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محمد صلى اهلل عليه وسلم

نبي  ...من أجل اإلنسان
ٍٓ ٍٞهللاٟ ٖٓ ....زخد حُوٞحٍم اُ٤ٟ ٠خء حُٖٔ٘

ىٍحٓخص ك١ ٍٞز٤ؼش حٌُلخف حُ٘زٝ ١ٞؿخ٣خطٓٝٝ ٚخثِٚ
ٓلٔي كزٖ

2

ٝهخُٞح ُٖ ٗئٖٓ ُي كظ ٠طلـَ ُ٘خ ٖٓ ح٘٣ ٍٝ٧زٞػخً ،أ ٝطٌُ ٕٞي ؿ٘ش ٖٓ ٗوٝ َ٤ػ٘ذ كظلـَ
حٜٗ٧خٍ هُٜ٬خ طلـَ٤حً
أ ٝطٔو ٢حُٔٔخء ًٔخ ُػٔض ػِ٘٤خ ًٔلخ ً أ ٝطؤط ٢رخهلل ٝحُٔ٬ثٌش هزً٬٤
أُ ٌٕٞ٣ ٝي ر٤ض ٖٓ ُهَف أ ٝطَه ٠ك ٢حُٔٔخء!! ٗ ُٖٝئٖٓ َُه٤ي كظ ٠طٍِ٘ ػِ٘٤خ ًظخرخ ً
ٗوَإ!!ٙ
ً
هَ ٓزلخٕ ٍرً٘ َٛ ٢ض ا ٫رَ٘ح ًًٍٓ َ٫ٞ
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هَ  ٫أِٓي ُ٘لٔٗ ٢لؼخ ً َٟ ٫ٝحً آ ٫خ ٗخء هللا
ً٘ ُٞٝض أػِْ حُـ٤ذ ٓ٫ظٌؼَص ٖٓ حُوٓٝ َ٤خ ٓٔ٘ ٢حُٔٞء
إ أٗخ اٝ َ٣ٌٗ ٫رُ٘ َ٤و٣ ّٞئٕٓ٘ٞ
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هَ ٓخ ً٘ض ريػخ ً ٖٓ حََُٓ ٓٝخ أىٍٓ ١خ ٣لؼَ ر ٫ٝ ٢رٌْ إ أطزغ آ ٫خ ٞ٣ك ٠آُٝ ٢خ أٗخ ا٫
ٌٗٓ َ٣زٖ٤
ح٧كوخف 9
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أٜ٣خ حُٜخىم أٗٞحهي ك٢
ً٘ض طِوٜ٤خ ػِٔٓ ٠غ حُيؿ٠

ؿخٍى حُؼخُٗ ٢لخء ُِوِٞد
ٝطِوخٛخ ػِ ٠ؿ٘ق حُـٞ٤د

كِٔخًح هظٔض حٗٞحٍٛخ
ُٔٝخًح ٣ٞ١ض أَٓحٍٛخ

ٍؿْ ٓخ ٜ٘٣ي ٙحُؼخُْ ٌٛح
ُٔٝخًح؟ ُٔٝخًح؟ ُٔٝخًح؟؟

ٍٓ ٍٞهللا..
ٖٓ ٟزخد حُوٞحٍم اُ٤ٟ ٠خء حُٖٔ٘
أهيّ ُِوَحء حٌَُحّ  ٌٙٛحُٜللخص حُظًَٓ ٢ظٜخ ُِلي٣غ ػٖ ًلخف حُ٘ز ٢حٌَُ ْ٣ك ٢ر٘خء حُل٤خس
 َ٘ٗٝحُٜيٛ ٢ٛٝ ،ٟللخص طٜيف اُ ٠حُظؤً٤ي ػِ ٠رَ٘٣ش حَُٓ ٍٞحٌَُ ٢ٛٝ ،ْ٣كو٤وش أًيٛخ
حُوَإٓ حٌَُ ْ٣ػَ٘حص حَُٔحصٛ ٢ٛٝ ،للخص هي طؤط ٢ػِ ٠ه٬ف ٗٔن ٓخ طؼٞىٗخ ٙكٍٞ
حَُٓ ٍٞحٌَُ ٖٓ ،ْ٣طٝ٬س ٓـخَُ٤ٓٝ ٚ٣طٗٝ ٚلخػظُِ٘ٓٝ ٚظ ٚك ٢أ ٢ُٝحُؼِّ ٖٓ حَُِٔٓ،ٖ٤
ٌُٜ٘ٝخ هَحءحص ػِٛ ٠خٖٓ ًلخك ،ٚطٌَٔ ػطخءٝ ٙطٟٞق ٛيٝ ٚ٣طَ٘٘ كٌَ٤ٟٝ ٙخء ٍٓخُظ.ٚ
ٝاً أٛيٍ  ٌٙٛحُٜللخص كؤٗخ ٓؼ٤ي إٔ أٜٟٔخ اًُ ٠ظخرَ٤ٓ ٢س ٍٓ ٍٞهللا حًٌُ ١ظزظ ٚهزَ
ػَ٘٘ٓ ٖ٣ش ٝأٓؼيٗ ٢هللا طؼخُ ٠رؤٕ  َٙ٘ٗ َٔ٣ك ٢ح٥كخم ك٤غ ١زغ ٓ٘ ٚػِٓ ٠خ أػِْ ٗلٞ
5

ػ٬ػ١ ٖ٤زؼش ،اٟخكش اُ١ ٠زؼخص ًؼَ٤س ؿٓ َ٤ؤً ٕٝرٜخٝ ،طِوخ ٙحُ٘خّ روز ٍٞكٖٔٛٝ ،خٍ كخًٜش
٤١زش ػِٞٓ ٠حثي ح٧ػَّ ٝح٧كَحف ،ك ٢ػيى ٖٓ رِيحٕ حُؼخُْ حًٔ ،٢ٓ٬ٓ٩خ ٛخٍ ٓوٍَحً
ىٍحٓ٤خ ً كً ٢ؼ ٖٓ َ٤حُٔؼخٛي حُي٤٘٣ش ك٣ٍٞٓ ٢خ ٝحٍ٧ىٕ ٝحٓ٩خٍحص حُؼَر٤ش حُٔظليس.
هي طٌ ٌٙٛ ٕٞحُيٍحٓش هخٍؽ حَُٔد ٌُٜ٘ٝخ ُٔ٤ض هخٍؽ ٓ٤خم حَُٓخُشٝ ،رٌٜح حُٔؼ٘ ٠ك٢ٜ
هخٍؽ َٓر٘خ ٗلٖ  ْ٤ُٝهخٍؽ َٓرٛ ٢ٛٝ ،ٞٛ ٚللخص ؿخثزش ،ػخىس ٓخ ٗظـخُٛٝخ ك٤ٓ ٢خم
ىٍحٓظ٘خ َُٔ٤س ٍٓ ٍٞهللا ،ك٤غ ٗل َ٠حُلي٣غ ػٖ ٓـي ٙحُٔؼٗٝ ،ّٜٞظ٤ٜذ إٔ ٗوَأ ىٍّٝ
ًلخك ٚػِ ٠حً ٍٝ٧ؼخثَ ٗز٣ ،َ٤ـٞع ٓٞ٣خ ً ك٤لٔي هللا ٘٣ٝزغ ٓٞ٣خ ً ك ٌَ٘٤هللا٤ٜ٣ٝ ،ذ ٓٞ٣خ ً
كٔ٤ؤُٛ ٚيح٣ٝ ،ٙوطت ٓٞ٣خ ً كٔ٤ظـلَ ٌُٗز٘٣ ،ٚظ َٜك ٢ريٍ  ٌَٔ٘٣ٝك ٢أكي٣ٝ ،ؼظِ ك ٢طخٍ٣وٚ
رخُ ٖ٤ٓٞ٤ؿٔ٤ؼخًٍٝ ٢ٛٝ ،ف ٗخهيس  ٫ري إٔ طِٔٔي اُٞٓ ٠حؿٜش ؿيٍ ٣ظ٘خٝر ٚحُؼوَ ٝحُ٘وَ٣ٝ ،وٞى
اُ ٠كو٤وش ٝحكيس  ٢ٛٝأٗٓ ٚخ ًخٕ ريػخ ً ٖٓ حََُٓ ٓٝخ ٣يٍٓ ١خ ٣لؼَ ر ٫ٝ ٚر٘خٝ ،أِٗٔ٣ ٫ ٚي
ُ٘لٔٗ ٚلؼخ ً َٟ ٫ٝحً آ ٫خ ٗخء هللاً ُٞٝ ،خٕ ٣ؼِْ حُـ٤ذ ٓ٫ظٌؼَ ٖٓ حُوٓٝ َ٤خ ٓٔ ٚحُٔٞء،
ٝأٗ ْ٤ُ ٚا ٫حُز٘ٝ َ٤حٌُُ٘ َ٣و٣ ّٞئٓ٘.ٕٞ
إ ٝهٞك٘خ أٓخّ ٓؼخُْ رَ٘٣ظ٘٣ ُٖ ٚوٝ ٖٓ ٚؿٜش ٗظَ ١كز٘خ ٝحكظَحٓ٘خ ُٔوخٓ ٚحُٔؼ ،ّٜٞرَ
اٗ٤ٓ ٚؼُِ ح٫كظَحّ ُؼطخثٍٓٝ ٚخُظ ،ٚك ٜٞرَ٘ ٣ؤًَ حُطؼخّ  ٢٘ٔ٣ٝك ٢حٞٓ٧حمٓٝ ،خ ًخٕ ٖٓ
حٞٓ٧حم ً ُٞٝخٕ ك ٢ح٬ٓ ٍٝ٧ثٌش
هزِ ٖٓ ٚحَُِٔٓ ٖ٤ا ٫رَ٘حً ٣ؤًِ ٕٞحُطؼخّ  ٕٞ٘ٔ٣ٝكٍ ٢
ٓ ٕٞ٘ٔ٣طٔج٘ ٍُِ٘ ٖ٤هللا ػِ ٖٓ ْٜ٤حُٔٔخء ٌِٓخ ً ٍٓ.ً٫ٞ
اٜٗخ ُٔ٤ض هَحءس ػِٔخٗ٤ش ُلوخثن حُـ٤ذٌُٜ٘ٝ ،خ ٗ ٜٙٞحٌُظخد حُؼِٗ ِ٣ويٜٓخ ًٔخ ٍٝحٛخ
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ٛخكذ حُظِ٘ ،َ٣إ  ٞٛاٝ ٫كٞ٣ ٢ك ٠ػِٔٗ ٚي٣ي حُو ٜٙٞٗ ٢ٛٝ ،ٟٞأٗخٍص ك٢
ٟٓٞؼخ ً اُ ًٚٗٞ ٠رَ٘حً ٌ٣خكق ػِ ٠ح ٖٓ ٍٝ٧أؿَ ر٘خء حٔٗ٩خٕ ٝحُل٤خس.
ٝكً ٢لخك ٚػِ ٠حً ٍٝ٧خٕ ٞ٣حؿ ٚه ٚٓٞرلٞحٍ حُؼوًَ ٌُْٜ٘ٝ ،خٗٞح ٣طخُز ٚٗٞرخُٔؼـِحص،
ػِٓ ٠خ  ٢ٛػخىس حُ٘ؼٞد حُٞح٘ٛش ك ٖ٤طزؼغ ك ْٜ٤حٗ٧ز٤خء٤ٓ ٌُٖٝ ،خم ٍٓخُظً ٚخٕ ٣ظؤر ٠ػِ٠
ٓ٘طن حُوٞحٍم ،كوي ًخٕ حَُؿَ ٛخكذ ُٗي ٝؿيًٝ ،لخف ٝؿَحفًٝ ،خٕ ٣ئًٕ ك ٢حُزَ٘٣ش
رؼ َٜؿي٣ي ٣لٌْ ك ٚ٤حُؼوَ ٝط٘ٔلذ حُوٞحٍمٓٝ ،خ ٓ٘ؼ٘خ إٔ ََٗٓ رخ٣٥خص ا ٫إٔ ًٌد رٜخ
حٝ ،ُٕٞٝ٧ك٣ِٓ ٢ي ٖٓ حُظلَ٘٣ َ٤ٜف ُ ٚحُوَإٓ حٌَُ١ ْ٣ز٤ؼش ٍٓخُظٝ :ٚآط٘٤خ ػٔٞى حُ٘خهش
كظِٔٞح رٜخ ٓٝخ ََٗٓ رخ٣٥خص ا ٫طو٣ٞلخ ً.
هخُٞح ُ ٚحهَم ُ٘خ حُـزخٍ ٝحكظن ُ٘خ ح ،ٍٝ٧كوخٍ ُٝ ْٜهَ حػِٔٞح كٔ َٟ٤هللا ػٌِْٔ ،ػِ٘ٓ ٠ش
ؿي ٙحُو َ٠اً هخُٞح حَٟد ر٘٘٤خ ٝر٣ ٖ٤ؤؿٞؽ ٓٝؤؿٞؽ ٓيحً ٖٓ ػـخثزي!! هخٍ ُ :ْٜأػ٢ٗٞ٘٤
روٞس ٛ ....زٞح حٗٞ٠ٜح ،آطُ ٢ٗٞرَ حُلي٣ي ،كظ ٠اًح ٓخ ٟٝر ٖ٤حُٜيك ٖ٤هخٍ حٗلوٞح كظ ٠اًح
ؿؼِٗ ٚخٍحً هخٍ آط ٢ٗٞأكَؽ ػِ ٚ٤هطَحً.
َٓٝحٍحً ًخٗٞح ٔ٣ؤُ ٚٗٞحُوٞحٍم ًٌَٚٗٝ٣ٝ ،رٔٞحٛذ حٗ٧ز٤خء ٖٓ هزِ ٚكٌٛ ٢ح حُٔزٔ٣ٝ ،َ٤ؤُ:ٚٗٞ
أٗض ٗز٢؟ ُْ ُْ طئ٣يى حُٔٔخء رٔؼَ ٞ١كخٕ ٗٞف ٗٝخٍ حُوَِ٤؟ أ ٢ٛ ٖ٣ػٜخ ٓ٘ٓ ٠ٓٞي؟ ٝأٖ٣
ً ٢ٛق حُٔٔ٤ق؟ ٗ ُٖٝئٖٓ ُي كظ ٠طلـَ ُ٘خ ٖٓ ح٘٣ ٍٝ٧زٞػخً ،أ ٝطٌُ ٕٞي ؿ٘ش ٖٓ ٗوَ٤
ٝأػ٘خد كظلـَ حٜٗ٧خٍ هُٜ٬خ طلـَ٤حً ،أ ٝطٔو ٢حُٔٔخء ػِ٘٤خ ًٔٔخ ُػٔض ًٔلخ ً أ ٝطؤط ٢رخهلل
ٝحُٔ٬ثٌش هز ً٬٤أُ ٌٕٞ٣ ٝي ر٤ض ٖٓ ُهَف أ ٝطَه ٠ك ٢حُٔٔخء ُُٖ ٗئٖٓ َُه٤ي كظ ٠طٍِ٘
ػِ٘٤خ ًظخرخ ً ٗوَإ ...ٙاُ ٠آهَ حُوخثٔش حُطِ٣ٞش ٖٓ حُٔطخُذ ٝحُظلي ٌُٖٝ ١ؿٞحر٣ِ٣ ٌٖ٣ ُْ ٚي ػٖ
ًِٔش ٝحكيس :هَ ٓزلخٕ ٍرً٘ َٛ ٢ض ا ٫رَ٘حً ٍٓ!!ً٫ٞ
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ًخٗٞح ٔ٣ؤُ ٚٗٞرٌَ ٤ٛؾ حُظلي٣ ١طِز ٚ٘ٓ ٕٞآ٣ش ٖٓ طِي حُظ ٢أهزَ رٜخ ػٖ طخٍ٣ن حٗ٧ز٤خءً ،خٕ
حُـٞحد ٛخٍٓخ ً :هَ اٗ ٢ػِ ٠ر٘٤ش ٖٓ ٍرًٌٝ ٢رظْ رٓ ٚخ ػ٘يٓ ١خ طٔظؼـِ ٕٞر ُٞٝ !! ٚإٔ
ػ٘يٓ ١خ طٔظؼـِ ٕٞرُ ٚو ٢٠ح َٓ٧رٝ ٢٘٤ر.ٌْ٘٤
ٝكً ٖ٤خٗض ١ز٤ؼظ ٚحُزَ٘٣ش طظؤُْ ُ٬رظِحُ ًخٕ ٣زٔ٣ ٢ئُِٔ ٚ٣خء ٍؿخء إٔ طؤط ٚ٤ػـخثذ حٗ٧ز٤خء
ٖٓ هزًِ ٌُٖٝ ،ٚخٗض حُٔٔخء ط ٖ٠ػِ ٚ٤رٌُي ٝطؤََٓٓ ٙس أهَ ٟرخٓظج٘خف حٌُلخف حُزَ٘،١
ٝهخُٞح ُ ٫ٞأٍِٗ ػِ ٚ٤آ٣ش ٖٓ ٍر ٚهَ إ هللا هخىٍ ػِ ٠إٔ  ٍِ٘٣آ٣ش  ٌُٖٝأًؼَ٣ ٫ ْٛؼِٔ.ٕٞ
ٝهخُٞح ُ ٫ٞأٍِٗ ػِ ٚ٤آ٣خص ٖٓ ٍر ٚهَ اٗٔخ ح٣٥خص ػ٘ي هللا ٝاٗٔخ أٗخ ٌٗٓ َ٣ز.ٖ٤
إ حٔ٣٩خٕ حٌُ٣ ١ؤط ٢رخُوٞحٍم َ٣كَ رَكِٜ٤خٓ ٫ٝ ،ؼَُ٘ٓ ٠خُش ؿخءص ٗ٩وخً حُزَ٘٣ش إٔ
طؼظٔي ك ٢رَحٜ٘٤ٛخ ػِ ٠حُٔوخٍ٣ن ٝحُؼـخثذ.
ٝأهٔٔٞح رخهلل ؿٜي أٔ٣خُٗ ْٜجٖ ؿخءط ْٜآ٣ش ُ٤ئٖٓ٘ رٜخ هَ اٗٔخ ح٣٥خص ػ٘ي هللا ٓٝخ ٘٣ؼًَْ أٜٗخ اًح
ؿخءص ٣ ٫ئٓ٘.ٕٞ
ٝك ٖ٤حٓظ٤جْ ًحص ٝ ّٞ٣أػَد رـَأس ػٖ ه٘خػظ ٚرٍَٝ٠س ٓـ٢ء حُٔؼـِحص كً ٢لخك ،ٚػِ٠
ٖٓ٘ ٖٓ هزِ ٖٓ ٚحٗ٧ز٤خء ؿخء حُوَإٓ رـٞحد ؿٓ َ٤ظٞهغ ٓ ٫ٝؤُٞف ٣ظ ٖٔ٠طؤٗ٤زخ ً ٗي٣يحًٝ :إ
ًخٕ ًزَ ػِ٤ي اػَح ْٜٟكبٕ حٓظطؼض إٔ طزظـٗ ٢لوخ ً ك ٢ح ٍٝ٧أِٔٓ ٝخ ً ك ٢حُٔٔخء كظؤط ْٜ٤رآ٣ش
ٗ ُٞٝخء هللا ُـٔؼ ْٜػِ ٠حُٜي ٟك ٬طٌ ٖٓ ٖٗٞحُـخ ،ٖ٤ِٛاٗٔخ ٔ٣ظـ٤ذ حٌُٔٔ٣ ٖ٣ؼٝ ٕٞحُٔٞط٠
٣زؼؼ ْٜهللا ػْ اَُ٣ ٚ٤ؿؼ!!ٕٞ
اٜٗخ رخهظٜخٍ ٍٓخُش حُؼوَ ٢ٛٝ ،آط٤ش ػِ ٠ؿٔٗ َ٤ن حٗ٧ز٤خء ك ٢حُوٞحٍم ٝحُؼـخثذ ،طلَٔ
حُ٘خّ اُ ٠ػ َٜحُٔؼَكش ٝحُؼِْ ٝحُ٘.ٍٞ
٘ٛخ ٗـظٜي إٔ ٗٔ٘ ٢اُ ٠ؿٞحٍٔٗٝ ٙظظَ رظِ ٚحُٞحٍف ُِ َْٓٗٝؼخُْ ٍٞٛس حُ٘ز ٢حٌَُ ْ٣ك٢
ًلخكٝ ٚؿَحك ،ٚطوظي ١ر ٚحُ٘ؼٞد حُٔٔظ٠ؼلش ك ٢ىٍرٜخ اُ ٠حُلَ٣ش ٝحٌَُحٓش:
إ أ٘ٛخٓ ٢حُظ ٢كٓ ٢ؼزيٓ ١ؼِٜخ طِي حُظ ٢كٓ ٢ؼزيى
كظَكغ ػٖ ٣ي ُٔ٤ض ٣يى
ُْ طلطٜٔخ ٣ي ؿ٣ َ٤ي١
ٌٌٛح حهظخٍ ُ ٚهللا ٌٓخٗ ٚر ٖ٤حٗ٧ز٤خء ٘٣طِن ك ٢هيٓش حُؼخُْ٣ ،وَأ أَٓحٍ حٌُ٣ٝ ٕٞز٘ ٢ػِٖ٘ٓ ٠
ح٥كخم ٝحٗ٧لْ ،ػٔخى ٍٓخُظ ٚحُؼوَ ٝحُزَٛخِٕٜ٣ ،ذ ُكً َٙ٤لخف ح٧كَحٍ ١ٍٞ٣ٝ ،رِٗيٗ ٙخٍ
حُليحء ،طٔخٓخ ً ًٔخ ٗخؿخ ٙاهزخٍ ك ٢ؿ٘خف ؿزَ:َ٣
َٛحم حُلـَ رؼؼخ ً
أٗض ٖٓ أِ١وض ٖٓ ٛيٍ١
طِٜذ حُؼخُْ رلؼخ ً
ُ ٖٓ ٢حُظٞك٤ي ٗخٍ
ُي طـيٝ ٝطَٝف
ري أٗلخٓ ٢طـ٘٢
ٗٝيٝد ٝهَٝف
ًحص ٗـٝ ٞكٔخّ
اٗ ٢أٍؿ ٞإٔ طٌ ٌٙٛ ٕٞحٍٝ٧حم ُحى ّٞ٣ ١حُٔزؼغ ،أهيٜٓخ ُ ٠ِٛ ٚهللا ػٌِ٣ ّٞ٣ ِْٓٝ ٚ٤ظذ هللا
ُ٘خ حُِوخء ك ٢حُؼخُْ حُٔٔخ ١ٝك٤غ  ٫طظِْ ٗلْ ٗ٤جخ ً  ٫ٝطـِ ٕٝآ ٫خ ً٘ظْ طؼِٕٔٞ
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في ذكرى رسول اإلنسانية
وما أرسلناك إال رحمة للعالمين
اٗٞٓ ٚػي حُٜٔطلٞٓ ،٠ػي حُٔٔخء ٓغ حٞٓ ،ٍٝ٧ػي حٓ ٍٝ٧غ حَُر٤غٞٓ ،ػي ح٧ريحٕ ٓغ
حُؼخك٤شٞٓ ،ػي حُلٝ ٍٞحُُ٘ ،ٍٞوخء حُؼخُٔ ٖ٤رًٌَُٞٓ ٟي ٍٓ ٍٞهللا
ك ٖ٤حهظخٍ هللا ٓزلخُٗٞٓ ٚي حَُٓ ٍٞحٌَُ ْ٣ك ٢حُؼخٗ ٢ػَ٘ ٖٓ ٍر٤غ حً ٍٝ٧خٕ ًُي ك٢
حُؼَ٘ٔ٤ٗ ٖٓ ٖ٣خٕ٣ٝ ،خ ٍُ ٖٓ ٚر٤غ ىحكت ٓؼيص ر ٚرطلخء ٌٓش ك ٖ٤ىُق اُ ٠حُل٤خس ٌٓٞ٣حى
١لَ ٖٓ هَُٝ ٖ٣ي ًٔخ ُٞ٣ي حُ٘خّ ٓٝخص ًٔخ ٞٔ٣طٓٝ ،ٕٞخ ر٬٤ٓ ٖ٤ىٞٓٝ ٙطً ٚخٗض حُٔؼـِس
حُزخه٤ش حُوخُيسٓ ،ؼـِس ٍٓخُش ح.ّ٬ٓ٩
ىػ٘ ٢أهخٓٔي أٜ٣خ حُوخٍة حُؼِ ِ٣رؼ ٞهَحءطَٗ٩ ٢حهٝ ٚأُو ،ٚكٗ ٢ـٝ ٟٞؿٞحد ٗـ.ٟٞ
اٗ ٚأكَم ٓلَحر ٚرِكَحص ػٍٞطً٘ٝ ،ٚض أكْ ُ٤ٜذ حُٔلَحد ًحطًِٔ ٚخ ططِؼض كٓ ٢ـي
ًلخك:ٚ
 ٨ٔ٣ح٧هيحٍ ٞ١كخٗخ ً ٞٓٝؿخ ً
أٜ٣خ حُؼخثَ ك ٢أٝػخٗـــٚ
كؤٓي حُـزخٍ اهيحٓخ ً ٛٝٝـخ ً
أٗخ ك ٢حُ ٌَ٤ٜكخٓ٘ل٘ ٢إً
ًخٗض ٜٓخكلظ٘خ ؿَ٣جش ٝرَ٣جشُ ،وي ِٓهض ٓـخف حُـ٤ذٝ ،أطخكض ُ ٢حُِوخء ك٤ٟ ٢خء حُؼوَ
أًؼَ ٖٓ ٟزخد حُوٞحٍم.
ػَِٗ ٠كظ ٚك ٢ؿزَ حًُ٘٘ ٍٞض أ َ٤١طؤِٓٝ ٢كز ،٢أ ٖ٣ؿ٤خػي أٜ٣خ حُٔؼِْ؟ ك٘خٗ٤ي...
ؿٓ َ٤خ هي ًخٕ ك ٢ؿخٍ كَحء
هي ٛ ٠ٛٝزَ ١أٓخ ٖٓ ٗللش
كـزض ػٖ ٍ ١أٓطخٍ حُٔٔخء
ً٤ق طَؿ ٞحُؼٓٞ٣ ٖ٤خ ً َُٛس
كٔٓ ٢خث ٚحُؼخُ٤ش ً٘ض أٓؼي رخَٗ٩حم ك ٢ؿٞحٗق حٌُحص ٢ٌُ٘٘ٝ ،أٍؿ ٞإٔ ٣ ٫ـ٠ز ٚأٗ٘ ٢أططِغ
اُ ٠اَٗحه ٌُٖٝ ،ٚػِٝ ٠كن ًحط ْ٤ُٝ ٢ػِٝ ٠كن ًحط ُْٝ ،ٚأًٖ ك ٢اَٗحه٤ٗ ٚجخ ً ػ٤ٜخًُ ،وي
طٌٔ٘ض ًحص َٓس ٖٓ اىٍحى َٓ ٓخ كـض ٧ؿِ ٚاُ ٚ٤ح:ْٓ٧
ؿخٍى حُؼخُٗ ٢لخء ُِوِٞد
أٜ٣خ حُٜخىم أٗٞحهي ك٢
ٝطِوخٛخ ػِ ٠ؿ٘ق حُـٞ٤د
ً٘ض طِوٜ٤خ ػِ ٠ؿ٘ق حُيؿ٠
ؿ َ٤أٗ٘ ُْ ٢أًٖ أًظْ كَ٤طٍٓ ٖٓ ٢خثَ حُي َٛحُظ٣ ٫ ٢لظؤ ِ٣وٜ٤خ ػِ ٠طـخٍد حٛٝ ،ْٓ٧خ أٌٗح
أكظخٍ ك ٢طَحػ ٚحُؼظ٤ً ،ْ٤ق ؿق ًُي حُ٘ َٜحُـزخٍ؟ ٝأٚٔ٤ٟٔٝ ٚٔ٤ٔٗ ٖ٣؟ ٝأ ٖ٣أُحَٙ٤ٛ
ٝهٔخثِٚ؟ ٤ًٝق  ٌٖٔ٣إٔ ٣ؼزَ ػ٘ ٚحٌُٛ ّٞ٤ح حُٔـَ ٟحُٔخثض حٌُ ١ك٣ ٚ٤وظٕٜٞٔ؟
ٛخٍ ٓو٤خ ٖٓ ىّ َٓ ْٓٝ
أٜ٣خ حُ٘خٛي ٓخ ُِٔٔظو٠
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إ ٓخء حُِٕٔ طَ٣خم حُل٤خس

ٍرٔخ ٣وظَ كزطـخ ً أِْ٣ ٝ

حُلًَش  َ٤ٟٔ ٢ٛحُل٤خسٓٝ ،خ ؿي ٟٝك ٫ ٢كَحى كٝ ،ٚ٤أٖٓ ح٧كٌخٍ أٗؤّ ٖٓ أٖٓ حٜٗ٧خٍ،
ٌٔ٣غ حُٔخء ك٤ؤٖٓ َ٤ٔ٣ٝ ،ك٤ؼٌد ُٖ ،طٔظلْ رٔخء حَُ٘ٓ َٜط ،ٖ٤كٌ٤ق ٞٔ٣ؽ إٔ طًَي ٓخه٤ش
حُلٌَ ٖٓٝ ،أُٔ ٖ٣خه٤ش حُلٌَ ٜٓٔخ ًخٗض ػٌرش ٛخك٤ش إٔ طي ّٝػٌٝرظٜخ اًح  ُْ ٢ٛطظـيى ًَ ّٞ٣؟
أٗض أٜ٣خ حُٔؼِْ حٌُزً٘ َ٤ض أػظْ ٗ٣ َٜظـيى ًَ ٓ ٌُٖٝ ،ّٞ٣خًح ػ٘خ؟  َٛٝروَٜٗ ٢ى حُٜيحٍ
٣ـَٔ ػٖ ؿ٘ٞر٘خ  َٟٝحُٜٞٔى؟ ٞ١ َٛٝكخٗي حُ٠خكُ ٫ ٢حٍ  ٨ٔ٣حُٞحى ١رخُلذ ٝحُل٤خس؟ أّ
أٗ٘خ ٗ٘ظَ اُ٤ي ًٔخ َٓ٤حع ح٧ر٘خء ٖٓ ح٧ؿيحى ِٗٞٔٔ٣ي ُ٨كلخى ٓلٓ ٞـي طٔٔ٤شُٜ ْ٤ُ ،خ
ٝػزش حٌُِٔ ّٞكٝ ٢ؿ ٚحُل٤خس.
ً
هٔض كٜ٤خ ٗخٓوخ كٌْ حُٔٔخء
أٜ٣خ حُٜخىم ًْ ٖٓ ٝهلش
٣خ ُ٘ــخ أطزـخع ٗئّ ؿز٘خء!!
ٗٝـخػخ ً ً٘ض ك ٢طـَٛ٤٤خ
ًلخكي أٜ٣خ حُٔؼِْ كٝ ٢ؿ ٚحُـٔٞى ًخٕ ٍٓخُش ُِل٤خس ،ؿجض طٔ٘ق حٔٗ٩خٕ حُلَ٣ش كٝ ٢ؿٚ
حٌُٜٞ٘صٝ ،ؿجض طٜلغ كٝ ٢ؿ ٚحُلَٝ ٖ٤٤ٔ٣حٌُظزش ٝحَُٔحث ٖ٤حٌُ٣ ٖ٣وطزٝ ٕٞؿٗ ْٜٛٞخ١وٖ٤
رخْٓ حَُد٣ ،ظُِل ٕٞاُ ٠حُؼخٓش رخُظلَٝ ْ٣اُ ٠حُِٔطخٕ رخُظلِ.َ٤
ؿخٍى حُؼخًُ ٢خٕ َٓهخس طؤِٓيً٘ ،ض طَ٘م رؤ٤١خف كئحىى كظـَٔ ك٠خء ٌٓش رخُلذ ٝحُٛٞخٍ،
ُْ َٝ٘ٓ ٌٖ٣ػي هي ٝؿي حُ٘ ٍٞرؼي ٌُٖٝ ،هِزي ًخٕ ٓ٬ٓ ُْٜ َْٓ٣ق حُيٍد حٌُٔٗ ١ـ ٚحُٞك٢
حٓ٧زٖ:
كٔـَس كَٝ ٟآٓــخٍ كِ٘٣ش
٣خ ِٗ َ٣حُـخٍ ًْ رخُــــخٍ ٖٓ
ٝأط ٠كِٔي كٜ٤خ رخُٔي٘٣ـــش
ٓخٍع هللا ًٔــــخ ط ٟٜٞرٜخ
ؿ٤خػي أٜ٣خ حُٔؼِْ ُ ٫حٍ ٗيح ١ٍ ٙحُؼوَ ٝكخًٜش حَُٝفٔ٘ٗ ُٖ ،خى أٜ٣خ حُٔؼِْ ٝأٗض طَْٓ ٍٓخُش
حَٗ٩حم ػِٛ ٠ي٤ٟ ٖٓ ١خء حُؼوَ :ٍٙٞٗٝ
ك َ٤ٟٔ ٢حُي َٛأٌٗخٍ حُوَحكش
أٜ٣خ حُٜخىم ًْ كخٍرظٜخ
ٖٓ ٌُٜح حُ٘ؼذ ٌ٣ل ٚ٤ؿلخكٚ
ًحص  ّٞ٣أٗض ٍ٣ٝض حٍُٟٞ
أ ٖ٣أٝحٍ ُٗيى؟ ًخٗض طِظٜذ كٍٓ ٚ٤خُش حُل٤خس ،ك٘٤زؼغ ٖٓ ىكو ٚكَٗ ٢ح٘٤٣ي ٞ١كخٕ حُؼٍٞس
ك ١ٜٞ٤ػِٛ ٠خٓش حٛٝ٧خِّٔ٣ٝ ،ن ػٖ ح ٍٝ٧رئّ حُؼـِ ٝحُو:ٍٞ
طٌِْ حٛٝ٧خّ اً ًخٗض ػٔخىحً
٣خ ٓـ٤ي حُؼِّ  َٛطًٌَٛخ
كخٓظلخُض رؼي أٛٝخٓخ ً ٍٓخىحً
كؤٓي حُـزخٍ أ ٟٞٛكٞهٜخ
ح ٕ٥أٜ٣خ حُٔؼِْ ىػ٘ ٢أٓؤُي حُٔئحٍ حٌُزٓ ،َ٤خ ٍٓخُظي ك ٢حُل٤خس؟ أكوخ ً ؿجض ًٔخ ٣و ُٕٞٞطوظْ
حُ٘زٞس ٝطلـذ أرٞحد حُٔٔخء ػٖ ػزخى حَُكٖٔ؟  ٫أٛيم أٜ٣خ حُٔؼِْ!! ُي ١اكٔخّ رؤٗي
أِ١وض ٖٓ رؼيى ٗؼٔش حَٗ٩حم حُظً ٢خٗض طوظ ٚرٜخ حٗ٧ز٤خء كٔ٘لظٜخ ٌَُ هخٛي َ٣طخى حُٛٞخٍ
ػِ ٠ؿ٘خف حُ٣٫ٞش
أَٓ ػخٕ ػِ ٚ٤حُل٘لــخء
َٓطـ ٠ىحٝى كِٓٓ ٢ـٍٙٞ
ٍد كخؿؼَ ًَ ٗؼز ٢أٗز٤خء
ٝر ٠ٓٞٓ ٚىػخ كٍٙٞ١ ٢
ًخٗٞح َ٣طـُ٘ ٕٞؼٞرٍٛٞٗ ْٜخ ٝاَٗحهٜخ٣ٝ ،لظل ٕٞأرٞحد حُٔٔخء ٓـخى٣ق ِْٜٛٞ٤ُ ،رلو٤وش ٓخ
٣ـَ ١ك ٢حُٔ ٨ح٧ػُِٔ ٌُٖٝ ،٠خًح إً ط ٖ٠ػِ٘٤خ رٞحٍم حَٗ٩حم؟
ؿ َ٤أٗٞحم ٝأًٝحم ٗٝـٍٞ
ٓخ حُ٘زٞحص حُظً ٢خٗض ٌُْ
كـَص أٗـخٜٓخ كٞم حُٔطٍٞ
أَٗهض ٗٞهخ ً ػِ ٠أٓٔخػٌْ
اٜٗخ إً ٍٓخُش ٓويٓش طِظْٔ ػ٘خء حٔٗ٩خٕ ػْ طَ٘م ػِ ٖٓ ٚ٤ػَ ر٘للخص حُٔ ٨ح٧ػِ ،٠كظَٜ
ٗٞم ح ٍٝ٧رِ٤ٜذ حُٔٔخء ،كِٔخًح ط٘ط ١ٞطِي حُل ٖٓ ٍٜٞحَٗ٩حم؟ ٓٝخ هٔ٤ش ؿٔي  ٫طَٔ١
ك ٚ٤طـِ٤خص حَُٝفٓٝ ،خ ٓـي أٓش أؿِوض ٓٞحٛذ حُٔٔخء ٝحٍطٌٔض اُٝ ٠ؿغ حٍٝ٧؟ ػْ ُٔخًح
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ط ٖ٠حَُٓخُش رؼيثٌ ُ ٫ٝحٍ حُؼخُْ ٣ظوز ٢ك ٢كَ٤طٚ؟  ٖٓٝحٌُ ١أػِٖ حٗظٜخء ػ٘خء حٔٗ٩خٕ ك٢
ح ٍٝ٧كظ ٠طَٜ٘ف ػ٘ ٚػ٘خ٣ش حُٔٔخء؟
ٍؿْ ٓخ ٜ٘٣ي ٙحُؼخُْ ٌٛح
كِٔخًح هظٔض أٗٞحٍٛخ
ُٔٝـخًح ُٔٝـخًح ُٔٝـخًح
ُٔٝخًح ٣ٞ١ض أَٓحٍٛخ
ًخٕ ٣لظَ ٝأٗ٣ ٚؼِْ ٌٓخٕ  ٌٙٛحٓ٧جِش كٟٔ ٢خثَ ٓلز ،ٚ٤طظٜخٍع كٜ٤خ ٗٞحُع حَُٝف ٝحُوِذ،
٣ ُْ ٌُٖٝزِؾ إٔ طـَأ ُٔخٕ ػِ ٠حُظوخٛ ٖٓ ٚ١للش حُلئحى!!
ٌٓض ٓخػش ،ػْ هخٍ ُ ٢رؼيٓخ حٓظَِٓض ػ٘٤خ ٙك ٢حٌُ ٕٞحٌُز:َ٤
هيٓش ُِؼوَ أٗ٤ٜض حُ٘زٞس
٣خ ػِ ٫ ١ِ٣طِٔ٘ ٢اٗ٘٢
كوٌٝح أهيحًٍْ ٓ٘ ٢روٞس
ُْ أٗؤ أٍ ٌُْ ٠ٟأٛٝخٌْٓ
أ ١هَحٍ ٣ ٍٞٛؼِ٘ٛ ٚخكذ حُٞك ٢ح٧ه !َ٤حٗظٜض حُ٘زٞسٝ ،ريأ ػ َٜحٔٗ٩خٕ ،حٗظ ٠ٜحُٞك٢
ٝريأ ػ َٜحُؼوَ ،حُٔٔخء أٛزلض طؼن رخٝ ،ٍٝ٧ػِ ٠حٔٗ٩خٕ إٔ ٣ظيرَ أَٓ ٌ٘ٓ ٙحُ.ّٞ٤
ٓخ ٌُْ َُٓٝخُظ٢؟ ُوي أُٜزض رٜخ أٍ ٝحُلـخُ٣ٍٝٝ ،ض طَحرٜخ ىٓخ ً ٝهَٗلٝ ،ً٬أهٜزض ْٜٓ٘
أٍٝ ْٜٟأكجيط ،ْٜأٗخ هي ٓ٤٠ضٝ ،طٔض ًِٔظٛ ٢يهخ ً ٝكوخً ٌُٖٝ ،أٍٓ ٖ٣خُظي أٗض؟ ٝأ٤ُٜ ٖ٣زي
أٗض؟
أٗلْ طٌٖٔ ك ٢ؿٞف حُٔوخرَ
ٓـيًْ ك ٢ح ٫ ٍٝ٧طَٓٔٚ
ٝحٛؼيٝح أٗظْ ػِ ٠طِي حُٔ٘خرَ
كوٌٝح أهيحًٍْ ٝحٗظزٜٞح
ٖٓ حُؼـِ إٔ طؤطٝ ٢كخٟي هخُ٤خ ً ٝهي ١لض ك ٢طِي حَُرٞع ؿٔ٤ؼٜخُ ،وي ٍٓٔض ُي روٜش
ًلخك ٢ػٍٞس حٔٗ٩خٕ ٝكٌٔش حُزَٛخٕٝ ،أِٓٔظي ٧هيحٍى ك ٖ٘ٓ ٢ح٥كخم ٝحٗ٧لْ ٌُٖٝ ،أ١
طخرغ ػخؿِ أٗض إ ً٘ض ط٘ظظَ ٓ٘ ٢إٔ أَٓؽ ُي ٜٓزخكي رِ٣ظٝ ،٢هي ػِٔظي ٍُحػش حُِ٣ظ،ٕٞ
أ ٝإٔ أٍ٣ٝي ٖٓ ؿَطٝ ٢أٗخ هي أِٓٔظي ر٤ي ١اُ ٠حُؼ ٖ٤حُؼٌحد.
ٍٗٞى حُزخه ٢ػِ َٓ ٠حُؼٍٜٞ
إ ٜٓزخك ٢حٌُ ١أٝهيطٚ
ُ٣ُ ْ٤ظٝ ٢أٗخ حرٖ حُوزٍٞ
اٗٔخ ُ٣ظي ٖٓ َٔ٣ؿٚ
ً٤ق أٍْٓ ؿي ١أٜ٣خ حُٔؼِْ؟ ُْ ٍكِض ُٔٝخ طَْٓ ُٓ٬ٓ ٢ق حُيٍد حٌُ ١ػِ ٢إٔ أٌِٓ ٚرؼي؟
هَ ُ ٢أً٘ ٖ٣ـِص طِي حَٓ٧حٍ حُظ ٢طَْٓ ُ ٢ىٍر٢؟ هخٍ ُ َ٤٘٣ ٞٛٝ ٢اُ ٠ؿ ٍٞح٧كن:
ر٤ي هَ ُ ٢أٔٓ ٚ٘٣ظوزِي
أٗخ ٓخ٤ٟي حٌُ ١طٌهَٙ
ر٤ي هَ ُ ٢أٜ٘ٓ ٖ٣خ ػٍٞطي
ػٍٞط ٢حُز٠٤خء ك ٢أٍ ٝحُلـخُ
ٝكٍ ٖ٤آٗٔٓ ٢ظـَهخ ً كَٗ ٢حى حُٔيٗ٤ش حُظ٨ٓ ٢ص حُؼخُْ رؼزؼٜخ  ُْٝطظَى ٌٓخٗخ ً ُِظؤَٓ
ٝحُزَ٤ٜسٍ ،حف َ٘٣ف ُ ٖٓ ٢ه ٍ٬ػ٘خث:٢
إ طَحٗ ٢طز َٜحُٔخٍٝ ٢ٟحءى
أٗخ ًخَُٔآس ك٤ٓ ٢خٍطي
اٗٔخ ىٍري أر َٜٙأٓخٓي!!
ر٤ي ٌ٣ ٫ل٤ي ٓخ ٝآكَ
أطَحٛخ ًخٗض ٓخػش كو٤وش ،أّ ه ٢٤ىهخٕ؟ أٌُِٔ ٌٖٔ٣خط ٚحُظ٨ٓ ٢ص حُؼخُْ رخُ٘ ٍٞإٔ طٔ ٨هِز،٢
كظٌ ٕٞىٍّ حُل٤خس حٌُ ١أطؼِْ ٓ٘ ٫ٝ ٚأٗٔخ!ٙ
أٜ٣خ حُٔؼِْ حٌُز .. َ٤أٗض  ٞٛحُلٌٔش حُوخُيس ٝأٗض  ٞٛىٍّ حُل٤خس!!
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يحًذ رسىل انحرَت
لست أدري ؼباذا تعلقت يف طفوليت بكتاب عبد الرضبن الشرقاوي (ؿبمد رسوؿ اغبرية) على الرغم من أف الرجل
معروؼ دبيولو اليسارية ،ومع أنٍت مل أكن أعلم اليسار من اليمُت آنذاؾ ،ولكنٍت ال زلت أذكر الدمعة يف عيٍت ،وأنا
أتنقل بُت صحائف ىذا الكتاب ،من باب لباب ،أقرأ كفاح النيب الكرًن حُت قبح وحُت عاكستو األقدار ،وحُت
انتصر وحُت انكسر ،كما ىو حاؿ كل من يقود ثورة كفاح تتضرج بدماء الشهداء وتعذب فيها التضحيات ،وكاف
عبد الرضبن يرسم يل البسمة عند ساعة النصر ويسكب يل الدمعة عند غبظة اإلخفاؽ ،األمر الذي جعلٍت أنظر إليو
كرائد فريد من رواد السَتة النبوية الكريبة.
وأذكر سباماً كيف كنت أظبع بعض أساتذيت وبذرونٍت من قراءة أعماؿ الشرقاوي حيث مل يكن يطرح النيب الكرًن يف

ثوب نبوتو ،وكاف يكتفي برسم مبلؿبو يف ثوب بطولتو ،وكانوا يروف يف ذلك ريبة ال تربر ،وىو أمر يعانيو اليوـ كل من
كتب يف اإلسبلـ بطريقة غَت تقليدية إذ تتناوشو سهاـ النقد وبيانات التجريح والتشهَت.
ومع أف الكاتب اليساري غَت معٍت برسم مبلمح الغيب اليت كاف الرسوؿ الكرًن يتلقى منها أصوؿ رسالتو ،ولكنو
استطاع أف يرسم الصورة كاملة من خبلؿ طموح شاب آىل على نفسو أف وبمل اآلماؿ الدافئة لعقيدة التوحيد من

أجل قياـ هنضة حقيقية يف أمتو الغارقة حىت الثمالة بأمراض اعباىلية.
خببلؼ ما تعودتو الناس من األساطَت اليت تنسج عن رجاؿ الغيب والناطقُت باسم الرب ،فإف النيب ؿبمداً رسم لنفسو
مبلمح أخرى تتأكد فيها بشريتو وضعفو اإلنساين أكثر من أي شيء آخر ،تقرأ ذلك مئات اؼبرات يف نصوص

التنزيل :قل إمبا أنا بشر مثلكم يوحى إيل ،قل ال أملك لنفسي ضراً وال نفعاً إال ما شاء اهلل ولو كنت أعلم الغيب

الستكثرت من اػبَت وما مسٍت السوء ،قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري ما يفعل يب وال بكم!! األمر الذي
جعل يهود اؼبدينة يقولوف :كيف نتبع رجبلً ال يدري ما يُفعل بو وال بنا؟؟
إنو نيب شحاع بكل اؼبقاييس ،لقد وقف أماـ الناس وىو وبدثهم عن حجم معرفتو البشرية بأمانة :أيها الناس إنكم
زبتصموف إيل ولعل بعضكم أغبن حبجتو من بعض فأظبع منو فأقضي لو بنحو ما أظبع فمن قضيت لو بشيء من
حق أخيو فإمبا ىي صبرة من النار فليأخذىا أو ليدعها.
يف موقف آخر أورد احملدثوف أف النيب الكرًن ؼبا وصل اؼبدينة رآىم يؤبروف النخل ،وتأبَت النخل شيء يف غاية الغرابة
إذ ال يشتمل على تلقيح مادي مفهوـ ،بل ىو تعليق غصن صغَت من شجرة على شجرة أخرى حيث يرسل اهلل
الرياح لواقح فيصل بعض طلع النبات ببعض حبكمتو وأمره فيكوف يف ذلك العافية والنشاط للثمرة وتورؽ بعد جدب
وتزىر بعد قحط.
وصل النيب الكرًن اؼبدينة اؼبنورة فرأى أىل اؼبدينة يؤبروف النخل ،مل يكن معٌت التأبَت واضحاً وتبادر إىل ذىن النيب
الكرًن أف األمر ال يعدو أف يكوف واحدة من اػبرافات اليت سادت يف اعباىلية واشتملت على األوىاـ وسرعاف ما
أنكرىا فيهم وقاؿ :ما أرى ذلك يغٍت عنها شيئاً؟؟
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كانت القداسة اليت ربيط بأذىاهنم عن النيب الكرًن ربوؿ بينهم وبُت استيضاح األمر فبادروا إىل السمع والطاعة من
دوف حوار ،وىم على يقُت بأف ما دعاىم إليو النيب الكرًن أبرؾ وأفضل ،ولكن مع ظهور اؼبوسم مل يشاىد الناس
شيئاً فبا توقعوه وكانت اؼبفاجأة أف الشجر مل وبمل إال شيصاً ،ال زىر وفيو وال شبر!!

يف تلك اللحظة كاف على النيب الكرًن أف ىبوض امتحاناً دقيقاً فكيف يبكنو أف يقوؿ إنو أخرب الناس بأمر ظهر

خطؤه؟ وأف توقعو مل يكن صائباً؟
كاف يف إمكانو أف يقوؿ غَت ذلك ،وأف يدفع باذباه حل غامض يربط فيو شح األرض بإرادة ظباوية علية ،ال ربيط
هبا األفهاـ وال تدركها األوىاـ ،ولكنو مضى أماـ الناس بكل شجاعة قائبلً  :أيها الناس ،إذا أمرتكم بالشيء من أمر
دينكم فهو مٍت وأنا قلتو ،وإف أمرتكم بالشيء من أمر دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم!!
إهنا سباماً إرادة مباشرة للرجل الذي ألقي على كاىلو إعادة رسم خريطة العامل أف يقوؿ للناس أنا بشر مثلكم
إهنا قراءة أخرى لنور النبوة ال تشبو يف شيء تلك القراءة األسطورية اليت زبتصر كفاح النيب الكرًن وجهاده وجراحو يف
سلسلة من العجائب اليت جادت هبا قرائح احملبُت ،كاف فيها يركب اؽبواء ويبشي على وجو اؼباء ،ويسارع ربو يف ىواه،
وتأيت لدعوتو األشجار ساجدة سبشي إليو على ساؽ ببل قدـ ،ويفوؽ جوده الدنيا وضرهتا ،وتشتمل علومو على علم
اللوح والقلم.
بإمكانك أف تقرأ السَتة النبوية الكريبة كما سطرىا أئمة كبار يف تاريخ اإلسبلـ األوؿ كأباف بن عثماف بن عفاف
ومغازي عروة بن الزبَت والواقدي وابن سعد والبخاري ومسلم ،وغَتىم من احملدثُت والرواة حىت تصل إىل ما حرره ابن
حجر يف اؼبواىب اللدنية مث النبهاين يف األنوار احملمدية ،وىو تراث عارـ فيو الغث والسمُت وفيو األصيل والدخيل،
ولكن ذلك كلو لن يكوف وافياً ألولئك الذين يريدوف يف حباتو رمز كفاح إنساين تقتدي بو األمم.
إنٍت أرحب بكل ما أقبزوه يف السَتة النبوية ،ولكن أدعوكم لقراءة السَتة الكريبة مرة أخرى على منهج ؿبمد عبده
وؿبمد إقباؿ وعبد الرضبن الشرقاوي وحسُت ىيكل وعباس ؿبمود العقاد وروجيو غارودي ومراد ىوفماف ومالك بن
نيب ووحيد الدين خاف وجودت سعيد.
إنو بكلمة واحدة :النيب الذي نقل العامل من ضباب اػبوارؽ إىل ضياء السنن.

عيد البرية عيد المولد النبوي
ُٔخًح ٗلظلَ رَٓ ٍٞهللا؟
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إذا أردنا أن نجيب كوطنيين  ،فإف من اؼبؤكد أف ىذه األرض الطيبة عانت قبل اإلسبلـ لثبلثة عشر قرناً من

االستعمار الرومي واليوناين والفارسي أحياناً  ،ويف غبار ىذا التسلط األوريب على ببلدنا فإف أوؿ مرة وبكم فيها أبناء

ىذه األرض أنفسهم إمبا كانت يوـ وصل الفتح العريب اإلسبلمي إىل ىذه الببلد على أيدي الصحابة الكراـ  ،ورغم
أف سوريا قدمت لروما أباطرة وبابوات ولكن ظل اغباكم السوري يعُت من روما وبيزنطة وأثينا وظلت مواىب
السوريُت قابعة يف الظل على أساس أهنم ال هبري فيهم الدـ اآلري  ،وأنت عارؼ بأف اؼبندوب السامي مهما كاف
(سامياً) فإنو متهم يف إخبلصو لبلرض والناس .
علينا أف نتذكر أف األرض اليت نعيش عليها يف سوريا ببلد الشاـ الشريف كانت ربكم من بيزنطة ،ومن قبل من روما،
ومن طيسفوف ومن أثينا ،وألوؿ مرة وبكم العريب ترابو العريب كاف ذلك يوـ أطلق الرسوؿ الكرًن مشروعو التحرري
الرائد لتهتدي بو األمم وتسعد بو الشاـ اليت سيصبح اظبها من تلك اللحظة أرض الشاـ الشريف.
وكحدث ذي داللة أورده ابن كثَت قي البداية والنهاية فإف دمشق الشاـ حوصرت من قبل الصحابة سبعُت يوماً قبل
أف يتم ربريرىا  ،وكاف من خرب الفتح أف أبناء دمشق الذين كانوا يعانوف من جور الروـ  ،كانوا يطلعوف خالد كل يوـ
سراً بأنباء القوـ  ،ومت ؽبم الفتح عندما رزؽ حاكم دمشق يومها واظبو نسطاس بن نسطورس مولوداً  ،ومن أجل ذلك

أقاـ فرحاً ىائبلُ وأحيا تلك الليلة بالسهر والصخب إىل الصباح من دوف أي مباالة حبصار البلد والوضع العسكري
االستثنائي ،وعند الصباح وفيما كاف نسطورس وأتباعو يشربوف حىت الثمالة كاف خالد بن الوليد يطرؽ أبواب مدينة
دمشق بالفتح اؼببُت ،وألوؿ مرة يف تاريخ الشاـ ربكم ىذه األرض بيد أبنائها األصليُت العرب الذين سكنوىا منذ
آالؼ السنُت بعد أف تغلبت على إرادهتم فيها مطامع االستكبار العاؼبي لقروف طويلة .
وإذا أردنا أن نجيب كقوميين  ،فإف ىذه األرض مل تستعد عافيتها القومية إال على يد الفاربُت من أصحاب النيب
الكرًن  ،وبدونوـ فإف أرض الشاـ كانت ماضية إىل فرقبة مربؾبة بغرض سبييع شخصيتها وإذابة كياهنها الثقايف واللغوي
 ،وكانت الرومية قد أصبحت لغة الدواوين  ،وأوشكت العربية أف تصبح غريبة يف عقر دارىا  ،بعد أف تعاقب عليها
العديد من أشكاؿ اؽبواف اللغوي والتارىبي  ،وألوؿ مرة منذ قروف طويلة تعود العربية إىل دورىا الرائد لغة اإلدارة
والثقافة واغبكم .
باؼبناسبة فقد أصبح من الضروري اػببلص من الفكرة الضبابية اليت ربيط

بتارىبنا وتصور الشعوب (السامية) اليت

سكنت اؼبنطقة ومنهم األكاديوف بفرعيهم الكلداين والبابلي واإليبليوف والفينيقيوف والكنعانيوف على أهنا شعوب غَت
عربية وأف الفتح اإلسبلمي ىو الذي جاء ب(الضيوؼ) العرب إىل اؼبنطقة و ىذا زيغ تارىبي افًتاه اؼبستشرؽ
النمساوي شبلوزر حُت بدأ باستخداـ لفظة (الشعوب السامية) كمصطلح أبستمولوجي ألوؿ مرة بعد أف كانت
ؿبض ميثولوجيا تارىبية.
وىنا أشَت إىل دراسة جد ىامة وىي كتاب فقو اللهجات العربيات ؿؿصديق ا لدكتور هبجت قبيسي حيث توىل
بالبحث العلمي الدؤوب من خبلؿ الرقم واآلثار تعرية ىذا الوىم الذي مبارسو وندرسو دوف أف ندري أننا ننسف بو
وجودنا القومي من أساسو  ،وقدـ األدلة الواضحة من الرقم واؼبخطوطات اؼبادية إلثبات أف اآلرامية والبابلية
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والكلدانية والسريانية وغَتىا ليست إال ؽبجات عربية غَت عدنانية  ،وأف تفاوت بعضها عن العربية السائدة ليست إال
مسألة ؽبجات  ،وأهنا يف النهاية ليست إال اللغة العربية باغبامل اإلقليمي .
وىكذا فإف كل شواىد التاريخ تؤكد أف الفتح اإلسبلمي الذي أطلقو النيب

الكرًن ىو الذي حفظ عروبة اؼبنطقة،

وحُت جاء الفاربوف اؼبسلموف وبأيديهم القرآف الكرًن ينطق بلساف عريب مبُت فإهنم كانوا يبارسوف دوراً إنقاذياً ىائبلً
على صعيد وجودنا القومي ،ويبكن القوؿ بدوف أدىن مبالغة أنو ال يوجد مدرسة واحدة تدرس العربية يف طوؿ الوطن
العريب وعرضو إال وىي مدينة للنيب الكرًن وللصحابة الفاربُت  ،ولوالىم لكنًا ندرس اليوـ اللغة الرومية أو اليونانية!
بل إف امتداد اللغة العربية يف األرض عرب العامل اإلسبلمي وجعلها لغة العلم واغبضارة ألكثر من ستة قروف وتدوين
الًتاث اإلسبلمي من اؽبند وآسيا الوسطى إىل الغرب األفريقي باللغة العربية دوف سواىا على الرغم من انتشار
عشرات اللغات والقوميات يف تلك اؼبناطق وىو ما منح اللغة العربية دوراً معرفياً رائداً يف األرض كل ذلك ال يبكن
تفسَته موضوعياً دوف االنطبلؽ من مولد الرسوؿ الكرًن .
وإذا أردنا أن نجيب كحضاريين نؤمن باإلنساف فإف دمشق مل تأخذ دورىا اغبضاري البلئق هبا إال بعد وصوؿ
أصحاب النيب الكرًن  ،حيث كانت قبل ذلك ولقروف طويلة تعامل كتابعة تسويقية لروما  ،أو ضيعة غناء يف طرؼ
صحراء شرقية  ،أو ؿبض أرض طقوسية دينية تصلح للرىبنة والتزىد  ،وىكذا فإنك ذبد فيما تركو الروماف ىنا اؼبعابد
واألديرة واآلؽبة وقنوات اؼبياه دوف أف ذبد مدرسة أوبيمارستاف أومكتبة تعكس دوراً حضارياً للمنطقة ولكن سرعاف ما
أطراؼ
أصبحت دمشق مع وصوؿ الصحابة الكراـ إليها عاصمة حضارة ىائلة سبتد من طليطلة إىل السند وسبؤل
األرض بالعطاء اغبضاري واؼبعريف .
علينا أف نتذكر أف أرض الشاـ الشريف ظلت تعامل كتابعة تسويقية صغَتة ألطماع الروـ والفرس والعجم ،وكانت
خَتاتنا ىنا تسرؽ إىل بيزنطة ،وكاف فبنوعاً على السوري أف ينهض.
حُت اختار السوري النهوض وأيقن أف روما لن تسمح لو بالوثوب يف اغبواضر ،ذىب إىل الصحراء ،وىناؾ قامت
امرأة سورية جبارة ببناء حضارة ىائلة يف قلب الصحراء ،باؼبَتا اليت ال تزاؿ إىل اليوـ شاىداً باقياً على عظمة اإلنساف
السوري وعظمة ؾبده ،ولكن ىذه السيدة اعببارة مل يسمح ؽبا بالنهوض وربطمت آماؽبا على يد اعبيوش الرومانية
اليت طاردهتا إىل قلب الصحراء!!
كاف فبنوعاً على السوري أف ينهض!!

لقد خرج أورليانوس االمرباطور الروماين اعببار بنفسو على رأس جيش عرمرـ يواجو الزباء يف صحرائها ،وكاف وبمل
رسالة واضحة فبنوع على سوريا أف تأخذ مكاهنا ربت الشمس ،عليها أف تبقى ظبلً إلرادة األقوياء ،وحُت واجهتو
زنوبيا ببسالة وأوجعت رجالو بسياط العدؿ كاف يرسل فتأتيو األمداد تلو األمداد حىت سبكن من قتل الطموح السوري
وأخذ زنوبيا إىل روما معلناً للعامل هناية طموح سوريا يف قياـ استقبلؿ وطٍت أو ريادة حضارية.
ولكن اؼبشروع الذي قاده النيب الكرًن أوصل اغبضارة العربية السورية إىل قلب العامل!!

لوال دمشق ؼبا كانت طليطلة وال زىت ببٍت العباس بغداف
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وإذا أردنا أف قبيب كمؤمنُت فإف علينا أف نتذكر أف النيب الكرًن ىو ىادينا إىل اهلل وىو من أرشدنا إىل عقيدة التوحيد
وخلصنا من عبادة العبيد إىل عبادة اهلل الواحد
إنو النيب الذي حقق أعظم آماؿ العاؼبُت وما أرسلناؾ إال رضبة للعاؼبُت
حقيقة عرب عنها الشاعر اؼبسيحي اؼبنصف رشيد اػبوري يف مطلع قصيدتو:
عيد الربية عيد اؼبولد النبوي يف اؼبشرقُت لو واؼبغربُت دوي
يا قوـ ىذا مسيحي يذكركم لن ينهض الشرؽ إال حبنا األخوي
فبلغوه سبلـ الشاعر القروي
فإف أتيتم رسوؿ اهلل تكرمة
وإذا أردنا أن نجيب كمؤمنين فبحسبك أف تقرأ يف القرآف الكرًن  :ىو الذي بعث يف األميُت رسوالً منهم يتلو

عليهم آياتو ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واغبكمة وإف كانوا من قبل لفي ضبلؿ مبُت.

مولد الرسول
اإلعجاز في اإلنجاز

2

خبلؿ حديث ودي مع الصديق العزيز روبرت كرين قاؿ يل :إف أعظم ما أقنعو بعظمة النيب
الكرًن ؿبمد ،إمبا كاف يف مطالعتو غباؿ األمة العربية قبل اإلسبلـ ،فإذا كاف اإلسبلـ قادراً أف يقود
الناس يف ظروؼ كظروؼ عرب اعباىلية وهبعل منهم خَت أمة أخرجت للناس فإنو بالتايل قادر أف
يتحرؾ يف أي أرض ويبٍت ؾبد األمم يف أي مكاف يف العامل ،وصاٌف لكل مكاف وزماف!!.

ٝحُٔ٤ي ٍٝرَص ًًَ ٖ٣خطذ أَٓ ٢ٌ٣ػَٔ ٓٔظ٘خٍحً َُِث ،ٌٕٞٔ٤ٗ ْ٤ػْ ػٓ ٖ٤لَ٤حً ُِ٣٫ٞخص حُٔظليس ح٤ٌ٣َٓ٧ش
ك ٢حٓ٩خٍحص حُؼَر٤ش حُٔظليسٝ ،هي ُحٍ ٓ٣ٍٞش َٓحٍحً ٓٝؼي رخٝ ّ٬ٓ٩طٔٔ ٠رخْٓ كخٍٝم ػزي حُلنٝ ،أْٓ
ًَِٓحً ُِيٍحٓخص حٓ٫ظَحط٤ـ٤ش ك ٢أٌَٓ٣خ٣ٝ ،ؼظزَ حُ ٖٓ ّٞ٤أرَُ حٞٛ٧حص ح٤ٌ٣َٓ٧ش حُيحػ٤ش آُ ٠وخٓٝش
حُٔ٤خٓش ح٤ٌ٣َٓ٧ش حُٔ٘لخُس طـخ ٙحُؼَد ٝحُِٔٔٔ.ٖ٤

كاف ظهور اإلسبلـ أىم حدث إهبايب يف تاريخ األمة العربية والشعوب اإلسبلمية على األرض
الواسعة اليت سبتد عليها ىذه الشعوب من احمليط إىل احمليط ،على الرغم من تعدد األعراؽ واألجناس
واأللواف والثقافات اليت تغٍت ىذا العامل اإلسبلمي ،وجذور تلك الشعوب يف التاريخ.

َٗ٘ص ك ٢ؿَ٣يس طَ٘ ٖ٣أ٣خٍ 2003
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فعلى صعيد اؼبنطقة العربية مل تشهد األمة العربية وحدهتا إال يف ظبلؿ اإلسبلـ ،ومل يظهر هنوضها
 ،الذي أطلق رسالة اإلسبلـ بلساف عريب مبُت ،وىي تشتمل القومي إال يف ضياء رسالة النيب ؿبمد
إىل جانب انتصارىا للحق ،ؾبداً ظاىراً لؤلمة العربية {وإنو لذكر لك ولقومك وسوؼ تسئلوف}
عادة ما نتحدث عن األنبياء من خبلؿ إعجازاهتم اليت َّ
ربدوا هبا العقل البشري ،وىي ألواف من
اإلعجاز كانوا يتحدوف قدرات الناس اؼبادية يف رسم مبلمح عبلقة بالغيب ال يعرفها الناس بالوسائل
اؼبادية ،فكانت آية نوح يف الطوفاف وآية إبراىيم يف قباتو من النار ،وآية موسى يف العصا واغبجر وشق
البحر ،وكاف السيد اؼبسيح يربئ األكمو واألبرص ووبيي اؼبوتى بإذف اهلل ،ولكن يف ميعاد ؾبيء خامت
الرسل كانت اؼبسألة قد تبدلت تبدالً تاماً ،فهذا النيب اػبامت سيخرج إىل الدنيا برسالة جديدة ومنهج
جديد ،وستكوف معجزتو اليت يستدؿ هبا على صدؽ رسالتو ليست ؿبض ميثولوجيا غاربة على جناح
اؼبيتافيزيق ،إهنا يف الواقع إقبازه على األرض ،ورسالتو اليت قدمها للحياة!!.
بالتأكيد ليس من اؼبنطقي السعي وراء األوىاـ الشوفينية اليت تورط هبا كتاب كثَت حُت أفرطوا يف
 ،وىو منهج غَت مربر يف تصوير ىواف العرب قبل اإلسبلـ رغبة يف إظهار عظمة النيب الكرًن
نظري فالعرب كانت سبتلك إرثاً حضارياً غَت قليل خاصة يف اعبوانب اػبصيبة للجزيرة العربية يف الشاـ
والعراؽ واليمن ،ولكن ما ال خبلؼ فيو أف عرب اغبجاز ربديداً كانوا يف غاية من اؽبواف اغبضاري
والعلمي إىل درجة أهنم مل يكونوا يعرفوف كتاباً واحداً باللغة العربية مكتوباً بأيدي أبنائها ،وكذلك فإف
قسوة اغبياة كانت قد أفرزت فيهم طباعاً قاسية ،دفعتهم إىل العيش يف ظروؼ حروب مستمرة ال
تنتهي  ،وأصبح باب السيف والقتل جزءاً رئيساً يف كل قصيدة يكتبها شاعر عريب!.
ولست أحتاج ىنا لدليل أوضح من قراءة دواوين شعراء اعباىلية ،حيث ال ىبلو ديواف منها من
قصائد الفخر والنصر ،وىي القصائد اليت هنتم عادة بإسقاطاهتا األدبية ،وإيقاعاهتا اللفظية من غَت أف
نتأمل حقيقة االكبراؼ األخبلقي اؼبريع الذي كاف قد اكبدر إليو السلوؾ العريب آنئذ ،من سبجيد الغزو
والسلب والنهب واإلغارة على اعبار وابن العم بقصد استبلب ثروتو ،وسيب حريبو.
إف كثَتاً من روائع األدب العريب اليت خلد هبا شعراء اعباىلية (بطوالت) أقوامهم يف وضح النهار،
يبجد فيها البطش على الرغم من دناءة اؼبقاصد وخستها ،حيث تقوـ عصابات اعبريبة اؼبنظمة
بالعدواف واالغتصاب والسرقة ،وليس ذلك أسوأ ما يف األمر ،بل أسوأ ما فيو أف ىذه اعبرائم كانت
ذبد من يبجدىا وىبلدىا على أهنا بطوالت وؾبد ،ويسطرىا يف روائع األدب العريب ،ويعلقها على
جدار الكعبة اؼبشرفة !.

16

يتغٌت فيها ببأسو ويصف شدتو مع قومو عبس يف
ويبكن أف نقرأ من معلقة عنًتة بن شداد اليت ىّن
مقاتلة إخواهنم بٍت ذبياف :
ىبل سألت اػبيل يا ابنة مالك

إف كنت جاىلة دبا مل تعلمي

وحليل غانية تركت ؾبندالً

سبكو فريصتو كشدؽ األعلم

سبقت يداي لو بعاجل طعنة

ورشاش نافذة كلوف العندـ

وشككت بالرمح

األصم ثيابو

فًتكتو جزر السباع ينهشنو

ليس الكرًن على القنا دبحرـ
يقضمن حسن بنانو واؼبعصم

ومن معلقة عمرو بن كلثوـ التغليب يصف لنا فيها تواطؤه وتآمره على قتل عمر و بن ىند اللخمي
أمَت اؼبناذرة ،والذي قتل بدوره بعض بٍت تغلب ،فقتلو عمرو بن كلثوـ ،وأنشد فيو قصيدتو ىذه اليت
علقتىا العرب على باب الكعبة:
قريناكم فعجلنا قراكم

قبيل الصبح مر

كأف صباجم األبطاؿ فيها

وسوؽ باألماغر يرسبينا

نشق هبا رؤوس القوـ شقاً

ولبتلب الرقاب فتختلينا

قبز رؤوسهم يف غَت بر

فما يدروف ماذا يتقونا

كأنا والسيوؼ مسلبلت

طراً أصبعينا
ولدنا الناس ىّن

بغاة ظاؼبُت وما ظلمنا

داة طحونا

ونبطش حُت نبطش قادرينا

وىكذا كانت مبلمح حياة مصطبغة بالدماء ترتسم يف كل مكاف يف جزيرة العرب ،وكاف غاية ما
فعلو اغبكماء أهنم أفلحوا يف إعبلف أربعة أشهر أياماً حراماً ،يأمن الناس فيها على أمواؽبم وأعراضهم
ألداء مناسك اغبج والعمرة ،على أف ىذه األشهر اغبرـ مل تسلم من النسيء الذي كاف يفسد األمن
اؼبؤقت فيها ،وىو ما اعتربه اإلسبلـ زيادة يف الكفر وإغباداً يف اغبرـ.
وكاف شهر صفر ىو الشهر الذي يستأنف فيو العرب نشاطهم القتايل بعد انقضاء األشهر اغبرـ،
فتصفر فيو البيوت من الشباب الذين كانوا ينطلقوف يف كل وجو للغزو والسلب والنهب ،وؽبذا اؼبعٌت
أطلقت العرب على ىذا الشهر تسمية شهر صفر  ،وؽبذا اؼبعٌت كانت العرب تتشاءـ من شهر صفر
لكثرة ما كانت تزىق فيو من أرواح ،وترتكب من جرائم.
17

وعندما قاؿ النيب الكرًن :ال عدوى وال طَتة وال ىامة وال صفر ،فأبطل بذلك التشاؤـ من شهر
صفر مل يكن يف اغبقيقة يطلق كبلما يف اؽبواء ،وإمبا حقق األمن يف األرض مث قاؿ ال صفر ،وبغَت
إقبازه الكبَت يف اعبانب األمٍت فإف ىذا النفي سيكوف بغَت معٌت ،وىكذا فنفي الشؤـ عن شهر صفر
جرى بعد أف تبلشت أسبابو ومت إعبلف أف كل اؼبسلم على اؼبسلم حراـ دمو ومالو وعرضو ،وتوفرت
الوسائل اؼبادية لتحقيق ذلك على أمت وجو.
إهنا األمة نفسها اليت جعل منها اإلسبلـ أمة الرسالة اػبالدة وأطلق جهادىا يف اآلفاؽ خَت أمة
أخرجت للناس ،وقامت بأداء دورىا التارىبي على أمت وجو ،يف ربرير الشعوب واألمم من اؼبظامل والقهر
وأشكاؿ العداوات ،حىت روى القاضي شريح يف أخبار القضاة أف أبا بكر استعم ؿ على القضاء عمر
بن اػبطاب فمكث قريباً من عامُت ال يأتيو خصوـ ،فأقبل إىل أيب بكر يستعفيو من القضاء ،قاؿ لو
أبو بكر أتنػزع ثوباً ألبسكو اهلل؟ قاؿ  :كبل ،ولكن أنا يف ؾبلس القضاء منذ عامُت اثنُت ،ما جاءين
متخاصماف!!
ىنا سباماً يسوغ القوؿ إف أعظم إعجاز للنيب الكرًن إمبا كاف إقبازه على األرض ،وىي بذلك دعوة
لؤلمة إىل تكرار معجزتو الباقية على األياـ يف النهوض والتوثب إىل مراتب اجملد.
إف يوـ مولد النيب الكرًن  دعوة إىل إحياء رسالتو يف النهضة والتوثب ،وىي رسالة تتجدد كلما مرت
بنا ىذه الذكرى العظيمة.
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كل عيد هجرة وأنتم بخير
حَُ٣ ّٞ٤طخف ٞٓ 804422ظلخ ً ٓ٣ٍٞخ ً ك ٢رٞ٤ط ،ْٜحرظٜخؿخ ً ر ّٞ٤حُٜـَس حُؼظ.ْ٤
وىو عدد اؼبوظفُت السوريُت وفق بيانات اؼبكتب اؼبركزي لئلحصاء لعاـ  ،1988وىو رقم ال يشتمل على العسكريُت
والعاملُت يف الرئاسة والقطاع اؼبشًتؾ.
فإذا كاف متوسط الدخل اليومي للموظف  150لَتة سورية فإف معٌت ذلك أف الدولة تدفع نظرياً أكثر من 120
مليوف لَتة سورية كل عاـ إلحياء ذكرى اؽبجرة ودالالهتا يف النفوس ،وتوكيد االنتماء واؽبوية يف البلد.
ولكن ىل يقوـ اإلعبلـ والتعليم والثقافة واألوقاؼ بالدور اؼبطلوب إلحياء دالالت ىذا اغبدث الذي التقت إرادة

األمة على إحيائو؟
إف متابعة سريعة لربامج اإلذاعة والتلفزيوف والصحافة احمللية تكشف لك مدى التجاىل احملَت الذي نتعامل بو مع
تارىبنا وأؾبادنا ،وىو ذباىل ال مربر لو على اإلطبلؽ بعد أف اختارت القيادة يف سوريا اعتبار اؽبجرة مناسبة وطنية ،
وبعد أف أصدر السيد الرئيس توجيهو الواضح باعتماد التاريخ اؽبجري يف سائر اؼبعامبلت الرظبية ،تأكيداً على اؽبوية

وتنويهاً بأنبية اغبدث العظيم.

تكمن أنبية يوـ اؽبجرة العظيم يف أنو أوؿ يوـ يتحقق فيو للعرب قياـ دولة القانوف على أساس من االلتزاـ بالدستور
الذي قدمتو اؼبدينة اؼبنورة كأوؿ وثيقة سياسية ربكم دبوجبها األمة وتنظم العبلقات اليت كانت من قبل داشرة

للخيارات العشائرية فبا أتاح الفرصة للكيد اليهودي أف يبارس دوره التقليدي يف استنزاؼ خَتات العرب.
ومع وصوؿ النيب الكرًن إىل يثرب اليت سوؼ تسمى اؼبدينة اؼبنورة يف إؼباح ذي داللة فإف أوؿ دولة قانوف يف اعبزيرة
العربية أعلنت عن قيامها يف ظبلؿ حكم الثائر اجملاىد الرسوؿ الكرًن الذي رفض اػبضوع ألوثاف قريش وإرادة
سدنتها ،ورفض اػبضوع للهيمنة الرومية أو الفارسية اليت كانت تتقاسم النفوذ يف جزيرة العرب.
ويف قراءة سريعة للنجاحات اليت ربققت لؤلمة يف عامها األوؿ من حكم الرسوؿ يف اؼبدينة فإننا نطرح يف العادة
إقبازات على صعيد الرسالة والدعوة وىو كذلك ،ولكننا نشيح بوجهنا عن إصبلح كثَت ربقق على اؼبستوى اؼبدين
واالجتماعي.
مع وصولو إىل اؼبدينة أعلن النيب الكرًن عن أكرب خطة طموح من أجل اإلصبلح الزراعي يف اؼبدينة وربويل اؼبدينة من
مزرعة يديرىا الربا اليهودي إىل أرض طَْيبة اليت ستصبح إىل زماننا ىذا أبرؾ أراضي اعبزيرة العربية يف إنتاج التمور ،فقد

شكل ما يبكن تسميتو باللجنة العليا للتشجَت ،وعهد برئاستها إىل طلحة بن عبيد اهلل الذي قاـ حبفر سبعة وطبسُت
بئراً يف اؼبدينة ،ومت ألوؿ مرة إرواء اؼبدينة اؼبنورة عن طريق القنوات بدالً من أسلوب الري بالنضح الذي كاف يستغرؽ
جهداً كبَتاً ووبقق نتائج متواضعة ،ىكذا فقد تضاعفت اؼبساحة اػبضراء يف اؼبدينة على الرغم من اؼبسؤوليات
الكربى والتحديات اليت كانت تواجو األمة.
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السلَ َم واؼبزارعة واؼبساقاة،
وبعد ذلك أدخل اإلصبلحات التشريعية اؼبطلوبة للنهوض بالزراعة فشرع َ

وأذف باحملاقلة

واؼبزابنة ،وأنشأ نظاـ إحياء اؼبوات وىو نظاـ فريد يتملك فيو اؼبرء أي أرض ميتة دبجرد إحيائها بالزراعة من غَت أي
شبن!
ويف إطار اػبدمات تنبو النيب الكرًن إىل اؼبوىبة الفريدة اليت كانت لدى الصحايب السوري األصل سبيم ابن أوس الداري
الذي نور اؼبسجد النبوي بالسرج ومنحو عدداً من اؼبساعدين وشكل ما يبكن أف يسمى اللجنة العليا لئلنارة وكلفو
بتنفيذ مشروع إنارة طموح حيث أنار بالسرج عوايل اؼبدينة اؼبنورة،حىت أصبحت كأهنا قطعة قمر،وؼبا مت إقباز اؼبشروع
إياه كرمو الرسوؿ الكرًن كبطل إنتاج من الدرجة األوىل مث قاؿ لو كانت يل بنت لزوجتها سبيم بن أوس الداري وىو
لوف من التكرًن يفوؽ أي وصف،وبعد ذلك فإف النيب الكرًن أقطع الداريُت قطعة أرض كبَتة يستثمروهنا وحط عنهم
اػبراج عشر سنُت يف تشجيع واضح لبلستثمار فما زالوا تنمو أرزاقهم حىت أياـ عمر حيث أعاد فرض اػبراج عليهم،
وىو وعي مبكر دبتطلبات االستثمار يف الدوؿ النامية.
ويف اإلطار السياسي فقد كانت اؽبجرة إيذاناً بقياـ أوؿ كياف عريب تاـ االستقبلؿ يقيم الدولة على أساس غَت
عشائري،وما ىي إال سنوات قليلة حىت كاف رجاؿ الرسالة يضربوف يف كل وجو وبملوف لآلفاؽ رسالة اهلل ويبشروف
باإلسبلـ الذي ىو خبلص اإلنسانية من إسار الفرقة والتشرذـ.
إف قراءة عميقة يف دالالت اؽبجرة العظيمة تكشف لنا أف التقوًن بالتاريخ اؽبجري ليس ؿبض رغبة سبييزية بقدر ما ىو
إحياء ؼبثل كربى من مصلحة األمة أف ال تغفل عنها أو تتجاىلها.
ومن اؼبنطقي ىنا أف تنتبو وزارة األوقاؼ إىل ضرورة إحياء ىذه اؼبناسبة بالشكل البلئق هبا،إذ ىي بدف أدىن شك أوىل
باإلحياء من ليلة النصف من شعباف على سبيل اؼبثاؿ اليت ال ربظى بإصباع كاؼ من اؼبسلمُت زيادة على أهنا ؿبل
جدؿ كبَت ليس ىذا مكانو.
ومن اؼبؤكد أف إعادة اعتبار التاريخ اؽبجري أداة تقويبية يتطلب ضرورة بعض اإلصبلحات اليت ترفع غائلة الًتدد يف
ثبوت الشهور عن طريق استخداـ وسائل الرصد العلمية اليت أصبح احتماؿ اػبطأ فيها غَت وارد باؼبرة،وىو سؤاؿ
نطرحو برسم حراس القدًن الذين يروف يف كل ذبديد لوناً من العبث والزندقة ،وىو وىم يعود بالضرر أوالً على النص
الذي وبرسوف والتاريخ الذي يقدسوف.
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محمد  .....بطل استقالل سوريا األول
من اؼبهم أف يعلم السوريوف أف االستقبلؿ يف سوريا مل يبدأ مع حسن اػبراط وسلطاف باشا األطرش وابراىيم ىنانو
وصاٌف العلي وؿبمد األمشر ،بل إف االستقبلؿ كفاح طويل بدأ منذ زمن بعيد قبل يوسف العظمة وقبل شهداء
السادس عشر من أيار.
إف علينا أف نبدأ اغبديث عن أبطاؿ سوريا من اللحظة اليت استفاؽ فيها األمل العريب القومي على يد رسوؿ اهلل
ؿبمد بعد أف كانت األمة العربية متاعاً موروثاً لؤلمم تناوب على ابتزازه اؼبستعمر البيزنطي والروماين واليوناين
والفارسي ،حُت أعلن رسوؿ اهلل بنفسو عن بدء إرادة التحرير واػببلص يف ببلد الشاـ ،وأرسل رجالو إىل مؤتة مث ربرؾ
بنفسو إىل تبوؾ يف أوؿ ؿباولة حقيقية جادة لتحرير سوريا من إرادة الغرباء وليتمكن أبناء الًتاب السوري من حكم
أنفسهم بعد أف قاؿ ىرقل البيزنطي وداعاً يا سوريا ودعاً ال لقاء بعده.

كانت أوؿ حركة استقبلؿ وعلينا أف ندرس االستقبلؿ من تلك اللحظة وأف نعترب أبطاؿ مؤتة الثبلثة الرابضُت يف

بوابة سوريا اعبنوبية عند مؤتة أوؿ أبطاؿ استقبلؿ يف تاريخ سوريا وىم زيد بن حارثة وجعفر بن أيب طالب وعبد اهلل
بن رواحة.
ىل من اؼببالغة يف شيء أف ندرج أظباء ىؤالء يف سجل أبطاؿ االستقبلؿ؟ كيف نتصور شكل سوريا لوال ىؤالء
األبطاؿ االستقبلليوف األوائل ،كيف نتصور تاريخ سوريا لو مل يصل أسامة بن زيد وخالد بن الوليد وأبو عبيدة بن
اعبراح وشرحبيل بن حسنة وعياض بن غنم والقعقاع بن عمرو وعبادة بن الصامت ويزيد بن أيب سفياف وغَتىم من
قادة الفتح اإلسبلمي لببلد الشاـ؟
كانت سوريا قد عانت لثبلثة عشر قرناً من حكم األجنيب يونانياً ىيلينياً مث فارسياً ساسانياً مث رومانياً فبيزنطيا ،ومل
يكن يف وارد ىذه القوى العظمى آنذاؾ أف سبنح سوريا استقبلؽبا صدقة أو إحساناً فاغبرية ال تكتسب باؼبن

واإلحساف وإمبا ؽبا باب بكل يد مضرجة يدؽ ،وكانت سوريا تعامل ثقافياً واقتصادياً كتابعة تسويقية للقسطنطينية
ومن قبل لروما ،وكاف فبنوعاً على السوري أف ينهض.

حُت قرر السوري اعببار أف يبٍت حضارتو بإرادتو ،كاف اؼبستعمر يرفض ذلك كلو ويعترب سوريا مزرعة موروثة ،وحُت
قررت زنوبيا أف تنهض بإرادة من حديد يف قلب الصحراء وسبكنت من صناعة اؼبعجزة اؼبدىشة اليت ال زالت إىل اليوـ
ؿبج السائح األورويب اؼبدىوش ،وخبلؿ سنوات قليلة دخلت مصر والشاـ وأنطاكية واألردف يف اؼبشروع العريب القومي
الذي ضبلتو زنوبيا باؼبناسبة فإف اظبها زينب بنت عمرو بن الظرب بن حساف بن السميدع العربية اآلرامية مع كل
ذلك السحر واجملد قرر الروماين أف ينتقم من إرادة اغبرية واالستقبلؿ ،وأرسل جيوشو إىل قلب الصحراء ومل يهدأ
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لؤلباطرة جفن حىت سبكن أورليانوس من تدمَت تدمر وأسر زنوبيا وضبلها إىل روما ،وأعلن انتهاء اغبلم العريب السوري
يف االستقبلؿ.
وكاف من اؼبمكن أف تنتهي أي إرادة استقبلؿ وفق الًتاجيديا اليت انتهت هبا ثورة الزباء ،ولكن ذلك كلو تغَت يوـ قرر
النيب الكرًن أف يوجو بصره صوب الشاـ ويطلق دعوتو الصادقة اللهم بارؾ لنا يف شامنا ،وأعلن أف الشاـ فسطاط
اؼبسلمُت يوـ اؼبلحمة الكربى يف أرض يقاؿ ؽبا دمشق يف غوطتها ىي خَت مدائن اهلل يومئذ.
مل وبصل أف النيب الكرًن قاد خيلو خارج منطقة اغبجاز إال مرة واحدة كانت وجهتو فيها أرض الشاـ ،وكاف ربرير
سوريا حلمو الدائم ،يؤرقو ويقلقو ،وقد أرسل لتحرير الشاـ األبطاؿ الثبلثة زيد وجعفر وابن رواحة ،وحُت استشهد
األبطاؿ الثبلثة يف مؤتة على بوابة سوريا اعبنوبية احتسبهم عند اهلل وأعلن عن قياـ جيش العسرة يف أياـ الصيف
القائظ وقاد اعبيش بنفسو كبو الشاـ ،وبلغ تبوؾ ودومة اعبندؿ ،مث عاد وجهز من فوره جيش أسامة وزوده بأكرب
اػبربات لديو ومع أنو دخل مرض اؼبوت ولكنو ظل يقوؿ أنفذوا بعث أسامة  ،ومات وىو يقوؿ على فراش اؼبوت
أنفذوا بعث أسامة!!
كاف من اؼبمكن أف يتغَت كل شيء لو أخفق أبطاؿ االستقبلؿ األوائل يف عصر الرسالة عن إقباز مهمتهم يف سوريا
وكاف تاريخ سوريا سيستمر كواحدة من اؼبستعمرات البعيدة للروـ وراء البحار ،كغويانا أو كرواساو وكانت دمشق
وحلب تداراف من القسطنطينية كما تدار اليوـ سبتة ومليلة من مدريد ،أو كما تدار كورواساو وجزر الكارييب من
ىولندا.
إهنم أيضاً أبطاؿ استقبلؿ كبار وينبغي أف ال ننساىم يف غمار حديثنا عن الشهداء وأف نرسل ؽبم أيضاً باقة زىر وأف

كبييهم باحًتاـ.
فهل تقوـ ؿبافظة ضبص بالوفاء لبطل االستقبلؿ الذي اكتسبت اؼبدينة اظبها من ؾبده مدينة ابن الوليد ،وىل نشاىد
ؿبافظ ضبص وقائد شرطة احملافظة ووجوه ضبص يوـ اعببلء يقوموف بالتحية لبطل االستقبلؿ الكبَت يف سوريا خالد بن
الوليد؟
وىل نشاىد عرضاً عسكريا الئقاً يوـ االستقبلؿ بإشراؼ ؿبافظ درعا يتحرؾ صوب شبلالت تل شهاب لتخليد
معركة ميسلوف الظافرة األوىل يف وادي الَتموؾ؟ ويرسل باقات زىر الئقة إىل األبطاؿ الثبلثة يف عتبة حوراف يف مؤتة؟
قد ال تكوف األماين اإلقليمية يف خاطرىم حُت قادوا كفاحهم ،ولكن من يستطيع أف يزعم أهنم مل يقرؤوا قوؿ اهلل
تعاىل :وإنو لذكر لك ولقومك وسوؼ تسئلوف؟ ومن ينكر أنو مل تكن يف أمانيهم توؽ لرحلة الشتاء والصيف يف
اليمن السعيد والشاـ الشريف وأف رسالتهم ومسؤوليتهم يف ربرير ىذه األرض ىي جزء من رسالة القرآف الكرًن
اػبالدة؟
قد ال يكوف يف رسالتهم أهنم أبطاؿ استقبلؿ ،وسيبدو ىذا اؼبصطلح غريباً على أظباعهم إذا تلوناه عند قبورىم،
فالرجاؿ قاموا ليجاىدوا يف سبيل اهلل ،وحُت خاضوا كفاحهم كانت بُت أعينهم رغائب اعبنة وحورىا العُت ،ولكن
قراءة معاصرة لكفاحهم ستحدد لك سباماً تفسَت قوؽبم :يف سبيل اهلل واؼبستضعفُت يف األرض ،وتفسَت صرختهم جئنا
لنخرج الناس من عبادة العبيد إىل عبادة اهلل الواحد:

ىل جاءكم نبأ العقيدة عندما
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خرت ؽبا األياـ لؤلذقاف

وؿبت من الدنيا الفوارؽ بعدما

ؿبت الفوارؽ فطرة اإلنساف

إهنم أيضاً جزء من تاريخ استقبلؿ سوريا وسيسألنا التاريخ عن اعبحود الذي مبارسو حسن نتحدث عن االستقبلؿ

من الفصل األخَت فقط وننسى الفصل األوؿ األكثر أنبية وربدياً يف تاريخ استقبلؿ سوريا ،الرجاؿ الذين صححوا

مسَتة التاريخ وأعلنوا للمحتل الباغي ما أعلنو سعد بن معاذ أماـ رسوؿ اهلل يوـ حصار اػبندؽ :واهلل ال ينالوف من
أرضنا سبرة واحدة إال بيعاً أو قرى ،وفيما سوى ذلك ماؽبم عندنا إال السيف ،وىي ذات الرسالة اليت أعلنها يوسف
العظمة يف وجو غورو ،والسيف ىو نفسو السيف الذي امتشقو يوسف العظمة يف وجو الدبابات الفرنسية يوـ
ميسلوف.
قد ال نضيف إليو ؾبداً حُت نقوؿ إنو بطل استقبلؽبا ،فهو رسوؿ اهلل للعاؼبُت واألمة اليت تتبع نوره وتقتفي خطواتو

وربج إىل ضروبو ردبا ال تعرؼ شيئاً عن استقبلؿ الشاـ وتاريخ سوريا ،وىي تنظر إليو على أنو رسوؿ السماء إىل
األرض وسيد األنبياء وتاج األصفياء وناصر اغبق باغبق واؽبادي إىل صراط مستقيم ،وأماـ ىكذا ؾبد فإنو ال تذكر يف
ألقابو أنو قاد فرقة من الكتائب كبو سوريا.
كبن ال ىو ،من يسعى إلثبات ؾبد قيادتو لكفاح استقبلؿ سوريا ودفاعو عن أحرارىا ،وأعتقد أنو ؾبد لكل سوري
يؤمن باغبرية أف يرسم لوح اعببلء بداية من كفاحو عاـ  631يوـ جهز بنفسو جيش العسرة إىل تبوؾ ليصل رجالو
بعد عامُت اثنُت إىل أسوار دمشق فاربُت مكللُت بالنصر والغار.
سوريا مدينة لكفاحو التحريري يف نيل نعمة اغبرية ،وىو سباماً جهاده الذي أعلنو يف نص القرآف الكرًن :يف سبيل اهلل
واؼبستضعفُت يف األرض.

اإلسراء وانًعراج
حىار في انسًاء ين أجم انحياة في األرض
حُٔؼَحؽ ٝحَٓ٩حء حْٓ ُٞحكي ٖٓ أًؼَ أ٣خّ ح ّ٬ٓ٩اُٜخٓخ ً ٝاَٗحهخًٝ ،هي أػخى ح٧ىد حُؼخُٔ٢
ٍٝح٣ش حَٓ٩حء ٝحُٔؼَحؽ كٍٓ ٢خُش حُـلَحٕ ٧ر ٢حُؼ٬ء ٛ 449ـَ٣شٍٓٝ ،خُش حُظٞحرغ ٝحُِٝحرغ
٫رٖ ٗ٤ٜي حٗ٧ئُٛ 426 ٢ـَ٣شًٔ ،خ أػخى ٤ٛخؿظٜخ ك ٢حُوَٕ حُٔخىّ ػَ٘ ىحٗظ ٢ك٢
حٌُ٤ٓٞي٣خ ح٤ُٜ٩ش ًٌُٝي ِٓظ ٕٞك ٢حُلَى ّٝحُٔلوٞى.
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 ٫طظٔغ  ٌٙٛحُِح٣ٝش ُِلي٣غ ػٖ حُٔؼَحؽ ٝحَٓ٩حء ك ٢طلخ َ٤ٛحُليع حٌُزَ٤سٝ ،ظَٝف
حًَ٩حّ حُظٝ ٢حك ٠هللا رٜخ ٗز ّٞ٣ ٚ٤حُٔؼَحؽًٔ ،خ  ٫طظٔغ ُِـيٍ حٌُ٣ ١ؼخٍ ًَ ػخّ كٓ ٍٞؼـِس
حَٓ٩حء ٝحُٔؼَؽ ً َٛٝخٗض رخَُٝف ٝحُـٔي ًٔخ ٍ ٞٛأ ١حُـٔ ٍٜٞأّ ًخٗض ٓـَى ٍإ٣خ ٓ٘خّ
ٍ
ًٔخ ٍ ٞٛأ ١ػيى ٖٓ ًزخٍ حُٜلخرش ك ْٜ٤ػخث٘ش ُٝؿش حَُٓٓٝ ٍٞؼخ٣ٝش رٖ أرٓ ٢ل٤خٕٞٛٝ ،
ؿيٍ  ٫ري ٖٓ حٗ٩خٍس اُ.ٚ٤
 ٢ٌُ٘٘ٝأٝى حُظٞهق ٘ٛخ ػ٘ي ٟٓٞٞع أؿٔؼض ًَ ًظذ حَُٝح٣ش ػِ ًًَٙ ٠كٍ ٢كِش حُٔؼَحؽ
ٞٓ ٞٛٝهق حَُٓ ٍٞأٓخّ هللا ٝحُلٞحٍ حُويٓ ٢حُوخُي حٌُٗ ١وِ ٚحَُٓ ،ٍٞكٓ ٢لخٍٝس هللا كٖ٤
كَ ٝػِ ٚ٤حُ٬ٜسٝ ،هي كَٟض هٔٔ٬ٛ ٖ٤س ك ٢حُٝ ّٞ٤حُِِ٤شٝ ،ك٤ٓ ٢خم ٗ ٚحُلي٣غ
حَُ٘٣ق كبٕ حُ٘ز ٢حٝ ًَّ٧هق أٓخّ هللا ُ٤زيٝ ١ؿٜش ٗظَ ٙرؼوش هخث :ً٬أٓؤٍ هللا ٓؼخكخطٓٝ ٚـلَطٚ
ٝإ أٓظ ٫ ٢طط٤ن ًُي!! ٘ٛٝخ ٣ولق هللا ػٖ حَُٓ ٍٞهْٔ ِٞٛحص كظٜزق هٔٔش ٝأٍرؼٖ٤
ك ٢حُٝ ّٞ٤حُِِ٤ش ٌُٖٝ ،حًَُٓٔ ٍٞلخّ رخٍع ٓخٗ َٛـخع٣ :طخُذ َٓس أهَ ٟرظول ٞ٤ػيى
حُِٜٞحص ٣ٝظْ طول٤لٜخ هٔٔخ ً ٝطٔظَٔ حُٔطخُزش ػْ طولق هٔٔخ كؤٔخ ً اُ ٠إٔ طٔظوَ ػ٘ي هْٔ
ِٞٛحص ك ٢حُ ّٞ٤حُِِ٤ش٣ ،و ٍٞكٜ٤خ هللا هي أٓ٤٠ض كَ٠٣ظٝ ٢هللض ػٖ ػزخى.١
ٝرؼي .........كٔخ ٓؼٌ٘ٛ ٠ح حُـيٍ حُي ٢٘٣ك ٢ح ٍٝ٧ك ٢أَٓ ؿَص أكيحػ ٚهزَ أٍرؼش ػَ٘ هَٗخ ً
ك ٢حُٔٔخء؟
ً
ً
ً
أٍؿ ٞإٔ  ٫أرظؼي ًؼَ٤ح ػٖ ى٫٫ص حُٔؼَحؽ حٌُزَ ٟػ٘يٓخ أٓظؼَ ٝأَٓح ىه٤وخ ًح ىُ٫ش ٞٛٝ
ٓٔؤُش كَ ٝحُِٜٞحص حُظ ٢ططَكٜخ حَُٝح٣خص حُٔظؼيىس ك ٢حُٔ٘ش حُ٘ز٣ٞش  ٞٛٝأَٓ رخُؾ ح٤ٔٛ٧ش
كٝ ٢ؿيحٗ٘خ حٝ ، ٢ٓ٬ٓ٩كٜ٤خ إٔ حَُٓ ٍٞحٌَُ ْ٣طِو ٠أَٓ هللا ٓزلخٗ ٚرؤٔ٬ٛ ٖ٤س ك ٢حُّٞ٤
ٝحُِِ٤ش ٓٝ ،غ إٔ حُٔٔؤُش ٘ٛخ ٓٔؤُش ٗ٤ٜش ك ٢ؿخ٣ش حُٟٞٞف ٣ظِوخٛخ أٛيم حُزَ٘ ػٖ هللا
ٓزخَٗس ٖٓ ى ٕٝأِِٔٓ ١ش ٖٓ ح٘ٓ٩خىٓٝ ،غ إٔ حُ٘ز ٢حٌَُ ْ٣أ ٠ُٝحُؼخُٔ ٖ٤رؤٓ ٍٞؼ٘خ ٝأ١ؼ٘خ
ًٌُ ٞٛٝي ٌُٖٝ ،حَُٝح٣ش طٔ ٢٠آُ ٠ؼ٘ ٠ىه٤ن ٛٝخّ ٞٛٝ ،إٔ حُ٘ز ٢ط٘خٓ ٍٝغ حَُٓ ٍٞحٌَُْ٣
ٓ ٠ٓٞػِ ٚ٤حُٔ ّ٬ك ٢أَٓ حُ٬ٜس ٝ ،إٔ ًٓ ٠ٓٞخٕ ٣و٣ ُٚ ٍٞخ ٓلٔي ُوي رِٞص حُ٘خّ هزِي
ٝهزَطٝ ْٜإ أٓظي  ٫طط٤ن ًُي ،كخٍؿغ اٍُ ٠ري كخٓؤُ ٚحُظول٤قٝ ،رٓٞؼي إٔ طظ ٍٜٞاُ ٠أ١
ٓي٣ ٟلذ هللا ٖٓ حٔٗ٩خٕ إٔ  ٌٕٞ٣كَحً ؿَ٣جخ ً ك ٢حُلن ٢٠ٔ٣ٝ ،حَُٓ ٍٞحٌَُ ْ٣اٍُ ٠رٚ
كٔ٤ؤُ ٚحُظول٤ق كؤٔ٬ٛ ٕٞس ك ٢حُٝ ّٞ٤حُِِ٤ش ٗ٢ء ٣ ٫ط٤و ٚحٔٗ٩خٕٝ ،كٔ٣ ٖ٤خٍ هللا ًُي
٣ل ٢ػ٘ ٚهٔٔخً ،ػْ ػخى ٓ٣ ٠ٓٞو ُٚ ٍٞه ُٚٞح ٍٝ٧كٔخ ُحٍ ر ٚكظٍ ٠ؿغ طٔغ َٓص ٣طِذ
حُظول٤ق ٖٓ ٍرٓٝ ، ٚخ ُحٍ ٓلٔي َ٣ؿغ اٍُ ٠ر٣ ٚل ٢ػ٘ ٚكَٓ ًَ ٢س هٔٔخ ً كظ ٠رو٤ض هْٔ
ِٞٛحص ك ٢حُٝ ّٞ٤حُِِ٤ش!
 ٌٙٛحَُٝح٣ش طظ٘خُٜٝخ رؼ ٞح ٧ه ّ٬رخُـَف ٝحُظ٠ؼ٤ق  ٢ٌُ٘٘ٝأػظوي إٔ ى٫٫طٜخ حُزخه٤ش طـؼِي
ٓطٔج٘خ ً اُٞٓ ٠ػٞه٤ظٜخ ٛٝيهٜخ هخٛش ٝأٜٗخ طوغ ك ٢أػِ ٠ىٍؽ حُٔٞػٞه٤ش ٖٓ ٍٝح٣ش حٓ٩خّ
حُزوخٍٝ ،١أٜٗخ طٞحكن ٓوخٛي حَُ٘٣ؼش ك ٢ا٬١م كَ٣ش حُلٌَ اُ ٠حُـخ٣ش.
حُٞحهغ إٔ حُٔٞهق حُ٘ز ١ٞحُ٘ـخع ٣طَف ٓئح ً٫ك ٢ؿخ٣ش ح٤ٔٛ٧ش ٗ َٛ :ٞٛٝيٍى ح٧كن حٌُزَ٤
حٌُ٘ٓ ١ل ٚحُِ ّ٬ٓ٩لٞحٍ ٝحُزَٛخٕ ،رل٤غ ٣ظخف ُي إٔ طلخ ٍٝهللا ٗلٔٝ ،ٚطويّ كـظي ٍٝأ٣ي
رخُزَٛخٕ ٝحُظل٣ٝ ،َ٤ٜظْ ٖٓ ه ٍ٬حُلٞحٍ طؼي َ٣حَُٔٓ ّٞح ٢ُٜ٩رٔخ ٣ظلن ٓغ ٜٓخُق
حٔٗ٩خٕ؟
رخُظؤً٤ي ٓ ٞٛئحٍ ًزٌُ٘٘ٝ ،َ٤خ ٗ٠ؼ ٚكٌٛ ٢ح حُ ّٞ٤حَُ٘٣ق أٓخّ حٓ٫ظزيحى حٌُ ١هخّ رؤغ حُلٌَ
حُلَ ٌٓ٘ هَ ٕٝرخْٓ حَُد ،ك ٢ك ٖ٤أٗ٣ ٚوَأ ػِ٘٤خ كٍٞٓ ّٞ٣ ًَ ٢س حَٓ٩حء ٝكٜ٤خ هزَ حُ٘ز٢
حُ٘ـخع حُؼظ ْ٤حٌُ ١طٔٔي رٔؼطل ٚأٓخّ هللا ٍٝحف ٣يحكغ ػٖ ٍأٝ ٚ٣كـظ ٚاُ ٠حُٜ٘خ٣ش!!
رخُظؤً٤ي كبٕ هللا ٣ ٫ـ َٜحُلـؾ حُظٓ ٢خهٜخ حُ٘ز ٢ح ٞٛٝ ًَّ٧أػِْ رؼزخى ،ٙأ٣ ٫ؼِْ ٖٓ هِن ٞٛٝ
حُِط٤ق حُوز ٌُٚ٘ٝ ،َ٤رزٔخ١ش أٍحى إٔ ٘٣ظَى حٔٗ٩خٕ ك ٢حهظَحف حَُ٘٣ؼش ٞٛٝ ،رخُ٠زٓ ٢خ
كؼِ ٚحُ٘ز ٢ح ٠ِٛ ًَّ٧هللا ػِٝ ،ِْٓٝ ٚ٤حٓظـخرض ُ ٚحُٔٔخء.
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حُ٘ز ٢حٌََُ٠٣ ْ٣د ُ٘خ ٘ٛخ أىم ٓٞحهق كَ٣ش حَُأ ١ك ٢حٓٝ ّ٬ٓ٩خ ٘٣زـ ٢إٔ طٌ ٕٞػِ ٚ٤حٓ٧ش
كٝ ٢ػٜ٤خ رٜٔخُق حُ٘خّ ٓٝوخٛي حَُ٘٣ؼش٘ٛ ،خ ٣لخٓ ٍٝلٔي ٍر ٚكٔٓ ٢ؤُش طَ٘٣ؼ٤ش ؿَ٤
ػخى٣ش اٜٗخ ٓٔؤُش حُ٬ٜسٓٝ ،غ إٔ حُز٤خٕ حً ٢ُٜ٩خٕ ٝحٟلخ ً ك ٢هٔٔ٬ٛ ٖ٤س كبٕ حُ٘ز ٢حٌَُْ٣
ػٔي اُ ٠حُلٞحٍ ٝحُٔ٘خه٘ش ٓغ ٍر ٚحرظـخء طلو٤ن حُؼيحُش حُٔ٘٘ٞىس !!
ٖٓ حُٔئًي إٔ هللا ٓزلخٗ٣ ٫ ٚـٜٓ َٜخُق حُؼزخى ٝهيٍحط ٌُٚ٘ٝ ْٜأٍحى رَٜحكش إٔ َ٘٣ى
حٔٗ٩خٕ ك ٢حهظَحف حَُ٘٣ؼش ٞٓ ٞٛٝهق ٓظؤُن ٖٓ ُِٓ٘ش حَُأ ١حُلَ ك ٢حٓ ٞٛٝ ّ٬ٓ٩ؼ٘٫ ٠
ٌ٘ٔ٣ي طـخٓ ُٙٝخ ُْ طيٍى طٔخٓخ ً كيٝى حُٔي ٟحٌُ٣ ١يكؼي حُوَإٓ حٌَُ ْ٣اُ ٠اىٍحً.ٚ
اٗ٘ ٢أكذ ٘ٛخ إٔ أٟغ ٌٛح حُٔٞهق حُٔظؤُن َُِٓ ٍٞحٌَُُ٘ ْ٣وخٍٗٓ ٚغ ٓخ ٓخى ك ٢حُؼوخكش
حُٔظوِلش أ٣خّ حٗ٫لطخ ١حُظً ٢خٗض طظؼخَٓ ٓغ حٔٗ٩خٕ ػِ ٠أٓخّ إٔ ى٘٣ ٍٙٝل َٜك ٢طِو٢
حٝ٧حَٓ حُـخِٛس ٖٓ ٍؿَ حُِٔطش ٍٝؿَ حُي ٖ٣ك٤غ ًخٕ ح٣ ٍٝ٧لظٌَ اٍحىس حٓ٧ش ٝحُؼخٗ٢
٣لظٌَ حُٔؼَكش ػٖ هللاًٝ ،خٗض ًؼ ٖٓ َ٤حُِٝح٣خ طَٜف ك ٢ؿ٤خد حُٔؼَكش حُٜل٤لش رٔوخٛي
حَُ٘٣ؼش إٔ حُِٔطخٕ ظَ هللا ك ٢أٍٝ ،ٟٚإٔ أٍرؼ ٖ٤ػخٓخ ً ٖٓ آخّ ؿخثَ هٓ ٖٓ َ٤خػش ٝحكيس
ر ٬آخّ ٝؿًُ َ٤ي ٖٓ ٤ٛؾ حٓ٫ظزيحىٝ ،إٔ أك٣َ١ َ٠وش ُزِٞؽ َٟٓخس هللا  ٢ٛحُطخػش
حُٔطِوش ُ٘٤ن حُطَ٣وش حٌُ٣ ١لظَ ٝإٔ طٌ ٕٞر٣ ٖ٤يً ٚ٣خُٔ٤ض ر٣ ٖ٤ي ١ؿخِٓٝ ،!!ٜإٔ هطؤ
حُ٘٤ن هٞٛ ٖٓ َ٤حد حَُٔ٣ي! ٝ ،أٗ ٫ ٚطؼظَ ٝكظ٘طَى!! اُ ٠ؿًُ َ٤ي ٖٓ حُ٤ٜؾ حُظ٫ ٢
ط٘ز ٚك٢ٗ ٢ء حُٔؼ٘ ٠حُويٓ ٢حٌُ ١طلِٔ٘خ اٍُ ٚ٤كِش حُٔؼَحؽ.
ٓطِٞد ٖٓ حُٔئٖٓ إٔ ٣لٌَ ٣ٝلخٞ٣ ٫ٝ ،ٍٝؿي ك ٢ح ّ٬ٓ٩طخر ٞكٝ ٢ؿ ٚحُؼوَٖٓ ْ٤ُٝ ،
حٔ٣٩خٕ ك٢ٗ ٢ء إٔ طٔٓ َ٤ـٔ ٞحُؼٝ ،ٖ٤٘٤إٔ طولٓ ٞخ ُُ ْ٤ي ر ٚػِْٝ ،إٔ طو ٍٞاٗخ ٝؿيٗخ
آرخءٗخ ػِ ٠أٓش ٝاٗخ ػِ ٠آػخٍٓ ْٛوظي ،ٕٝاِٗٞٓ ٚى ٜٓخىّ ٍ٩حىس حَُٓ ٍٞحٌَُ ْ٣حٌُ ١ؿخء
ُ٤وَؽ حُ٘خّ ٖٓ ٟزخد حُوٞحٍم اُ٤ٟ ٠خء حُٖٔ٘٤ُٝ ،وُِ ٍٞؼخُْ ٍٓ ٌٙٛخُش حُؼوَ ٝحُلـش
ٝحُزَٛخٕ.
ٌٓ٘ هَأص كي٣غ حُٔؼَحؽ ٝأٗخ ٣ ٫ـ٤ذ ػ٘ ٢ك٬ٛ ًَ ٢س ٜٓ٘ي حُ٘ز ٢حٌَُ ْ٣أٓخّ ٍر ٚك ٢حُٔ٨
ح٧ػِ٣ ٞٛٝ ٠يحكغ ػٖ ِٜٓلش حٓ٧ش ٣ ،لخٍ ٍٝر٣ٝ ، ٚويّ كــً ٚؤػظْ ٓلخّ ٓظؤُن ًٌَٙ٣
حُي٣ ٫ ٞٛٝ ،َٛـ َٜأٗ ٚك ٢كٞحٍ٣ ٙوق أٓخّ ٖٓ ٣ؼِْ حَُٔ ٝأهل( ٠أ٣ ٫ؼِْ ٖٓ هِن؟ ٞٛٝ
حُِط٤ق حُوز ٍْٓ ٌُٚ٘ٝ ، ) َ٤رلٞحٍ ٙحُؼظٓ٬ٓ ْ٤ق ى٣ ٖ٣يكغ رخٔٗ٩خٕ اُ ٠أرؼي ٓي ٟك ٢كَ٣ش
حَُأٝ ١حكظَحّ حُلـش ٍٝػخ٣ش ٜٓخُق حُ٘خّ.
إ كٞحٍ حُٔؼَحؽ كيع ٝهغ ك ٢حُٔٔخء  ٌُٖٝ ،حُٔطِٞد طٌَحٍ ٙك ٢حٞٛٝ ّٞ٣ ًَ ٍٝ٧
حُٔؼ٘ ٠حٌُ٣ ١ئًي ٙكي٣غ حَُٓ :ٍٞحُ٬ٜس ٓؼَحؽ حُٔئٖٓ.
أ٣خ ً ًخٕ حُٔؼَحؽٍ ،كِش رخَُٝف ٝحُـٔي ،أٍ ٝإ٣خ كن طؼِْ ٓ٘ ٚحٔٗ٩خٕ ،أٝحٓظـَحم ك ٢ؿخٍ
طؤَٓ ،كبٗ ٚك ٢حُٜ٘خ٣ش كٞحٍ ؿَ ٟك ٢حُٔٔخء ٖٓ أؿَ إٔ طظؼِْ ٓ٘ ٚح ٍٝ٧ػوخكش حُؼوَ ٝحُلـش
ٝحُزَٛخٕ.
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انًعراج واإلسراء  ...درس انتىحُذ
ٖٓ حُٔئًي إٔ حُو٬ف ك١ ٍٞز٤ؼش حَٓ٩حء ٝحُٔؼَحؽ ُْ ٘٣ظ ٚه ٍ٬حُظخٍ٣نٝ ،إٔ حُو٬ف كٍٞ
ٝهٞػٜخ رخَُٝف ٝحُـٔي أّ حَُٝف ٝكي٣ ُْ ٙظٞهق أريحً ٌٛ ٌٖ٣ ُْٝح حُـيٍ ٣ؼ ٍٞر ٖ٤حُٔئٖٓ٘٤
ٝحُي ،ٖ٤٣َٛأ ٝر ٖ٤حُؼِٔخٗٝ ٖ٤٤حُلوٜخء ،رَ ًخٕ ٓؼخٍ ؿيٍ ىحهَ حَٓ٧س حُلو٤ٜشًٝ ،خٕ حُلوٜخء
ٝحُٜلخرش أٗلٔ٣ ْٜؼٌٛ َٕٝ٤ح حُـيٍ رخٓظَٔحٍٝ ،حٗظ َٜػٖ ػخث٘ش ٓٝؼخ٣ٝش ٝحُلٖٔ حُو ٍٞرؤٕ
حَٓ٩حء ٝحُٔؼَحؽ ًخٕ ٍإ٣خ ٍآٛخ حُ٘ز ٢حٌَُٝ ،ْ٣رؼ٤يحً ػٖ طَؿ٤ق ح٧هٞحٍ ٞٓٝحُٗش ح٧ىُش كبٕ
ٓخ أٝى حُظًٌ َ٤ر ٚإٔ ٌٛح حُو٬ف ًخٕ ٣زيأ ٘٣ٝظ ٢ٜك ٢ا١خٍ حَُأٝ ١حَُأ ١ح٥هَ ٌٖ٣ ُْٝ
(ًلخُ٘خ ح٣ )ٕ٥ؤْ حُ٘خّ آُ ٠ئًٓ٘ٝ ٖ٤خكَ ،ٖ٣أِٓ ٝليٞٓٝ ٖ٣كيًٝ ،ٖ٣خٗض حٓ٧ش ح٤ٓ٬ٓ٩ش
طظٔغ ُِٔئٖٓ رخُٔؼَحؽ ٝحٌَُٔ٘ ُٝ ،ٚحُٔئٖٓ رخَٓ٩حء ٝحٌَُٔ٘ ُ ٖٓ ،ٚؿ َ٤إٔ ٘٣ظ ٢ٜحُـيٍ
رظؤ ْ٤حُ٘خّ اُ ٠أ َٛحُِ٣ؾ ٝأ َٛحُ٤و.ٖ٤
رَ إ حُزوخٍٗ ١لٔ ٞٛٝ ٚأٝػن حَُٝحس ٝحُٔليػ ١َٝ٣ ٖ٤هزَ حُٔؼَحؽ ػُِٔ ٠خٕ حٍَُٓٞ
حٌَُ ْ٣ػْ ٣و : ٍٞكخٓظ٤وظض كبًح أٗخ رخُز٤ض حُلَحّ٣ٝ ،ـِّ حَُ٘حف ُِٜل٤ق إٔ حُٔؼَحؽ ٘ٛخ ٞٛ
ٍإ٣خ ٍآٛخ حُ٘ز ٢حٌَُ ْ٣هزَ ريء حُٞك.٢
أٓخ أٓ َ٤حُ٘ؼَحء كوي كْٔ حٝ َٓ٧طليع رز٤ظٗ ٖٓ ٖ٤ؼَ:ٙ
رخَُٝف أّ رخُ ٌَ٤ٜحٓ٩ـَحء
٣ظٔخءُٝ ٕٞأٗض أََٓٓ َٜ١
ٗـٍٝٝ ٍٞكـخٗ٤ـش ٝرٜـخ ٌءء
رٜٔخ ٓٔٞص ٓطٔٛ٬ً ٖ٣َٜخ
ًظزض َٓحٍحً ػٖ ٍكِش حَٓ٩حء ٝحُٔؼَحؽً٘ٝ ،ض ىٓٝخ ً أًٍِ ػِٗ ٠وطش رخُـش ح٤ٔٛ٧ش ك٢
حُٔؼَحؽ  ٢ٛٝحُلٞحٍ ٓغ هللا ،ك٤غ ًخٕ حُ٘ز ٢حٌََُ٣ ْ٣حؿغ ٍر ٚك ٢أَٓ حُ٬ٜسٔ٣ٝ ،ؤُٚ
حُظول٤ق كظ ٠ك ٢هللا ػ٘ ٖٓ ٚحُِٜٞحص ٓخ ٗخءٝ ،هللٜخ ٖٓ هٔٔ٬ٛ ٖ٤س ك ٢حُٝ ّٞ٤حُِِ٤ش اُ٠
هْٔ ِٞٛحص ك ٢حُٝ ّٞ٤حُِِ٤ش.
ٌٛح حُِ ٖٓ ٕٞحُلٞحٍ ٣ ٫ؼـذ رؼ ٞأٛيهخث٘خٝ ،هي ًٛذ رؼ ْٜ٠اٍُ ٠ى حُلي٣غ رخٌُِ٤ش
رٛٞل٣ ٚظ ٖٔ٠ؿي ً٫ؿٓ َ٤زٍَ ٓغ هللاٝ ،طؼخٍٟخ ً ٓغ ظخ َٛح٣٥ش  :هَ أطؼِٔ ٕٞهللا ريٝ ٌْ٘٣هللا
٣ؼِْ ٓخ ك ٢حُٔٔٞحص ٝحٓ ٌُٖٝ ،ٍٝ٧خ أٓ َ٤اُ ٞٛ ٚ٤إٔ حُلي٣غ ٛل٤قٞٓ ،حء ًخٕ رَإ٣خ ٓ٘خّ
أ ٝرٔؼـِس ٛل٤لشٝ ،إٔ ٌٛح حُلٞحٍ كٗ ٢ؤٕ طول٤ق حُ٬ٜس ٓل٤ي ٣ ٞٛٝ ،١ٍَٟٝٝيػ ٞاُ٠
رؼغ كَ٣ش حَُأٝ ١حُلٞحٍ كظٓ ٠غ هللا ٓزلخٌٗ٘٣ ٞٛٝ ،ٚق أ٠٣خ ً ػٖ هٔ٤ش حَُأٝ ١حٍُٔ٘ٞس،
ٌ٘٣ٝق ػٖ ٍؿزش ح ّ٬ٓ٩ك ٢ر٘خء ك٤خس ًَٔ٣ش ٍٝك ٞحَُٛز٘ش ٝحٗ٫طٞحء ٝحُؼُِشٝ ،ر٘خء
حُٔـظٔغ ػِ ٠أٓخّ ٖٓ حُـي ٝحُؼَٔ ٝحُظٞحُٕ ك ٢حُل٤خس.
ٝرؼ٤يحً ػٖ ؿيٍ حَُٝح٣ش كبٗ ْ٤ُ ٚك ٢طخٍ٣ن حً ّٞ٣ ّ٬ٓ٩خٕ ك ٚ٤حَُٓ ٍٞحٌَُ ْ٣أهَد اٍُ ٠رٚ
ٖٓ  ّٞ٣حُٔؼَحؽ ٝحَٓ٩حء ،ك٤غ هيٓض ح٣٥خص ٍٞٛس حُ٘ز ٢حٌَُ ٖٓ ١َٔ٣ ٞٛٝ ْ٣حُٔٔـي
حُلَحّ اُ ٠حُٔٔـي ح٧ه ٌُٖٝ ،٠ٜحُ٬كض ٘ٛخ إٔ ح٣٥ش طٜل ٚرؤٗ ٚػزي هللٓ ،زلخٕ حٌُ ١أَٟٓ
رؼزي ٖٓ ً٬٤ُ ٙحُٔٔـي حُلَحّ اُ ٠حُٔٔـي ح٧هٝ ،٠ٜػِ ٠حَُؿْ ٖٓ ؿ ٍ٬حُٜٔ٘ي ٓ ٍٞٛٝخ كٚ٤
ٖٓ ًٍٞد حُٔٔخء ٝحهظَحم حُلـذ ٌُٖٝ ،حَُٓ٘ٛ ًٌَ٣ ُْ ٍٞخ رؤ ٖٓ ١أُوخد حُِٔي أ ٝحُِٔطخٕ
أ ٝحُٔ٤خىس ٝاٗٔخ ًًَ رٛٞق حُؼزٞى٣ش هللٝ ،هي ًخٕ حُٔ٤خم إٔ ٣وخٍ أَٓ ٟر٘ ٚ٤أ ٝرَٓ ُٚٞأٝ
رلز٤ز ٚأ ٝرٜٔطلخ ٌُٖٝ ،ٙح٣٥خص أٗخٍص اُ ٠أٗ ٚػزيٓ ،ٙل ٞػزي هلل.
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ٝكٍٞٓ ٢س حُ٘ـْ ط٘ َ٤ح٣٥خص اُ ٠إٔ حُ٘ز ٢حٌٍَُ ْ٣ه ٠ك ٢حُٔٔٞحص ٝأٍٗ ٚأ ٖٓ ٟآ٣خص ٍرٚ
حٌُزَٝ ٟأٗ ٚىٗخ كظيُ ٠كٌخٕ هخد ه ٖ٤ٓٞأ ٝأىٗ ٞٛٝ ،٠هَد ٣ ٫زظـ ٠هَد أٍه ٚ٘ٓ ٠أ ٝأىٗ٠
اُ ،ٚ٤ك٘ٛ ٜٞخ ػٖ  ٖ٤ٔ٣حَُكٖٔ ،ػِ ٠رٔخ ١حُلن ػ٘ي ٓخم حُؼَٕ ،ك٤غ ٣ ٫ظ ٍٜٞإٔ ٌٕٞ٣
٘ٛخى ٓوخّ أػِ ٫ٝ ٠أٍه٘ٛٝ ،٠خ ٣ـ٢ء حُوطخد حُوَآٗ ٢ر٤ٜـش كؤٝك ٠اُ ٠ػزيٓ ٙخ أٝك!!٠
ًخٕ حُٔلظَ ٝرخُٔ٤خم إٔ ٣وخٍ كؤٝك ٠اُ٤ٟ ٠لٓ ٚخ أٝك ،٠أ ٝاُ ٍُٚٞٓ ٠أٗ ٝز ٚ٤أٓ ٝوظخٍ ٙأٝ
 ٚ٤ُٝأٛ ٝل ٚ٤أ ٝكز٤زًٝ ،ٚخٕ ٖٓ حُٞحٍى إٔ طٔظويّ طِي حُ٧وخد حُظٔٗ ٢ظؼِٜٔخ حٍُٞٗ :ّٞ٤
ػَٕ هللا ،أ ٝأ ٍٝهِن هللا ،أٛ ٝخكذ حُ٘لخػش أ ٝحُ٧وخد حُظٜٗ ٢يٜ٣خ ريٝ ٕٝػُ ٢ؼزخى أٓؼخُ٘خ:
هطذ حُـٞعٓ ،يٍى حٌُٛ ،ٕٞخكذ ح٧ك٬ى ،هطذ حُؼخٍك ،ٖ٤طخؽ حٌُخِٓ ،ٖ٤آخّ حُٔ٬ثٌش،
هخطٔش حُٔلوو ٌُٖٝ ،ٖ٤حُوَإٓ ٘ٛخ ٣وظخٍ ُلع ػزي ،ٙكٔخ  َٓ ٞٛحُؼزٞى٣ش رخٌُحص كٖ٣ٌٛ ٢
حُٔوخٖٓ٤؟
إ حُوَإٓ حٌَُ ْ٣أػ٘ ٠ػِ ٠حُ٘ز ٢حٌَُ ْ٣كٞٓ ٢حٟغ ًؼَ٤س رؼخ َ١حُؼ٘خء كٔٔخ ٙرَ٘٤حً َ٣ٌٗٝحً
ٗٝخٛيحً َٓٝحكخ ً َٓ٘٤حً٘ٛ ٌُٚ٘ٝ ،خ ٣زوَ ر ٌٜٙحُ٧وخد ؿٔ٤ؼخ ً ٣ٝوظخٍ ُُ ٚوذ حُؼزي ٍؿْ أٗ ٚك٢
طِي حُِلظش حُ٤٠ق ح٧ػِ ٠ػ٘ي هللا!!!
إ حُوٜي حًُ ٖٓ ٢ُٜ٩ي ٝحٟق ٣َٛٝق ٍ ٞٛٝكغ أٗ ١زٜش ُِوِ ٢ر ٖ٤حُؼزي ٝحَُد ،رٖ٤
حٔٗ٩خٕ ٝر ٖ٤هللأُٝ ،خ ًخٕ حُٔؼَحؽ ٝحَٓ٩حء ٣ظ٘ٔ٠خٕ اٗخٍحص ٛخثِش ُُِٔ٘ش ؿ َ٤ػخى٣ش ُِ٘ز٢
حٌَُ ،ْ٣كبٕ هللا طؼخُ ٠أٍحى إٔ طٌ ٕٞحُٔٔؤُش ٘ٛخ رؼ٤يس ػٖ أ ١حُظزخّٝ ،إٔ ٣ظؤًي حُـخٗذ حُزَ٘١
كٗ ٢و ٚحَُٓٝ ٍٞحُٜيف رخُطزغ  ٞٛحُظؤً٤ي ػِ ٠إٔ ػ َٜحُٜ٥ش هي ٝ ،٠ُٝإٔ ٌٛح حٍَُٓٞ
رَ٘ ؿخء رَٓخُش ٖٓ هللا ٝأٗ٣َ٣ ٫ ٚي ُ٘لٔ٘ٓ ٚخٍُ حُٜ٥ش حُظ ٢ػَكظٜخ ح ْٓ٧حٓ ٞٛٝ ٠ُٝ٧لٞ
ػزي هلل طؼخُ.٠
حٗ َٓ٧لٔ َ٤٘٣ ٚاُ ٚ٤حُوَإٓ ك ٢هٜش حُٔ٤ي حُٔٔ٤ق ك ٖ٤كِٔض َٓ ْ٣حُؼٌٍحء ٖٓ ؿُٝ َ٤ؽ،
ٝأطض ر ٚهٜٓٞخ طلِٔٝ ،ٚأؿخءٛخ حُٔوخ ٝاُ ٠ؿٌع حُ٘وِش ٝهخُض ٣خ ُ٤ظ٘ٓ ٢ض هزَ ٌٛح ً٘ٝض
ٗٔ٤خ ً ٓ٘ٔ٤خ ً.
ًَ ٗ٢ء ٣زيٓ ٝي٘ٛخ ً ك ٌٙٛ ٢حُلٌخ٣ش حُوَآٗ٤ش حُلَ٣يسٓ ،ـ٢ء اٗٔخٕ ري ٕٝأد!! إٔ طلَٔ حَٓأس
ريُٝ ٕٝؽ!! ٝرؼي هِٓ َ٤ظؤطٓ ٢ؼـِس ُٔ٤ض أهَ ٜٓ٘ٔخ اؿَحرخ ً كخُطلَ حٌُِ٣ ١ظق ك ٢حُٜٔي
ٓ٤ظٌِْ!! ٘٤ٓٝطن رِٔخٕ ػَرٓ ٢ز ٞٛٝ ،ٖ٤كيع ٓ٤ـٝ َ٤ؿ ٚحُؼخُْ ٗج٘خ أّ أر٘٤خ٤ٓٝ ،زيأ حُؼخُْ
ًِ ٚحُظٞه٤ض ٝحُظخٍ٣ن ريءحً ٖٓ  ٌٙٛحُِلظش حُظ٤ٓ ٢ظٌِْ رٜخ حُـٜ٤ٓٝ ،ّ٬زق طخٍ٣ن حُزَ٘٣ش ًِٚ
ػِ ٠هٔٔ :ٖ٤هزَ حُٔ٬٤ى ٝرؼي حُٔ٬٤ى!!
ًَ ٗ٢ء ٘ٛخ ٓؼُِ َ٤ي٘ٛش ٝحُ ٖٓٝ ،ٍٜٞكن ٌٛح حُلظ ٠حُ٘خ١ن ك ٢حُٜٔي إٔ ٘٣خى ٟرؤَٗف
حُ٧وخد ٝحٔٓ٧خء ًَٓٝ ٍٞهخثي ٗٝزٝ ٢آخّ ٓٝوِٞٓٝ ٚػٞى ٘ٓٝظظَ ٗٝخكغ ٘ٓٝلغٌُٖٝ ،
حُوَإٓ  ًٌَٙ٣ك ٌٙٛ ٢حُِلظش حُظخٍ٣و٤ش رؤٗ ٚػزي هللٝ ،طؤط ٢ح٣٥ش ك٤ٓ ٢خم ىه٤نٝ ،هزَ إٔ ٣ظليع
ػٖ رَحءس أٓ ٖٓ ٚحُلل٘خء حُظ٣ ٢ظٜٜٗٞٔخ رٜخ طليع ػٖ ٝكيحٗ٤ش ٍر :ٚهخٍ اٗ ٢ػزي هللا آطخٗ٢
حٌُظخد ٝؿؼِ٘ٗ ٢ز٤خ ً!!.
حُٔئحٍ ٘ٛخ َٓ٘ٝع ُٔخًح ًخٕ حَٛ٩حٍ ٘ٛخ ػِٛٝ ٠ق حُ٘ز ٖ٤٤حٌَُ ٖ٤ٔ٣رَطزش حُؼزخىس هلل؟
حُٜيف ٝحٟق ٍ ٞٛكغ أٓ ١زٗ٬ُ َ٤ظزخ ٙرظيحهَ حٝ ٢ُٜ٩حُزَ٘ٝ ١حُظؤً٤ي ػِ ٠ػزٞى٣ش حَُؿِٖ٤
هللٝ ،حُٔٔخٝحس ر ٖ٤أر٘خء آىّ ػِ ٠ح.ٍٝ٧
حُلي٣غ ػٖ ػزٞى٣ش حَُؿِ ٖ٤كُ ٢لظش حُٔـي ح٧ػِ ٠أًؼَ ٖٓ ً ُٞٝ ،١ٍَٟٝخٗض حٓ٧ش طيٍى
ًُي ُٞحؿٜض رَ٠حٝس ٍؿزخص حُٔٔظزي ٖ٣ك ٢ػزخىس حُلَىُٜٔ٧ٝ ،ض حُ٘ؼذ إٔ ٣وخ١ ّٝزخثغ
حٓ٫ظزيحى ٝإٔ  َْٓ٣ر٤يٜٓ ٙخٍع حٓ٫ظؼزخى.
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ُوي ًخٗٞح أٗز٤خء ًزخٍ ُٞ َٕٞٔٓ٣كش حُظخٍ٣ن ٌ٣ٝظزٓ ٕٞـي حُيٗ٤خٔٔ٣ ٌٖ٣ ُْ ٌُْٜ٘ٝ ،ق ُ ْٜأريحً
إٔ ٌٞٗٞ٣ح أًؼَ ٖٓ رَ٘ ك ٢هخكِش حٔٗ٩خٗ٤ش٣ ،ـٞػ ٕٞك٤لٔي ٕٝهللا ٘٣ٝزؼ ٕٞك ٌَٕٝ٘٤هللاْ٤ُ ،
ُ ْٜىّ أٍُم  ٫ٝحٓظ٤خُحص ٛلَحء ٕٞ٘ٔ٣ ،ك ٢حُ٘خّ  ٕٞ٘ٔ٣ ٫ٝكٞم حُ٘خّ٣ٝ ،ؤًِ ٕٞك٢
حٞٓ٧حم ٣ ٫ٝؤًِ ٕٞحٞٓ٧حم٤ٜ٣ ،ز٣ٝ ٕٞوطج٣ٝ ،ٕٞؼِٔ٣ٝ ٕٞـٌ٣ ٌُْٜ٘ٝ ،ِٕٜٞخكلٖٓ ٕٞ
أؿَ ه َ٤حُزَ٘٣ش ٝه َ٤حٔٗ٩خٕ.
ً
اٗٝ ٢هللا  ٫أكِق ػِ ٖ٤ٔ٣ ٠ػْ أؿي ؿَٛ٤خ هَ٤ح ٜٓ٘خ ا ٫كؼِض حٌُ ٞٛ ١هًٝ َ٤لَص ػٖ
.٢٘٤ٔ٣
ً
ً
هَ  ٫أِٓي ُ٘لٔٗ ٢لؼخ َٟ ٫ٝح آ ٫خ ٗخء هللا ً٘ ُٞٝض أػِْ حُـ٤ذ ٓ٫ظٌؼَص ٖٓ حُوٓٝ َ٤خ
ٓٔ٘ ٢حُٔٞء إ أٗخ اٝ َ٣ٌٗ ٫رُ٘ َ٤و٣ ّٞئٓ٘.ٕٞ
هَ ٓخ ً٘ض ريػخ ً ٖٓ حََُٓ ٓٝخ أىٍٓ ١خ ٣لؼَ ر ٫ٝ ٢رٌْ إ أطزغ آ ٫خ ٞ٣ك ٠آُٝ ٢خ أٗخ ا٫
ٌٗٓ َ٣ز.ٖ٤

الهجرة بين ضباب الخوارق وضياء السنن
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ك ٖ٤أٍحى حُٜـَس ُْ ٘٣ظظَ أؿ٘لش حُٔ٬ثٌش ُٜ٤خؿَ ػِٜ٤خ ًَ٣ ُْٝذ ٜٞٛس حُزَحم حٌُ ١طًَزٚ
حٗ٧ز٤خء ُْٝ ,طلِٔ ٚحَُ٣ق حُظٓ ٢وَٛخ هللا ُِٔٔ٤خٕ طـَ ١رؤٍَٓ ٙهخء ك٤غ أٛخد ٝحُ٘٤خٖ٤١
ًَ ر٘خء ٝؿٞحٛ ٌُٚ٘ٝ ,ٙخؿَ ًزَ٘ ًٝخكق ًزَ٘ ٝهخى ًلخك ٚرِٗي ٙحٝ َٔٓ٧اٍحىط ٚحُٜخرَس .
ٖٓ َ٣حهذ ٍكِش حُٜـَس حُٔزخًٍش ٣يٍى ًْ ًخٕ كٜ٤خ ٖٓ ًلخف ٜٓٝخرَسً ًْٝ ,خٕ كٜ٤خ ٖٓ
ىٍحٓش ٓظؤٗ٤ش ىه٤وش ٧ىم حُظلخ َ٤ٛحُِٞؿٔظ٤ش ٝح٫كظٔخ٫ص حُٔظٞهؼش ٝاػيحى حُطٞحٍة حُظ٢
حطوٌٛخ حُ٘ز ٢حٌَُ ,ْ٣ك٤غ أػي ٌَُ ٗ٢ء ػيط ,ٚاٗ٣ ُْ ٚـَ كٔخرخط ٚػِ ٠أٓخّ :
ٝاًح حُؼ٘خ٣ش ٫كظظي ػٜٗٞ٤خ ْٗ كخُٔوخٝف ًِ ٖٜأٓخٕ ٝاٗٔخ أؿَحٛخ ػِ ٠هخػيس :هْ ٝحُٔوخٝف
ًِ ٖٜأٓخٕ.
ً
ُوي طؤًي طٔخٓخ إٔ اٍحىس حًَُٔ٘ ٖ٤كخُٓش ك ٢هظٌُِٜٝ ,ٚح حهظخٍ حُٜـَسٝ ,ك ٖ٤طٞهغ أْٜٗ
ٓ٤طخٍى ٚٗٝاُ ٠حُٔي٘٣ش هٍَ إٔ ٌٛ٣ذ ك ٢حطـخ ٙآهَ  ٍْٓٝهطظ٤ُ ٚؤ ١ٝاُ ٠ؿخٍ ػ ٍٞؿ٘ٞد
ٌٓش ػِ٣َ١ ٠ن حُ٣ٍ ٖٔ٤ؼٔخ ٣لوي حًَُٔ٘ ٕٞحَُؿخء ٖٓ حُؼؼ ٍٞػٌٌِٛٝ ,ٚ٤ح ًخٕ.
ُْ طٌٖ حُٜـَس حُ٘ز٣ٞش ٝحكيس ٖٓ حُوٞحٍم حُظ ٢طٔظؼ ٢ٜػِ ٠حُظٌَحٍ رَ ًخٗض كِ٤ٜش ًلخف
رَ٘ ١كٌ٣ ْ٤ؼظٔي حُٖٔ٘ حٌُ٤ٗٞش ٣ٝوٞى ٗ٠خ ً٫طلٍَ٣خ ً ٝحٟلخ ً ُِو ٙ٬حٔٗ٩خٗ٢؟
ًخٕ ٣يرَ ًلخك ٚػِ ٠أٓخّ حُٖٔ٘ حٌُ٤ٗٞش ٌٖ٣ ُْٝ ،ك٢ٗ ٢ء ٖٓ كٔخرخط٣ ٚز٘ ٢ػِ ٠حُوٞحٍم
ٝحُؼـخثذ.
ٓخ ٓ٘ٓ ٚخ ػ٘يٓ ٙخ رؼي ٙأٛزخ
ٖٓ ُْ ٠٣غ ٓخ ػِٓ ٚ٤خ ٣لن ُٚ
ً
٣ـي ٤ٟخػخ ػِ ٠ط٤٤٠ؼ ٚكٔزخ
ٔ٣ٝؤٍ هللا اٗـخُحً رٓ ٬زذ
٣ل َ٠رؼ ٞحُٞػخظ إٔ ٣طَكٞح ٛـَس حُ٘ز ٢حٌَُ ْ٣ػِ٣َ١ ٠وش ؿَحٗيح ٍِ٣حٌُ ١طُِٚ ٖ٤
حُـزخٍ ٝطط ُٚ ٟٞح٣ٝ ٍٝ٧ظٌَٔ ػِٛ ٠يٍ ٙحَُٛخٝ ٙحُو٘خرَٝ ,طٔوَ ُ ٚحٝ ْٗ٩حُـٖ
ٝحُٞكٖ ٝحُط ,َ٤ك٤غ ٣زيأ حُٔ٘ٞحٍ ٖٓ رخد حُ٘ز ٢حٌَُ ْ٣حٌُٓ ١خ إ هَؽ ٓ٘ ٚكظٗ ٠خّ
حًَُٔ٘ ٕٞحٍ٧رؼ ٕٞؿٔ٤ؼخ ً ٝأُو ٠ػٍِ ٠إ ْٜٓٝحُظَحد ٣ ٞٛٝوٝ ٍٞؿؼِ٘خ ٖٓ ر ٖ٤أ٣يٓ ْٜ٣يحً
 ٖٓٝهِلٓ ْٜيأ كؤؿ٘٘٤خ ْٛك٣ ٫ ْٜزٝ ,َٕٜٝرؼي ًُي ًٛذ اُ ٠حُـخٍ ك٤غ هَم ُ ٚؿٞف
حُـخٍ ًٝخٕ ك ٚ٤رلَ ػظًَٓٝ ْ٤ذ ٝػٝ َ٤هزطخٕ ٓخ٘٣ َٛظظَٝ ,ٙك ٖ٤أ ٟٝاُ ٠حُـخٍ ؿخءص
حُؼ٘خًذ ٝحُلٔخّ كُ ٢لظخص ك٘ٔـض ٝرخٟض( ,رخُٔ٘خٓزش ٞ٣ ٫ؿي ٓ٘ي ٛل٤ق ُلٌخ٣ش حُؼٌ٘زٞص
ٝحُلٔخٓش) ٝك ٖ٤ريأ ٣َ١و ٚك ٢حُٜلَحء ًخٗض حُـ ّٞ٤طظِِٝ ٚحُؼٞحٛق طـَ ١كٞٛ ٢ح,ٙ
ًٝخٗض حُوًٝ َ٤حص ح٧ؿ٘لش طَحكو ٚكًٞٓ ٢ذ ٓ٬ثًٌَ٣ ٢زٜخ ٓظ ٠أٍحى ٖٓٝ ,حهظَد ٓ٘ ٚكبٕ
ح ٍٝ٧طزظِؼٝ ٚكـخٍس حُٔـ َ٤طَؿٔ ًَٝ ,ٚحٌُ ٖ٣كخُٞٝح حُِلخم ر ٚػٔ٤ض أرٜخًٍِٔٝ ,ْٛخ
َٓ روخكِش ٖٓ حُؼَد ًخٗض طو َ٠حٝ ٍٝ٧طلُ ٞ٤ز٘خ ً ٝػٔٝ , ً٬ك ٖ٤ط ْٜحُْ٘ٔ رخُـَٝد
كبٌٜٗٔٔ٣ ٚخ ر٤ي٣ٝ ٚ٣وٍ ٍٞىٛٝخ ػِ ,٢اُ ٠ؿًُ َ٤ي ٖٓ حُؼـخثذ ٝحُوٞحٍم.
اٗ٘خ ٗئٖٓ رويٍس هللا ٓزلخٗ ٚػِ ٌٙٛ ًَ ٠حُؼـخثذٓٝ ,خ ًُي ػِ ٠هللا رؼِٝ ,ِ٣هي ًخٗض ٌٙٛ
حُؼـخثذ ُِٔٔ٤خٕ ٝ ٠ٓٞٓٝ ْٗٞ٣ٝهللا ػِ٢ٗ ًَ ٠ء هي ٌُٖٝ ,َ٣هللا ُْ ٘٣ؤ إٔ ٘ٔ٣ق ٌٍٓٙٛ ُٚٞ
حُؼـخثذ ,رَ هخٍ ُ ٚكِ١ ٖ٤زٜخ ُ٤للْ رٜخ حًَُٔ٘ٝ :ٖ٤إ ًخٕ ًزَ ػِ٤ي اػَح ْٜٟكبٕ
حٓظطؼض إٔ طزظـٗ ٢لوخ ً ك ٢ح ٍٝ٧أِٔٓ ٝخ ً ك ٢حُٔٔخء كظؤط ْٜ٤رآ٣ش ٗ ُٞٝخء هللا ُـٔؼ ْٜػِ٠
حُٜي ٟك ٬طٌ ٖٓ ٖٗٞحُـخ!!ٖ٤ِٛ
ٝهخٍ ُ ٚرؼي ًُي ُ٤ظ َٜكٌٔش ؿ٤خد حُٔؼـِس كٞ٘ٓ ٢حٍ حَُٓخُشٓٝ :خ ٓ٘ؼ٘خ إٔ ََٗٓ رخ٣٥خص
ا ٫إٔ ًٌد رٜخ حٝ ,ُٕٞٝ٧آط٘٤خ ػٔٞى حُ٘خهش ٓزَٜس كظِٔٞح رٜخ ٓٝخ ََٗٓ رخ٣٥خص ا ٫طو٣ٞلخ ً!!
ٓغ إٔ حَُٓ ٍٞحًٌَُ ْ٣خٕ ٓئ٣يحً رخُٞكًٝ ٢خٗض ح٧كيحع حُيه٤وش حُظ َٔ٣ ٢رٜخ طٔظيػ ٢طيهَ
حُـ٤ذ  ٌُٖٝحُٔظؤَٓ كٍ ٢كِش حُٜـَس حُ٘ز٣ٞش َٓػخٕ ٓخ ٣ظؤًي ُ ٚإٔ  ٌٙٛحُٜـَس ًخٗض ك ٢حُٞحهغ
ًلخكخ ً رَ٘٣خ ً طْ ح٩ػيحى ُٝ ٚط٘ل ٌٙ٤ػِ ٠أطْ ٝؿ.ٚ
ٝطَى ٌٓخٗ ٚػِ٠
ُوي هَؽ ٖٓ هٞهش ك ٢حُيحٍ ٝحًَُٔ٘٣ ٕٞل٤ط ٕٞريحٍٝ ًَ ٖٓ ٙؿ،ٚ
حُلَحٕ ػِ ٢رٖ أر١ ٢خُذ طٜٔ٣ٞخ ً ػِ ٠حًَُٔ٘ ،ٖ٤ػْ طٞؿ ٚاُ ٠ىحٍ أر ٢رٌَ كؤهٌ حُِحى ًخًٓ٬
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ًٔخ أػيط ٚحُٔ٤يس أٓٔخء ر٘ض أر ٢رٌَ ػْ طٞؿٞٛ ٚد حُ ٖٔ٤رؼٌْ حطـخ ٙحُٔي٘٣ش كؤهخّ ك ٢ؿخٍ
ػ ٍٞػ٬ػش أ٣خّ ًٝخٕ ػخَٓ رٖ كَ٤ٜس َٝ٣ف رؤؿ٘خٓ ٚهُٜ٬خ ػِ ٠آػخٍ أهيحٓ َِ٠٤ُ ٚأػيحء ٙػٖ
حُ ٍٞٛٞاُ ٠حُـخٍ ًٝ ،خٕ ػزي هللا رٖ أر ٢رٌَ ٣ؤطٜٔ٤خ ًَ  ّٞ٣رؤهزخٍ حًَُٔ٘ ٖ٤اُ ٠حُـخٍ،
ٝرؼي إٔ ٛيأ ٤ٛخؽ هَ ٖ٣هَؽ حُ٘ز ٢حٌَُ ْ٣اُ٤ٓ ٠ق حُزلَ ك٤غ ًخٕ هي حٓظؤؿَ هزَ٤حً رخُطَم
 ٞٛػزي هللا رٖ أٍ٣و٤ُ ٢وٞىٛٝ ٙخكز ٚكٍ ٢كِش حُٜـَس كٗ ٢ؼخد حُلـخُ ٝٝى٣خٗ.ٚ
ٌٌٛٝح كبٕ أىٗ ٠طؤَٓ ٌ٘٣ق ُي إٔ حُ٘ز ٢هي هطَُ ٢كِش حُٜـَس ربكٌخّ ٝىهش ٝػٜي آُ ٠ظش
ُـخٕ رؤىٝحٍ ٓليىس :٢ٛٝ
نجنت تًىيهيت هخّ رٌُي ػِ ٢رٖ أر١ ٢خُذ اً رخص ػِ ٠حُلَحٕ ُِظٔ ٚ٣ٞػِ ٠حًَُٔ٘ٝ ٖ٤طؤهَ٤
ٓطخٍىط ْٜحُٔظٞهؼش اُ ٠حُٜزخف  ٢ٛٝكظَس ًخك٤ش ُِوَٝؽ ٖٓ ٌٓش.
نجنت تًىينيت ًِلض ربػيحى حُطؼخّ حٌُخكُِٜٔ ٢خؿَ ٢ٛٝ ٖ٣أٓٔخء ًحص حُ٘طخهٖ٤
نجنت يرافقت ًِلض رٜٔخكزش حُ٘ز ٢كٓ ٢لَ ،ٙهخّ رٌُي أر ٞرٌَ حُٜي٣ن.
نجنت تضهيهيت ٜٓٔظٜخ اُحُش آػخٍ أهيحّ حُ٘زٛٝ ٢خكز ٚكظ ٫ ٠طظزؼٜخ هَ ٖ٣كٓ ٢طخٍىس حُ٘ز٢
حٌَُٝ ْ٣هي هخّ رٜخ ػخَٓ رٖ كَ٤ٜس .
نجنت إعالييت ٜٓٔظٜخ ٓظخرؼش أهزخٍ هَٝ ٖ٣طزِ٤ؾ حُ٘زٛٝ ٢خكز ٚرٜخ ك ٢حُـخٍ ٝهي هخّ رٌُي ػزي
هللا رٖ أر ٢رٌَ.
نجنت دالنيت  ٢ٛٝػزي هللا رٖ أٍ٣و ٢حًٌُ ١خٕ ىُ ً٬٤حُ٘ز ٢كٍ ٢كِظ ٚػزَ حُ٘ؼخد ٝحُٞى٣خٕ.
ٌٌٛح كبٕ ٓض ؿٜخص هخٓض ريٍٛٝخ ػِ ٠أطْ ٝؿُ ٚظلو٤ن ٗـخف حُٜـَس حُ٘ز٣ٞش ػِ ٠أٓخّ ٖٓ
حٌُلخف حٔٗ٩خٗ.٢
ُوي هخّ رظؤُٓ ٖ٤حى٘٣ ُْٝ ٙظظَ ٓخثيس ٖٓ حُٔٔخءٝ،هخّ رخُظٔ ٚ٣ٞػِ ٠أػيحثٌ٣ ُْٝ ٚظق رطِذ
حُـ٘خٝس ػِ ٠أػٝ ْٜ٘٤حُٔي ٖٓ ر ٖ٤أ٣ي ٖٓٝ ْٜ٣هِلٝ ،ْٜهخّ رظ ِْٜ٤ِ٠ػٖ ؿخٍ٘٣ ُْٝ ٙظظَ ٍ٣لخ ً
ًحٍ٣ش طؼل ٞآػخٍ ٙػ٘ٝ ، ْٜهخّ ريٍحٓش طوخٍ َ٣ػزي هللا رٖ أر ٢رٌَ ريهش ُ٤ؼَف طلَى أػيحثُْٝ ٚ
ٌ٣ظق رز٤خٕ ٍٝف حُويّٝ ،حٓظؤؿَ حرٖ أٍ٣و٤ُ ٢يُ ٚحُطَ٣ن ػِ ٠حَُؿْ ٖٓ أًٗ ٚخٕ ٔ٣ظ٘ َ٤رٍ٘ٞ
هللا ٝ ،حطوٌ ُ٘لٍٔ ٚك٤وخ ً ٝأٗٔ٤خ ً ػِ ٠حَُؿْ ٖٓ أٗ٣ ٚؼِْ إٔ هللا ٓؼ ٚك ًَ ٢كخٍ!
ُوي ًخٕ ًلخكخ ً اٗٔخٗ٤خ ً رخٓظ٤خُٝ ,هي أٍحى هللا ًُي هٜيحً ٝكٌٔشٝ ,رٔظخرؼش َٓ٣ؼش ُٜٔخّ حُِـخٕ
ٗيٍى إٔ هللا أٍحى إٔ  َٟ٣ك ٢حُٜـَس ًلخف حٔٗ٩خٕ ٓٝؼٝ ,ٚ٤ك ٖ٤أٍحى حُ٘ز ٢حُوَٝؽ ْٛٝ
٣ل٤ط ٕٞريحٍ ,ٙهَؽ ٖٓ هٞهش ك ٢حُيحٍ (أ ١رخد هِلٛ ٢ـٓ )َ٤غ إٔ هللا ًخٕ هخىٍحً إٔ
٣طْٔ أرٜخٍ حًَُٔ٘ ٖ٤كخٓظزوٞح حَُٜح ١كؤٗ٣ ٠ز ٖٓ َٕٜٝى ٕٝإٔ ٣ؼَ ٝػِ٤خ ً ُوطَ
حُٔٞص رٔٞ٤ف حًَُٔ٘ٝ ,ٖ٤ك ٢حُـخٍ ًخٕ هللا هخىٍحً إٔ ِٝ٣ىٔٛخ رٔخثيس ٖٓ حُٔٔخء طٌُ٘ ٕٞخ ػ٤يحً
ُ٘ٝ٧خ ٝآهَٗخ ٝآ٣ش ٓ٘ٝ ,ٚإٔ طٔٓ َ٤ؼ ٚؿلخٕ ًخُـٞحد ٝهيٍ ٍٝحٓ٤خص طـَٛخ حُٔ٬ثٌش ػِ٠
ه ٍٞ٤رِن ,كٛ ٢لخف ٖٓ ُرَؿي طِهَ رخُِ٘٣ُٞؾ ٝحُلخًُٞؽ ك ٢أ١زخم حُلَُٝ٤ؽ ك٤غ ٓخٍ
ك ٢حُٜلَحء !! ٣ ُْ ٌُٚ٘ٝلؼَ ٝأَٓ ٙإٔ ٣ظِٝى رخُِحى حُٔظٞحٟغ حٌُ ١أػيط ٚأٓٔخء ًحص
حُ٘طخه ,ٖ٤أٓخ آػخٍ أهيحٓٛٝ ٚخكز ٚكوي ًخٕ ك ٢هيٍس هللا إٔ  ََٓ٣حَُ٣خف حٌُحٍ٣خص ًٍٝح
ٝحُلخٓ٬ص ٝهَحَ ًً ٝحُـخٍ٣خص َٔ٣حً ك٤ؼل ٞآػخٍ ح٧هيحّ ًؤٕ ُْ  ٌُٚ٘ٝ ,ٌٖ٣أٍحى إٔ ٗظزغ حٓ٧زخد
ٝحُٖٔ٘,أٓخ هزَ حُوٓٝ ّٞخ ٣ز٤ظ ٕٞكوي ًخٕ هخىٍحً إٔ ٞ٣حك ٚ٤رؤهزخٍ ٓخ ٣ز٤ظ ٕٞػزَ أٓ ٖ٤حُٞك٢
ؿزَ ,َ٣أ ٝإٔ ٞ٣حك ٚ٤رٔلطش ك٠خء اهزخٍ٣ش طخٓش طٞحك ٚ٤رؤىم حُظلخ َ٤ٛرخُٜٞص ٝحٍُٜٞس ٞٛٝ
ػًُِ ٠ي هي ,َ٣ى ٕٝإٔ ٌِ٣ق حرٖ أر ٢رٌَ أهطخٍ حُٔلَ رخُِٓٝ َ٤خ ٣ؼظ ٍٞهَحءطٗ ٖٓ ٚو ٚأٝ
ٓٞء طوي٣ ُْ ٌُٚ٘ٝ ,َ٣لؼَ ,أٓخ ىُ ِٚ٤اُ٣َ١ ٠ن حُٔي٘٣ش كوي ًخٕ هللا هخىٍحً إٔ ٣ـؼَ ُ ٚىُٖٓ ً٬٤
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ٜٗ٣ ٍٙٞي ١هللا ر٘٘٣ ٖٓ ٍٙٞخءٗ ُٞٝ ,خء ُـؼَ ٖٓ أٓخٍٓٞٗ ٚحً  ٖٓٝهِلٍٞٗ ٚحً  ٖٓٝر٣ ٖ٤يٚ٣
ٍٗٞحً ُٝـؼٍِٞٗ ٚحً ػِ٣ ُْ ٌُٚ٘ٝ ,ٍٞٗ ٠لؼَ ٝحهظخٍ إٔ ٜ٘٣ؾ كًُ ٢ي ٜٗؾ حٓ٧زخد ٝػٜي اُ٠
حُيُ٫ش روزَٛ٤خ ػِ ٠حَُؿْ ٖٓ أِٗٔٔٓ ٌٖ٣ ُْ ٚخ ًٝ ,أٓخ حَُٔحكوش كِْ ٘٣ؤ هللا إٔ ُِ٘ ََٓ٣ز٢
هٔٔش آ٫ف ٖٓ حُٔ٬ثٌش ٓٔ ٌٕٞٗٞ٣ ٖ٤ٓٞر٣ ٖ٤ي ٖٓٝ ٚ٣هِلٝ ٚاٗٔخ أَٓ ٙإٔ ٣ظوٌ ٛخكزخ ً ٖٓ
حُ٘خّ ٝهي حهظخٍ أرخ رٌَٝ ,أٓخ ٓخ ٍ ٖٓ ١ٝحُؼـخثذ ٝحُوٞحٍم ك ٢حُٜـَس كـخُز ٚكٌخ٣خ ؿخىص
رٜخ هَحثق حُوٜخُٜ ْ٤ُٝ ٖ٤ٛخ ٗ٤ٜذ ٖٓ حُٔ٘ي حُٜل٤ق.
ك١ ٖ٤خُز ٙٞر ٌٜٙحُؼـخثذ أؿخر ْٜرٌِٔش ٝحكيسٝ :هخُٞح ُٖ ٗئٖٓ ُي كظ ٠طلـَ ُ٘خ ٖٓ حٍٝ٧
٘٣زٞػخ ً أ ٝطٌُ ٕٞي ؿ٘ش ٖٓ ٗوٝ َ٤ػ٘ذ كظلـَ حٜٗ٧خٍ هُٜ٬خ طلـَ٤حً أُ ٌٕٞ٣ ٝي ر٤ض ٖٓ
ُهَف أ ٝطَه ٠ك ٢حُٔٔخء ٗ ُٖٝئٖٓ َُه٤ي كظ ٠طٍِ٘ ػِ٘٤خ ًظخرخ ً ٗوَإ ٙهَ ٓزلخٕ ٍرَٛ ٢
ً٘ض ا ٫رَ٘حً ٍٓ?ً٫ٞ
مىت سنكف عن قراءة سَتة األنبياء على أهنم كانوا مبلئكة عجائبيُت يبشوف على اؼباء ويسبحوف يف

اؽبواء وتسارع

األقدار يف أىوائهم ,وال يعرفوف طعماً للكفاح اإلنساين? ومىت سندرؾ أف رسالة اؼبهاجر األوؿ كانت كفاحاً بشرياً
بامتياز خط بو اؼبهاجر رسالة القدوة للناس ,وىي الرسالة اليت شرحها جودت سعيد بكلمة واحدة :إنو النيب الذي
جاء ليخرج الناس من ضباب اػبوارؽ إىل ضياء السنن?
اٜٗخ رَ٤ٜس ٛٝي ٍ ٟكًَخص حُ٘٠خٍ حُظ٣ ٢لِٜٔخ اهٜٛ٬خ ٝكٔخٜٓخ ػِ ٠حُٔـخَٓس ٝحُظٍٜٞ
ٝحٗظظخٍ ػـخثذ حُٔٔخءِٞٓ ٞٛٝ ،ى ١ ٫ػٞى رؤ ١كخثيس ػِ ٠حُ٘٠خٍ ح٫ؿظٔخػ٣ٝ ،٢ولْ ٓٔؤُش
حٔ٣٩خٕ ك ٢طزَ َ٣حُؼـِ ٝحُلَ٘ٝ ،طلَٔ حُ٘خّ رؼيثٌ ػ٘ض حُلٔخّ حُٜخثؾ ٓٝخ ٣لِٔ٤ٟ ٖٓ ٚخع
ٝك. ٠ٟٞ
ٖٓ حُؼـ٤ذ رؼيثٌ إٔ  ٌٕٞ٣حُوطخد حُظوِ٤ي ١ك ٢كً ْٜلخف ٌٛح حُٜٔخؿَ حُؼظ ْ٤ؿخثزخ ً ػٖ ىٍٝ
ح٩ػيحى حُزَ٘٣ ،١ظليع ػٖ ى٫٫ص ًُي كٟ ٢زخد حُوٞحٍم ىٔٗٝخ ط٤ًٞي ػِ ٠ك ٍٞ٠حُٖٔ٘
حٌُ٤ٗٞش كٌٛ ٢ح حُ٘٠خٍ ح٫ؿظٔخػ.٢
إ ٓخ أٍٝىٗخ٘ٛ ٙخ ٘٣زـ ٢إٔ ِٜٔٓ ٌٕٞ٣خ ً ك٠ٗ ًَ ٢خٍ حؿظٔخػ ٞٛٝ ٢ىُٝ َ٤حٟق إٔ حٔ٣٩خٕ ٫
٣ظ٬ه ٠أريحً ٓغ حُل ْٜح٫طٌخُُِ ٢ل٤خس حٌٍُٝ ١ؿض ًُ ٚؼ ٖٓ َ٤حُظٌخ٣خ ٝحُِٝح٣خ ك ٢حُٔخًٝ ،٢ٟؼَ٤
ٖٓ حُل٠خث٤خص حُؼَر٤ش ك ٢حُلخ َٟحُظ ٢طٔخٍّ ٜٓ٘ش ٘ٛخػش حُ٘ـ٤ٓٞش ٌُؼ ٖٓ َ٤حُٔ٘ؼٖ٣ًٞ
ٝحُوٞحٍه ٖ٤٤حٌَُ٣ ٖ٣طيًَ ٕٝحكظخص٣ٝ ،زٍَ ٕٝحٓ٫ظٔ٤ٓ٬ش ٝحِٜٗ٫حٓ٤ش ػِ ٠أٓخّ ٖٓ هَحءس
حُـ٤ذ!
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ػِ ٢رٖ أر١ ٢خُذ أ ٍٝكيحث ٢ك ٢حٓٝ ٞٛٝ ،ّ٬ٓ٩خّ كن ٗخُ ٚأٓي هللا حُـخُذ  ّٞ٣حُٜـَس
حُؼظٔ٤ش ك ٖ٤ػٜي اُ ٚ٤حَُٓ ٍٞإٔ ٘٣خّ ػِ ٠كَحٗ ٚاُ ٠حُٜزخف ٖٓ أؿَ إٔ  ٙٞٔ٣ػِ٠
حًَُٔ٘ ٖ٤أَٓ هَٝؽ حُ٘ز ٢حٌَُ ٖٓ ْ٣ىحٍٓ ٞٛٝ ،ٙخ ٓٔ٤خػي ك ٢طؤؿ َ٤هَٝؽ حًَُٔ٘ ٖ٤ك٢
ٓطخٍىس حُ٘ز ٢حٌَُ ْ٣ػيس ٓخػخص ٣ٍَٟٝ ٢ٛٝش ُ ٌٕٞ٤حُٜٔخؿَ هي ؿخىٍ ٌٓش..
ٜٔٓ ٌُٖٝش أهَ ٟػٜي رٜخ اُ ٠ػِ ٢ٛٝ ٢رخُـش حُيُ٫ش َٗٔ ػِٜخ ػخىس َٓ ٍٝحٌَُحّ  ٢ٛٝأٗٚ
ًخٕ ٌِٓلخ ً ٖٓ هزَ حَُٓ ٍٞحٌَُ ْ٣ربػخىس حٓ٧خٗخص اُ ٠أٛلخرٜخ ،كوي ًخٕ حُ٘ز ٢حٌَُ ْ٣أٝػن أَٛ
ٌٓش ػ٘ي هًَٝ ٖ٣خٕ حٓٔ ٚحُٜخىم حًٝ ،ٖ٤ٓ٧خٗض هَ ٖ٣ط٠غ ػ٘ي ٙحُٞىحثغٝ ،ك ٖ٤أٍحى
حُٜـَس ٍأٝ ٖٓ ٟحؿز ٚإٔ َ٣ى حٓ٧خٗخص اُ ٠أٛلخرٜخ كؼٜي رٌُي اُ ٠ػِ ٢رٖ أر١ ٢خُذٝ ،هي
ًِلًُ ٚي ػ٘خء حُوطَ ح٤ً٧ي كٓ ٢ز َ٤حٓ٧خٗش.
هللا
هخٍ حرٖ آلخم ٝ :أهخّ ػِ ٠رٖ أر١ ٠خُذ رٌٔش ػ٬ع ُ٤خٍ ٝأ٣خٜٓخ ،كظ ٠أى ٟػٖ ٍٍٓٞ
حُٞىحثغ حُظً ٠خٗض ػ٘ي.ٙ
ً
ُْ  ٌٖ٣حُ٘ز ٢حٌَُ٣ ْ٣ـ َٜإٔ هَ٘٣خًَ ٓخ٤ٟش اُ ٠حٓظزخكش ٓخُٓٝ ٚخٍ أٛلخر ٚكوي حٓظزخكض ىٓٚ
هزَ ًُيٓٝ ،خ إ هَؽ ٖٓ ٌٓش كظٝ ٠ػزض هَ ٖ٣ػزَ أرُٜ ٢ذ ٓ ٖٓٝؼ ٖٓ ٚر٘ٛ ٢خْٗ كزخػٞح
ر٤ض حَُٓٓٝ ٍٞظخػٝ ٚرٞ٤ص أٛلخرٝ ٚأٍٓٝ ًْٜ٬حكٞح ٣ـ ِٕٜٝرٜخ هٞحكَ حُظـخٍس اُ ٠حُ٘خّ،
ٝحػظزَٛٝخ ؿ٘ٔ٤ش َٓ٘ٝػش!!
ٝك ٖ٤ػخى حُ٘ز ٢حٌَُ ْ٣رؼي ػٔخٗ٤ش أػٞحّ  ّٞ٣كظق ٌٓش هخُٞح ُ٣ ٚخ ٍٓ ٍٞهللا أ ٫طٍِ٘ ك ٢ىحٍى
هخٍ ُ ْٜرَٔحٍس َٛٝ :أروُ٘ ٠خ ػو ٖٓ َ٤ىحٍ؟؟؟
ك ٖ٤أهَأ ٌٛح حُٔٞهق حُ٘ز ١ٞحٌَُ ْ٣طؤهٌٗ ٢حُلَ٤س ٖٓ كظخ ٟٝرخٓظزخكش ٓخٍ حٌُخكَ ٓٝظخػ،ٚ
ٝحٌُخكَ ٘ٛخ ًِٔش ٓطخ١ش  ٌٖٔ٣إٔ طَ٘ٔ طٔؼ ٖ٤رخُٔخثش ٖٓ ٌٓخٕ حًٌُٞذ ريءحً ٖٓ ٗخٍٕٝ
ٝر ٕٞاُ ٠رٞط ٖ٤اُٗ ٠خك ِ٤اُ ٠رخٌٗ ٕٞٓ ٢ػْ اُ ٠حُ٘ؼٞد حُـَر٤ش رلخُٜخ ،ػْ ط٘ٔلذ ٌٙٛ
حُلظخ ٟٝػِ ٠حُٔوخُق ك ٢حُؼو٤يس ٝحٌُٔٛذ ٍٝأ ٟحُؼخُْ حُٜٔ٘ي حُؼَحه ٢ك ٢حٓظزخكش حُيّ
ٝحُؼَٝ ٝحُٔخٍ ك ٢حُلَد حُطخثل٤ش حُٔو٤ظشٝ ،كظٗ ٫ ٠ظ ْٜرخُظ َ٣ٜٞكوي ٓٔغ حُؼخُْ طٝ٬س
ٓٞىحء ُ ٌٜٙحُلظخ ٟٝػزَ ٗخٗخص ح٩ػ ّ٬حُـَر٤ش ك ٖ٤ريأ ٣طَ ػِ ٠حُ٘خّ حُوَٛخٕ أر ٞكِٔس
ٛخكذ حُ٤ي حٌَُ٘٘ حٌُ ١ؿؼَ ٓ٘ ٚح٩ػ ّ٬حُـَرٗ ٢ـٔخ ً طِلِ٤ٗٞ٣خ ً ٗ ٨ٔ٣خٗخص حُل٠خء حُـَر٢
ُٔ٤خٍّ ى ٍٙٝك ٢حُيػٞس اُ ٠هللا رخُو٘زِش ٝحُز٘يه٤ش حُلٔ٘شٝ ،كٓ ٖ٤جَ ػٖ اهخٓظ ٚك ٢حُـَد ر٬ى
حًَُٔ٘٣ ُْ ٖ٤ظَىى ك ٢هٗ :ُٚٞلٖ ٗو٘ٛ ْ٤خ حٟطَحٍحً  ٌٙٛٝحٗ ٍٝ٧ـٔشٗٝ ،لٖ ٗيهِٜخ ُو٠خء
حُلخؿشٝ ،رخهظٜخٍ كبٕ أٍٝٝرخ َٓ ٢ٛكخ ٝحُِٔٔٔ!!!ٖ٤
أٗؼَ رخُوـَ ٝأٗخ أٍٓ٬ً ١ٝخ ً ٓخهطخ ً ًٌٜحًٝ ،خٕ ٖٓ حُ٬ثن إٔ  ٫أًًَ  ٌٙٛحٌُِٔش ٘ٛخ ُ ٫ٞإٔ
حُوَٛخٕ حًًًٌَُٔٛ ٍٞخ ك ٢ػ٬ع ٓلطخص أٍٝٝر٤ش ٗٝخٛيٛخ ٗلٓ ٞخثش ِٓ ٕٞ٤أٍٝٝرٓ ٞٛٝ ٢خ
٣ؼ٘ ٢طوَ٣زخ ً هٔٔٔخثش ٟؼق ٖٓ ٣وَإٌٛ ٕٝح حُٔوخٍ ػِ ٠أهَ طوي!!َ٣
 ٌٖٔ٣ َٛإٔ طٌ ٕٞػوخكش ُجٔ٤ش ٓٔٔٓٞش ً ٌٜٙط٘ظٔ ٢اُ ٠ػوخكش حُٜٔخؿَ ح ٍٝ٧حُٜخىم ح،ٖ٤ٓ٧
حٌُ ١طَى ػِ٤خ ً ػِ ٠كَحٗ٣ ٚظؼَُ ٝوطَ حُٔٞص ٖٓ أؿَ إٔ َ٣ى حُٞىحثغ ٛ٧لخرٜخ:
ػٌَ٣ى ٖٓ هِِ٤ي ٖٓ َٓحى
أٍ٣ي ك٤خط٣َ٣ٝ ٚي هظِ٢
اٜٗخ ٍٓخُش هخُيس هَأٛخ حُؼخُْ كِٞٓ ٢ى حَُٓ٣ ٫ :ٍٞـ ُٞإٔ ٣وَؿي ِٓٞى حُـخ٤ِٛش ػٖ
ٓٞهلي حَُرخٗ.٢
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٣ ٫لظخؽ ٌٛح حُ٘٘٤ي حُوخُي  ١٧طؼِ٤ن كظ ٠طظًٌَ حَُٜٔؿخٕ حَُٝك ٢حٌُٛ ١خكذ ٍٞٛٝ ّٞ٣
حُ٘ز ٢حٌَُ ْ٣اُ ٠حُٔي٘٣ش ،ك٤غ ًخٗض حُل٘خؿَ حُطخَٛس ططِو ٚك ٢ػ٘٤خص حُٞىحع ٖٓ حُٔي٘٣ش
حٍُٔ٘ٞسًٛٝ ،ذ حرٖ حُو ْ٤كُ ٢حى حُٔؼخى أٜٗخ أٗ٘يص ػ٘ي ػٞىس حُ٘ز ٖٓ ٢طزٞى ك٤غ ػ٘٤خص
حُٞىحع ػِ٣َ١ ٠ن حُ٘خّٝ ،ك ٢حُلو٤وش كؼ٘٤خص حُٞىحع  ٢ٛحْٓ ُٔ٘خٍف حُٔيٕٓ ًَٝ ،ي٘٣ش ُٜخ
ػ٘٤خص ك٤غ ٘٣ظظَ حُٔٔظوزِ٣ٝ ٕٞلخٍم حُٔٞىػ٣ٝ ،ٕٞـ٤ذ حُٔٔخكَ رؼيثٌ ك ٢ػ٘٤ش حُٞىحع ،كظلـزٚ
حُؼ٘خ٣خ إٔ َ٣ح ٙحُٔٞىػ ٕٞرؼي ،كل ٢ىٓ٘ن ٓؼ ً٬كبٕ ػ٘٤خص حُٞىحع طزيأ َٗهخ ً رؼي ػيٍح ٝطٔٔ٠
ِٞ١ع حُؼ٘خ٣خٝ ،أٓخ ٖٓ ؿٜش حُـَد ك ٢ٜكٍٝ ٢حر ٢حُٜخٓش ك٤غ ٣طَ حُوخىّ ِ٣ٝوخٔٓ ٙظوزِ،ٙٞ
ٔٗ٪ُٝخٕ ػ٘خ٣خ ك ٢كٔ ٢ٛ ٚأٓ ٍٝخ ٣ظ ٖٓ َٜكَكٝ ٚر٘خٗظ ٚرخُوخىّ.
ٝك ٢حُٔي٘٣ش ػ٘٤ظخٕ ُِٞىحع ٝحكيس حٓظوزَ رٜخ حٜٗ٧خٍ حُ٘ز ٢حٌَُُ ْ٣ي ٟهيٜٓ ٚٓٝخؿَحً ٝحُؼخٗ٤ش
حٓظوزِ ٙٞكٜ٤خ ُي ٟا٣خر ٖٓ ٚؿِٝس طزٞىٝ ,ك ٢حَُٔطً ٖ٤خٕ ٗ٘٤يِ١ :ْٛغ حُزيٍ ػِ٘٤خ ٖٓ ػ٘٤خص
حُٞىحع.
ٝرؼ٤يحً ػٖ ٌٛح حُيٍّ حُِـ ،١ٞكبٕ  ٌٙٛح٧ؿ٘٤ش  ٢ٛأهِي ؿ٘خء ػَر ٢ػِ ٠ح٬١٩مٝ ،هي ٌٕٞ٣
أٗ َٜؿ٘خء ك ٢ح٣ ،ٍٝ٧ـ٘ ٚ٤ىٓ ٕٝزخُـش أًؼَ ٖٓ ِٓ٤خٍ اٗٔخٕ رِـش ٝحكيس ،كٔ٤خ طـ٘ ٠أٗخٗ٤ي
ح٧ى٣خٕ رِـخص ٗظٝ ،٠هي طْ طِلٝ ٚ٘٤أىحإ ٙػِ ٠أًؼَ ٖٓ أُق ٝؿٝ ٚؿ٘ظ ٚه ٍ٬حُوَٖ٤٣٬ٓ ٕٝ
حُل٘خؿَِ٣ ٫ٝ ،حٍ  ِْٜ٣حُوِٞد حُ٘ٞم ٝحُٛٞخٍٝ ،هي ؿَٛٞط ٚك٘ـَس ٓ٤يس حُـ٘خء حُؼَر ٢أّ
ًِؼ. ّٞ
 ٌٙٛح٧ؿ٘٤ش طوِي ك ٢حُٞحهغ ٓٞهلخ ً ُ ّ٬ٓ٪ك ٢طٔـ٤ي حُلٖ ٝحكظَحٓ ،ٚكخُٔـ٘٤خص ٘ٛخ ًٖ كظ٤خص ٖٓ
ر٘ ٢حُ٘ـخٍ ،كِٖٔ حُيكٞف ٝٝهلٖ َ٣كزٖ رخُوخىّ حٌُز ٫ٝ ،َ٤أٗي أريحً إٔ ٝؿً ٖٜٛٞخٗض ١خكلش
رخُزَ٘ ٫ٝ ،ري إٔ طٌ٬ٓ ٕٞرٔ ٖٓ ٖٜحُزٜـش ٝحُلَف رل٤غ طِ٤ن رَٜٔؿخٕ ػظ٣ ْ٤لَف كٚ٤
حُ٘خّ رَٓ ٍٞهللا.
رخهظٜخٍ كبٜٗخ أ٤ُ ٍٝخُ ٢ح٫كظلخُ٤ش حٌُزَ ٟحُظٓ ٢ظـؼَ ٖٓ رِيس ٣ؼَد حُٞحىػش ك ٢حُٜلَحء
أٓ ْٛي٘٣ش ٝك ٢حٜ٤ٓٝ ٍٝ٧زق حٜٓٔخ ٌٓ٘ طِي حُٔخػش حُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس.
رَٜحكش ح٧ؿ٘٤ش ٘ٛخ ُلظ٤خص ٖٓ حُٔي٘٣شٝ ،هي أٗخٍ حُـِحُ ٢اًُُ ٠ي طلض ػ٘ٞحٕ :اٗ٘خى حُ٘ٔخء
ػِ ٠حُٔطٞف رخُيف ٝحُ٧لخٕٝ ،أٗخٍ آٌُ ٠خٕ حُٔ٘ش ٝحُويٝس كٜ٤خٓٝ ،غ إٔ حُٔظ٘يىٌَٕٝ٘٣ ٖ٣
ٌٛح ٌُٖٝ ،حُزٜ٤و ٢أٍٝى حَُٝح٣ش رظل َ٤ٜػٖ أْٗ رٖ ٓخُي ٞٛٝ ،أىم ٜٗٞى ح٣٧خّ ح٠ُٝ٧
ُِٜـَس حُٔزخًٍش.
حَُٓخُش حُظ ٢كِٔظٜخ أؿ٘٤ش ِ١غ حُزيٍ ػِ٘٤خ  ٢ٛإٔ ٌٛح حُي ٖ٣ى ٖ٣كطَس ٌُٖٝ ،أٌٓ ٞٛ ٖ٣خٕ ٌٙٛ
حُلظ ٟٞرِِٔٓ ٖ٤ش كظخ ٫ ٟٝطِحٍ اُ ٠حُ ّٞ٤طلٌْ ك٤خس حَُٔأس ك ٢ػيى ٖٓ حُؼٞح ْٛحُٔظ٘يىس،
ٝطلَ ٝػِٜ٤خ حُـ٤خد ٖٓ حُل٤خسٝ ،طٔ٘ؼٜخ ٖٓ حُٔ٘خًٍش ك ٢حُل٤خس ،أ ٝطلَ ٝهٞ٤ىح ؿي ٛخٍٓش
ُٔ٘ؼٜخ ٖٓ حُؼَٔ ٝحُلَف ،رَ ط٘ ٚكظخً ٟٝؼَ٤س ػِ ٠إٔ حَُٔأس ٓؤٍٓٞس رٞؿٞد ح٩ؿ٬ظ ك٢
ٞٛطٜخ ُج٣ ٬طٔغ رٜخ حُ٘خّٝ ،إٔ ػِٜ٤خ اًح ٓخ طليػض اُ ٠أكي إٔ ط٠غ ٣يٛخ ك ٢كٜٔخ ُ٤زيٝ
ٞٛطٜخ هز٤لخ ً ٍِٓ٣خ ً!! ك َٜرؼي ٌٛح ٖٓ ػزغ ٝط٘طغ؟ أًٌَ٣ ٫ى ٌٛح رلؼَ حُـخ٤ِٛشَْٜٗٓ٥ٝ :
كِ٤ـ َٕ٤هِن هللا.
َٗ٘ص ك ٢ؿَ٣يس رِيٗخ ًخٗ ٕٞحُؼخٗ2008 ٢

33

9

َٓكُ ٠لظ٤خص حُٔي٘٣ش حُ٬ط ٢هيٖٓ أًؼَ أؿ٘٤ش ك ٢حَٜٗ ٍٝ٧س ًًَٝحًَٓٝ ،ك ُٖٜ ٠أ٠٣خ ً
ٍٞٛ ٍٖٔٓ ٖٜٗ٧س حكظَحّ كَ٣ي ُِلٖ كٜ٘ٓ ٢ؾ ح ّ٬ٓ٩حَٓٝ ،ٍٝ٧ك ٕ٧ ُٖٜ ٠أٓٔؼٖ حُؼخُْ
إٔ حُلٖ حُطخ َٛحُزَ١ء ٍٓ ٞٛخُش ٓلززش ػ٘ي حَُٓٝ ٍٞأٗٞٛ ٚص ٣لز ٚهللا .ٍُٚٞٓٝ

حُٜٔخؿَ
هَحءس كٛ ٢للخص ح٫ؿظَحد
ُْ ٜ٣يم أٗ٠٤ٓ ٚطَ ٓٞ٣خ ً ُِٜـَس ٖٓ رِيٝ ,ٙك ٖ٤أهزٍَٝ ٙهش رٖ ٗٞكَ ك ٢أ٣خّ حُ٘زٞس ح٠ُٝ٧
رٌُي ٓؤٍ ٓٔظٌَ٘حً :أٓ ٝوَؿُٔٝ ??ْٛ ٢خًح ٣وَؿٝ ٢٘ٗٞهي ؿجظ ْٜرؼِ حُيٗ٤خ ٓٝؼخىس
ح٥هَس?? ٍٝ ٌُٖٝهش رٖ ٗٞكَ هخٍ ُ ٚرٌَ َٓحٍسٗ :ؼْ! اٗ٣ ُْ ٚؤص حكي رٔؼَ ٓخ أط٤ض ر ٚا٫
ػٞى٤ُٝ, ١ظ٘ ٢أً ٕٞكٜ٤خ ؿٌػخ ً إً أَٜٗى َٜٗحً ٓئٍُحً!!
 ٌُٖٝح٣٧خّ ؿخءص رٜيم ٓخ طٞهؼٍٝ ٚهشٓٝ ,غ إٔ ٌٓخٗظ ٚك ٢هًَ ٖ٣خٗض ٝكن ٓخ أٓٔظ ٚهَ:ٖ٣
حُٜخىم حٓ ٌُٖٝ ,ٖ٤ٓ٧خ إ أكٜق ػٖ اَٗحهٝ ٚكيػ ْٜرَٔ٘ٝػ ٚحُظ٘ ١َ٣ٞكظٝ ٠ؿي ٗلٔٚ
ٓلخَٛحً كٗ ٢ؼذ أر١ ٢خُذ ٖٓ هزَ أػيحء ١خُٔخ ًخٗٞح ٔ٣يك٣ٝ ٚٗٞؼ٘ ٕٞػِ ٖٓ ٚ٤هزَ ٖٓٝ ,ػْ
ٝؿي ٗلٔٓ ٚلخ١خ ً رؤٍرؼ ٖٓ ٖ٤أَٗحٍ حُؼَد ًِ٣ ْٜلي ًإحرش ٓ٤ل٤ٜ٤ُ ٚذ ٓ٘ٓ ٚوظَ٣ٝ ,ً٬ؿ ٞإٔ
ٔ٣زن اٍُ ٠أٓ٘٣ ٚخٍ ٓخثش ٖٓ ح٩رَ حُٔٞػٞىسٝ ,ريٍ ٛٝل ٚرخُٜخىم حٛ ٖ٤ٓ٧خٍٝح ٣وٓ :ُٕٞٞخ
ٗؼِْ ٓوِش ك ٢حُؼَد ؿخء ه ٚٓٞرؤٗؤّ ٓٔخ ؿخء رٓ ٚلٔي!!
ٌٌٛح ؿخىٍ ٌٓش ٝريأ ٓ٘ٞحٍٜٓ ٙخؿَحً ٓٝـظَرخ ًًٝ ,خٕ ػِ٘٤خ إٔ ٗظؼِْ ٖٓ حؿظَحرًٔ ٚخ طؼِٔ٘خ ٖٓ
ٓلَحر.ٚ
ًٝخٕ كي٣ؼ ٚك ٢حؿظَحر ٚرخُؾ حُظؤػ َ٤كٓ ٢ظزؼ ٚ٤كوي ًخٕ ٘٣طن ٖٓ ٓؼخٗخس ٝه ٌٙٛٝ ,َٜك ٢حُٞحهغ
ٓٔش حُ٘ؼَ ح٫ؿظَحر ٢ػٔٓٞخ ً ,كٗ ٜٞؼَ ٛخىم ٓٝئػَٝ ,أًًَ أٗ٘ ٢ك ٖ٤هَأص ٓٞٓٞػش حُ٘ؼَ
حُؼَر ٢حُظ ٢أٛيٍٛخ ح٧ى٣ذ حُؼِ ِ٣أكٔي هزًٖ٘ ,ض أطو ًَ ٖٓ َ٤رخد كٓ ٢وخٛي حُو٤ٜيس
ػيىحً ٖٓ ح٧ر٤خص حُظ ٢أٗؼَ أٜٗخ أًؼَ ٛيهخ ً أ ٝػخ١لش ٖٓ ٓٞحٛخٌٌٛٝ ,ح كوي ؿَ ٟهِٔ ٢ػِ٠
طو َ٤رؼ ٞحُ٘ؼَ ٝطـخ ُٝرؼٝ ,ٞحٗظوخء حَُؿَ هطؼش ٖٓ ػوِ ٌُٖٝ ,ٚػ٘يٓخ ِٛٝض اُٗ ٠ؼَ
ح٫ؿظَحد ُْ أؿي ٓزُ٘ ً٬٤طذ ٗ٢ء ٓ٘ ,ٚكخُلن إٔ ٗؼَ ح٫ؿظَحد ًِ٣ ٚوغ ك ٢أٍه٘ٓ ٠خٍُ
حُؼخ١لش حُٜخىهش  ٖٓٝحُؼٔ َ٤إٔ طـي ٓزُ ً٬٤ظـخ ُٝأ ١ه٤ٜيس ًظزٜخ ٗؼَحء ح٫ؿظَحدٝ ,كٖ٤
طظؤِٜٓخ رؼخ١لش ٛخىهش ٓظ٘ؼَ ػِ ٠حُل ٍٞرؤٜٗخ ٓـزُٞش رٔيحٓغ حٝ ٠ٓ٧إٔ ٓطٍٛٞخ ٜٓٔخ ًخٗض
ٓ٘ظظٔش ٝٝهٍٞس كبٜٗخ طوظِٕ ٛوزخ ً ٛخٍهخ ً ٖٓ ىحهَ حٌُحص ٔ٣ظؼ ٢ٜػِ ٠حُ٠زٝ ٢حُظلٌْ.

َ٘ٗ 19/1/2007ص كٛ ٢ل٤لش حُؼٍٞس حُٔ٣ٍٞش
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ٗٝخٍى حُ٘ز ٢حٌَُ ْ٣ك ٢رٌخء حًُٔ ٖ١ٞخ ٗخٍى ك ٢ر٘خثًٝ ,ٚخٕ رٌُي ٣ؼُِ ٓٞهؼ ٚحُزَ٘١
ًبٗٔخٕ طظلَى ك ٢ىحهِ ٚػٞح١ق حُـٍٝ ,ٟٞآ ٙحُ٘خّ ٣زٌ ٢كٔٓ ٖ٤غ أ َ٤ٛحُـلخٍ٣ ١ـ٘ ٢ك٢
ٛٝق ٌٓشٝ ,ك٤ٛ ٢خؽ ػخ١ل ٢ىحكت هخٍ٣ :خ أ َ٤ٛىع حُوِٞد طوَ!!
 ٌُٖٝاُ ٠ؿخٗذ ىٍ ّٝحُٜـَس حٌُؼَ٤س حُظٔٔٗ ٢ؼٜخ ًَ  ,ّٞ٣كبٕ حُٔؼ٘ ٠حٌُ٣ ١ظؼ ٖ٤إٔ ٗيًٍٚ
٘ٛخ  ٞٛإٔ حُٔي٘٣ش ُْ طٌٖ كٗ ٢ظَ حُ٘ز ٢حٌَُ ْ٣أٍ ٝحٗظظخٍ ٣ظؼ ٖ٤ػِ ٚ٤إٔ  ٢٠ٔ٣كٜ٤خ ٓلخرش
ٛـَط ٚكظ٣ ٠ئًٕ ُ ٚرخ٣٩خد ,رَ اٗٓ ٚغ أً ُٚٞٛٝ ٖٓ ّٞ٣ ٍٝخٕ ٣لَٔ ُ ٍٝ٨حُظٛ ٢خؿَ
اُٜ٤خ حُلذ حٌُزٝ ,َ٤كٜ٤خ ٍْٓ ٍٞٛس ٤ٟق أى٣ذ ٣لظَّ ػوخكش حُزِي حُظ٣ ٢ل ٢كٜ٤خ ٣ٝ ،لٖٔ
اُٜ٤خ ٣ٝويٜٓخٝ ,طٌٖٔ ٖٓ ا٣وخف حُلَد ح٤ِٛ٧ش٠ٓٝ ,خػلش حَُهؼش حُوَ٠حء ك ٢حُٔي٘٣ش ,كظ٠
ٛخٍص حُٔي٘٣ش ٓلـخ ً ٌَُ ٍحؿذ.
ك َٛٝ ٖ٤اُ ٠حُٔي٘٣ش ُْ ٘٣ظَ اُٜ٤خ ػِ ٠أٜٗخ هخػش حٗظظخٍ ٣ل٘ي كٜ٤خ ٓخ  ٖٓ ٌٖٔ٣كوي حُٔظِّٞ
ُ٘٤ظٜق رٜخ رؼي ٖٓ ظِْ حُظخُْ ّٞ٣ٝ ،حُٔظِ ّٞػِ ٠حُظخُْ أٗي ٖٓ  ّٞ٣حُظخُْ ػِ ٠حُٔظُِ ،ّٞوي
ًخٗض ٣ؼَد  ٢ٛح ٍٝ٧حُظ٣ ٢ظطِغ اُٜ٤خ حَُٓ ٍٞحٌَُٝ ْ٣أٛلخرُ ٚز٘خء حُؼخُْ حُـي٣يٌُْٜ٘ٝ ،
ك ٢حُٞحهغ ٓخ إ ِٞٛٝح اُٜ٤خ كظ ٠أٛخر ْٜر٬إٛخ ٝحؿظٞط ْٜحُلٔ ٠ك٣ ٢ؼَد ،هخُض ػخث٘ش:
هيٓ٘خ حُٔي٘٣ش  ٢ٛٝأٝرؤ أٍ ٝهِوٜخ هللا ًٝ ،خٕ رطلخٕ ٣ـَٗ ١ـ٣ ،ً٬ؼ٘ٓ ٠خء آؿ٘خ أٓ ١ظـَ٤ح ً،
طؼ٘ ٢رٌُي أٝى٣ش حُٔي٘٣ش حُؼ٬ػش حُؼو٤ن ٝرطلخٕ ٝه٘خس.
ٝؿؼَ حُٜلخرش ٣ظٔخهطٝ ٕٞحكيحً رؼي ح٥هَ ك ٢أؿٞحء كٔ٣ ٠ؼَدًٝ ،خٗض ٜٞ٣ى هي حػظخىص إٔ
طِو ٢ح٥هخّ كٝ ٢حى ١رطلخٕ ٣ ٞٛٝوغ كٜٓ ٢ذ ٍ٣خف حُٜزخٌٌٛٝ ،ح كوي ًخٗض حٝ٧رجش طوغ
ٓزخَٗس كٜٓ ٢ذ أٗٞك٣ ُْٝ ،ْٜظٌٖٔ حُٜٔخؿَ ٖٓ ٕٝحُظؤهِْ ٓغ ٌٛح حُٞحهغ حُـي٣ي كؤٛخرظْٜ
حُلٔٝ ،٠كلظض ُ٘خ حٌُحًَس آٛخص كَٔ ٟػِ ٠أُٔ٘ش حُٜلخرش طَ٘ف ٓخ ًخري ٖٓ ٙٝكٔ٠
حُٔي٘٣شٝ ،ػُِٔ ٠خٕ أر ٢رٌَ:
ًَ حَٓة ٜٓزق ك ٢أٝ ِٚٛحُٔٞص أىَٗٗ ٖٓ ٠حى ٗؼِٚ
أٓخ ر ٍ٬كوي ػزَ ػٖ كِٗٝ ٚرئٓ ٚرو:ُٚٞ
أ٤ُ ٫ض ٗؼَ َٛ ١أر٤ظٖ ُِ٤ش رلن ٝك ٢ُٞاًهَ ٝؿَِ٤
 َٛٝأٍىٕ ٓٞ٣خ ً ٓ٤خٓ ٙـ٘ش ٣ َٛٝزيٗ ٢ُ ٕٝخٓش ١ٝلَ٤
أٓخ ػخَٓ رٖ كَ٤ٜس كٌخٕ ٣وٍٞ
ُوي ٝؿيص حُٔٞص هزَ ًٝه ٚإ حُـزخٕ كظل ٖٓ ٚكٞهٚ
ًخُؼ٣ ٍٞلٔ ٢ؿِي ٙرَٝهٚ
ًَ حَٓة ٓـخٛي رطٞهٚ
ًخٗض آٛخط ٌٙٛ ْٜطَْٓ ٍٞٛس ٓخ ًخري ٙٝك ٢حُٞحهغ حُز٤ج ٢حُلخٓي حٌُ ١طٔزذ كٜٞ٣ ٚ٤ى حُٔي٘٣ش
ػٖ ػٔي ك ٢اكٔخى ٞٛحثٜخ ٝطِ٣ٞغ أؿٞحثٜخ ٝحُىحى ًُي ٓغ ً٤ئُِٜ ْٛخؿٍَٝ ٖ٣ؿزظ ْٜربهَحؿْٜ
ٖٓ حُٔي٘٣شٝ ،هي حٗظيص طِي حُٔلخ٫ٝص ًٔخ ًًَ حُٔئٍه ٕٞكٌخٕ ؿخٍ ٜٞ٣ىُِ٘ ١ز ٢حٌَُْ٣
٣ظ ٠ُٞاُوخء  ٌٙٛح٧هٌحٍ ػِ ٠رخد حُ٘ز ٢حٌَُٗ ْ٣لٔ!!ٚ
ًٝخٗض  ٌٙٛح٧ؿٞحء حُوخٓ٤ش طٞهع كٗ ٢ل ّٞحُٜلخرش ٓ٘خػَ حُل٘ ٖ٤اُ ٠أٌٍٓ ٝش حُظ٢
كخٍهٛٞخ ػِ ٠حَُؿْ ٖٓ هٔٞس حُطز٤ؼش ٗٝظق حُؼٝ ٖ٤كوي ح ٖٓ٧كٜ٤خ:
ٝهي ٣ئُق حُ٘٢ء حٌُ ْ٤ُ ١رخُلٖٔ
ر٬ى أُل٘خٛخ ػِ ًَ ٠كخُش
ٓ ٫ٝخإٛخ كٌُِٜ٘ٝ ٞخ ٖ١ٝ
ٝطٔظؼٌد ح ٍٝ٧حُظٞٛ ٫ ٢ح رٜخ
ًٝخٕ كٌُ٘ٔ ْٜ٘٤ش ٣ؤًَ ٓ٘ ْٜأٝرخٍ ح٩رٌَٔ٣ٝ ،ذ ٓيحٓؼ٣ٝ ، ْٜزؼغ هَحثلْٜ
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ٝكزذ أ١ٝخٕ حَُؿخٍ اُْٜ٤
اًح ًًَٝح أ١ٝخًًَٗ ْٜطْٜ

ٓآٍد ه٠خٛخ حَُؿخٍ ٘ٛخُـي
ػٜٞى حُٜزخ كٜ٤خ كل٘ٞح ٌٌُُخ

ٓٝغ إٔ ٍٓخُش حُ٘ز ٢حًٌَُ ْ٣خٗض طظـ ٚاُ ٠طٜل٤ق ػ٬هش ح ٍٝ٧رخُٔٔخء ٝىػٞس حُ٘خّ ُؼزخىس
حُوخُن ٝطط َ٤ٜح ٖٓ ٍٝ٧حُـزض ٝحُطخؿٞص ٌُٚ٘ٝ ،أ٠٣خ ً ًخٕ ٣لَٔ ػًِ ٠ظل ْٛ ٚ٤ا٬ٛف
حُز٤جش حُظً ٢خٕ ٣ؼ ٖ٤كٜ٤خ هٌ٣ ُْٝ ،ٚٓٞظق ٘ٛخ رؤٕ ٍكغ ٣ي ٚ٣اُ ٠حُٔٔخء ُ٤و ٍٞحُِ ْٜكزذ اُ٘٤خ
حُٔي٘٣ش ًٔخ كززض اُ٘٤خ ٌٓش ٝحٗوَ ٝرخءٛخ اُ ٠حُـللش!! رَ أِ١ن َٓ٘ٝػخ ً ٗؼز٤خ ً ُ٬ٛ٪ف
حُز٤جٝ ،٢ريأ ٣و ّٞر٘لٔٝ ٚأٛلخر ٚرظطٓ َ٣ٞـَ ٟرطلخٕ ٝحُؼو٤نٝ ،حٗطِن أٛلخر ٚكٝ ٢ػ٢
ر٤ج ٢كَ٣ي ُظط َ٤ٜحًُ ٖٓ ٍٝ٧ي حُٞرخءٝ ،كَم ٓخ ًخٕ كٓ ٖٓ ٚ٤زذ حُٞرخءٝ ،طلٌٓ َ٣ٞذ
حُ٘لخ٣خص ك ٢حُٔي٘٣ش رخطـخ ٙحُـللش ك٤غ ٍ٣خف حُير ٍٞحُظ ُْ ٢طٌٖ ُظٜذ ػِ ٠حُٔي٘٣شٝ ،أػخى رٌُي
حُؼخك٤ش اُ٣ٍ ٠ق حُٜزخ حُظً ٢خٗض طٜذ ػِ ٠حُٔي٘٣ش ٖٓ ٞٛد رطلخٕ ٝحُؼو٤ن.
ٝرٔٞحُحس ًُي أِ١ن حُ٘ز ٢حٌََُٝ٘ٓ ْ٣ػخ ً ٍُحػ٤خ ٞٔ١كخ ً ػٜي ر ٚاُ ٠ػيى ٖٓ أٛلخر ٚحُوزَحء
ٝأَٓ ػِِ١ ْٜ٤لش رٖ ػز٤ي هللا ٝ ،أٗـِ ِ١لش كلَ أٍرؼش ٝهٔٔ ٖ٤رجَحً ؿي٣يس ك ٢حُٔي٘٣ش،
ٝطٌٖٔ ريٍحٓش ر٤ج٤ش ىه٤وش ٖٓ اٗ٘خء ػيى ٖٓ حُٜٔخٗغ ٝحُـٞحرُ ٢ظوِ ٖ٣حُٔخء ػْ ٗظْ ٓٔ ِٚ٤ك٢
ه٘ٞحص ٓيٍٓٝش٣ٍٝٝ ،ض أٍ ٝحُٔي٘٣ش َٓ ٍٝ٧س رخُو٘ٞحص رؼي إٔ ًخٗض طَ ٟٝرخُ٘خٟق ٖٓ
هزَٝ ،أٗـِ ػِ ٠أٍ ٝحُٔي٘٣ش ه ٍ٬أػٞحّ هِِ٤ش ٓ٠خػلش حَُهؼش حُوَ٠حء ٣ُٝخىس حُٔلٍٜٞ
حٍُِحػ ٢ك ٢حُ٘وًٝ ،َ٤خٕ حُ٘ز ٢حٌَُ٣ ْ٣زخَٗ ر٘لٔ ٚطط ٍٞحُلًَش حٍُِحػ٤ش ٍٝرٔخ ًخٗض
حُوٜش حٍُٜٔ٘ٞس ك ٍٞطؤر َ٤حُ٘وَ اكيٓ ٟظخ٘ٓ َٛخًٍظ ٚحُيإٝرش ُظط َ٣ٞحُ٘٘خ ١حٍُِحػ٢
ٝحُز٤ج ٢ك ٢حُٔي٘٣ش.
ػِ ٠إٔ ٍػخ٣ظُِ ٚز٤جش طـِض ك ٢ؿخٗذ آهَ أٗي ىُ٫ش ٝأهَد ُِٔوٜٞى ك ٖ٤أػِٖ ػٖ ٌٓش
حٌَُٔٓش أٍٟخ ً كَحٓخًٝ ،ح ٍٝ٧حُلَحّ  ٢ٛك ٢حُٞحهغ ٓلٔ٤ش ر٤ج٤ش كو٤و٤ش اً ٣لَّ كٜ٤خ حُوظَ
ٝحُوظخًٍٔ ،خ ٣لَّ كٜ٤خ حُ٤ٜي ٝحٓظلِحُ حُلٞ٤حٕ٣ٝ ،لَّ كٜ٤خ هِغ حُ٘ـَ ٝهطغ حُٔيٌٍٙٛٝ ،
حَُ٘ ٢ٛ ١ٝك ٢حُٞحهغ اٍٛخٛخص ٓزٌَس ٝحٟلش ُ٘ظخّ حُٔلٔ٤خص حُطز٤ؼ ٢حٌُ ٫ ١ري ُٓ٘ ٚلْٜ
كخؿش حٔٗ٩خٕ ٝحُٔـظٔغ.
ٝػخىس ٓخ طـِذ حُ٘ظَس حُٔ٤ظخك٣ِ٤و٤ش ك ٍٞح ٍٝ٧حُلَحّ ك٣ ٬لٜ٘ٓ ْٜخ حُ٘خّ ا ٫حٍٝ٧
حُٔويٓش ٌُٖٝ ،حُٞحهغ ًٌُُ ْ٤ي كوي كَّ حُ٘زٌٓ ٢ش أ ً٫ٝػْ كَّ حُٔي٘٣ش طخُ٤خً ،ػْ أػِٖ ػٖ
ٝحىٝ ١ؽ ك ٢حُطخثق أٍٟخ ً كَحٓخًٝ ،هخٍ ٤ٛي (ٝؽ) ٝػ٠خ ٚٛكَّ ٓلَّ هلل ٝٝ ،ؽ ٝ ٞٛحى١
حُطخثقٝ ،ه َ٤رَ حُطخثق ٗلٜٔخٝ ،حُؼ٠خ ٢ٛ ٙحُ٘ـَ.
ًظذ  َٛ٧حُطخثق :دْٓ هللا حَُكٖٔ حَُكٓ ٖٓ ْ٤لٔي حُ٘زٍٍٞٓ ٢
ًٝخٕ ًظخد ٍٓ ٍٞهللا حٌُٙ ١
هللا اُ ٠حُٔئٓ٘ : ٖ٤إ ٗـَ ٝؽ (حُطخثق) ٤ٛٝي٣ ٫ ٙؼ٠ي  ،أ٣ ٫ ١وطغٝ ٖٓٝ ،ؿي ٣لؼَ ٗ٤جخ
ٖٓ ًُي كبٗ٣ ٚـِي ٝطِ٘ع ػ٤خر ٚكبٕ طؼيًُ ٟي كبٗ٣ ٚئهٌ ك٤زِؾ ر ٚاُ ٠حُ٘زٓ ٢لٔي ٝإ ٌٛح أَٓ
حُ٘زٓ ٢لٔي ٍٓ ٍٞهللا.
ٝحُٞحهغ أٗ ْ٤ُ ٚك ٢حُٔٔؤُش أَٓحٍٝ ،حَ٣ ٫ َٓ٧طزٓ ٢طِوخ ً رز٤ض ٓؼٔ ٍٞك ٢حُٔٔخء ػِ ٠كٌحء
ٝحى ١حُطخثق ٫ٝ ،رؤٔٓ ٢٤١خء ٝؽ ٖٓ ٓ ٍٞ١خ ٣ـؤٍ ك ٚ٤حُٔخؿيٝ ٕٝطٔزق حُٔ٬ثٌش ،رَ
حُٔٔؤُش ك ٢ؿخ٣ش حُزٔخ١ش ،كخُٔطِٞد  ٞٛكٔخ٣ش أٍ ٝحُطخثق ٖٓ ح٫ػظيحء حُز٤جٝ ،٢كٔخ٣ش
حُيٍٝس حُز٤ج٤ش كٌٛ ٢ح حُٞحى ١حُـ٘ٗ ٢زخط٤خ ً ٝكٞ٤حٗ٤خ ٖٓ حُؼزغ ٝحُ٤ٜي حٌُ٣ ١وَ ريٍٝس ح.ٍٝ٧
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إ حُوَإٓ حٌَُ ْ٣هيّ هَحءس ًحص ىُ٫ش ك٣ ٖ٤و ٫ٝ :ٍٞطلٔيٝح ك ٢ح ٍٝ٧رؼي ا٬ٛكٜخٝ ،ك٢
آ٣ش أهَ ٫ٝ ٟطؼؼٞح ك ٢حٓ ٍٝ٧لٔي.ٖ٣
اٗ٘ٛ ٚخ  َ٤٘٣اُ ٠ح ٍٝ٧رـ ٞحُ٘ظَ ػٖ ٌٓخٜٗخ ٖٓ ٓئٓ٘ ٖ٤أِٓ ٝلي ،ٖ٣كخ٩كٔخٕ اُ٠
حٝ ٍٝ٧حؿذ حُٔئٖٓ ،أٓخ ٛيح٣ش حُوِن كٗ ٜٞؤٕ هللا ٓزلخٗٗ ُٞٝ ،ٚخء ٍري  ٖٓ ٖٓ٥ك٢
ح ًِْٜ ٍٝ٧ؿٔ٤ؼؤ ً أكؤٗض طٌَ ٙحُ٘خّ كظٌٞٗٞ٣ ٠ح ٓئٓ٘.ٖ٤
ٝك ٢اٗخٍس ٝحٟلش اُ ٠حُلٔخى حُز٤ج ٢حُٔيَٓ حٌُ ١طٔخٍٓ ٚحُ ّٞ٤حُو ٟٞحُؼٌَٔ٣ش حٌُزَ ٟك٢
حُؼخُْ ،كخء ص ح٣٥ش حٌَُٔ٣ش ًخُ٘ ٚػِ ٠حَُ٘ حُ٘ ١ٝٞحٌُٜ٣ ١يى حُؼخُْٝ :اًح طٓ ٠ُٞؼ ٠ك٢
ح٤ُ ٍٝ٧لٔي كٜ٤خ ِٜ٣ٝي حُلَع ٝحَُ٘ٔ ٝهللا ٣ ٫لذ حُلٔخى.
 ٫أٗي أريحً إٔ ًُ ٞخٕ ٍٓ ٍٞهللا ر٘٘٤خ حٌُُ ّٞ٤خٕ هي أػِٖ كٓ ّٞ٣ ًَ ٢لٔ٤ش ١ز٤ؼ٤ش ؿي٣يسٝ ،أٗخ
أؿِّ أًٗ ٚخٕ ٓخ٤ٟخ ً ُـؼَ ًَ ٓ٘خ١ن حُ٫ىٛخٍ حُلٞ٤حٗٝ ٢حُز٤ج٘ٓ ٢خ١ن ٓلٔ٤ش ،أ ٝأٍٟخ ً
كَحٓخًٌٛٝ ،ح رخُ٠زٓ ٢خ كوو ٚك ٢حُلٞح َٟحُؼ٬ػش حَُث٤ٔ٤ش ك ٢أٍ ٝحُلـخٌُٓ ،ش ٝحُٔي٘٣ش
ٝحُطخثق.
ُوي أٗـِ حُ٘ز ٢حٌَُٝ ٖٓ ْ٣ؿٜش ٗظَ ١ه ٍ٬ػَ٘ ٓ٘ٞحص ٖٓ حُلٌْ حَُٗ٤ي ٓٔـيحً ٝحكيحً
ٝػ٬ع ٓلٔ٤خص ١ز٤ؼ٤شٝ ،حُ ّٞ٤رؼي َٓ ٍٝأٍرؼش ػَ٘ هَٗخ ً كبٕ حُٔ٤خم حُطز٤ؼ ٢إٔ ٗ٘خٛي ك٢
حُؼخُْ حُ ٖٓ ّٞ٤حُٔلٔ٤خص حُطز٤ؼ٤ش ػ٬ػش أٟؼخف حُٔٔخؿي ك ٢ح ٌُٖٝ ،ٍٝ٧حُلو٤وش إٔ حُٔإًٓ
حٍطلؼض كٌٓ ًَ ٢خٕ ك ٢حٝ ،ٍٝ٧طًَض حُطز٤ؼش ُ٤لظَٜٓخ ؿ٘غ حُؼَٔحٕ ٝرطٖ حُزخ،ٕٞ١
ُٝي٘٣خ حُٓ ّٞ٤جخص آ٫ف حُٔٔخؿي ُ ْ٤ُ ٌُٖٝي٘٣خ آ ٫لٔ٤خص ر٤ج٤ش ٓظٞحٟؼش طظْ كٔخ٣ظٜخ ػِ٠
حٓظل٤خء ٣ٝظْ حكظَحٜٓخ رَ٘حٓش ٝرطٖٛٝ ،خ ٗلٖ أٛلخد حُٔ٘خرَ ٗؼـِ ػٖ طل َ٣ٞاٍحىط٘خ
حُز٤ج٤ش اُ٘ٓ ٠خٍ٣غ ك٤خس ٝػطخء ٓغ إٔ هطز٘خ  ٫طِحٍ ١خكلش رخُـ٠ذ ٝحُٜوذ ٔٓٝخٍٓش
حُٞػي ٝحُٞػ٤ي.
طٔخٓخ ً ًٔخ هخٍ اهزخٍ:
ٓ٘خثًَْ ػِض ك ًَ ٢كٔٓٝ ٢ـيًْ ٖٓ حُؼزخى هخُ٢
ٝؿِـِش حً٧حٕ رٌَ أٍ ٌُٖٝ ٝأٞٛ ٖ٣ص ٖٓ رٍ٬
ٝػ٘ي حُ٘خّ كِٔلش ٝكٌَ  ٌُٖٝأ ٖ٣طِو ٖ٤حُـِحُ٢؟
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َ٣طز ٢حُ٬ػ٘ق ػخىس رخْٓ حُِػ ْ٤حُٜ٘ي ١ؿخٗيٝ ،١ك ٢ح ّ٬ٓ٩رخْٓ ٛخرٛ َ٤خكذ حُٔوُٞش
حَُ٘٤ٜس ُجٖ رٔطض اُ٣ ٢يى ُظوظِ٘ٓ ٢خ أٗخ رزخٓ٣ ٢ي ١اُ٤ي ٧هظِي اٗ ٢أهخف هللا ٍد حُؼخُٔ،ٖ٤
ٝاًح هَأص طخٍ٣ن حٗ٧ز٤خء كخُلخ َٟىٓٝخ ً  ٞٛحْٓ حُٔٔ٤ق ػِ ٚ٤حُٔ ٌُٖٝ ،ّ٬هَحءس َٓ٣ؼش
َُٓخُش حُٜـَس حُ٘ز٣ٞش طـؼِي ػِ٣ ٠و ٖ٤رؤٕ ٍٓخُش حُ٘ز ٢حٌَُ ْ٣ك ٢حُ٬ػ٘ق أٟٝق ٖٓ ْٗٔ
حُٜ٘خٍ.
كٌٓ ٢ش ٝػِٓ ٠ي ٟػ٬ػش ػَ٘ ػخٓخ ً ًخٕ ٞ٣حؿ ٖٓ ٚه ٚٓٞأػظٛ ٠يٝى ٝطٌٌ٣ذ ٝهًٝ ،َٜخٗض
طلَٔ اُ ٚ٤أهزخٍ حُٜ٘يحء ٖٓ أٛلخر٣ ٚوظِ ٕٞك ٢حُؼٌحد ،أٞ٣ ٝحؿ ٕٜٞرئّ حُٔٞص ٗٝيط،ٚ
ك٤غ ٝحٍ ٟؿؼٔخٕ ٣خَٓ رٖ ٓخُي ٤ٔٓٝش ر٘ض ه٤خ ١ك ٢حُؼَٝ ،ٟحهظ٘وض ىٓؼظٓ َٟ٣ ٞٛٝ ٚخ
ُو ٚ٤هزخد رٖ حٍ٧ص ٝر ٍ٬رٖ ٍرخف ٝهي ه ٢كٜٔ٤خ حُؼٌحد ح٧هخى٣ي ٌُٚ٘ٝ ،ػِ ٠حَُؿْ ٖٓ ٌٛح
حُؼ٘خء ُْ ٣ ٌٖ٣لٌَ رخُطَ٣وش حُظ٣ ٢لٌَ رٜخ حُ ّٞ٤حُ٘زخد حُؼ ١ٍٞحُٔظ٘يى حٌُ٣ ١ؼظزَ إٔ حُٔظخُْ
 ٌٙٛطو ُٚٞحٗ٫ظوخّ ٖٓ ًَ ٗ٢ءٝ ،طز٤ق ُ ٖٓ ٚحُيٓخء ٓخ  ١َٝ٣ظٔؤ حُؼؤٍ.
ًخٕ أٛلخر٣ ٚوظِ ٕٞأٓخّ ػًٝ ٚ٤٘٤خٗض ىٓٞػ ٚطـخُذ ػِ٣ ٞٛٝ ٚ٤٘٤لي ْٛك ٢هز٣ٝ ،ٍْٛٞوٍٞ
ٛزَحً آٍ ٣خَٓ كبٕ ٓٞػيًْ حُـ٘ش.
ٝػِ ٠حَُؿْ ٖٓ أًٗ ٚخٕ ٓيؿـخ ً رخ٧رطخٍ كؼٖ  ٚ٘٤ٔ٣ػَٔ ٝػٖ ٔ٣خٍ ٙكِٔسٝ ،ر٣ ٖ٤ي ٚ٣أرٞ
ػز٤يس ِ١ٝلش ٝحُِرٝ َ٤ؿ ٖٓ َْٛ٤حُلَٓخٕ حُلٞحطيًٝ ،خٕ أَٓحً ٍٓٞٔ٤حً ُ ٞأٗ ٚأٓٝؤ اُ٤ُ ْٜ٤وظِٞح
ٖٓ ٣وق كٝ ٢ؿ ٚحَُٓخُشًٝ ،خٕ رخٌٓ٩خٕ إٔ ٣ ٖٓ ََٓ٣ـظخٍ أرخ ؿ٣ٝ َٜوظطق أرخ ُٜذ ٌَ٘٣ٝ
رؤرٓ ٢ل٤خٕ٣ ُْ ،لؼَ  ٌُٚ٘ٝحهظخٍ أَٓحً آهَ ..حهظخٍ إٔ َ٣كَ!! إٔ َ٣كَ ٗؼْ ٝ ،هطٍٝ٧ ٢
ٍك َ٤ك ٢حُٔ٘ش حُوخٓٔش ٖٓ ٓزؼؼ ٚك ٖ٤أٍَٓ حرٖ ػٔٝ ٚحر٘ظ َٜٙٛٝ ٚاُ ٠حُلز٘٣ ٚؤَٓ إٔ ٣ـي
كٜ٤خ ٌٓخٗخ َ ًً آٓ٘خ ً ٜ٣خؿَ اُ ،ٚ٤ػْ أٍَٓ ٓـٔٞػش أهَ ٟاُ ٠حُلز٘ش رؼي إٔ حٔ١ؤٕ حٛ٧لخد
كٜ٤خٝ ،ك ٢حَُٔس حُؼخُؼش كخ ٍٝر٘لٔ ٚأُٜـَس اُ ٠حُطخثقٝ ،ك ٖ٤أهلوض ٛـَس حُطخثق ريأ ٣يٍّ
أَٓ حُٜـَس اُ ٠حُلَ٤س ٌُٖٝ ،حُٔلخُٝش حَُحرؼش ًخٗض كٛ ٢ـَط ٚاُ ٠حُٔي٘٣ش  ٢ٛٝحُٜـَس حُظ٢
طٌِِض رخُ٘ـخف.
 ٫أٗي أريحً أًٗ ٚخٕ أهيٍ حُ٘خّ ػِٔٓ ٠خٍٓش كَد حُؼٜخرخص ػِ ٠هًَٝ ٖ٣خٕ هخىٍحً إٔ ٣لَ٤
ٜٗخٍ ْٛاُ ٠ؿلًٝ ْ٤خٕ ُي ٖٓ ٚ٣حُليحثٝ ٖ٤٤حُوزَحص ٓخ ٔ٣ظط٤غ إٔ ٣ٌ٣ن هَ ٖ٣أُٞحٕ حُٔٞص
ٝحُؼٌحد٣ ُْ ٌُٚ٘ٝ ،لؼَ ٝآػَ إٔ ٣وَؽ ٖٓ ٌٓش كخَٓحً ؿ َ٤ىحٍع ٝػِ ٠أُٜ٬١خ هخٍ ًِٔظٚ
حٍُٜٔ٘ٞس  :حُِ ْٜاٗي أكذ ر٬ى هللا اُ ٫ُٞٝ ٢إٔ أِٛي أهَؿ٘ٓ ٢ٗٞي ٓخ هَؿض.
ُْ  ٌٖ٣ؿزخٗخ ً  ٫ٝهٞحٍحًًٝ ،خٗٞح اًح كٔ ٢حُٝ ْ٤١ٞحكَٔص حُليم ٝؿلظض ح٧ػ٘خم ٣ظوٕٞ
رَٓ ٍٞهللا ك ٌٕٞ٣ ٬أكي أهَد اُ ٠حُؼيًٝ ،ٚ٘ٓ ٝخٕ أًؼَ حُ٘خّ ٣و٘٤خ ً رخ٧ؿًَٝ ،خٕ ٢ِٜ٣
٬ٛس ٓٞىع ٌُٚ٘ٝ ،ػًُِ ٠ي ًِ ٚحهظخٍ إٔ ٜ٣خؿَ َٓحً ك ٢حُِ ٖٓ ،َ٤هٞهش ك ٢ىحٍ أر ٢رٌَ
٣ٝؤ ١ٝرؼيٛخ ٓوظزجخ ً اُ ٠ؿخٍ ػ ٍٞػ٬ػش أ٣خّ ٣ظـ٘ذ حُٔٞحؿٜش ٓغ هٍَ ٖ٣ؿخء إٔ  ٫طَحم هطَس
ىّ.
إ ًُي ًِ٣ ُْ ٚلَ رٝ ٚ٘٤رٍٓ ٖ٤خُظ ٚك ٢حُـٜخى  ّٞ٣أٛزق ىُٝش ِٓٝطخٗخًٝ ،أٛزق ِٓظِٓخ ً
أه٬ه٤خ ً رلٔخ٣ش حُ٘خّ ٞٓٝحؿٜش أػيحء حُٔي٘٣ش ٌُٚ٘ٝ ،أٍحى إٔ ٣وُِ٘ ٍٞخّ:
ٟٝٝغ حُ٘ي ٟكٟٞٓ ٢غ حُٔ٤ق رخُؼًِٟٞ َ٠ٓ ٠غ حُٔ٤ق كٟٞٓ ٢غ حُ٘يٟ
رو ٢إٔ ٗظٔخءٍ ٓ َٛظزِؾ  ٌٙٛحٌُِٔخص ٓزِـٜخ ك ٢هِٞد ٓلز ٚ٤ك٤يًٍٓ ٕٞؼ٘ ٠إٔ  ٌٕٞ٣حُ٘ز٢
حٌَُ ْ٣آخّ حُ٬ػ٘ق ٍٝحثي ،ٙأّ إٔ كَ٣وخ ً ٓ٘٘٤ٓ ْٜظَ ٕٝاُ٘٤خ رخَُ٣ذ٤ٓٝ ،ؼظزَٛٝ ٕٝل٠ِٛ ٚ
هللا ػِ ِْٓٝ ٚ٤رخُ٬ػ٘ق ُٗٞخ ً ٖٓ حُظٌَ٘ ُظخٍ٣ن حُزؤّ ك ٢ك٤خط ٚحُلخكِش رخُـٜخى؟
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أٓخ ٛـَس حُ٘زٓ ٢لٔي كِْ طٌٖ ٛـَس ٝحكيس ُوي كخ ٖٓ ٍٝهزَ حُٜـَس اُ ٠حُلز٘ش ٝأٍَٓ
أٛلخر ٚاُٜ٤خٝ ،طَىى َٓحٍحً ك ٢حطوخً هَحٍ ٙإٔ ٜٓ ٌٕٞ٣خؿَ ٙاُ ٠ؿ َ٤أٍ ٝحُؼَد.
حُٜـَس حُؼخٗ٤ش حُظ ْٛ ٢رٜخ حُ٘ز ٢حًٌَُ ْ٣خٗض اُ ٠حُطخثق  ٌُٖٝأ َٛحُطخثق ًٌرٝ ٙٞأهَؿٙٞ
ٝكخٍرٝٝ ٙٞؿي ٗلٔٝ ٚك٤يحً َٗ٣يحً ػ٘ي هَٕ حُؼؼخُذ.
ٝحُٜـَس حُؼخُؼش حُظ ٢كخُٜٝخ ًخٗض اُ ٠حُلَ٤س ك٤غ ٓ٠خٍد ر٘٤ٗ ٢زخٕ ٖٓ حُٔ٘خًٍس ٝرؼي
ط٘خ ٍٝػٔ٤ن ٓغ ٛخٗت رٖ هزٜ٤ش ٝحُٔلَٝم رٖ ػَٔٝ ٝحُٔؼ٘ ٠رٖ كخٍػش حُ٘٤زخٗ ٢هٍَ حُ٘ز٢
طـٝ َ٤٤ؿٜظ ٚػٖ حُلَ٤سٝ ،حُظو ٠رؼي ًُي رخَُػ َ٤ح ٖٓ ٍٝ٧أ َٛحُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس حٌٍُ ٖ٣أٝح كٚ٤
حُز٘خثَ حُٔٞػٞىس ك ٢طخٍ٣ن حٗ٧ز٤خء ٝأٗ ٚحَُٓ ٍٞحُوخطْ حٌُ٣ ١ـٔؼ ْٜػِ ٚ٤هللا رؼي ٗظخص
ٝكَٝد ٝكظٖ حٓظَٔص أًؼَ ٖٓ ٓخثش ػخّ.
حٗظَٜص ٛـَس حُ٘زٓ ٢لٔي  ُْٝط٘ظٛ َٜـَس حُٔ٤ي حُٔٔ٤ق ُْٝ ،طٌَّ ًبكي ٟػـخثزٌُ٘٘ٝ ،ٚخ
ٓؼ٘٘ٛ ٕٞ٤خ ك ٢حُ٘خّ حَُ٘٣ق رخُلي٣غ ػٖ ٛـَط ،ٚكوي أٗخٍ اُٜ٤خ حُوَإٓ حٌَُ ْ٣ك ٢ه ُٚٞطؼخُ٠
ٝؿؼِ٘خ حرٖ َٓٝ ْ٣أٓ ٚآ٣ش ٝآ٘٣ٝخٔٛخ اُ ٠رَرٞس ًحص هَحٍ ٓٝؼ.ٖ٤
 ٖٓٝحُٔئًي إٔ حُٔ٤يس حُؼٌٍحء َٓ ْ٣كٟٔ ٖ٤ض اُٜ٤خ ٝك٤يٛخ ح٥ط ٖٓ ٢هللا رـٍ َ٤ؿْ ٫ٝ
ىْٗ  ٫ٝهط٤جش ،كِٔظ ٚكخٗظزٌص رٌٓ ٚخٗخ ً ه٤ٜخًٝ ،حٌُٔخٕ حُو ٞٛ ٢ٜروؼش رؼ٤يس ك ٢حٍٝ٧
أٍحىص إٔ طِْٔ ر ٖٓ ٚرطٖ حُٜٞ٤ى حًٌُ ٖ٣خٗٞح ٤ٌ٣ي٤ُِٔ ٕٝي حُٔٔ٤ق ُوظِ ٚهزَ إٔ ٘٣ظي ػٞىٙ
٣ٝزَ٘ رَٓخُظ.ٚ
أٛ ٖ٣خؿَص َْٓ٣؟ حُظلٔ٣ َ٤ي ٍٝك ٍٞظخ َٛح٣٥ش حٌَُٔ٣شٝ :ؿؼِ٘خ حرٖ َٓٝ ْ٣أٓ ٚآ٣ش ٝآ٘٣ٝخٔٛخ
اُٞ٣ٍ ٠س ًحص هَحٍ ٓٝؼ ،ٖ٤طوٍٝ ٍٞح٣ش اٜٗخ ًٛزض ر ٚاُٝ َٜٓ ٠طو ٍٞح٧هَ ٟاٜٗخ ًٛزض رٚ
اُ ٠حَُِٓش رؤٍ ٝكِٔط ،ٖ٤أٓخ حَُٝح٣ش حُؼخُؼش كوي أٍٝىٛخ ٓؼ٤ي رٖ ؿزٗٝ َ٤وِٜخ ٓخُي ك ٢حُٔ١ٞؤ
ٝحرٖ ػٔخًَ ك ٢طخٍ٣ن ىٓ٘ن ٞٛٝ ،إٔ حَُرٞس حًٌٍُٔٞس ك ٢حُوَإٓ حٌٍَُ ٢ٛ ْ٣رٞس ىٓ٘ن،
ٍ ٢ٛٝرٞس ًٔخ ٣و ٍٞحرٖ ػزخّ ػِٔٓ ٠خكش ٓ ٖٓ ٖ٤ِ٤ؿَر ٢ىٓ٘ن ػ٘ي ؿزَ ٣وخٍ ُ ٚحَُ٘٤د.
اٜٗخ ىٓ٘ن! ٜٓخؿَ ٙكً ٖ٤خٕ ١لٞٓٝ ً٬ػي ٙك٣ ٖ٤ؼٞى ًٗ ً٬ٜز٤خ ً ٣ٝزَ٘ حُؼخُْ رَٓخُظ ٚحُزخه٤ش،
طٔخٓخ ً ًٔخ ٝػي حُ٘ز ٢حٌَُٝ ْ٣حٌُٗ ١لٔ ٢ر٤يٗٞ٣ ٙي إٔ  ٍِ٘٣ك ٌْ٤حُٔٔ٤ق ػ ٠ٔ٤رٖ َٓ ْ٣ػِ٠
حُٔ٘خٍس حُز٠٤خء َٗه ٢ىٓ٘ن ٣ظٜخى ٟرَٜٝٓ ٖ٤ىطٖ٤
اٜٗخ ػو٤يس ًَ ِْٓٔ ك ٢حٔ٤ُٝ ٍٝ٧ض كو ٢حػظوخى أ َٛحُو٣َٔ٤ش أ ٝحُوزخهز٤ش أ ٝحُـٍٞس أ ٝرخد
َٗه ،٢اٗ٤ٍٛ ٚي ًزُِ٘ َ٤خّ حَُ٘٣ق إٔ  ٌٕٞ٣حُٔ٤ي حُٔٔ٤ق كخَٟحً ك ٢طـِ٤خط ٚكٟٔ ٢خثَ
أ َٛحُ٘خّ ٝآٓخُٜخ ٝأٓخٜٗ٤خ.
ُٔخًح ٜ٣خؿَ حٗ٫ز٤خء؟؟ أُٓ ٖٓ ْ٤وَ٣ش حُويٍ إٔ حَُؿَ حٌُ ١ؿخء ه ٚٓٞرٔـي حُيٗ٤خ ٝك ُٞح٧ري
٣ـي ٗلًٔ ٚحص ٓٔخء َٜ٣د ٖٓ هٞهش ك ٢ىحٍ أر ٢رٌَ  ،ػْ ٣ظَِٔ ُٞحًحً ػٍِ ٠إ ّٝأٛخرؼٚ
َٗ٘ص ك ٢ؿَ٣يس حُؼٍٞس حُٔ٣ٍٞش 2008 / 12/ 26
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٣ٝظـ ٚػٌْ ٓخ ًخٗٞح َٛ٣ي٤ُ ٕٝؤ ١ٝاُ ٠ؿخٍ ػ ٍٞك ٢رطٖ حُٜلَحء  ٫كَٛش ُي٘٤ُ ٚ٣زْ
رز٘ض ٗلش ٛخٓظخ ً ك ٢رطٖ ؿخٍ ِْٔ٤ُ ٙرؼ٘وٍٝٝ ٚك ٖٓ ٚرطٖ كَحّ حٓ٩ط ٖٓ َ٤ؿ٘ٞى حٌُؼزش
ٓٝيٗش حُز٤ض حُلَحّ حٌُ٣ ُْ ٖ٣ـيٝح هَرش اُ ٠هللا أك ٖٓ َ٠اٍحهش ىٓ ٚك ٢حُزِي حُلَحّ!! ٍٝحكٞح
ًخُٔـخٗٔٓ ٖ٤ؼٌٍ٣ ٖ٣ٍٞػ ٕٞحُٜلَحء ؿ٤جش ًٛٝخرخ ً ُِزلغ ػٖ ٍؿَ ُْ  ْٔ٣أكيحً ٓ٘ ْٜرٔٞء
٣ ُْٝظِْ أكيحً ك ٢ىٍ ٫ٝ ْٛى٘٣خٍ ُْ ،طٌٖ كَ ْٜ٣ػِ ٚ٤ا ٫حٓظـخرش ُ٘يحء حٌُٜ٘ش حُـ ٖ٣ٍٞ٤ػِ٠
حُز٤ض حُلَحّ حٌَُٝ٣ ُْ ٖ٣ح ك ٚ٤آ ٫ـيىحً ٞ١َٛهخ ً ٣ ٫ؼزؤ رؼٞحرظ ْٜحُزخُ٤ش!!
هي ٗل ْٜرظٌِق ػُٔٔ َ٤خًح ٣طخٍى كَحّ حُي ٖ٣حُوَٗ ٢هطخ ٓلٔي ٌُٖٝ ،حٗ٧ي ػـزخ ً ٖٓ ًُي
ٓ ٞٛطخٍىطُِ ْٜلظ ٠حُ٘خ ١َٛحٌُ ٌٖ٣ ُْ ١آٌٗحى ا ٫أؿ٘٤ش ىحكجش ؿ٘ض رٜخ ٗلش حُل٤خسٝ ،ر٘خٍس
ٖٓ أَٓ ؿَص ػِ ٠أُٔ٘ش حُٞؿٞىٓ ًَ ٌُٖٝ ،خ ؿخء ٓغ حُلظ ٠حُ٘خ ٖٓ ١َٛػـخثذ ٓٝغ أٓٚ
حُؼٌٍحء ُْ ٘٣لغ ُ ٖٓ ٚؿ٠زش حٍٛ٩خد حُي ٢٘٣حُٜٞ٤ى ١حٌُ١ ١خٍى ٙرٔٞ٤ف ٜٓوُٞش ُجٔ٤ش
ط٘ظخم اُ ٠ىٓ ٞٛٝ ،ٚرَػْ كَف رَ١ء ٝٝؿي كظ ٠حُٔـخٍس ٗلَٜٔ٣ ٚد ك ٢كـَ أٓ ٚرٖ٤
ٓـخٍحص ط٘ظ ٢ٜر ٚاٍُ ٠رٞس ًحص هَحٍ ٓٝؼ.ٖ٤
ُٔخًح ٜ٣خؿَ حٗ٧ز٤خء؟ ٤ِ١ ْٜٗ٧ؼش حُٔـيى ٖ٣ك ٢ح٤ُٝ ٍٝ٧ؼِْ حٌُٜ٘٣ ٖ٣ـ ٕٞػِ ٠هطخ ْٛإٔ
َٓٔ٤س حُظ٘ ُٖ َ٣ٞطٌ ٕٞػِ ٠حُزٔ ٢حُلَٔحء ٝحُلَٕ حُٞػَ٤س ،إ طـ َ٤٤حُٔؤُٞف أٗي ٖٓ َٟد
حُٔٞ٤ف ًَٝ ،طـي٣ي ك ٢حٞ٤ٓ ٍٝ٧حؿ ٖٓ ٚهزَ كَحّ حٓ٩ط َ٤رخُـ٠ذ ح٧كَٔ حُٔخكن.
ٖٓ ٜ٣يم ٜ٘ٓ َٟ٣ ٞٛٝي حُطٞكخٕ حُزَ٘ ١حُٜخثؾ حُٜخثَ حُوخىّ ٖٓ أًٍخٕ حُؼخُْ حٍ٧رغ اُ٠
ٌٓشٌ٣ٝ ِِٕٜٞ٣ ،زَ٣ٝ ٕٝوزِ ٕٞطَحد ٌٓش٣ٝ ،ـِٔ ٚٗٞرٔيحٓؼٝ ْٜأٗٞحه٣ٝ ،ْٜـظِٔ ٕٞرٔخثٜخ
َٜ١حً ٣ٝؤهٌ ٕٝرٔؼخُٜٔخ ٗٔخ ً ٟٔٝخًٜ٣ ٖٓ ،يم إٔ حَُؿَ حٌُ ١ؿخء ه ٚٓٞرٌٜح حُٔـي ٝأ٣وع
حْٓ هَ٣ظ ْٜحُٜخثٔش ك ٢حُٜلَحء ُظٌٓ ٕٞزلش كذ ٝهيّ ػِ ٠أُٔ٘ش حُؼخُٜٔ٣ ٖٓ !!ٖ٤يم أٗٚ
ٝؿي ٗلٔ٣َ١ ٚيحً َٗ٣يحً ٖٓ ٓي٘٣ظ٣ ٚطخٍى ٙه ّٞهٔخس ؿ٠خد َ٠٣ر ٕٞرظزخ ٓٞ٤ك ْٜك ٢أػَ
ٝؿٛ ٜٚخطل ٖ٤ؿخٟز ٖ٤رخْٓ حَُد؟؟
ٖٓ ٜ٣يم إٔ حَُؿَ حٌُ ١ؿؼَ ٖٓ كِٔطٓ ٖ٤ي٘٣ش هللا ،طًٌَ ٓغ حُطٝ َٜحُ٘زخُش ٝحُويحٓش،
ٝأٍَٓ ٤ٟخء ح ٍٝ٧حُٔويٓش ك ٢حُيٗ٤خ ُ٤زيأ حُؼخُْ رظخٍ٣ن ٓ٬٤ىٝ ٙط٘ظ ٢ٜحُيٗ٤خ ػ٘ي آػخٍ هطخ،ٙ
ٖٓ ٜ٣يم إٔ ٌٛح حُؼٔ٬م حُٜخثَ ٝؿي ٗلٔ٣َٗ ٚيحً ٣َ١يحً ر ٖ٤ؿزخٍ كِٔط ،ٖ٤ػْ ٝؿي ٗلٔ٣ ٚوخى
ٓٞػوخ ً اُ ٠ه٘زش حُِٜذ ُ٤ؼِن رٝ ُٚ ٖ٤هخطَ ،ك ٢اٍحىس ََٗ٣س هٌٍس ٜٗ٩خء أٓطٍٞطٓ ٚغ حُوظِش
ٝحُزِطـ٤ش ٝحُلؼخُش ؟
اٗ٘خ ٗوَأ حُلٌخ٣ش ٖٓ كِٜٜخ ح٧هٗ ،َ٤وَإٔ٣ ْٛٝ ْٛظِئٓ ٕٝـيحً  ٌٕٞ٘ٔ٣ٝك ٢حُٔ٠خثٌَُ٘٘ٝ ،خ
هَ إٔ ٗ٘ظز ٚاُ٣ ْٛٝ ْٜ٤لَٓ ٕٝطخٍى ٖ٣كِػ ٖ٤رؤٍٝحكٞ٤ٓ ٖٓ ْٜف ١خث٘ش ١خُٔخ هؼوؼض رخْٓ
حَُد ٝحٗظ٘ض ػِ ٠أػزخؽ حُو ٍٞ٤اٍٟخء  َٓ٧اُ ٚؿخٟذ كوٞى ٣يكؼ ْٜىٓٝخ ً ر٤ٛٞظ ٚك ٢هظَ
ًَ ٞ١َٛم ٓخٍم.
ً
ً
 ٫أكي ػزَ ػٖ ٌٛح حُٔؼ٘ ٠حُيه٤ن أرِؾ ٖٓ ػِ ٢ػِص ر٤ـٞك٤ظٖ ك ٖ٤ػوي ك ٬ٜهخٛخ رؼ٘ٞحٕ:
حَُٜح١وش ٝح٧طزخعٝ ،هخٍ ٓزخَٗس :حَُٜح١وش  ْٛحُٔئٓ٘ ٕٞكوخ ً  ْٜٗ٧ىكؼٞح ػٖٔ ٓخ ٣ئٓ٘ ٕٞر،ٚ
ٝح٧طزخع  ْٛأهٔخع حُوَ٣ ٍٞىىٓ ٕٝخ ٣ ٫لو.ٕٜٞ
أؿ٘٤ش حُٜـَس ِ١غ حُزيٍ ػِ٘٤خ ٓٝخ ٍحكوٜخ ٖٓ رٜـش ٝكَف ًخٗض ك ٢ؿخٗذ ٝحكي ٖٓ حُٜٔ٘ي،
 ٌُٖٝحُٜٔ٘ي حُؼخًٗ ٢خٕ ٣ـِ ٢ربػٛ ٕ٬خٍّ رخْٓ حَُد إٔ ٓخثش ٍأّ ٖٓ ح٩رَ ٓظيكغ رخْٓ
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حَُد ُٖٔ ٣ؤط ٢رَأّ ٌٛح حُٞ١َٜم حُ٠خٍ حُٔٔٔٓ ٠لٔي ك٤خ ً أ٤ٓ ٝظخًٝ ،إٔ ًُي ًِ٤ٓ ٚظْ كيحء
ُٞؿ ٚحٌُؼزش حُٔؼظٔش!!
أؿ٘٤ش حُٔٔ٤ق حُظٔٓ ٢ؼٜخ ٍٛزخٕ حُٔـٝ ّٞرَ٘ٝح رٜخ ٓغ ٗـٔش حُلـَ ًخٗض ؿِءحً ٝحكيحً ٖٓ
حُٜٔ٘يٝ ،ك ٢حُطَف ح٥هَ ًٓ٘ ٚخٕ هطخد ؿ٠ذ أكَٔ ٣ؼٜق رَإ ّٝحٌُٜ٘ش ٘٣ٝلٌ
ٓٞ٤ك ٖٓ ْٜأؿَ حُو١ ٖٓ ٙ٬لَ حُ٘خَٛس حُـخُذ ُِٔظخػذ ٞٛٝ ،ؿ٠ذ ٓ٤ظَ ٬٣كن حُلظ٠
حُ٘خٗ ٖٓ ١َٛخى اُٗ ٠خى اُ ٠إٔ طٜ٘ذ ُ ٚه٘زش حُِٜذٝ ،ك٣ ٖ٤ظَىى ر ْ١٬٤كِٛ ٢ذ
ً
حُٔٔ٤ق ٣ٝو ُْٜ ٍٞهٌ ٙٝأٗظْ ٝحِٛز ُْ ٢٘ٗ٧ ٙٞأؿي ُ ٚػِش!! ٜ٣ظخؽ حُئٛخء ٖٓ حُ٘خّ ىكخػخ ػٖ
حُي٣ٝ ٖ٣طخُز ٕٞر ْ١٬٤رخُؼَٔ ربٍحىس حُ٘خًٓٔ ّٞخ َٗكٜخ حٌُٜ٘ش حُٔوِٓٝ ٕٜٞخ حٕ ىكغ
ر ْ١٬٤حُٔٔ٤ق ُِٜٞ٤ى ُِٜ٤ز ٙٞكظ ٠حهٌ ٙحُـ٘ي ٝؿٔؼٞح ًَ حٌُظ٤زش ك ،ُٚٞكوِؼٞح ػ٘٬ٓ ٚرٔٚ
ٝأُزٍٔ ٙٞىحء هَِٓ٣خًٟٝ ،لَٝح ٖٓ حُ٘ٞى اًِ ً٬٤ػِ ٌَٗ ٠طخؽ ٟٝٝؼ ٙٞػٍِ ٠أٓٝ ،ٚهٜزش
ك .ٚ٘٤ٔ٣ ٢ػْ أهٌٝح ِٜ٣أ ٕٝر٣ٝ ٚزٜو ٕٞػَِ٠٣ٝ ٚ٤ر ٚٗٞػٍِ ٠أٓ .ٚػْ أُزٔ ٙٞػ٤خرٞ٠ٓٝ ٚح رٚ
ُِٜ٤ذ.
رؼي ُِ٤ش ِ٣ٞ١ش هخٓ٤ش ك ٢حُزٔظخٕ ٝأٓخّ ك٘خٕ ٝه٤خكخٛ ّٞ٣ٝ ،ؼذ أٓخّ ر ْ١٬٤حُٞحُ٢
َٝ٤ٛٝىّ حُِٔيٝ ،رؼي حُلٌْ رخُِٜذ هَؽ حُٔٔ٤ق كخٓ٤ِٛ ً٬ز ٚك٣َ١ ٢و ٚاُ ٠حُـِـؼشً .خٕ
حُطَ٣ن ٝػَحً ٤ٟوخ ً ِٓ٤جخ ً رخ٧كـخٍ ٝحُللَ .كَٔ حُ٤ِٜذ ػًِ ٠ظق ِٓٔم ٖٓ ٓ٤خ ١حُـ٬ىٖ٣
ٝظ٠٤ِٓ َٜء رخُـَٝف ٝحٌُيٓخص٤٠ُٝ .ن حُطَ٣ن ٝطؼذ حُـٔي ٝٝهِ حُـَٝف ٓو ٢حُٔٔ٤ق
ر٤ِٜز ٚػِ ٠أكـخٍ حُطَ٣ن ػيس َٓحص.
٣َ١ن حُـِـؼش ٓ٤ظَ ٓللٍٞحً كً ٢حًَس حٓٝ ْٓ٧غ أٗٓ ْٜخ هظِٓٝ ٙٞخ ِٛزٗ ٌُٖٝ ٙٞز،ُْٜ ٚ
ٜ٘ٓ ٌُٖٝي حُ٘خكغ حُؼطٞف حُٔٔظِت ٍكٔش ٝكزخ ً حٌُ٣ ١يكؼ ٚؿ٘ٞى هٔخس رؤَٓ حُ٘خٓ ّٞحُٔٔخ١ٝ
ٓ٤زو ٠كً ٢حًَس ح٧ؿ٤خٍ ر٤خٗخ ً ُٔخ ٘٣زـ ٢إٔ ٣يكؼ ٚحُٔـيى ٕٝكٞ٘ٓ ٢حٍحُظـ.َ٤٤
ًخٕ ٘ٛخى ًلخف ٝ ،َ٣ٞ١ىٍد آ٣َ١ٝ ّ٫ن ؿِـؼش ٝؿخٍ ػٝٝ ٍٞػ٤وش كٜخٍ ظخُْ ٓؼِوش ك٢
ؿٞف حٌُؼزش هَ إٔ ططَ كظ٤خص حُٔي٘٣ش رٞؿ ٖٜٛٞحُزَ٣جش حُٜخىهش ٣ٝـ٘ ٖ٤أٗ٘ٞىس حُؼخُْ:
ٖٓ ػ٘٤خص حُٞىحع
ِ١غ حُزيٍ ػِ٘٤خ
ٓخ ىػخ هلل ىحع
ٝؿذ حٌَُ٘ ػِ٘٤خ
أٜ٣خ حُٔزؼٞع ك٘٤خ ؿجض رخ َٓ٧حُٔطخع
ؿجض َٗكض حُٔي٘٣ش َٓكزخ ً ٣خ ه َ٤ىحع
أُق ىٍّ كٍٓ ٢خُش حُظـي٣ي طويٓ ٚىٓ٘ن كٛ ٢ـَس ٓلٔي ٛٝـَس حُٔٔ٤ق ٢ٛٝ ،كو٤وش َ٘٣كٜخ
ػِْ ٓ٣ٍٞخ ر٘ـٔظ ٚ٤حُوَ٠حٝطٗ :ٖ٤ـٔش ُٔلٔي ٗٝـٔش ُِٔٔ٤ق.
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حَُٓ ٍٞػخٗوخ ً
كان ٌحمل على عاتقٌه هموم العالم ولكنه أٌضا ً كان ٌعرف الجوى والنوى والسهاد والسهر،
وكان ٌتحدث إلى زوجاته كعاشق من الطراز الدافئ ،وقد تحدثت العرب عن حبه لزوجاته
الطاهرات ،وكان فً الواقق ٌيكد لل الحب الححل سراً وجهراً.

وكانت حياتو  ـع أزواجو على غاية ما ترذبيو النساء من الود واغبب ،على الرغم من
نبومو ومسؤولياتو الكبَتة اليت يفًتض أف تأخذ عليو سائر شؤونو.
واشتهر حبو ػبدهبة حىت كاف حديث الرواة ،حيث كانت خدهبة تدرؾ بثاقب نظرىا
حجم رسالة النيب الكرًن ،ومن اللحظة األوىل إلرىاص الوحي قالت لو كلمتها اػبالدة :كبل واهلل
ال ىبزيك اهلل أبداً إنك لتحمل الكل وتنصر اؼبظلوـ وتعُت على نوائب الدىر.
وحُت فرض عليو اؼبشركوف اغبصار يف شعب أيب طالب كانت خدهبة إىل يبينو يف
اغبصار ،وذاقت معو النوى والعناء ،ورؽ عظمها وربطت على بطنها اغبجز واغبجزين ،وحُت
رفع اغبصار بعد عامُت ونصف كاف الوىن قد أخذ منها كل مأخذ ،وودعت اغبياة يف يوـ
مشهود ردبا كاف أقسى األياـ يف حياتو.
حزف رسوؿ اهلل على خدهبة حزناً شديداً حىت خشي عليو ،وقد أعلن العاـ كلو عاـ حزف
وأمل ،وعزؼ عن النساء كلهن ،ومل يكتب لو بعد ذلك الزواج إال بعد أف أصبح يف اؼبدينة.
وقد عاشت خدهبة يف ضمَته حكاية حب مقدس طهور يشتاقها وتشتاقو ،وعلى الرغم
من فارؽ السن البُت بينهما فإف سهاد قلبو مل يعرؼ الرقاد وظل يتحدث بطهر وتوؽ عن القلب
الذي احتضنو يف بداية مشروعو الرسايل ،وحىت بعد رحيلها بسنوات طويلة كاف وبسن إىل
صديقاهتا ويردد ذكراىا ،ووبسن يف أرحامها ،وكاف يصرح بذلك لكل أحد ،ومل يكتمو حىت أماـ
عائشة اليت كانت أيضاً حبو وشوقو وشبرة فؤاده ،وحُت عرضت هبا ذات يوـ قائلة ما تذكر من
عجوز من عجائز قريش ىلكت يف الدىر أبدلك اهلل خَتاً منها قاؿ حبزـ على الفور :كبل واهلل!!
ما أبدلٍت اهلل خَتاً منها ،آمنت يب حُت كفر يب الناس وصدقتٍت حُت كذبٍت الناس وواستٍت دباؽبا
ورزقٍت اهلل منها الولد دوف سواىا!!
كاف من العسَت أف ينسى ،وكيف لو أف ينسى حبو الكبَت ،وشريكة كفاحو ودربو ،ويف
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يوـ الفتح األعظم دخل النيب الكرًن أرض مكة اؼبكرمة ،ظافراً مكلبلً بالغار ،ربف بو األبطاؿ
من كل وجو ،وتعلقت بو أبصار الناس ،لقد اكتمل انتصاره واآلف سيأوي إىل مكاف ما يف مكة
ليكتب مشهد العامل اعبديد بعد سقوط الوثنية وقياـ التوحيد ،وأقبل عليو الرجاؿ من كل وجو
يقدموف لو اؼبطارؼ واغبشايا ويفرشوف لو البسط اغبمراء لينزؿ يف قصورىم ونواديهم ،ولكنو كاف
مدىشاً وعجيباً !! لقد عاؼ ذلك كلو ،وأعرض عن مشاىدىم وزخارفهم وبدأ يفكر يف اختيار
قبة نصره ،ويا ؽبا من أرض سعيدة تلك اليت ستنصب فيها قبة نصره ،وحُت طاؼ باؼبشاىد
اؼبقدسة من الركن واؼبقاـ واغبطيم واؼبلتزـ ،والشادرواف واؼبيزاب وزمزـ والصفا واؼبروة وجبل النور
اغرورقت عيناه باؼبدامع ،ورآه الناس يضرب آباط راحلتو ويسَت مشاؿ البيت ميبلً أو بعض ميل،
وىناؾ عند حجارة سود يف مقربة اغبجوف أمر أف تنصب خيمة انتصاره إنو قرب خدهبة!!!
أراد أف يقوؿ للعامل إهنا كانت شريكة كفاحي ومن حقها اليوـ أف تكوف شريكة قباحي،
إهنا شريكة الصرب ومن حقها أف تكوف شريكة النصر ،وكتب دبدامعو رسالة للعامل عند مقربة
اغبجوف :ىنا ترقد اغببيبة اليت جعلت عناء روحي ربيعاً ال يذبل ،إهنا حكاية اغبب الذي أشرؽ
يف األرض وأينع يف السماء.
كاف عسَتاً أف يستأنف حباً جديداً بعد عائشة ،ولكنو كاف بشراً ،وأمضى يف النوى
واألسى أكثر من ألف يوـ ،ال تفارؽ ذكرى خدهبة ضياء عينيو ،حىت جرب حباً جديداً يف فتاة
واعدة موىوبة منحتو حبها وشباهبا فبادؽبا حبو وؾبده ،كانت ىذه الفتاة اؽبائلة عائشة بنت أيب
بكر.
مل تكن من ذلك النوع الذي يستسلم إلرادة الرجل ،وكاف مدىشاً أف سبتلك التمرد حىت
على رسوؿ اهلل ،ومراراً بادلتو حبها وشوقها ،حُت ربظى بوصالو ،ولكنها كانت تطلق غضبها
وانفعاالهتا حُت كاف ينشغل عنها ،وعلى الرغم من أهنا تعلم مكانو يف رسالة النبوة ولكنها كانت
تتصرؼ كامرأة ،وتطالبو أف يبنحها حقها كامرأة ،ومراراً قالت لو بغضب" أنت الذي يزعم الناس
أنك رسوؿ اهلل؟؟؟ وكاف هبيبها حبناف :أيف شك أنت من ىذا يا أـ عبد اهلل!!
وكفتاة ثائرة كانت تطلق زفرة غضبها حُت تشعر أف أنوثتها يف امتحاف ،وكانت سبارس
الغضب واؽبجراف والصدود كما تفعل كل فتاة تناضل من أجل فؤاد زوجها ،وكاف ينظر حبناف إىل
عاطفتها اؼبشبوبة ووباوؿ أف يرتق جراحها ،وال بأس أف أىديك ىنا ىذه األبيات اللطيفة اليت
نظمتها ؼبوقف فريد رواه عنها اإلماـ أضبد بن حنبل واإلماـ الًتمذي:
عن النعماف بن بشَت قاؿ :استأذف أبو بكر على النيب صلى اهلل عليو وسلم فإذا عائشة
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ترفع صوهتا عليو ،فقاؿ :يا بنت فبلنة ترفعُت صوتك على رسوؿ اهلل؟ فحاؿ النيب بينو وبينها ،مث
خرج أبو بكر فجعل النيب يًتضاىا وقاؿ (( :ألم تريني حلت بين الرجل وبينك؟ )) مث استأذف
أبو بكر مرة أخرى فسمع تضاحكهما فقاؿ :أشركاين يف سلمكما كما أشركتماين يف حربكما.
ويف رواية أخرى للًتمذي :عن عائشة أنو جرى بينها وبُت النيب الكرًن كبلـ وخصاـ حىت
أدخبل بينهما أبا بكر حكماً ،واستشهده ،فقاؿ ؽبا النيب  يا عائشة تكلمُت أو أتكلم،
فقالت بل تكلم أنت وال تقل إال حقاً ،ويف رواية قالت :اتق اهلل يا رسوؿ اهلل وال تقل إال حقاً،
وقد أغضب ذلك أبا بكر حىت ىم بضرهبا فجعلت ربتمي بظهر النيب الكرًن من غضب أبيها،
وما زاؿ بو يهدئو حىت خرج ،فقاؿ ؽبا النيب حُت خرج :كيف رأيتٍت أنقذتك من الرجل؟ ..مث
دخل أبو بكر عليهما بعد أياـ فوجدنبا قد اصطلحا فقاؿ ؽبما :أدخبلين يف سلمكما كما
أدخلتماين يف حربكما.
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حَُِٔٔٔ
ك ٢حُٔٔ٘ ِي حُٔٞػَّن
ِ

ٍ ٟٝحٓ٩خ ُّ أكٔ ُي رُٖ
ك٘زَ
ِ
ػٖ أ ُ َِّٓ٘خ ػخث٘شَ حُٜي٣وش

ْ
هخُض  ًَُّٝهَٜ ُِ ٞخ َك ِو ْ٤وَش

ُ
حٌُّ٬
ُِ٘ز ٢ك٢
أًؼَص
ِّ
ِ
ُ
َٛٝص رؼ ُي ًَِّٔخ ىػخٗ٢

هِ ٜخّ
 ٫ر َّي ك ٢حُِٝحؽ ٖٓ
َ
أَػَُ ْٟ
ض كظ٣َ ُْ ٠ؼُي َ٣حٗ٢

ٛٝخٍ ٣يػ ٢ٗٞػِ ٠حٓظؼطخف

ُ
ُِٔ٠خف
ًخُظٖ٘٣ٞ
َٛٝص
ِ
ِ

ٝحُ٘زٛ ٢خر َُ
١ٝخٍ ٛـَ١
ُّ
َ

ٜ٣ل ُُٚ ٞهِزٌ٣ ٫ٝ ٢خر َُ

كوخٍ ٓ ً٬ٜأ َّّ ػز ِي هللا

هٜخّ ٝح٢ٛ
حُُ ِٜق هٌ ٤ءَ ٖٓ
ٍ

ٗو ٌُٕٞ٣ ٚكٌٔخ
 ٫ر َّي ٖٓ
ٍ

ٗ٬ً ٠َٟ٣خ كٌُِِٔٓ٣ٝ ٚخ

كوخٍ  َٛطَٓ َٖ٤ٟخ ٣وُ ٢٠ػ ََْٔ

ْ
هخُض ٓؼخ ًَ هللاِ رَ أٍ ٠ٟرخُويٍْ

كوخٍ  َٛأىػُٜ ٞخ ػؼٔخٗخ؟

هخُضٓٝ :خ ٣يٍٓ ٚ٣خًح ًخٗخ؟

كوخٍ ٗ َٛيػ ٞإً َػَِِّ٤خ؟

هخُض :أػ ًُ ٞإٔ طٌ َٕٞطوَّ٤خ

رٌَ ٣لَُّ حٌُِٔ٘ ْش؟
ك َٜأرٍ ٞ

هخُضَ َٗ :ؼ ْْ أرٓ ٌَُِّ ٢ؼْ ِ٠ش

ي٣ن
َ
كؤٍَٓ حُٔوظخ ٍُ ُِِ ّٜ

حُ٤٠ن
ّٞ٣
َ
طؼخٍ ٣خ ِٓ ًَ ٬
ِ

ٝؿِْ حُٜيُِّ ٣
ُِظلٌْ٤
ن
َ
ِ

ٝحُوْ٤ٜ
ًخُوْٜ
ٝؿِٔخ
ِ
ِ

حُ٘ز٣ ٢لٌٓ ٢خ كَٜ
ٝريأ
ُّ

ٓز٘٤خ ً
أٓزخد ًُيَ حُ َِّػَْ
َ

٤ٛخؽ
كوخٓض حُلظخسُ ك٢
ِ

هخثِشً :أ ْػ َِ ٝػٖ حُِّـخؽ

حُو٬
ن ِ
ٝهَْ ٞٛحرخ ً ٝحطَّ ِ
ٖ حُٜيُ ٣
ن ٓٔخ ٓٔؼخ
ك ُي َِ ٛ

ٝحٛل ََّ ُ ُٕٞحُٞؿ ِ ُٚ٘ٓ ٚكَ ِِػَخ

َُٝطَ َْ حُلظخسَ
رخُٖ٤ٔ٤
ِ

ٝهخٍ ٣خ هِِ٤شَ
حُ٤وٖ٤
ِ

ٞٛحرخ
ُٔؼُِ٣ ٚوخ ٍُ هَْ َ

أٌِ ٌ٣دُ حُٔوظخ ٍُ إ أؿخ َرخ

ْ َّْ َٛٝ
٣زطٖ رخُٜزْ َّ٤ش
إٔ
َ

كخطَّوَ ْ
ظ َٜحُّ٘ز ٢كْٔ َّ٤ش
ٌص
َ

حُ٘زَّ ٢
ًق ٛخك ِز ْٚ
ٝأٓٔيَ
ُّ

ٓٔظ٘لؼخ ً َ٣ؿ َٖ٤ِ ُ ُٙٞؿخٗز ْٚ

ُ
أهٔٔض رخهللِ ػِ٤يَ ؿخٛيح

ىػٜخ كبُٗ ٢
ً٘ض كٜ٤خ ٗخٛيح

ْ
حُوٜخّ ر٘٘٤خ
أَٓ
ٝحطَى ُ٘خ َ
ِ

ٗوُِٛ ِٚ ٤٠لخ ً طلضَ
ٓوق ر٤ظ٘خ
ِ

 ٍِْ٣ ُْٝر ٚاُ ٠إٔ هَؿخ

ُ
هزَ ًحىَ ََ َُٝـخ
ٖٓ
ك٤غ ًخَٕ َ

خم
كؼخ َى ٣يػَٛٞخ اُ ٠حَُ ٞك ِ

ْ
خم
كخٗظزٌص ٓ٘ ُٚػَِ ِٗ ٠و ِ

حُ٘ز ٢ػْ هخ٫
كخرظٔ َْ
ُّ

٣ل ٍُ ٞح٧كٞح٫
ُٓزلخَٕ ٖٓ ِّ

َي حُل٘٤ٜخ
هي ًخَٕ ظِ ١َٜكِ ٜ٘

أىػٞى ك ٬طَ٘٤ٟخ
ٝحٕ٥
ِ

 ٍُ ٌَِّ٣ ٍِْ٣ ُْٝحُٔيحػذ
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مح

ٝحكٌٍْ كبٗ ٢أًَ ُٙحُ ِّ٘وخهخ

ْس

ٓ١٬لخ ً كظ ٠أطظ ٚطخثذ

ْ
ٝىٓؼض ٖٓ كزِّ ِ ٚػ٘٤خٛخ

ط ً٬ٓٞطَؿ ٞرؤٕ َٟ٣خٛخ

ُ
أط٤ض رؼيٛخ
هخٍ أر ٞرٌَ

ٝؿيطُ٣ ٚؤًَ ٜٗيحً ػ٘يٛخ

حٍَُٔٝ
ًٔٛ٬خ ك ٢ؿخِ ٣ش
ِ

ٍُٞ
ْٗ
ِ
ٝحِ ُ٧
ٝحُل٘خٕ ٝحُ ُلز ِ

ْس

حُٔـزٕٞ
كؤىًٍظُٜ٘ ٢لش
ِ

ُ
كوِض ٝحُؼظخدُ ك ٢ػ٢ٗٞ٤

أًٖ ىػ ُ
أُْ ْ
حُوٜخّ
ُ٤ض ك٢
ِ

كٌ٤قَ  ٫أُىػَ ٠اُ ٠حُط َؼ ِخّ

حُ٘زُِٜ ٢يِّ٣ن
ك٘ظَ
ُّ
َ

ْس

ٟٝلٌخ َُٝك ِ ٚحَُه٤و ْش
َ

ٝهخٍ أَ ٤ٓ ً٬ٛي حُو٠خ ِس
َ

ص
َ ُِِٜٓ ٝق حُٝ٧حؽ ٝحُِٝؿخ ِ

َّّ٬
أٗضَ ُ٘خ ك ٢حُلَد ٝحُٔ ِ

ٍكُ ٤
ٝحُوظ َِخّ
ٛيم حُ َز ْي ِء
ن
ِ
ِ

مل تكن يوماً ببل سابقة ،لقد كانت حدثاً يتكرر كل يوـ ،وال بد يف اغبب من أمل النوى،
وكاف الرجل الذي وبمل على عاتقيو نبوـ العامل يعاًف ىوى قلبو باغبب واغبناف.
وربدث عائشة :سابقٍت النيب صلى اهلل عليو وسلم فسبقتو ما شاء ،حىت إذا رىقٍت اللحم
سابقٍت فسبقٍت ،فقاؿ :يا عائشة ،ىذه بتلك
وعن عائشة قالت :كاف رسوؿ اهلل يعطيٍت العظم فأتعرقو ،مث يأخذ فيديره حىت يضع فاه
على موضع فمي
وكانت عائشة بعدئذ تعلم النساء فنوف اغبب ،وتتصدر النساء تعلمهن وسائل الوصوؿ
إىل قلوب أزواجهن ،جاءت بكرة بنت عقبة فسألت عائشة عن اغبناء (واغبناء ىو اؼباكياج
القدًن كانت النساء تزين بو وجوىهن وأيديهن) فقالت :شجرة طيبة وماء طهور ،وسألتها عن
فقالت ؽبا :إف كاف لك زوج
اغبفاؼ (وىو أف ربف اؼبرأة الشعر عن وجهها نتفاً خبيطُت)
فاستطعت أف تنزعي عينيك فتصنعينهما أحسن فبا نبا فافعلي.
وكذلك فإنو  مل يكن يكتم حبو لعائشة بعدئذ ،وعلى الرغم من مسؤولياتو الكبَتة يف
اغبياة العامة فإنو كاف يدخل إىل داره بقلب داىفء ،وكاف الناس يعرفوف حبو لعائشة حىت أهنم
كانوا يهدونو اؽبدايا يف ليلة عائشة ابتغاء رضاه ،وحُت سألو عمرو بن العاص ذات يوـ :من
أحب الناس إليك؟ ..مل يًتدد ٌفظة يف اعبواب أهنا عائشة!..
إين ال زلت أشعر بالدىشة من تلك الروايات الكثَتة اليت قدمتها زوجات النيب بعد موتو
للناس ،تتحدث فيها عن حياتو العامرة باغبب ،وعن مشاعره الصادقة ذباىهن على الرغم من طبيعة حياتو
الصاخبة باؼبسؤوليات اعبساـ ،وعلى الرغم أيضاً من اغبياء الذي يغلب على اؼبرأة ،ولكن إصرارىن على
بتغُت نشرىا يف اجملتمع.
السيدات
رواية تلك األخبار يعكس لك أي دروس يف اغبب كانت تلك ي
فعائشة مثبلً تروي أف النيب كاف يقبلها وىو صائم  ،وقالت مرة :كاف يبص لساين وىو
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صائم وقبلىّنها مث قاـ إىل الصبلة ،وأنو سابقها مرة فسبقها وسابقها مرة فسبقتو ،وأنو كاف ينازعها
الطاس يف اغبماـ ،وأنو رآىا يوماً تشرب من كأس فجعل ييمم بشفتيو موضع شفتيها ،ومراراً
ذكرت أنو أوى إىل فراشي والمس جلده جلدي..
وكاف ىذا اغبب الغامر يعاًف تلقائياً كثَتاً من اؼبشاكل اليت تنشأ بُت الزوجُت عادة ،ورب
موقف ظهر من عائشة فيو ما ال يغتفر ،ولكن كاف يتجاوز عن ذلك باغبب ،قالت لو ذات مرة
غاضبة :أنت الذي يزعم الناس أنك رسوؿ اهلل؟ ..فكاف يتلقاىا حبنانو وحبو ويقوؿ :أيف شك
أنت من ىذا يا أـ عبد اهلل؟
وقد صرحت أـ سلمة دبا كاف بُت عائشة والنيب من حب ،حىت أنو كاف يقبلها وىو صائم
وقالت« :إنو مل يكن يتمالك عنها حباً».
إف إقداـ نساء النيب على رواية أخبار خاصة هبذا التفصيل ،واجتهادىن يف وصف مشاعر
ضبيمة جد خاصة واضح يف إرادهتن بعث مثل ىذه اؼبشاعر يف فراش اغببلؿ ،ويف عبلقة الزوجُت
واػباطبُت.
وحٌن كان ٌ كر عائشة لم ٌكن ٌتردد فً تسمٌتها بالحبٌبة وكان السلف إ ا رووا عن عائشة
ٌقولون حدثتنً الصدٌقة بنت الصدٌق حبٌبة رسول هللا ،وقرة فياده.

ًٝخٕ ٣لَٔ ٓ٘خػَ هخٛش ُِٔ٤يس ػخث٘ش ر٘ض أر ٢رٌَ ،كوي طِٝؽ ٗٔخءٙ
ؿٔ٤ؼخ ً ػ٤زخص ٓ -طِوخص أ ٝأٍحَٓ ًٝ -خٕ ٓؼ٘ ٠اكٔخٗٝ ٚػطل ٚػِٝ ٖٜ٤حٟق
ر ،ّٖ٤أٓخ ػخث٘ش كوي طِٝؿٜخ  ٢ٛٝر٘ض طٔغ ٓ٘ٛٝ ،ٖ٤خ٣ ٞٛلخٍهٜخ  ٢ٛٝر٘ض
ػٔخٗ٤ش ػَ٘ ػخٓخً ،طظلـَ ك٣ٞ٤ش ٗٝزخرخً ٢ٛٝ ،ػِ ٠هيٍ ٖٓ حُٔٛٞزش ٝحًٌُخء
ٝحُـٔخٍ ًزٌُٜ٘ٝ ،َ٤خ َٛٝزَ ْ
ض ٗزخرٜخ ًِ ٖٓ ٚأؿِٛٝ ،ٚخ  ٢ٛػِٗٝ ٠ي إٔ
طٔظؤٗق ك٤خطٜخ حُطِ٣ٞش ٝك٤يس كِ٘٣ش ى٣ٍ ٕٝلخٗش هِزٜخ ٝهَس كئحىٛخ حٌُ١
ٓ ٢٠ٔ٤اُ ٠حَُك٤ن ح٧ػِٝ ،٠هي كَّ ػِٜ٤خ حُِٝحؽ ٖٓ رؼي.ٙ
ٗ٫ٝي إٔ حُٔـ ٍٜٞحٌُ٘٣ ١ظظَٛخ ًخٕ ٣ؼٜق رلئحىٛخ حُزَ١ءٝ ،هي
كخٗض ٓخػش حُلو٤وش ك٤غ ٓظلوي ػ٘٤خٛخ ٝؿ ٚكز٤زٜخ ٓلٔي أٔ٘٣خ ُٝض ٝؿٜٜخ ٓغ
أٗ ٌٖٔ٣ ٚكئحىٛخ  ٖٓ ٌُٖٝى ٕٝإٔ طٔظط٤غ ح ْٗ٧ريكجٝ ٚك٘خٗ ٖٓٝ ، ٚى ٕٝإٔ
طَ٘م أ٣خٜٓخ رٔل٤خ.ٙ
أين أنا انيىو )
ًٝخٕ ًِٔخ حٗظي ر ٚحَُٔٔ٣ ٝؤٍ ٛلز ٖٓ ٚك( :ُٚٞ
حٓظؼـخِ٤ُِ ً٫ش ػخث٘ش؟ كوي ًخٕ َ٣هزٜخ ٘٣ٝظظَٛخَ٣ ،ؿ ٞإٔ ٣ؼٜٟٞخ رؼٓ ٞخ
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ٓظلويٝ ،ٙحٓظؤًٕ إٔ  َٝٔ٣ك ٢ر٤ض ػخث٘شٝ ،حٓظـخرض ٗٔخإ ٙحُط٤زخص ُٜٞح،ٙ
ٝهي ًخٕ حٓظجٌحُٗ ٖٜ٘ٓ ٚطلخ ً ٝأىرخ ً ٝكٖٔ ػَ٘سٌٌٛٝ ،ح كوي ٓخٍػٖ كٞٛ ٢ح.ٙ
ٝك ٖ٤أ ٟٝاُ ٠ر٤ض ػخث٘ش ًخٗض ػ ٚٗٞ٤حَُٔ٠٣ش طلَٔ اُٜ٤خ ػٌٍٙ
ٝأٗٞحهٝ ٚكً٘ٝ ،ٚ٘٤خٗض طِِٜٓٗ َ٤ُ ٚخٍ كظ ٠ػَكض ًؼَ٤حً ٖٓ ٓؼخٍف حُطذ،
ًٝخٗض طٔٔق ؿز ٚ٘٤رَحكظزٜخ ٝط ٚٔ٠اُٜ٤خ كٜ٘ٓ ٢ي  َْٓ٣أٍه ٠ظ ٍ٬حُلذ
ٝحَُكٔش.
ٝك ٖ٤ىٗض ٓخػش حُلَحمٛٝ ،خٍ حُ٘ز ٢حٌَُٞٓ ْ٣ه٘خ ً ٖٓ ىٗ ٞأؿِٛٝ ،ٚخٍ
أ َٛر٤ظ٣ ٚظليػ ٕٞػٖ ٛلٞس حُٔٞص كٝ ٢ؿ ٙٞر٘ٛ ٢خًْٗ ،خٕ ٖٓ حُٔظٞهغ إٔ
٣وظخٍ حُ٘ز ٢حٌٍَُ ْ٣كٛ ً٬٤خث٤ِ٣ ً٬ن رٔ٘ـُِظ ٚحُؼظٔ٤شًٝ ،خٕ ٣لنُ ٚإٔ ٣وظخٍ،
ًخٕ ربٌٓخٗٓ ٚؼ ً٬إٔ ٣و ٍٞحكِٔ ٢ٗٞاُ ٠حٌُؼزش حَُٔ٘كش ،اُ ٠ؿخٍ كَحء ،اُ٠
َٓحهي ٜٗيحء أكي ،اُ ٠حَُٟٝش حَُٔ٘كش ٌُٖٝ ،ه٤خًٍ ٙخٕ ٗ٤جخ ً آهَٓٝ ،خ رٖ٤
ٛلٞطٝ ٚؿلٞطً ،ٚخٕ ٘٣ظَ اُٝ ٠ؿ ٚكز٤زظ ٚػخث٘شٝ ،ػٔي إٔ ٣وخُ٣ٍ ٢و٣ٍ ٚوٜخ،
كٗ ٖ٤ظَ اُ ٠حُٔٞحى ك٣ ٢ي أهٜ٤خ ػزي حَُكٖٔ ،كـؼَ ٘٣ظَ اُٝ ٚ٤اُ ٠ػخث٘ش،
ًٝؤٜٗخ أىًٍض َٓحى ٙكؤهٌص حُٔٞحى ٘٤ُٝظ ٚرَ٣وٜخ حُؼٌد ،ػْ ىكؼض ر ٚاُ،ٚ٤
كخٓظخى ر ٚحٓظ٤خًخ ً ٗي٣يحً ٢ٛٝ ،طَهز ٚرٔيحٓغ ػٜ٘٤خ ٝهلن هئحىٛخ ،ػْ حهظخٍ إٔ
 ٌٕٞ٣كَحهُِ ٚيٗ٤خ ػِٛ ٠يٍٛخ حُل٘ٝٝ ،ٕٞىع حُيٗ٤خ ًٔخ طو ٍٞػخث٘ش :رٖ٤
ٓلَٗٝ ١لَ..!١
ُوي أٍحى إٔ  َْٓ٣أُن كذ كَ٣ي ،رٌ ٍٙٝك ٢حٝ ٍٝ٧ػٔخٍ ٙك ٢حُٔٔخء ،كذ
ُِ َْٓ٣ؼخُٔٓ٬ٓ ٖ٤ق حُؼخ١لش حُٜخىهش ٝحُلذ حَُ٘٣ق حٌُ٘٣ ١زـ ٢إٔ ٘٘٣ؤ ػِ٠
كَحٕ حُلٝ ،ٍ٬طٔؼي ر ٚحَٓ٧س حُِٔٔٔش.
لقد عاش ٌعتز بحبها وٌيثرها بفياده وقلبه وحٌن أصابه مرض الموت كان ٌشغل باله دائما ً
مكان السٌدة عائشة فً فياده ومصٌرها من بعده ،وكان ٌشغله هم تلل الفتاة التً تلتهب له
عشقاً ،فقد كان لسائر زوجاته تجارب من قبل ،ولم ٌكن لها غٌره قبل وال بعد ،واختار أن
ٌمرض فً دارها دون سائر نسائه ،وحٌن اشتد به مرض الموت وأٌقن أنه راحل ،كان ال
ٌتمالل عنها نظراً ،وكان ٌحب ل لل الوجه البريء أن ال ٌغٌب أبداً عن محٌا فياده ،وكأنما
كان ٌتحسسها شفاء وبرءاً من أظافر الموت الضارٌة ،وال ٌحول عٌنٌه عنها ،لعل لوح القدر
ٌكتب فصحً جدٌدة فً ملحمة الحب الخالدة التً ألهٌت فياده.
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أٌقن أنه سٌرحل ،وكان فً كل ٌوم ٌصبح أشد وهنا ً من ي قبل ،ولم ٌعد ٌستطٌق السٌر ال ي
كان ٌفعله من قبل ،وأصبح إ ا خرج إلى المسجد ٌتهادى بٌن رجلٌن ،وبدت الصورة تماما ً
واضحة بٌن عٌنٌه وهو كً لماح ،شدٌد اإلٌمان ببشرٌته ،وعظٌم الٌقٌن بلقاء ربه.

ك ٖ٤ىٗض ٓخػش حُلَحمٛٝ ،خٍ حُ٘ز ٢حٌَُٞٓ ْ٣ه٘خ ً ٖٓ ىٗ ٞأؿِٛٝ ،ٚخٍ أَٛ
ر٤ظ٣ ٚظليػ ٕٞػٖ ٛلٞس حُٔٞص كٝ ٢ؿ ٙٞر٘ٛ ٢خًْٗ ،خٕ ٖٓ حُٔظٞهغ إٔ ٣وظخٍ
حُ٘ز ٢حٌٍَُ ْ٣كٛ ً٬٤خث٤ِ٣ ً٬ن رٔ٘ـُِظ ٚحُؼظٔ٤شًٝ ،خٕ ٣لن ُ ٚإٔ ٣وظخًٍ ،خٕ
ربٌٓخٗٓ ٚؼ ً٬إٔ ٣و ٍٞحكِٔ ٢ٗٞاُ ٠حٌُؼزش حَُٔ٘كش ،اُ ٠ؿخٍ كَحء ،آَُ ٠حهي
ٜٗيحء أكي ،اُ ٠حَُٟٝش حَُٔ٘كش ٌُٖٝ ،ه٤خًٍ ٙخٕ ٗ٤جخ ً آهَٓٝ ،خ رٛ ٖ٤لٞطٚ
ٝؿلٞطً ،ٚخٕ ٘٣ظَ اُٝ ٠ؿ ٚكز٤زظ ٚػخث٘شٝ ،ػٔي إٔ ٣وخُ٣ٍ ٢و٣ٍ ٚوٜخ ،كٖ٤
ٗظَ اُ ٠حُٔٞحى ك٣ ٢ي أهٜ٤خ ػزي حَُكٖٔ ،كـؼَ ٘٣ظَ اُٝ ٚ٤اُ ٠ػخث٘شًٝ ،ؤٜٗخ
أىًٍض َٓحى ٙكؤهٌص حُٔٞحى ٘٤ُٝظ ٚرَ٣وٜخ حُؼٌد ،ػْ ىكؼض ر ٚاُ ،ٚ٤كخٓظخى رٚ
حٓظ٤خًخ ً ٗي٣يحً ٢ٛٝ ،طَهز ٚرٔيحٓغ ػٜ٘٤خ ٝهلن هئحىٛخ.
كان ٌملل أن ٌرحل رحٌحً ٌلٌق بكماله وجحلة قدره ،كان ٌملل أن ٌرحل من الكعبة أو
من الروضة المشرفة أو من حراء أو من الصفا أو المروة ،ولكنه فاجأ العالم بخٌاره !! لقد
اختار أن ٌكون رحٌله على صدر حبٌبته !! قالت عائشة ما مات رسول هللا إال بٌن سحري
ونحري ،لقد أراد أن ٌقول للناس إنها حبٌتً فً الدنٌا واآلخرة ،وإن األنبٌاء وهم ٌحملون
هموم العالم لهم أٌضا ً قلوب عشاقٌ ،عرفون سهده ووجده ولوعته ،ولكنهم ال ٌنفقون ه ه
العاطفة المقدسة إال فً طهر بريء ،وفق فطرة هللا التً فطر الناس علٌها.

ٝكُ ٢لظش أهَُٜ ٟلخثٝ ٚاَٗحهش هِز ،ٚكبٗ ٚأ٠٣خ ً أ ٠ٛٝإٔ ٣يكٖ ك ٢ر٤ض
ػخث٘ش ،كخٗ٧ز٤خء ٣يك٘ ٕٞك٤غ هزٞ٠حٝ ،رٌُي كوي ٗخء إٔ ٘٣ـٍِع ك ٢كئحىٛخ كزخ ً
ٝهِزخًٝ ،إٔ ٘٣ـٍِع ك ٢ىحٍٛخ ؿٔيحً ٤١زخ ً ١خَٛحً طلٞك ٚحُزًَخص ٝحَُكٔخص ٝحُ٘.ٍٞ
أستأ نل أن أروٌل ه ه األببات التً نظمتها حول ساعة رحٌله الرهٌب ٌوم ودع الدنٌا على
صدر حبٌبته عائشة:
ٝػ٘يٓخ ىٗخ اُ ِٚ ٤ح٧ؿ َُ

ٛٝخٍ ٣يٍ ١أََّٗ٤ٓ ُٚك َُ
َ

حُٔوخّ
ٝحٗظ َّي ك ِٚ ٤أُ ُْ
ِ

حُٔ٘خّ
ذ
َك ََِٓ ِّ٤١ ٖٓ ٚ
ِ
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ٛٝخ ٍَ َ٣ؿٍ ٞرَّ ُٚحَُك٤وخ

م ٝحُّ ٜي٣وخ
ُْ
 ًٌَ٣حُلخٍَ ٝ
ِ

ٌَُّ٘ ُٚطًٌ ََ حُلز٤ز ْش

ػخث٘شَ حُٞىٝىسَ حُوَ٣ز ْش

ٌٌٛٝح أٍح َى ْ
إٔ ٌٗٞ٣خ

ك ٢كزٌَُِّٓٓ ٚخ ً ٜٓٗٞخ

حهظخٍ ْ
ُِٞىحع
إٔ ٢٘ٔ٣
ٓخ
َ
ِ

ِٓظِٓخ ً رخُ ًَُّ ِٖ ٝحُٔٔخػ٢

أْ ٝ
 ٍٞأُِٓ ٝىُل ْٚ
ٖٓ كَح ِء حُُّ٘ ِ

رخُزو٤غ أ ٝرٞحى ١ػََك ْٚ
أٝ
ِ

ٛيٍ َِٗ ٌ٣ش حٌُلخفْ
أ ٟٝاُ٠
ِ

ػخث٘شَ ُ٣يٓ َُ ػ٘يٛخ حُـَحفْ

ػـَٛخ ط٘خ ٍَ ٝحٍ٧حًخ
ٖٓ ِ

َّٞ ١كَ ُٚرلٔ ِ ٚحٓظ٤خًخ

ٝهخ ٍَ ك ٢كُـَطٜخ حىك٘٢ٗٞ

أكذُّ ْ
إٔ طظ ََّ ك ٢ؿل٢ٗٞ

م ٛيٍٛخ حُل٘ ِٕ ٞأِٓ٠
ٝكَ ٞ

ن ح٧ػِ٠
ٝهخ ٍَ أٓؤ ٍُ حَُكَ ٤

ٍٓ ََٜٔخ هٜشَ كذٍّب ١خْٙ َٛ

طظ َُ ٜحُ ُّيٗ٤خ رٜخ رخ٥هَ ْٙ

حٌن أقرأ قدس الحب فً سٌرة الرسول األعظم أشعر بالخجل أن ه ه العاطفة المقدسة ٌتم
تحوٌلها إلى سلعة فاجرة تباع فً الظحم ،تفوح منها رائحة الخٌانة ،حٌن ٌخرج من مأل بٌته
بالغضب األسود لٌحمل وردة حمراء من أجل نزوة ساعة  ،تستنزف فٌها رغائب الجسد،
وتنسحق آمال الروح تحت تجارة آثمة بالورود الحمراء وشقائق النعمان.
عزٌزي الزوج :ال ٌكن فرحل فً الناس وحزنل فً بٌتل ،ال ٌكن كرمل فً الناس وبخلل فً
أهل بٌتل ،ال تكن بسمتل للناس وعبوسل فً أهل بٌتل ،إنه ما إن تنطفئ شموع الحب الححل
حتى توقد شموع الخطٌئة.

ذكرى آمنة
مل يعرؼ من أمو إال ذكرى عابرة ،فقد ودعها وىو ابن أعواـ طبسة وكاف قد فارؽ من قبل أباه عبد اهلل من قبل اف
تبصر عينيو نور اغبياة.
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وذات يوـ اصطحب النيب الكرًن عدداً من أصحابو الكراـ فيهم عبد اهلل بن مسعود وسار جنوب اؼبدينة حىت بلغ
األبواء ،وىناؾ انتحى جانب الطريق وأوى إىل تلة صغَتة عليها حجارة سود فيو بقايا قرب ،وخبل بنفسو عند القرب
طويبلً ،وظبعو األصحاب الكراـ يناجي ويدندف ،مث سالت من خده مدامع حرى ،مث بكا وعبل كبيبو حىت بكا

األصحاب لبكائو ،ودنا منو رجل من أصحابو شاحب الوجو وقاؿ :قد رأيناؾ تبكي بكاء ال نعرفو منك من قبل،

قاؿ نعم ىذا قرب أمي وإين استأذنت اهلل أف أزروه فأذف يل!!
وبعض الرواة يضيف عبارة واستأذنتو أف أستغفر ؽبا فما أذف يل ،وكبن نستبعد صحة ىذه الرواية ،ومن الواضح أف ما
فيها من القسوة واعبحود ال يتناسب قطعاً مع روح احملبة اليت علمها رسوؿ اهلل للعامل ،كما أف والدي النيب الكرًن كانا
من أىل الفًتة وكبلنبا معروؼ باالستقامة وحب اػبَت ،والنيب الكرًن ىو من علمنا الصبلة ويف تشهدىا الدعاء
اؼبعروؼ :رب اغفر يل ولوالدي رب ارضبهما كما ربياين صغَتا ،ومن اؼبستحيل أف يأمرنا بالدعاء آلبائنا وأمهاتنا مث ال
يقوـ ىو هبذا الدعاء.
ومع أف أمو فارقتو وىو يف طفل يف اػبامسة ولكنو ظل يوصي باألمهات ،ومل يكن يًتدد يف بياف منازؿ األـ العظيمة،
وصح عنو أنو أخرب بأف دعوة األـ ال ترد ،وليس بينها وبُت اهلل حجاب ،وأخرب أهنا حُت تقوـ من ـباضها فإف اهلل
يغفر ؽبا يف تلك اللحظة كل ذنب ،وأخرب بأف من قبل بُت عيٍت أمو وجبت لو اعبنة ،وحُت سألو سائل عبوج :من
أحق الناس حبسن صحابيت؟ قاؿ أمك ،وكأف السائل مل يعجبو اعبواب فعاد يسأؿ مث من؟ فأجابو مرة أخرى أمك ،مث
سأؿ الثالثة فأجابو أمك ،ويف الرابعة قاؿ أبوؾ.
ويف أيامو األخَتة سبكن من تقدًن بعض الوفاء ألمو يوـ اعبعرانة ،وفيما كاف يف توزيع الغنائم الكثَتة يومذاؾ جاءت
امرأة عجوز قد وخطها الدىر ،تتوكأ على عصا وقد تقوس منها ظهرىا ،وجعلت زبطو إليو وىي رباوؿ أف ترسم
ابتسامة على وجهها بُت قسمات قاسية حفرىا الدىر على وجنتيها ،فلما رآىا النيب وثب إليها واعتنقها وقبلها
وبسط رداءه وأجلسها عليو ،فجعلت ال تأمره بشيء إال قاؿ لبيك يا أماه!! قاؿ عبد اهلل بن جعفر فقلت أليب يا
أبت من ىذه اليت تأمر رسوؿ اهلل وتنهاه؟ قاؿ  :ووبك يا بٍت!! ىذه أمو حليمة بنت أيب ذؤيب السعدية ،أرضعتو يف
بٍت سعد بن بكر!! إنو وفاؤه مع األـ اليت التقم ثديها عدة مرات يف طفولتو ،فكيف يكوف وفاؤه لو أدرؾ أمو اليت
كاف صدرىا لو وعاء وثديها لو سقاء وـباضها من أجلو بكاء ؟

هَحءس ك ٢كظق ٌٓش
 ّٞ٣حُٔ ّ٬حُؼخُٔ٢
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ٗ ٫زخُؾ ك٢ٗ ٢ء إ هِ٘خ إ  ّٞ٣كظق ٌٓش  ٞٛأ ٠ُٝح٣٧خّ رو٤خٍ ح ْٓ٧حُٔظليس ٩ػ ّٞ٣ ٕ٬حُّٔ٬
حُؼخُٔ!!٢
ًخٕ هَحٍ كظق ٌٓش هي حطوٌ هزَ ػخٓ ٖ٤حػ٘ ،ٖ٤ك ٢أػوخد كَ٘ هَ ٖ٣ك ٢حهظلخّ حُٔي٘٣ش ّٞ٣
حُو٘يمٝ ،رؼي حٗظٜخء ٓؼًَش حُو٘يم رؤهَ ٖٓ ًٗ ٖ٣َٜخٕ حُ٘ز ٢حٌَُ ْ٣هي ه ٠٠ػِ ٠ر٘ ٢هَ٣ظش
ٝىى ٓؼخهَ ه٤زَ ٝرٌُي هطغ ح٧ك٬ف ػٖ هَٝ ٖ٣أٛزق هخىٍحً ػِ ٠حهظلخّ ٌٓش.
ٓٝغ أٗ ٚهَؽ ػخّ حُلي٣ز٤ش ٍٜٓ٘ٞحً ٓزٍَٝحً ػٍِ ٠أّ أُق ٝأٍرؼٔخثش ٓوخطَ ً ٌُٚ٘ٝخٕ
كَٜ٣خ ً حٕ ٣يهَ ٌٓش رؤٓخٕ ٝ ،ِْٓٝك ٖ٤ؿخء٣ ٖٓ ٙلٌٍ ٖٓ ٙهَٝؽ هَُٞٔ ٖ٣حؿٜظٗ ٚظَ ك٢
ح٧كن ٝهخٍ ٣خ ٣ٝق هَُ ٖ٣وي كٔ٘ظ ْٜحُلَد!!! ٓٝخًح ػِ ُٞ ْٜ٤هِٞح رٝ ٢٘٤ر ٖ٤حُؼَد كبٕ
أٛخرً ٢ٗٞخٕ حٌُ٣َ٣ ١يٝ ٕٝإ ًخٗض ح٧هَ ٟهخطِٞح ٝر ْٜهٞس!!
ٍٝؿْ حٓ٫ظلِحُ حٌُ ١طؼٔيط ٚهَ ٌُٚ٘ٝ ٖ٣هٍَ إٔ ٣ـ٣َ١ َ٤وُ ٚجٜ٣ ٬طيّ رٌظ٤زش حُلَٓخٕ ٖٓ
هَِٓٝ ،ٖ٣ي ٣َ١وخ ً ٝػَس ًؼ َ٤حُلـخٍسٓٝ ،غ أٗ َٛٝ ٚاُ ٠حُلي٣ز٤ش  ٢ٛٝػِٔٓ ٠خكش
ػَِ٘ٓٞ٤ً ٖ٣ظَ ٖٓ ٌٓش ٣ ُْ ٌُٚ٘ٝوظلْ ػٌِٓ ٠ش ٝحٗظظَ طلخٟٝخ ً ٓغ هَٝ ٖ٣كون حُِٜق
ٓؼ ْٜرَ٘ ١ٝؿَ٣زش أهِٜخ إٔ ٔٔ٣ ٫ق ُ ٚرخٓظوزخٍ ٓئٓ٘ ٖ٤ؿيى ٖٓ ٌٓشٝ ،إٔ ٔٔ٣ق َُِٔطيٖ٣
ٓـخىٍس حُٔي٘٣ش ري ٕٝه٤ي ٝ ،١َٗ ٫ٝإٔ طٟٞغ حُلَد ػَ٘ ٓ٘ٝ ،ٖ٤إٔ ٣ؼٞى ٖٓ ك٤غ ؿخء ر٬
ػَٔس ُج٣ ٬ظليع حُؼَد إٔ ٓلٔيحً ىهَ ٌٓش ػ٘ٞس!!
ًخٕ ًُي ػٔ٘خ ً رٌُ ٖٓ ٚأؿَ حًُٔٝ ،ّ٬خٕ ٣ؤَٓ إٔ َ٘٣ف هللا هِٞد أ َٛهَُٟٞ ٖ٣غ حُلَد
ٝحُزلغ ػٖ حُٔ.ّ٬
ً
ٝكٗ ٖ٤و٠ض هَِٛ ٖ٣ق حُلي٣ز٤ش ٝهظِض ػيىح ٖٓ كِلخء حُ٘ز ٢حٌَُ ٖٓ ْ٣ر٘ ٢هِحػش كٌٓ ٢ش،
حٓظٌَٔ حَُٓ ٍٞحٌَُ ْ٣حَُ٘ ١ٝحُوخٗ٤ٗٞش ٩ػ ٕ٬حُلَد ػِ ٠هَٝ ٖ٣حؿظ٤خف ٌٓش ُٞٝ ،كؼَ
ٌُخٕ ظخكَحً ٍٜٓ٘ٞحً ُٝلظ ٢رظؼخ١ق ًز ٖٓ َ٤حُوزخثَ حُؼَر٤ش حُظ ٢ػِٔض ر٘و ٞهَُِٜ ٖ٣ق
حُلي٣ز٤ش،
ك ٖ٤طلَى ٞٛد ٌٓش ًخٕ ٓؼ ٚػَ٘س آ٫ف ٓوخطَ٘٣ ُْ ٌُٚ٘ٝ ،ؤ إٔ طَحم هطَس ىّ ٝحكيس ك٢
 ّٞ٣حُلظق ح٧ػظْ!!
ًخٕ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ ٣ؼِٜ٘خ ؿ٠زش ٓ٣َ٠ش طٜظي كـخد حُْ٘ٔ أ ٝطٔطَ حُيٓخ ٝإٔ ٣ظلَى
رـ ٚ٘٤حٌُزٛ َ٤خىٍحً ػخثَحً كظ٣ ٠طٞم ٌٓش ٖٓ ٗؼزٜخ حٍ٧رغٝ ،إٔ ٣لؼَ رٜخ ٓخ كؼِ ٚحُلخطلٖٓ ٕٞ
هزَٝ ،إٔ طـًِ ٢ظخثز ٚر٘٘٤ي حُؼٍٞس ٝحُ٘ٝ َٜإٔ ٣وَع ١ز ٍٞحُٔؼًَش ُٔ٤ـَ ك ٢حُظخٍ٣ن ِٓلٔظٚ
حُظخكَس  ّٞ٣حُلظق ح٧ػظْ!!
ٌُ٘٣ ُْ ٚلؼَُ ،وي ٓ٘ ٠رٜٔض ٍٝٝحءٍ ٙؿخُ ٌٖ٣ ُْٝ ٚهي أهزَ حُ٘خّ رٞؿٜظ ٚحُظ٣َ٣ ٢ي،
ٝطلَى ٞٛد حُ٘خّ كظ ٠طل َ٤حٛ٧لخد كَٓ ٢حىٝ ٙؿخ٣ظٝ ،ٚرؼي ٓٔخكش ِ٣ٞ١ش ٞ١م حُـٖ٤
رَؿخُ ٚػْ أهزَ ْٛروَحٍ حُلظق ح٧ػظْ.
ًخٕ ٣و ٍٞحُِ ْٜػْ ح٧هزخٍ ػٖ هَ ٖ٣كظٗ ٠لـؤٛخ ك ٢ىحٍٛخٝ ،رَٔػش حٗٔخف ك ٢حُٜلَحء
٘٣خٛذ حُِٖٓ كظ ٠أ َ١ػٌِٓ ٠ش ٖٓ ٗؼزٜخ حٍ٧رغ رـ ٖ٤ػََّٓ  ٫هزَ ٧كي رٔٞحؿٜظ.ٚ
ًخٕ ٣َ٣ي أرخ ٓل٤خٕ ،اٍٗ ٚأّ هَُٝ ٖ٣ػٜٔ٤خ حُٔطخع ٝحُٔطِٞد إٔ ٔ٣خػي ك ٢كظق آٖٓ  ٫طَحم
ك ٚ٤حُيٓخء ٝ ،روطش كٌٔ٤ش طٌٖٔ ري َ٣رٖ ٍٝهخء ٝكٌ ْ٤رٖ كِحّ ٖٓ حٓظيٍحؿ ٚآُ ٠ؼٌَٔ
حُ٘ز ٢حٌَُ٘ٛٝ ،ْ٣خى ٝهغ أَٓ٤حً ر ٬ػوي  ٫ٝػٜي ًٝخٕ رخٌٓ٩خٕ طٜل٤ظً ٚؤٓٓ َ٤لخٍد هلل
 ٌُٖٝ ٍُٚٞٓٝحُ٘ز ٢حٌَُ ْ٣أًَٓٝ ٚػلخ ػ٘ٗٝ ٚخى ٟك ٢حُ٘خّ ٖٓ ىهَ ىحٍ أرٓ ٢ل٤خٕ كٜٞ
آٖٓ!!
ٌٌٛٝح طل ٍٞأرٓ ٞل٤خٕ ٖٓ ٓلخٍد َّٗ اُ َٔٗ ٠رٓ ٬وخُذ ٣لَٔ ُو ٚٓٞكَٛش أٓخٕ
ٓ٬ٓٝش ٖٓ ىهَ ىحٍ أرٓ ٢ل٤خٕ ك ٜٞآٖٓ!!
ً
ً
ك ٖ٤أطْ ٗٝ َٜٙىهَ اُ ٠حٌُؼزش حَُٔ٘كش ظخكَح ٍٜٓ٘ٞح  ٠ِٛٝك ٢ؿٞف حٌُؼزش ًٍؼظٖ٤
ً
ٛٝيّ ٓخ كٜ٤خ ٖٓ ٜٗذ حُـخ٤ِٛش ػْ هَؽ ُ َٟ٤أػيحء ٙحَُ٘ٓ ٖ٤حٌُ ٖ٣كخٍر ٙٞػَ٘ ٖ٣ػخٓخ ٝهي
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أٓو ٢ك ٢أ٣يٝ ْٜ٣أٛزلٞح ٓلٓ ٞطِٞرُِ ٖ٤ؼيحُش ط٘ظخم اُ ٠أػ٘خهٞ٤ٓ ْٜف حُؼيٍ ٝحُوٜخ،ٙ
هخٍ ُ ْٜرِٜـش ٛخٍٓشٓ :خ طظ٘ ٕٞأٗ ٢كخػَ رٌْ؟ طلٔٔٞح ٍهخرٝ ،ْٜطٝ ًَ ٬حكي ٓ٘ ْٜىَُ٤
حطٜخٓ ٚػِ ٠ؿزٛ ٖ٤خكزٝ ،ٚك ٚ٤ىٓخء ٓزؼ٤ٜٗ ٖ٤يحً  ّٞ٣أكي ٝأًؼَ ٖٓ ًُي ك ٢أ٣خّ حّ٬ٓ٩
حُٔوظِلش ٌُْٜ٘ٝ ،ك ٢حُٜ٘خ٣ش حٓظـٔؼٞح ٓخ طزو ٠ك ٖٓ ْٜ٤أػٜخد ٝهخُٞح :هَ٤حً أم ًَٝ ْ٣حرٖ أم
ًَ!!ْ٣
ً
١ٝخف رو٤خُ ٚػَ٘ ٕٝػخٓخ ٖٓ حُلَد ٝحٌَُٔ  ٝحُـيٍ ٝحُؼ٘خء ًخريٛخ ؿَحء ؿٍَْٛٝ
ٝأٛٝخٓ٣ ْٛٝ ْٜلخٍر ٚٗٞكٝ ًَ ٢ؿِ٣ ُْ ٌُٚ٘ٝ ،ٚى إٔ حرظْٔ ٝهخٍ :حًٛزٞح كؤٗظْ حُطِوخء!!
ًخٕ ٓي٘ٛخ ً أٗ٣ ُْ ٚوَ ُُ ْٜوي أِ١وظٌْ أ ٝػلٞص ػٌْ٘ أٓ ٝخٓلظٌْ!!
ُْ ٘٣ؤ إٔ ٣زطَ ػل ٙٞرآكش حُٖٔ٘٣ ُْٝ ،ؤ إٔ ٣َ٣ن ٓخء ٝؿٝ ،ْٜٛٞحهظخٍ إٔ ٣وزَ ْٛرؤِٗ١ ْٜوخء
أِ١و ْٜهللا ٣ ٫ٝي ٧كي ؿ َ٤هللا ػِ ْٜ٤كٍ ٢هخرٝ ْٜأػ٘خه.ْٜ
 ٌُٖٝحػ٘ ٖٓ ٖ٤حًًَُٔ٘ ٖ٤خٗٞح هي حٓظلوٞح ٓ٤ق حُوٜخ ْٛٝ ٙػزي هللا رٖ هطَ ٓٝو ْ٤رٖ
ٛزخرش ٛٝئ٫ء ًخٗٞح هي حٍطٌزٞح ؿَحثْ هظَ ٓزخَٗس ُٜلخرش آًٓ٘ٝ ٖ٤خٕ ٖٓ حُٔ٘طو ٢إٔ
٣لخٓزٞح ػِٓ ٠خ ؿ٘ظ ٚأ٣ي.ْٜ٣
ٓٝخثَ حٌُ ٖ٣أػِٖ ػ٘ٓ ْٜطِٞرُِ ٖ٤وٜخ ٙطْ حُؼل ٞػ٘ ْٜكٔ٤خ رؼي ٛ ْٜ٘ٓٝلٞحٕ رٖ أٓ٤ش
ٝػٌَٓش رٖ أر ٢ؿٝٝ َٜك٘ ٢رٖ كَد ًٝؼذ رٖ ُ َ٤ٛرٖ أرٝ ٠ِٔٓ ٢آهًَ ٕٝؼ.َ٤
ُٝؼَ أٗٞٓ َٜحهق حُؼلٝ ٞحَُٔكٔش ٓٞهق حُ٘ؼَ ًؼذ رٖ ُ َ٤ٛحٌُٗ ١خع أٜٗٓ ٚي ٍٝحُيّ
٣ ٌُْٝـي ٓزُِ ً٬٤وًُ ٖٓ ٙ٬ي ا ٫إٔ ٣و ّٞر٣ ٖ٤ي ٍٍٞٓ ١هللا ٘ٛٝ ،خى أٗ٘ي ٝحكيس ٖٓ أػٌد
هٜخثي حٓ٫ظَكخّٓٝ ،طِؼٜخ رخٗض ٓؼخى كوِز ٢حُٓ ّٞ٤ظزٝ ٍٞكٜ٤خ:
طٔؼ ٠حُٗٞخس رـ٘زٜ٤خ ٝه ُْٜٞاٗي ٣خ حرٖ أرُٔ ٠ِٔٓ ٢وظٍٞ
أٗزجض إٔ ٍٓ ٍٞهللا أٝػيٗٝ ٢حُؼل ٞػ٘ي ٍٓ ٍٞهللا ٓؤٍٓٞ
ٝك َٛٝ ٖ٤اُ ٠ه:ُٚٞ
إ حَُٓ٤ُٔ ٍٞق ٔ٣ظ٠خء رٜ٘ٓ ٚي ٖٓ ٓٞ٤ف هللا ٍِٓٔٞ
أُو ٠ػِ ٍٍٞٓ ٚ٤هللا ػزخءط ٚاٗخٍس اُ ٠حُؼل ٞحًٌُ ١خٕ ٣ؤِٓ ٍٍٞٓ ٖٓ ٚهللا.
ُٝؼَ ٖٓ أؿِ ٍٞٛ ٠حُؼلٝ ٞحُٔ ّ٬أُٗٔ ٚخ ٝهغ أرٓ ٞل٤خٕ ك ٢ح ،َٓ٧هخٍ حُ٘ز ٢حٌَُُِ ْ٣ؼزخّ
حكزٔ ٙٞػ٘ي ٓ٤٠ن حُٞحى ،١كظ ٠اًح ؿخءص ًظخثذ حُٜلخرش هخٍ كخَٓ حَُح٣ش ٓؼي رٖ ػزخىس:
حُ ّٞ٣ ّٞ٤حُِٔلٔش حُ ّٞ٤أًٍ هللا هَ٘٣خ ً!!! ُوي ًخٗض ًِٔخص ٝحهؼ٤ش ٍٍٞٓ ٌُٖٝ ،هللا رخىٍ ٖٓ
ك ٍٙٞك ٖ٤رِـًُ ٚي كٔ ٠٠آُ ٠ؼي كِ٘ع ٓ٘ ٚحُِٞحء ٝىكؼ ٚاُ ٠ه ْ٤رٖ ٓؼي رٖ ػزخىس ٝهخٍ:
حُ ّٞ٣ ّٞ٤حَُٔكٔش ..حُ ّٞ٤أػِ هللا هَ٘٣خ ً..
اٗ ٚرخُلؼَ  ّٞ٣حَُٔكٔش  ّٞ٣أػِ هللا حُؼَد  ّٞ٣حُلظق ح٧ػظْ  ّٞ٣كظق ٌٓش.

انفتح يرة أخري
ُ
ً
هَحٗخ ٙىٍٓخ ً ك ٢حُٔ ّ٬حُؼخُٔ ٖٓٝ ،٢كو٘خ إٔ ٗوَح ٙأ٠٣خ ىٍٓخ ك ٢حُئ٣وَح٤١شٝ ،ه ْ٤حُٔٔخٝحس
حُظ ٢أهَٛخ ح ّ٬ٓ٩ر ٖ٤حُ٘خّ.
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٣ ٫وظِق حػ٘خٕ إٔ ٓزذ حُلظق ح٧ػظْ ًخٕ حٗ٫ظٜخٍ ُوِحػش رؼي إٔ ٛخؿٜٔخ ٓلٜخء هَٖ٣
ٝهظِٞح ػيىحً ٖٓ أكَحىٛخ ك ٢ظ ٍ٬حُلَّٝ ،حػظزَ ًُي ٗو٠خ ً ٣َٛلخ ً ُِٜق حُلي٣ز٤ش حٌُٝ ١هؼظٚ
هَ ّ ٖ٣حُ٘ز ٢حٌَُ ْ٣هزَ ػخٓ.ٖ٤
ً
 ٢ٛ ٖٓ ٌُٖٝهِحػش؟ ًخٗض هِحػش طٜ٘ق َُٓ ٍٞهللا ٓئٜٓ٘خ ًٝخكَٛخُ ،وي ًخٗض هِ٤طخ ٖٓ
حُٞػ٘ٝ ٖ٤٤حُِٔٔٔ ،ٖ٤طـٔغ ٜٓخُل ْٜحُٔٞح٫س ُِ٘ز ٢حٌَُٝ ،ْ٣ى ىهِٞح ك ٢كِل ٚرؼي  ّٞ٣حُلي٣ز٤ش
ًٔخ ىهِض ر٘ ٞرٌَ ك ٢كِق هَ.ٖ٣
ٝرظؼز َ٤حُيُٝش حُلي٣ؼش كبٕ هِحػش  ٢ٛٝهزِ٤ش ػَر٤ش ًزَ٤س حٗٔ٠ض اُ ٠ىُٝش حُ٘ز ٢حٌَُ،ْ٣
ٗٝخُض كوٞم حُٔٞح٘١ش ١َٗ ٖٓ ٌٖ٣ ُْٝ ،حُٔٞح٘١ش إٔ ٣يهَ ٛئ٫ء ك ٢حٔٓ ٢ٛٝ ،ّ٬ٓ٩ؤُش
ىه٤وش٣ ،وِ ٢كٜ٤خ حُ٘خّ  ،كخُٜ٘خىطخٕ ٝحُ٬ٜس ٝحُٝ ّٜٞحًُِخس ٝحُلؾ  ١َٝٗ ٢ٛىه ٍٞحُـ٘ش
ٔ٤ُٝض َٗ ١ىه ٍٞحُ ،ٖ١ٞكخُ٘٣ ٖ١ٞزـ ٢إٔ ٣ظٔغ ُِـٔ٤غ أٓخ حُـ٘ش كِٜخ َٜٗ١ٝخ حُظ٣ ٢لخٓذ
كٜ٤خ هللا طؼخُٝ ٠كيٝ ٙػِ ٠حُ٘خّ حُ٫ظِحّ رٜيٝ ٍٙٞٗٝ ٚ٣ىػٞط.ٚ
ك ٖ٤ؿخء ػَٔ ٝرٖ ٓخُْ اُ ٠حُ٘ز ٢حٌَُٔ٣ ْ٣ظـ٤غ ر ٚهخث:ً٬
حُِ ْٜاٗٗ ٢خٗي ٓلٔيحً ،كِق أر٘٤خ ٝأر ٚ٤ح٧طِيح
إ هَ٘٣خ ً أهِلٞى حُٔٞػيحٗٝ ،وٞ٠ح ٓ٤ؼخهي حُٔئًيح
 ْٛرَّ٤ظٗٞخ رخُٜـٛ َ٤ـيحًٝ ،هظِٗٞخ ًٍؼخ ً ٓٝـيحً
كخٍٗ َٜػخى هللا َٜٗحً أٍٗيح
ُْ ٔ٣ؤُ ٚحُ٘ز ٢حٌَُ ْ٣آٌٗحى ػٖ ٬ٛط٤ٛٝ ٚخٓ ٫ٝ ٚػٖ ٌٗٔٝ ٚكـ ،ٚك ٌٜٙح ٍٞٓ٧كن هللا،
ٝهللا ٣لٌْ ر ٖ٤ػزخى ٙكٔ٤خ ًخٗٞح ك٣ ٚ٤وظِل ٌُٚ٘ٝ ،ٕٞكو ٢أًي ُ ٚكوًٞٔ ٚح ٖ١إٔ ٣لظ ٠رلٔخ٣ش
حُيُٝش رـ ٞحُ٘ظَ ػٖ ٓٞهل ٚح٫ػظوخى ١أ٣خ ً ًخٕ.
ٗؼْ ُوي ًخٕ ح٫ػظيحء حٌُ ١هخٓض ر ٚهَٝ ٖ٣ر٘ ٞرٌَ ػِ ٠هِحػش حػظيحء ػِٞٓ ٠ح ٖ١ؿَ٤
ٍِْٓٔ ،رٔخ ٜ٘٣ل ٚحُلوٜخء ك ٢حٌُلخٍٔٓ ٌُٖٝ ،ئ٤ُٝش حُيُٝش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٤خٍ ٓٞحٜ٤٘١خ  ٫طوٍَٙ
ٌٓحٛز ْٜح٫ػظوخى٣ش رَ طوٍَ ٙكوٞه ْٜحُ٤٘١ٞش ،ػِٝ ٠كن حُوخػيس حُظ ٢أًيٛخ حُ٘ز ٢حٌَُ ،ْ٣حُ٘خّ
ٓٞحٓ٤ش ًؤٓ٘خٕ حُٔ٘ ٫ٝ ،٢كُ َ٠ؼَر ٢ػِ ٠أػـٔ ٢ا ٫رخُظو.ٟٞ
ٓ٤ظَ  ّٞ٣كظق ٌٓش حٜٗغ ح٧ىُش ػِ ٠إٔ ح ّ٬ٓ٩أْٓ ىُٝش ٓيٗ٤ش طظلون كٜ٤خ حُٔٔخٝحس رٖ٤
حُ٘خّ  ْ٤ُٝىُٝش ػٞ٤هَح٤١ش ًٜٞ٘ط٤ش ٣ظٔخ ِ٣حُ٘خّ كٜ٤خ رؼيى حًَُؼخص  ٍٞ١ٝحُٔـيحص،
ٜ٘٣ٝل ٕٞر٘خء ػِ ٠اػٔخُٝ ْٜػطخث ْ٤ُٝ ْٜر٘خء ػِ ٠ػٔخثٔ ْٜأُ ٝلخ ،ْٛرَ أػِٖ ُِ٘خّ ٓٞهلٚ
حُوي ْ٣أٜ٣خ حُ٘خّ إ ٍرٌْ ٝحكيٝ ،إ أرخًْ ٝحكي٥ ًٌِْ ،ىّ ٝآىّ ٖٓ طَحد.

يحًذ فٍ ضًُر انعانى
َٗ٘ص ك ٢ؿَ٣يس اُ ٠حٓ٧خّ كَِ٣حٕ 2006
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أما ما مل يقلو اإلعبلـ العاؼبي بعد ىذه اإلساءات اؼبتكررة للرسوؿ الكرًن فهو مواقف العلماء واغبكماء من ـبتلف
بقاع األرض يف بياف رسالة النيب الكرًن وعطائو وكفاحو وجهاده وما أقبزه للبشرية من خَت وفضل.
وردبا ال يتعُت علينا انتظار ذلك فاإلعبلـ الغريب عموماً مبٍت على اإلثارة وألجل ذلك فإنو ال يبدي اىتماماً كافياً
بالقضايا الوقورة اؽبادئة اليت ال تصلح للمانشيتات العريضة اؼبثَتة على صفحات اعبرائد األوىل.
ردبا كاف تفسَت ذلك ما نراه يف ىذا اؼبوسم بالذات من شهر اؼبولد حبيث تزداف الشوارع والساحات كما مل يكن من
قبل ،وتشهد اؼبدف السورية على سبيل اؼبثاؿ عرساً حقيقياً من الزينة والبهجة واحملبة ،يف رغبة مباشرة باإلعبلف عن
الوفاء للنيب الكرًن وإعبلف مزيد من اغبب يف مواجهة ما تنشره الصحافة الغربية من اإلسبلموفوبيا.
كثَتوف ربدثوا يف الغرب عن النيب الكرًن وفاء عبهاده وكفاحو ،ويف قائمة طويلة يبكنك أف تقرأ لتولستوي وبرناردشو
ونلسوف مانديبل وغوتو وتوينيب وال مارتُت وفولتَت وتوينيب وغوستاؼ لوبوف وبوشكُت مواقف كثَتة يف ذكر ؾبد النيب
الكرًن.
يقوؿ تولستوي اغبكيم والشاعر الروسي الكبَت  " :يكفي ؿبمدا فخرا انو خلص أمة من مخالب شياطُت العادات
الذميمة وفتح على وجوىهم طريق الرقي والتقدـ ،واف شريعة ؿبمد ستسود العامل النسجامها مع العقل واغبكمة "
ويقوؿ جوتو الفيلسوؼ االؼباين وأبرز شعرائها  " :إننا أىل أوروبا جبميع مفاىيمنا مل نصل بعد إىل ما وصل إليو ؿبمد
وسوؼ ال يتقدـ عليو احد ،وقد حبثت يف التاريخ عن مثل أعلى ؽبذا اإلنساف فوجدتو يف النيب ؿبمد.
أما الفيلسوؼ الربيطاين جورج برنادشو فقد ربدث بإكبار عن النيب الكرًن فقاؿ "لقد درست ؿبمداً باعتباره رجبلً
مدىشاً  ،فرأيتو بعيداً عن ـباصمة اؼبسيح  ،بل هبب أف يدعى منقذ اإلنسانية  ،وأوربة بدأت يف العصر الراىن تفهم
عقيدة التوحيد  ،وردبا ذىبت إىل أبعد من ذلك  ،فتعًتؼ بقدرة ىذه العقيدة على حل مشكبلهتا بطريقة ذبلب
السبلـ والسعادة ! فبهذه الروح هبب أف تفهموا نبوءيت"
"إذا حكمنا على العظمة دبا كاف للعظيم من أثر يف الناس  ،قلنا إف ؿبمداً رسوؿ اؼبسلمُت أعظم عظماء التاريخ ،

فقد كبح صباح التعصب واػبرافات  ،وأقاـ ديناً واضحاً قوياً  ،استطاع أف يبقى إىل يومنا ىذا قوة ذات خطر عظيم"
"مل يسجل التاريخ أف رجبلً واحداً ،سوى ؿبمد ،كاف صاحب رسالة وباين أمة  ،ومؤسس دولة … ىذه الثبلثة اليت
قاـ هبا ؿبمد ،كانت وحدة متبلضبة ،وكاف الدين ىو القوة اليت توحدىا على مدى التاريخ"
ويف الواليات اؼبتحدة األمريكية كتب مايكل ىارت كتابو الشهَت :اؼبائة األوائل وربدث فيو عن أىم مائة رجل يف
التاريخ ،يف قائمة تضم علماء وخرباء وفبلسفة وأنبياء وفاربُت وأباطرة وحُت قصد ترتيب األظباء اختار داروين يف
اؼبرتبة العشرين وأينشتاين يف اؼبرتبة العاشرة والو تسي مكتشف الورؽ يف السابعة وجوتنربج ـبًتع الطباعة يف السادسة
وكونفوشيوس حكيم الصُت يف اػبامسة وبوذا حكيم اؽبند يف الرابعة والسيد اؼبسيح يف الثالثة ونيوتن مكتشف اعباذبية
عماد الفيزياء اغبديثة يف اؼبرتبة الثانية ،ولكنو مل يًتدد أبداً يف منح اؼبرتبة األوىل بُت سائر رجاؿ التاريخ للنيب ؿبمد 
ومل يكن موقفو ىذا تعصباُ عبماعة أو تاريخ أو ملة أو سواىا وإمبا كاف تكريساً غبقيقة تارىبية سيدركها كل من درس
حبياد تاريخ البشرية.
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ولكن صيحة مايكل ىارت ؾبرد نشاط فردي ،ومع دخوؿ العامل األخضر فإف إمكانية إحراء استفتاء صباعي
أصبحت أقرب مناالً ،وىنا أود أف أضيف ذبربة فريدة قاـ هبا السيد بيل غيتس ،من منا مل يسمع ببيل غيتس الذي
يًتبع منذ كبو عشر سنوات على قمة أغنياء العامل ومشاىَته ،وىو بكل تأكيد غَت متهم باالكبياز إىل القيم الروحية
وىو عاكف يف أسواؽ البزنس والتنافس احملموـ فيها.
يف يوـ  2000/1/1ومع دخوؿ األلفية اعبديدة كتب بيل غيتس سؤاالً واضحاً على موقعو االلكًتوين msnbc
وكانت صيغة السؤاؿ :من ىو أىم رجل يف التاريخ؟ ووضع بيل غيتس ثبلثُت اظباً ليختار القراء منها اظباً واحداً.
كاف اؼبوقع باللغة االنكليزية ويف موقع أمريكي إعبلمي وذباري ،يف وقت مل يكن االنًتنت قد أصبح شائعاً يف الببلد
العربية واإلسبلمية فبا يعٍت أف معظم اؼبشاركُت يف زيارتو والتصويت فيو كانوا من الغربيُت أو الصينيُت واليابانيُت ،وال
شك أف قلة من العرب ىي اليت كانت قد دخلت عامل االنًتنت ،فماذا كانت النتيجة؟
ظل السؤاؿ مطروحاً على اؼبوقع إىل غاية  2001/4/1وبعد ستة عشر شهراً كانت النتيجة مفاجئة للمراقبُت إذ
اختار  %84من اؼببليُت الذين دخلوا التصويت أف يقولوا إف أىم رجل يف التاريخ ىو ؿبمد 
مل تقم هبذه الدراسة رابطة العامل اإلسبلمي وال األزىر الشريف وال مركز الدراسات اإلسبلمية إهنا بامتياز جهود
أمريكية ؿبضة ،وغالب اؼبشاركُت فيها من غَت العرب واؼبسلمُت ،ولكن بدوف أدىن شك فإف ما أدى إليو اجتهادىم
ال ىبتلف يف شيء عما يؤدي إليو أي حبث سليم عن اغبقيقة.
إف موقع بيل جيتس ال يبكن اهتامو على اإلطبلؽ بأنو منحاز إىل العرب أو أنو متعاطف مع األصولية اإلسبلمية ،
وليس اؼبطلوب ىنا أف نتبادؿ صيحات اإلكبار واإلعجاب بقدر ما يتطلب ىذا اإلعبلف وعياً بالرسالة الكربى اليت
ينبغي أف ننهض هبا وكبن نبحث عن موقعنا ربت الشمس .

يف زيارة لؤلسقف األمريكي بوؿ شتَتف إىل دمشق مطلع التسعينات ،قاؿ :لقد ربدثت لؤلمريكيُت مطوالً عن الرسوؿ

الكرًن ؿبمد ،وقلت ؽبم :إننا نؤمن بأنبياء كثَتين آمن على أيديهم قرية أو قبيلة أو أسرة واحدة ،وأنبياء آمن على
أيديهم عشرة أشخاص أو طبسة ،وأنبياء مل يؤمن على أيديهم أحد ،فإذا كاف ؿبمد الذي أنقذ ملياراً ونصف مليار

من عبادة اغبجر إىل عبادة اهلل ليس بنيب ،فمن ىو النيب إذف؟؟؟
ىناؾ طريقتاف لتقدًن اإلسبلـ للعامل :األوىل أف تقدمو على ىيئة جيوش وخيوؿ تثَت نقع غبار األرض ،وربمل

صيحات اؼبواجهة وتستدعي للنزاؿ والسناف ،وترى يف العامل عدوا مفًتضاً تتعُت مواجهتو ،وال كبتاج إىل كبَت ذكاء

حىت ندرؾ كيف ستكوف ردة فعل العامل ذباه هتديد من ىذا النوع ،وىناؾ طريقة أخرى شرحها القرآف الكرًن بقولو
تعاىل :ادع إىل سبيل ربك باغبكمة واؼبوعظة اغبسنة ،وىي بكل تأكيد استطاعت أف تفعل األعاجيب يف عصر
السيف والغزو والفتوح فما بالك بعصر الكلمة واؼبوعظة اغبسنة ووسائل اإلعبلـ اؼبذىلة ،ادفع باليت ىي أحسن فإذا
الذي بينك وبينو عداوة كأنو ويل ضبيم.
إف الرصيد الكبَت الذي منحنا إياه النيب الكرًن على اؼبستوى اغبضاري والذي يتبادؿ رجاؿ الفكر تقريره والثناء عليو
اليوـ  ،يضعنا مباشرة أماـ اؼبسؤولية التارىبية يف رعاية ىذا الًتاث اػبالد الذي انبثق مع فجر الرسالة .
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ىذا العامل مليء بالنوايا الطيبة ،والشرفاء يف األرض من كل ملة ودين ولوف يدركوف سباماً ما الذي أقبزه النيب الكرًن يف
األرض ،وما معٌت رسالتو الكبَتة :اػبلق كلهم عياؿ اهلل وأحب اػبلق إىل اهلل أنفعهم لعيالو.
ىناؾ رسالة أخرى للمولد النبوي وىي اكتشاؼ أصدقائنا يف العامل ،فهل مبتلك الربنامج اؼبناسب الكتشاؼ ىذا

الرصيد اؽبائل من اغبب لرسوؿ اهلل يف العامل؟ وتوظيفو بالتايل لصناعة اإلخاء اإلنساين وإصبلح ما بُت العرب وبُت
العامل؟

خارج انسرب
ً عٍ رسىل هللا!!
دفاعا
جاىدت أف أفهم بصعوبة ؼباذا يقدـ فناف دامبركي على إىانة العامل اإلسبلمي باجملاف من خبلؿ إطبلؽ رسوـ مسيئة
للنيب الكرًن على صفحات ؾبلة دامبركية ،فيسمم األجواء ؾبدداً بُت أوروبا والعرب ويعيد الناس إىل أجواء اغبروب
الصليبية اليت قامت يف الواقع على أساس رسوـ مسيئة نشرىا بطرس الناسك يف أوروبا على أساس أف اؼبسلمُت
يرظبوهنا على قرب اؼبسيح وىنا اشتعلت أوروبا بالغضب وربركت صوب الشرؽ اإلسبلمي أربع عشرة ضبلة صليبية

أريقت فيها أرواح اؼببليُت وطبعت تاريخ العصور الوسطى بالدـ واغبديد والنار والظبلـ.
بالطبع مل يوافق اؼبؤرخ اإلسبلمي العريب آنذاؾ على التسمية األوروبية ؽبذه اغبروب واختار االسم الصحيح ؽبا وىو
حروب الفرقبة ،ومل يصل إىل أظباع القراء العرب اسم اغبروب الصليبية إال بعد أف سبت ترصبة دراسات اؼبستشرقُت
حوؿ تاريخ العصور الوسطى.
مل يسأؿ أحد أين ىو قرب اؼبسيح؟ فاؼبسلموف ال يؤمنوف أصبلً بقرب للمسيح ،وىم ينػزىونو عن الصلب ويؤمنوف أنو
رفع إىل السماء عزيزاً كريباً ،ومع ذلك فقد كاف ال بد من إثارة مشاعر الناس غبرب ؾبنونة ال تبقي وال تذر ،ومع
ذلك فقد اشتعلت نار اغبرب وأكلت األخضر واليابس ،وطبعت تاريخ العبلقات بُت الشرؽ والغرب بالدـ
والكراىية.
ولكن ؼباذا الدامبرؾ؟؟
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الدامبرؾ بلد بارد ىادئ وادع يسكن على أعتاب العمبلؽ االسكوتبلندي ،ال تزيد مساحتو عن ربع سوريا كبو
(43ألف كم )2ولكنو يشارؾ الناس على موائدىم بقوة يف أكثر من مائة وأربعُت بلداً يف العامل عرب نستلة ولورباؾ،
وتقدـ أبقاره على شاشات التلفزة سعيدة مدللة ،ترتدي أفخر اؼباركات األوروبية وتناـ على الفرش الوثَتة ،وعادة ما
ىبطف أنظار الناس يف األوؼببياد العاؼبي بلباسو األضبر واؼبهارات الفردية والروح اعبماعية اليت تؤديها ماكينة الفريق
الدامباركي لكرة القدـ.
ويف العاـ اؼباضي حظيت الدامبرؾ بثناء خاص يف الببلد العربية واإلسبلمية عندما منعت دخوؿ البضائع اإلسرائيلية إىل
أراضيها واعترب ذلك نصرة لقضايا العرب ،ولكن ما الذي يدفع اليوـ باذباه القطيعة والتوتر؟
العامل اإلسبلمي يغلي بالغيظ للموقف البارد الذي ازبذتو حكومة الدامبارؾ عندما اعتربت أف إقداـ صحيفة على
اإلساءة اؼبتعمدة للنيب الكرًن ؿبمد ؿبض تسلية شخصية تندرج يف إطار حرية الرأي والتعبَت ،ويعلم كل عاقل أهنا
 200ألف دامبركي مسلم ومئات اآلالؼ من
تتسبب مباشرة يف إىانة أكثر من مليار ونصف من الناس فيهم
اؼبنصفُت الذين كتبوا أو قرؤوا حبيدة وإنصاؼ رسالة النيب الكرًن ؿبمد .
بدأت القصة عندما أراد مؤلف كتب أطفاؿ دامباركي أف يضع على غبلؼ كتابو صورة للرسوؿ  ورفض رساـ
الكاريكاتَت اؼبكلف بإعداد الغبلؼ رسم ىذه الصورة ،فقرر اؼبؤلف إقامة مسابقة لرسم الرسوؿ ،حيث تقدـ ؽبا عدد
من رسامي اؿكاريكاتَت أرسلوا اثٍت عشرة صورة مسيئة للرسوؿ الكرًن يف صور هتدؼ إىل إبراز عبلقة بُت اإلسبلـ
واإلرىاب ،وقامت اجمللة بنشرىا تباعاً ،ومل تفلح مطالبات اؼبسلمُت يف الدامبرؾ بوقف نشر الصور أو اإلدعاء

القضائي عليها مث صدر فيما بعد أمر قضائي يقضي برفض تسجيل االدعاء يف احملاكم الدامبركية على أساس أف ذلك

ىبل حبرية التعبَت اؼبقررة دستورياً!!
كاف نيوتن يقوؿ إف اإلنساف بٌت كثَتاً من اعبدراف وقليبلً من اعبسور ،وعلى قلة اعبسور اليت بناىا اإلنساف فإنو
مضى إىل ىدـ ىذه اعبسور اليت صنعها اغبكماء يف العامل ،وضباىا مفكروف أحرار من ببلده مع الكتلة الروحية
األكرب يف العامل اليوـ ،وىي العامل اإلسبلمي.
الصحيفة الدامبركية اؼبغمورة وجدت طريقاً قذراً للشهرة ،يصبح بو اظبها متداوالً خارج الببلد ،على طريقة سلماف
رشدي ،ذلك أف من الناس من وبب الشهرة ولو بالصفع على القفا ،ووبب أف يرى صورتو يف اعبرائد ولو يف صفحة
اعبنايات مطمش العينُت ،ووبب القنػزعة ولو على اػبازوؽ ،وىو بالضبط ما قاـ بو ؿبرر جيوالندز بوسنت ،وأجرب
العامل على أف يذكر اسم صحيفتو ولو ملعوناً مذموماً ـبذوالً!!

وبنفس اؼبشاعر اللئيمة الباحثة عن الشهرة قفزت الصور التافهة اؼبسيئة لتجد مكاناً على صفحات كثَتة يف أؼبانيا

وفرنسا وبولندا بل واؼبغرب واألردف ،وأظن أنك حُت تقرأ مقايل ىذا فستكوف الصور اؼبسيئة يف أكثر من عشرين بلداً
يف العامل ،وستناؿ صبيع ىذه الصحف نصيباً من الشهرة (واللعن واؼبقت) وبالتايل بيع النسخ الكاسدة ،ويغريها
باإلقداـ على أعماؿ أكثر شراً ولؤماً حبق اإلخاء اإلنساين.
ما هبب تأكيده ىنا ىو أف اإلساءة ىنا إمبا كانت ضد مشاعر البشر وهبب التأكيد أف كل ىذه اإلساءات لن تناؿ
من مكانتو صلى اهلل عليو وسلم وأهنا ؿبض إضافة ؼبا أخرب بو القرآف الكرًن من كبلـ أىل اغبقد والغي الذين قالوا إمبا
ىو شاعر وساحر وكاىن وؾبنوف ،ومع تصاعد اإلسبلموفوبيا ىذه األياـ فإف إضافة هتمة إرىايب إىل ىذا السيل الذي
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واجهو بو سدنة الظبلـ لن يغَت شيئاً من نور اغبقيقة فمنطق الرضبة الذي جاء هبا النيب الكرًن ستظل روح رسالتو

مهما صرؼ اغباقدوف أنظار العامل عن اغبقيقة اػبالدة ؽبذه الرسالة.
شعرت باؼبرارة من إقداـ الصحيفة االسكندنافية على ىذه اػبطوة اللئيمة اؽبادفة إىل قطع اعبسور بُت الشرؽ والغرب

واستنفار العامل اإلسبلمي إىل ما يشبو حالة اغبرب مع اغبضارة الغربية بكل جوانبها ،ولكنٍت وجدت نفسي أشد
حزناً عندما رأيت تسارع األحداث باذباه مزيد من الصداـ بُت ا ٍإلسبلـ والغرب ،وما تبع ذلك من قطع للعبلقات

وىجوـ على السفارات هبذا اؼبنطق اؽبمجي الذي ال يبت بصلة إىل نيب التسامح والرضبة ؿبمد . 
ؼباذا تفرض علينا الصحيفة العابثة شكل الرد الذي نتبناه يف مواجهتنا ؽبذا التهور ،ومل ال يكوف اإلماـ الشافعي رائداً
غبراكنا يف مواجهة ىذا الطيش:
ولقد أمر على اللئيم يسبٍت فمضيت شبة قلت ال يعنيٍت
لقد كاف الشافعي بصَتاً بالرغبة اعباؿبة لدى شاري اػبصومات بطبل الشهرة:
ىباطبٍت السفيو بكل قبح فأكره أف أكوف لو ؾبيباً
يزيد سفاىة فأزيد حلماً كعود زاده اإلحراؽ طبياً

ردبا كانت أصبل كلمة ظبعتها يف سياؽ األحداث اؼبتبلحقة ىي ما قالو السيد زكريا مَت علم يف لقاء عبنة العمل

اإلسبلمي اؼبسيحي اؼبشًتؾ :لو كاف الرسوؿ الكرًن  حياً بيننا اليوـ وىو يف أوج نصره ومبلضبو وبلغو أف فناناً يف
الدامبرؾ رسم كاريكاتَتاً مسيئاً لشخصو الكرًن ،فماذا سيصنع؟ ىل سيسَت جيشاً كجيش تبوؾ ؼبواجهة ىذه

اإلساءة؟ أـ سيستنفر العرب والعجم يف شن حرب على الثقافة الغربية ،أـ سيعقد العصائب اغبمراء لرجاؿ اؼبوت

ليفجروا أنفسهم يف سفارات الغرب؟؟ أعتقد أنو ببساطة لن يقوـ بأي شيء من ذلك ولكنو سيقوؿ إحدى كلمتُت:
اذىبوا فأنتم الطلقاء ،أو يقوؿ اللهم اىد قومي فإهنم ال يعلموف!!
إنٍت أعلم سباماً أنٍت ىنا أيضاً أغرد خارج السرب ،وىي هتمة أظبعها كل يوـ ،ولكنٍت بكل أمانة ال أشعر أف السرب
الذي يتحركوف فيو سيصل إىل اغبديقة اليت زرعتها أرض النبوة باحملبة والتسامح ،ورتلتها اآليات البينات :قل للذين

آمنوا يغفروا للذين ال يرجوف أياـ اهلل ليجزي قوماً دبا كانوا يكسبوف.
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انطب اننبىي ...يعرفت وعهى ،ونيس عجائب وأسرار
يحًد حبش
ُْ أًٖ أط ٍٜٞأٗ٘خ ٓ٘يهَ حُوَٕ حُلخىٝ ١حُؼَ٘ ٖ٣ك ٢ظَ حُىٛخٍ حُ٘ؼًٞس ٝحُظ٘ـٝ ْ٤حُٔلَ
حٌُ ١طو ُٚ ٜٚحُ ّٞ٤ه٘ٞحص ك٠خث٤ش رلخُٜخ ،طلظَف ٘ٛخػش حَٓ٧حٍ ٝطظخؿَ رؤٛٝخّ حُ٘خّ
طز٤غ ٝط٘ظَ٣ٝ ،١يكغ حُؼَر ٢حٌُٔٔ ٖ٤ىّ هِز ٚػِ ٌَٗ ٠حطٜخ٫ص ٓٝظخرؼخص كظ٣ ٠ظُٚ َٔ٤
حُل ٍٜٞػِ ٠حُ ْٛٞحُٔٞػٞىٝ ،حٓظوزخٍ ٗلوخص ٗٝللخص هخٛش ٖٓ كَ٠س ٛخكذ حُو٘خس حٌُ١
٣طَ رطِؼظ ٚحُٜزٞكش ٖٓ حُٜزخف اُ ٠حُٔٔخء ػِ ٠حُ٘خٗش حٌُج٤زش.
ٓٝغ إٔ ؿخ٣ش حُٔوخٍ ٝحٟلش ٓ ٢ٌُ٘٘ٝؤُ٣ي ك ٢ح٠٣٩خف كخُٔوٜٞى ٘ٛخ  ٞٛطِي حُٔلخ٫ٝص
حُٔٔظَٔس ً٫ظ٘خف حُؼـخثذ (حٌُِٔٛش) ك ٢حُطذ حُويٓٝ ،ْ٣خ حٓظٞىع ٖٓ حَٓ٧حٍ ك ٢كزش
حُزًَش ٝحُزخًٗـخٕ ٝح٩ػٔي ٝحُلـخٓش ٝؿَٛ٤خٝ ،اُوخء ٛلش حُويحٓش ػٌِٛ ٠ح حُِ ٖٓ ٕٞحُظيح١ٝ
ػِ ٠أٓخّ أٗ ٚأًزَ اٗـخُحص حَُٓخُش حُٔؼٜٓٞش حُظ ٢رَ٘ رٜخ حَُٓ ٍٞحٌَُٝ ،ْ٣رخُظخُ ٢طويْ٣
ػ٬ؿخص ٝػوخهُ َ٤ؼ٬ؽ حُٜيحع ٝحٜٓ٩خٍ ٝحٍٝ٧حّ ٝحُُ٘ٞكَحٗ٤خ ٝحُوَكخص حُٔؼي٣ش ٝحٗ٩ظخٗ٤ش
رخْٓ حَُ٘٣ؼش.
ريح٣ش  ٌٖٔ٣ ٫طـخ ُٝكو٤وش ٛخٓش ك ٢طخٍ٣ن ح ٢ٛٝ ّ٬ٓ٩حٛظٔخّ حَُٓ ٍٞحٌَُ ْ٣رخُٜلش
ٝحُؼخك٤ش ،اٜٗخ ؿخٗذ ٖٓ ٓٔئ٤ُٝظ ٚكٍ ٢ػخ٣ش حٓ٧ش ٝحُلَ ٙػِٜ٤خٍٞٛ ٢ٛٝ ،س ٛ٫ظٔخٓٚ
ٝطل ِٚ٤ٜكٓ ٢ؼَكش حُ٘خكغ ٝحُ٠خٍ ٖٓ ح٧ؿٌ٣ش ٝحِٓ٧ؿش حُطز٤ؼ٤ش ٝحًَُٔزش.
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 ٌُٖٝحٓ٧ش حرظِ٤ض ك ٢ؿِٔش ٓخ حرظِ٤ض ر ٖٓ ٚطوي ْ٣حُٔخ ٢ٟرظل٘ ٢٤طخٍ٣وٜخ ٝهزَحطٜخ
ٝحُٞهٞف ػ٘ي ُلظش ٖٓ حُٔخِٞٓ ٞٛٝ ،٢ٟى ٍك ٚ٠حُ٘ز ٢حٌَُ ْ٣ػ٘يٓخ ٝحؿ ٚحُـخ٤ِٛش حُوَٗ٤ش
حُظً ٢خٗض طِػْ حٗ٫ظٔخء اُ ٠حُٔخ ٢ٟحُٔويِّٓ :ش ارَحًٝ ،ْ٤ٛخٗض طَكغ ٍح٣ش اٗخ ٝؿيٗخ آرخءٗخ
ػِ ٠أٓش ٝاٗخ ػِ ٠آػخٍٓ ْٛوظيٓ ،ٕٝغ إٔ حُوَإٓ أٟٝق إٔ ارَحٗ ْ٤ٛلٔٗ ٚخى ٟه :ٚٓٞأُٞٝ
ؿجظٌْ رؤٛئٓ ٟخ ٝؿيطْ ػِ ٚ٤آرخءًْ؟ هخُٞح اٗخ رٔخ أٍِٓظْ رً ٚخكَ.ٕٝ
حُطذ حُ٘ز ْ٤ُ ١ٞأَٓحٍحً ٓويٓش ؿخء رٜخ كَ٣ن ١ز٬ٓ ٢ثٌ٣ ،٢لَٔ ػوخهٔٓ َ٤خ٣ٝشِ٣ٌٓ ،ش
رلـخد ٓؼ ،ّٜٞاٗ ٚرٌَ رٔخ١ش ؿِء ٖٓ ًلخف حٔٗ٩خٕ كٓ ٢ز َ٤حُٔؼَكشٝ ،ؿخٗذ ٖٓ
ٓٔئ٤ُٝش حُ٘ز ٢حٌَُ ْ٣ك ٢كٔخ٣ش حُٔـظٔغ ٝطؤٓزٖ حُٜلش ٝحُؼخك٤ش رخُوزَحص حُٔظخكش٢ٛٝ ،
ٓؼَكش طْ ططَٛ٣ٞخ ٝطـي٣يٛخ ػيس َٓحص ك ٢ك٤خس حُ٘ز ٢حٌَُٗ ْ٣لٔٝ ،ٚحٓظَٔ ططَٛ٣ٞخ رؼي
ٍك ِٚ٤ػِ٣ ٠ي هزَحص ١ز٤ش ًزَ٤س ٖٓ حُِٔٔٔٝ ٖ٤حُٔٔ٤لٝ ،ٖ٤٤هيٓض ٓؼَكش ١ز٤ش ٌِٓٛش ك٢
ُٓخٜٗخٝ ،هي ططٍٞص ػِ٣ ٠ي ٓيحٍّ ١ز٤ش َٗ٤ٜس ًآٍ ٞ٣ك٘خ رٖ ٓخٓٝ ٚ٣ٞآٍ هٔطخ رٖ ُٞهخ ٝآٍ
ك٘ ٖ٤رٖ آلن ٝآٍ حَُحُٝ ١آٍ حرٖ ٌُُٜ٘ٝ ،َٛخ ٓ٨ُٝق طـٔيص كٔ٤خ رؼي ػ٘ي ُلظش ٖٓ
حٗطلخء حُؼوَ ٝحَٜٗكض طزلغ هِلخًًٛٝ ،ز٘خ ِٗظْٔ ح٩ػـخُ ك ٢هزَ حُـخرَ ٖ٣ريٍ إٔ ٗزً٘ٔ ٢خ
ًخٗض أٝحثِ٘خ طزٜ٘٘ٗٝ ٢غ ٓؼِٔخ ٘ٛؼٞح.
حُ٘ز ٢حٌَُ ْ٣كـْ ٝحكظـْ ٌُٖٝ ،حُلـخٓش حُظٓ ٢خٍٜٓخ حَُٓ ُْ ٍٞطٌٖ ا١ ٫زخ ً ػَر٤خ ً ٗخثؼخً،
ػزض رخُظـَرش أٗ ٢٘٘٣ ٚحُيٍٝس حُيٓ٣ٞش ٔ٣ٝخػي حٔٗ٩خٕ ػِ ٠حُظوِ ٖٓ ٚرؼ ٞك٬٠طٖٓٝ ،ٚ
٘ٛخ كوي ٓخٍٜٓخ حَُٓٝ ،ٍٞحٗظلغ رٜخ ْ٤ُٝ ،ك ٢حُلـخٓش أَٓحٍ ٓويٓش أ ٝػـخثذ ٓ٤ظخك٣ِ٤و٤ش،
 ٢ٛ ٫ٝكِٛ ٢ذ ٍٓخُظ ٖٓٝ ،ٚؿ َ٤حُٔ٘طو ٢حُ ّٞ٤إٔ ِٗٔ ٢حُٞ٠ء ػِ ٠ػـخثذ حُلـخٓش
ٗٝوظ َٜحُؼِْ حُ٘زٝ ١ٞحُطذ حُ٘ز ١ٞرٌٜح حُؼ٬ؽ حُ٘ؼز ٢حُؼَر ٢حُوي ،ْ٣رل٤غ ٣وخٍ إ حُـَد
أٗ٘ؤ حُٔيٕ حُطز٤ش ك٤ًِ ٢لٗ٬ي ٛٝخٓزٍٞؽ ٤ُٝلَر ٍٞ١ٝ ،ٍٞحُظ َ٣ٜٞحُطزوٝ ٢حُٔل١ٍٞ
ٝحَُٗ ْ٤حُٔـ٘خٝ ٢ٔ٤١طٌٖٔ ٖٓ ٍُع حٌُزي ٝحُوِذ ٝحُؼٝ ٖ٤ح٧ػ٠خءٝ ،كظض حُل ٠ٜرخُِ،ٍِ٤
ٗٝلٖ كوو٘خ حُلـخٓش!!
ري ٕٝأىٗٗ ٠ي كبٕ حُ٘ز ٢حٌَُ ُٞ ْ٣أىٍى ُٓخٗ٘خ كبٗ٣ ُٖ ٚوَ أريحً ٓخ ٔ٣خٍٓ ٚحُل٬هٕٞ
ٝحُلخثٌٝ ٕٞحُطزخهٝ ٕٞكخ ٟٞحٗ٧ـخٍ ك ٢حُوَٕ حُلخىٝ ١حُؼَ٘ ٖ٣ك٤غ ٣لِٔ٘١ ٕٞخؿَْٛ
ًٝخٓخط٘ٗٝ ْٜخطٓ َُٕٜٞٝ٣ٝ ْٜ٤غ ٓطِغ حَُر٤غ ٖٓ ىحٍ اُ ٠ىحٍ ٩ك٤خء حُٔ٘ش حُ٘ز٣ٞش رٌخٓخص
حُٜٞح!!
حُطذ حُ٘زٝ ٖٓ ١ٞؿٜش ٗظَ ْ٤ُ ١حُلـخٓش ٝحٌُٝ ٢حُظيح ١ٝرلزش حُزًَش ٝىرْ حَُٓخٕ
ٝحُي ٖٛرخُؼَٔ ،ك ٌٜٙحٞٗ٧حع ٖٓ حُطذ حُ٘ؼزً ٢خٗض أكٓ َ٠خ ػَك ٚحُؼَد ك ٢حُلـخُ ك٢
حُوَٕ حُٔخرغ حُٔ٬٤ى ٌُٖٝ ،١حُؼخُْ حًظٔذ رؼي ًُي هزَحص ػظٔ٤شٝ ،أٓ ْٜكٜ٤خ ػِٔخء ػَد
ٝ ِٕٞٔٔٓٝطط ٍٞح٧ىحء حُطز ٢ه ٍ٬حُوَ ٕٝططٍٞحً ٌٓٝ ،ً٬ٛطٌٖٔ ػِٔخء ح ّ٬ٓ٩حرٖ ٓ٘٤خ
ٝحَُحُٝ ١حرٖ ُٝ َٛحرٖ حُ٘ل ٖٓ ْ٤حٓظ١ ّ٬ذ أروَحٝ ١ؿخُٝ ّٞ٘٤طط َ٣ٞحُطذ حُ٘ز١ٞ
َُِٓ ٍٞحٌَُٝ ْ٣أِٓٔ ٙٞرٌلخءس ٝحهظيحٍ اٍُٝ ٠ؿَ ر ْ٣ُٞٝ ٌٕٞ٤رخٓظٔ٤ُٝ ٍٞظَ ٝطٌٔ٘ٞح ٖٓ
حٓظوَحؽ ػوخٍ حُؼخك٤ش ٖٓ ْٓ ح٧كؼ ٠حُوخطَٝ ،حٗطِن حُطذ ك ٢حُىٛخٍ ٓظٔخٍع ٝطٌٖٔ ٖٓ
ٍْٓ حُوَ٣طش حُـ٤٘٤ش ٝرَ٘ رؼخُْ ؿي٣ي  ٌٖٔ٣ك ٚ٤حٓظجٜخٍ أٝرجش رلخُٜخ ػزَ ك ْٜحُوَ٣طش
حُـ٤٘٤ش ُٔٗ٪خٕٝ ،رخُظخُ ٢ػزَ كٔ٬ص ١ز٤ش ٝهخث٤ش ٓ٘ظٔش ُِو٠خء ػِ ٠حُٞرخء.
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حُٔٞحى ٓ٘ش ٗز٣ٞش ًَٔ٣ش  ٢ٛٝطؼز َ٤ػٖ ٍؿزش حُ٘ز ٢حٌَُ ْ٣رظَر٤ش حُِْٔٔ ػِ ٠حُ٘ظخكش
ٝحُطٜخٍسًٝ ،خٕ ٣ؤَٓ رخُٔٞحى ػ٘ي ًَ ٟٞٝء ٝػ٘ي ًَ ٬ٛس ٝػ٘ي ًَ ُوخء ُِ٘خّٗ ٫ٝ ،ي
إٔ ًُي ٣ؼٌْ كَ ٙح ّ٬ٓ٩ػِ ٠حُ٘ظخكش ٝحُطٜخٍس ٛٝلش حُلْ.
 ٌُٖٝحُٔٞحى ُ ْ٤اِ٤ٓٝ ٫ش ُِطٜخٍس ٝحُ٘ظخكش ٌٖ٣ ُْٝ ،أَٓ حُ٘ز ٢حٌَُ ْ٣رخٓ٫ظ٤خى رٔزذ
ػَٝم ٓويٓش ك ٢ػٞى حٍ٧حى ٫ٝ ،رٔزذ حٍطزخ ١ؿَهي ١ر ٖ٤حٍ٧حى ٝحٓ٧ش حٍُٜٔ٘ٞسُ ،وي
ًخٗض ٓٔؤُش رلغ ػٖ حُ٘ظخكش ٝحُطٜخٍس ًٝخٕ حُٔٞحى  ٞٛحُ٥ش حُٔظٞكَس آٌٗحى ُِظطٝ َ٤ٜحُظؼو.ْ٤
ٝك ٖ٤طظٞكَ ٓٝخثَ كي٣ؼش ٖٓ حُظؼوٝ ْ٤حُظط َ٤ٜكٖٔ حُٔ٘طو ٢إٔ ٣ؤَٓ حُ٘ز ٢حٌَُ ْ٣رٌٜح حُـي٣ي،
ُ ْ٤ُٝي ١أىٗٗ ٠ي رؤٕ حُ٘ز ٢حٌَُ٤ٓ ْ٣وظخٍ حُلَٗخس حُٔؼؤش رخُلٍِٞح٣ي ٝحُٔط٤زش رٌٜ٘ش حُظلخف
ٜٗ٧خ رزٔخ١ش أًؼَ َٜ١حً ٝأهَ طؼَٟخ ً ُٝ٨رجش ٜٗ٧ٝخ كِ٤ٜش ػِْ ٝطـَرش ٝكٌٔش.
أهَؽ حٓ٩خّ ٓخُي رٖ أْٗ ػٖ ؿٌحٓش ر٘ض ٛٝذ حٓ٧ي٣ش إٔ ٍٓ ٍٞهللا  ٠ِٛهللا ػِِْٓٝ ٚ٤
هخًٍ٘ :ض هي ٔٔٛض إٔ حٗ ٠ٜػٖ حُـِ٤ش ػْ ػِٔض إٔ كخٍّ ٝحَُٜ٘٣ ّٝؼَْٛ٠٣ ٫ٝ ٚٗٞ
كخكؼِٝ .ٙٞحُـِ٤ش  ٢ٛحُـٔخع ٝهض حَُٟخع.
ًخٕ رخٌٓ٩خٕ إٔ ًٌٜ ٚٗ َٔ٣ح ى ٕٝطؼِ٤ن ٢ٌُ٘٘ٝ ،أػظوي إٔ ٌٛح حُ٘ ٚحُ٘زِٜ٘ٔ٣ ١ٞخ ٓ٘طن
حَُٓ ٍٞك ٢حُظؼخٓ ٢١غ حُٔؼَكش.
ٝرؼ٤يحً ػٖ َٗف أٜٗذ ُٔ١ٞؤ ٓخُي َٗٝف حرٖ كـَ ُٜل٤ق حُزوخٍ ١كبٗ٘ٓ ٢ؤٓظؼ َ٤ػزخٍحص
ٓؼخَٛس َُ٘ف ٌٛح حُوزَ حُ٘ز ١ٞحُلٌ:ْ٤
هٓ ٍ٬ظخرؼش حُ٘ز ٢حٌَُُِٞ ْ٣حهغ حُٜل ٢ك ٢حُٔي٘٣ش هيٓض اُ ٚ٤طوخٍ ٖٓ َ٣رؼَٓ ٞحهز ٢حُٜلش
رؤٕ ٘ٛخى ًٌٗٞخ ً ك ٍٞحهظٓ ١٬خء حَُؿَ رلِ٤ذ حَُٔأس حَُٟٔغ ٖٓٝ ،حُٔلظَٔ إٔ ٣ئىًُ ١ي
اُ٠ٓ ٠خػلخص ٓ٤جش ك ٢كِ٤ذ ح١٧لخٍِ٣ًٝ ،ض  ٌٙٛحُظوخٍ َ٣رخهظَحف ٖٓ  َ٣ُٝحُٜلش ك٢
حُيُٝش حُٔلٔي٣ش رٔ٘غ حُـِ٤ش.
أَٓ حُ٘ز ٢حٌَُ ْ٣رٜلظ ٚهخثيحً ُٓ٘٤خ ً ٍٝثٔ٤خ ً ُِيُٝش حُ٘خٗجش ربػيحى َٓ٘ٝع هخُٗ٘ٔ ٕٞغ حُـِ٤ش
كلخظخ ً ػِ ٠حُٜلش حٗ٩ـخر٤ش.
ٔٓ ٌُٖٝظ٘خٍُ٘ ٙئ ٕٝحُٜلش حهظَف حٓظويحّ هزَحص أؿ٘ز٤ش أًؼَ ٓظخرؼش ُِٔق حُـِ٤شُٝ ،يٟ
ىٍحٓش ٓخ حٗظٜٞح اُ ٚ٤ػزض رخُيُ َ٤حُوخ١غ إٔ ٌٛح حٗ َٓ٧خثغ ُي ٟح ْٓ٧حُٔظلَ٠س آٌٗحى حَُّٝ
ٝحُلَّٝ ،أٗ٣٫ ٚئى ١اُ٠ٓ ٠خػلخص ٓ٤جش ٫ٝ ،رخّ ٖٓ حػظٔخىٝ ،ٙإٔ حُٔلخً َ٣حُظ ٢هٜ٘٤خ
حُوزَحء حُٔلِٓٞٛٞٓ ٕٞ٤ش  ٫ٝىحػ٫ ٢ػظزخٍٛخ.
رٌَ ٗـخػش ٣وق حُ٘ز ٢حٌَُ ْ٣أٓخّ كَ٣و ٚح٩ىحٍ٣ٝ ١وُِ ٍٞؼخُُْ :وي ٔٔٛض إٔ أٗ ٠ٜػٖ حُـِ٤ش
 ٢ٌُ٘٘ٝػِٔض إٔ كخٍّ ٝحَُٜ٘٣ ّٝؼٝ ،َْٛ٠٣ ٫ٝ ٚٗٞر٘خء ػِ ٠حُوزَس ُؼِٔ٤ش حُٟٔٞٞػ٤ش،
كبٗ٘ ٢آَٓ رٞهق َٓ٘ٝع حُوخٗ ٕٞا٣خٗ٫ ٙظلخء ٓزٍَحط.ٚ
ري ٕٝأىٗٓ ٠زخُـش كبٕ ػوخكش ً ٫ ٌٜٙري إٔ ط٘ـغ ًَ طـي٣ي ػِٔ٘ٗٝ ٢خٓ ١ؼَك ٫ٝ ،٢ري إٔ
طٌٓ ٕٞغ حُـي٣ي ٝحُٔل٤ي ٖٓ حُٔؼخٍف حُؼِٔ٤ش ٝحُطز٤شٝ ،إٔ طٞكَ ُِ٘خّ ٓخ ٣لظخؿ ٖٓ ٚٗٞحُلٌٔش
ٝحُٔؼَكش.
حُٔ٤خم حُطز٤ؼُِ ٢ظٞؿ ٚ٤حُ٘ز ١ٞحُوخُي٣ :خ ػزخى هللا طيحٝٝح كبٕ هللا ٓخ أٍِٗ ىحء اٝ ٫أٍِٗ ُ ٚىٝحء
٣وظٓ ٢٠ظخرؼش ًَ هزَس ؿي٣يس ك ٢حُطذ ُظلو٤ن ًُيٝ ،ا ٫كؤ ٖ٣طـي كً ٢ظذ حُطذ حُ٘ز١ٞ
ػ٬ؽ حُُ٘ٞكَحٗ٤خ ٝحُزخًٍ٘ٔٝ ٕٞحُٔلِْ ٝحُٔ٤يح ٝحُ٘٤وٞهش حُٔزٌَس ٝطَهن حُؼظخّ ٝطِ٤ق
حٌُزي ٝحُٜٔش حَُث٣ٞش ٝحٟطَحرخص حُظوؼَ ٝط٘خًٍ ؿٞى رخٓظٝ ٍٞح٫طٜخد حُـَٝ٠كٝ ٢ىحء طخ٣ظِ
ٝحُلظٞم حَُ٘ٓٞك٤ش ٝحُلظن حُٔز٤ـِٝ ٢آ٫ف حَٓ٧حٝ ٝحٝ٧رجش حُظ ُْ ٢طٌٖ ٓٞٛٞكش أ ً٬ٛك٢
ػ َٜحُ٘زٞس؟  ٌٖٔ٣ َٛٝحُظٔخّ أؿٞرش ػًُِ ٠ي ٖٓ هٓ ٍ٬خ ى ٚٗٝح٧هيٓ ٖٓ ٕٞحَُٝح٣خص؟
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رٌَ حكظَحّ طخرؼض ٓخ ًظز ٚػزي حُِط٤ق حُزـيحىٝ ١ػَٔ رٖ ه َ٠حُؼطٞكٝ ٢أرٗ ٞؼْ٤
حٛ٧لٜخٗٝ ٢حرٖ ه ْ٤حُـ٣ُٞش ك ٍٞحُطذ حُ٘زٓ ٞٛٝ ١ٞخ ؿٔؼ ٚأهَ٤حً حُٔ ٢١ٞ٤كً ٢ظخر ٚحَُٜٔ٘
حَُ ١ٝك ٢حُطذ حُ٘ز ٢ٌُ٘٘ٝ ،١ٞأهُ ٍٞي رؼوش ٣ٝو ٖ٤إ حُطذ حُ٘زِ٣ ١ٞظْٔ حُ ّٞ٤كٓ ٢ؼٜي
رخٓظ ٍٞك ٢رخٍٝ ْ٣حُٔيٕ حُطز٤ش ك ٢حُ٤خرخٕ ٓٝوخرَ ؿخٓؼش ر ٕٞأًؼَ ٓٔخ ِ٣ظْٔ ك ٌٙٛ ٢حٌُظذ
حٌَُٔ٣ش ،حُظ ٢ٛ ٢طي ٖ٣ٝؿخٓي ُِلظش ٖٓ حُظـَرش حٔٗ٩خٗ٤ش حُطخٓلش كوٜخ حُظؤَٓ ٝح٫ػظزخٍ
 ْ٤ُٝحُظوِ٤ي ٝحُـٔٞى.
 ٫ٝأٗي أريحً ُ ٞإٔ حَُٓ ٍٞحًٌَُ ْ٣خٕ ر٘٘٤خ حُ َٓ٧ ّٞ٤ريٍحٓش ٓ٘خٛؾ ؿخٓؼش ٛخٍكخٍى حُطز٤ش
ً ْ٤ُٝظذ حُؼطٞكٝ ٢حٛ٧لٜخٗ ٍَٓ٧ٝ ،٢حُلخٍع رٖ ًِيس ٣ُٝي رٖ ػخرض اُ ٠ؿخٓؼخص
ًٔزَىؽ ٝأًٔلٍٞى  ْ٤ُٝاُ٠ٓ ٠خٍد ر٘٤ٗ ٢زخٕ ٝرطخف ر٘ ٢ظز٤خٕ.

ييالد رسىل هللا.....
قراءة في انًشروع انسياسي نهرسىل انكريى
ُْ ٣ظليع حُِٔق ٖٓ حُٜلخرش  ٫ٝحُظخرؼ ٖ٤ػٖ حُُٔٞي حُ٘زٌ٘ٔ٣ ٫ٝ ١ٞي إٔ طـي ك ٢حُوَإٓ
حٌَُ ٫ٝ ْ٣ك ٢حُٔ٘ش حُ٘ز٣ٞش ٗ٤جخ ً ػٖ حُُٔٞي حُ٘زً ُٞٝ ،١ٞخٕ حُٔطِٞد إٔ ٌٗظل ٢رٔخ ٍٝى ك٢
حٌُظخد ٝحُٔ٘ش ٌُخٕ اك٤خء حُُٔٞي حُ٘ز ١ٞرخُلؼَ ريػش هخ١جش ؿٓ َ٤وزُٞش ٌُٖٝ ،حُؼوَ ح٢ٓ٬ٓ٩
ٌٓ٘ ريح٣ش حَُٗي ٛي ١اُ ٠حرظٌخٍ ٓٞحْٓ ٛخىكش ٣ٍَٟٝش حطوٌٛخ ٓ٘خرَ ُ٤ؼ٤ي ُ٨ؿ٤خٍ ح٥ط٤ش َٓ٤س
حُٔخرو٣ٝ ٖ٤ـيى ًلخك.ْٜ
ٝرؼ٤يحً ػٖ هطخد حُٔٔخؿي كٓ ٢ي٣ق ٍٓ ٍٞهللاٝ ،حُلي٣غ ػٖ ٗٔخثِ٘ٓٝ ٚخهزٝ ٚهٜخث ٜٚكبٕ
ٌٛح حُٔوخٍ ٓخُِ ٝلي٣غ ػٖ حَُٓ ٍٞح ًَّ٫كٍٓ ٢خُظ ٚحُوخُيس هخثيحً طلٍَ٣خ ً هخى ر٘لٔ ٚأٍٝ
ًلخف ٖٓ أؿَ ٝكيس حُؼَد ٝحٓظو٣ٍٞٓ ٍ٬خ.
ك ٢ؿخًٍ ٙخٕ ٣ظؤَٓ ك ٢كَ٣ش أٓظٔٓٝ ٚظوزِٜخ٤ً ،ق ٞٔ٣ؽ إٔ ٗوزَ رخكظَٜٓ ٍٝ٧ ٢ٍٓٝ ٍ٬
ٝحُ٘خّ حُؼَر٤شٝ ،حكظ ٍ٬كخٍٓ ٍٝ٧ ٢حَُحكيُ ،ٖ٣وي طليع اُ ٠حُ٘خّ ك ٢رٝ َٟٜاٍري
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ٝػٔخٕ ٝحُزظَحء رخُِٔخٕ حُؼَر٢ٗ ًَ ،٢ء ك ٢ر٬ى حُ٘خّ ػَر ٢حُِٔخٕ ٝحُؼخىحص ٝحُوزخثَ
ٝحُ٘ؼَ ٝحُٔ٘خػَ ٝحُظخٍ٣ن ٝح٥رخء ٝحُل٘ٝ ٖ٤حُ٘ٞم ٝحُو٢ٗ ًَ َ٤ء ٘ٛخى ػَر ٢رِٜـش
آٍحٓ٤ش ،ا ٫كٌخٜٓخ كوي ًخٗٞح ٍٓٝخ ً رِٗ٤ط!!ٖ٤٤
حُ٘خّ أٍُٞٗ ٝر٤خ (ُ٘٣ذ ر٘ض ػَٔ ٝرٖ حُظَد) ٝأٍ ٝحُـٔخٓ٘ش ٝحٌُِيحٗٝ ٖ٤٤ح٣٩ز٬ثٖ٤٤
ٝحُل٤٘٤و ٖٓ ٖ٤٤حُؼَد ًخٗض ٓلٌٓٞش ٖٓ هزَ ٗٔطخّ رٖ ٗٔطٓ ٞٛٝ ٍّٞلظَ ٍٔ٣ ٫ ٢ٓٝض
ر٘٢ء ٖٓ حُِٜش  ٍٝ٧حُ٘خّ حَُ٘٣ق.
ٗ ٫ي أٗٔٓ ٚغ رٌلخف ُٗٞر٤خ أً ٍٝلخف ػَر ٢كٞٓ ٢حؿٜش ٍٓٝخُ ،وي ر٘ض ك٠خٍطٜخ ك ٢هِذ
حُٜلَحء ٝهِوض حُٔؼـِس حُ٘خٛيس ػِ ٠حُيٝ ،َٛأػِ٘ض ٝكيس ٓ٣ٍٞخ ٓٔظوِش كَس ،ػْ ِٛٝض
ؿٜٗٞ٤خ اُ َٜٓ ٠طؼِٖ أ ٍٝىُٝش ػَر٤ش ط٣ٍٞٓ ْ٠خ  ٌُٖٝ ،َٜٓٝحُـ ٕٞ٤حَُٓٝخٗ٤ش ُْ
طزطت ك ٢حهظلخّ حُٜلَحء  َٛٝٝحٓ٫زَح٤ُٞ٣ ٍٞ١خٕ ٗلٔ ٚاُ ٠طيَٓ ٜ٣ ُْٝيأ َُٓٝخ رخٍ كظ٠
ه٠ض ػِٞٔ١ ٠ف ٓ٤يسحُٜلَحء ٝأػِ٘ض ٜٗخ٣ش حُلِْ حُؼَر ٢ك ٢حٓ٫ظوٝ ٍ٬حُلَ٣ش!
ٓٝغ إٔ حَُٓ ٍٞحًٌَُ ْ٣خٕ ٍؿَ ٛيح٣ش ٝػزخىس ٌ٣ ُْ ٌُٚ٘ٝظْ َٓ٘ٝػ ٚحُٔ٤خٓ ٢ك ٢حُظلٍَ ٖٓ
ٍروش حٓ٫ظؼٔخٍ حَُٝ ٢ٓٝحُلخٍٓٝ ٢هخٍ رٟٞٞف :اًح ٓخص ًَٔ ٟك ًَٟٔ ٬رؼيٝ ٙاًح ِٛي
ه َٜ٤ك ٬ه َٜ٤رؼي!!ٙ
ٌٓ ًخٕ ٣خكؼخ ً ًخٗض ططٞف روخ َٙ١آٓخٍ ًزخٍ ُوي  َٛٝاُ ٠ر َٟٜحُ٘خّ ك ٢ؿٔخٍ هٞحكَ
حُظـخٍس ًٝخٕ ٣ظؤَٓ كًُ ٢ي ًِ٣ٝ ٚو٤ً ٍٞق ٓ٧ ٌٖٔ٣ش طَطز ٢حهظٜخى٣خ ً ٖٓ حُ ٖٔ٤اُ ٠حُ٘خّ
رب٬٣ف ٝحكي إٔ طٌ ٕٞك ٢هز٠ش ٓٔظؼَٔ ؿخُ َ٣ ٫كْ؟ ُٔٝخًح ٣ـذ ػِ ٠أ َٛحُ٘خّ ١خػش
حُو َٜ٤ك ٢رِٗ٤طش؟ ُٔٝخًح َ٣ؿْ ٗ َٜرَى ٟإٔ ٣ؼزَ حُو٘ٞحص حَُٓٝخٗ٤ش ُٔ٤و ٢حُِٔحٍع حُظ٢
طـز ٠ػَٔحطٜخ اُ ٠حُؤط٘ط٤٘٤ش؟ ُٔٝخًح ٣ـذ إٔ  َٜٗ ٌٕٞ٣حُ٘ َ٤حُؼظ٣َٗ ْ٤خٗخ ً َُِٓٝخٕ حٌُٓ ٖ٣خ
ُحُٞح ٣ؤًِ ٕٞهَ٤حص ٓ ٌ٘ٓ َٜحهظَٕ أٗط ٞ٤ٗٞرٌِٞ٤رخطَس ٌ٘ٓٝ ،ريأ حُٔٗ ٕٞ٣َٜظ٤ـش هَحكش
ؿخىٍس ربُوخء هَ٤س ٛزخ٣خ ْٛك ٢حُ٘ ًَ َ٤ػخّ ٖٓ حؿَ حٓظَٟخء حَُد ح٧رِ ٚحٌُ٣ ٫ ١لـَ ٓخء
حُ٘ َ٤ا ٫اًح هطق ٝحكيس ٖٓ ٛزخ٣خ ٓ َٜحُلٔ٘خٝحص!!  ٞٛٝأٍم حٓظَٔ كظ ٠رؼي حُلظق
حٝ ٢ٓ٬ٓ٩كً ٖ٤ظذ ػَٔ ٝرٖ حُؼخ ٙاُ ٠ػَٔ رٖ حُوطخد ر٘ؤٕ ًُي ٔ٣ظؤًٗ ٚك ٢ط٘لٍ ٌ٤ؿزش
أٝ َٜٓ َٛاُوخء كظخس ك ٢حُ٘ َ٤حٓظَٟخء َُِد ٝحٓظـيحء ُٔخء حًُ٘ َ٤ظذ ُ ٚػَٔ ؿخٟزخ ً ِ٣ٝي:
ٝاًح حُٔٞإٝىس ٓجِض رؤًٗ ١ذ هظِض!
حَُٔ٘ٝع حُٔ٤خٓ ٍَُِٞٓ ٢حًٌَُ ْ٣خٕ ٖٓ ٝؿٜش ٗظَٝ ١حٟلخ ً طٔخٓخ ،طلَ َ٣ر٬ى ٖٓٝ ٙػْ
ر٘خء ػ٬هخص ٛل٤لش ٔٓٝئُٝش ٓغ أْٓ حُـٞحٍ ٖٓ كَّ ًَٝى ٝ ٍّٝكزٖ ٘ٛٝيُ ،وي ريح أً٫ٝ
رظٞك٤ي ؿَِ٣س حُؼَد ،ػْ أِ١ن ٍؿخُ ٚاُ ٠ر٬ى حُؼَد حُظخٍ٣و٤ش حُظ ٢طٔظي طوِ٤ي٣خ ٖٓ حٌُ٣ٞض
اُ٣ٍٞٓ ٠ظخٗ٤خ ٢ٛ ،أٍح٣ ُْ ٝل َٜإٔ ُحٍٛخ حُ٘ز ٢حٌَُ ٖٓ ْ٣هزَ ُْٝ ،طٌٖ ُي ٚ٣رخُطزغ
هَحثُ ٢ــَحك٤خ أٍ ٝحُؼَد ً ٌُٚ٘ٝخٕ ٣يٍى طٔخٓخ ً إٔ ٘ٛخى ًلخكخ ً هيٓ ٚح٥رخء حُٖٔٓ ٕٞ٣ٍٞ
ك٤٘٤وًِٝ ٖ٤٤يحٕ ٝرخرِ ٖ٤٤ػِٞٗ ٠ح١ت حُٔظ ٖٓ ٢ٓٞأٗطخً٤ش اُ ٠حٌ٘ٓ٫يٍ٣ش اُ ٠هَ١خؽ ًخٕ
٣لَٔ اُ ٠طِي حُ٘ٞح١ت حُٔظَحٓ٤ش حَ١٧حف ٗٞم حُٜلَحء حُؼخٍّٝ ،كي٣ؼخ ً ىحكجخ ً ػٖ ر٤ض
حُٔويّ ٝػٖ حٌُؼزش رٞ٤ص هللا حُطخَٛس حُظ ٢ر٘خٛخ ارَح ْ٤ٛؿي حُؼَد.
ٍؿخُ ٚحٌُٓ ٖ٣خٍٝح كٔ٤خ رؼي ػِ ٠حُ٘خ١ت حُ٘ٔخُ٧ ٢كَ٣و٤خ ٖٓ ػَٔ ٝرٖ حُؼخ ٙاُ ٠ػوزش رٖ
ٗخكغ ُْ ٌٞٗٞ٣ح ك٤ٓ ٢زَ هِن ىٞٔ٣ؿَحك٤خ ؿي٣يس ،رَ ًخٗٞح كٓ ٢ز َ٤اك٤خء ٓخ ط ٖٓ َّٜػ٘خء
ح٥رخء حٍُِٔ٘ػ ٌ٘ٓ ٖ٤كـَ حُظخٍ٣ن ك ٢طِي حُ٘ٞح١تٝ ،حٌُ ٖ٣ر٘ٞح حُ٘ٞح١ت ح٧كَ٣و٤ش ٝحٗوطؼض
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ٗٝخثـٓ ْٜغ أٍ ٝحُؼَد ٝطزَرَص أُٔ٘ظٝ ْٜطؤِٓؿض ٝهي حٗوطغ رٝ ْٜرؤر٘خث ْٜحُٔزُِٛٞ َ٤خٍ
ٓغ أٍ ٝحٗ٧ز٤خء.
ًخٕ ٍؿخُ٣ ٚؼَك ٕٞطٔخٓخ ً أ٘٣ ٖ٣زـ ٢إٔ طٍٔٓ ٢٠خُش حُلَ٣ش ،كٞم أٍ ْٜٟحُؼَر٤ش حُظ ٢ػخٗض
 ٖٓ ً٬٣ٞ١ح٫كظٝ ٍ٬حُوٝ ،َٜك ٢اٗخٍس ٝحٟلش ُِزٞحرش حَُ٘ه٤ش هخٍ ػَٔٝ :ىىص ُ ٞإٔ ر٘٘٤خ
ٝر ٖ٤كخٍّ ؿزٗ ٖٓ ً٬خٍ  ِٕٜٞ٣ ٫اُ٘٤خ  َٜٗ ٫ٝاُٝ !!ْٜ٤ك ٢حُـخٗذ ح٧ػِٚ٘١ٝ ٖٓ ٠
حُؼَرً ٢خٕ ٣و ٍٞحطًَٞح حُظَى ٓخ طًَ ًْٞكبِٗٔ٣ ٫ ٚذ أٓظٌِٜٓ ٢خ ٓٝخ هُٜٞخ هللا ا ٫ر٘ٞ
ه٘طٍٞحء!  ٖٓٝؿٜش حُـ٘ٞد كوي أٍَٓ ػِ٤خ ً ٓٝؼخً رٖ ؿزَ ٝأرخ ٓ ٠ٓٞحٗ٧ؼَ٤ُ ٌٖ٣ ُْٝ ١وزَ
حُ ٖٔ٤حُٔؼ٤ي ا ٫رٌخَٓ طَحر ٖٓ ٚرخد حُٔ٘يد اُ ٠رلَ حُؼَد ،أٓخ حٌٍُٔ٘ رٖ ٓخ ٟٝكوي ٍْٓ
ُيُٝش حً ّ٬ٓ٩خَٓ حُ٘خ١ت حَُ٘ه ٖٓ ٢أٍ ٝحُؼَد ٖٓ ػٔخٕ اُ ٠حٌُ٣ٞض.
أٍؿ ٞإٔ  ٫أري٘ٛ ٝخ ٓٔـخ ً أٓظويّ هطخرخ ً ه٘ز٤خ ً َ٣ر٘ٓ ٢طن حُ٘زٞحص رؼ َٜحُو٤ٓٞخصٌُٚ٘ٝ ،
ك ٢حُٞحهغ ٍٞٛس ٓظويٓش ٖٓ حٌُلخف ا٣خ ٙحٌٌُ٣ ١خري ٙحُ ّٞ٤أِ٘ٛخ ك ٢حُؼَحم ٝأِ٘ٛخ ك ٢كِٔطٖ٤
ُِو ٖٓ ٙ٬ح٫كظ ٍ٬حُزـٝ ٞ٤ر٘خء ىُٝش حُلَ٣ش رؼي ٍك َ٤حٓ٫ظزيحى.
 ٫أٓظط٤غ إٔ أُػْ رخُطزغ إٔ حُ٘ز ٢حٌَُ ٍْٓ ْ٣هَ٣طش حُؼَد ٖٓ حٌُ٣ٞض اُ٣ٍٞٓ ٠ظخٗ٤خ ٖٓٝ
أٗطخً٤ش اُ ٠أًٔ ّٞاُ ٠حُوَٕ ح٧كَ٣وٝ ،٢أىهَ كٜ٤خ حُط٘ذ حٌُزَٝ ٟحُط٘ذ حُٜـَٝ ٟأرٞ
ٓ٤ٌ٤ِ٤ًٝ ٠ٓٞخ ٝػَرٔظخٕ ُٞٝحء حٌٓ٘يًٍٝ ،ٕٝظذ طلظٜخ أٓش ػَر٤ش ٝحكيس ًحص ٍٓخُش هخُيس!!
 ٌُٖٝهَحءس ىه٤وش ُظخٍ٣ن حُلظٞف ٣ـؼِي ط٘ؼَ رخُي٘ٛش ك٤غ طَٓٔض هط ٠حُلخطلٗ ٖ٤لْ
حُوط ٠حُظٌِٜٓ ٢خ ٖٓ هزَ ك ٢حُ٘ٔخٍ حُٔ ٕٞ٣ٍٞحُل٤٘٤و ٕٞ٤حٝ٧حثَٝ ،ك ٢حُـ٘ٞد حُؼَد
حُؼيٗخٗ٤ش ٝحُولطخٗ٤شٝ ،أٗـِٝح ه ٍ٬حُو٬كش حَُحٗيس طلي٣يحً ه ٙ٬حُز٬ى حُؼَر٤ش ٖٓ
حٓ٫ظؼٔخٍ حَُٝ ٢ٓٝحَُٓٝخٗٝ ٢حُلخٍٓٝ ٢ريء كـَ ؿي٣ي ُٓ٨ش حُؼَر٤ش.
هي  ٌٕٞ٣كٜٗ ٢خىطٞٗ ٢ع ٖٓ حُظـَ٣ق رٔزذ حٗظٔخث ٢آُ ٢ٌُ٘٘ٝ ،ٚ٤ؤهظخٍ ٗخٛي ١ػٍِٝ ٠ح٣ش
 ٌٙٛحُلوخثن ٖٓ ًٝ ّ٬حكي ٖٓ أٝك ٠أر٘خء حُٔ٤ي حُٔٔ٤ق حُ٘خػَ حُوَ٤ٍٗ ١ٝي ِٓ ْ٤حُو١ٍٞ
حًٌُ ١ظذ ك َ٤ٟٔ ٢حُظخٍ٣ن:
ك ٢حَُٔ٘هٝ ُٚ ٖ٤حُٔـَر ٖ٤ى١ٝ
ػ٤ي حُزَ٣ش ػ٤ي حُُٔٞي حُ٘ز١ٞ
ٛخٍص ر٬ىى ٓ٤يحٗخ ً ٌَُ ه١ٞ
٣خ كخطق ح٤ٓ ٍٝ٧يحٗخ ً ُيُٝظٚ
ُٖ ٞ٣هع حَُ٘م ا ٫كز٘خ ح٧ه١ٞ
٣خ هٌٛ ّٞح ٓٔ٤لًًٌَْ٣ ٢
كزِـ ّ٬ٓ ٙٞحُ٘خػَ حُوَ١ٝ
كبٕ أط٤ظْ ٍٓ ٍٞهللا طٌَٓش
٢ٔٗ َٛء آٍُ ٠خُظ ٚاًح هِ٘خ اًٗ ٚخٕ ٣لَٔ ٔٛخ ً ه٤ٓٞخ ً ٤٘١ٝخ ً ٖٓ حؿَ ر٘خء رِيٙ؟ رؼ ٞحٛ٧يهخء
٣ظ٘ ٕٞإٔ أ ّ٬ً ١ػٖ ٍٓخُش حُ٘ز ٢حُ٤٘١ٞش أ ٝحُو٤ٓٞش أ ٝػزوَ٣ظٛٞٓٝ ٚزظ ٚطوظٍَٟٝ ٢٠س
أًٗ ٚخٕ هخٍؽ ٓ٤خم حُ٘زٞسًٝ ،ؤٕ حُ٘زٞس  ٫طٍِ٘ ػِ ٠حُؼزخهَس ٝحُٔٞٛٞرًٝ ،ٖ٤ؤٕ ٍٓخُظ ٚك٢
َٗ٘ حٔ٣٩خٕ طظؼخٍٓ ٝغ ى ٍٙٝك ٢هيٓش حُٔـظٔغ ٝر٘خء حُل٤خس.
حَُٔ٘ٝع حُٔ٤خُِٓ٘ ٢ز ٢ح ًَّ٧رخهظٜخٍ طلَ َ٣أٍ ٝحُؼَد ِٓٔخ ً أ ٝكَرخً ،ػْ ر٘خء ػ٬هخص
ٛل٤لش ٓغ حٝ ،ْٓ٧طٞؿٍٓ ٚ٤خُش حُٜيٝ ٟحَُكٔش ُِؼخُٔ.ٖ٤
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أنتى أعهى بأيىر دنياكى
أٍحى إٔ ٣وُِ ٍٞؼخُْ إ ػٜي حُوٞحٍم هي حٗظٝ ،٠ٜإ حُؼخُْ ريأ ػَٜحً ؿي٣يحً ٖٓ حُٔؼَكش ٝحُؼِْ،
ٝإ حٔٗ٩خٕ ٤ٓ ٞٛي هيٍ ٙهللا ػِ ٠ح. ٍٝ٧
ٝحُوٜش رظٔخٜٓخ أٍٝىٛخ ٓؼظْ ٍٝحس ح٧هزخٍ ٖٓ ح٧ثٔش حُزوخٍٝ ِْٔٓٝ ١حُ٘ٔخثٝ ٢حُظٌَٓ١
ٝطٔخّ حُلٌخ٣ش إٔ حَُٓ ٍٞحٌَُ ْ٣ك َٛٝ ٖ٤حُٔي٘٣ش ٍآ٣ ْٛئرَ ٕٝحُ٘وَٝ ،طؤر َ٤حُ٘وَ ك٢
حُٞحهغ أَٓ ؿَ٣ذ ٝػـ٤ذً ،خٗٞح ٣ؤهٌ ٖٓ ٕٝحُـٌع ػٞىحً ك٤ؼوي ٚٗٝػِ ٌَٗ ٠أٓٞحٍس ػْ
٣ؼِو ٚٗٞػِٗ ٠ـَس أهَ ،ٟكظلَٔ حُ٘ـَس ٓخ ٗخء هللا ٖٓ حُؼٔخٍٝ ،حُلٌَس حُ٣ ّٞ٤ؼَكٜخ هزَحء
حٍُِحػش ػِ ٠أٜٗخ ٓٔخػيس ُـزخٍ حُطِغ ُِ ٖٓ ٍٞٛٞحُ٘ـَس حًٌَُ اُ ٠حُ٘ـَس حٗ٧ؼ٤ُ ٠ظْ
حُظِو٤قٌُٜ٘ٝ ،خ ُْ طٌٖ ٝحٟلش آٌٗحىٝ ،كٓ ٖ٤ؤُ ْٜحُ٘ز ٢ػٔخ ٣لؼِ ٖٓ ٚٗٞأَٓ حُظؤر َ٤هخُٞح ٝؿيٗخ
ػِ ٚ٤آرخءٗخ ٗ ٫ٝيٍ٤ً ١ق ٣لَٔٝ ،هخٍ ُ ْٜحُ٘ز ٢حٌَُٓ ْ٣خ أظٖ إٔ ٌٛح ٓ٤ـ٘ ٢ػٌْ٘ ٗ٤جخًٝ ،ك٢
ٍٝح٣ش أٗ ٚهخٍُ :ؼٌِْ ُ ُْ ٞطلؼِٞح ٌُخٕ هَ٤حًٝ ،حٗظوِض ًِٔش حُ٘ز ٢حٌَُ ْ٣ر ٖ٤حُِٔحٍػ ٖٓ ٖ٤أَٛ
حُٔي٘٣ش ٓٝزخَٗس طًَٞح ًُي ٝطٞحطَ ر ْٜ٘٤أٜٗخ إً ٖٓ ػخىحص حُـخ٤ِٛش حُظ ٠ٜٗ ٢ػٜ٘خ ح.ّ٬ٓ٩
 ٌُٖٝحُؼَٔ ُْ ٣لَٔ كًُ ٢ي حُؼخّٝ ،طَىىٝح ك ٢اهزخٍ حُ٘ز ٢رٔخ كيع ٌُٖٝ ،حُ٘ز ٢حًٌَُ ْ٣خٕ
٣ظخرغ ك ٢حُٞحهغ أَٓ حٍُِحػش ك ٢حُٔي٘٣ش ٓٝؤُ ْٜرزَحءسٓ :خ حَٓ٧؟ ٝأ ٖ٣حُؼٔخٍ ػِ ٠أؿٜخٕ
أٗـخًٍْ؟ ًخٕ حُـٞحد ٣خ ٍٓ ٍٞهللا اٗي ٗ٤ٜظ٘خ ػٖ حُظؤرٝ َ٤هي ؿخء حُلَٔ ٜٗ٤خ ً!!
ًخٗض ًخٍػش ػِ ٠حُٔلخ َ٤ٛحٍُِحػ٤ش  ٖٓٝحُٞحٟق إٔ ًُي كٗ َٜظ٤ـش طَى حُظؤر َ٤حٌُٞٛ ١
ػخىس حٍُِحع ٝػَك.ْٜ
ًخٕ ك ٢هيٍس حُ٘ز ٢حٌَُ ْ٣إٔ ٣وُِ٘ ٍٞخّ ٛيم هللا ًٌٝرض أٗـخًٍْ!! ًخٕ هخىٍحً إٔ ٣وُْٜ ٍٞ
 ٫طزخُٞح رٌٜح اٗ٤ً ٖٓ ٚي حُ٘٤طخٕ ٝظ٘ ،ٌْٗٞأ ٝػِ ٠كي ه٘ٓ ٍٞخ٣ن حُٜٞك٤ش  :حُِزٖ أٓٞى!!
 ٌُٖٝحُ٘ز ٢حٌَُٝ ْ٣هق رٌَ ٗـخػش أٓخّ حُ٘خّ ٝهخٍ ًُِٔ ْٜخص ٖٓ ًٛذ« :أٜ٣خ حُ٘خّ اًح
أَٓطٌْ رخُ٘٢ء ٖٓ أَٓ ى ٌْ٘٣كٝ ٢٘ٓ ٜٞأٗخ هِظٝ ٚإ أَٓطٌْ رخُ٘٢ء ٖٓ أَٓ ىٗ٤خًْ كبٗٔخ أظٖ
ظ٘خً ،أٗظْ أػِْ رؤٓ ٍٞىٗ٤خًْ!!».
ُوي ًخٕ اػٗ٬خ ً ٗـخػخ ً ػٖ حٗظٜخء ػ َٜحُـ٤ذ ٝحرظيحء ػ َٜحُٜ٘ٞىٝ ،حٗظٜخء ػ َٜحُوٞحٍم
ٝريء ػ َٜحُؼوَ ٖٓٝ ،ح ٕ٥كٜخػيحً كبٕ ػِ ٌْ٤إٔ طؼظٔيٝح ػِ ٠حُوزَحص حُٟٔٞٞػ٤ش
ح٤ٍٟ٧ش ُ٘ؤٕ حُل٤خس  ْ٤ُٝػِ ٠حُظٔخّ أؿٞرش حُٔٔخء ٌُٔ٘٬ص ح.ٍٝ٧
َٗ٘ص ك ٢ؿَ٣يس حُؼٍٞس حُٔ٣ٍٞش 2009/ 3/ 13
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أهزَ حُوَإٓ إٔ ر٘ ٢آَحث َ٤ػخٗٞح كً٘ ٢ق حُٔؼـِحصً ،خٕ أ٣خٗٓ ْٜؼـِس ١ٝؼخٓٓ ْٜؼـِس
َٗٝحرٓ ْٜؼـِس ٗٝـخطٓ ْٜؼـِس ًٍٞٝر ْٜحُزلَ ٓؼـِسٍٝ ،أٝح رَح ٖ٤ٛحُ٘زٞس ك٣ ٢ي ٓ٠ٓٞ
ٝك ٢حُؼٜخ ٝحُؼؼزخٕ ٝح٧كؼٝ ٠حُـَحى ٝحُؤَ ٝحُ٠لخىع ٝحُيّ آ٣خص ٓل٬ٜص كظٛ ٠خٍٝح
٣طِزٍ ٖٓ ٕٞر ْٜروَ حٝ ٍٝ٧هؼخءٛخ ٝكٜٓٞخ ٝػيٜٓخ ٝرِٜٜخ ٌُْٜ٘ٝ ،ػًُِ ٠ي ًِ ُْ ٚطـق
أػٞحرٓ ٖٓ ْٜخء حُزلَ كظ ٠هخُٞح ٣خ ٓ ٠ٓٞحؿؼَ ُ٘خ اُٜخ ً ًٔخ ُ ْٜآُٜش!! هخٍ اٌْٗ ه ّٞطـ.ِٕٜٞ
ٝك ٖ٤أَٓٗ ْٛز ْٜ٤إٔ ٌ٣رلٞح روَس ٍحكٞح ٣طخُز ٕٞرٌَ طوٍٝٝ ٟٞعٍ َٓ :ريٓ :خ ٢ٛ؟
ٓٝخػَٔٛخ؟ ٓٝخ ُٜٗٞخ؟ ًٝخٗٞح ٘٣ظظَ ٕٝكًُ ٢ي ًِ ٚأؿٞرش ٖٓ حُٔٔخء ك ٢أٓٞأ ٍٞٛس
ٍ٫طٌخّ حٔٗ٩خٕ اُ ٠حُل ٞ٤٠كظ ٠اٗ ٚػخؿِ ػٖ حُٔزخىٍس رٌرق روَس ا ٫رؼي إٔ ٣لظ٠
رز٤خٗخص طل٤ِ٤ٜش ٖٓ حُٔٔخء كٗ ٢ؤٕ  ٌٙٛحُزوَس حٌُٔٔ٘٤شٝ ،ري ٖٓ ً٫إٔ ٘٣ظـَ ٓ ٠ٓٞكُ ٢وخء
ٍر ٚرؼظخثْ حٝ ،ٍٞٓ٧طلخُق حٝ ْٓ٧ر٘خء حُل٤خس ٝحٗظوخٍ حُل٠خٍحص ؿؼَ ٔ٣ؤٍ ػٖ ُ ٕٞحُزوَس
ٌِٜٗٝخ ٝأٛٝخكٜخ ،كظً ٠رلٛٞخ ٓٝخ ًخىٝح ٣لؼِ!!ٕٞ
ًخٕ أَٓحً ٓئُٔخ ً إٔ َ٣طٌْ حٔٗ٩خٕ اٌُٛ ٠ح حُلي ٖٓ حُـزخء ٝحُزٛ٬ش ٝحُز٬ىسٝ ،إٔ طٜزق ػ٬هظٚ
رٔـي حُٔٔخء ٛٝٝخُ ٚرخهلل ٓزلخُٗٔ ٚـَى ر٤خٕ أٛٝخف حُزوَ!.
ًخٕ  ٫ري ُِ٘ز ٢حٌَُ ْ٣إٔ ٣ؼزَ رخُؼخُْ ٖٓ  ٌٙٛحٛٝ٧خّ حُ٤٠وش ٝح٫طٌخُ٤ش حُـز٤ش اُ ٍٞٗ ٠حُؼوَ
ٝاػٔٓ ٕ٬ئ٤ُٝش حٔٗ٩خٕ ػٖ أكؼخُٝ ،ٚاػ ٕ٬هخػيس« :أٗظْ أػِْ رؤٓ ٍٞىٗ٤خًْ».
ُ ٞهيٍ ُٔٗ٪خٕ إٔ ٣زو ٠ر ٌٜٙحُو٘خػش حُـ٤ز٤ش ٌُخٕ ػِ٘٤خ حُ ّٞ٤إٔ ٗٔؤٍ حٗ٧ز٤خء ػٖ أٓ ٍٞك٤خط٘خ
ًِٜخٝ ،إٔ ٗظٞهق كٔ٤خ  ٚٗ ٫ك.ٚ٤
ٝاًح أٍىٗخ ٘ٛخػش ٓ٤خٍس كبٕ ػِ٘٤خ إٔ ٗوُ٘ ٍٞزُٓ ٢خٗ٘خٍ َٓ :ري ٓخ ُٜٗٞخ ٓٝخ ٌِٜٗخ؟  ًْٝػيى
ٓوخػيٛخ١ ًْٝ ،خهش ٍى٣يَ٣حطٜخ ًْٝ ،هٞس أكٜ٘ظٜخٝ ،أٟٞ٣ ٖ٣غ حَُ٣يحط٤ًٝ َ٤ق ٔ٣ظويّ
حُزَٓٝ ،َ٤٤ٔ٣خ  ٢ٛحك َ٠حُطزٗٞخص ٝأٓطغ حٓ٧ظٞرخص ٝأَٓع حُيٝحُ٤ذ َٛٝ ،حُو َ٤إٔ
٣ظلَى حٌَُٓ ٢رخُ٤ٜيٍ٤ُٝي أ ٝرخٌُٔ٤خٗ٤ي َٛٝ ،ح٧رَى إٔ طلظق حُ٘ٞحكٌ رخ٣٧ي ١أّ رخُيحٍحص..
ٝاًح أٍىٗخ إٔ ٗؼَٔ ٓٞهؼخ ً ػِ ٠حُلخٓٞد كؼِ٘٤خ إٔ ٗٔؤٍ ٗزُٓ ٢خٗ٘خ ًْ ٓ٤ـخ ٘ٔ٣ق حًُِْْٔٔٝ ،
رٛٞش طٌٗ ٕٞخٗش حُ٬رظٞد ٜ٣ َٛٝق كظق ح َ٤ٔ٣٩رخُٔٞرخ ًْٝ َ٣ػيى ٍحٓخص حُلخٓٞد
حُ٘و ًْٝ ٢ٜػيى ٍحٓخص حُلخٓٞد حُٔلٔٓٝ ،ٍٞخ  ٢ٛأك َ٠حُٔخٓ٘ـَحص ٓ ًْٝؼش
حُٜخٍىحص...
ٌٌٛح كؼَ حُٜٞ٤ى ٓغ ٌٌٓٛٝ ٠ٓٞح كؼِٞح أ٠٣خ ً ٓغ ٓلٔي ٝؿخإٔ٣ ٙٝؤُٔٓ ٚٗٞخثِٓٝ ْٜؤُ ٙٞػٖ
كظ٤ش ٌِٞٛح ك ٢حُي َٛكَٝح ٖٓ رطٖ ح٧رخَ١س ٝػٖ ٍؿَ ١خف حَُٔ٘م ٝحُٔـَد ٝػٖ حَُٝف.
ًخٗض ػ٬ػش أٓجِش ٟٝؼٜخ حُٜٞ٤ى َٗ١خ ً ُٔؼَكش ٛيم ٌٛح حُ٘زٛٝ ٢لش ٗزٞطًٝ ،ٚخٕ ٖٓ حَُ٤ٔ٤
ػِ ٠هللا ٓزلخٗ ٚإٔ  ٍِ٘٣ػِ ْٜ٤ح٧ؿٞرش حُظٓ ٢ؤُٛٞخ ٝطو ّٞحُلـش ٝحُزَٛخٕ ػِ ْٜ٤أٓخّ حُ٘خّ
هخٛش أٗ ْٜطليٝح رٌُي أٓخّ حُ٘خّٝ ،رخُلؼَ كوي هزَ حَُٓ ٍٞحُظليٝ ١هخٍ أؿ٤زٌْ ؿيحًٍٝ ،حف
ٔ٣ؤٍ ٍر ٚاٗـخُ ًُيٝ ،حُظْٔ ٓ٘ ٚأهزخٍ ٓخ ٓؤُٝ ،ٙٞظَ ِ٣ظْٔ ر٤خٕ حُٔٔخء كًُ ٢ي أ٣خٓخ ً
ٝأٓخر٤غ  ٌُٖٝحُٔٔخء ُْ طٔؼل ٚرز٤خٕٝ ،ظَ كخثَحً ك ٢ؿٞحرُِ ٚوٝ ،ّٞكظَ ػ٘ ٚحُٞك ٢كِْ ٣ـي
ؿٞحرخ ً ٣يكغ ر ٚطلي ١حُو!!ّٞ
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ٝرؼي أٓخر٤غ ُِٗض ح٣٥خص ر٘٤خص كٌٛ ٢ح حٌُٜ٘ٝ ،َٓ٧خ ُْ طـذ ػٖ أٓجِش ر٘ ٢آَحثٝ َ٤ظَ
حُـيٍ ٓٔظَٔحً ٖٓ  ًٝ ٞٛحُوَٖٗ٤؟  ًْٝػيى حُلظ٤ش؟ أٓخ حَُٝف كوي ؿخء حُـٞحد ٣َٛلخ ً ر٬
ٍطٔ٣ٝ :ٕٞؤُٗٞي ػٖ حَُٝف هَ حَُٝف ٖٓ أَٓ ٍرٓٝ ٢خ أٝط٤ظْ ٖٓ حُؼِْ ا ٫هِ.ً٬٤
أٍحىص حَُ٘٣ؼش إٔ طوُِ٘ ٍٞخّ :حٗظ ٠ٜػٜي حُٔؼَكش حٌُ٣ ١طِذ ك ٢حُٔٔخءٝ ،ريأ ػ َٜحُٔؼَكش
ك ٢حٝ ،ٍٝ٧ػِ ٠حٔٗ٩خٕ إٔ ٣طٓ ٍٞؼخٍك ٚرٓٞخثَ حُؼِْ  ْ٤ُٝرَؿْ حُـ٤ذ ٝرو ٍٞحُٔٞحكَ
ٝظ٘ ٕٞحٌُٜ٘شٝ ،إٔ حُٔٔخء هي ِٓجض كَٓخ ً ٗي٣يحً ٜٗٝزخًٝ ،هخٍ حًٌُ ٖ٣خٗٞح ٣يػ ٕٞحُٔؼَكش
روَحٍ حُٔٔخء ٝأٗخ ً٘خ ٗوؼي ٜٓ٘خ ٓوخػي ُِٔٔغ كٖٔ ٔ٣ظٔغ ح٣ ٕ٥ـي ٜٗخرخ ً ٍٛيحً.
ٓؤُ ٙٞػٖ طزغ ٝػٖ ً ١حُوَٗٝ ٖ٤ػٖ ٓآٍ حُٔليٝى ك ٢ح٥هَس ٝرؼي اُلخك ْٜرخُٔئحٍ هخٍ حُ٘ز٢
حُ٘ـخع رٌَ َٛحكش ٫« :أىٍ ١أطزغ ًخٕ ٗز٤خ ً أّ  ٫ٝ ،٫أىٍ ًٝ ١حُوًَٗ ٖ٤خٕ ٗز٤خ ً أّ ٫ٝ ، ٫
أىٍ ١حُليٝى ًلخٍحص ِٜٛ٧خ أّ ٝ !٫ك ٢حُوَإٓ ٝإ أىٍ ١أهَ٣ذ أّ رؼ٤ي ٓخ طٞػي.»ٕٝ
 ٫أىٍ!!..... ١اٗ ّ٬ً ٚحُ٘زٞس!! ٫ٝػـذ!! كٜ٘ق حُؼِْ  ٫أىٍ ٖٓٝ ،١ػـِ ػٖ  ٫أىٍ١
أ٤ٛزض ٓوخطِٝ ،ٚاًح ُْ ِْٗٔ رؤٗ٘خ ٗ ٫يٍ ١كبٕ كًَش حُٔؼَكش ٝحُزلغ ٓظظٞهق ػِ ٠حُل ٍٞأٝ
ٓظٔ ٢٠آُ ٍ٬ٟ ٠ز!!ٖ٤
 ٫أىٍٔ٤ُ !!.. ١ض ٗ ٌٙٛوطش ٟؼق ك ٢حُ٘زٞس أريح ًاٜٗخ ٖٓ ٝؿٜش ٗظَٗ ١وطش هٞس ،اٗ ٚحُٔٞهق
حُٔ٘خٓذ طٔخٓخ ً ُِ٘ز ٢حٌُ٣ ١وُِ ٍٞؼخُْ« :اٗٔخ أٗخ رَ٘ ٓؼٌِْٓٝ ،خ أىٍٓ ١خ ٣لؼَ ر ٫ٝ ٢رٌْ إ أٗخ
اٝ َ٣ٌٗ ٫رُ٘ َ٤و٣ ّٞئٓ٘ٞٓ ،»ٕٞهق ٗـخع ُِ٘ز ٢حٌُ ١هخٍ ُِؼخُْٓٝ« :خأٝط٤ظْ ٖٓ حُؼِْ ا٫
هِ.»ً٬٤
اٗ ٚحُٔٞهق حُٜل٤ق ُ٘ز٣ ٢و ُٚ ٍٞهللا طؼخًٌُُٝ :٠ي أٝك٘٤خ اُ٤ي ٍٝكخ ً ٖٓ أَٓٗخ ٓخ ً٘ض طيٍ١
ٓخ حٌُظخد  ٫ٝحٔ٣٩خٕ٣ٝ ،ؤَٓ ٙإٔ ٣وٍ :ّٞ٣ ًَ ٍٞد ُىٗ ٢ػِٔخ ً!
اٗ ٚحُٔٞهق حُٜل٤ق ُ٘ز٘٣ ٢وَ ُي ػِٛ ٠للخص هَآٗ ٚهطخد هللا« :أُْ ٣ـيى ٣ظٔ٤خ ً كآٟٝ
ٝٝؿيى ٟخ ً٫كٜي.»ٟ
ؿخء ُ٤وَؽ حُ٘خّ ٖٓ ٟزخد حُوٞحٍم اُ٤ٟ ٠خء حُؼوََٓ ٖٓٝ ،حد حُـ٤ذ اُ ٠ػخُْ حُٜ٘ٞى،
٤ُٝؤٗ٪ُ ٍٞخٕ أٗض ٓ٤ي حُويٍ كٌٛ ٢ح حُؼخُْ ،أػِٜ٘خ أر ٞحُؼ٬ء ري ٕٝطللع:
أٜ٣خ حُـَ إ هٜٜض رؼوَ كخٓؤُ٘ ٚكٌَ ػوَ ٗز.٢
ٝؿ َ٤رؼ٤ي ػٖ َٛحكش حُٔؼَ ١أػخى اهزخٍ َٗف حُلٌَس كٍ ٢رخػ٤ش كٌٔ٤ش:
٣ظ َٜحُزيٍ آهَ حُِ َ٤كَىحً

أٛلَ حُٞؿ ٚك ٢حُٔٔخء ٝك٤يحً

ًَ ٗ ٍٞأهٌط ٖٓ ٚؿَ٣ذ

ٓٞف طوز ٞر٣ٍٝ ٚيحً ٍ٣ٝيحً

هِزي حُْ٘ٔ كخهزْ حٍُ٘ٞ

ٓ٘ٓ ًَ ٚخ طَطـٗ ٚ٤لٔي ػ٘يى

ًَ ٗ٢ء ٓٞحى أٗض َٓحد

ٜٗي هللا أٗي حُلن ٝكيى
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انُبٍ انذًَقراطٍ
هي ٣زيٛ ٝخىٓخ ً إٔ طٔظويّ ػ٘ٞحٗخ ً ًٌٜح كٝ ٢هض  ٫طِحٍ ًؼ ٖٓ َ٤حُٔئٓٔخص ح٤ٓ٬ٓ٩ش  ٫طئٖٓ
رخُئ٣وَح٤١شٝ ،طَ ٟكٜ٤خ حٗلَحكخ ً ػٖ ٜٗؾ حُ٘زٞس ٞٛٝ ،حُٔؼ٘ ٠حٌُ ١ىكغ ٬١ثغ ح ّ٬ٓ٩حُٔ٤خٓ٢
ك ٢حُؤٔ٘٤خص اٍُ ٠ؿْ حُئ٣وَح٤١ش رخُلـخٍس ٝحطٜخّ حُزَُٔخٗخص رؤٜٗخ أٝػخٕ حُوَٕ حُؼَٖ٘٣
ٝحُيػٞس اُٝ ٠ؿٞد حُزَحءس ٜٓ٘خ  ٖٓٝطزؼخطٜخ حُظَ٘٣ؼ٤ش حُظ ٢طْ ط٤ٛٞلٜخ رؤٜٗخ ٓ٘خٝأس ٓزخَٗس
َُِ٘ع.
ٓٝغ إٔ  ٌٙٛحٞٛ٧حص هلظض ك ٢حُؼٔخٗ٘٤خص ٝحُظٔؼ٘٤خص ٖٓ حُوَٕ حُٔخٌُٜ٘ٝ ٢ٟخ حُ ّٞ٤طلظ٠
رـًٔ ٍٜٞز َ٤رؼي حُٔـخَٓحص حُظ ٢أٗؼِٜخ ر ٕٞك ٢حَُ٘م ح ٢ٓٝ٧طلض ٗؼخٍ حُئ٣وَح٤١ش،
ح َٓ٧حٌٍُٞٛ ٍْٓ ١س ٓٞىحء ُٓ٦خٍ حُئ٣وَح٤١شٝ ،رخُظخُ ٢أٓخء ؿخ٣ش حٓ٩خءس ُِلٞحٍ
حٓ ٢ٓ٬ٓ٩غ حُـَد ٝػُِ كَ ٙحُظطَف ٝحَُحىٌ٣خُ٤ش ٝٝكَ ُ ْٜر٤جش هٜزش ُ٘ٔ ٞكٌَ
حُظؼٜذ ٝحٗ٫ـ٬م ٝرخُظخُ ٢أػخى حَُٔ٘ٝع حُئ٣وَح ٢١ػيس ػوٞى اُ ٠حٍُٞحء ك ٢حَُ٘م
ح.٢ٓٝ٧
ٝرؼ٤يح ػٖ حَُح ٖٛحُٔ٤خٓ ٢كبٕ  ٌٙٛحُٔوخ٫ص ٓؼ٘٤ش ربػزخص كو٤وش ٝحكيس  ٢ٛٝإٔ حٍَُٓٞ
حٌَُ ْ٣هيّ ُِؼَد َٓ٘ٝػخ ً ىٔ٣وَح٤١خ ً ٓظٍ٘ٞحً ٓٞحء ك ٢حُظَ٘٣غ أ ٝك ٢ح٩ىحٍس ٢ٛٝ ،كو٤وش
ٗـظٜي ٘ٛخ ٩ػزخص أٜٗخ  ٫طظ٘خه ٞأريحً ٓغ حُٞك ٢حُٔؼ ّٜٞرَ ط٘ي أٍُٝ ٙطلون ٍٓخُظٝ ٚطزِؾ رٚ
ؿخ٣ظٝ ،ٚطٔظِ ْٜح٧ىٝحص حُظ٘ٓ ٢ل٘خ ا٣خٛخ حُ٘ٗ ٚلٔ ٚك ٢رؼغ حُؼوَ ٝحٓظويحّ حُوزَس حُزَ٘٣ش
ُِ ٍٞٛٞآُ ٠ؼَكش حُٖٔ٘ حٌُ٤ٗٞش حُظ ٢ػَكٜخ حٔٗ٩خٕ رؼي ػ٘خء  ِْٓٝ ،َ٣ٞ١رٜخ ر٤و٢ٛٝ ،ٖ٤
حُٖٔ٘ حُظ٣ ٢لن ُ٘خ إٔ ٗٔظويٜٓخ ك ٢حُظَ٘٣غ ٩هَحؽ ٓخ  ٞٛهُِ َ٤ؼزخى ٝحُز٬ى.
أكِْ َٝ٤ٔ٣ح ك ٢ح ٍٝ٧كظٌ ُْٜ ٕٞهِٞد ٣ؼوِ ٕٞرٜخ أ ٝآًحٕ ٔٔ٣ؼ ٕٞرٜخ كبٜٗخ  ٫طؼٔ ٠ح٧رٜخٍ
 ٌُٖٝطؼٔ ٠حُوِٞد حُظ ٢ك ٢حُٜي.ٍٝ
ُوي ػخٕ ك٤خط ٚك ٢هيٓش حٓ٧ش ٣ ُْٝـٔغ ػَٝس ١خثِش٣ ،ؤًَ ًٔخ ٣ؤًَ حُؼزي ٘٣ٝخّ ًٔخ ٘٣خّ حُؼزي،
ٝكٝ ٢ػ٤وظ ٚح ٠ُٝ٧حُظً ٢ظزٜخ ىٓظٍٞحً ُيُٝش حُٔي٘٣ش حُ٘خٗجش ٣ظ َٜحكظَحّ حُٔٞح٘١ش ػِ ٠أٓخّ
ٖٓ حُٔٔخٝحس رـ ٞحُ٘ظَ ػٖ حُيٝ ٖ٣حُ٘ٔذٝ ،كٍ ٖ٤كَ اُ ٠هللا ُْ  ٌٖ٣ك٤ٛٝ ٢ظ ٚكَ ٝكٌْ
ػٞ٤هَح ٢١ػِ ٠حُ٘خّ ٝاٗٔخ طَى حٝ ٍٟٞٗ َٓ٧طْ طيح ٍٝحُِٔطش رؼي ٙك ٢حُو٬كش حَُحٗيس ػِ٠
ٝؿ ٚؿ٤ي ٖٓ حُ٘ ٍٟٞرـ ٞحُ٘ظَ ػٖ ح٧كٔخد ٝحٔٗ٧خد ٝحُؼَٝحص ،هزَ إٔ طظل ٍٞحُو٬كش
آُِ ٠ي ػ.ٝٞ٠
اٜٗخ ٓلخُٝش ُوَحءس حَُٓ ٍٞحٌٍَُ ْ٣ؿَ ًلخف ىٔ٣وَح ،٢١آٖٓ رخُؼيحُش ًٝلَ رخٓ٫ظزيحىٝ ،ػَٔ
ُِلَ٣ش ٝهخٍع حُظِْٝ ،أٗـِ حُٔٔخٝحس ك ٢ظَٝف حُٔـظٔغ حُـخٝ ،٢ِٛػَٔ ربهًٝ ٙ٬لخءس
ُز٘خء ٓـظٔغ حُؼيحُش ٝحُظ٘ٔ٤ش ك ٢ح.ٍٝ٧
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ٓٝغ إٔ  ٌٙٛحُيٍحٓش  ٫طويّ ر٤خٗخ ً اكٜخث٤خ ً ٣٧خّ حٌُلخف حُئ٣وَح ٢١ك ٢ك٤خس حٌَُُٜٓ٘ٝ ٍٞخ طويّ
ٗٔخًؽ ٖٓ ًلخكٝ ٚحُظِحٓ ٚحُئ٣وَحٌُٜ٘ٝ ،٢١خ طويّ َ١كخ ٓٔخ ٣ـذ ىٍحٓظ ٖٓ ٚحَُٔ٤س حُ٘ز٣ٞش
ٓٔخ  ٌَ٘٣رَأٞٓ ٢٣حهق ىٔ٣وَح٤١ش ٓٔظخُس هيٜٓخ ٍٓ ٍٞهللا ٌُٜ٘ٝخ ُْ طلع رٔخ طٔظلن ٖٓ
حُيٍحٓش ٝحُزلغ:
فٍ انشىري:
ٓٞهل ٖٓ ٚه ٝٞؿِٝس ريٍ ك٣ ُْ ٖ٤وٍَ حُو ٝٞك ٌٙٛ ٢حُلَد ا ٫رؼي إٔ حٓظٔغ ٍأ١
أٛلخر ٖٓ ٚأ َٛحُٔي٘٣ش هخٛش ٗظَحً ُ٫ظِحٓ ْٜرخُيكخع ػٖ حَُٓ ٍٞك ٢حُٔي٘٣ش  ٫ٝري ٖٓ كْٜ
ٍأٝ ْٜ٣حٓ٫ظٔخع اُ ٚ٤هزَ حطوخً هَحٍ حُلَدٌٛٝ ،ح ٣ئْٓ ُلن حٔٗ٩خٕ ك ٢حُظَٔى ػِ ٠حُلَد
حُظخُٔش.
ٓٞهل ٚك ٢أٓخٍ ٟريٍ ك٣ ُْ ٖ٤وظَ إٔ ٣زض ك ٢أَٓ ْٛا ٫رؼي ٗ ٍٟٞر ٖ٤أٛلخرًٝ ،ٚخٕ ٍأ١
كَ٣ن ػَٔ هظَ حٓ٧خٍٍٝ ٟأ ١كَ٣ن أر ٢رٌَ حُؼل ٞػٖ حٓ٧خًٍٝ ٟخٗض ٗظ٤ـش حُ٘٢ٛ ٍٟٞ
حهظ٤خٍ كِ٤ٜش ٍأ ١حُـٔ ٞٛٝ ،ٍٜٞا٬١م ح َٟٓ٧رَ٘ ١ىكغ حُلي٣شٓ ٞٛٝ ،خ ٣لون َ١كخ ً ٖٓ
حُؼل ٞحٌُ١ ١خُذ ر ٚكَ٣ن أر ٢رٌَ َ١ٝكخ ً ٖٓ حُؼوٞرش حُظ١ ٢خُذ رٜخ ػَٔ.
ٓٞهل ٖٓ ٚحهظ٤خٍ ٌٓخٕ حُٔؼًَش  ّٞ٣ريٍ كوي ٍؿغ ػٖ ٍأٝ ٚ٣هزَ ٍأ ١حُلزخد رٖ حٌٍُٔ٘ كٖ٤
ظُِٜٝ ُٚ َٜلخرش إٔ ٍأ ١حُلزخد ًخٕ أكٌْ ٝأٗٔذ ُٓ٨ش
ٓٞهل ٚك ّٞ٣ ٢أكي ك ٖ٤هٍَ حُزوخء ك ٢حُٔي٘٣ش ٝحُيكخع ػٜ٘خ ٖٓ حُيحهَ  ٌُٚ٘ٝكٔ٤خ رؼي طَى ٍأٚ٣
ٝحٓظـخد َُأ ١ح٧ؿِز٤ش حًٌُ ٖ٣خٗٞح  َٕٝ٣إٔ ح٧ك ٞٛ َ٠حُوَٝؽ ٖٓ حُٔي٘٣ش ٞٓٝحؿٜش حُؼيٝ
هخٍؿٜخٝ ،هي حٓظـخد َُأٝ ْٜ٣طَى ٍأٝ ٚ٣هي ٗؼَ حُٜلخرش رٌُي ٝىهِٞح ػِٝ ٚ٤هخُٞح ٣خ ٍٍٓٞ
هللا ُؼِ٘خ أًَ٘ٛخى ؟ كبٕ ٗجض كخُِّ ٍأ٣يٗ ٫ ..ؼٜي أريحً !!  ٌُٖٝحَُٓ ٍٞحٌََُ٣ ُْ ْ٣ؿغ اُ٠
ٍأٝ ٚ٣ظَ ِٓظِٓخ ً رو٤خٍ حُـٔخػشٝ ،هي أؿ٠ذ ٓٞهلٌٛ ٚح ػزي هللا رٖ أر ٍِٞٓ ٢حًٌُ ١خٕ َٟ٣
ٍأ ١حََُٓ٣ٝ ٍٞك ٞحُوَٝؽ ٖٓ حُٔي٘٣شٌٌٛٝ ،ح كبٍٗ ٚك ٞطـٍ َ٤٤أ ٚ٣اُ ٠ه٤خٍ حً٧ؼَ٣ش
ٝهَؽ ٖٓ حُٔٔـي ٓـ٠زخ ٝهخٍ :أ١خع حُٜز٤خٕ ٝػٜخٗٝ !!٢هللا  ٫أىٍ ١ػٗ ّ٬وظَ أٗلٔ٘خ
ٛخ٘ٛخ أٜ٣خ حُ٘خّ!!
ٝرؼي إٔ طِو ٠أَٓ هللا طؼخُٗٝ :٠خ ٍْٛٝك ٢ح ٍٍٞٓ ٌٖ٣ ُْ َٓ٧هللا ُ٤ظَى حُ٘ ٍٟٞكٗ ٢ؤٕ ٖٓ
ٗئ ٕٝك٤خطٝ ،ٚهي ٗٝق حُوَإٓ حٌَُٝ ْ٣حهغ ٓـظٔغ حَُٓ ٍٞحٌَُ ْ٣روٝ :ُٚٞحٌُ ٖ٣حٓظـخرٞح
َُرٝ ْٜأهخٓٞح حُ٬ٜس ٝأَٓ ٍٟٞٗ ْٛر.ْٜ٘٤
فٍ انًساواة:
ًخٕ ىٓظ ٍٞحُٔي٘٣ش أٝ ٍٝػ٤وش ٓٔخٝحس ك ٢ؿَِ٣س حُؼَد طلون حُٔٞح٘١ش رـ ٞحُ٘ظَ ػٖ حُ٘ٔذ
ٝحُؼَم ٝحُي ٖ٣حًٌُ ١خٕ حُؼَد ٣ئىُِٔٔ ٚٗٝؤُش رَٓظٜخًٝ ،خٕ ك ٚٗ ٢حُٔ٤ؼخم إٔ ٓلٔيحً
ٜٞ٣ٝى ر٘ ٢ػٞف أٓش ٝحكيس ٖٓ ى ٕٝحُ٘خّ ُٓ ْٜؼخهٍِٝ ْٜرؼظ ْٜحُظً ٢خٗٞح ٣ظؼخهِ ٕٞرٜخ.
ٝرٌُي كبٕ ٌٛح حُ٘ ٚهطغ حٓ٫ظ٤خُ حُي ٢٘٣حٌُ ٞٛ ١أّ حُيُٝش حُؼٞ٤هَح٤١ش ،ك٤غ ًخٕ حُ٘خّ
ػِ ٠ىٝ ًِْٜٞٓ ٖ٣ك ٢أكٖٔ ح٧كٞحٍ كبٕ حُٔوخُق ك ٢حُيٞٓ ٖ٣ح ٖٓ ٖ١حُيٍؿش حُؼخٗ٤شٓ ٞٛٝ ،خ
طَك ٚ٠حُوٞحػي ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٍك٠خ ً ٗي٣يحً٘ٛٝ ،خ ٣و ّٞحُ٘خّ أٓخّ ٓٔئ٤ُٝش ٓ٘ظًَش ٓظٔخ٣ٝش
70

٣لٌٜٔخ ٓ٘طن حُوَإٓ حٌَُ ْ٣كٖٔ ٣ؼَٔ ٓؼوخٍ ًٍس هَ٤حً ٣ ٖٓٝ َٙ٣ؼَٔ ٓؼوخٍ ًٍس َٗحً . َٙ٣
ٝرخُٔ٘طن ا٣خ ٌٖٔ٣ ٙهَحءس ٗ ٜٙٞحُوَإٓ حٌَُ ْ٣حُظ ٢طليػض ػٖ ح٥هَ رلوٞم ًخِٓش ك٢
ظ ٍ٬حَُ٘٣ؼش ٓ ٞٛٝخ أهَ ٙحُلوٜخء ك ٢ا١خٍ حُٔ٤خٓش حَُ٘ػ٤ش رَ إ  ٌٙٛحُيٍحٓش ٓخ٤ٟش
ُظوَ َ٣أٗ ٞٛ ٚكٌْ هللا ك ٢حُيٗ٤خ ٝك ٢ح٥هَس:
إ حٌُ ٖ٣آٓ٘ٞح ٝحٌُٛ ٖ٣خىٝح ٝحُٜ٘خٍٝ ٟحُٜخرج ٖٓ ٖ٤آٖٓ رخهلل ٝحُ ّٞ٤ح٥هَ ٝػَٔ ٛخُلخ ً
كِ ْٜأؿَ ْٛػ٘ي ٍر ٫ٝ ْٜهٞف ػِ٣ ْٛ ٫ٝ ْٜ٤لِٕٗٞ
 ٖٓٝحُـي َ٣رخًٌَُ إٔ  ٌٙٛح٣٥ش ُِٗض َٓس ػخٗ٤ش كٍٞٓ ٢س حُٔخثيس ر٘لْ حُ٤ٜـش ا٣خٛخ ٓغ طـَ٤٤
١ل٤ق ك ٢طَط٤ذ حُطٞحثق.
ٝكٍٞٓ ٢س آٍ ػَٔحٕ ك٤ٓ ٢خم كي٣غ حُوَإٓ حٌَُ ْ٣ػٖ أ َٛحٌُظخدٓٝ :خ ٣لؼِٞح ٖٓ ه َ٤كِٖ
ٌ٣لَٝ ٙٝهللا ػِ ْ٤رخُٔظو.ٖ٤
ً
ٝك ٢حُ٘ ٚحُوَآٗ ْ٤ُ :٢رؤٓخٗ ٫ٝ ٌْ٤أٓخٗ ٢أ َٛحٌُظخد ٖٓ ٣ؼَٔ ٓٞءح ٣ـِ ر٣ ٫ٝ ٚـي ُٖٓ ٚ
ى ٕٝهللا ٤ُٝخ ً َ٤ٜٗ ٫ٝحً٣ ٖٓٝ ،ؼَٔ ٖٓ حُٜخُلخص ٖٓ ًًَ أ ٝأٗؼٓ ٞٛٝ ٠ئٖٓ كؤُٝجي ٣يهِٕٞ
حُـ٘ش ٣ ٫ٝظِٔٗ ٕٞوَ٤حً.
ك ٢هطخر ٚك ٢كـش حُٞىحع ًخٕ  َْٓ٣حُٔٓ٬ق حُٜ٘خث٤ش ُ ّ٬ٓ٪كٍٓ ٢خُظٗ ٚل ٞحُٔٔخٝحس أٜ٣خ
حُ٘خّ إ أرخًْ ٝحكي ٝإ ٍرٌْ ٝحكي ًٌِْ ٥ىّ ٝآىّ ٖٓ طَحد ٫ ،كُ َ٠ؼَر ٢ػِ ٠أػـٔ ٢ا٫
رخُظو.ٟٞ
هخٍ ٧ر ًٍ ٢حُـلخٍ ١كٓ ٖ٤ذ ر :ًً ً٫٬أػَ٤ط ٚرؤٓٚ؟؟ أػَ٤ط ٚرؤٓٚ؟؟ اٗي حَٓإ ك٤ي ؿخ٤ِٛش
اهٞحٌْٗ ه ..ٌُْٞكٖٔ ًخٕ أه ٙٞطلض ٣ي ٙكِ٤طؼٔٔٓ ٚخ ٣ؤًَ ِ٤ُٝزٔٔٓ ٚخ ِ٣زْ  ٫ٝطٌِل٬ٓ ْٛٞ
٣ ٫ط٤و ٕٞكبًح ًِلظٔ ْٛٞكؤػ.ْٛٞ٘٤
فٍ حرَت انرأٌ وانتعبُر
ىػخ اُ ٠حكظَحّ كَ٣ش حُظؼز ٠ٜٗٝ َ٤إٔ  ٌَٙ٣حُ٘خّ ػِٓ ٠خ ٣ ٫ؼظوي ٚٗٝ ٕٝحُوَإٓ حٌَُْ٣
ٝحٟق ؿِ ٢كًُ ٢ي ٫ :اًَح ٙك ٢حُي ٖ٣هي طز ٖ٤حَُٗي ٖٓ حُـ.٢
ٝكٓ ٢زذ ِٗ ٍٝح٣٥ش إٔ ٗخٓخ ٖٓ أ َٛحُٔي٘٣ش ًخٗٞح هي أٍِٓٞح أر٘خء ْٛاُ ٠أكزخٍ حُٜٞ٤ى ٣ظؼِٕٔٞ
ٓ٘ ْٜحُي ٖ٣كظٜٞىٝح كِٔخ ؿخء ٍٓ ٍٞهللا اُ ٠حُٔي٘٣ش أَٓ ْٛآرخإ ْٛإٔ ٣ظًَٞح حُٜٞ٤ى٣ش ٣ٝظزؼٞح
حَُٓ ٍٞكخٓظ٘غ رؼ ْٜ٠كؤٍحى ح٥رخء إٔ  ٌَْٛٞٛ٣ػِ ٠ح ّ٬ٓ٩كؤٍِٗ هللا طؼخُ ٫ :٠اًَح ٙك٢
حُي.ٖ٣
ٝكٗ ٢خٛي ً ١ىُ٫ش كبٕ حُوَإٓ حٌَُ ْ٣أٗخٍ إٔ هللا حٓظٔغ اُ ٠كٞحٍ ارِٓ ْ٤غ أٗ ٚأػِٖ أٗٚ
ٓ٘٤خٟ َٟي اٍحىس هللا ٝهخٍ ٧ٝ ِْٜٟ٘٧ٝؿ َْٜٗٓ٥ٝ ْٜ٘٣ٞكِ٤زظٌٖ آًحٕ حٗ٧ؼخّ َْٜٗٓ٥ٝ
كِ٤ـ َٕ٤هِن هللاٝ ،كٌٓ ٢خٕ آهَ هخٍ :كزٔخ أؿ٣ٞظ٘ ُْٜ ٖ٘٣ُ٧ ٢ك ٢ح٧ٝ ٍٝ٧ؿْٜ٘٣ٞ
أؿٔؼٝ ،ٖ٤هخٍ :ػْ ٥ط ٖٓ ْٜ٘٤ر ٖ٤أ٣ي ٖٓٝ ْٜ٣هِلٝ ْٜػٖ أٔ٣خٗٝ ْٜػٖ ٗٔخثِ ٫ٝ ْٜطـي أًؼَْٛ
ٗخًَ.ٖ٣
ٓٝغ ًُي ًِ ٚكبٕ هللا ُْ ٘٣ؤ إٔ ٣ؤغ ارِٝ ْ٤إٔ ٘ٔ٣ؼ ٖٓ ٚكو ٚك ٢ح٫هظ٤خٍ رَ ٌٓ٘ ٖٓ ٚكؼَ ٓخ
٣َ٣ي ٝكٓ ٖ٤ؤُ ٚأٗظَٗ ٢اُ٣ ّٞ٣ ٠زؼؼ ،ٕٞحٓظـخد ُ ٚرو :ُٚٞاٗي ٖٓ حُٔ٘ظَٝ ،ٖ٣هخٍٝ :حٓظلُِ
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ٖٓ حٓظطؼض ٓ٘ ْٜرٜٞطي ٝأؿِذ ػِ ْٜ٤روِ٤ي ٍٝؿِي ٗٝخًٍ ْٜك ٢حٞٓ٧حٍ ٝح٫ٝ٧ى ٝػيْٛ
ٓٝخ ٣ؼي ْٛحُ٘٤طخٕ ا ٫ؿٍَٝحً.
ٝه ٍ٬حُظخٍ١م ح ٢ٓ٬ٓ٩ظِض حٌُ٘خثْ حُٔٔ٤ل٤ش ٝحٌُْ٘ حُٜٞ٤ى٣ش طو ّٞرٔٔخٍٓش ىٍٛٝخ رلَ٣ش
ىحهَ حُٔـظٔغ حٝ ٢ٓ٬ٓ٩ظِض ًظذ حُظؼِ٤غ ٝح٧هخٗٓ ْ٤للٞظش ك ٢حٌُ٘خثْ ٔ٣ ُْٝـَ هٍ٬
حُظخٍ٣ن أ ١حػظيحء ػِٜ٤خ ػِ ٠حَُؿْ ٖٓ ٓوخُلظٜخ حُ٣َٜلش ٝحُٞحٟلش ُو ْ٤حُؼو٤يس ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢
حُظٞك٤ي.
رَ إ ًظذ حُٜخرجش ٝحُي٣َٛش ٝحُٔ٬كيس طَؿٔض اُ ٠حُؼَر٤ش ػِ٣ ٠ي أٓ َٜػِٔخء حُِـخصٝ ،ىكغ
ػٖٔ طَؿٔظٜخ ُٜٗٝخ ًٛزخ ً  ٖٓٝر٤ض ٓخٍ حُِٔٔٔ ٖ٤ػِ ٠حَُؿْ ٖٓ أٜٗخ ًخٗض ك ٢حُؼٔن طظ٘خهٞ
ط٘خه٠خ ً طخٓخ ً ٓغ ه ْ٤ح ّ٬ٓ٩ك ٢حُظٞك٤ي.
فٍ حقىق اإلَساٌ
ٗ ٚحُوَإٓ حٌَُ ْ٣ػِ ٠طٌَ ْ٣حٔٗ٩خٕ رو ُٚٞطؼخُُٝ :٠وي ًَٓ٘خ ر٘ ٢آىّٝ ،ك٤ٓ ٢خم ٌٛح حُظٌَْ٣
أَٓ هللا ٓ٬ثٌظ ٚرخُٔـٞى ٥ىّ كٔـي حُٔ٬ثٌش ًِ ْٜأؿٔؼٓ ٞٛٝ ٕٞـٞى طٔوٝ َ٤هيٓش ْ٤ُٝ
ٓـٞى ػزخىس  ٖٓٝ ،حُٞحٟق إٔ ٌٛح حُظٌَُ ْ٣ز٘ ٢آىّ ًخٕ هزَ حُ٘زٞس ٝهزَ حُي ٌٖ٣ ُْٝ ،ٖ٣رٔزذ
طٔ ِ٤آىّ أٓ ٝؼش ػِٔ ٚأً ٝؼَس ػزخىطُ ،ٚوي ًخٕ طٌَٔ٣خ ً ُٔٗ٪خٕ ُٔل ٞأٗ ٚاٗٔخٕ َٗٝف ُِٔ٤خم
حٌُ ١حهظخٍ ح ّ٬ٓ٩إٔ ٠٣غ ك ٚ٤حٔٗ٩خٕ هِ٤لش هلل ك ٢ح.ٍٝ٧
 ٖٓٝأؿَ ًُي كبٕ ح ّ٬ٓ٩كيى رزَٗخٓؾ  َ٣ٞ١ح٧ؿَ ٣َ١وخ ً ُِو ٖٓ ٙ٬حَُم ٝحُؼزٞى٣ش
ٝطلو٤ن كَ٣ش حٔٗ٩خٕ ًَٝحٓظًُٝ ،ٚي ػزَ حُيػٞس اُ ٠ح٩ػظخم ٝر٤خٕ أكـَ حُٔؼظوٓٝ ،ٖ٤خ هخّ
ر ٚر٘لٔ ٖٓ ٚاػظخم حُ٘خّ ٝح٩كٔخٕ اُ ،ْٜ٤ػْ كَٗ ٝظٔخ ً ٓظؼيىس ُِو ٙ٬حُظيٍ٣ـ ٖٓ ٢حَُم
ً٘ظخّ حٌُٔخطزش ٝحُظيرٝ َ٤أّ حُُٞي ٗ ٢ٛٝظْ ٓؼَٝكش كً ٢ظذ حُلو ٚطٜيف اُ٢ٗ ٠ء ٝحكي ٞٛٝ
ٓ٘ق حٔٗ٩خٕ كَ٣ظًٔ ،ٚخ حػظزَ ح٩ػظخم ًلخٍسٓلِ٠ش ُِوً ٖٓ ٙ٬ؼ ٖٓ َ٤حُٔوخُلخص حَُ٘ػ٤ش
ًخُٝ ٖ٤ٔ٤حُظٜخٍ ًٝلخٍس حُوظَ حُوطؤ ٝكيحء حٌٍُ٘ ٝؿًُ َ٤ي.
ٝرلٔزي اٗخٍس اًُُ ٠ي أٗي  ٫طـي كً ٢ظذ حُلوًِٜ ٚخ رخرخ ً ٝحكيحً َُِم ،رَ إ ٓخثَ ًظذ حُلوٚ
طوظخٍ ػ٘ٞحًٕ :ظخد حُؼظن ،ك ٢اٗخٍس ٝحٟلش اُ ٠ط٘ٞف ح٪ُ ّ٬ٓ٩ػظخم.
فٍ حقىق انًرأة
ً
ٗ ٫ي إٔ حُ٘ز ٢حًٌَُ ْ٣خٕ َٗ٤ٜح ُو٠خ٣خ حَُٔأسٝ ،هي ىحكغ ػٜ٘خ رلٌٔش ٝرَ٤ٜسٝ ،أػِٖ
ٓٔخٝحطٜخ حُظخٓش رخَُؿخٍ ٝهخٍ :حُ٘ٔخء ٗوخثن حَُؿخٍٝ ،أهزَ حُوَإٓ حٌَُ ْ٣رؤٕ حُ٘ٔخء ٝحَُؿخٍ
رؼ ْٜ٠أ٤ُٝخء رؼ ٌٙٛٝ ٞحُ٣٫ٞش  ٢ٛأػِ ٠ىٍؿخص حُٔٔخٝحس  ٢ٛٝر٤خٕ ؿِ ٢أٗ٣ ٫ ٚـ ُٞإٔ
٘٣ظو ٖٓ ٞكوٜخ ٖٓ ٗ٢ء ،هخٍ طؼخُٝ :٠حُٔئٓ٘ٝ ٕٞحُٔئٓ٘خص رؼ ْٜ٠أ٤ُٝخء رؼ٣ ٞؤَٕٓٝ
رخُٔؼَٝف  ٕٜٞ٘٣ٝػٖ حٌَُٔ٘.
ٝرلٔزي إٔ طؼِْ إٔ حَُٔأس حُظً ٢خٗض ٖٓ هزَ ؿِءحً ٖٓ ٓظخع حَُؿَ َ٤ٓٝحػ ٚهي أٛزلض ك٢
ح ّ٬ٓ٩كوٜ٤ش ٝػخُٔش ٝهط٤زش ٗٝخػَسٝ ،هخىص حُـٓٝ ٕٞ٤خٍٓض حُٔؼخٍٟش حُٔ٤خٓ٤ش٤ُٝٝ ،ض
أىم حُٔٔئ٤ُٝخص حُؼخٓش.
رَ إ حُوَإٓ حٌَُ٘ٓ ْ٣ق حَُٔأس ك ٢أًؼَ ٖٓ ٓ٘خٓزش َٗف حُٞكٓٝ ٢وخ١زش حُٔٔخء ،كظٚٗ ٠
حرٖ كِّ ٝحرٖ كـَ ٝحُوَ١ز ٢إٔ ػيىحً ٖٓ حُ٘ٔخء رِـٖ ٍطزش حُ٘زٞس  ٢ٛٝأٍهٍ ٠طذ حُٔٔٞ
حُزَ٘.١
ٝهي ًظزض ًظخرخ ً هخٛخ ً ٖٓ هزَ ػٖ كوٞم حَُٔأس ك ٢ح ّ٬ٓ٩طلض ػ٘ٞحٕ حَُٔأس ر ٖ٤حَُ٘٣ؼش
ٝحُل٤خسٝ ،هي ١زغ حٌُظخد ػيس ١زؼخصٝ ،أػخٍ ؿيٝ ً٫حٓؼخ ً.

72

ٝطظًَِ كٌَس حٌُظخد ك ٢ر٤خٕ ٓٞهق حَُٓ ٍٞحًٌََُ ْ٣حثي طلٍَ ١ك ٢ه٠خ٣خ حَُٔأس ،ىحكغ ػٜ٘خ
ٝحٗظُٜ َٜخٝ ،كون ُٜخ حُٔ٠خٕ حُظَ٘٣ؼُ ٢لوٞهٜخ ػِٝ ٠ؿ. ْ٣ًَ ٚ
فٍ حقىق انطفم
ًحم حُ٘ز ٢حٌََُٓ ْ٣حٍس حُ٤ظْ ٝػَف ػ٘خء حُطلُٞش حُٔؼٌرشًٝ ،خٕ ُٞٓ ٚحهق ٛخٓش ك ٢حٗ٫ظٜخٍ
ُِطلُٞش حُزَ٣جشٝ ،هخٍ :أٗخ ًٝخكَ حُ٤ظًٜ ْ٤خط ٖ٤ك ٢حُـ٘شٝ ،هخٍ ه َ٤ر٤ض ك ٢حُِٔٔٔ ٖ٤ر٤ض كٚ٤
٣ظ َٗٝ ٌَّ٣ ْ٤ر٤ض ك ٢حُِٔٔٔ ٖ٤ر٤ض ك٣ ٚ٤ظٜ٣ ْ٤خٕٝ ،كَّ حُظز٘ٝ ٢أؿخُ حٌُلخُش ٗٝـغ ػِٜ٤خ،
كٔخ٣ش ُِطلَ إٔ ٟ ٌٕٞ٣ل٤ش حٌٌُد ٝحُظـَ.َ٣
ًٝخٕ ٗ ٞٛلٔ٬٣ ٖٓ ٚػذ ح١٧لخٍ ٣ٝيحكغ ػ٘٣ٝ ْٜؼَف كٞحثـٝ ،ْٜهي ٓ٘غ ٖٓ حٓظـُْٜ٬
ؿٔي٣خ ً ٓٝؼ٘٣ٞخً٘ٓٝ ،غ ٖٓ اؿزخٍ ْٛػِ ٠حػظ٘خم ٓخ ٣َ٣ ٫يٝ ،ٕٝك ٢كن ح١٧لخٍ ك ٢حهظ٤خٍ
حػظوخىُِٗ ْٛض ح٣٥ش حٌَُٔ٣ش  ٫اًَح ٙك ٢حُي.ٖ٣
ٝهي ًخٕ حَُػ َ٤ح ٍٝ٧ك ٍٞحُ٘ز ٢حٌَُ ْ٣كٓ ٢ؼظٔ ٖٓ ٚح١٧لخٍ حٌُ٣ ُْ ٖ٣زِـٞح حُلخى٣ش
ٝحُؼَ٘ ٖ٣رَ إ ًؼَ٤حً ٓ٘٣ ُْ ْٜزِؾ حُؼخٓ٘ش ػَ٘سٝ ،هي ٓطَ حُظخٍ٣ن أهزخٍٞٓٝ ْٛحهلٞٓٝ ْٜهق
حُ٘ز ٢حٌَُ ٖٓ ْ٣طٞك َ٤حُظَٝف حُظ ٢طٔ٘ل ْٜكن حُل٤خس حٌَُٔ٣ش ٝطٔ٘غ ًخكش أٌٗخٍ حٓظـُْٜ٬
ٝه.َْٜٛ
ٝػِٓ ٠ز َ٤حٗ٩خٍس كبٕ أٓخٓش رٖ ُ٣ي ١ ٞٛٝلَ ُٔخ ٣زِؾ حُؼخٓ٘ش ػَ٘س ًخٕ ػٍِ ٠أّ ؿٖ٤
ػظ ٖٓ ْ٤ؿ ٕٞ٤حُلظق ك ٚ٤أر ٞرٌَ ٝػَٔ!!
ٝهي أٛيٍص ًظخرخ ً هخٛخ ً رؼ٘ٞحٕ أ١لخُ٘خ أًزخىٗخ ،طليػض ك ٚ٤ػٖ ٓٞهق ح ٖٓ ّ٬ٓ٩حطلخه٤ش
كوٞم حُطلَ حُظ ٢أهَطٜخ ح ّ٧حُٔظليس١ٝ ،خُزض رخٔ٠ٗ٫خّ اُٜ٤خ ري ٕٝطللع كٔخ٣ش ١٧لخُ٘خ
ٝطؤً٤يحً ُي ٍٝح ّ٬ٓ٩كٍ ٢ػخ٣ش حُطلُٞش ٝحٓٞٓ٧ش.

فٍ احتراو انخبرة انعهًُت:
ىهَ حُ٘ز ٢حُٔي٘٣ش كَآ٣ ْٛئرَ ٕٝحُ٘وَ ٝحُظؤر ٖٓ ُٕٞ ٞٛ َ٤طِو٤ق حُ٘وَ ؿ َ٤حُٔزخَٗ ٣ؼظٔي
ػِ ٠ؿزخٍ حُطِغ ك ٢طِو٤ق حٗ٧ـخٌٍُٜ ٌٖ٣ ُْٝ ،ح حُظؤر َ٤أػَ ظخ َٛك ٢حُ٘ـَس ح َٓ٧حٌُ ١ىكغ
حُ٘ز ٢حٌٌَُٗ٩ ْ٣خٍ ٓخ ٜ٘٣ؼٝ ٕٞهي كٔز ٖٓ ٚطؤ٬٣ٝص حُـخ٤ِٛش ٝحٗظظخٍ طؤػ َ٤حُـٌُٖٖٝ ،
حُ٘وَ كًُ ٢ي حُؼخّ ُْ ٣لَٔ ٗ٤جخًٝ ،ك ٖ٤ػَف ح َٓ٧ه٠غ ُِلن ٝهخٍ :أٗظْ أػِْ رؤٓ ٍٞىٗ٤خًْ
كبٗٔخ أظٖ ظ٘خ ً.
ٝكٗ ٢خٛي آهَ ٌٗخ حُ٘خّ ُِ٘ز ٢حٌَُ ْ٣حُـِ٤ش  ٢ٛٝحُـٔخع ٝهض حَُٟخعٝ ،أهزَ ٙرؼ ْٜ٠إٔ
حُـِ٤ش هي ط َ٠رخ٧ر٘خء ك ْٜإٔ ٘ٔ٣غ حُ٘خّ ٖٓ ًُي  ٌُٚ٘ٝحٓظؼخٕ روزَحص ٓظؼيىس ٝػِْ إٔ  ٫أػَ
ُِـِ٤ش ػِ ٠حَُٟخع  ٕ٧ؿٜخُ حٍٟ٩خع َ٣ ٫طز ٢رخُـٜخُ حُظ٘خِٓ ،٢كوخٍ كٗ ٢ـخػش ٗخىٍسُ :وي
ٔٔٛض إٔ أٗ ٠ٜػٖ حُـِ٤ش  ٌُٖٝػِٔض إٔ كخٍّ ٝحَُٜ٘٣ ّٝؼ َْٛ٠٣ ٫ٝ ٚٗٞكخكؼِ.ٙٞ
٘ٛٝخ كبٕ ٓٞهل ٚؿِ ٢كٝ ٢ؿٞد حٓ٫ظـخرش ُِوزَس حُؼِٔ٤ش ٝحُوٞ٠ع ُٜخ ً ُٞٝخٗض ح٧كٌخٍ
حُٔٔزوش طو ٍٞرو٬ف ًُي.
ٝكٗ ٢خٛي آهَ أػِٖ حُ٘ز ٢حٌَُ ْ٣طلَ ْ٣حُ٤ٜي ٝهطغ حُ٘ـَ ك ٢أٍ ٝحُلَّ ًٝخٕ ر٤خٗٚ
٣َٛلخ ً كخُٓخ ً ػِٔٗ ٠ن ه ٍٞهللا طؼخُ ٠إ ػيس حُ٘ ٍٜٞػ٘ي هللا حػ٘خ ػَ٘ َٜٗحً  ّٞ٣هِن هللا
حُٔٔٞحص ٝحٜ٘ٓ ٍٝ٧خ أٍرؼش كَّ ك ٬طظِٔٞح ك ٖٜ٤أٗلٌْٔٓ ٌُٚ٘ٝ ،خ إ أٗـِ طٝ٬س هَحٍٙ
حُٜخٍّ كظ١ ٠خُؼ ٚحُؼزخّ رٞؿٞد حٓظؼ٘خء حً٩هَ ٗ ٞٛٝزخص ٖٓ ٗٞى  ٫ري ٓ٘٪ُ ٚرَ ُٝلخؿش
حُ٘خّ٣ ُْٝ ،طَ طَىى حَُٓ ٍٞحٌَُ ْ٣كوي أهَ ٓزخَٗس ٍأ ١حُؼزخّ ٝأػِٖ ٍؿٞػ ٚػٖ ا٬١م
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ٓٞهل ٚر٘ؤٕ طلَ ْ٣هطغ حُ٘زخص ًِ.ٚ
فٍ انرجىع عٍ انخطأ وانخضىع نهصىاب:
ؿخء حُوَإٓ حٌَُ٣َٛ ْ٣لخ ُ كَٗ ٢ف حُطز٤ؼش حُزَ٘٣ش َُِٓ ٍٞحٌَُٝ ،ْ٣هطغ أ ١حكظٔخٍ ُِـيٍ
كٗ ٢خٓٞطٝ ٚرَ٘٣ظٝ ،ٚحُٔظؤَٓ ك ٢حُوَإٓ حٌَُ٤ٓ ْ٣ـي ًُي ٓٔطٍٞحً ك ٚ٤ػِ ٠أطْ ؿخ٣ش ٖٓ
حُٟٞٞف ٝحُز٤خٕ.
كٞٓ ٢هل ٖٓ ٚحهظَحكخص هُِ ٚٓٞظوِ ٢ػٖ ه ْ٤حُٔٔخٝحس ك ٢حٝ ّ٬ٓ٩حٓ٫ظـخرش ُطِز ْٜك ٢كَُ
حُ٘خّ اُ١ ٠زوظ ٖ٤أؿ٘٤خء ٝكوَحء ؿخء حُوَإٓ حٌَُٝ ْ٣حٟلخ ً  ٫ٝ :ططَى حٌُ٣ ٖ٣يػٍ ٕٞرْٜ
رخُـيحس ٝحُؼ٘٣َ٣ ٢يٝ ٕٝؿٓ ٜٚخ ػِ٤ي ٖٓ كٔخر٢ٗ ٖٓ ْٜء ٓٝخ ٖٓ كٔخري ػِ٢ٗ ٖٓ ْٜ٤ء
كظطَى ْٛكظٌ ٖٓ ٕٞحُظخًٌُُٔٝ ،ٖ٤ي كظ٘خ رؼ ْٜ٠رزؼ٤ُ ٞوُٞٞح أٛئ٫ء ٖٓ هللا ػِ ٖٓ ْٜ٤ر٘٘٤خ
أُ ْ٤هللا رؤػِْ رخُ٘خًَ.ٖ٣
ٝك ْٛ ٖ٤حُ٘ز ٢حٌَُ ْ٣إٔ ٔ٣ظـ٤ذ ُطِزٍ ْٜؿخء طؤُق هِٞر ،ْٜؿخء حُوَإٓ ٗي٣يح ٛخٍٓخٝ :إ
ًخىٝح ُ٤لظ٘ٗٞي ػٖ حٌُ ١أٝك٘٤خ اُ٤ي ُظلظَ ١ػِ٘٤خ ؿٝ َٙ٤اًحً ٫طوٌٝى هِ ٫ُٞٝ !!ً٬٤إٔ ػزظ٘خى
ُوي ًيص طًَٖ اُ٤ٗ ْٜ٤جخ ُ هِ !!ً٬٤اًحً ً٧ه٘خى ٟؼق حُل٤خ س ٟٝؼق حُٔٔخص ػْ  ٫طـي ُي ػِ٘٤خ
َٗ٤ٜحً
ٝؿخء حُوَإٓ حٌَُ ْ٣ك ٢آ٣خص أهَ٣ ٟيػ ٞحُ٘ز ٢حٌَُٓ٬ُ ْ٣ظـلخٍ ٖٓ ًٗزٝ ٚحُؼٞىس ػٖ حُوطؤ اًح
ٓخ طز ُٚ ٖ٤حُٜٞحد :كخٛزَ إ ٝػي هللا كن ٝحٓظـلَ ٌُٗزي ٓٝزق رلٔي ٍري رخُؼ٘ٝ ٢ح٩رٌخٍ.
أٓخ حَُٓٗ ٍٞلٔ ٚكوي أػِٖ ًُي ػِ ٠حُٔٝ ٨هخٍ :اٗٝ ٢هللا إ ٗخء هللا  ٫أكِق ػِ ٖ٤ٔ٣ ٠ػْ أؿي
ؿَٛ٤خ هَ٤حً ٜٓ٘خ ا ٫كؼِض حٌُ ٞٛ ١هًٝ َ٤لَص ػٖ .٢٘٤ٔ٣
ٗ ٫ٝي إٔ كِق حَُؿَ ػِ٢ٗ ٠ء  ٌٕٞ٣ ٫ا ٫ػِ ٠هِل٤ش ٣و ٚ٘٤رٔخ ٣لِق ك ٌُٚ٘ٝ ،ٚ٤ػًُِ ٠ي
ُْ ٣ظَىى ك ٢حُؼٞىس ػٖ ٝ ٚ٘٤ٔ٣حَُؿٞع ػٖ ٍأ ٚ٣اًح ظ ُٚ َٜإٔ حُؼٞحد ك ٢طًَ.ٚ
فٍ تقرَر احتراو انقضاء وانخضىع نهقاَىٌ:
ً
ٝك٘ٓ ٢ش حُ٘ز ٢حًٌَُ ْ٣ؼ ٖٓ َ٤حُ٘ ٜٙٞحُظ ٢طيُي رٟٞٞف إٔ حُ٘زٔ٣ ُْ ٢ظويّ أريح حٓظ٤خُحص
ٓٔخ٣ٝش ُِلٌْ ر ٖ٤حُ٘خّ ٝاٗٔخ ًخٕ ٣ظَٜف ٝكن حُؼيٍ ٝحُوخٗ: ٕٞ
أٜ٣خ حُ٘خّ اٗٔخ أٗخ رَ٘ ٝاٌْٗ طوظ ٕٜٞٔاُُٝ ٢ؼَ رؼ ٌٕٞ٣ ٌْ٠أُلٖ رلـظ ٖٓ ٚرؼ ٞكؤه٢٠
ُ ٚر٘لٓ ٞخ أٓٔغ كٖٔ ه٤٠ض ُ ٚر٘٢ء ٖٓ كن أه ٚ٤كبٗٔخ  ٢ٛهطؼش ٖٓ حُ٘خٍ كِ٤ؤهٌٛخ أٝ
ُ٤يػٜخ.
ًٌُٝي ٗ٘٘ٛ َ٤خ اُٞٓ ٠هل ٚحُ٘ـخع حٌَُٓ ًٍَٙ ١حٍحً رو :ُٚٞاًح ه٤٠ض ٌُْ رخُ٘٢ء ٖٓ أَٓ
ى ٌْ٘٣كوٌٝ ٙٝإ ه٤٠ض ٌُْ ر٘٢ء ٖٓ أَٓ ىٗ٤خًْ كبٗٔخ أظٖ ظ٘خً ،أٗظْ أػِْ رؤٓ ٍٞىٗ٤خًْ.
ٝأكخى٣غ حَُٔ٤س حُ٘ز٣ٞش ًؼَ٤س كٌٛ ٢ح حُٔؼ٘ٝ ٠كً ٖ٤خٕ  ََٓ٣أٛلخر ٚرؤٝحَٓ ٝحٟلش ًخٕ
٣و :ُْٜ ٍٞإ حُ٘خٛي ٓ َٟ٣خ َ٣ ٫ح ٙحُـخثذ ك ٬طظِٔٞح حُ٘خّ ك٢ٗ ٢ءًٝ ،خٕ ػِ ٢رٖ أر٢
١خُذ هي ٓؤُٓٞ٣ ٚخ ً ٣خ ٍٓ ٍٞهللا أكيٗخ طَِٓ ٚك ٢أَٓ أً ٌٕٞ٣خٌُٔش حُٔلٔخس أّ إ حُ٘خٛي َٟ٣
ٓخ َ٣ ٫ح ٙحُـخثذ؟؟ هخٍ :رَ إ حُ٘خٛي ٓ َٟ٣خ َ٣ ٫ح ٙحُـخثذ.
ٍٝكَٓ ٞحٍحً إٔ ٣ظٌِْ رخْٓ حَُد كٔ٤خ ُْ ٣ل ٝٞك ٍِٗٝ ٚ٤حُوَإٓ حٌَُ ْ٣رؼظخر ٚػَ٘حص
حَُٔحصٝ ،ربٌٓخٗي إٔ طظؤَٓ ك ٌٙٛ ٢ح٣٥خص حٌَُٔ٣ش حُظُِٗ ٢ض ك ٢ا١خٍ ٓؼخطزش حُ٘ز ٢حٌَُْ٣
ػِ ٠طَٔػ ٚك ٢حُو٠خء ٟي ٜٞ٣ىُِٜٔ ١لش ٍؿَ ٖٓ حُِٔٔٔ ٖ٤حٓٔ١ ٚؼٔش رٖ أرَ٤م ًٝخٕ
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١ؼٔش ٌٛح هي َٓم ٓظخػخ ً ٖٓ رؼ ٞحٜٗ٧خٍ كِٔخ أٗٝي إٔ ٣لظ٠ق ٗوَ حَُٔٔٝم اٍُ ٠ؿَ
ٜٞ٣ى ١حٓٔ٣ُ ٚي رٖ حُٔٔٝ ٖ٤كٔ٘٤خ حىػ ٠أٛلخد حُٔظخع حَُٔٔٝم ػِ١ ٠ؼٔش رٖ أرَ٤م
طًُ٘ ٖٓ َٜي ٝىكغ رخُظلو٤ن اُ ٠ر٤ض ُ٣ي رٖ حُٔٔ ٖ٤ك٤غ ٟزطض ػ٘ي ٙحُٔٞحى حَُٔٔٝهش،
ٝريحكغ ٖٓ حُيكخع ػٖ حُٔئٓ٘ ٖ٤ؿَ ٟرَٔػش حطٜخّ حُٜٞ٤ى٣ُ ١ي رٖ حُٔٔ ٖ٤رخَُٔهش روَ٘٣ش
ٝؿٞى حُٔظخع حَُٔٔٝم  ُْٝطظق ُ ٚكَٛش طوي ْ٣حُز٘٤ش ٝحُٜ٘ٞى ػِ ٠رَحءط٘ٛٝ ،ٚخ  ٍِ٘٣حُوَإٓ
ٗي٣يحً كٓ ٢ؼخطزش حُ٘ز ٢حٌَُ:ْ٣
اٗخ أُِٗ٘خ اُ٤ي حٌُظخد رخُلن ُظلٌْ ر ٖ٤حُ٘خّ رٔخ أٍحى هللا  ٫ٝطٌٖ ُِوخث٘ ٖ٤هٔ٤ٜخًٝ ،حٓظـلَ
هللا إ هللا ًخٕ ؿلٍٞحً ٍكٔ٤خً ٫ٝ ،طـخىٍ ػٖ حٌُ٣ ٖ٣وظخٗ ٕٞأٗل ْٜ٤إ هللا ٣ ٫لذ ٖٓ ًخٕ هٞحٗخ ً
أػٔ٤خ ً ٔ٣ظول ٖٓ ٕٞحُ٘خّ ٔ٣ ٫ٝظول ٖٓ ٕٞهللا ٓ ٞٛٝؼ ْٜاً ٣ز٤ظٓ ٕٞخ  ٖٓ ٠َٟ٣ ٫حُوٍٞ
ًٝخٕ هللا ػِٔ٤خ ً كٌٔ٤خًٛ ،خأٗظْ ٛئ٫ء ؿخىُظْ ػ٘ ْٜك ٢حُل٤خس حُيٗ٤خ كٖٔ ٣ـخىٍ هللا ػّ٘ٞ٣ ْٜ
حُو٤خٓش أّ ٖٓ  ٌٕٞ٣ػًِ٬٤ًٝ ْٜ٤؟
كبًح ًخٕ حُ٘ز ٢حٌَُٜٓ ٞٛٝ ْ٣يٍ حُظَ٘٣غ ٜ٣يٍ ػ٘ ٚحُلٌْ َٓحٍحً ػْ َ٣حؿغ ك٣ٝ ، ٚ٤وَ
ػَ٘حص حَُٔحص رؤٕ ؿٓ َ٤خ ه ٠٠رً ٚخٕ أكٌْٝ ،ك٤ٓ ٢خم هَ٣ذ ٖٓ ًُي ًٌَٗ ٓٔؤُش طلٍٞ
حُوزِش َٓطٔٓٝ ٖ٤ؤُش أٓخٍ ٟريٍ ٗٝيٓ ٚػِٓ ٠خ ه٠خ ٙر٘ؤٗ ْٜرؼي ػظذ حُوَإٓ ػِٝ ،ٚ٤اًٗٚ
ُِٔظوِل ٖ٤ػْ َٓحؿؼش حُوَإٓ حٌَُٝ ،ُٚ ْ٣ارخكظُ ٚل ّٞحُلَٔ ح٤ِٛ٧ش ػْ ٗ ٚ٤ٜػٜ٘خٝ ،ارخكظٚ
ُِٔظؼش ػْ ٗ ٚ٤ٜػٜ٘خ٘ٓٝ ،ؼ ٖٓ ٚحىهخٍ ُل ّٞحٟ٧خك ٢ػْ ارخكظُٜ ٚخٝ ،كظٞح ٙرخُٔلخٍهش كٔٓ ٢ؤُش
حُظٜخٍ ػْ ٍؿٞػ ٚػٖ ًُي ٝاهَحٍ ٙحٌُلخٍس رؼي ٓـخىُش حَُٔأس رخُلـش ٝحُزَٛخٕٝ ،كظٞح ٙرخُلي
ػِ ٠ػخرض رٖ ه ْ٤ك ٖ٤هٌف حَٓأط ٚرَ٘٣ي رٖ ٓلٔخء ػْ ٍؿٞػ ٚػٖ ًُيٝ ،طَ٘٣غ حُٔ٬ػ٘ش
ك ٢هخًف حُِٝؿش هٜٛٞخًٝ ،اػيحى ٙحُِٜق ٓغ ؿطلخٕ ٞٛٝحُٕ  ّٞ٣ك٘ ٖ٤ػْ حطزخػَُ ٚأ١
حُٔؼي ٖ٣ك ٢حٌُق ػٖ حُٜٔخُلشٝ ،هَحٍ ُِّٝ ٙحُٔي٘٣ش ُٔٞحؿٜش ؿ ٖ٤أكي ػْ طـٍ َ٤٤أ ٚ٣كٔ٤خ
رؼي ٝهَٝؿ ٚاُ ٠ؿزَ أكيٞٓ ٢ٛٝ ،حهق طؼي رخُؼَ٘حص إ ُْ ٗوَ رخُٔجخص ًٝخٗض طَْٓ ك٢
حُٜ٘خ٣ش حٓظـخرش ٝحٟلش ُٔوظ ٠٠حُلخٍ ٓٞحء أًخٕ ظٍٜٞحً ُلو٤وش ػِٔ٤ش أ ٝحٓظـ٬ء ٍأٗ ١ؼز٢
أِٜٓ ٝلش ػِ٤خ ُٓ٨ش.
 ٫ٝأػظوي إٔ ػٔش طؼخٍٟخ ُ ًً ر ٖ٤حُظؼز َ٤ح( ٢ُٞٛ٧حُ٘ٔن أ َٝ١ ٝحُ٘خٍُ) ٝر ٖ٤حُظؼزَ٤
حُؼ ١َٜحٓ٫ظـخرش ُِٔ٤خم حُئ٣وَح ،٢١رـخٓغ إٔ ً ٖٓ ً٬ح ٖ٣َٓ٧ك ٢حُٔآٍ  ٞٛػي ٍٝػٖ
كٌْ َٗػٓ ٢زَّ اُ ٠كِٜٓ ٚ٤لش حٓ٧ش ٝحُ٘ؼذٝ ،ػيّ ٛلش ح٫ػظٌحٍ رخُٔويّ ٝحُٔزَّ ك٢
ٓٞحؿٜش ٜٓخُق حٓ٧ش حُلو٤و٤ش.

دًَقراطُت انرسىل واإلسالو انسُاسٍ:
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ُ ٌٙٛ ١َٗ ٖٓ ْ٤حُيٍحٓش إٔ ٗٔ ٢٠اُ ٠رلغ أ ٢ُٞٛكوٓ ٌُٖٝ ٢ٜخ أٍىص طؼِ٘ٛ ِٙ٣خ ٞٛ
إٔ حَُ٘ ١حُئ٣وَح٣ ٫ ٢١ظ٘خهٝ ٖٓ ٞؿٜش ٗظَٓ ١غ ك ٍٞ٠حُ٘ ٚحُئ٣ ٫ٝ ،٢٘٣ظِِّ
ح٩هَحٍ رخُئ٣وَح٤١ش ك ٖٓ ٢حُوٞحَٗٓٝ ٖ٤حهزظٜخ أ ١كخؿش َُك ٞحُ٘ ٚحُٔويّ أ ٝحٓظيرخٍ.ٙ
ُٝؼَ أٝك ٠ىٍحٓش كٌٛ ٢ح حُٔزٓ ٢ٛ َ٤خ هيٓ ٚحُؼٓ٬ش ػِ ٢ػزي حَُحُم كً ٢ظخر ٚحَُ٘٤ٜ
حٝ ّ٬ٓ٩أ ٍٞٛحُلٌْ حٌُ ١أػخى ًظخرش ح٧كٌخّ حُِٔطخٗ٤ش ٝحُٔ٤خٓش حَُ٘ػ٤ش كٟٞ ٢ء حُٔ٘ـِ
حُئ٣وَح ٢١حُؼخُٔٝ ،٢هْٔ حُل٠خٍس حُلي٣ؼش ك ٢ا٬ٛف ػ٬هش حُلخًْ رخُٔلٌ.ّٞ
ٌٌٛٝح كبٕ ىػٞس حُـٔ ٍٜٞحٌَُ٩ ْ٣ىٍحى آ٤ٓ٬ش حُٔ٘طن حُئ٣وَح ٢١ك ٢حُلٌْ ٝأْٗ٤ُ ٚ
ٓظؼخٍٟخ ً ٓغ حَُ٘٣ؼش ٣وغ ػٍِ ٠أّ أ٣ُٞٝخص حُوطخد حُٔ٤خٓ ٢حُيُ ٢٘٣لًَش حُظـَ٤٤
ح٫ؿظٔخػ.٢
٘ٛٝخ رزٔخ١ش كبٟٗ٘ ٢ي ه٤خّ أكِحد ػٞ٤هَح٤١ش ط٘ظؾ حٛ٫طلخف حُي ٢٘٣ك ٢حُٔـظٔغٝ ،طِٔذ
حُِٔطش ٖٓ حُ٘ؼذ اُ ٠ح ،َّٝ٤ًِ٩أ ٝحُٔ٘ٛٝ ،٢ُ٬خ كبٗ٘ ٢أىكغ رخطـخ ٙه٤خّ أكِحد ًحص
َٓؿؼ٤ش آ٤ٓ٬ش ٫ ،طلظٌَ حْٓ حٝ ّ٬ٓ٩طوزَ َٛحكش رخَُ٘ ١حُئ٣وَح ٖٓ ٢١طيح ٍٝحُِٔطش
ٝطٌخكئ حُٔٞحٝ ٖ٤٘١طٔخ ْٜ٣ٝأٓخّ حُوخٗ٘ٓٝ ٕٞغ طـ ٍٞحٝ َّٝ٤ًِ٩طوَ َ٣كن حٓ٧ش ك ٢حُظَ٘٣غ
ٝكن ٜٓخُلٜخ حٌُزَ.ٟ
إ ه٤خّ ح٧كِحد حُي٤٘٣ش رخُ٘طن رخْٓ حَُد ك ٢حُ٘ؤٕ حُٔ٤خٓ ٢أَٓ رخُؾ حُظؤػ َ٤ك ٢حُل٤خس حُؼخٓش
٤ٓٝئى ١اُ٠ٓ ٠خػلخص هطَ٤س هخٛش ك ٢رِي طٌٔ٘ٞ١ ٚحثق ًؼَ٤س طوظِق َٓؿؼ٤خطٜخ حُي٤٘٣ش
ٝحُطخثل٤ش ٣ٝـخ ٍٙٝرِيحٕ ؿخٍحٕ ٜ٣طِ٤خٕ رَ٘٤حٕ حُلظ٘ش حُطخثل٤ش حُظ ٢هخىط ْٜاُ ٠كَد أ٤ِٛش
ًِلض ٓجخص ح٫٥ف ٖٓ حُوظِ.٠
ٝرخُـِٔش كَٔكزخ ً رخ٧كِحد حُِٔظِٓش ُلٔخ٣ش حُلِ٤٠ش ٝح٧ه٬م ٝحُؼلخف ٝحُؼيحُش ٝحُظ٘ٔ٤شٌُٖٝ ،
ُ ٖٓ ْ٤حُٔل٤ي ك٢ٗ ٢ء رًَ ُٝظَ ٓ٤خٓ٤ش طلَٔ حْٓ ح ّ٬ٓ٩ح َٓ٧حٌُ٤ٓ ١ـؼَ ح٥هَٖ٣
ٓزخَٗس كٞٓ ٢حؿٜش ؿَٓ َ٤ؿٞرش ٓغ ح ّ٬ٓ٩ك ٢ك ٖ٤أٗ ْٜك ٢حُلو٤وش ؿ٘ٔخ ٞ٣حؿ ٕٜٞرَحٓؾ
ٓ٤خٓ٤ش ٌُظَ ٓليىس ٖٓ حُ٘خّ.
 ٌٙٛ ٌُٖٝحَُؿزش ٝحُو٘خػش ُي٣ ٫ ١ظؼ ٖ٤كَٜٟخ ػِ ٠حُ٘خّٝ ،اٗٔخ  ٢ٛرَٗخٓؾ ػوخك٣ ٢ظؼٖ٤
ػِ٘٤خ إٔ ٗو٘غ ر ٚحُ٘خّ ٝكٗ ٖ٤ولن كًُ ٢ي ٣ ٫ٝظل ْٜحُ٘ؼذ ػيحُش ٓطِز٘خ كبٕ حٓ٫ظـخرش ٘ٛخ
ُٔطخُذ حُ٘ؼذ ٣زي ٝأًؼَ ىٔ٣وَح٤١ش ٖٓ حٓظجؼخٍٗخ رخُظلٌٝ َ٤حُظوَ٤ٗ َ٣خرش ػ٘ ٖٓٝ ،ٚحُٔطِٞد
ك٘٤جٌ اطخكش حُلَٛش ٌُٜح ُِ ٖٓ ٕٞحُظيحكغ حُٔ٤خٓٝ ٢حُوز ٍٞر٘ظخثـ ٚطلض َٗ ١حُئ٣وَح٤١ش
حُٞحٟق ٖٓ حُوز ٍٞرخُٔٔخٝحس ٝطيح ٍٝحُِٔطش.
ٝك ٢اٗخٍس ًحص ىُ٫ش ٗ ٠ٜحُ٘ز ٢أٛلخر ٚرٟٞٞف إٔ ٣ظليػٞح رخْٓ حَُد ٝك ٢كي٣غ كخُّ هخٍ
٧كي أٛلخر َٙ٤ٔ٣ ٞٛٝ ٚكٜٔٓ ٢ش هظخُ٤ش  ٞٛٝرَ٣يس رٖ حُل٤ٜذ حٓ ٞرخْٓ هللا ٝإ أٍحىٝى
ػِ ٠إٔ طُِ٘ ْٜػِ ٠كٌْ هللا ك ٬طلؼَ كبٗي  ٫طيٍ ١أط٤ٜذ ك ْٜ٤كٌْ هللا أّ  ٌُٖٝ ٫أُِْٜٗ
ػِ ٠كٌْ ٗلٔي.
ٗ ٫ٝي إٔ ٌٛح حٌُ ١أٍٝىٗخٓ ٞٛ ٙلٞٗ ٞحٛي ػخرَسٍٝ ،ىص ػِٓ ٠ز َ٤حٓ٫ظج٘خّ ٝاٗ٘ ٢آَٓ
إٔ طٔخػيٗ ٢ح٣٧خّ ُظوي ْ٣ىٍحٓش حٓظوٜخث٤ش اكٜخث٤ش طظ٘خٓ ٍٝخثَ ٓخ ٍٝى ػٖ حَُٓ ٍٞحٌَُْ٣
ٖٓ ٓٞحهق ىٔ٣وَح٤١ش ُلٔخ٣ش حٔٗ٩خٕ ٝح١ٝ٧خٕ.
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ٝرؼي...
ك ٌٜٙهطخف ٖٓ ىٍحٓخص ٗظً٘ ،٠ض هي َٗ٘طٜخ كٛ ٢لق ٓظؼيىس ه ٍ٬حُٔ٘ٞحص حُٔخ٤ٟش،
 ٢ٛٝطلَٔ ٛيكخ ً ٝحكيحً ،حُظؤَٓ كٞٓ ٢حهق حُ٘ز ٢ح ًَّ٧كً ٢لخكٜٓٝ َٜٙٓٝ ٚي ،ٙكٗ ٢ـخكخطٚ
ٝػٌحرخط ،ٚك ٢هٝ ُٚٞػِٔ ،ٚك ٢آٓخُٞٓٝ ٚحػيٓ ،ٙخ ًخٕ ٣ؤِٓٓٝ ٚخ ًخٕ ٣و٘خٝ ،ٙهَحءس ك٤خطٍ ٚؿَ
ًلخف ُٗٝي٣ ،وٞى ؿٜخى ٙرٖٔ٘ هللا ،ػِ٘ٓ ٠طن حُؼوَ ٝحُزَٛخٕ  ْ٤ُٝػًَِٓ ٠ذ حُوٞحٍم
ٝحُؼـخثذ٣ ،لخ ٍٝرلـظٝ ٚرَٛخٗ ،ٚأٓخّ هللا ٝأٓخّ حٔٗ٩خٌٕ٣ ،خكق ٖٓ أؿَ ػخُْ ؿي٣ي ،ػخُْ
طٔٞى ك ٚ٤ه ْ٤حَُٔكٔش٣ٝ ،لظٌْ حُ٘خّ اُ٘ٓ ٠طن حُؼيٍ ٝح٩كٔخٕ.
اٜٗخ ٓلخُٝش ُ٬هظَحد ٖٓ ًلخف ٓلٔيٍ ،حثيحً ٝهخثيحً ٓٝؼِٔخًَٗ ،هز ٚػِ ٠هٞحػي حُٖٔ٘  ْ٤ُٝػِ٠
ػـخثذ حُـ٤ذ٣ ،لَٔ ُٞحء حُلَ٣ش ٝحُئ٣وَح٤١ش ٌ٣ٝخكق ٖٓ أؿَ حٔٗ٩خٕ٣ ،ظليع رخْٓ
ٓؼخٗخط٣ ٫ٝ ،ٚؼِْ حُـ٤ذ ٣ ٫ٝو ٍٞاِٗٓ ٚي ٔ٣ ٫ٝؤُ ْٜػِ ٚ٤أؿَحً ا ٫حُٔٞىس ك ٢حُوَر ،٠هخٍ ُْٜ
رَٜحكش ٗٝـخػش  ٫أِٓي ُ٘لَٟٔ ٢حً ٗ ٫ٝلؼخ ً آ ٫خ ٗخء هللا ً٘ ُٞٝض أػِٔخُـ٤ذ ٓ٫ظٌؼَص
ٖٓ حُوٓٝ َ٤خ ٓٔ٘ ٢حُٔٞء إ أٗخ ؿٝ َ٣ٌٗ ٬رُ٘ َ٤و٣ ّٞئٓ٘ٝ ،ٕٞك ٢ؿَٔس ًلخك ٚحُٜخهذ،
٣زظْٔ ٣ٝو ٍٞاٗٔخ أٗخ حرٖ حَٓأس ًخٗض طؤًَ حُوي٣ي رٌٔش ،اٗٔخ أٗخ ػزي آًَ ًٔخ ٣ؤًَ حُؼزي ٝأَٗد
ًٔخ َ٘٣د حُؼزي.
ٗز ٢ر ٬هٞحٍمٌٌٛ ،ح  ٌٖٔ٣إٔ ٗلً ْٜلخك ٚحٌُز َ٤ك٤ٟ ٢خء حَُٖٔ٘ٗ ،ك ٚرؤرِؾ ػزخٍس ؿٍ٬
حُي ٖ٣حَُ:٢ٓٝ
أًُ َٓ ١ي حُٞؿ ٚحُ٢ٟٞ؟
هخُض حٗ٧ـْ ُِزيٍ حُٔ٘٤ق
ٓؼٌِْ ٌُ٘ٔخ ٞ٣ك ٠اُ٢
هخٍ اٗ ٢رَ٘ ٖٓ كٔؤ
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نقذ جاءكى رسىل يٍ أَفسكى عزَز عهُه
يا عُتى حرَص عهُكى بانًإيٍُُ رؤوف
رحُى

صار سقُا يٍ دو ير وسى
أَها انشاهذ يا نهًستقً
ً أو
ربًا َقتم حبطا
ئٌ ياء انًزٌ ترَاق انربُع
َهى
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انفهرس
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ٍٓ ٍٞهللا ٖٓ ٟزخد حُوٞحٍم اُ٤ٟ ٠خء حُٖٔ٘
كُٞٓ ًًَٟ ٢ي ٍٓ ٍٞحٔٗ٩خٗ٤ش
ُٔخًح ٗلظلَ رَٓ ٍٞهللا
ٓلٔي ٍٓ ٍٞحُلَ٣ش
ُٔخًح ٗلظلَ رَٓ ٍٞهللا
ًَ ػخّ ٝأٗظْ روَ٤
ٓلٔي رطَ حٓظو٣ٍٞٓ ٍ٬خ
حَٓ٩حء ٝحُٔؼَحؽ كٞحٍ ك٢
حُٔؼَحؽ ٝحَٓ٩حء
حُٜـَس رٟ ٖ٤زخد ٖ٘ٓٝ
ػِ ٠كَحٕ حٍَُٓٞ
ِ١غ حُزيٍ ػِ٘٤خ
حُٜٔخؿَ
ٛـَس ٓلٔي ٛٝـَس حُٔٔ٤ق
حَُٓ ٍٞػخٗوخ
ًًَ ٟآٓ٘ش
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كظق ٌٓش  ّٞ٣حُٔ ّ٬حُؼخُٔ٢
حُلظق َٓس أهَٟ
أكظخٕ أٗض ٣خ ٓؼخً
ٓلٔي ك َ٤ٟٔ ٢حُؼخُْ
هخٍؽ حَُٔد ىكخػخ ػٖ ٍٓ ٍٞهللا
حُطذ حُ٘زٓ ١ٞؼَكش ٝػِْ
هَحءس ك ٢حَُٔ٘ٝع حُٔ٤خٓ٢
أٗظْ أػِْ رؤٓ ٍٞىٗ٤خًْ
حُ٘ز ٢حُئ٣وَح٢١

