3ُْوَأعِذوا

،.-رء2.،ء

يهلمهُغ؟اللْه3تغلاولانِهغدون4،وا-رِبئَكموءصدو،اللهِعدوبه.

.،تظدُونَلاَُصمْوَأإ)يخمْ"ؤف"اللهِسَدهليِفىىءًواص!حةُ،مَاشُ
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itاث(اثاباب:

لزبعلفصلا

الحياةءصبهماوالمالالماء

:بقاءل!اوء-ياال!

ا)ماء-ىأطثطةالما?!ب

يم.أ.كرااَنالةرالما?ن

.الماءمنوالممعايةهلي"والهأءو:ةأالفا-ة،

.والقرَانوالؤراة)يسطابينالماءالماديةالفا-نهَ

.الأرضفىءilاللهإس!ن

وءالراَ.تباوجعلأ111ءسنالإِزهـإنَاقهخلق

الأجاجاللحو،اتالةرالهذب:يئالهحرء11افهمرخ

وافهم.والدبووالعلمالةلىةإلىنيةالإز-االقرَاندغ

أفغأيىاالحياةءههبالمال

اعريم:انَالقمامنالمال

.المالوفا:فة-ا

عليه.و-يحاسبالمالفىتخلفمىالإِنسان-2

.المالفىوالدو،!تع21وحقدافِاوا-ب--3

من!ة.!ولاتأةكنا-،

.الفرديدفىالمالتنظيم-5

الجتمع.فىالمال-ةفأيم-6

والجتمع.الفردالمالقةظبمفىالدولةحق-7
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الحي!ةءصبهماوالمالا،!اء

:ءابةل!اوءيا-ل!ا:ةءمةد

،ءبرقا!و،حيا!!:ةلحيأا

،الإبقاءعصبفهوالمالوأما،الماءو5الإحياءوء!ب

،وحيواننباتءتحىكلةيهيثثررالماءل!ن

،الإِنسان-صا"صءنفموالمالوأما

،الضرورى"طهيىاشتركاوyالماءأنو؟

8..التظيىاطتمىالمشترك5والماريمونأنفيجب

جمهيا:الإنسانوسحادة،!لىالإنهانطياة؟القرآنولماكان

...جنوزمانكلفىالدنيا-خ،آنالقرربيافتأنمنبدلا؟ن

اضرورية،االطبيهء،ارراةيحققماإلى

ال!ظيمية؟اطتميةالىمادةاطثاة"ذهيحةقءاوإلى

ال!ءلة،الثهكأايةنتبينأننستطيع،الشاملةالفا-صةالةظرةهذهصوءوعلى

والةةظيمية.،ال!يحية:اطيا-ينأخبارتتبعإلىا!المينبتو-.؟

أسرارعشفالى،والمضمه!ينالعلاءاطْهدغنتفهمأننتطيع؟

..لىةلمااو،ت"ءالما:كاالقو

.المالمنكلدراسةأنمن:زمانوفىصسريعانتأكدأنيجبو
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...ت!..لمهوا،مهاتوالتضمه،"فا-ظتكلإلىقىتاج؟"قرآنمنالماءأو

جميعوءةد،طيماتوالثاتا!وجميعوءلى،والبيما"أتالأزمانمدىعلى

،..معات!لةاودافرلأا

الا.حات!ىاإلىةةطومهةلمح،ناتالاهبهضإلىفقطسنشيرk!ةلكتا

إل!ا)طرتقلأد:القرَانءنالقواءدتاْسيسفىزصلحائا:والتو-يهات

.ا&نحانوالنْه،ايان110اءإةءو
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الطبيعىالحهاة.ءصبالء

ا5،يم:الةرآنمنالماء

أ-ابم،إو،وأنهاراَارا12َ:الآياتمئاتفىالماء-ريانءنالىءموعلى

،وحياةً،ينا،وتكورزظو،و-لمةم،ي!،تهإِو!هأوءط،باَوسحا،و!وام

%إتْلاثإلىْفقطسأشيرزإف...اةواط51الأ،كلعلىإمسا؟فى

:ءالماكاءهإهةالمهوالهماية؟يةا)ءواةإ-فهَا

:23المؤضون-ورةءت89و17الَاشينفى-.يمانهالهزةربظل

غَالِايخاَ*الحاقءن-!ئاومَاطرَائِقَع!-3.ةزو"إقتةالةَذكاو

بِهذهَابعلىوإنّا،الأرضِفىفأسسصاهُبةِدَرٍاصما?ا؟اوأقىكإءن

لم!.أة،دَرُونَ

اللْه؟-إقمن:ىءو5،براهصروو-!ولتهباطتهءلى:الماءهذا

يحجزماإمجزاتا"نفيهبلى،النْهخلق)ص:والممجزةالإءجاز،فيه

أماممجهورةقيصصا!ابصاالداو-ءف،-صرهءنامكن5أوانإ،ادا

جهرءأوسرهمننميئماعاولواإن؟الماءأماملهراءافيسغبل،ةطرهءنقطرات

الأ؟جإلمحاالماءأو،!هرهخأالجارىالنراتالهزبالماهذلكفى-وإء

..برهفىوتياراته"أمواجة21!رر

اتاطشركلبل،ان-يووكل،أ-انإص4علإو*ميشبهينض!،،يمثرهـ،

-.والب!رية.خهايةالهـراتاتوالنباالأشباركا!يل،طياتواالىواحفوص

:الهزةربأيةوإةويةءهجزةرذوب!15

.)أفلايؤمفونَ،أيخىهءىّ،كلثلماءهـنَا...ر%هَلننا"

5(12103نإياءالاْسورة)
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الآنتطيعمالنضفهم،واد،ءالأرضبؤالقالمؤمنونأيهامعىوهارا

،والماءالأرضبينةادربفي"بطئر11المح!زةتاك،الماءمهجزةحول?ن

.ءاةدماواءنهمثيناطد،ءاهلاواالنلاسفةأكلاق!زتوالتى.

رالةرآن:والوراةلاسطابينءللايةالمادالنلسفة

وهو،نانا،وفلاعهفةأقدمعلى111ءمعجزةلتاسةو:مثلااقديمافن

السادصالقرنحوالىعاشواالذيئ؟الماديين"ءنءووكان،الملطىءطاليس

يطلق؟ُ،"لينالأوءيينالطه،كااسمأرسطو،عليهميمالقو،الميلاد.قهل

كا.الحليةكاالمدرسةءلميهم

أعهل":فقال،الماء:هى،واحشةعلى!ةبر!هافدة:طالاسبَرةىَوقد

تهئياوجزئهأجزابجميع"ص!ونكا4أنعلىويستدليبرهن،وأخذ،ماءالكون1

والظواهر"مناعرجميعأنيؤكدأنوحاول،الماءإلىوينتهى،الماءمنوجدقد

-(...الماءإلىترجع!إغا

هل4:فطاليسزسألأنأو،الآنأءسنافألأنيجبلكناو

؟هلالم!إلىءرفها61ىالهناصرحتىيد،لأنا-تطاعوءل3ا)حونكل-عرف

...وهل،و!ل:،الظواهركلأكتثفوهلأالحفاءسكلعرف.وهل

:واطمثغانقوثوفىريقرأنإلا،الآنوالفدفىالهدىقهقالت!أماموليس

آمونيدكهنةءلىيافكرأوفامهفياوقىبى،ممرطشكثيرأفىوقدطاليسأن

!مفر"مةتتحهاوفى،التوراةقرأقديكرنأنمنلابد..مصرفىشسْوعين

فزك،ا"اءمناللهنهـاكوناتالم!وجيعأنإيجازفىيفمهلالى،التكويئ

ضاله؟فقطناتوالم!إلىونظر،سهحانهنالمكو-مادىلأنه--طالي!ى

..الةولهذاتة!:لعلىنلصنة،صSبقو،،ءمااكون1أءل/".
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-منالمموأ!لاوالمصدق:ا!المينارب!لأمو!و،يماحراآنأ!ا)عنو

كلخلقسبحانهافهأنيبين:الهالمينربأقىلومااسئماويةاعلىكا"كتب

،الماءءن...فىص-ى-الحياةبقاءو،والإ"ياءاط.إةوجمل،الماءءنالدوابا

:،4512اتوراسورةفىي!انه-ةقال

شنْومِفْ!نم4ِبَماعلىيكلنشِىءَنْؤَخز3مأ!دابةٍكل%لمَقَواالْهُ"

،يَثاءا5اللْهُيَخلقُ:أرخَِءلَىفَي+ى"نْومنغ،رجْاينِعلىءَمثِى

.،قدبروثَىءَكلعلىالثهَان

:12103الأنإهاءسورةفىسبحأنهو،ل

رَوق!؟نَتَاوَالأزضَاذةواتِأنُّاكةرُورًالذِبئَأَأوَ،

.أأيؤْ"نونَ،أزلاُ-ىٍّ:ىةكلالما"مِنَوَ-ماننا،4ةقناه!افي

.؟لى-ةقأوتآسعةماالدملءماواءت

ة1699الأنمامسورةفىنمالىو،ل

.كا!..شَىءكلِّنَباتَبهِمَاء،فأَ:رَتااذَحماءِ"نَأْئزلَالذِىوَهُوَ"

-بحانه:فقالباركاالماءالمحهجعلوقد

اطَمهِيدِءيمَثصتاتٍبِهِؤأنإتنا،"إركاَماءضالئطصنَلْنافَئو"

ءَءيما،ةًلجدَبهءوأخيَبنالمحبادءق!زْرِ*نَضِ.ذطَلغلهَابا-قالت!وَالعلأَ

.(11-0159ق-ورة).،اظرُوجُءَرزَلِكَ

-بحانهأةإلى"+لماءوهزّ،الدنيالفتَهذافوقَ-بحانهاللّهودءن

شلوأ،الطءة!يلن5كوات-بعأو،المماءفىطرا"قفوؤناعبلحخاق

:16-اTا78ألنبأسورةفى-بحانهفقال..111ء:ءطومار؟-بى!خها

وَئاجما8سرِاج!وَءمَففا11.8فِ-دادأسَنجحمافَوْةحَُوَفَييَخنا،
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ممةوَنَبايمحَئا؟ِجَلنُضرِ*ِاج!فيمَاءاتِالمُغمِرَصِتَوَأْفئننا

كا.ف!أل!وصئاب

:23-51112اطبر-ورةفىتحال!وظل

4ءَ:هوًمةِه+دليالاَّلهُئروَءَا،ؤةُثا-زناإلأ،عِفْدَ:ىءثن+إنْول!

أةلْتمؤءا،أَصةةَ؟ةاكُوهُماءاءحماءِاءِنَفأَ.فئننَا؟قِحَلَواالى-تاخَوأزصَلمْة،

.،بز!ازَيخهَلةَ

والةلثه،اكههياءاو،الطبيعةءلمومفىبنمه!المضضوءالعلأطكبارلتو

أط-لملأقشالاولون12و،يتشقةون:وغيرها..ا؟ووطهقات،ا-لوووا؟

0001الآياتهذه

:الأرضل!اءفىاللْهإص!ن

قولهعندةءقة*كل"قةوةفةطو-لا)ةقفالمؤمهونأيها؟أيض،تمالواثم

:(653)!فحةأؤءةونا-ورةفىءالماءن،إينلاءا،إينالهارب

للاءيرملا)فادراهإ!1اللّه:عبرأاللْه!كاالأرضفىفأَسكمئاه"

إمضهيطتىولابل،خ!رهاءلىطةىولا،!ازيحإشمسَاكنالأرضفى

...أمرهزماماك01و،خالةلإذنإلا،خيرهعلىهوكذ)كتطهقولا،بهضهعلى

ة92113مرالى3-ورةفى-هـحانهطلوةدنحم

.كا!.الأرْضفىييعَ،تفًإ-كةءاءًاسماءِاءنَأفىلَالثهَإنيإأ"

!..كاالألبابِلِأولِىلاَجمِخس"ىلكَذَإنَّفى":ثقولثم

..ونورتةءيى...ءاهلماوا،اراجحةامقولوا،الألبابلىِاوفذل

...الأهـواج4ءةكا؟بالوارتةمت"وهاجءإطاطغىإ-اإنهثم

..افهإلاطعمزلا

...الأءح!كاللحاطءاأ?حمحوإذا،اةجاص!افى11،5ضطروإذا
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..أقهُإلارِزَولامُضةماجأةلا

:67االمكسورةمن03الاَيةفىالقا"ل؟الملكءالمثاللّهوصدت

(؟،نصِكنِ.مماه)يمُيَأؤن،ءوراَمُماؤُأصْبحَإنارأيتمْفُل،

افْه:إياتفىتدبرواو،النْهباب*بالئْهإؤمنوناأيهاياامماقرعو

المُرئهِمِنَأنْزَفُوهُأنتُمْأَ*أتَ!ثرَبونَالذِىإطَءَاأفَرأينتُم"

.أ!كاونَآمثف؟زفَ!!أنيج!جَحفناهُ"نشًا*لَؤ3لونالمُتزِ!كقُأمْ

.(07-68156افحةاوسورة)

افهاَلاتفى.ىء:،?اِإخلاصفى:والمهل3بااسهطمتمماالنهواشكروا

...والحلاءإ:-!مهوناهديهءنيستة:دوما،أسرارالماء،مضمن

وصح!راَ:ةسباَو-!لهالماءمنالإأسانَامه%نق

:125،5الفر؟نسورةفىب-انهالعزةرب،ل

وَكاَنَوَءج!رًاأَسَباَفَبَمَلهُإَسرآ11،%!%لَمقَالذِى،وَ!وَ

كا.قَدِيرًارَبكَ

ومنه،-ىّكليحهياءلميه،اطياةإط?صبَا"مل،افه-.حانيا

...الإنسان:الأرضأ-.إءقةوءإ!.الأ!.إء؟يماللهخاق

،الإأسانتشحبو!ة،،الماءىواحدةمادةءنالإمثرخاقسهحانهفافْه

،الأصرة!:مجتعكل-عوبئفىالأولىوالإنة،وقباْلشحوباصارحتى

...وصِهر،ز-بٌ:َةالأءسو

،والأبناء،:كالاَباءبالطول،الفردجهةمفالقرابةهووالأ-ب

.كلام1ا"،؟لإِخوة:وبالحَرضَ

لزوج!سءم،ة-بهرالزوجفاْهل،ألىوج-م"ن4أءرابةاو5وا)ضهرُ

(2t-(...ة"ءطدا"ةلممهة)ا
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..رزوبُ،زرج:والأأكأالذكرءنكلعلىطلقو..نسبهو

التعاون!نبدةلا،واحدةمادةمنخاققدالإثسكلكانوإذا

..دالىو،"الحبو،ءالإِخاو،-مأوالتر،اركةا.لمثو

والتضالف،،التنافر:"كون-واحدةالخلقومادة-اذَنْوءلامَ

فى4ةطاو،سالتباغض

مَه!ين"منماء-لإلةمن":البشرءيعوا-دةيئاتاكوا"لمصاإننم

من:يخرجدافقءاءءنز!كونأن"نبدولا،محينقرارفىنطفةمنم

و-لمق،مضفةالماة"وخلق،علقةالنمافةاللهخلقثم،والترائبالصلبجمين

يزوج:آخرخلق!ة"..-اأنثأهثم،طمالهظامكسىثم،عظامما4المفهةصن

...!روالصأة-باعلىفظيراو،اكوعءلىليحاةظ؟هرو!صااوجيرتز/و

يكلتثراو،كرص2مءناءويمريربأن:اللْهكرمهمينالذدمآبنوهؤلاه

:11707الإصراء-ورةفىسه-ا)ةعخ!م،لوافه،-لقهمءن،يطيعوا

مِنَورَزقنانم،أبضرِواالبرفىو-لمنا!آدمَبَنىِعرئنا"ولَقذ

...كالمقضءلاضَلمقنَاممنءلىكثيرو!فهولناُمْالطيباتِ

،الماءمقأيض!الئه4خاة:السلامءلميهآدمالبشرأبوالبشرءنوهناك

.الأرضفىالنْهخلفأ?نبنوهوهو،لحون

،الء:يما)ء.القرَانءنث--يخادكا،السلامعليهآدمخلقوعىاحل

اسلالة!وااطثنءنسلالةثم،،الماثنثر،ب؟وناوبا،شا-+،وايرا!

...وإلمةسا-لمةالموجهةاطقارةالمنتقاةاصفوة11

التىاطرارةوهو،ايسْفونلحمَاُا:وصادسا،اللازبالطان:وضا!سا

يئدلتكوتصدح؟لة-3مستوية-نونةميرءئ،الإزبةااد،دةهذهجهاكلحابم
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ى-اطرارةببحضوءوبم؟ئاطر)ةَنمابدأمتماعمك:صاصالثامناوصوس!ابحا

؟لفخار.إلصامهفهو،ياةو-ق!متنا.عمار.

تمام،ينالتىأر-لةاو!،الجسدإلىا)خةس"!إضاة"ا"سويةا:وتاسحاَ

اللّه:وصدق،وأنثىذكرأ:زوجينو!لهردالةَأ

كُأئَ؟همِن!ئّذُطفةيَكُإْأ؟8سُدىَيُتركَأنالإنسانُأثب5ُ

،ألينسَنثىَوالاُْالذكرَ:وئجينِازى*نَرءلَمِنْهُفَوذ)قَعَلة،كانَنم

،(04-36175الةيامة!رةسه.))!،اوْقىا-2يَأنْءَلىبِقادرِ-َ!لكَ-

.،ذَ-سَ،ى،-لمقَالذى*الأءذبكر31َش!--5:ذالى،لوةد

.(2-1871الأعلىسورة)

ءِن%إهؤَكَبالذىأَكة+رتَاهُرُئحاوِوهُوَصَاصِبُةلهُظَلَ":و!ل

.(37118اع!فا-ورة).كاأ؟جُلاَرَاكَتؤثم،قُطفةٍفنراقيٍْ

الذى!اعَريمابكَبرَ،غَر"كَ؟الإز-انُأ!كاا"ادا:شأنه-لوقال

.!7-6182الانفطارسورة).؟،لكَفحَدَفواكَخًلقكَ

قواهأ"ولحورهَاة%له!هَاسَواها،َوسَانَفسٍ"و:سب!انهالخالققالكا

.(8-1971الشسى-ورة)

"-جدةسورةفىثحالىتال،روحهءنالإِتانفىاالْهنةخوأخيرأ

(7132-9):

ثم،طجِ!!الإز-انِ-نقَلَدأو،?إَقهُ:ىْكلنَأ،-بَائذى،

رُوحِهِ.مِنفيماخَوَتَاهُسَؤئم!ممبخإماءءِنصهُلالةٍءِنفةلهُ-*لَ

.،تشن!رُونَماقَلهلآوالأفئدةَوالأبصارَا)-معَدمُج!لَوَ
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-تزوجينت4و،11،ء"نشيحااقهخلكل3الذيئالبشرمنهناكانش!

...زو-ثنغيرمنول!ن؟ماءصناللْهخاقهءنَ

الذكر-:الىوت!نخيرمنوإما،أنقأوذع.واحدٍزوبخمنإما

...والأنثى

زوجع!:هماائنينإلا،وأنثىذكرزوجينمنافهخلقهدمآغيرالبشروكل

.السلامعليهصيمكاابنا&يح"و،،حواء"آدم

أول!فىالهزةربيةول،أكأأبلاةقطرذَءنااله17لحاةدمآزوجأما

:41النساءسورة

مِنهالأاو%اقَوا-دةِزةسءِنخلةَعُالذىربًمُإتةوُاا)ناسُأيهايا"

.،...ونساعكثيراَمنهىُ،رِجالاً.ثزؤ-3،وَ

..دمآنةسا?لتنهحوبحاالثهذأقا

.ةلالبتويمصمن،كرذبلازقطأنثىمناقهلخلقهادلا!ءإيهالمسيحوأما

:،وقفرجها،وبشر!ةحها،فنفخصبريلَإ)يهاأش-لإنهتمالىالوقد

-أعوذ"-لى!لت؟!ي!ا-واَب!ضر"اتهـماثَ؟رُو-خَالي!ا!ةأر-لمنَا...،

!ثِلِأهَبَكرأ،رَسُولُإنماْ:،ل.تقياعةتَانْمِنكَ-نبالى

.(91-91711صيم)-ورة.،كئازَغلام!

نقوالأالذكرالزوجينغيرمز!بمحاة"الثهخاهةهد،ا)-لامعليهآدمأءا

و!ن،امجزةواالةرررةبابفىأدخلآدمخاقكانولهذا،أبناءهكاخلق

الطلمين:ربوهـو-بحافةولهفى؟المشئبههووع!ى،بهالمشبههو

ثمقَالَلَهُنْقُىَابٍ!-دم!،ُاَدَملِلنْهِحَثهـثلَعِيسَىءِنذَاإنُّة

.(1395كلرانلَاَ-ورة)."ب؟وُن"كن
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!مرُها،الأرضوترابالأرضماءءنالإنسانالمحهخلقولقد

:11116ود5-ورةوكأتحالىظل،15!ريهه!

يروُهها:،فِهَاوا-تمَؤأ،الأرضِمِنَأُأنثأقِأالذو0005ُ"

.3ءثبقرتببرإنإليهِبؤاتوُثم

:الأ-اخإ!ااو،ا)ةراتذبا)5:بنإجرالماءاقهِمَربخُ

:25531كانالفر-ورةفىسءحأنهالهزةربقال

،أتجأجمِاحٌوهذَا،ءَذاءزبٌُفراتٌ:قِْالب!روَررجَالذى،وهوَ

.؟اَ!جُوراَوصِجْر،خمازَبَرْبَ!!ما.!و%ءا!َ

علىالدلائلوإن،تددّلاقدرتهمظاهرإعا،الأ-دالواحدالدهحان-5

الماءذلك:وأظ!رهااقهةدرة!ظا!رأ-لومن،لاقيد4سبحاةتو،يده

ضا!رها.علىويررىالأرض.يس!ن

إيح:ثالأرشفىا!ه43وت-!،اراتوزوْذاء.يرعنهالأرضتفمر

...تفقاتدءأو"تيرار؟أو،تناعا-

عايه.الأرءيةالأ-:اءجميعو،ياة،ء:،الأرةية11*رةباعأرثلاثة

.بحارأ؟لجبالورةوجأويسةةرأو،رأأن!ا!ررىف!الأرظهرءلىوهو

الأوكسجينهما،أ-ا-؟ثنيئعنصصِمنيتركبجمهلحأنه-مجمبوءن

؟-لموالمذاقاتٌفُرءَذبئ:يئمتميزءكننوإلىذلاثمعويخةإت،الأيدروجينولا

.إ!ماإقولاُ.شتساغلاأجاجوملحص

الب!ربنأر-لءنو-بحان،و.ز-م.اأتمربئا-لمطءنفسبحان

عناصرببمضواختلاطا،وذهابا!ءأ:ينالهحرمنكلاَّجعيَ:لم!عسَ-!مَا
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تفاطةاوارؤساطاو،بار:سامذاظ:يئالبحربينفر!ثم،تراباورمالاش؟الأر

..وطِلاباو؟ط

..الأغوارإسيطوعلىاالأمماارمياهمن،الأن!؟رة4سبحاإجْرى

مجراهاافىوتخترق،الأحبمارفوقمنثلالاتوتزل،الهحارإلىيقالطرتثق

..نهاشظة3علىأو،،عهافىماجمكل،مسيرهافىوتختاط،واقنارالسهول

...ثرابهساص!فُرإتءذقي،فاؤه،!لىهذاومع

،يس!يخهء،اناتواطيوالمايورو-ستىءنهوتشرب،النباتاتمنهتوىقى

الأنهارمياهمساةطومن"الحاجاتمنالكثيربه،ريةضىإنسانصبهطهرو

...الشلالاتمنخصوعما،المااقاتوتولد،الَالاتئدار

باليابسة.ءيطةمتسحةً:والأغوارالقاعبحيدة،البحارسبحانهومذ

.روجَزْمذفىو!بطوتح!،وتستقرتضطربو،مجروتز-ثور،اردِوَكا

ثلج!!عمَجَفدأطرافهاوتبرد،.!ااطنيظواللْهكالجيالأءواجهاتنعقى

أ؟خهماخ!أداوماؤها..5ظهرء،على

،ءنألماءوزنهخفآ:ثلجاقيمدإذاالماءجهلأنبحبادهالنْه)طفوصن

جدإذائلكلساأنمع..اشساوتذيرء،،السفننتتفاداه،سمَاحمهعلىليطفوَ

..سائلهالسطحعلىووبطة-اءدهالفاعإلىةينرل،-ا!لاعن؟ءدهوزنثقل

ولما،ا)"حارشيعالأيامميعلىلت!.دت!اله-،رمياهفىذلكحصلولو

ولفطلت،الأرضيةاطىءالثمووسلتامشقرتولما،ئه،اطاالأحياءطشت

...البحريةالمواصلاتءيع

تفهمهاحإلىيندغأنيجبالتى،صبحانهالخالققدرةمظاهرأعجبومن

-مذاقوا،تلاف،اب!ربناءَرنجِءولمن،الهاحثونص!هاويصدال!اء

يألى:ما:الماءيئ
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مأ.كلوأ-عن،حاءزِاينالب!ربينجحلسبحانهاللّهأن-أولا

-بحانه:؟ظل،الأرضىمنء-كانفى

كلَوإناالأرضِفِىفاْ-ن!،هُبة-درماءًالسماءءِنَنناوأفىَ"

.(23181المؤتونورةس).،نَدِررُلقا.لِهَلبذَهَا

!ل،ماءع!ماءطمىلاحز،؟برزخ!البحرينبينجهلسبحانهوأة

!مءنللإفادة..هاءلمر-أوإ-ءطاالأرفىءنومنسحا،صائلاالماءبئببن

..والاَباراله-ون

يتسربزلا؟حوامماوثمقةًأحامايئالبحربينجهلسبحانهأنه-ثابأ

)كنه،الأرضظهرِعلىالماءانا)تقىوإن،ماءإلىماءالأرضلاطنفى

!وينْويرىو+!وط؟فع،مح!وراَ-"راب!صال-5سهحماله

:02-15591او-ن-ورةفى-مالىقال

،.يَبضِءنِْ"لاهـزَخٌبإنهما8يَلتقِيَانِاله:رَبئِصَجَ"

أججملحذاو،فراتعذبهذاءيئالط*3اختلافعلىأنه-ْإاثا

5-افإن iالإِنسانكليأءخهاصومن..المائيةالأ-باءي!ماةأ-ياحمانه

الش!ثى،الطرىاالحبممنأخرىألواب!كليأكا،المههددةبأنواعهالسهك

:12135فاطر!ورةفىسه-،نهقال

كأ"...ئاطرطم!تأ!ونَءّلو!نفي..."

لمناسءالحلىءنأنواع:والملحالمحذب:البحريئءنكافى-را،ب!

نه؟سبحا؟ل،بهانيةويثزو،يلإونها

تفد-وُنها...،.حِليةَلا..وذَششَخرجونَ

يبتزو،اخر!رالموو،السفنتجرى:يئالهحروءنظهرءلى-س!خا
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نحالى:ظل...؟،كرواثؤ*،ربهممنفف!ل!!لناص

."تَشنكُرونَوَلحذ،،ز-ضنلىِمِنلتبَئةُواءَواخِرَزِيهِالفُلاثَىوَقىَ"

أفهم:وابررِوا)تدلمالهوأفكفةاالىنب"فاالإِالقرآندغ

الةاسفىأثارو،3والفمأءدبرأوهز،لمموالهافلسفةااللهلةتقد،بدأما

أ-لمهِكااlواصثووأن،ادمةيمأة!ماو،السايمالهلمبأبوااتطرةوأن:-يعا

الوا-داقهوبينبيعممالىصيوا،والمثىِالجادالخلصوايعمل،اظ!يريمالقو

الذىءو،نه-بحاوحدهاقهلأن،وفأسدمفد!ءنالأرضيطهرواو

قئويمديهم،ص!الا!رء-إفاير.لمهمو،ءم-وكثفو،ءضطرميرب

..اب!رواالبرظلات

ة63--1276؟الغل-ورةفىنهسبحاtل

امِىروَإَ!اوَتءلَأنهـاراَ،)!اوَ-مَلشلاَارأةَرَالاءرضَ-،لَا!نْ،

يَهرونَهلَامأكثرُإل13َْاقهَئَم41َأ.-زاًحاا)بَشريئِنَينَوجَحاساَ

-طُةاء2َهَلُمُوَ،ادُّو،يَكث-فثعاهُودَاإذَاذضنمافىَيبلمأةن

تذغشوُنَ+مَاقليلاًا!اقهِحًاءإ4أي!لأرفىِ

كا...أوالب!رِالبرظُماتِفِىيَهديملمأئنْ

اللّه.إلاا؟س:الحتمالحلىوالجواب

.،أنيبا.،إو،تو!تءإليه،باقهالأ-وزليقرما"
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التتظيىالحياةعصبل1،1

الكريم:القرآنمنالمال

منكان،افحلىا":"المهاموةو،التهفايىاطياةءمهبهوالمالكانلما

)ظتظم..وإنفاقهاكؤ-ابهديخيةو،!ظيمهإلىالقرَانيو-"أن:لىالمه-أطثم

..و-سهةرعاي!ا؟نالأرضوشمدأ،تستصروةالحيا

الهالمين،قيرالتى؟ديةالاةةصاوالظلحات،له"الماالةظ!اتكلاقرآنافىو

الإنتاجوسا!لكلوتشهل،الاَفاقإلى،الاَفاقو-فهخ،اك-!!ينتحجزهـو

وادضار،و-أءين،واستمارإذلو،وعمااءوأءذ،و:ساءإيمءن..والإزناق

نتاج!و،4يضوءقاورهن،الأءوسورءو،الوا-"بىوقرض،الأءووإ!ارة
..وعألة،نةوأما6يرندووإجروسل،وضةومها.

مغا4امردا:الاةتصاديةوالم!،ت،ليةالماالمحاملاتكلالقرآنوفى

يجدوما،الإنسانيةعلىجدماا?م"سو،أيةالدوَوءخ"ائةالد"وْو،ءيةواط

..والإيرابيةالسلبيةالنا-يتينءن..يةال!صتوالتء!ىا-عليها

وصهفاء،البشريةاضراقةط!ارةن04قويةراسضةأ-سعلىذلكص

...نيةالإنسابطواالىوتةوية،الأخلاقيةالهلإظتقىبم،و،ينيةالدْ/الةطرة

؟والإنسانالجقعكيانقئلزل،التىالألوانمن)عئيرالقرانتحرض؟

...الإِنسانوبصلحالجتمعثصلمحبماة،سبحاسويمالجها

،واستغلالرب!أو،فيوروترفأو،وتبذيربسطأو،وضتيرإمساكمن

،انطواءأوشُغَأو،افىاءأوابتزازأو،إغراءأورثوةأو،بالمالتلاعبأو21

.لأضناءامتضمافأو،رباءأوبذخَ(و
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..والحقاباةوابوا،والحسابالمراجه،وبينكهذ!ثبنبرهـطئم

يوجهثم،يةيِّموحقهحقذى)-صويحفظ،م!وِّوذاكُهذابيناترآنوا

.الأقومالطرثقإلىو!دى،وقيميخططو

ايطرةواأن،والاقهصادالمالشئونفىالمتضمه!كنبجميعهيب1و!

،احالنموالةلاح.كل..رصا!افىو،ءلمتباتهاوءلى،ورا!اؤن؟اقرآناأبواب

..والرشاداددادو

ء4البيناتالَاياتض"من،يرلماتالهادالاءناتبهضإلىالآنأشيرأنويي

.هادياتاتإثمارفى،والتنظيىياتالهمومياتعلىالاَنوسأقت!ر

:المالوظيفة-9

مهاملبولىالأرضإلى4إههإطقهيلالسلامعليهآدمنهسرحاالثهنبهلةد

تب.أنمنلابد،دماَ"ىءنفردوكلأنهإلى..وإدارت!،ي!االخلافة

المزةربدوحد،يشتهءتنظيمو،ته-ءا-فظيل-9ق؟ويشقىويجد،يهولو

..الس!نو،والىى،والكسوة،كلالأفىلا،بمةأرفىهـ4الإنساالمطالب

دنجيم:ىلبالمطانتكاإن!و،خلونالىةرثسضةل!المترفونلات-!رفحتى

:الثيطانعننهسهـحالؤقا..صفاووال!والبردطراولفحوالظمأ،والهوىلجوعا

مِنَقيرجش!َزلاَُ،لِزَوْصِكَوَلَاثَوعَدُهَذاإنآدمُياةَقىُلمنا"

لاتظصمَؤُاوَأنىكَ!خرَىهلاوَ،في!اتخوعَالألَكَإن*فتَشْتىَالجنةِ

.(911.-021171طه)سورة..،ولاتضنحَىفيها،

-:51649بنالتفارة-وفىنهسبحالظ،الةةتب:أيضالالمافةفيومنإنثم

.؟ءظغأجرٌهُعِندَرالتهُ،ةِتنةدُ،وأولاأنوالُمإنما،

:6118،امحهفاسورةفْىنهسبحا،ل:الدنياوالزينة
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عِند-خ!يرٌالصئالحاتُييَاتُوالبا،نياادفىااطياةِنَةُزِتَؤنَوالهالمالُ،

.،أم!ثَواب!وخيررَةكَ

.نْإلأءبَنوُنَرَلاءَالٌلاينفعُ"ومَ".اطسابعنديخفعلاوهو

.(98-26188الشهراء-ولية)."سَايمبِةلمْبٍاللهَأقىَ،

أو.لادُمُ-رَلاَأءوالمُمعَنهُم.تتىلنواعفرُالذينَإن":.،لميضولا

.(1301!ر%طآلسورة)!ي...شَيث،التهسِنَ

أ:والُناَشَغَلتناالأغرابِمِنَالخأغونَلاثَةول-5":مَشضل4وهو

.(1؟لم48الفتحرة)سو-.كا...لناففرْفاثةَناوأهْل

الُخ!أموظُغِلَاامنؤاَالذينَثهاأيا5:تطلىظل؟ملهاةوهو

.(1639المنافقون)سورة،..اههِذِنمسِ!نْلاعُأوْوَلا

عبيلِعَنوايىصدُا!3أموينةقونَاُكفرُوأذِينَاإن":هوحسرةثم

.،...يُقلبونَثمحَ!نرَةًعليهئمبعونُثمةَ-بُنصفِقُونها،االْهِ

.(8361نفالالأرةسو)

"زدلىمُأنماأيحسَبونَ":الحزةربقولو5هذاكا،جماعلهلو

.،ثشَهرورَلأبل3ْاظيراتِفىِ"منُمهارع.ينَبةوَمال!ن

.(56-23155إؤتونا-ورة)

ينةالىووالتفا-ر،افتنةوالابْةلإءفى؟التينعلىا)مزةربء4قدّولاد

وبهيهم،أ%دمنوفارء3م،عليهو-سِصح!م،بهاناسالثُح،4اكو

بميصتفى،يةالدايخوابالمماامهيللتع!،يةد111او-ءلةولأنه،ءنهاعثيربا

ية.البشرادأةر

..نسبيةوهىللإضفهىونوالهةالأولادأما
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بربّاقأوأاةالطضءندو،والمهفارادذبخ!ءةد،للافتخار-.لمةٌو:حموالمالكذلك

،.رالفجّاو

الماديةالو-ثلةلاْنه،الج!ثادقىالأةةسءلى،الهبادربفدّء4ولقد

..الإمدادينواتموخماوطتلغوو،و"+تادالمُدةأنواعوبحص:ل،للاستحد،اد

،والأجسادبالأنةسا؟!ادءنعجزواإن،الحبادَا)ءبدِرب)بُطمقثم

..اب!ادإلىيستطيهونماوصالهمباْمويسارعواأن

عايه:و-يحا-بالمالفىمسضخاتالإنسان-2

وهذه،ءلميها-تضأفهةد4ة-5-االئهأن:الiبالنسه،الإِنسانكللإن

برىء؟ف:يسيرة")هإلىا-تاجتوإن،دإلإلىتحتاجلابديهية.كضية

...أمغافيرجكيفنهإ،لداإلىأسانالإ

فوالقبرإلىوأحدتدخلوأ،كنزجوفهأو4بماةوفىواءرريولدلم

بينهوو،-اء؟و-رج،-رج؟إنصابكلجاءإنما،كنز4جوزأوبطنه

نه:سبحالة..مستخافو-روجهمجيئه

فالذينَ؟،فىينَه-!تتَناآُ-ء!مِمااوأةفِة+و،ا"رَمىُووباللهِمِهواآ"

.(5717اطديدرةصو).كاكبيرأ%رلهماونفةوأءِنمُاصَةوُآ

كازقناأكا!"أففةواو،،تابمآالذىاللْهمالمنوآتوم":نهسبحاليفوو

وا)فضئةَالذهبَيهْنزُونَوالذيئَ،...:ءسيرأحساب!سي!ا-بإنهثم

نارِفىعَليهاثىتيَوْمَءألمبهذابٍفبمئرًآْاللهِبَيىِيرنفِقو!هَافىِ.ولَاُ

؟نزتمْماهَذا،وظ!ورهم.-وصنو،جبَاهُهمْبهافَتكوىَ،جهنمَ

.(35-9134الةوإة-ورة).كاتكنزُونَماكتتمَفذوقوالِأ/ة-مُ-

والأمةتمع21لمصلحةالأموالكلتشض.ليإلىقويمدةلحراثتَف!ل
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--شةتإنفيهواقرأ،البداتالآ؟تإنه،الةراَنإنه!أهذاءنأفوى

كا.المئدظتِبوُيرباالىاللْهيمحق!

:المالفىوالدولةخابروحقاةرداواجب-!

،ء!هدرهكانأيا"رفيحأولنرددءلكل"أنيؤكدالكريمانالقرَإن

اسةهناء-بلااطالاتبميموزط،04ءتوما-بو4ءإثإل،4كا4اا؟س

نةسه،المالحقى3ة،الإ-لإمأركانثانية،الى!ة!وهذه،فافإلاالا3

الدولة:و-ق،ابرتهءو-ق،النهو،ق

الصلاة-اأة!ي!و:فىكتابهظلما-ب!انهكاثيراَالثهزلأن؟اللهحقأنهاأما

.الكأكا!اوآتو

%ناتِأنث،الذىوهمُوَ":يةولاقه؟فلأننفسهالمال-قأنبماوأما

الزيةونَوكاةأنحتلفاَ،والزرعَخلَواله،وثَاتٍمَغرُوغثرَ،مَ!فيوسُاب

-فهُوآتوا،أ؟زإذاثمرهِرِون؟صُوائتثابهـ،وغيرَ،مثابه!وازءانَ

16949(.)الأْخام.كااذسرة!نَلَايرب"إنهتمترزواوَلَاُ،ءَ!ادهِيَومَ

ايومنفسافىد،لمه-قي!رجأفن،حصَادهيوم-!4وآلوا:أكبراللْه

سبحانه:قولهخ!،!تكلالألهيرللا

قليلا-يأكلأنلصا-ب"تييح:ذلككازبلأ:درإذاغرهمنكاوا"

-،منشجرهِثمرةيأكلأنلواحد؟زماإكذورلا..يىمرفولااطمهادتيل

..-قهأنُيؤقىبحدإلا؟زرء4ءنمثلاً...اء-ضرةول-هـ،أو

!قراءِ:الصئدظَتُإنماَ":الحزةربظلفقد؟خ21-قأنهاأما

وفى،ءثنَارِوا!ة،،بِارِّوفى،بهمةَلمووالمؤرة،،عليهااصِلمينَوالهكِينَالمسأو
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9106(.بةالتو)،.حاكئمعليمٌوالئهُالثهِصِنيضَةَةرِاذبيلىِوابن،الئهِ-سدليِ

عيها،داملين"من!اجزءتخصيصمنبدلاةلأنه،ادولةحقأنهاوأما

..الدولةماللهيتوبجمحون،لدولةيحمرنإن!اعلجها-والحاملىسا

ساْحاول!واعى،حالناأوءر-اإذااطديثبنايماولوقد

إلى!ة:الأذ!ان

ة4صنكاالت!أمينكه-4

تقومإنما،و"مثركاتالبنوكلىبها-ةوماىا،التأميناتأنواعكل

أمين،الةأةساطيدةهونادذملأنهـم،إقادربئالمالرأسءضاغةعلى

البنك،أوكن4التأثركةإل!"ميقطرفلا،القسطدغءنالحاصزون.أما

بصعلى،درِالتأمينصُّقسطيدغأنفيوجبهذا،يصححاقرآناولكن

قدرعلى،ردهير-ةطيعولاثميئ!يضرمطجزكلالتأمينلىءيأخذئم،..قدرته

الفسطىالتى:اركاة%لة،اسابفةاالآيةمنا-دةو!ه"ذلككل..!اجته

هذه،غارممحتاجٍص!و)،،درمنصلاتأمينادةهـرالدائمالفرضالحتى

.،والغارمين،:ى؟4نهانماةالىبممصارففىالواحدة!أأ-كاه"

:الفرديدفىالتمظيمإإ-5

يدهفىالباقىالمالةإن،زكانهمنو-بماالمالمنا)فرديخرجأنبحد

غيروءن،افمخراولاتزيدبلا،ته-ا،تاقىمهيلاأو،تهطجا)سدنةطيهون

ءالهفىلغيره)إن..إ!لافأوو-مديدتجميعغيرومن..إصرافتبذيرولا

بهوصلوربما،افسوقدلبلذلككانأءلمهانجن،الحةوقمنالكثيرا

..والمروقا).كذِدرجةإلى
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"3آ-زَةُاا!صُزَةُماأدراكوما،؟اثمَزَةا!مَزَةإلىأنتَأرَ

الدالمين:ربءنهميرةولبئالذِ،ينالذصازحداوةاثممزةأئا

يردُوذَلاَا)!!د،تصوَالذِينفِىاؤْصِنِينَامِنَالمماؤعِينَيَلزُونَالذِينَ"

ممهأ)يمرعَذَابولهئمءِ!مْ--رًاللّهُمِغُمْزَبخرُونَ؟جُهدَ!،لا

!نمافهًرَِيَفةةانمر"ةًسف!ين،،غةَ-تةفِزإنلهُنمزرتجؤِزلاَأؤ!نَم!استَةةِكأْ

.،النا-قِيثنَالةوَ.مَي!دىَلاَواقهُ،وَريميلهِباالهِواكةَزبِأَ!هُمْ"ذَلثَ

.،الىَزة"هـوهذا...(.8-9/97بةادو-ورة)

سورةمنالأولىالَاياتفىإينال!!ارب،ل؟فهو4الهمَزةأء!

:16-68101افلم،ا

لْزَيزِمَئاعٍ*بنمِيمسَئئاء8ًِ!ازمَهينٍخلأفٍكل،وَلاُ!طِ،

وَبَةينَ.مالذا!نَأنْ!زَفيمذَلكَبَهدَعتلّ!أْءرُو.خد
ص?"?"ا-َ-

."الخرُ!اومصتَلى-أ-!هُ*اِكنَالأؤأساعاِثرُقَالَآياذُةاءَلَيْ"َتتلىا.ءادَ

.الهىزذو5لك*وذ

:9-4011/ا"مزةسورةلهاللّهأفردالذىفهو؟االمزةا!!زةُأءا

(ن"يَح!-بُ،وَعَددَهُءَالاً-،*الذِىإزَة!زهلِ!!"وَبل

نار15ُاُط!ماَهةُمارَاكَأذ،وَ.4َاُلحطهفىقهين):!*عأ-لدَهُمَالهُ

ءدددكا.عًدٍفى.ؤصدةءابهمإن!ا98غِدَةِالألىآَط،خ1ُ)ئ،إوُةدَةُاالثهِا

اليتِيمَ*يَدعالذِىلِكَةذ381ًيئِبالذبمذبُالذِىأيْتَأرَ":ثم

صَلاخِمِ!ءن!بئَالذِ"الأ!اينَبذ"زوًا)صن!كنِمَطَءاءلَىيرُفنوَلاَ-
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كا.11،ءونَنَشُويمتَ،أهونَيرَ!ُبئَالذِ.صاةون

.(701ن-'الما-ورة)

اتنايبم،فينالىاصِأوك!فةطثنيناأمرينإلىالاَنةمحميرأنبر-بةاو

.الإةسانبنىمنفردكلثدفىالمال

؟7"الَاقى65اطلاقاسورةفىسبحانهلهقوةالأولأما

كاْفَايُةرِزْؤ4ُلمعلَيهِةُدِرَن4ْو5--نِهِمِنْسَهَ،ذُو،اِ-نفِق

إفدَاللْهُ-يَبْلُ،أتاهااإلأعالنْهَُةبمِّفلملاَُ،اللْهُآماهُئما

.اصمراَ،!شٍ

نه:سبحمالهفقوفىالثاوأما

4ْوةة.ن)نابدلاوءنا..أعبرانه5،حة"ُبماالنزذَاواَتِ"

النْهحإيماشددووأكدها،قضاهالتىالأوامرامثثاهوالأ.رهذالأن

الديئ،لاو،صانوبا%،ادةبالبالنْهادلمافيِربناؤقضى،ادرالةاطعيم

..ا-ررةإءرة،اطقبهذا،

:03-23ءنالآداتفى17الإصراءسورةلىنه-برافةال

...ءإ--اص!!الِدَامْىَوَبِا،إئاإلاَّتَض.ررواالأثكَرَوَقضَى"

4يرًاتَهذربَد"وَلاَ؟السئإ.هلِوابنَ،المِسْكلِجنَوَ،-فُبْالفزاذَوآتِ

ءَ!ورإَ+بّهِلِرَاكًهـطانُوكاَنَ،العث!ئياطكنِها-وانَ؟نُواالمبَذريئَإن

قَوْلاص!3ُفَةل،!-وهاتجّذرَمِنْرَ-"6ِائتِفاء3َلمءن"ذُ:رِإكلاوَ

-؟ابَىْطِكاتَدُطْهاولاَصُةةِلمثإلىمَفلُمولَةًيَدَكَتجَ!ءَكولاَ،ءَإ:وراَ

"ةدِرُ!ويَشاهلِمنْاؤَزْقَي!طرَبكَإنء!مَخسُورًكلَلى-بملىَةتَةنبُ
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،...بَصِيرأخَبِيرَادبِادِ.كانَانَّهُ

لةطبدولا،الؤمثريحاتهذهوأكرم،الاَياتهَذهأءظمماقه

:وضاتمن

لَى،ةزوقرابةِصاحبكلنيشىل!كاالقربذا"النْهأطلق-ا

محما"قيو،وظيفةو،لاوكل،رأاجوو11وصهرً،ب!ت..باقتراو،بتقرو

..!"وأ،وطن!و

وعنايةه،رطية:المضويةالحقوقكلليمثىلكاهحفه"أطلق-3

..أولاً...ر؟تشاو5ناظوو،وءل،ومحبة،و-اعدة

وتصنيسا،وتحليما،وسكنا،،وشراب!وكسوةً،كاأ:الماديةالحقوقكلثم

ويتحلم،،ويسكن،وبشرب،ويلبى،الفردكليأماأوسطمنه.وصلا

...يصلةياءثودهقدروعلى،طاقتهبحسبفي..يهملو،يصنعو

الين:فىكةارة،ل!ساكينةلأ!ببا،الحالمينرب،ل

تدِهُونَمَاُأوْسَطِ!نْمَسَاكينَعَشَرَةِإطحامُ.تُهُففارَ..."

.(1598المائدةسورة).،...تهُمْبهِشوأأفليِمُ

نأتطيملااالذىوهو؟المممكينأيضااطلقاالحقهذارتب-3

ادبيل،ولابن،موْردولادَخْللهوديس،الههلء!لاأويحهل

عنهانقطحتأو،رزقهمواردعنانقطع؟الذىو-،كنه51-لمهعناله،يدوهو

رزقه.موارد

يدهفىالذىالمالىلأن،قسهالإِنسانفيأنُيبذرالهزةربنهى-4

حقه.اسبيلاوابنالمم!؟!نوالقربذىمنولكل،حقهءن!ولليس

(...اطديثالظسفة-3،)
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الذيئم،الشياطينإخوانفهم،المبذريئعلىالنكيرشذد-5

بئ.ؤِادكاكةر؟

عندءخ!م،أوفىاالإِءرءةدص!-صو،هـؤلاءا+كلرالم!وا)ةول-6

أكبرلمصلحة،أوالنفصانالإعراضءذايكونأنإشرطاوفاء"3،-عدم

الوطنلمصلحةأو،الجهادأولادفاعالمالكلإكهذلالر-نصنرحمة،ابتغاء

.الكسادأوالمخلفالجت?نلصيانةأو،ا)هلادفىايةءنأو

اووترقهذهعوأداءبحدحتى؟الأحوالجميعفىالمامالأصإن-7

التقتير-ةتيرصفلا؟والإغلالأبسطِاعنءنهىفردأنص:الل!من

وهوالم!مدالفرقهدوإلا،والتدبيرالاعتدالءنبدلاإل،تبذير.ولا

.الهسورهو!!و

...وةفلستك،بحالكو،نسانيتكلاو،بوطنكو،بكبرلىقلثم

الا-!ماسافلوالت!،الاجماىالضعانفىهذامثلبتثريععَحتهل

؟...يةوالمعنوالمادية:4الاتجماءية!والىط

...؟"يواوليةدافرا:لى"المسئووقيهل،اوطنيةاطةوقفىأو

النفسى،والانفهال،الوجدانىوالاثتراك،الإنسافىطالترافىأو

ا!الاتوفىص،والوطنالفردمسهوىعلى...الفل!فىأواطىايوالتخطبط

...3(وارمنالأمة.عاولوعلى،دالهزا

بإلىص!رتاج،ال!!اتهذه.نأى!ةزة!:لأنلَدوتأ

لةفدربىا-كا!اتءدادأالبحرلوكانقل":عددأتحمىلا،مج!رات

كا.مددأبمهلاصئاورربىتنفد!اتُأنقبلىالبحر

...،حقه:"!ةأمام!اثمةمجهورةتقفجميح!ادزياولهل
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...ا!ةءاتمنيردمالا:فاتمافوقمنهافإن

4ءقه.؟لأأءذلمنبالحزةالث+ورففجها

اجبما.ولأنه،يهماىلمنيمال!رالدغجوبووبالمسئوايةالإ-ساسوفيما

...لهمالمقذوالمتدئم"لينالكربموالترابطال!رامةوةيها

الاجماعى،البحثفىالمتخصصينعلىالمةروضاللىالتضولطةيهاإنثم

)ص!،الا-غاىا&حفىالدقةاثزامافى،إ-لاىفردكلعلىلأ.،والواجب

يخظفحقلأنعا،اطقاءذبحةادااومةومد،اطقدهذاومةدار،ءق-بصا.

زكلانرحان،منيخهلف؟؟يمنرم!نببنووصن،سنبينو،وفردفردبين

.لاءتيا-اتاحتيا؟تلببئة،وءنيذ"،ومن

:الحزةربقول!الد"رلتتدئر

البرول!ن،رالمغْربِالمشْرقِقِهمَحلَو-وءَعُئواتُوَأنالبرئيْسَ"

المالَقَوآ،ينَ؟والثوالكِتابِئِ!الاواالآخرِمِوَالهوَبالنْهِآمَنءَنْ

وَالمئاصئينَالمئبيِلابنَوَالمَسَاكينَوَالهتاىَوَىالقُرذَوى:-.على

،واعاهَدإذا!بعهذوَالمُوفونَ،!ةَاؤقىوآ،ا)مئلاةَوأ؟م،11"ظبِوفى

عمَرقُوابئَاذاكَكَأو؟الهأمىِو-بنَوَالضرأض"بَأضاءِفىيئَوالضابرِ

.(17712البةرة-ورة).،المتقونَمُلَئِكَ-وأو

ابرتمع:فىالمالتنظبم-6

النمظيماتقالفردءنهايطاقالنىهالأسا-يةالانما-،قةهذهبصد

سرءم!نثنوهثا،والابئعيةالماليةوا!وقالجتمعدوريأى،المالية

:صبحاةقوله،فى،ادرماطق،:إلىحم!يضا
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مئ!ةإذَاو"جَزُوظالشرممَئهُاذَا،لموط5ًَخُلِقَالإنسانَبق"

دَا؟ونَ-صَلاتِهمْعَلىَنُمالاقَءإلاًالمصَامنَ،!وطَاظخَيرُ

كا.رالحًمِلاثا؟لِ"لومرمَةخقالم.فى-أةوَيئَوالذِ

.(35-01799المحارجسورة)

تامُْءآمايئَآخذِدهوءيُونِءناتِئالم!ئقِينَإن":سبحانهوقوله

الاث؟لِ!نَقَلِيلاًكانوا8مُحْسنينَذلِكَةَبلكاَنواإنَّ!نُم،رَبهمْ

لمىصائلِحقّأنوالِهمْوفى5:ةتصفرُونَ!و،الأ-:ار8ِيَم!ونَما

،تُهضِرُونَأفَلاأقُسِمُْوفى5للُوقِنينَإلاتفىِالأزوفى،مِواح!رُو

لحقٌّإنهُوَالأَزفىِا)!ئمَاءِفوَرَبة"تُوعدُونَوَمارِزقُمُالئمَاءِوفى

.(23-91515َالذاريات-ورة).،تئطِقُونَأنمُمامثلَ

..،وآياتالأفى".سو%لات،الأرضبآيات؟اللّه%لاتقىتبطوهكذا

..الواحدالنهإنه05السماءو%لات،الاَفاق

!لى:لال!:خماليةننظيماتبهضإلىنشيرأنمنلنابدولا

بالذتنإمهـا!..العزيزالقوىالثهمن،ا؟تحءلىالثدتدالحةب-1

الأعيبعد!المحذبينال!فريىدرجةإلى..لبالبض"ناسويأعيون،يبخلون

اط-ابوقهل،لاوالدينوالإحسانبالتو-يدالأعيوعقب،المالببذل

...تراباكنتيالبىال!فروقوليديهعلىالظا!يحضْيوم؟والجزاء

نه:سبطالخببراطكي!قؤلمىوتدبر

وَبذىال!رْبَ،إكأابمبالوالِدَينِوَشَيئاًإِ"لاُث!ركواوَالثهَ"واعبدُوا

الجُنف،رِوَاب،القُرباىذِالجارِو،وااسَاكينِايَتاعَىاو
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5ُصِبلاالنْهَإن،أ؟اُنبمُمَا!تْوماا)سئبِهلِوابئِبابنْبوالمما،بِ

بِالهخل،الئاسَيَأْعُيُونَويَبْخَلُونَالذِبئ8َغَنُورأنُحْهالاَكانَءَن

مُهِصبم!ابمعَذَيئَةِرِلا-كاةاوأءئةَذ،نَصةلِاسِنْاهْهُتا!آماهوُنَةُرَفيو

مِبافيَوْوَلاَبالئهِ/ؤْمِفُونَولاَالةصاسِئِاعرأ:وا!مْوُنَ"ب!.والذيئَُ

يماهقَرِفًاءَيناةرِلهُنماانُالمث"ءنُو!ن،،الآخر

االْهُزَةثمْرَئِمان!قيُواوأالَاخرِمِابَوواباهْهِاآمَتُولَوْعَا؟مج!اوءَ،ذَ

!-نةَتَلثوإن،ذَر"ةٍمِثفالَيَمألمُلاَاللّهإنأ.ءَ،حياًبِهـمالنْهُ-وكانَ

04-14النساءسورة).كاعظيماأ-نر(لَدُفْهُءنتؤ7وعِة،ايضا "l).

،رشوةمن،الجتعفىليةالماالافيرافاتكلءنالهزةربينهى-2

؟!اوتقد،الحاكوبةوغيرالحكوميةاستنداتاأو،الماليةالأوراقفىتلاعب،

...ثونيبرأوةج!ايح!؟ون:ينولاحماعأفضاةا-،لى

لحلا،تبايتهلءثىأىأو،فئاجال!أو،فاءةالمهأو،رةال-،افىءنالضشو

.الأصالأءوكللأ..الناسبينأَلمادية

:18812البقرةسورةقسبحانهافْهيقول

خمِاطإلىبِهاوَتُدْلُوابِالْباطلِلَمنَحُأ!وا)صَمَةَأْ!فوا،وَلا

كا.تَلمونَوَأنتُمْبِالإنمالئاسِأ:والِ!قيق!فرِلِتأْ؟واَ

فيهاولابدفهااكحرزيمنلاقدءخها؟وا"روة!الةالهزةربيسةشثم

..."ن!االضرورىبالمقدارو..التراضى.ءن

للأنةسقتل:هونماإ،بالباطلالناصأ.والكلاأنإلىنهسبحافييرو

الجتع:أوالفرد:سريحايرسبذلثلاوقد،الجتعفى7
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هـفيعُبان!بَاعاِلاعُاأ:وَتأْكاُوالاَنُوا%الذِينَطاء3يَا"

،أنفعُقتُلىاوَلاَ،مِنعُِتَراضءَنْتِجارةًأنًتونَلأ

ة-وْفَوَظُ!م!دْوابمذلِكَ!قها!ْوَءَن،رَ-فيبِمُكانَاللْهَإن

.،ضمِيراافهِعلىذَلكَو؟نَ،آرأم!ايهِ

.(03-1492الة-اء-ورة)

"لمأْكاُونَإنماظل!ىَُايَقااأ:وَالَ-أْكاونَيئَالذِةن5:وثلا

.(1401النساهع!ورة).كا-مِيرًاوَ-يَ!ف!نَنارأبماو!نمفِىُ

وتؤدى،ا)تةومىويقةل،اليطونيررق،لهاطلباالأموالكلُفأَ

كانء!سا...يابأىوم!،المستوداتءلىصوالخرابالذمارإلىحتما

...الأسبابكانت3ساو،الاكتساب

الجفحوأن،طيب!إلايقهللاطيبأنهإلىبمحانهالنْهويوج!ه-3

؟6كاونيأْلاالمؤءةينوأن،ا)طيبمنالإنفاقإلاّزيهلايهونالما.ب

...والإبالحلالبينكبيروفرق...الطيبمنَإلاينفقونولا،اطيبإلا

4أو-،حلالفىويئفقه،-لالمنحبهصايمةسب"حلالاًالمالةقديهون

ويُحطى،الأرحامبهتُوصَليالذىهوالطيبالماللأن،طيب!لايمونهذاومع

؟والسلاموالأمنالجتعوالوطنقحقومنهتؤدىو،والأيتامالهناجونمنه

...الطبمنبالإنناقالمحهأعسولهذا

كَسَبتئمصَاطَئباتِ،نواأنْةةِآتوُاالذِيئَئهاأيَا":حاة-5يةول

تُنفِةُونَ،مِنةُالخبِيثَزَيَثواوَلاَ،الأرْضِمِنَ)عُأخْرَ:ناَوئما

-5-يدكأَكِأّاللْهَألقواكدوُا،فيهِت!!واأنُهالأبِآتِذِيهِولمئتُغ
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ءِ؟"يرمَغفِرَءرر،ُوافهُبِالةَ!شاءِويَأعُي؟،شَا)"يَصِدلحالشحيطانُ

.(368-26713الهقرة-ورة).كاسَبِمٌءوَإوَالنْهُ،وفَفْهلإً

ا.5تةةِووما،ونَء4ئِماا-قأُتفِموا)!رلُواتَضااَن":نهش!اويةول

.(2139مراناَلسورة).،علمبهِاللهَثَىهـفإن!ن

هالهمنكانصهماالإلفاقأنفيؤكد،النةوصبحانهوُيرب-4

:عاثهةنةوسءنإلاثمهدرأنث!خلانهفإ،طيب

ه!"،.صص..رصرص.له!ء

كأئِوالئهُىأذًية-+!اقةِءطَصِنخيروءخفِرةكلَةرُوفةوْل"

؟لذِى!ىوالأذَأَنِّبامهدَظصتمُتئطِكالاَُاآتُويئَائذِأيهـ،-لا،ِ-

.،...الاَ-رِمِاهؤوابِاللْهِيؤءِنُوَلاالثاسِثاءَرِلَهُماُيضفِقُ

.أ264-26312البقرةسورة)

:سبحا!قولهمثلفى6االنةقينا.ظبماالأ%رالمزةربيببنفى-5

أجرولَهُ،لَاُةيضاعِفَهُ؟-ن!قَزض!اللْهَيُقرِضىُالذىذَا!"

.(11157اطديد-ورة).،؟رصيم

االْه.-؟ءلفىالجماد..؟ااطسنفىالقروحتى

،عَلِيمٌسِيمالئْهأنّواغدُواالنْهِسَإثلِفىتِدا"و،:سهحانهيةول

.،،فماكَفِيرَةًأضنهلَهُ!اعِفَهُفى--ن!ضماةَ!اللْهَيمرفنالذِىُذَامن

كا.تُرْجُونَوإليَهولَب!طُيَقبِضُوَافْهُ

.(245-اء224البقرة-ورة)

!..منأقللإ-تةثيردأالا3الأضمافهذ.ترىياُت!ون؟ولكن

..اعَثيريدفئبل،صمف
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كًثلِاطْهِ-؟!لِفِىالهنمأءوَرُ:+تُونَأهذِفيَالُ"":سبحانهيةول

واالْهُ،007تساوىأ-صةٍمائةُ-قبُلةِفِىفيّسَةاِبلَ-5خَأتذتحَث.

أمْوَالهئمائذِئَُب+!ةونَ*عَلِينما-خوَوَاللهُيَشَاهلمَنْءفُْ ُيصَاي

عِنْدَأجْرمُفىئمْ:ىأذًولاَةوُا"نُّاأ%ما"ونَيةلاَُثمالنْهِفِىصَإءليِ

كا.ءَ!زةوُنَمُوَلاَعَا%ئم-ؤت،ؤلاَ!ربهم

.2621-62الم2قيرةا)5-ورة)

اععِةْ"َ،ضا"-ن!صمقَزاللّهَاؤُقْيكِأضُوإن،:أيض!نهسهحايقولو

.(17164التغابئسورةء).كا-4يم-عورالنْهُوَاعرْ،َقَيْ

يؤدىماحو،وابزع111،ء،خإلى،21"ءامزةاربيدغو-6

...ابرتمعفىروم2وائلالساعلىزفاقالإ!ؤ!صبما،والماخالمنعالى

الشًرُّممَ!هُاذاء-لوءم*!إِقَالإةْ-انَال!،؟نهسه-ااطكيماظبيريقول

شِهِمْصَلإلىءئمْينَالذِالمُصهَإِّينَ*إلأ،مَنُوع!الخثر4ُثَاوَهاذَ!ةجَزُوع!

...كاوَاطرُوم"ائسالا""ص!لم-قّالِهمأ:وَفىوَاذأَيئ8َئمونادَ

017925المهارخسورة) - I).

uاباالةيرإيثار:،الإيثار"درجةإلىالجتمعايزةربويرغ-7

الا--يايمثمددإلىوصللووبل،،ا!راصةاطا-"فىأثدالةردولوكان،،ظيرو

منهية"ووظ،الشحصنلنفسهالإنسانبحلاجإلاذك!كونولا،الخصاصةوإلى

نه:سبحايةول،وعذابهأضرار.واتقاء،أسبابهكلمنوالترقى.والابتماد

قن.هاجَرَي!حمونَقَبْلِهِم.ُمِنهوالإممانَالا-ارَتَبؤءُوا"والَّذِيئ/

عَلىثِرُونَو"يؤْ،اوتوُاعأصاجةًصُدُورِ!فى2دُونَوَ!،إليمِمْ
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مُولَئِكَفَا4فَفْصِءِشُغوُقَو!نخَصَا""بِهنمكانَولَؤأَق!هغ

.(9159اطشرسورة).كاالمفْاِحُونَ

خَيْراأنفِقوُاوَأطِجُواوَواكَمُوا:تمْاعنتَطءااقهَظَقئقوا*:ويقول

كا.المةغِحُونَفَأُ،لَئكَُلمنَةْ-"لُوقَثخُ،و!نْلِألقسُمْ

.(16164ا)شابئعصورة)

:واصبرةحلؤدالمالتنظيمئالدولة"ف

الدولا"سور!،ولمجاطتللأفرادالىتظيماتكلعنإسثولا"اهىالدولة

المسثولو5-وسبمعايهالنْهصكالإسلامر-وكمناامتدادَ-!الإسلامية

بيحاسو،الجةمعكلفى،والهيئاتالأفرادأقبير:المالبةالفظيماتءنالأولا

...الجضمعفى-اعةوكا!،ءيئةوكلةردكل

لمامماي!وطثقه،رسولهول!نةاقءنكتاباظطاببئكلفىذلككمةوقد

خطبةفى،الشهببذلكوبضر،الدولةرئيسوأصبح،الأمةقاظلإفةوَلىَ

منعليهالئهاست!ظهكلالنفسهواحتظ،اسئولياتابمضزيهاوزع،-علنية

...رسولهعلىوعملى،4علموأثنىالنْه-دأندد،لهخطبةفىفقال؟لياتutء

كعب،بئأبّفليأت،القمانَءنيسألأنأرادءن؟الناصأيها"

ثابت.بئزيدفليأت؟ا)فرائضعنيساْلأنأرادومن

جبل.بئ.ماذةلميأت؟افقهاعنيساْلأنأرادومن

،.+و؟حماَبمظزله-طنىالئْهفإن،فليأصتنى؟لمالاعنبألأقأرادومن

أولو5هذالملو..وهيثةطبة،لكل..طاءوالهالىواتبنرزعأ-ذثم

نلمناممب.المكلفى،اكاسب-لالىلوضع4كلرىْاءأص
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ءنهلا،إلا!درأنحنولا،الإ-لامزة!اءشيخهواظطاببئوكلر

...الإِ-لإموأيالإسلامكاتاب

،الآياتبعضء:،نستوحىاقرَانيدىبيننةفأنفسهحاولهذاومع

...هادياتكإشارات

:192الهقرة-ورةص!رفىنهالى؟ل-ا

.كا...!حاَالأزفعَفِى01لَمُخلَقَائذِى!هُوَ،

ةولهكااقهلاْناافْهعهادص!َ)ما-ءالدهخلقهالأرضفىمانجميم

..كذاكذا-مهللمابقةولا..ءهل!دمروأويدلىيفلوأ،لم"

بما،،)ع"الإل..وهؤلاءؤلاء5لضِر،ولالذاوكذاتهل"ا!ولا

كلفى،الأ!4أ"أءبمخاكاثمتريؤكدعا!ذ)وفى...لاجميعالم!يةايةيد

..مةلأكااتملىءثى

عنالمسئولالرئهسإلاليسأ؟ذالثويوجهأ"ذاينظمالذىمنامحىو

.الذىءن)حن..نةءصوقواطةو،ءةولىيةالحرنحم..الأمةأوالدولة

لإس.؟؟حادتإنويحا-بهايوص2!االذىومن؟،ان!رةتإنيةاط.هـذهيراةب

..اسئولاالدولآرثيسإلا

الذىوءن:نهأل..خابرو-قالمالفىالفرد،ققررناأنبهدإنناثم

.(1وذاكهذاكل-طبيقعلى..وابئحافرداويحا-بأالجتمعوا)فرداةبير

..الأمةوأمامالثهأمامالمسضولالرئيماسإلالبس

:ا!95الحشر-ورةفىتحالىقال-2

الةسُْبَاِذِىوولرسوُلِةلهِىاة+رَاأةلِمِنْر-واِ"عَلىَالنهُأ!أَءَما،

الأغنِياءِبيْنَدُولَةًَ؟َيهُونَ!،المئلإِوابئِوالمَسَاعِلينِا)ءتَاىَوَ
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فانتَهوُا،وَات!واكأَئهُنَهاعُمْومَا،لَخُذُوهُ-وُلُالىتاعُمُآمَاوَ،منم

.!الصِة،بِثَدِيدdَُاإناللّهَ

!؟الأكأياءءىمنالحد:مخها،ءبادى?ثمةقرر:و-دهاالَايةوهذه

ملواله،الأت.إءغيمارعستوىورفع،إلاقتناءفىأعرزواأوبالمالاطفَوْإن

...الى-ول4كأنهىكلاأصتمراا!ىوا،اوسولعا!؟االدائم

قولهفى،دنْه":فولهبهد،،للرسو5:لهقوأنإلىالإث!ارةيربو،ثم

الدولةئيىروهو-و-لمعليهالنْهصلىأنهتةيد...،لسولمروفلا"":نهسهحا

.يأخذون:بعدهمنالىؤساءبهصيَةنتدِىأنيربالذى!و-الإِ-لملأءية

،،واوسولفاله"مثلايقلأامْهلأن...عنه!ىصاوينت!ون،أخذما

أعقبها.كأ،ولر-ولفلا،":،ل،ل..الئهف!سولأو»ورسولهفلا،"أو

فقط.الأغنياءينمهداولال111يمونلاءئ،با-.اء،بالأمر

-8الأتالسورةص!رفىوزءالىسبحانهةولههذاويؤعد4ثم-3

بميم!:الأمةلأبناءلمةقى،و-!عايهاالْهمهلىلارسو)،!نائما)ةتة-يمِءن

اللْهًفائقواوازسُولِفْهِالأنْةطلُقلِالأنْةالِعَنِ"ث-أَونَكَ

كا.ءُؤءِتِثنَكُننتئمْإنْورَمُوأ4َالئهَوأطِيحُوا،بَننِمُذَاتَواصذُوا

:يقولا-ورةانةسمن41الآيةوفى

2اِذِىفى،وللرثوُلِ،خُمُسَةلئهِةأن،ءثَىءِنثمْغَفِ:أْكلَاااكدُوو،

لْنا.3أنْزَومابافهِآمَتنُمعُنئغُإنْ،اذبيلِوابنِالمَسَاعِينِوىواليتابالفر8

..كا،قَدِيرثَىْفىواالْهُعَلىابخحَانِأتَ"ىالَوْمَالةرُقَانِلَؤمَناعَتِعلى

ء،رسياالأمةطبقاتبينالمالبةارقافولإِذابةعلت!ةِأول؟نتوهكذا

قرآفىطلمى.بنشريم
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مست!رتوقعوبضير،ظام,وقىتإبءيرعلى-أقىعالٍسصبمةوالت

خاصا؟الآيةهذهترولفىالسربولقبمن،"ظاظسوفيها..،وانتظا!

ينزلأالعزةورب،السإبفي!وصلاالمفظبمموبموالمبرة،طملفظهاكإن

إنْإلآبروزلاوهذا،خاصةأسهابعةرءن؟لةقف،لمحالمينهدىنا.قرآ

بذلك.ةصبحاهوعرح

الغنيمة،و-لى،ةيهاوالفرف،الالأنةيعتوز؟نتا5وعلى

هوذلككانص...يفهاتصرو-:مهاالماليةالتنظليماتوعىاقي"،توجيهها*

الىحمةنبئوالأء"ر-وللأواعيتضة!يذاَوامتدادا،ضاصةادو،رئيسليةءسئو

علىلهات"ووالىالاخةصا"أتبوزعأنولمماولرئيس،وسلمعلبهاللْه.ع!

الأد".واالْهمأسءثولهونم...ويراش!هم،فيهميثقسمق

نه:سبحاقوله301و201الايتينفى9هةالتوسورةمنلنقرأثم-،

يِّئاً،سَآخَرَوَء،لحِماصَلَإَ-لَطوابمِغفُىبذة*ااءْتَرَونَوآخَرُ"

إِئِمأثوامِنْخذْ*رَ-لمينمغَنوزالنْهَم+إنعَلَيْمِيَتُوبَأَنْافْهُى-!

.،.بِهَا.وتزخيهمْتُطَ!تِّنُمعمَدَقَةً

إذاكانرايزكيموما،ثطهر!عا..أموا"ممنخذالئهسبحانيا

..اءثرفواو...خلطوا"قد

!فها،:َالأءوالمصادرة-ق:الماليةالتفيهية4الناحهمنهذاوفى

صاطاعلاخلطأو،أساءعنقاتالطهأوادالأفرلدىومصادرتها،بحضهاأو

عليهم.رروبأنافهدمى..بةا،وأوصلأحللإتمهيداًاعترفثم،سيئ!عاخر

أساءمنإساءةقدرفعلى.،هذالكأيئمن،:مبدأهذاومن-5

والدملالصاع.لالكلبين-لطهjaةلى5أو،الوفأيفةفىأو،اسلطةااستع!الفي
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-..أوةصر،خلطأوأساءما،مدر،لهمامنزصادرماالدو،-!ادر،الىء

لبنى.مالصادرص-ينعنهاقهرضىا!رطاببنعرطبقوكذا

..افواعترأو،ن!ةقأو،"ققأنبهد،آخربحفىمنل!بحضو،لولاةا

كارومامذا)كأيئءن":نظامطبقمنأولءنهالثهرضىولط

اثلنرتحينواصأثهأهلهع!-كأ،المشتدةا)!اء"الأزءةعام،وبمثدة

..هالبيتءصروفءناقئطه"!امات-2درءن-راَكارقا!لحلوى"

ءخهاخمم..الإأسايةوعبقريته،الإ-لاءيةوعزته،يةالممروبطرثقته

،المسلونعليهيسيرعام.عنموذج+.للحلوىثناقي.ه"أناستطاءتما

.-زبلىكأو":الم!دورْءديهعكوبير،المؤءنونيستنيربههَاجوكسراج

كا.المفكونهماقهحزبإنألاَاللْه

اكاواثنر،كةدكليجاوقر،مةدصدةه!:ا)ة!ةقةولهل-6

.أ"
يزءنروىما..هـ4الماالمسئولإ"تحهلفىداوتاو،الأمةلرادا!!ن

...كالأحدم!لةل!إسللميناأ-دصاعإذا"2:وافْهأ،وسمعليهالنْهصلىالأمة

بعض،المتررىاحتلأو،الب!المدودهـمإذا؟ادندهذاءلىقياساوبقال

ادلاءالىالجاهدوناحتاجأو،والصُددالمتادإلىالوطناحتاجأو،الب!و

أروا-3.باعوامنينالمؤلأن،ولاول،سولاة،JLلا:"ينئذلأنه..المددأو

..ررءد،النمروأكد،وأرج،اثمترىقد-ب!انهو!و،الأحدالوا،دفْه

-:الجَنْةَلَهمٌبِخَناقُمنمأةو3َأفُأبن"المُؤْ.نَاشهثَرَىاللهان،

اهِاالئؤرَفِىحَفاوعندأعَلَيئِوُيقهلَجُونَقَبر!دنَاللهِ-رو.لِفِىُيقَاتِكُنَ

بِإَيخحِمُمَأعنتَهشِزوا؟،الثهِ"نَدِ؟7بهَأؤفَىِوَمَن،والقُربَرنِوَالإْفيلِ

.،اد.فِيُزُالةوهـوُ)كِوذَ،بِهِبَنتم.بَاائ!ذِى

.(91911بةالهو-ورة)
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،البالأهوبالجهادأمرقدلهبحاالنْهةإن-آخرأولاس-وأخيرأ-7

.بالأموالالجهادمن-ءحانهبهأمرمافىص؟بالأءسبالجهادالأعي.قبلْ

.النلاحكلوأ)فلاح،الخيرافيَصذلكعلىنهسص!طورتب،والأنفس

:د911بةالتوفىسورةسبحانهييّال

ورتَاقوَأنْفُكُمْالِكُئموبِأَرَ؟هِدُواوَثحا!تِفَاق،كاانْةِزوا

كا.تَنلُونَةنكُنْتم.لمُخَيْرٌذَاخافه

:السورةءصءن88الآيةفىسبحانهوال

وَأقُسِهِنمالِهِنمبِأنؤواضاهلَى4ُمَهَآتَوُاوائأ!بئَالرثُولُلكِن"

."المَفْا-وقَءوأولئكَ،الخيراتُلَهمُ.كاوَأولَئِكَ
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الأولى:الطبتتمةخا

..الاَنمنهلى!رتَ)ما،أقراَنامنبفغتنىقد،ر-ن؟االهم

..إةسانأ-كلومجتمعص)و،ئد،زمانكلفىجديدوالةرآن

أبوابعلىوو!ت،طاعئلكوأخلمهت،طاةئبلغتُقدإفىاللهم

ةذاكأساْتُةدصثفإن،قصدىمنإياهبلغتنىمالتُبئو..عبوديتى

..حمرىؤ)ك،ليكوإمةكةذاكأحسنتُةدكنتُإنو,عندىءِن

..حمداَاطدياذاليتَتماوتودأ،الجودياذالَتَلبار-

.وذةيخطيةئلىوتضر،ءيبىالدوامعلىأتسُترَ،ياربأناديكإفىو

:السلامعايهإبراهيمنا-!يدخليلكبنداء،افهيا!وأناديك

النْهأشءنإلأ،بَفُونولامالتةءلايوم،يومُيبحثوننىولاتخزِ"

..ه،سلبمبفلب

بةتابئاطسين-ءيىنابنداءاواطرمَينا)قبلتبنياربأناديك؟

وسلم:عليهللْهاص!عد،المالمينور-،،النبي!نخائم،اليحبيباث

أغطبتَبمافيدْتضاثك؟.نو-يئاف،عطاثكمِنحسهاتىإنايهم،

بذلك.ذلكوامحُ،فضيماتَماعلى

بلك.إلاّتءىأوُ،لإذنكإلاتطاعأن-لاْتَ

ا-خهانةولا،برفكاس!إبم:صَ!"نكحينءصيتكماإلمت
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.،لديكوالمعذرة،إديكبةفالتو،ءدكبهاسبقبابرقةدكن،،بحذابك

يالتمسواأن:-ثينوالباألقراءءن،اؤءنيناوأدعو،كنالخلصأنادىثم

الخماأعنا!ةحوفى؟يربرواأوالتةص!مهلمحوا،باظيروبسارعوا،العذرلىَ

..واوبستنمر

صفح:ومن،لهآو-براللْهجبره:صبروءن،سالهالثهأصلح:أصلحؤن

..ومآلهءياتهاللّهأسحد:لىاسةفروءن،وأعالهالهأةوالئةسدد

الو!يل.وؤمم-سبناوهوكيلنا،-بحانهوهو،!ولاناسبحانهوهو

العاإكن.ربلتهوالحد،المرسلينعلىوسلام

"3895-نةالحرممن79الائنينبئ

لَ!ش!اًللىق!ينمخم(59/4/8691فقالموا1
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ينملن!بزكبمالرعيم

اكتابالموضو،ت"قصيل

وعاتموضىزادتقد..ةوتسديد.ةسبحاينهورط،وتوفيقهاللهبحمد

ؤفصيلا،زادتقدالاإوأبلكق،الابوأبعناوينها؟لىبقينوان،الكتاب

و!فيلا!-لمةال!ابجميتضاءتكاد-ف،آمدلأأتقنتقدوالفصول

...الاولىطبهلمتهفىجْمر.الثا؟يةولمتهفىوكأنه

،وابلااأولافصولذكردون،،موضوطتالكناب"قرلعقإجمكاوقد

...!صة!اتأرظممق؟تو!المو!بليئلماتعرضودون

أربعئمفلفقد،مقتضياتمقعليهاشتملماءع،الموضوطتابهالىأما

صفحةمهفلضه،نةسهاوصوعاتا)جمالأما،26الى23،ق؟-فحات

...-526!ع!فحةواصف

،الصةحاتأرظممق3موضوكلبلإةاوما،وطتالمو!تفصيلوأما

:آتهو؟ةالتفصيلمق!ىءاثبتنا.!د

الكآبموضوعاتتفصيل

الم!ةقي0003الثانيةالطبه"مقدمة

71-9:ورجما.تلبية.7:دط..ه:إهـداه

23-91صهالحد"خفكرأزمة..:الاولىالطبعةمةدمة

63-0023(لاسبابابرانمعاجمالا)ءوضوطتالكتاب

اللأولااباب

122-37ةفنيدو،عرض:الميزانفىالحديثةاةلمسفة1

72:الاولالبابإجمالى

03-92:ندرسهاوفياررديثة"فلسفةةا!دمة

83-31المؤرخ!تإجماع:الاول"فصل

13:الاول"ة!لموضوطت

(..اطديضةافاسفة-44)
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الصه!ةتمر

.33:يثةلحد!"فلسفة،النهضةعصر،صرونلمماا""لاسفة،ثونالمحد4الفلا!سة

.43:يثلحدا"مصرةصضا،1)فا-فية4ن!ه"عهسئصرضا

.35:اينأنافىوءصيرنا،النلسة،ئطوو

.36:!اوالاخلاالديقتكةلىةإسة"الى-واقصسلحااصر؟ا

:36.اطقإلىالعودة،اؤرخيناأح!معلىالحامالحم1

.37:"براة،الاغاة،0المسهوء4!امالم!:والغربييننبالاجاشأن

.38:والإ-لامبةال!رمىإىنكنكهأشا

86-93لفينالمؤاباصطر:فى"ثاا)ةصل

93:فىالثالافصا!ءوضوط

.14:امثرقواالةربمنذ!لنطأعرض

:34!ناكإ!يينال!رعند(1)

.34:فىلمالاا:أ"4حولمدةأز(3).24:نجليزىل!ا:لفوو(ا!

.084ي!لاعيا:يوىد-ون(4).44:الكندىا:.يورادول31(

.15:!ودنجيبز!و،أمين-د1(1،2):15هناالعربعند()!

.63:سمستيو(4).55:-!الطوتوفيق!3(

.68:فىئوهكذأ)-(

29-96ا،ت-صصينأءكاممق:اثالثاةمل11

96:إثانالفصلتهءوضوط

يختارفىدروس:!ابههافىكرميويسفومدكور)براهيم-/1

.17:"ةلمسة"

،الإسلامفى"ةدفى4كير"ة:!اهـ4فىعوداطايمعبد-3

.:72وال!يولأتران

77.:الإسلامقىالدإفال!حيرقيديد:هـ!ا3)قبالاعد-3

.08:والةرآلةو"هلمالفدة،بينيهانالإة!4:هقيافىالجسرنديم-4

.38:لمسلمأيلسوفالة:ب!تافى(ج!فويةيه)رصوىءدالواعبد-هس

.58:سلاءيةل!االفلسة"يخاركزثيد:،ك!تاار!ل!لرامصطنىءبى-*
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الصةحةقمر

؟برهدأءائم.98:لدفيا:4إ!-افى1د:االلهع!صد-7

.19:الإسلاما!اإو،بةالهروإتياءة

12ن!-39ءأيدورأى:بمالر)الةصل

39:الرابعالةصلموضرطت

؟4فلسةهذ.ل5-ا

لةرواتساح590:وحديثايماقد"خربالى!قال!ثرق"فلسفةنتةالا

.79:قهوتنقلاوضيقهالةإسفة

.89:"فد""عليهتكونأنيجبما

حدتثة:هىو!ل-3

.99:وءوصوطص*:عيةوض))سبقأو4لهبالاوالحم

.101:لحصسواالإ-صاءو2،التاماهالاستقر

ة201؟ثتماوءداالفا-ة،تبيمفىدءللازهقءل

-r-401:"فا-ةجةا،درسةإناء؟ل:أيثةءدةإ-فة!ذهو!ل.

.4:601اءةالزاءةإلىدعو-.501:ثهارموالا.ا؟يئا)مردية

:أالحديثةالفلمصفةهىهذهو!ل-4

.801:،عييميينا)!اممعةالغربيينعلىمرهاة

.80:1ا!رقفىثينر21والمصكين"فلا-فةكةحا

.901:يئالمماءسوالإسلامبة"هروإئفىةالعمالةءقأشلة

:؟ندرس!اوكيف،يثةالحدا)ةلمسفةأذنهىفا--ءه

الفلايىفةتضارب.901:نسا؟يةلإادةسهطءلىالنكفةانطة

.211:نسانلإادةلسماءقةانيةةمياال!4الفا-ة.111:؟ثاوعديمادة

اطلافة!نىتحقيق.311:اطالدآتةر11ءناطق-درها

.021:ان"قرَءن!ادا4الحكلا-تمداد9110:بادهاوأ

اائافىب1اه1

-123383قيديدونجاهاةآن"ةءقواعد"ةتأسإس

123:اثاق1البابإجمالى
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الصفحفرزم

135والبناهالتأسيسعصاحل:المقدمة

.!99-131و"صوابالحق:الاولفمل11

131:الأولالةملموذوطت

13:وامتناعهاطقظلة-لمولة؟الحقحولالمامالاختلاف r.

الطرائقفىاءتلافهم1340:هـالحقتاسالذىا-ارافىاختلافم

.:137"صوابكلأدا4تاطق1350:الحقالىا،ؤدية

فىوالا-فها،فىالجرجا:مثل4إلاْوعند.العربلغةفىالحق

.:128الاح!موفىالاشياءفىالحق.??-t.:vظوابئ

.841:يمادكرمقللقر3نوالصواباطق،931:والصوابلحقاجمن

ا.7i:ياسبنواحر.451:وا!ر!ر.541:عرجموز

.351:لحديثالةثمهاتلمةداغهيد.841:والةرطاساةلدوايث!د

عليهأدتهصلىصد.اهه:الر-ولاجتهاد153:0والرسولالرسالة

"قرآنءقوالاعص،الروح1560:والوحىيةالبما.س!ينوسلم

أعي163:0وتكليفى،إىتت!و:أمرأناللهأمر1630:"محريم

مقالهتفادة1)قواعد6510:ذلميمىوفىةفا:اعيانالرسول

.182:والظاهرص"ة1810:لاةتراقايث-د.961:ثلحدا

آصارحأسباب1870:قإنأيفرفءوأسباب+831:بهوالمتشاالمحم

:91.:السنةأهلبلسانالافتراقءديثرد.IAA:الفرق

.791:شهرىلاا،291:فى-خايراك

26*-102والهلمافىممة:الثافى""مل

102:الثافىال!مل.وضوطت

!أفىكا"4020:.قأاقرآناءعة30:20والحكةالحلمتزاوج

603"ةلميينءيثاق.402:ر-وللةكلرصافىالاساصىالشطر

702اطاتمرصولهالىبهاللهأوحىماصالححكة
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الصنحةمرف

لحكيماقهامرأ0120:فسة؟"قرآن4:9020سبحاللها:مقالقر3نلح!ليم!

3y:مفاتحه.231:تهأدو).مادتهمناه5:القرآنمقالعم I.

كلفيهادر3نلةظ.512:الملمفىوالرا-!مون1)هلما.4120:بهاسبا

فاخء.712:لما:صم،ق"المإليو،،أقرا"!طمةلو61201:لمالها

الا-صوالمفتاح،لاقلمباالاشلالاءم1،فتاح9130:القرآنمقاهلم1

.022:وسلمعليهاللهءلىلمح!؟الاكل

الرسولتلقىكيفية.221:القرأنمنما؟زلهىأولحرظ75

المير)قوألاكتسابى،لَادمو"تلميمىالتاقينى:صةاتح.ءا:222

والظرالسيرنوقظ،أالدفىالهلم،"تقوى:مةاخئجاآدملابنا.

.:226"خعلإميةوسلمعل!الله!لاالحانج،J,الرس223."!مة

742-372نتاجل!واادقل")ث"ئاالةصل

227:لثالثاالفصلموتوطت

ستلهعلىواحدكللاطمئنانالصحيحالملاج.والرزقالعقل

مقالرجاين-ضة9228:والانانية4الماد.رزوْلءلى.وتستطه

جهل.4yr:لعتلباالله4معرةإلى"توصل2310:ال!كفسورة

ورد!ل23605:لارضافىالإلسان5!مة2350:لنةسهالههك

...واكلوءافلون،وءقلاء،ومهقول،فلوط،ءلةافاظ:!

.238:ال!ريم"ة-آنمقضلمادة.237:اءمجمالفرَانفى

.142:يمالكرمقاقرآنافلبا9230:الطبوالدإقيينوالقلبالعقل

اطلاة،!كفيئ.434:الارضوفىألارضعلىالعقلىالتدبيرمجالات

.245:الارضفىاللهس

92403-او"تفكيرالحلق:الرابع"نمل

942:بما"رالفصلاتموصوء

255:ادليلألاخلاقىاالىيئالإنسا-اجة.125:واطاقالخلق-!ن
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ا)صحة"-رفم

.752:لقاط!لمر-لءإيهإونلمدوا0طبقىا5مصدرو5.لقوحدكاا

.853:لةرآنبالحلقالهل"د"ام،العالمينبر--بينوالمدرهبالتدرتمام

وةقعمكل)الخاقىالاساس.والفءير4السلوكالخلق4علاة

توزيع.126:ئاتالشاعلاج.لمحينالمصقيدد.026:ومعرفة

ا،خلاقىنوتالقاالفلاس!ةوضع.عرىتتطه.ألاءتصاسات

ا،ظقية81ذاهـب.الحديثالن!ءيرأزءلة262:0سادهوة

آط-ق!او!*خلاق!،)يإسلمةاا2660:أولاالاخ!ق.الفلاسفةءند

،الإسلامرجلهوةت.367:ومنافدضتهالاخلاقى،"؟ن!مذهب

ألاخلاقيةءق!!ثأصيميةصرخة.027:"قرآنالىوا!اجمة

ق"شهادة.-rvr:لإسلامواافرآناالا)؟س.272:البشرىوالسلوك

.:276والاخلاقوالة!كير"صممادة.فكيرأ%ص.375:والكير

الخلقى"لاوصافا.YVA:"ةاضلةالاخ!قبامحابملالهااأولوا

القرآنمقالحيدالخلقخجوأ382.:عهادالرحمق.281:اللهلمباد

ءوت.528::ل"ةفاتمهاا4820:ط.إقةاثزر؟83201:لمجيدا

)براهيمدط.:286.ولتري""تمليمءنادلامب4ابرا!يمالخليل

قيبتر.287:اسالةاء4وإلا،وولةالامةباالسلامعليهمايلو)ول

اةوى:اطزووحملالاخلاق9280:يةالمحمدالاطسيةالدعوةالمهام

.92":والنصرأةلاحأسل!4

!133-3.3والمعرة4الدثن:الخاءس1اةصل

303:مسلخاا"فصلتءوصوط

لكلوحدهلمجعالمصهوالحقالديق.4الممرءنبالصدالدينا!ام

الدثنيالحلتاتبهضالىالإثطرة5030:ومعرفةوعلمسلوك

.703:!طها"اهالاصآدموعلم،ا،مر"ير!هامقتذوق.6:03الاولى
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