






سٍي؛ijxaj iiضيبيت تغايا 

يحاولالذي النسيان ؟عللق التعلق باب من ولا الأماني، باب من هذا وليس 
عالماالدين هذا حقاتق ولكنه الموصلة، الإسلامية الحلول به يفر أن العلماني التيار 

الدينهؤلاء أفواه تلجم الأعداء من وشهادات ونحربة، وحضارة وتاريحا وعملا، 
نجاربهمهي وها الكاملة، والشرعية العقدية وحقاتقه الدين هدا ش يْلعترن فوا ما 

م\تقدم لم عام، المئة ترابة مدار وعلن - الفكرية مدارسها مختلف، علن - العلمانية 
منيةحياة ولا ، الأعداء علن نصرا ولا ، الغرب لحماره مواجهة ولا موصلا، 

يةيامحوالكرية العالهزائم من ألوان إلئ الأمة حرت بل المكينة، لشعوبهم 
•مزيد في ونحن والتقني،ن، ، والاجتماعية والثقافية 

ويرئإليه، اب بالأنتويفرح الدين هدا يحب من جمع يعلم أن يشغي ولكن 
شيئانصع لا الخياثة الحواؤلمؤ مجرد وأن يكني، لا هدا أن لواقعنا، المثلن الحلو فيه 

.بمجردها 

ثلالة؛أهور من — بقوة الدين هدا أحد في جادين كنا إن — لابد بل 
الأمةتعود أن ^^، ونعتي عليه، والبات الدين هدا إلن الصائنة العودة الأول؛ 

تأحدْوأن وصلاحيته، الدين بهيا وثقة حياة، ومنهاج وشريحة عقيدة إسلامها إلئ 
اتهمواتهامالأعداء عداء يزيدها لا وأن وتعالئ، ارلث، تبا ربه•ع وصدق بقوة 

المتن.الله بعمل وثمسكا به وثقة الدين هذا علن ثبائا إلا وأتاؤيلهم 
للمشكك؛ن— وصدئا حما العودة أردنا —إن الأمة هذه في مجال فلا ثم ومجن 
•الدين لهذا رفقهم العلنن والزنادقة الملاحية والناشز، والمرتابن 

الينالحق الللث، تعالئ الله عند مجن لأنه حق؛ الدين هذا بأن التام اليقن الثاني• 
•الديانات من سمها لما ناسخة رمالته لتكون هؤ محمدا رمله ■؛ء-اتم أرمل الذي 
للمبه عرفوا وشرك كفر كل عن تخلوا أهله أن فرصي لو أوالنصارئ اليهود فدين 

•تعالن نال ، العالغ( رب بحكم وكفر صلال علن فهم محمدا. ويتبعوا يؤمنوا 
■٢ الخاسرين من الأخرة م وهو محه شل فلن دينا الإسلام مر يبغ ؤوس 

كماأمروثؤع،به المتمكن وأهله الدين هذا ناصر الله بأن اليمن ذللشرويتع 
تقومأن إلئ ونصرهم وأتباعه الدين هذا بقاء مبينة الصمحيحة النبوية السنة جاءت وقد 

.الإسلام فالتقبل_ءالنكلالأحوال_لدين وعليه الساعة 



،Ll^XSJمنيببة قغايا 

تجميعا انمالين إلئ ديتهم يقدمون وهم الخشاش هده يعوا أن السالمين وعلن 
وهمبه يتمكوا وأن تعالئ، الله عذاب من لهم ادا ؤإنقورحمت ونورا هدئ 

ونحلهم.ومللهم عقائدهم مختلفؤ علئ والأعداء الكمار أصناف يواجهون 
وصحابتهس الله رمول نعل كما والمائية الشرعية بالأسباب الأحد الثالث; 

فمي:ومدا اوكرام، 
وعملا،علما والخامة، الخاصة حياتنا واير ني وتهلبيقه الدين يهدا العمل -  أ

بهيانحمل لم ما أنه ولنعلم ومحكومثن، حاكما ومعاملات عبادة وشريعة، عقيدة 
ودعوتهمللاحرين الدين هدا تةديم تهليع نفلن لمين المنحن نا أنفحاصة في 

إليه.

شرعيةالنهاية في فهي الحنيف، شرعتا بها أمر التي المائية باب بالأّالأحد — ب 
فيودلك مثيلا، ذلك إلئ اّمملحتا ما القوة ووسائل يأساب نا-حد بأن ودلك مادية، 

ادية،والاقتموالعناعية والزراعية الاجتماعية الخلفة المجالات جميع 
فروعها.مختلف علمن والتقنية والعسكرية، 

والعلمالثابتة، حقائقه بين انمراع — حدينا أو قديما — يحرف لم للمه والحمل. ولينتا 
تقليدا_ الإمحلامي الحالم في العلمانية التيارات كانت ؤإن النافع. المحيح المائي 

هنمالصولع تنقل أن نحاول — عندهم واللم الكنية وصرنع الغرب علمانية لقلروف 
وجهلالإسلام دين علئ ها وحقل. لثغمها نفرا والمسلمين، الإسلام عالم إلئ 

يه.بعضهم 

وضلاله،وتحلله وانحرافه وزندنته، الخرب إلهاي يحارب إنما الإسلام ودين 
—النافع المائي العلمي الشيم أما الإسلام صد الضروس وحربه وظالمه، وامتحماره 

شواهدهي وها إليه. الداعين أكبر فهومجن — وفروعه تخمماته مختلف علن 
ذلك.علن تدل الإسلام حفارة 

علئاشتمل - سنوات سبع قرابة حبينا ظل وقل. اليوم ١^٠١٠ الذي الكتاب رمذا 
يحصعلن التعليق مع المتنوعق والدعوية المنهجية والمسائل القضايا من جمالة 

•الإسلامي العالم بها ويمر بها مر التي والماستات الأحادث 
أمران:- تردد بعد س نشرها إلن دعا والل.ي 



ء؛ءتمنيجيين _l،L ^^؛(؛وء^ء؛يٍٍيء^؛؛؛5؛؛ٍأ؛ٍيء^^^^ٍ^^ٍ■ 
مسوداتها،وطلبوا المنبر، علمن أصولها سمعوا الذين من الكثتر إلحاح أحدممات 

•يالظى متهم إحاتا 
ولدةفليت متنوعة، كثيرة قراءات ويعد معاناة، عن كتب، منها كثيرا أن اكاني• 

.ريع الالخاطر 
فجاءمباحث، عدة علمن يحتوي نمل وكل نمول ثمانية إلئ الكتاب، متإ حمومد 
كالتالي:

•مباحث، ثلاثة علئ ؤيحتوي القرآن محن دروس الأول• الممل 
مباحثإ.سبعة علئ ؤيحتوي والنهج العقيدة ت الثاني الممل 
مثاحث،.سبعة علن ؤيحتوي القالوب، أعمال من الثالث: الممل 
مياحث،.عثرة علمن ويحتوي الله إلئ الدعوة نمايا من الرابع: المصل 
متاحث،.سبعة علمن ؤيحتوي اليهود حول اخامس؛ القمل 
مياحث،.متة علمن ؤيحتوي والإسلام الغرب، السادس؛ الممل 
مباحنمثإ.ثمان علمن ؤيحتري والتعليم والتربية العالم طلب، السابع: الفصل 
•بحثا عثر إحا-ئ علن ؤبمحتوئ والحج رمجضان الثامن: المصل 

الاحاديثجبتخريج وقيامهم نثرها، علن حرصهم الفضيلة لدار أشكر وأخيرا 
الواردة.

مما— بدعوق منه ناحظئ البعص منه يستفيد أن عئ _ القل جهد هدا : وأمول 
نفيفمن حْلا س كان وما بحانه، به وهوالتفضل الله نمن صواب، من فيه كان 

منه.الله وأستغفر الشيطان ومن 
وملمرصعه وأو4 محمد ب ض وصلى/ص 

انحمودالمالح عبدالوحمن ركبه/ 
الرياض

ص.ب:بمبمبمبا

١١ ٤٩٤البريدي: الرمز 







^٢٥٠٠سست قضايا ■ٍٍٍٍ^ 

،القرآزر١ في 1الآمن، ممهوم 

ا_سىالأس:
الخوف.وزوال النفس طمأنينة ت الأمن 

العدوبخصوصه.خوف مقايالة قى الأمن ويكون 

عدمت بأنه — الحرجاني القاهر ءهمد يعضهم عرفه ولدا يالتقبل، يتعلق والأمن 
•الآتي الزمان في مكروه توقع 

فايؤ ت تعالئ فقال متتالمن موصعثن في الأمن®  ٠٠لمغل القرآن في ورد وقد 
ونمالأمن لهم ابمانهم يلمسوا ولم آمنوا الذين * ملمون كتم إن بالأس أحي المريمن 

•غزوتثن عن حديثه وفي موصع؛ن في لنقل القرآن في وورد 
نال٠ المحركة أثناء الصحاية علن النعاس الله أنزل حن ، يدر همزوة في _ ١ 

بهه<لص.تطهركم م،.،' الئماء نن عيكم وبمزو ثه أنه انماس بمذٍىر ؤ!ذ تعالن: 
ٌإابمنماما أمغه النم مد من غيكم أنزل لم ءؤ ت تعالئ قال أحد• غزوة وفى - ٢ 

مغم...لأف.
كانإذا فيما تختص الأمنة أن ; _ متقاريين كانا ؤإن _ والأمنة الأمن ي؛ن والفرق 

منللملمن يحصل فما ، العدووحماره حرب حالة مثل حاصرآ، الخوف سب 
منهوأعم لما فهوشامل الأمن أما أمنة. يمن الخال تلك في عليهم الله ينزله أمن 

ذلك.

لأنالنعم؛ أعظم من يكون يكاد يل عظيمة، ئعمة الأمن الخ؛اةت في الأس -،، ٠٥١— ٢ 
عنهفتزول الإنسان، تثعرها يالتي والسكينة والطمأنينة النفي الأمن ؛ مقتفاْ 
حالة.واليالرصا ويحس الخوف، هاجي 

حليلةنعمة وحل همز الله جعله فقل. ثم ومن الأهمية، في غاية يالأمن والشعور 
. ٨٢، ٨ ١ ; الأنعام، )آ(ّورة ْآ/اا/؛ا،ام. الخسة )١( 

.١٥٤الأية: )؛(ّورةآلصران، . ١ ١ الأية: )-ا(ّررةالأظل، 



difl 3و 

يعفىمن بها الله ينتقم نقمة الأمن هذا فقد وجعل حلمه، يعفى علن بها يتنقل 
.الكافرين أو العاصقن حلقه 

أكثرفي والأولاد والأموال يالهلعام الله فرته ، للماة ضروريا راالأمنا' ولكون 
والجوعالخوف بشي/من ومحلونحم ؤ ت تعالن نوله مثل في عليها ندمه بل - موصع من 

•، 4ر١ الصابرين وبئتر والتمرات والأنفس الأعوال من وشم 
ناسيةوأمان أمن يدون الحياة لأن وهوالخوف؛ الأمن بضد يدأ كيف فتأمل 

دaل١ق.أن يمكن لا الرارة، ثديية يل مرة، 

الأمن،لهم هيأ بأن - الني. بعثة نل - فريش علن الله امس قريش؛ نجربة — ٣ 
—النصارئ علن قريثأ الله نمر حيث ، — الفيل حادثة يعد وحاصة — يه عليهم وامس 
بنصرؤإئما الأصنام، يعبدون كانوا لأنهم ؛ قريش يير لا ولكن —، وأصحايه أبرهة 

ألمص الميل بأمحاب ربك فنل كف نر الز ؤ غيه لقريش يد لا نمالئ عندْ من 
فجتيمص سجيل بحجا/س رميهم )Z< أبابيل ه ض' وأرسل وضبفلآ< في كدنز 

كتناكوللآ(ب<رى.
حولهامن الناس كان يل ، بسوء أحد ينالها لا امنة، هدا بعد ئريثى فعاشت 

الأمنتعدئ بل الكعبة، عند أمنة وهي والقلق، والخوف والتهب لحرب يا يتخهلفون 
أحدلها يعرض لا آمة ير نفكانت والصيف. الشتاء رحالة فى ؛،، ^١١١٧قوافلها إلئ 

أناحرنا جعنا ه يرو( نز أو ؤ نمالئ: قال الأمين. ١^ أهل ثريش نحارة لأنها سوء؛ 
وساثسسخبي-"لآد

ظلالهافي عاشت التي الفريدة العثليمة العمة مده قريش قابلت كيم، ولكن 
مناطقباقي ود تكانت، القبلية الفوصن أن عالم إذا النعمة هدم عفلمة وتبرز يهزا، 

جزءاالماجة الغارات وكانت، والنهّا، الي، كان مكة، غير فمي الحربية. الخزيرة 
الأجواءهده مثل وفى الأسثاب لأتفه تقوم الحروب وكانت، القبائل، تلااثv ياة حص 

بليلدها، في تعينه قريش كانت، الذي والهلمأنينة والهدوء الأس قيمة تظهر القائمة 
•يلدها حارج نوافلها وش 

•كلها الفيل، سررة )٢( . ٠ ٠ ت الأية القرة، ررة م ( ١ ) 
.٦٧الأية: الموت، سررة )٣( 



مندسة9غ1د1 

هذاؤإلئ الإسلام إلئ قومه ودعا مكة، القرئ أم قي البشير. الهادي وبعث 
الأصنامعبادة وترك نمالئ الله بتوحيد وأمرهم ، نمالئ الله من جاءهم الذي النور 

فيتعالن فقال . هدم الأمن نعمة قريش علن به الله امس مما وكان والعلواغيت. 
COوالصيف الخناء رحله إبلافهم  COثريس لإيلاف ؤ الفيل مسورة تلت التي السورة 
١حو'ف س وآنهم جوع نن أشيم ١^D ،۶( ؛تت اهذ رب هلمدوا  CD  ،.

اليمنإلن والصيف الشتاء في قوافلهم رحلات وفي ، بلدهم في آمنون فهم 
الشام.ؤإلن 

والأمان.الأمن ينعمة عليهم أنعم الذي البت هذا رب بمائة تعالن فأمرهم 
يؤ٠نونحولهم من اثس وبمحطفا حرماآمتا جفا أئا يروا لم أر ؤ ت تحالن وقال 

.ه يخمرون الك ريمعمة 
مكةجعلوا حيت، الكفران؛ بهذا قابلوها وكيف النعمة، هذْ يتدبروا لا فكيف 

اللهبنعمة كفران مع ، تعالن الله غير وعبادة للأصنام، رحا مالأمين، الله بلد 
•رسوله. وؤناعت لعبادته ورفض 

جوابإنه المنة؟ بتلك والتذكير الدعوة لهده واملي• انمملمي قريش جواب ٤" 
•دضلتا عمليا جوابهم جاء حيث وتأُل، طويلة وثقة إلئ مئا يحتاج عجينا 

شفن;علن جاء - العملي الخواب - ١ 

،للهلاغومحت، منتدئ إلن — ها نفوالكعبة — الحرام الله بسنا حولوا ت ا أحدهم
تعالن.الله دون من تث. التي الكعبة؛الأصنام، فأحاءلوا 

الحادة؟هذ0 مجن أكبر تحالن لله محالة وأي ، الكفر هذا من أعفلم كفر وأي 

قريشاأن ودلك . مخز موقف أيفا هو ، العملي الموقفط مجن اثي الشوالشق 
الصحابةعلن فانقصت، ، رر|نكة« الأمان بلد فى الؤ>تن الله عباد نحارب أصثحتح 
إلنالأمان بلد فحولوا . العذاب سرء أمرهم وترم نومهم الإسلام إلن السابفن 

الرجلإن حتن الخانق فيها يأمن كان التي مكة • الصادقين للمؤمنين وحوف، رعبؤ 

•كلها ' قريش ّورة )١( 



يعسمسق سايا ^^^ه!ءءء!ء^ءءءءءع؛ع!؛تء؛ءءء 

الأمانبلد في لأنه ؛ بسوء له يتعرض أن تهلح يولا مكة في أبيه فاتل يرئ كان 
أا مكة ا> 

ولكللص، ولكل مجرم لكل أمان مكة - العملي نرش ؤلواغيت منطق : تأعوا
إلنالكمار نرش سادة قلل في نحولت اليها- قدآوئ دام ما — غائر ولكل فاتل، 
الدينالمومجنتن الله عباد علمن من؟ علن وتقتيل. وسجن وخوف، وقنع رعب 

ولرسوله.•لله استجابوا 

اللهرسول أجابوا فبماذا . وأعجب أعجب فكان ت المولي لريش جواب أما — ٢ 
اللهبنعم وذكرهم والكفر؛الءلاغوت، بالله الإممان ؤإلن الهدئ إلئ دعاهم لما 

القبائل؟بقية دون يعيشونه الذي العنليم الأمان ومنها الكثيرة 
تواعجيوا وتاملوا ، قالواما اسمعوا 

.، ١ أرضعاب<ل من كحك* معك الهدئ مع إن وقالوا ؤ قرص: عن تعالئ قال 
لمالأمن، الله بيت ظل في آمة تعيش الي قرش المحكوس. المنتلق إلن انغلروا 

استخد*تبل • الإممان لداء تجيب تبحيث الظامرة العمة هده علن الله تشكر 
•• • عجيجة بحجة ذلك علن واحتجت • تعالن بالله والشرك الكفر في العمة هدم 

حاربتها— الهدئ من به جاء ما علن واتيعته للرسول امتجات إن بأنها احتجت 
.والأuن- الأس هذا وأفقدتها وقاتلخها الأخرئ المائل 

والإيمانوالهدئ الإسلام أما والأمان، الأمن يحقى هوالذي قرش عند فالكفر 
،الأعداء يهم ؤئغرى للممخافة، فيعرنحهم الأمان، هذا نقيص إلئ يودي فإنه 

ٌّلث١^^٠ فع إن وقالوا ؤ والوار. بالفقر عليهم ؤيعود بل والصبر، العون وينقيهم 
ا.١ ه<ل أرضا من شنك* 

إإ إ قرش تقوله الذي هذا معكوس منعلق أي 
ا! اعنه؟ يتحدثون الذي هذا ومخادعة مغالهلة وأي 

والأمان،الهدئ بان تفصل إنها حيث ، - منها مجخادعة - الحقائق تيدل قريثا إن 
ءن-هاوزال خافتا بالله وآمنتح اهتدئ إن أنها تزعم نهي • متلازمان أنهما مع 

الآة:يم)\(.ررةالسس،



ودمريتميجيت فغايا ٍ^ٍء 

jUVi.

Iتعالئ نقال وحامحرأ. وتريا مريعا — الدعوئ هده علن - الخراب حاء ولقد 
كلنمرات الؤ يجمئ آث حرنا لهز نمكن نز أو أزهنضا ص نتعطف' معك ئ الهد ئبع إن فاتوا وؤ 

تيز3أاذننمناهراآ.

الذيهو والله ، الله هدئ ابلوا لو الناس يتخعلمهم أن يخافون بالهم نما 
يدععصاة، رهم أمهم أفن إبراهيم. أبيهم ام أيمذ الأمن الحرم هذا لهم مكن 

الأُن_؛الرزقمع - عليهم م أنمتعالن إنه بل اة؟؟ وهوتقيتخعلغونهم الناس 
•زراعية بلادأ ليت بلائهم أن مع مكان، كل من إليهم ويجبئ ياتيهم الذي 

تت5ونوأين الأمن؟ يكون أين ون يعلملا ت ، ١ ل ه يغنمون لا اكثرهز نكس وؤ 
لله.كله الأمر مرد أن يعلمون ولا المخافة، 

سالتي نعمه سكر ولا بالله يكفر حن يكون الخوف ومجئ الأمن زوال إن 
قريشاحتجاج اومابقة_في الأية بعد تعالئ قال ولذا • والرزق الأمن نعمة أغلاها 

إلأدّم لمن نزنكن م-اكنهز فك مم؛ثنها بطرت م'ين من ؛، وكز؛٠٥ؤ : - عليهم والرد 
فبلأثكتانناأوار؛يهرأد

وحدهم؟تريثن مض هذا هل . . ولكن. يا: وهمرة درس 

إذاالكثيرين إن • - الأيام. هذه يردده من نحد كم الباطل، القرشي القول هذا 
بنشلك نالوا . . الحياة. جواب حميع في بالإسلام والالتزام الإيمان إلن دعوا 

الأسمينقدنا للأملأم تهلبتقنا إن ، ، ١ ^١ أرهنتا من شحش' معك الهدئ ئئع إن ؤ فريش 
والخارج،الداخل ني والاضطرابات والقس الحروب علبا يثير سلأنه والأمان، 

للما، ودعمها وودها صيانتها وسخر جميعها، الكفارة الدول ومتمحارينا 
هذهعلمينا سمجر الإسلام تطبيق إن . واستقرارنا أمننا وتزيل علميها تنقفى م

الويلات.

. ٠٨الأية؛ التممى، عورة )٢( .  ٥٧الأة; القصص، اصررْ 



يٍي■ينز jxajصمس؛ دض1ي1 

كبرئتأمل ونفة عنده نقف أن يجب — والحديث — المعكوس المنطق هدا إن 
اليوم.السالمين نحن مسيرتنا في 

فيمافريش اسجايت حين وقع الذي فما  '•بقية القرشية التجربة في بقيت وفد 
المائل؟س *ع أفواجا الله دنن في يدخلوا الهدئ لداعي بمد 

الدولعليها تسلطت هل الخوف؟ أصابها هل ؟ — نحج كاث كما أمنها— زال هل 
تخاف؟كانت كما الكرئ 

يطرينسبل كان، مما أقوى أمنها إليها رج^ الهدى اتبعت حين فريشا إن لا، 
منمعها مما - وصارت • أزمان من أوأنل فرن رع في ومغاربها الأرض مشارق علن 

تفتحه.بالي كل في والعدل الأمن تنشر — حياة ومنهج عقيدة 







ضعتيم!ممسذ يا فظ 

.٢١ب<ل كييرا أجرا لهم أن المالحان 
إلأالظالمحن يزبد ولا للموص ورحمه موثناء نا المرُآن عن وننزل، ؤ الئ نمال ون

-فا،ه>ى.
الميوليندىن؛ي وثناء دبكم نن موعفله جاءنكم فئ الناس أيها يا ؤ نمالئ: وقال 

ه<ل'أ،.يجمعون نما هوحم فليمرحوا لمدللد وبرحمته الله بمْنل فل * بلنوُبمن ولجمه 
فيءكل وهمل يينع محن الذي مديهم، ولكن ينرئ حديثا كان ما ؤ الئ: نمال ون

نو*.نونب<ل؛ا.كوم ورجمة وعل'مح، 
مننزيل حص من ولا نديه محن من اتاطل امحه لا * غزيز لكتاب رإئن ؤ ت نمالئ وقال 

حكٍمحمءدب<رْ،.
•^٠^٦، حكءمٍحأم لئن من صنت تم آياله أحكس كتاب اتر ؤ ; تعالن وقال 
.إلأم-ئتراونذيراب<لَا، وماأرستاك نزل وبايخ أنزلناه ويالحى ؤ ت تحالن وتال 

وبغرئومدى الذيزآمنوا لنب بالحي ربك من القدس روح نزلن فل ؤ الئ; نمال وق
رس؛نهلم/

يندرفنما ٠ عوجا لن نجعل ولم الكتاب تده فئ أنزل الذي لك المحني ؤ نمالئ: ونال 
أبداماكبن؛؛* * حسنا أجرا لهم أن المالحان ننالون الذين نومن^ن i١وسغر لدنه من شديدا نأسا 

.^^٩، وندا اللن ائخذ الذينفائوا ينذر و٠ 
•كمحر الايات من وغيرها • •  •

لهليكون السامة؛ الكتب عن وزه وحغغله، نمالئ الله أنزله القرآن وهذا  ٠٠
الأهدافهي فما الساعة. قيام أوزمان_إلن مكان أي ني الإسلأم_ أمة في شأن 

القرأن؟لهذا الأطبن 

. ٨٢!لاين: ، الإّرا، )٢(سورة . ٩ آلأية: الإ,را،، )١(سورة 
.١١١الأية;يوش، سررة )٤( .  ٥٨، ٥٧الأيتان; يونس، سورة )٣( 

.١ الأيت: )ا-(سررةعود، . ٤٢، ٤١الأتان; )0(سورةضالت، 
ء١ • ٢ الأة; الحل، )٨(سررة . ١ . ٥ الأة: ، الإسراء سورة )٧( 

الآيام،;)و(سورةاصف>،



ر3ءويتمنمليت ■؛غايا ء؛!ح^ت^ح^ءءءءأءء؛؛؛ء^ٍ؛ء؛ع^^ءٍٍ^^ٍٍء^1 

المتمم،الصراط علن المير أراد لمن هداية القرآن_أولآ-هوىاب هدا إن - ١ 
ناندري كتآ نا أ،رنا نن روحا إلمك أوختا وكذلل؛، ؤ ت نمالئ نال، ه لفقثن هدك، فهوؤ 
مراطإلئ كهلي وإئك بائنا من ئث—اء س به ئهدي ثورا جعلناه ولكن الإ؛ان ولا الكتاب 

،وطريقه ان الأنحياة . للطريق ونور للحياة، روح ونور، روح فالقرآن 
.وطريقها الأمة وحياة 

وتحرجهمالسلام مل رضوانه ائع س الله بع نهدي * نمح، ثوروكتاب الله من جاءكم د فؤ 
ن-تحرهلأ،.مراط إز ويهديهم النورباينه إل الظلنات نن 

إلئوالعصيان والخهالة والكمر الشرك ظلمات من والأمة ان الأنفهويخرج 
الديان.للواحد والطاعق والعلم الإيمان نور 

منبدءا الحياة، شؤون حمع يثمل ، وتشرح حكم كناي، القرآن هدا إن ثم — ٢ 
يشملذللث، بين وفيما ، الشرعية وأحكامه بالون وانتهاء الرصع، المواليد حياة 

إلخ.. . . والعكرية والانصادية، ، والاجتماعية ، العيادية الأمور 
أنواءهم'ب<أص.نبع ولا الله أنزل بمنا نهم ^٠٢ ٢١أن وؤ 

وراءU لكل الحق البيان نيها ، صافية حالمة عقيدة كتاب القرآن هدا إن ّا_تم 
بخلقهيتعلق وما وألوهيته، وربوبيته وصفاته وأمماته نمالئ بالله نملق مما ت الغيب، 

والرسلوالكتب، ياللأتكة بالإيمان يتعالق وما ، ونشأته والإنسان والأرمحى موات لل
الربوبيةودلائل والنفاق، والشرك الكفر من ذلك يفاد يما يتعلق وما ، الأحر واليوم 

.القرآن هدا ؤإعجاز ، والنبوات والألوهية 
إلئؤيتقرت وحفظه، وتلاوته بقراءته الإنسان يتعبد عبادة كتاب وهوأيضا — ٤ 

الهاروأطرافط الليل آناء يتلونه والع-ابدين العارفن نلوب نور فهو • تعالئ؛دللث، الله 
•ه الله رسول قال كما • ، و■ءل٠هاأ٤ القرآن صلم من ®"محركم ؤيتعلمرنه ؤيعلمونه 

حسنات.عثر به له كان منه حرفا قرأ ومن 

. ١٦، ١٥الأبمان: )آ(سورةالأتدة، . ٥٢الأيأ: )ا(ّررةالثورئ، 
ا<،.الآة:)'م(ّورةاس،

١ ٤٠٢وارداود)(، ٢٩واكرمدي)٧•٥(، •  ٢٨)٥(و •  ٢٧الخاري))٤(يرام 
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الإسلامبأمة التر؛صين الإسلام أعداء مواجهة في اكن الله حبل هو ثم — ٥ 
فهذا• سلكوها إلا حربها في وسيلة يدعون ولا ذمة، ولا إلا فيها يرنون لا حيث 
،آعدانها جانب من أهدافها لها وستن عدوها، مع المعركة حقيقة الأمة يعلم القرآن 

نان.وبالوالبيان باللسان الخهاد وأسلحة المر بوسائل ممدها هو نم 
أحوالها.جمح في الأمة هده معتصم القرآن هدا إن 

لفتاتفنيه العليم، الحكيم الله عند محن لأنه رصدق؛ حق القران ولأن - ٦ 
غيرها.أو ية، أونقأواجتماعية، أومحلبية، علمية، I متعددة نواح في عفلمن 

المستعان.والله القرآن. هدا مع الله ثاء إن قائمة لوففات مقدمة إلا هده ومجا 



■يٍير3ءءيإ؛ ضسع سايا 

،١ ،اوقرآن؟ل نعيا كيف 

ناذاالقرآن؟ <ع -صالنا أبت وكيف القرآن؟ *ع السلف حال كان كيف 
ووسائلبالحراند صالتنا من أقل به صالتنا وصارت نفوسنا؟ في مترلةالقرآن صعقت 
الإعلام؟

فينحن تغيرنا أم القرآن؟ تغير هل الخال؟ هذه إلئ صرنا حتن تغير الذي ما 
.وذلها؟ عزتها في ، وصعتها رفعتها في الأم مقياس ما • القرآن؟ هع وحياتنا عيثنا 

هأالمي أن - عنه الله رصي - الخطاب ين عمر عن صمحيحه في لم مروئ 
الفرد،يثمل وهذا . ردعآحرين*رى أقرامأ، الكاب يهدا يرلمع تهالي الله ®إن ت قال 

،والكانة الرفعة نال هؤلاء من القران عالئ اقبل فمن • الأمة أيضا ويشمل ، والقوم 
.واخماتة بالذلة عوقب عنه أعرض ومن 

مكانة— تعالئ الله رحمهم — الصالح القنا عرفح للقرآن النتوي ا،ليزان وبهذا 
،وعملا وتعليما وتعلما تلاوة ، حياتهم عماد القرآن فجعلوا ، وأثره ومنزلته القرآن 

القرأنبتعلم يفتتح والعلم ، بالقرآن تربئ والأسرة ، القرأن بتعلم ينشأ فالصغير 
معمورةاحدهم وم، القران وعمادها أساسها كلها العلم ومدارس ، وحففله 

،وتنقلاتهم وأسفارهم وسمرهم هم ومجال، وصلواتهم وعباداتهم بالقرآن، 
وقضاياهمأحكامهم أما ، القران عماده إئما ذللئ، كل . . . وفتوحاتهم وحهادهم 
.القرآن عن تخرج فلا ، وعلاقاتهم 

.كان ما أمرها س فكان ، بالقرآن ونحيا تعيس أمة كانت، لقد 

اللهرسول قال ت قال - عته الله رصي - مؤمن أبي عن لم ومالخاري روئ - ١ 
صمغازلهم وأعرف يدخلون، حنن باللٍل الأشعرمحن رفقا أصوات لأعرف »اإتي : و. 

■يايهاوءآص نزلوا -صن *نازلهم أر لم كت bن بالمحل بالقرآن أصواتهم 
\i\ىr٦/٦/)\(الخمعة 

رمحيالخطاب بن محمر حديثح من (، ٣٣٦٠والدارعي)(، ٢١٨ماجه)وابن ، ٨( لم)ما١ ع؛ رواه)٢( 
ءنابىمّنرضالأهبىه.(، ٢٤٩٩ومالم)(، ٤٢٣٢اJخ^رى))م(رواء: \كى. 



منمجيتفغايا 

الأحرصأبي عن الزهد في أيفأ يركع الزهد، في البارك ابن وردظ - ٢ 
لأهلهمسيح ليلا- انته ءلرو»ا-أي المطاط ليطرق الرحل كان إن ت قال الحفي 

أولثككان ما امنون، هؤلاء بال نما  ١٠نال.' — بالقرآن أي — النحل كدري دئيا 
يخامن«؟لا/

كانواولدا السالم؛ن، لأممار عامة صفة القرآن •ع وصفتهم حالتهم نهذه 
الله،مأدبة القرآن هازا ؛ارن : - عنه الله رصي عود- مابن تال • يخافون ولا امنون 

ضدخلبفهرآمن*لأ،•
القرآنرأوا تبلكم كان من أران I تال انه — الله رحمه — البصري الحسن وعن — ٣ 
القرآن:وهاكذا 'آآ. وينقدونها؛الهار«ل'بالليل يتدبرونها فكانوا ربهم، من رسائل 

٠وصل تطبيق يعقبه وتفهم تدبر ْع لله ويكر عبادة 
عزممن الراية هده نحتاجه ما كل ؛ي الإسلام لراية حامل هو القرآن وحامل — ٤ 
رايةحامل القرآن ®حامل ت — الله رحمه س عياصن ين الفضل تال ، وفتوة وحد وقوة، 

منيلغو ولا سهو، ُن يسهومع ولا يلهو، من يلهوع أن ل ينغي لا الإسلام، 
تعذليمآللقرآن*ل؛ليلغو، 

الإمامإن حنن معروف، قامر ندبرأوحثرعأ القرآن >ع اللف، أحوال أما — ٥ 
-البصري حاج—، أبو — الحرشي العامري أوقن بن زرارة ت البصرة قاصي الثقة التابعي 

فيكرانهوفاته نمة حكيم بن بهز روئ الناي، من وكان - الخماعة له روئ الذي 
الئايورم نقر فإذا ؤ تعالئ: نوله بلغ محن يقرأ نشير بض مجد في المجر في أنهم 

 aC( ب<رْ،. عحر يرم يومئذ فدس)حمله((١٦بن فكت ; بهز تال فمءٍتآ، ت3.،
أوعلم أي يزاحمه لا المناهج وأماص ، الحياء اس أٌسلفنا عند القرأن كان لقد 

تبعا.يعدم تأتي كلها الأحرئ العلوم وكانت ، أحر منهج أي 

(.١٥٢ايفأ)الزهد في روكيع ( ٩٨الزهد)في المارك ابن رواه صحح، إسناده )١( 
(.٤٨٤ا/ ب)• أبي وابن ، ( ٧٨٧الزهد)في المارك ابن رواْ )٢( 
المارة.نيل ت (، ٢٧للمررى)المران حاة آداب، في اليان )٣( 
•صحتح باساد دالاجري (، ٩٢الخلمة)خ/في أبونمتم ينه رواه وقد ، ( المابق)٢٧المدر )٤( 
٨.٩، الأتان: الدثر، سورة )٥( 
(.٣٤١الكال،)؟/ رتهديب، (، ٢٥٨والخلة)٢; (، ١ ٥ • معد)U/ ابن طقات )٦( 
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القرآن.يتعلم ما أول كان الإسلام *ي يدحل فالذي -
مامعها وتأحذ تتعلم كانت الله. رسول علئ تقد كانت الش الوفود و- 

القرآن.من سمملعه 

للقرآن.وحففلهم معرفتهم بمدئ تبدأ أقدارهم ومعرفة الرجال مماس كان و- 
قومهمشيخة عالئ سلمة عمروبن المغتر الشاب يقدم ه الله رسول ذا ه- 

.، ١ إءامهم*ل فأنت ءاذب للقرآن; أحففلهم أته عرف بعدأن له ليقول وتمارهم 
،القناء من شراره جعل وهوخليفة — عنه الله رصي — الخطاب بن عمر هذا و- 

.، ٢١يه والعلم القرآن بحفنل لتميزه — صغره علن — عباس بن الله عبد معهم وأدخل 
مجلسأمحاب الهراء »كان ئال: محهما. الله رصي - عباس ابن عن البخاري روي 

أوداا((ل'آ،.كهولأكانوا ومثاوريه — عته الله رضي ~  ٠٢٠٠
الصغار.تعليم في يبدأبه ما أول كان القرآن حققا- و- 
يكادبل — كثير وعيب العالم، لعللأب ية بالنبالقرآن تبدأ كانت الشيوخ حلق و- 
وحفظه.القرآن تعلم تبل الشرعية الفنون من بفن علم طالب يبدأ أن — يوجد 
القرآن.علن البداية في تتركز الطلاب محفرظات و- 
القرأنوعماده أماسه كان كلها الإسلأمة الأمة قي التعاليم أن : الخلاصة و- 

٠ونفيره وعلومه 

لهاصر.ا عصرها في الإسلام أمة بأحوال وتارنوه القرآن، •ع سلفنا حال هذا 
هناكوهل ؟ ومعاملاتنا وحياتنا نفوسنا قى القرآن هيبة صعقت كيفج ولكن 

العظيم؟القرآن لهذا النزلة تلك بها تعود أن يكن وسائل أد وسيلة 

والتاني، (  ٥٨٧)داود وأبو (، ٤٣٠٢)البخاري صحيح ثي ثبت ما عليه وقفت والذي عليه انف لم ( ١ ) 
^الملأ؛ حضرت فإذا : ه الله رصرل قال . . ٠. : ولفض (، ٧١وآحمد)ه/م، (، ٧١)آ/ 

أيديهم.يان يقدموني الركبان من أكثر؛رآنآ احد يكن نلم فتظروا، ترآتآ، أكثركم وليومكم أحدكم، 
الحديث.،، ..سنن.سح أو صت ابن رآنا 

(.٤٩٧٠)٢(رو١ْالخارير
.عنهماالله رصي عياص ابن حديث من ( ٧٢٨٦)البخاري رواه )٣( 



محتردعي ضيجية فغايا ؛ء^؛ء! 

مهمايتغير ولن يتغير لم ومحفوظ باق القرآن لأن ومحاتل هناك نعم والجواب؛ 
اتلالممن عددأ ذاكر ؤإني . عنه يصرفونا أو يغيرونا أن آعداونا أوحاول نحن تغيرنا 

بالقرآن؟الإسلام امة ونحيا نحيا كيف الكبير. الرصؤع هذا حول والقضايا 
ال،،-^، ٧١٢٠٧وأنه القرآن، هذا لرلة الحقيقي والإدراك العرفة أولا: 

بنصوصهوهوالثقة ألا مهم، أمر هدا علن لنبي كانوا، مهما البشر بكلام يقاس 
بالفردتتعلق وأحكام، حقاتق س به حاء ما بكل الجازم والتصديق مهللقة، ثقة 

يةوالتقوالاحتماعية والأحلانية العبادية شؤونها جمح في بالأمة وتتعلق 
*٠ * * ريعة وال

القرآن،علن يتعالم أن لتعالم ولا القرآن، يعلوفوق أن لصوت مجال فلا 
القرآنحقائق س شيء في يشكك أوأن ونمليلأ، تحريفا نصوصه في فيعمل 

عضنيجعله اوأن ، هوام محن ماحالف ؤيترك مجايشتهي منه ياحذ أوأن ومعانيه، 
ويكفربانمسالار•يرسبم 

أصدقوس ؤ . ، ١ بال نسلا الله من أمحدق ومن ؤ تعالئ؛ لله الكامل التسليم هو إثما 
مثلأ_وهم-كالخكام معية فة به يخاطب لا التسليم وهدا . ، ه١٢ا حديثالله من 

٠ومعاملاته وعباداته وحياته ه نفحاصة في فرد كل به يخاطب ؤإثما — مخاطبون 
رصي- طاف أبي بن عالي وصفه كما القرأن هذا أن يعلم أن ملم لكل يتثغي 

ليسهوالقمل بينكم، ما وحكم بعدكم، ما وحبر فبلكم، ما نبا فيه  ٠١؛ — عنه الله 
وهوالله، أصله غترْ في الهدئ ابتغن ومن الله، فصمه جبار من تركه محن بالهزل، 

وهوالذيستقيم، المالصرامحل وهو الحكيم، وهوالذكر ال؛ن، ونورْ المن، الله حبل 
كثرةعن يخلق ولا العلماء، منه يشع ولا الألسنة، به تلتس ولا الأهواء، به تزغ لا 

ٌسمناإئا ؤ : قالواحنن الجزإذسمعته تنته لم وهوالذي عجائيه، تنقضي ولا الرد، 
وسأجر، يه عمل وس صدق، به تال س ، ، ^١٣به فآمنا الرمد يهدكاإلى * عجما رآنا 

.، ٤١١٠مستقيمصرامحل إلن هدي إليه دعا وس عدل، به حكم 
.٨٧الآ؛ة: )آ(ّمر؛اكاء، .  ١٢٢الأية: 1ء، )ا(سرر؛ال

ا،أ.الأتان: )*ا(ّررةالخن، 
الر-بمهذا من إلا تعرفه لا حديث هذا الترمدي وتال ، ( ٩ ١ / ١ ) واحمد ( ٢٩٠٦)الترمذي أحرجه ( ٤ ) 

مرفوعاروي وتد ت محققه وفال ( ٣٣٣الدارم)ا ا.ى . مقال الحارث وفي مجهول لمنادْ وم 
ه. ١ . صحح حن كلام لكنه إمنادا صعيف وهو الإسناد طس كالهما وموفرئا 





-،؛٢٥٠ميجيت نيايا يبع 

.، ١ ب<ر بانمثهم' ئ بمثروا حى بموم ينم، لا الك إن ؤ تعالئ: وتال 
برأي-تهم شم بث يحكموك حى يومئون لا ودنك فلا ؤ تعالئ: وقال 
.، ^١٣المدقات ويربي الربا الله بمحق ؤ ت الربا عن تعالن وقال 
٠للمرصؤع استكمال — الله ثاء إن — القادم الأسؤع وفي 

 * *٠

.٦٥الأية: )٢(سورةالنما،، . ١ ١ \ي-: )١(سرر؛ريي، 
.٢٧٦الآة: )-ا(سورءاوضة،



■يي؛،؛؛، JXSJمنيسة ةغ1ي1 

،١ هعيا،ااقر1ن؟ل كيف 

بهذاالمطالئة الثقة وْي الوصؤح، هذا في الأولئ للقضية — سبق فيما — عرصنا 
والنقل،الاصي عن أ-تحارآ كانت مواء ؛ متتوعة حقائق من القرآن في ومما القرآن 

أوإماراتمتنوعت، عقدية ائل أوموالثبات، والبقاء الكمال لها تشريعية أمورأ أو 
إ1ح.. . . ان والأتبالكون تتعلق علمية 

الإسلامأمة وتحبا نحيا كيف ت الكبير السؤال هذا عن الخراب الأن تكمل ون
بالقرآن؟

بكلبه، الخامحلبون نحن وكانتا وتعليما وتعلما تلاوة القرآن مع نعيش أن ت ثاليأ 
-به مهللقة ثقة علن ونحن - القرأن فتقرأ وآداب، وأحكام وقصص أمثال مجن فيه ما 

بعدنا.محياني من ثبلناؤإلئ من إلئ موجه انه إليناكما موجه أنه علئ مرؤْ 
بأنثعورنا القران، مع نتعامل ونحن أحيانا فيها نقع اش الأحْلاء أكبر من إن 

حسبمقرئا عليه نرل حيث ، نضل وأصحابه الله الرسول يه حوحلب القرآن هذا 
تاؤيخايحكي كتاب وكأنه صار القرآن جمع ئا تم وايامحبات، والأحوال الحوادث 

الحادثةمن العبرة أخذ مجرد رلأ ذلك مجن لتا وليس ماضية وحوادث ابقا م
التارخ.حوادث يعمى من المر نأحذ كما فيها، نزلت التي والايات * اتها وملاب

أمحيمن الايات بعض فيها نزلت التي واياسثات النزول أسباب معرفة أن ومع 
هذا-علن الائتمار أن إلا الحق، الوحه علن تعالن الله كتاب وفهم التمسير وقواعد 

فجوةأوحد - وضل محاشن آخرين نوم علن نزل أنه علن تفريا كله القرآن نمر ول 
بالقرآن.والحياة ، القرأن مع التعامل وبين بينتا ثم ومن القرآن، وبتن بيننا كرئ 

عنهمالله رصي — ة الصحابتلقاه كما نتلقاه وأن نقرأالقرآن أن الواجب إن 
نتلقاهوكأمة، كافراي نتلقاه — تعالئ الله رحمهم — المالح محلفنا يتلقاه كان وكما _، 

أمةبها ممر ذمية مرحلة أو فترة كل وفي يوم كل في بها ممر الخي الأحداث خلال محن 
الإسلام.

ه.١٤١٦/٦/١•)١(ا:Jع؛ن



ودصريتمدسة ةغ1ي1 ■؛؛؛؛__ 

و<اذاتها.وشهواتها الدنيا إلئ الماتالة الخامحة نفوسنا نربي ونحن نتلقاء 
وأذكارناعباداتنا ني ويرض يحب كما تمالن الله إلئ نتوجه ونحن اْ نتلئ

ونوافلنا.وفرانضنا 

.بالسوء الأمارة القس نجاهد ونعحن نتلقاه 

فيجاهدين يعون الذي الإنس رثياطن الخن ثياطن نواجه ونحن نتلقاه 
٠غوايتنا 

منوغيرهم والصارئ واليهود الثرين مجن الأعداء نواجه ونحن نتلقاه 
.الأصعدة مختلف علئ الإملأم علن حربا يثنون دهم الكفار، 

الإسلاميظهر السالمان، صنوف داخل المتسلل النفاق من نعاني ونحن نتلئاْ 
٠المومئان وعباده ورسوله الله وحرب والزندتة الكفر وييطن 

.والأعداء النفس مجاهدة نى نتلقاه 

كيفوعلمنا الله رسول عنها أحبرنا التي والقس الغربة زمن في اه نتلق
نخرج٠نها•

.وأشكاله صنوفه علن والابتلاء الأذئ يتلقون —لمون وال نتلقاه 

والكثرة،والملة ، والضعف، القوة بين الأحوال بهم تتقلب والمسلمون نتلقاه 
والغارب.المشارق في والخوف والأمن 

الفاصلة.العبادات وأزمنة أماكن في تعالن الله نعبد ونحن نتلفاه 
التدميروس—اتل من ونحمنها لم، الالبيت، داحل الأسرة نربي ونحن نتلقاه 

.ادلهاوالإف

.وجامعية ابتدائية ، وخيريه رسمية التعليم حلق في نتلقاه 
العلاقاتومجالات الحدود، في القرآن أحكام تهلبيق مجالات في نتلق_ا0 

•وغيرها • • ٠ والعكرية والياسية، والاقتصادية، الاجتماعية، 

يةالتقلأمرامحنا — المثرؤع الوجه علن — به الشفاء نهللب، ونحن نتلقاه 
.والعفرية 



يٍةي^؛ ٠٠٥١ضمليت فغايا ثغتنيمء؛ءءء^ءءءءء^^ءعء^ءءء؛ء 
منبه حرطب كما به مخاطبون أتنها علن الحياة ثوون من ثان كل في نتلئاْ 

وحشوعهاالقلوب وأعمال والإيمان المشاعر بنص تلئوْ كما ونتلقاه نبلنا، 
حاصرةتوجيهات أنه علن نتلقاْ ، رحمة وأنزله بالقرآن تكلم لمن وحضوعها 

وكلنامرة، أول يه نخاطب وكأننا نتلقاْ متقبلنا، وحطط ومشاكلنا أوصاعنا تعالج 
افن.القرآن بهذا وتصديق وتعظيم ثقة 

إيمانهونيادة وفرحه، ورصاْ وأحزانه، وشجونه ه نفخاصة في الومن يتلقاه 
الأمةوتتلقاء وهواه، ه لفمجاهدته وفى المحدودة، المغيرة مشاكله وفي ، ونقصه 

والإيمانالروح بتلك يتلقونه الكل • وعلاقاتها وأحكامها وجهائها مواقفها في 
بالقرآن.العظيم 
—كثرئ ومنة نعمة وتلك — وبقائه القرآن هذا بحففل الله اكرمها قد الأمة هده إن 

شكلية،لا حقيقية عودة القرآن هدا إلئ وتعود ربها علن تتوكل أن إلا عليها فما 
فيها.تردد لا جادة عودة 

عزهاموطن لديها الأمة هذْ أن في التمثلة الحقيقة هده الإسلام أعداء أدرك لقل 
علنالأعداء هؤلاء عمل تم ومن ، سنة والبالقرآن وذلك ونهوصها، ورفعتها 

عنهيعرضوا وحتن ويجب يبني كما يتلقوه لا حنن القرآن هذا عن السالمين صرف 
•بغتره ويشغلواؤيهجروه، 

هدااتخذوا نومه أن ني الرسول لميحة ذكره بعد _ تحالئ قوله إلئ اسمعوا ا ■ 
جنتارممو1ث )ج مهجورا القرآن عدا ائخدوا فوض إل، رب يا الرمرل وفال ؤ مهجورأ القرآن 

علمهئرل لولا الدين'فصو١ وفال وج ونمحرا نائيا بريك وض انمنرمن من ذ؛ي_عدوا لكل 
لحقب، ج1ناك ائومحك؛مثر؛لأ ولأ ؤج رتٍالآ ^٥^١٠ ئوادك به محت كديك وا٢د٠ جمله ؛؛>، ٢٥١

.، ١ ؤءأ وآم شيرا وأحمن 
هوالذي القرآن هذا عن المؤمنين لصد متواصالة الأعداء من الجرمثن فجهود 

وفيالنوم هم وها نزل، لما القرآن هذا عن صدوا ولقد . نوة ومحصدر هداية، متار 
اللهووماتل يمختلف ولإشغالها كتابها، عن الأمة هذه لمد الحهود يذلون ونت كل 

يقولالذي القرآن لهذا مكانا لمشاعرها ولا لأوقاتها ولا لقلوبها نحد لا حتن والعبث 
•'ا_ا"ا.الأيات: الفرفان، )ا(ّورة 



^٣٥٥٠منمسق قضايا ؛ء؛ءءي 

جثتاك؛الحيإلأ بمتو يأتونك ولا ٠ نريلأ ورئتاه قوادك به محت كذلاث ؤ ت عنه تعالن الله 
وأننبه)اد

إلأالناس أكم فآش لدكروا تهم سمتآ» وص* ؤ القرآن: هذا عن تعالن ويقول ■■ 
لميواجهادا به وجاعدنم الكافرين نطع فلا ( ZDئذيرا فرين كل في نعث شث ولو لق( كنورا 

)ثْ(هرى.
جهادابه وجامدعم الكافرين نطع فلا ؤ ت ان تعوله نالايات هدم في تانئوا 

هذاعن لصرفك عون يالذين الكافرين ني فلا بالقرآن جاهدهم ت أي ا. برأ كبيرا 
سمموالا ؤ... ت لياص يقولون ثريش كبراء كان لقد المرق، أساليب بشتئ القرآن 

الاJىوالذءر الخوف ْبالح علن ليدل مدا ؤإن • ، ٤ ننببونلعلكم فيه والعوا الهران لهدا 
يرونوهم لا وكيف . القرآن هذا تأثير من الكفار بقية ونفوس نقومهم تضهلرب يه 

اللهدين في فيدخالون القرآن يرن.ا وبلاغة بعغلمة يوخن.ون وليلة يوم كل في الناس 
٠ووحدانا زرافات تعان 

أنهمولولا ، الأعداء كار عن حتن القرآن هدا تأثير من ليعجب ان الأنؤإن 
معرفتهمميلغ عن يدل الا.ي الت-حاذ.ير هذا منهم صدر لما القرآن هذا بعغلمة أحوا 

المقوس.في القرآن هذا بأثر 
ندرك،لا ما القرآن هاوا عظمة س اعداونا يدرك أن عجيبة لمفارقة - والله - ؤإنها 

منيخافون لأنهم والبلاد؛ العباد في ومحوأثارْ يس علن جاهدين يعملوا وأن 
٠به نحيا حين الأمة في أمحرم عظيم ويعرفون القرآن هذا 

ءحدثنينال' إسحاق ابن روئ ت المئوية السيرة في القصة هل.ه إن معوا امح
بنجهل وأبا حرب بن سفيان أبا أن حدث أنه الزهري، ثهاب بن ملم بن محمد 
لهويمليه الله رسول من ليسمعوا ليلة خرجوا • ••ثريق بن والأخس هشام 

ممكانيحلم لا وكل فيه، تمع يأ مجلممهم رجل كل فاخذ بيته، في لليل اص 
فتلاوموا،الهلريق فجمعهم ، تقرنواالفجر طلع إذا حتن له ستمعون يفباتوا صاحبه، 

شيتا،ه نففي لأونعتم سفهائكم بعض فلورآكم تعودوا لا لبعض؛ بعمهم ومال 

.0 ٢ . ٥ . : ، ١^ صورة )٢( .  ٣٣،  ٣٢; \يمت\0 الفرقان، سورة ( )١ 
.٢٦الأية: )٤(سورةسالت، .  ٥٢ألآة; )م(سررةالفرتان، 



يءلدءءي٠ سمبيْ تْايا ت؛صءءءء^^^^؛ءء؛ءسءءعءعء 
فباتواه مجالإلئ منهم رحل كل عاد الثانية الليلة كانت إذا حتئ ، انصرفوا ثم 

مالبعض بعضهم نقال الطريق، فجمعهم تقرنوا الفجر طلع إذا حتن له تمعون ي
همجلمنهم رجل كل أحذ الثالثة كانت إذا حتن انصرفوا، ثم مرة، أول قالوا 

بعضهمفقال الهلريق، فجمعهم تف_ننوا الفجر طلع إذا حنن له تمعون يفباتوا 
.تقو'فو\ ثم ، ذلك علن فتعامدوا نعود، ألا نتعاهد حتئ نبرح لا • لبعض 

فيسفيان أيا أتن حتن حرج ثم عماه، أحذ سريق بن الأحض أصبح فلما 
أبايا ت فقال ، محمد؟ من سمعت فيما رأيك عن حنفللة أبا يا أحبرنى ت فقال سه، 
عرفتما أشياء وسمحت ، بها يراد ما وأعرف أعرفها أشياء سمعت لقد والله ا ثعلبة 

أباأتن حتئ عنده من حرج ثم ت نال به. حلفت والذي وأنا ت الأحنى قال . معناها
Iفقال محمد؟ من معت ّفيما رأيك ما الحكم! أبا يا فقال بيته عليه فيحل حهل 
وحملوافأطعمنا، أطعموا الشرف، مناف نحسوبنوعبد تنازعنا صممت؟ ماذا 

متات قالوا رهان وكتاكفرمي الركب علن تحاثينا حتنإذا فأعهلينا، وأعهلوا فحملنا، 
ولاأبدآ به نومن لا والله هذه، مثل ندرك فمتن اء مالمن الوحي ياتيه نبي 

،.١١٠٠قه نصد 

حتنفتغلبهم القرآن هذا إلئ تهفوا أن أنفسهم يغالبون الصناديد هؤلاء كان لقل 
!!!..إليه.العودة عدم علن تعاهدوا 

ثالعفليمة الحقيقة هذه أدركوا اليوم وكفار 

وهوكافر.القرآن مجنيحففل ففيهم 
القرآن.بدرامات يعني من وفيهم 
ءل5أ،جاهدين ؤتعملون • القرآن هذا من يحل،رون - الوقت نفس في أيضا— وهم 

أأ أ المناسبات من عدد في يذ.لك صرحوا وقد , عنه الإسلام أمة صرف 

\y٦r٣xبنح١م)\/0\او_رةاكوة، تا(اظر: 



منيسقتضايا 

٢•اهرآزأل١ نحيا كيف 

ونمتؤ تعالن; يقول نمالئ، الله كلام لأنه نتغير؛ لا القرآن حقانق أن ثالثا؛ 
الأرضم س أكفر نطع وإن النيم)قتل( السبإ وهو لكلماتع •جدل لأ ونيلا صدها ربك كلمت 

.^٢، >Tn( ولأ نم' وون' الض ئنون؛لأ ض؛ن ض ص بملوك 
ننرسل كديت وفد' ؤ ت نمالئ الله لرسل والتمر العامة أن مينا نمالئ ويقول 

ئٍاس جاءك وفد اش لكنمات مدل ولا مرنا أنامم حش وأولوا كدبوا نا نش همجروا ملك 
المر'سلين)ق(بمم.

قراءتهمومنها العباد أعمال لخمح وشهوده نمالئ اء^لأعه مبينا نمالئ ؤيقول 
Iوالآحرة الدنيا في والبثرئ الأمن لهم الله أولياء أن مبينا نم للقرآن، وتلأوتهم 

ئمبمونوذ. شهودا غيكم كئا نمل!لأ من ^>، ujwولأ همآن من نئتومنه وءا فأن في نكون مط وؤ 
مأكبر؛لأ ولأ ذس من أمقر ولأ اس م ولا الأزض ذدٍْني قال من يبلد عن بمزب وُا به 

يئونوكانوا آمنوا الذين }أ3( يحزنون عم ولا فلئهم حوف لا الله أوليا، إل ألا  GDمج؛ن كتاب 
اتجا١^ نر ذلك اش ات لكل٠-تديو لأ ١^ رم ١^^١ الحءاْ في المحئ نهز وآ0 
(محلم.10

الربك كتاب من إليك أدمي  ١٠وائل ؤ •' نتقول القرآن، بتلاوة رسوله. ؤيامرالله 
مثيللا فانه القرآن انح : والعن ا.  ٤١ه >قت( ئكخا'ا دونه •ن نجد ولن لكلماته مبدل 

وحالفته،القرآن اتتاع عن أعرفت إن نحد ولن نيها، خلف ولا الله لكلمات 
وتميل.إليه ملجأتلجأ ت ملتحدآأي 

ولاوانمة الكونية الاه كلمات أن كما نيها، تبديل لا الشرعية الاه يكلمان 
•تديلا أو تغترأ أو تحويلا لها أحد بملك ولا فيها، تضير 

•اليهود عن تعالن نوله ا فيهتديل لا التي الله آيات ضمن من كان ولقد 

،١١٥ص:الأنعام، سورة )٢( ١،و. ٤ ١ ٦ ٦/ ; ١٧الخمعة )١( 
٦٧الابن: الكهف، )،(رر؛ . ٦٤٠٦١الايات: )•ا(مرةيرض، 



=-؛؛ ٣٥٥ضمست قْاب تس^ع؛!؛؛ع^ءء^ءءء^ء!ءءءا 
جبانسهم ذييد تنهم بامهم جدد وراء من شٌث؛ؤ' ^ ز إلأ جمتنا بماتلونكم ^!١ 
أين\ذبه' غيهم ضريت، ؤ تعالن; ؤيقول . ، ١ ب<أ )H( ينقلون لأ فرم بائهم ذلك شش بهم وقز 

ننهموضربت، الله نن بنما وباءوا الغاس نن وحجل الله نن بخجل إلأ نموا ا م
انمكنئ...يم)^.

لكلماتمبدل ولا القرآية الحقيئة هده لتؤكد ^٣، ٤٢٧١هدا أحداث وجاءت 
اس.

وتدنواالمرأن انرووا ت لهم ونقول السلمن لخمح الصيحة هده لقدم ؤإتنا 
صدوركم.له وانتحوا تلوكم وأحضروا معانيه 

تالقرآن هدا أن شن علن وأنتم تدبروه 
وينيروأحزانها، أفراحها في حياته للعبا ؤسير والقواد، ااقاو_، سير يور: _ ١ 
سلرضوانه اتجع من الله به يهدي * مخز وكنامحا زر الله نن جاءكم فئ ؤ... صيرتها: للأمة 
•ءماط.ئّتحر إلمح، وي؛هم' الزربإب زد السات نن ويخرجهم الملام 

كلداياطل الحق، كل الحق والماطل، الحق بتن به يفرق ت قرنان أنه وعش - ٢ 
زاركؤ تعالئ; تال القس، ونت، في الهلرق تنتبه حتن ء؛لريةه ان للأتوينير التاؤلل، 

.يديراللنالم؛تي بيكون نئده ءد ١لمرفان نرل الذى 
برهانوهو العباد، علئ الحجة به فات برهان: أنه علن ويتدبر ويتلن - ٣ 
وأنزتانبكأ؛ نن برهان جاءكم قدُ الناس أيها يا ؤ تعالئ: قال وحقاهه. دلاله في واضح 

وفضلروتدهمنة رحمة في منيبهم به وانتمموا يالله آموا الدين فأما )m( مينا زرا إليكم 
٠، ٠^١٦نتقخا صراطا إيه 

ن>،آزؤ الخاشعة، اللئة الخن الغلويت، تهدئ للناس اير يمأنه علن دنّلوْ — ٤ 
ضلالفي أوُكك الله ذكر نن ئزتم للقاسية فونل ن؛، زرنن غد فهو للإمنلأم مدره الله فرح 

٠ت الأية عمران، آل مررة )٢( . ١٤الآيةت )ا(سورةالحشر، ١١٢
اليهرداحد ود حملن ايهردي الوزراء وليس رابض إسحاق اغتيل ه ١ ٤ ١ ١ آ/ / ١ ١ الست يرم في )"ا( 

•الملام اجل من تمتر وحمل متلام؛ خلال الناس امام ذلك وكان لللأم، اييارضن 
١الآ؛ة: )٥(صورةالفرuن، .  ١٦، ١٥الأتان: )؛(ّورة_؛، 
.١٧٥، ١٧٤الأتان: )آ(ّورةالما،، 



حئصردصويتضيجيء قضايا 
 ،jلجآفز رنهم يخشون الذين جلود ث قشر قاني شغايها كتابا الحديث أحن نزل الك لآأ( ^؛

مادك فما الثع يضلل ومن يشاء من بع يهدي الله ندى ذلك الله ذكر إل وهوبهز جلودنز 

جاءكمفئ ؤ تعالن; نال . الأحوال واختلاف الأوقات جمح ني بصائر والقرآن 
ه<رى.)HG بحميفل ءلًكم أنا وعا سنها يم وس فشه أبصر من دبكز من بمار 

سادم س إلي نوحي آبع.١ إئها ض اجتنهها لولا قالوا بايةٍ تأبمم لز ^١ ؤ ت تعالن وتال 
.ؤج^٣، يومنون لقوم ورجمه وندى ربكز من بمار 

شريعةض نزجغتاك ؤ تحكيمها; ووجوب وكمالها الشريعة باب في تعالن وتال 
الظانم؛نوإل نثا الله من نك يغوا لن إئهم )٨٢( ينلموذ لا الذين أنواء محع ولا نائنها الأم من 

يرنونقوم ورحمه وندى للناس بماض ندا ( IDانمغشن وئ رالك يمض أوياء يمضهم 

منالصدور تشفى فهوموعظة ولذا الصدور، فى لما شماء أنه علئ ونتلوْ — ٥ 
يزيدولا للنومت؛ن ورحمه شماء عو ما اثران من وننزل ؤ ت وأمراصها وشكركها وساوسها 

إذاتاطل وزعق الحق جاء وفل ؤ ماثرة: نالها التي والأية الظاوينرلأنازاص(هلْد 
الاطلكانذنوإا)تآ(هرا"أ.

.وغيرهاوالشية الاجتماعية أمراصها في الأمة إلئ الفرد من ممتد الشفاء وهدا 
لنمرمب؛نورحمه ومدى المدور في نما وشناء ربكز من نوءْله جاءئكم فد الناس أيها ا يؤ 

)قق(هرتما،.

والأرضموات الخالق الذي به تكلم تعالن، الله كلام أته علن وتتلوه — ٦ 
مواتالفي من له ويجد والأرض، موات الفي ما له يبح ، شيء وكل 

كلملكوت بيده من به ذكلم الماس. من وكثير والدواب والشجر والحبال والأرض 

,٢٣، ٢٢الأتان: الزم، >ا(مر؛ 
.٢ ٠ ٣ الأيت: ، الاعرا؛، سورة )٣( 

الآة:أه.)ه(ّور؛الإما،،
، ٥٧الأية: )٧(سررةيونس، 

.أ«االآة:>آ(سورةالآنعام،
.٢ ٠ -  ١٨الأتان: الحانة، >أ(ّورة 

اشالآة:)ا-(ّورةالإّراء،



يي؛■منيببت مضابإ ٍء^^ءعس^ٍأٍٍ؛ٍ؛سٍأ؛ٍ؛أس 

العبادنلوب من ُه تكلم . نيكون كن له يقول فإثما ثبتا أراد إذا من به تكلم ، ثيء 
الحكيم،العزيو الحمار الملك به تكالم . يشاء كيف يئالمها أصايعه من بعان أص بان 

كفروالما بالصيحة ثمري وأحد المقيم، بالرح كفروا لما عادآ أحذ المن، القوي 
حولهومن نسه وهوفي بقارون وحف يتقلدون. والناس فرعون وأغرق • دنحبردا 

.يصدقون يكادرون لا 

ا،١ ١ القليب، ني ه اهم فرمبدر ني قريش طواغيت، أخذ الذي به تكالم 
.رحيم وأنه فيه ثالث، لا الذي الحق الله بوعد وخاطبهم 

عليهمفانزل •حرارة، جثوش محي ونحمعوا نحربوا وند الأحزاب رد الذي يه تكلم 
.المو٠نين لعياله الله نصر فكان ، الناس يرها لم وجنودأ ريحا 

يخرجواأن شم ما ؤ... وحصونهم: صياصيهم من اليهود أنزل الذي تكلم؛< 
. ٢٢١...^،الله من حمونهم نانهز أئهم وظنوا 

جالوت،وعان وااترسمك، القادسية، ني اثم.ادقين الؤمخن نصر الذي به تكالم 
.وعبرآ أيان، فكانت، ٠ وحملن 

فقراءالخلق جمح ، 1ئ، الالوماللت، اللولث، مللثح الله كلام أنه علئ نتلوه نعم، 
ّ^٣، )ZG ١^٠! نوالم والله الئع إلى الأمران أنز  'ضأنها يا ؤ إليه: 

القرآن؟ح المحابة عاش ، كيفرابمأ؛ 
.بالقرآن؟ يحيون كانوا وكيفا السالم، عن لتماذج - الله شاء إن - متعرض 

محمدالقرآن عليه نزل من مع التنزيل وشاهدوا عايشوا الذين يالصحابه وأيدأ 
به؟ويحملون ؤيمدقون يؤمنون كانوا كيف، ؟و يتلقونه كانوا ، يفك؛ 

ينزلوهو_ القرآن مع عاشوا الصعحابة إن فيقول؛ منكم احد يعجل لا وأرجوأن 
أحوالهممن العيرْ اخذ ممكن فكيف ؤ ورأوها عاشوها التي الاحدايثه حسب علن 

ومرافقهم؟
ة. ا١٠٣ش وأصحابه الله. رسول حال ت، كانكيف، نقول؛ ذللثج علن وحوابا 

•٢ • لأية ١ الحشر، محررة )٢( (. ٥٢٠البخاري)رواه صحح حدث )١( 
.0االآة:ُا>، )٣(محورة 



ويعريهمنيبية فغايا ؛MM؛■ 

الحروبحت الدني العهد من وشطرأكيرأ بل ، ( j^lمن كثير فيها نزل التي الكثة 
المسلمن؟علير الأحزاب وتحزب والغزوات 

منإعراض كلها ررمنوات مكة في عامجأ عثر ثلاثة ه الله رسول عاش لقد 
وتعذيبواصهلهاد ، له الإصغاء عن لغيرهم وصد القرآن، لهذا الاستماع عن نومه 
يرةعر مدة ومحاصرتهم ولعشرته له مقاحلعة يم ، يه آمنت التي القليلة الفئة لتلك 

آو. ، ١ ل نفيه(( أو نتله علئ علنية أو سرية مؤامرات ثم مكة، سعاب مجن سعب في 
أصحابه،بعض حانب من الحبشة إلئ شاقة طويلة هجرة ذلك بين وفيما . أسرْ 

كاهن،احر، سمجنون، الصفات له؛ابثع ووصف ، الaلاض إلئ دامية ورحلة 
مايعانون — معه — وأصحابه إلخ. . . . للأمة مفرق ابئ، صاعر، ثكذاب، 
اا يعانون! 

تنزلت. الكنوزرأ، الله غيب ُي ٌاذا يعلمون لا بعد وهم ، الأجواء ذه هش 
التوحيدحقائق نحمل الكية، والايات الممور أصحابه وعلئ هؤ الله رسول علن 

كانوافكيفا ، الومتثن عباده بتمر الله ووعد ، الأنبياء وفصص والألوهية، 
مهناردينتفعفين مالأحوال تللثs في وهم والسور الايات هذه ويتلون يستقتلون 

وأعوانهم؟الكفار حاتب من 
وأصحابهالرسول كان كيف، مكة، فى واله1اردات والغايمات الأجواء تللث، فى 

غتككر كان وإن ؤ ت تحالئ قوله يستقبلون كانوا كيفح الكية، الأنعام سررة تقبلون ي
١^ونوساء آية وق1تئهم ا)سماء نر أوسئما الأرض في نمما تنغي أن استطنت فان إءراءنه٠إ 

اللهيتهم وانمومح( محسون الذين بمثجمب إس١ )قأ( الجاْلين س نكوس فلا ١^>^ عنى لجمعهم 
نمإوءئنجنونلآت(ب<رمل

سبلوفنبى، الأيأت ثمهنل وكدس ؤ ررة; النص من الن نحوله وق

اسمةا'ا/'آا،و_ا،ا-بمام.ط. •؟(، ؛j(s_T-i^)ا(اكأالُذلم، 
ونحرها.العارك إداذأ يحرسه من له محال، ولدا القل، من ه نفعلن يامن لا كان، الر،ووه حتن )٢( 

•الحراسة يترك أمر [، الأية: ، ...]سورةالاسه س بمسلثا تعالن; يوله نزل فلما 
.٥٥الأية: )؛(ّررةالآنمام، . ٣٦، ٣٥ص: )م(سورةالأنعام، 



يني^٠ ٢٥٥سسة نكاما 

فيها)ينكروا مجرميها اكابر فرية كل ش جنتا وكذس ؤ ت فيها تعالير قوله تلنوا كيف 
.، ه<أ١ شرون وما بأنفسهم' يمكرون!١١ وما 

.— الأنعام مورة — العظيمة ورم الهدْ في ا من وغترعا • •  ■
اسويي إن ؤ الكئت: الأعراف سورة في الايات هدم مثل السالمون تلض كتف 

ولانمركم نسْلسنون لا درن؛ من ندعون والذين ؤتئ( \ثم1\بن بمور وعو الكمحاب نزو الذي 
.٠يمتنون أنمهم' 

اوإنؤ ت الكية يونس سورة في تعالئ نوله معه سلمون والمالرسول تلمئ كيفا 
:ونوله بارم. بمنلون  ١٠ض سهد الله يم مجا،هم ذتأ نتومئك أو سعإ ١^۶؛، يمض ريك 

هذهفي وله ونبمنبمزين أنتم وما نحى إئن وربي إي نل نو أحق ينممبشونك وؤ 
جاءكف' نلك من الكتاب بمرءون الذين فاتل إلئك أنزتا مما ملذ م كتتؤ  ٥٥ؤ ت ورة ال

مننتكون الله بايات كدبوا الذين من نكوس ولا  GDمن نكونن نلأ دبك من الحي 
يرواحش كرآية ولوجاءئهم ردع يومغون لا ربك كلمت؛ غليهم حئتؤ' الدين إن  GDالحاسرين 

اشتابالأبموآ(مجلْ،.
تعلمونما فيها اللمان وأحوال مكة في نزلت هدم أن تعفر نأن فينبغي 

الأرضفي *ن لأمن ربك ولوساء ؤ ت )يونى( السورة هدْ في تعالئ قوله إلن واسمعوا 
اللهبرئن. رلأ مُن أن ذ؛نر، 'فان وماوء مومبمت نكرُدا حش الناس محرم أنأنت جميعا كلهم 

الآ،تض دٌا دالأدض الممواب ش ماذا انقدوا نل ( 13ينقلون لا ين الذ على الزجس وبمبمعل 
إشذفلنرا ١Jم فنلهم من حلوا الذين أيام مثل إلأ يغتفرون نهل ( EDير"مئون دو'ملأ عن واث•ر 
.^؛٦، ( EDالنؤمن؛ن كج غنا حما كذلك والدين^آمحوا رئتنا نعم نم ( EDالمتتفرين من ممحم 

أمكة؟ في ءaلاردون وهم الصادق الرعد هدا تلموا كيف 
أمرتكما فاستقم ؤ ; الكي هود سورة في الأيات هده الصحابة وتلقن سمع كيف 

رماالثار نمثكم قلموا الذين إز نركتوا ولا )EE( بصم ننملون  ١٠إله؛نْلنرا ولا منلثأ ناب رمن 
إنالئنل مأ ودلنا الثهاد >م المثلأة وأقم ( EDتمرون' لا نز ا، أو'لٍم[ الله ذون نن لكم 

. ١٩٧،  ١٩٦الآ؛تان: )أ(مور؛الأءراف، .  ١١r٣الأة: )١(سورةالأنمام، 
.٥٣الأيت: )٢(سورةيرض، .  ٤٦\يمة: )٢(سورةيونس، 
.١ الايات: يرني، )إ(ررة .  ٩٧_٩٤الايات: )م(مرةيوس، 



يقودعه منيبيت فغايا 

٠ءُ ء ٠ ء  المعسينأجر يضح لا اللع واميرفإن ( TTT)لدواكرين ذكرئ ذلك النسات يدمن الحسات 
 )EH( بهنيتا نا الوني أناء س غلك ئمص وكلأ ؤ السورة؛ آحر ني تعالئ قوله ثم . ، برأ١

ضانمالوا يوسون لا للدين وئل ( 3T)؛للنر،متي وذكرئ وموعْيئ الحي مده فى وجاءك نوادك 
يرجعوإنه والأرض السموات غيب ولك )ثقت( ننتظوون إئا وانفلروا ( TTv)عاملون إئا مكانتكم 
.ب(لآ، ( Trr)نيون بمافررءئ١ رثك ومآ ونوم هاتد°ْ ؛لأموكلن 

نيتعالئ وقوله — لام العاليه — يوممح ة قمالصحابة وسمع تلض كيف 
يرذرلأ ^؛٠١، من شم نصرن١ جاءممُ كذبرا فد أئهم وءلئوا الويل انتاس ^١ حش ؤ :  1aآخر
أفا.ئكة سورة وهي انم؛ئر>ينهلص. ض ص 1نا 

كلمهقلا الله ضرب كيف نر ألم ؤ ت الكية إبرامم سورة ؛ي تعالئ توله تلئرا كيف 
اللهويضرب ربها بإذن جن كل أكلها توتي ( iDالسماء م ويرعها فائت أصلها طينة كشجرة طينه 

ماكا؛ت بالموو الذتن^ءما الله ييت ؤ : ، Jljثم ب(لإإ. ( بمدكزون)oTلعلهم للئاس الأنثال، 
أواخرفي يقول ثم ،. ^١٤يشاءُ نا الله ومعل الظالم؛ن الله ونضل الاخموة وفي الدتا الحياة 

فجهنشخص ليوم يزخرمإ إنما الظالمون ينل نما غافلا الله بن نحولا ؤ ورة: ال
ذوعزيز الله إن رمله وعده محلف الله نحسن فلا ؤ الكفار؛ عن يقول ثم . ، الأبصارب<ل 

تالكثة الحجر محورة في يعالئ قوله ٠ تضعفون ممكة في وهم — تلموا كيف 
رلأثهمْ أزواrئ١ به ٠^١  ١٠نتنك؛ئ تنين لأ )سم( اسمٍم والهمآن ؛ JliJIنن س1نا ص"١^١^ وؤ 

يقول:ثم لأص.( ٨٢١ 'ي١^ أن؛ وم؛م )EE( للموبن خاحلد واغ،ض ض؛ محزن 
و(اكينبمظلونسمالأه

وكنريك بمحمد قيح )EE( بمولون بنا صدرك يض-ءق أئك نقم رفد )EE( يقنون فوف إلهاآحر 
.ؤق(يأتنك حش ربك وانتد )٨٢( ين الناجي نن 

الاهفاني فنلهم من الدين نكر فد ؤ المكية: الضحل محورة في تعالئ قوله تلموا كيف 
•١ ٢ ٣ — ١ ٢ ٠ ت لأيات ١ هري، مررة )٢( مآااسهاا. تالأيات هود، سورة )١( 
.٢ ٥ ، ٢ ٤ ; ١لآيتان إبراهيم، سورة )٤( . ١١٠الأية!يوصف، سورة )٣( 

. ٤٢الأة: )أ(سررةإبراهيم، . ٢٧الآ؛ة: )ه(ّورةإبراهم، 
• ٩٩-٩٤ت الأيات )ح(سورْالخجر، . ٨٩٠٨٧ت  oIjS،الحجر، سورة )٧( 



عنيلْءءيْ منمبيْ يا مما ءحنآ^تيمءءءءءء^^^^ء؛ء^^^ءء^ءءعءءءء 

'، ١ ه! بئرين لا يث ُس اب انذ وأنانم ب'ذؤم' س اني؛ ء*ا فم المواعد نن بحانهم 
لوأكم الأخر؛ ولأجر حط الدما *ي لجوئهم طلموا U بمد من الد ش *اجروا والذين ؤ ت وقوله 
السورة:أحر ني ونوله .  ٢٢^^)قئ( يوكلون ربهز وقئ منوا الذين  GDيقموي، كانوا 

الذين•ع ١^ ١^ ( يمكرون)UG^١ نحض في نك ولا عننهم نحزن' ولا بالله إلأ محرك وما اصم' وؤ 
.، معنون)عقء^١٣مم والذين اموا 

—وتديروها واقرورها — بكاملها كلها الإسراء سورة مكة قى اللمون تلش كيف 
وإذاءءرْ عتا لتري إليك أوحيتا الذي عن لتتنونك كادوا وإن ؤ تعالن; نوله مع قفوا و• 

ْشلأ'ذ'تاك' إذ'ا )Tv( ئٍالآ شنثا تنم؛نهم' كدت نمد ص' أن ونر'لأ خلٍالآ)؛V( لأتخدوك 
الأرضمن ينشمرونك كادوا ؤإن ؤج نمٍرا عتا لك نجد لا نم الممات وضعف الحسا؛ 

نجدولا ئسالغ١ من فالك ن١ JLأر،فئ من سنه )Tv( فليلا إلأ خلافك تخون لأ وإذا منها لمنرجوك 
د٤ ه) )yv( نحويلأ لشنا 

،الأنبياء طه، مرم، الكهف، المكنة: السور هاز0 مأكة قي وهم تلموا كيف 
لقمان،اروم، العنكبوت، القمص، النمل، ، الشعراء الفرقان، المرموز، 

الشورئ،نملت،، غافر، الزمر، ص، المسافات، ص، فاطر، سبأ، جدة، ال
الممر،الجم، العلور، الداريات، ق، الأحناف، الحاسة، الدخان، الزخرف، 

أحوالمانعيش ونحن اليوم مطالبون إننا ، التبقية(؟ القرأن سور ب، )وغالالواقعة 
.تلقوها كما وصدق يإممان تتلقاها آن — وهزائمنا 

.٤٢، ٤١الأسان: )أ(سورةاكءل، . ٢٦الايآ: )ا(سور؛اكءل، 
(ij^(T ،مرةالإّرا،، .  ١٢٨الأة: الحل)؛("UU-Vt •



ويعويممنيجية هغايا عييء 

،نحياااقرآن؟أ١ كيف 

-٤.

بالقرأن؟حيرن لف الكان كيف خاما! 

القرآنني حاء ما وأخذهم القرآن، في تعالئ الله وبوعد ، بالقرآن ثقتهم  ٠٠
أوفىالدنيا فى الله وعد حسب وونرهمها حصولها ينتظر لمة، محمائق أنه علن 

النماذج;هد0 إلن وتعال ت ا/دأجرة 
حربصمن من وكان تمعفن، م— الهجرة نبل - مكة في الملمون كان أ- 

الرومإن ت لهم ُيقولون المسلمين يجادلون كانوا المشركن أن للم>سامين المشركين 
أنزلالذي بالكتاب ستغلمبوننا أنكم تزعمون وأنتم الجوس، غلبتهم وند كتاب أهل 

أدنىغي تء اروم غبت  CDانم ؤ الأيات: فنزلت ازوم، فارس غلبت كما إليكم 
وم'مغذٍبمرحبمد وس فل من الأنر لك بضع في  CDضم'-يفنون، بمد نن ونم الأرض 

ولكنوءاو0 الله يثفإ لا الله وغد ئ الر-مم الزير وهو يناء س بممر اش بممر  QDالمرعنوذ 
.، ١ ^١ D( ^ ١٠نم الآحرْ عن ونم الدئءا الثة نن ظازا بمفتون  CDبمدون لا الئاس أكم 

*عأ؛دآ_ فيه شاك لا صادق وعد أنها علمن الايات هده الصهحابة تلقن فقد 
النمربهيا الإخبار أن — أيما — و*ع — وطرد وتشريد صعق من مكة في أحوالهم 

وذلكالفلون، مشاول عن خرج منهما كل بامرين إخبار معين وفت ني كائن وبأته 
عقرفي غزيت أنها دلأتله من يكفي حدا الضعف من بالغت ند لكنت الروم دولة أن 

أنهايظن أحد يكن فلم ٠ ه الأرض أدس م ؤ ٠ تعالن تال كما بلادها في وهزمت دارها 
—النصر فيه لها سيكون الذي الوقت يحدد أن عن فضلا ، نائمة دلك يعد لها تقوم 
بهكدب ولنللث^ ٠ — التسع الن الثلاث ين ما البقع لأن ؛ منن عشر من أقل وهم 

رصيالصديق— بكر أبي قصة من معروف هو تكذيبه—كما علن وتراهنوا المشركون 
بالملمنيتعلمق آحر بوعد هذا عزر تعالئ الله فان ، هذا وْع ٠ — معهم — عنه الله 

الآات:)آآ(صورْالررم،ى ١٤١٦/٦/٢٤)١(الخمعة



منيببقففغايا 

اليومأن إلئ إشارة ا. ١ برل اش... بممر )HC المؤمنون بمرح ويومئذ ؤ I فقال هم أنف
علئلالمسدءين نمر هنا ها فيه صيغ الفرس علئ للورم النصرهناك فيه يكون الذي 

ذلكفي — الماس عند متبعدآ ذاته حد في المصرين من واحد كل كان ؤإذا المشرين. 
تعالئأكاوه وفد يوم؟ في مهترنن بوقوعهما الفلز فكيف الاستبعاد أشل. — الوقت 
٠ب<لى يقنون لأ اكاس أكفر ومحذ وغرن ١^ نثمإ لا اش وغد ؤ بقوله: اكاكيد أءفلم 

كما— عنه الله رصي — الصديق بكر أبا أن الوعد بهذا الصحابة يقان من يع ولمل. 
عينتتتآ الم ؤ مكة: نواحي في يصيح حرج — الأيات هذه نزلت لما — الترمذي روئ 
ناسفقال • ٣، بخوجع لتام بمدفنهم'ميثبمون من دعم الأرض أدّى لتاش الروم 

صاحبكزعم ومحنكم' محنتا فذلك • — عنه الله رصي — الملويق يكر لأبي قريش من 
يلن،—ال؛ ٠ذلك؟ علن تراهنك أفلا متن بضع في ارس فتغف مالردم أن 

ل؛،.ؤ..وتراهتوا
الورح؛ن ٤١٠٩^"— الفرس علن الغلبة للروم تمت حث ، وءاا0ّ الله صدق ولقد 

وتعالذي اليوم هو نصرها يوم كان بل سل، كذلك وليس سن، تسع من أتل ي ف- 
الترمذيذلك روئ كما الكيرئ، ؛د.ر عزوة في المسرين علئ للممسلهّتن النصر فيه 

معيد١ْ،ل٦اّءن|؛ي 
معالصحابة عاش كيف ولكن نبوته.، ودلأتل العجزان س الحادثة وطْ 

القرآن.مع الصحابة لعيش ثمرذج إنه تضعفون؟ موهم تحالن الله من الوعد هذا 
•حقيقية حياة بالقرآن يحيوا أن أرادوا إذا السلمون يعيش أن يجب وهكذا 

الاتفاقوكان مكة، لحول س السالمون مّغ الحديبية عام في آحر؛ مثال — ب 
فيعنهم الله رصي وأصحابه ه الرسول بممر أن • بنودْ من وكان الصلح، وعقد 
إلاسلاح كل من ءزّلأ مكة يدحلوا أن السلمتن علن قريش واشترؤلت القبل، العام 

متهميلوا وقد بعقدهم المشركان بوفاء لمون الميثق فكيف ٠ القرب في يوف ال

•٦ ت الأية الروم، ّررة ا ٢ ل ؛،ه. ت الأيتان الروم،مرره )١( 
(.٣١٩٢)؛(رواْاكر.ذى)اآام، ا_م. آس: )م(سررةالروم، 

.السعادة . ط ، ( ٤ ١ ) الطيم النيأ ت انظر ( ٥ ) 
•عنه الله رصي الخيري صعيد أيي عن ( ٢٩٣٦)الترمذي رواه ( ٦ ) 



؛ءء!ءءءءءءءءءء؛ءءء^^^!ء^!!ءاحنغغح^^^دعريم ه سدسْ فغايا 

عنوالصد الله سل عن والمد الله؟ شعاتر وانتهاك الأرحام وقطع العهود نقض 
،القضاء لعمرة مكة إلئ الدخول من تمكينهم ني ميميقرن وهل الحرام؟ الجد 

لحلواإذا حانبهم من الملمون يآمن فكتما الدخول، من تمكينهم في صدئوا ولو 
امنهيراد مكيدة هدْ تكون أن كأكن ألا ونوتهم؟ دروعهم من مجردين ديارهم 

فييوف الإلا السلاح من نحريهم امتراحل دلك وعلامة الفخ، إلئ استدراجهم 
بعد؟من والنبال هام بالالرمي بمد لا ملاح وهو ، القرب، 

ذلالثانبل جاء قد الصادق الله وعد لأن كله؛ ذلك من يخافوا لم الساومين إن 
r،_الله ذاء إن الحرام المجد كدحئن بالحق، الدونا رمحولن الك صدق لمد ؤ ت نمالئ يقوله 
.، ١ ب(ل فريا فتحا ذلك دون من فجعل نقموا لم ما فنم نحامون لا ومهمرين رءومكز محلس 

كلهذلك، تحقق وقد الشعيرة. وقفاء والأمن، الدخول، ت أمور بثلاثة وعدأ فكان 
الصأحيحينلآ،.في والحديث معلوم. هو كما ولأصحابه الله لرسول 

ج-دءوذجآحرت
يثبتما الرمل أنباء من السالمين علن القرآن في يقص نمالئ الله كان نقد 
قبلهم:لن كان الذي والنصر الأمن ويعدهم أفئدتهم، 

لهمجتدنأ وإن )tvC انممورون نهإ ويهإ )m( ال_ر1ًّل؛ن لعناده كلمتط ووفد،مسمن 
،.النالنون.^١٣

.، الآشهاد يموم الدئناويوم الحياة والذينأمنوافي رميا كمنن ئا إؤ 
فيمأمنهم وجدوا قد أنهم ظنوا القس من بدينهم فرارآ المدينة إلن هاجروا فلما 

منالملحة الحروب فخاصوا ، الأعداء هاجمنهم أن لبثوا ما ولكنهم جرهم، مها 
ودبيوم بمم،ء أن أمبهم وأبهمتا خوف، إلئ محوف من فانقلبوا جانب، كل 
سيحملمما القرآن في الله يعدهم الوقت هدا وفي أسلحتهم، ويقعون الأمن فيه 
•والاطمئنان والأمن النصر من لهم 

الأرض"ىم ضميهز الصالحات رنملوا مكز الذينآمنوا الك وءا1 ؤ تعالئ: يقول 

اكآالعفلم0أ_ا؛ل)مأ(انفلر; . ٢٧!لأة: )ا(سورةاكح، 
.٥١الأيت: )؛(سوروغاير، .  ١٧٣. ١٧١\لأو{ت: ، oULسورة!؛،،)٣( 



؛؛؛؛؛؛؛؛منمست قضايا 

أث■مذلإم° بمد _* وتجدض يهم ١ذني الذي دبمهم لهم ونكن' ملهم س الذس انحف 
.ب<ل١، الماممون هم فربك ذيك ت كمر وس سثا بي يشركون يندونتي!١ 
هالله ول رمقدم  liال; قكعب ين أيي عن — وصححه — الحاكم روئ 
يبيتونلا وكانوا واحدة، قوس عن العرب رمتهم الأنصار، وآوتهم الدية وأصحابه 

آمنيننبيت، حتئ نعيش أنا أترون ; فمالوافيه. إلا يمثحون ولا لاح، يالإلا 
—عنه الله رصي — الثراء عن وروى الأية. هذه فنزلت، الله؟ إلا نخاف، لا مطمئنين 

.^٢، شديد حوف، ني ونحن الأية هذه ت، نزلقال 
شريلث،لا وحده الله بعبادة الشرومحل الرباني الوعد هذا مع الصحابة عاش فكينط 

وقت،في فبدلوا الوعد لهم ألله فحقق الشروؤل، فحققوا يق يالتمد تلقوه لقد له. 
فيذللث، وكان ومغاربها، الأرض مشارق في وامتخلمرا أمنا خوفهم يعد من نمير 
تين.المن قصر وقت، 

ويتعلمونه،يتلونه — فيه مما ولثمتهم القرآن، لهدا لحثهم _ الصحابة كان ولقد 
بالقرآن.لياليهم يحيون الحهاد ساحا>ّتا في وهم فكانوا 

جاءلن يروما والحمل وتلاوته والتزامه القرآن بهيا السالف وصايا كانت، ت مادمأ 
بعضإلن واسمعوا أنوالهم، أفعالهم تخالمط فلم وعملوا، قالوا فهم بعدهم، 
القرآنحول وزواحرهم ووصاياهم كلماتهم 

إلاتفه عن عبد أل يلا  ١١ت — عته الله رصي _ حول مبن الله عبد قال _ ١ 
فهمالقرآن يثغضى كان ؤإن ورسوله، الله يحتا فانه القرآن يحث، كان فان القرآن، 
.ورسوله١٠ الله ؤيثغض 

يا• — وموانعها الخير؛الفار، — عنهما الله رصي — اليمان بن حديقة ويقول — ٢ 
صللتمكد وشمالا ممتنا أخدم ؤإن بقابعيدأ، مبقتم سفقد امتقيموا راء 

صلألأ<عدا(،لص.

.٥٥;الأية الترر، سورة )١( 
رياض• ١ والخبررراْالخاكم)\/ ٤(، . دراز)ا<'آ_ المقيم، الب )٢(!^ 

.(  ١٤٧ )T/ الأمول جاح ت انفر )٣( الذمي. 



^،؛٣٥٠منيسز فغايا ^ء؛؛ي 

المرة،أمحل نراء إلئ بعت البصرة أميرآعلن الأشعري مؤمن أبو لكن ولما — ٣ 
وقرانهم،البصرة أهل خيار انتم • *قال ، القرآن نرأوا ند رجل ثلاثماتة عليه فيحل 
ملكم.لكن من محالويا مت كما يلويكم و فتقالأمد علسكم Jهلولرأ ولا ، فاتلوه 

وصحفقاد رؤؤسكم ارفعوا القراء! معشر ®يا ت عنه. الله رصي ء عمر ونال - ٤ 
*الخيرات، فاستبقوا العلريق لكم 

عبدفهدا الإبمان؛ هودليل الذي بالقرآن بالعمل السالمؤ أوصن ما وكيرآ - ٥ 
طويلادهرآ عشنا لقد ت يقول _كان عنهما الله رصي اب الخهيبن عمر بن الله 

حلالهايتعلم محمد. علن السورة فتنزل القرآن، نبل الإيمان برتن وأحدنا 
يوتنرجالا رأيت لقد ثم منها، ءندْ يقف أن ينبغي وما وزاجرها، وأمرها وحرامها 
ولاأحرم محا يدري لا حاتمته، إلن فانحته ب؛ن ما فتقرأ الإيمان، قبل القرآن احدهم 

.الدنلء نثر ينثره عنده يقف أن يتثغى وما زاجره 

كثرالله كتاب فيه ينلن الذي ®البيت ت — عته الله رصي — أبوهريرة ونال — ٦ 
اللهكتاب فيه يتلن لا الذي والبيت الثياءل١ن، منه وحرجت الملأتكة وحضرته حيره 
الملائكة،.منه وحرجت الث٠ياطين وحضرته حيره وقل بأهله ضاق 

القرآنقرأ ®محن عنهما-ت الله العاص-رصي عمروبن بن الله عبد لإ-وقال 
منأحدآ فرأئ القرآن قرأ ومن إليه، يوحن لا أنه إلا جنبيه بين النبوة أدرجت فقد 
وليسالله، حقر محا وعغلم الله عفلم ما حفز فقد أعملن مما أقفل اعتلن الله خلق 

بمفردلكن بمبد فيمن بمبد ولا يجهل فيمن بجهل أن القرأن لحامل بنبغي 
ويصفحأال

•القرآن الناس يعلم سنة سبعض - التابعي - السلمي الرحمن أبوعبد وجلس - ٨ 
•القرأن تعليم يي أعمارهم أفنوا زمن كل في كشر ومثله 

حقبه يعملون : بأنه ،. ^٠١٢تلاوته حى يقونه ؤ تحالئ; ومثرمجاهدقوله - ٩ 
صاحبه.به يعمل أن القران، تلاوة من هوالغاية وهدا العمل. 

^٩٩٧الزمدلأينابركص)هيآ(. :ا(اظر: 
.١٢١ت الأية القرة، ررة ( ٢ ]





ودٌءيقمنهجية قضايا ■MM■؛■ 

نالم، طرفا ونتام اللتل من طرفا القرآن مرأ فجعلتا إليه، أرشدونا بما فأخذنا مرة 
علينا.ذلالثا يثق 

تشقلا فكانت مزمنة، فاصالة محيلة وكان ، تميم بتي من امرأة إلئ أمره وآل 
—فنتعلم ، الأخر يعمه في ويرتاح النهار بعص يخدمها كان حث الخدمة، في عليه 

حدث— الشرأن بمد رأسه وعلن ، العلم وطالب والكتابة، القراءة — القرآن حنفل سمر 
أماموقالت معه خرجت الخمعة لصلاة الخمعر أيام احد في ذهب ولما . لله رسول 
وؤلمعاالله محراب في رعية هدا غلامي أعتقت أمحي الملمين معشر محا اشهدوا ت النامحى 
اللهموقالت; إليه نظرت ثم المعروف، سل إلا سل من عليه لأحد وليس ، بعفوْ 

٠بنون ولا •ال فيه يي لا ليرم عندك ألحرم إني 
ييشعر فما والقرآن الكتابه تعلمت ت تمسه عن نال الذي الإمام هذا هر نمن 

القرئالإمام بهران، بن رفتع أبوالعالية، إنه نمل؟ مداد ثوبي في رني ولا أهلي، 
وأسلمالنبي. زمن أدرك • التابعتن أعلام احد البصري، الرمحاحي القمر، الحاطل 

عمر،محنهم الصحابة من عدد من وسسسمر عليه، ودخلر الصدمحق، بكر أمحي خلافة في 
القرآنوقرا • كثير وعترهم - • • هماس وابن عود، موابن وأبوذر، وأبي، لعلي، 

نال:أنه عنه روى نقد الخهلماب، بن عمر وعلئ بل ماس، وابن كب بن ايمحإ علمن 
وقراءتهالقرآن حمغل ومع مرات. ثلاث س عنه الله رصي — عمر علكل القرأن قرأت 

الحدث.اعلأم من كان

ابنعلن مرة دخل فقد •' ه الله رسول بحديث وبالعلم بالقرآن الله رفعه ولقد 
ورعبه فرحب — عنه الله رصي — لعلي البصرة وهوأمجير — عنهما الله رصي — عتامحي 
قريش،مادة مجن طاتفة المجلص في وكان يمينه، عن صريره علئ ه وأحلمنزلته 

هذاماس ابن رفع كيف أرأيتم لعض: بعضهم وقال بينهم، وتهامسوا به فتغامحزوا 
العلمإن •' وقال إليهم فالتفت به يتغامزون ما عباس ابن فأدرك سريره؟ علن العبد 

٠الأمرة علن المماليك ويجلن الثامحى، بين أهله قدر ويرع محرفا، الشريف يريد 
بعدأحد ليس • داود أبي بن بكر ابر تال حنثن بالقرآن العالية أبا الله رغ وقد 

•جير بن وصعيد العالية أمحي من بالقرآن أعلم الصحابة 
تالقرآن سمر وأحواله العالية أمحي وصايا بعض •ع تقف وتعالوا 



■■■■؛■ودعويق منمسق قضايا 

كانأنه أبونعيم عنه روى فقد القرأن، يتعلمون كتف أصحابه بعلم كان —١ 
حمىبه ينزل كان جبريل ؤإن لكم أحفظ فانه آيات، حمى القرآن تعلموا يقول.' 
•تربوى تعليمي منهج وهذا • آيات حمى آيات 

بها،الناس يزن فكان الإسلام، عمود لأنها ؛ ؤإقامتها بالصلاة مهتما وكان — ٢ 
فأنفقيمنه، لأسمع أيام مسيرة الرحل إلئ أرحل كنت  I١١ نال أن عنه روي فقد 

أحدهؤإن — العلم و منه الحديث وسمعت — عليه أنمت يحنها وحدته فان صلاته، 
١١١أصح؛محواها هولما ت وقلت منه، اسجع ولم رحلت ، يضيعها 

وماأعقله ما يقال رجل س وكم للرجال، ودقيق صحيح لينان الصلاة ؤإن 
.اجد الميعرف لا فتجده عته تفتش ثم الدح، صفات من وغيرها أذكاه 

الأهواءعن ذلك ابل مقفي ونهن وتعاهده، القرآن بلزوم أوصن ولقد — ٤ 
ؤإياكمعنه، ترغبرا فلا تعلمتمره فإذا القرآن ارتعلموا ت نال أنه عنه روى • والبيع 

كانالذي الأمر عن نحيدوا ولا بيتكم، والبغضاء العداوة توقع فإنها الأهواء وهذه 
أبونصحكم - iAJ®قال البصري، للحن هدا نقل ولما .ؤ، الله رسول صحابة علميه 

.وصدقكم١١ . والله س العالية 

رويفقد ، وسعادتها الحياة جواب في القرأن حقائق أصحابه يعلم وكان — ٥ 
قال:أنه عنه 

كتابفي ذلك وتصديق هداه، به أمن من أن ه نفعلن قمن تعالن الله ُُإن 
فيذلك وتصديق كناه، علميه توكل من وأن . ، يهدفته؛١١٢بالله يزمن ومن ؤ الله: 
وتصديقجازاه، أقرضه س وأن . ، ^١٣صه نهو الله عز يتوكل ومن ؤ الله: كتاب 

أضثءاكئٍرْب<ل؛،.لن سءفُ حث مءث قرمإالك الذي ذا من ؤ : الله كتاب فى ذلك 
الأمب*مل ؤواتمموا ت الله كتاب فى ذلك وتصديق أجاره، عذابه س استجار من وأن 

عباديسالك وإذا ؤ ; الله كتاب في ذلك وتصديق أجابه، دءاْ من وأن . ب<رْ، جمٍعا 
.، ٥^^(١٦ ١٥١الداع ذعره فرث؛جث يائي عئي 

فيالغرس حارب كما الثام، يلاد ش الروم حارب مجاهدآ، إماما وكان ء٦ 
.٢( • المير)٩ ني الذمي وذمْ (، ٢٢. الحب)أ/ يي أبونمم رواْ )١( 
٣.الأة: اسلق، سورة )٣( .  ١١!لايث: التغابن، مودة )٢( 
•١ ٠ ٣ • الأية عمران، آل رة سر)٥( , ٢٤٥الأبن;١لبقرة، سورة )٤( 

. ١٨٦الأة: )٦(مرةالبقرة، 



محتودعي سيجيت سامحا =-_؛ 

.— فتحها • JL>Uالديار—تلك في الأذان رغ من أول وكان الهر، وراء ما بلاد 
بهإذا للجهاد، عدته وأعد الله سل في للجهاد المتر التن ئ احد في أراد ولما 

إنه؛ له ونال الطسب فجاءْ ، يشتد الألم يزل ولم رجله، في ثديية آلاما يجد 
ينتقلثم ، يه يحل الدي العفو يأكل داء ت نال الأكلة؟ وما ت قال بالأكلة، مصاب 

كله.الخد علن ياتي محن فوته U إلن 
لذلك.وموكاره له فاذن بترصانه من بد لا أنه الطبيب وأحترم 

قيكنأن أتريد له؛ نال ذلك، يتح وما العغلم لشر مناشيره الهلييب أحفر ولآ 
بل— الله رحمه — أبوالعالية فقال —؟ وهوشديد — بالألم تشعر لكيلا مخدر جرعة 
يقرأواجعلوه الله كتاب يتقن قارنا لي احضروا قال! نم . ذلك من خير هو ما هناك 
حدنتاىواتسعت وحهى احمر قد رأيتموني فإذا البينان، آياته من نير ما على 

أفاقفلما ، محاقه وبتروا أمره، فشدوا شثتم. ما بي فافعلوا ، الماء في نفلرى وثبت 
اللهحب يرد شغلني لقد ت نقال والبتر؟ الشق بألأم تشعر لم كأنك ت الهلبيب له قال 

الماشير.حرارة عن الله كتاب مجن سمعته ما وحلاوة 

وقال؛إليها ونغلر ، بيده رحله أحذ نم 
محرم،إلئ سنة أر؛عين منذ بك مشيت هل ت ألي وسالقيامة يوم ريي لقيت إذا 

الله،.ثاء إن أقول فيما صادق ولأنا »لأ لأقولن: مباح عتر بك مت أو 
عبرفيها الإسلام أمة وتاريخ وأحوال وهي المالحن، لأحوال نماذج هذه 
يتذكر.أن أراد لن وعفنات 

آنيآيات1ا موس أرمحيا وفد ؤ تحالئ; قال رسله، به الله أمر الله بأيام واسكير 
.، ١ لأ الثه يأئام وذكرمم النور إلى الفئات من قومك أحرج 

فالأولوالعاصي، الكفر آهل من بتقمه فرت كما بنعمة الله أيام رت فوقد 
•مقاتل مستر والثاني ومجاهد، هماس ابن تمر 

الشونعمه بأءا-انه أوقعها اكي وقاتعه وهي الوهمن، مم أيامه أن • والصواب 
اسزرص.بلاد بعض في الزلازل كثرت الأيام هده وفي أوكئه>ى. \ر اقها 

لم؛ن؟للمفيهاآيات وهل ، وقدرها؟ حلقها -ي الالفمن 

(.٩٤٤ المالكثن)١; دارج انغلر: )٢( . ٥ الأية: إبرامم، ررة )١( 
•دمرها ترك ومثة وسين مصر يي ورتع الخطة، سْ سق الذي الأنمن يوم في زلزال وثع )٣( 







؛؛--؛؛^؛ ٠٠٥٠منسم تغايا ^^^ته^ء؛!ءء^ء^تء^^^^ء؛ءءسء؛؛؛ 

افاسلجضانمسةرا،اوءمنهج 

اسق؟محهاج س  ١٥٧،أولا: 
علئير نأن في لنا خيار ولا لمون. مفنحن ذلك. في لنا خيار لا لأنه — ١ 
جاهالية.أوقومية أوغرب، ثرق ركب ني ير أونالنبوة منهاج 

نكون.لا أو ، حقا مسالمين نكرن أن إما ! الأمر بل 

وأنفمهل مائي تكنولوجي حضارى علمي تقدم علئ يعول من فتنا كان ؤإذا — ٢ 
إلنالغرب مبق لقد ت لهم نقول بدلك. عزها مواْلن تبتي وأن تتقدم أن يمكن الأمة 
٠معلوم هو كما العلمي التقدم هدا مجن بالهم لنا مح يلا وهر - ذلك 

إليهندعو ونهين ذلك في الرائد هو يل _ العالمي التقدم يحبذ س بداهة — والإسلام 
عزهامومحلن يكون أن يمكن الأمة بأن القول أن إلا —، الأعداء رفض ولو قوة بكل 
مغرضون.أو جاهلون وحده ذلك 

أوجهلناها ونحن أعداؤنا عرفها حقيقة وهده . بالإسلام إلا لما عز لا إنه نعم، 
.لهم مجاملة نجاهلناها 

لمانالمبلاد في ترفع بدأت — للأسف ويا — لأنه ؛ اج المنههذا ونعلرح — ٣ 
معها)الحق وكان عاليآ صوتها ترغر عهدناها ما أوبالأصح ، ءهاJناها ما رايات 
اللفية.الدعوة نحارب ، صوفية شركية بدعية اية ر— 

.أولياتها أول الحق الإسلام حرب ترئ رافضية، وراية أ— 
المجتمع.صلاح هو التغريب ترئ علمانية وراية أ— 

•اباهلية موانين إلن بنا تنكص ، جاهلية -أوراية 

وهناك.هنا من رايات و— 

فتنة.الحق كلمة قول أن رةترى ٠٠ 

.،غلووتهلرفوشعائره بالإٌلأم التملأ، أن ترى مرة و٠ 

ه.١٤١٤/ْ/٢١)١(١لحم-ة



ودعومقمنيجية قضايا ييي^ 

عروةالإسلام ننخ علن الصر فيجب ثم ومن • القس زمن في أنتا ترى مرة و٠ 
..عروة.

وبناءالاعتقاد، ني المالح اللف منهاج بيان صرورة المنهج هذا ونُلمرح — ٤ 
العادن.فى ونثره عليه، الأمة 

القلوب،بحياة مرتبطة والمجتمعات الأبدان حياة كانت لما ثلالد؟ القلوب ثاليأ؛ 
القلوب.أنام عرض من بد لا كان 

اللهأتن من إلا القيامة يوم ينجو لا الذي السليم القلب وهو المحلح• القلب — أ 
القلب،صحة وحماع ، ، ١ سيمب<ل بق الله أنى س إلأ # بمول ولا ماو نمع لا يرم ؤ • به 

Iسلامته 

٠ونهيه الله أمر تخالف شهوة كل من — ١ 

٠حبر0 تخالف شبهة كل ومن - ٢ 

.ما بوجه شرك فيه الله لغير يكون أن سلم الذي هو ٠ السليم فالقلب 

٠والأعمال الأقوال في . الله برسول والاقتداء التحاكم ت شرؤله ومن 
والتابعة.الإخلاص، شرطا: وكيلك 

عبدهو بل ، يعيده ولا ريه يعرف لا نهو يه، حياة لا الذي هو الين؛ القلب - ب 
لهواه.نح كلها فحياته وغضبه. ربه سخهل بها كان ولو لشهواته، 

.مرة وهذا ، مرة هذا ؟، Jju، علة وبه حياة فيه قلب الرمحض• القلب — ج- 

الخالقات،في رالوقؤع ، الشهوات محبة وفيه يه. وإيمان تعالئ، لله محبة فيه 
إيمانهندر علن يوالي الذي هو وهذا الغلبة له تكون أيهما بينهما، صر؛ع في وهو 

.معصيته ندر علئ ويعادي 

،٠اممها،دهر ٠م،LدرالLنهي هي امم^اتح اثسااف نهج الأولء اثمسم 
والسنةالكتاب هو العقيدة في التلقي في مصدرهم إن التلقي؛ في مصائرهم أولأ* 

_l(Y). ٨٩، ٨٨الآظن; لا(مررةاكراء، 



ءٍءٍهدءءدْ ضسع فءا.دا 

والإجماع•
همحمد ورموله عبدْ علن المنرل تعالئ الله لكلام وهواسم • اذي( القرآن — أ 

ه،رب لاه واخمد د الفتح — الممححم< دفتي لن ما وهر — بتلاوته المتعبد 
.ب والناس اِبنة س ؤ بقوله؛ والمختوم 

بدأتعالئ منه مخلوق، غير الله كلام المران بان يؤمنون والخماعة السنة وأهل 
ثبتكما — الرمان آخر قي — يعودؤيرغ ؤإليه • عبده إلئ وأوحاه به تكلم الذي فهو 

.الله. رسول عن الصحيحة الأحاديث في 
وقدنبوته. علن الدالة ه الرسول معجزات مجن كبرئ معجزة القرآن وهدا 

أوبايةمثله، من ؤرة أوب، مثله مجن صور أوبعثر ممثله ياترا أن الخالفن الله تحدئ 
وميمون، وللأملأم ه للرسول عداوتهم شدة علن فعجزوا • مثله من حديث أو 

عاجزين•

أمريزتعلى ، بعدهم ومن الصحابة أجمع ومحي 
نرتانحن إئا ؤ ; والهمان الزيادة من تعالئ الله قدحفظه القرآن هذا أن أحدهما 

مواترأ.إلما فقدوصل ، لهذااكموإناكلخاطون4لاا، 
ثبوتهايعد — القراءة شرمحل وأن العثماني، والخهل الصحف علن الإجملع • القاني 
العثماني.للرسم موافقة تكون أن وتواترها— 

عليهمجمعا تعالن الله كتاب من حرفآ أنكر مجن أن علن أجمعوا فقد ذلك وعلن 
•الإسلام دائرة عن جارج ' فهوكافر 
ونور،وبيان، وذكر، وكتاب، قرآن، نهو ، أسماء من للقرآن  ١٠يلحفل وهنا 

ولكناقهرها:الخ. . . وبرهان. وفرقان، وروح، 
.القراءة طريق عن يتلقن أنه إلن إشارة وهدا • قرآن نه إ ■

أولني غيره دون وحده بكتايته الرصول أمر ولدا مكتوب، فهو ت كتاب إنه ؤ■ 
٠العثماني والرسم الخهل وافق ما إلا يقبل لا صار ثم الإسلام، 

الآة:م)ا(ّررةالحجر،



M^M ■■ يقن ٠٠٥٠منيست نصايا

،المسلمين جمح عند الثابة بهذه — والقطعية الثبوت ناحية من — القرآن كان ولما 
لماإنتااوأعند اصتقر 

سابقة— أحيار أو ، أحكام من ، يه حاء ما بكل الطلمنة والثقة ، به الاستدلال — ١ 
اشمر صد من ولوكان ^^ ١٥١بمدبرون أفلا ؤ نقال: بتيبر0 الله أمر ولهذا . - لاحقة أو 

١"٥^اخلاه به لوجدوا  ١ ،.
يعالجمعينة زمنية لفترة ينزل لم نهو ثم ومن القرآن، هذا بحننل يقينهم — ٢ 

آيةوكل الساعة. قيام إلن تشرع ومنهج هداية أنه يؤمنون بل انتهت. نم أوضاعها، 
السبب.بخصوص لا الالففل بعموم فالعبرة بب، بنزك 

وصفن'يؤبئ؛بين جمع القرأن هذا أن — ٣ 
لكلذكر وإئه ؤ تعالن! نال الحجة. عليهم لتقوم وللكفار ذكر!يذبن أنه — أ 

 ،UJi^ كلون'هرآ، وموف.
صفحة؛٥^، مقارنة فلا تم ومن ، متاركأنزتاه كتاب وعدا ؤ مبارك أنه _ ب 

.الكتب، ، آلافمن وركام القرآن، من 
للأمةعثلمئ مقاصد ليحقق أنزل فقد تم ومن — حياة منهج — القرآن هذا أن — ٤ 

.المستقيم وصراطه افن ونوره افن الله بحبل تعتصم حين ، الإسلامية 

ومزذلاث؛

٠له سريلت، لا وحده وعبوديته بالله الإيمان إلئ الدعوة — أ 

والمجتمع.وللأسرة للفرد والاحرة، الدنيا ش الخامة دتح_الهداية 
فيواضح وهذا بالقيدة. متعلقاتها، ، مختلفعلن الشرعية الأحكام ريمل ح_ 

المائيةالقوانين بأصول الناس ترتبهل الش بالقوانين زنارن القرآن. منهج 
.فقهل والبشرية 

.٤٤الأة:الزخرنح، صورة )٢( .  ٨٢الأة: ، اكاء ررة )١( 
.آا'الآة:)*ا(مورةالأنمام،



مدجدْفغايا 

معركةهى ، أعدائها مم الإملامية الأمة ومعركة ، الإسلام معركة أن بيان — د 
العقيدة.

ّ، ١ الن«مم؛ن مبيل وكنين  ۶١١٨١شل وكذلك ؤ المجرم؛ن. سبيل بيان ه— 
.الأمة حياة ني بالثانية الأولئ وريعل والآ-محرة، الدنيا من كل قيمة و—بيان 

وحىبه حاء ما وأن يه، حاء ما إلئ والتحاكم الرسول. طاعة عبي؛ التأكيد — ز 
.سنة أو ثرآنا كان سواء تعالئ، الله من 

فيالقاصرين بعض عالير يشته ند ما وأن . متقن محكم كله القرآن هدا أن — ح 
متثايهفهو الحكم، إلئ النثابه يردوا أن عليهم يرْ وتفالقرآن فهم 

.عليه يشتبه فلا القرأن هذا في رسخ من أما . فقعل عندهم 
ذلك.وغير 

اللهرحمهم _ الصالح لف المن بعدهم ومن الصحابة لدئ مستقرا كان ما هدا 
تعالن_ّ

أنواعايرئ ، اليوم الإسلامية الأمة أحوال في التأمل للأّف_إن ولكن_ويا 
Iدرجات علن ذلك ولكن ، القرآن هدا مع تعامالها في ونع قد ، الخلل من 

مذهبوهدا ناقص. أو محرف القرآن هدا أن يزعم من ، وأخبثها فاعلاها ( ١ ) 

تولكن القرآن، تحريف ينكر هؤلاء وبحص 

منأمام واحب فالتقية كفر القرآن من إنكارحرف كان ولما . دينهم التقية — أ 
٠ادألمان مجن عداهم 

حمعهمإن ارتدوا الذين عن يقال أن يعقل فهل الصحابة. من موقفهم - ب 
٠صحيحا كان للقرأن 

باطية؛ثاويلأت القرآن تأولوا ، متهم هي بل ، هؤلاء من قريبة وطائفة ( ٢ ) 

.٥٥;الأية الأنعام، ررة م ( )١ 
١الأرباب رب كتاب تحريف إنات في الخطاب نمل كتاب رمتها; كتبهم في عنهم منتهر هذا )٢( 



ودعويقمنيجيق قغايا ييعج 

عائشة.هى ت قالوا ، ، ١ ب<ل مر0 ندبحوا أن اعركم الك إل ؤ - أ 
والحسين.الخ-ن ؛ نالوا، والمر'جانب<رى ١^؛ *نهما يخرج ُؤ -ب 

إمامهو إثما ; قالوا، بال'ا، واحد هوإله إئبما انض إلهنن ثجذوا لا الله وقاف ؤ ج_ 
٠واحد 

،، ب<ر٤ فهيرا رنه ض الكام وكال يضزنم ولا بمسهم لا ما الله دُوذ من ويمدون ؤ _ د 
.ءت،_ الله رضي - عمر الكافر. ; قالوا

هي: قالوا، انم؛اركةهرْ< م الأنس الواد شاطئ من نودي أتائ ه_>ؤناونا 
٠بلاء كر 

منهجآجعلوها أخرئ، كشا يه وامّتدترا القرآن عن اسمتوا الذين أولئك )٣( 

لهم•
سنا.ابن إشارات الإسلام: أ_فلأممت 

لااغزالي.الدين علوم ؤإحياء الخيرات، دلائل ت المونت فلاسفة _ ب 

•نرروها ام العقلة القواس واز ما إلا ت شل لم ص لقرآن اض 
القدكةالمقلية اللدرمة وهي ٠ ابقة سعقلية وأصرل كقررات القرآن إلئ أتوا حيث 

والحديثة,

المادية،العلوم من ونحوذلك وف فلك كتاب القرأن أن ظن ويعضهم )٥( 
أحهناء:فى فوقعوا 

والقرآنالمهيمن هو الحدث الملم أن لهؤلاء نمور التي الدخلية الهزممة — ١ 
ناع•

الحلمة.والفروض الفلريات لتوافق لاياته تمر الالتأويل -٢ 
هذااتخذ منهم فكثير الله—، عصم من اليوم—إلا البن المأما-جماهير )٦( 

.٢٢الأة: )٢(.ررةالرحمن، . ٦٧الأة: )ا(,ررةالقرة، 
.ه٥ الأيأ: الفرقان، )٤(ررة . ٥ ١ الأة: الحل، سورة )٣( 
'٣.الأية: القصص، سورة )ه( 



ينن٠٥٥٠ضيبيت قضايا ؛ءزخ^^^^ءءءءءءءءء؛ءءءأء^^^؛؛ءء؛؛يعع؛ء 

٠مهجورا القرآن 

٠الآم ني إلا مرأ فلا ، الأحياء دون الأموات علن بعضهم عند فانتصر — أ 

•- الهود إذاعة حتن - الإعلام ش به ستفتح بركة وصار - ب 
.به والحكم يه العمل هجر ج— 

,وتعالمه تلاوته هجر — د 

٠٠ ٠



رْءءيتمنيمة فْايا -ععب 

سادراكثىل١،

الخويقالة 

أوأووصف أونمل نول من المي. إلن أصف ما المحيثتن: عند تعربمها؛ 
فيه.يرد لم حديدأ حكمأ و أوشرعأ القرآن، في بياتا،٧ منها كان ما سواء تقرير، 

.الله محمدآرسول أن بشهادة الارتثاؤل أشد مرتيهلة وهي 
إليهالرحؤع من بد لا كان مقهلوعأبه، القرآن كان ولما قرينان، والمنة والقرآن 

•الرسول بهناعق المتمثالة بالسنة، التعلقة الكبرئ الحقيقة هذْ بيان في 

ننملونيمما والله أنزلنا والنورالذي ورسوله يالله ناصوا ؤ الئ; تعالله ول يق_ ١ 

-، ^١٣سمر؛ لمحافرين ئ؛_'،  ١٠ورّوك بالك يزمن' لم ومن ؤ تعالن: يثقول - ٢ 
رأطٍعواالله أطعوا آسوا الذين أيها يا ؤ ; ٠ ٍياصه وجوب بيان فى _ تعالن ويقول - ٣ 

باللنزمون كنم والرُسرل؛ن الله إلى شىءٍدردون في تناذغم نإن مغكم الأمر وأدلي الرسول 
والٍو'مالآءرمج>ن.

وأنتمءشٌ نولوا ولا ورمموله الله أطٍمنوا الذينآمرا أيها يا ؤ ; الئ تعول ويق_ ٤ 
ؤإلئالله إلن راجع الضمير فإن ه، ث نولوا ولا ؤ قوله: وتأملوا تمعود،ب<رْ،. 

•ربه عن البغ لأنه ه؛ الرسول 
•الهوظ عن ينطق لا لأنه ، الله كد؛طاغ الرسول يطع س ؤ •' تعالن ويقول — ٥ 

^١٧^يوحى إلأوم نو إن الهوئ* ص ^ تالتعانى: 
•، ^١٨فانهوا عنه نهاكم وما سوْ ارمول أتاكم ومآ ؤ صريح: نص وفي - ٦ 
ميهم'أن آمره غن بم؛نالنوذ فتخذرالذين ؤ أمجرم: مخالفة عن مححدرآ تعالئ وتال - ٧ 

A.الأية: )آآ(مر؛اكغابن، )ا(ا.ف،ةبأ/ا'/،ا،ام. 
.٥٩الأة: انء، )؛(ّور؛ .  ١٣الأة: )م(سورةاكح، 
.٨٠الأة: )ا-(ّرر؛اس، •٢. الأة: )ه(ّورةالآظل، 
٧.الأيأ: )ع(ّررةالخشر، ٤. ٣، الأتان: )م\(ّورةالجم، 



ييودءءيْ مندددْ قضايا 

ئأنميمحسبما<.
واتاعه،الله.y رسول طاعن — الواجمة الله محبة أي — محبته الله ربهل يل — ٨ 

ذمبجمب<رآ،.محن ويفر ١^ بكم ذبونحر الك نمون إن؛؛٣ فل ؤ ت تعالن فقال 
أيهايا ؤ تعالئ: قال الأمور. من يامر ورسوله الله يدي ب؛ن التقدم عن الهي - ٩ 

.سميع الله إن الله وائثوا ورمحوله الله يدي بض شإهوا لا الذينآمحوا 
الرسولمع الأدب من أنواعا نقمت محورة بها انتتحت — العثليمة الأية هده 
ه.

اللهأدب أداب رهده ت ء الحجرات محورة ورة الهذه مقدمة في كثير ابن يقول 
والتثجلوالاحترام التوفير من الرسول به يعاملون فجما االو>wن عباده بها 

.والإعظام( 

أي: 4 ددّوي اللب يدي محن ش•٠ر١ لا آئوا الذين أيها يا ؤ قوله: في كير ابن فال ثم 
حتئالأمور، جميع في له نتعا كونوا ل فبله، أي يديه، بين الأسماء في ترعوا لا 

إنبعثه حين ه الى له نال معاذ، حديث الشرعي الأدب هذا عموم في يدخل 
الله.رسول بسنة فال; نحد؟،< لم ررفإن ; قال الله. بكتاب قال; تحكم؟® رام اليمن; 

الذيالذي راالحمد وقال; صدره في فضرب رأي. أجتهد قال; تحد؟® لم ررفإن ت قال 
.الله«لن رسول يرضي لما الله رسول رسول وفق 

تدمهولو والسنة، الكتاب بعد ما إلئ واجتهاده وطره رأيه أحر أنه منه فالغرض 
ورسوله.الله يدي بين التقاJيم باب من لكان ، عنهماالبحث قتل 

يدييئن ئمدنوا لا ؤ ) ; عها- الله رصي - عباس ابن عن سحة أبى بن على قال 
.والسنة( الكتاب حلاف تقولوا لا ت ورسوله الله 

كلامه(.يدي بذن يتكلموا أن )نهن ت عته العوفي وقال 

.1٣١لآة: )آ(ّورةآلعمران، . ٦٣الأيت: )ا(ّررة1ض، 
.االآة:الحجرات، )آ(ررة 

،٢٣٦، ٢٣•والإماماحمد؟)ه/ (، وابزب) وادوداود)آا'هص، )،(رواْاكرُذى)ِاأأا(، 
١ممتصل( عندي إستاده وليس هذاالرجه من إلا لانعرفه )هن.احديث، ااترمحذ.ي؛ ونال (، ٢٤٢



العرينمنسع فغابا ء؛؛ءء 

علنالله يمضي حتئ بشيء الله رسول علن متاتوا )لا ت مجاهد ونال 
.انه( ن

.دينكم( شرائع من ورسوله الله دون أمرآ تقضوا )لا ت الضحاك ونال 
Iالأيت هدْ علن معلقا — الله رحمه — القيم ابن يقول 
ولاإذن ولا نهي ولا بأمر يديه بتن يتقدم لا أن ت ه الرسول هع الأدب )ومن 
يديبض تمدموا لا آمرا الذين ايها يا ؤ ; تعالن قال كما ؤياذن رينهن يأمر حتن تمرق، 

وفاتهبعد نته حميدي بين فالتقدم ينح، لم القيامة يوم إلن باق وهدا ; ، ١ ب<ل ورسوله الله 
ا•(أ سلتم عقل ذي بينهماعندكل ولاغرق حياته، ني يديه بتن كالتقدم 

الآيةأهلْ في الييان أضواء —في الله الثنقيهلي_رحمه الشخ ويقول 
منإذن ولا علم بغير شيء في فتقولوا ورسوله الله أمام تتقدموا لا العنن و) 
ورسوله،الله يدي بين التقليم عن بالنهي التصريح فيها الكريمة الأية وهده الله. 

وتحليليحرمه، لم ما ونحريم الله، به يأذن لم ما تثريع أوليا دحولأ ذلك في ؤيدحل 
إلاثرع ولا ،،، ١^٠١٧ما إلا حلال ولا الله، لأنهلأحرامإلأuحرمه يحلله؛ لم ما 
الله(.شرعه ما 

حشيؤمنون لا وربك ملأ ؤ إليه؛ التحاكم وجوب في تعالن الله ويقول ِ ١ ٠ 
سبوس-لموا فضئت ^١ حرجآ أنمهم في بمءدوا لأ ئإ تهز شجر فما يحكنوك 

:- الك رحمه الشيخ إبرا٠يمآل بن محمد الشخ يمول 
فيماالني يحكمرا لم محن عن الإيمان وتعالن سبحاته الله نمن )وقد 

■ءشلايزءتوذ> فلاوراك ؤ تعالن: قال م. وبالقالنفي بتكرارأداة نفيامحوكدآ بينهم، 
ولمه. نبنا وتلنوا ض ننا حرجا أنمهم' في يجدوا لا م تهز فبمر فيما ئحكنوك 

وجودءدم ذلك إلن يضيفوا حنن للرسول. التحكم يمجرد متهم نحالن يكتف 
سم.ضلحلم:ويملأبمدوانيأههمءرجاسا

،٣٠من وسلامتها لدلك صدورهم اتساع من بد لا يل الضيق، والحرج; ه، فضنت، 

)'؛(سارجالالكين)'؛/هح"ا(.. ١الأة: الخجرات، محررة )١( 
. ٦٠: * iSiاداء، )أ(ّررة . ٦( ١ ٤ / jLJi (Uاصوو )٣( 



ودعويقمنسية فغايا 

والاصطراب.

كمالوهو — التسلم إليهما يفموا حتئ الأمرين بهذين أيضآ نمالئ يكتف ولم 
المواؤي، الشيء بهذا للنفس تعلق أي من هنا ها ينخلون —بمحث لحكمهالانقياد 

تشأنه حل وهوقوله الوكد بالصدر ذلك أكد ولهزا تلم، أم الحق الحكم إلئ ذلك 
ا.الهللق(أ١ التسلم من بد بلا ، بالتسليم هنا ها يكتفئ لا أته السن هء سبمأ نؤ 

ايؤ •' تعالئ فقال ، صوته فوق الصوت رفع في حاء ه معه الأدب يل - ١ ١ 
أنلشم شنكم ضز ك؛اممول ن>بمهروا ولأ ١^؛' صوت فوق أصوانكمُ رفنوا !١ الذينآسواأيها 

تنطمجوأمملأظنرن4>ى.
-عنهما الله رصي - وعمر دم أبي الشيخض في نزك أنها البخاري روئ وقد - أ 
—عمر فكان . الأية فنزلت ، السلمين شؤون من شأن فى أصواتهما ارتفصنن! وقد 

•، صولأ لحفظ ؛ يستفهمه حتئ الله رسول يسمع ذلك بعد — عنه الله رصي 
فيحلس الأية نزلت فلما ، الصوت جهوري كان فقد ، قيس بن ثابت أما — ب 

معغيره ورواها البخاري في والقصة . الناررأ، أهل من يكون أن وحثي محكي يته 
٠الفرس بيت في نفسه حبس حتن ، تفصيل زيادة 

القضيةهذه من ومو؛فهم _ عليهم الله رصوان — الصحاية تطبيق ن كا كيف — ١ ٢ 
؟- فتها التلقي ومصدر السنة - الكيرئ 
الصلاةت ذلك ومثال , الأمور حميع في يه واقتداوهم الصحابة جمح امتثال أس 

•محوك غزوة في والحهاد ، نرينلة بني في 
كانإن •' — عنه الله رصي — تال حيث ؛ والعراج الإسراء حادث في بكر أبو — ب 

.صدق( فقد ، قال قد 

منفرسا ابتاع ه النبي أن ورد حيث ، والأعرابي ثابت بن حزممة قمة ح- 
وأبطأ' المشي ه النمٍا قامع ، فرسمه نمن ليقضيه ه الني قاس—تتبعه ، أعرابي 

أنيشعرون ولا ، بالفرس اومؤن فيالأعرابي يعترضون رحال فهلفق ، الأعرابي 

.٢ ت الأية ا الحجرات سررة ( ٢ ) . ٦ — ٥ ص القوانين نحكتم ( ١ ) 
:١١٩اوخاري)ا"أ\>أ(،ر.الم))أ(رراْ )'ّآ(رراْاوخاري)هةخ؛(. 



ويعريه،نمسن قضايا 

ابتاعهالدى الفرس ثمن علن الرم ني الأعرابي يعفهم زاد حتن ابتاعه، ه اض 
ؤإلأقابضه الفرس هذا بانا كت إن فادئالأءرا؛ياويهسال: بهالنى.و، 

قالمنك؟ ابتعته ند أوليس نقال؛ الأعرابي نداء مسمع حض الما فقام بعته، 
الناسفعلفق عنك، ابتعته ند بلن ت الني. فقال . ما؛عتلن،والله لا ت الأعرابي 

شهيداهلم ; يقول الأعرابي فْلفق يتراجعان، وهما رالأء;ّا؛ي يلوذون؛ال~ي. 
يكنلم ه الني إن ويلك للأعرابي؛ قال المسلم؛ن ص جاء فن بايعتك، أني يشهد 

نطنقالأعرابي، ومراجعة الني. لمراجعة خزيمة جاء حتئ حما، إلا ليقول 
•بائعتك أني ينهل شهيدا هلم يقول؛ الأعرابي 
تشهد؟م ت فقال خزية علن الني.٠ فانل بابمته، ند أنك انهي أنا ت خزممة قال 

•، رجلينٌر شهادة حزممة شهادة الّى فجعل الله، رمرل يا بتصديقك •' نقال 
واللهالأيام، هذه في الكثير بحال وثارنها ، العفليمة النماذج هده إلئ فانظر 

المستعان.

١٢  ٨٨٣برغم الحقمة الة الرسيعة ني وص ، ٢ ١ ٦ . ٢ ١ ه ه/ احد  fUVlj، ( ٣٦• داود)٧ ابر راْ ر( 
الخاشية.ني الطول تخريجه وانظر صحيح. حديث رص ٣ ٦ لمجل. ا_ 



تتيءضبلدءءيْ هخايا ^قآص^؛ء^ءءعء؛ء^ءءءءءءع 

اكااقى١١٢مصادر 

في:ذلك وء؛ل الدين: حفظ،يا س وم للسن، الاه حمفل — ١

ومفملهومعروف ك.ا الأحادث، بعضي ^::L^ اكحاية لعقي ماح الأ_ 
السنة.تدؤين عن تحدثت التي الكتب في 

بلتغهاعلن وحرصهم لها، وعنايتهم ، الرسول. ثة لالمحابة حفغل - ب 
بعدهم.لن 

الأحاديثيتبون أثبات، حفاظ أئمة بوجود السنة حففلّ تعالئ الله هثا ح_قل 
بأسانيدها,ويكتونها ؤيحففلونها، 

الرواة،يقوم يه الذي الحديث، ومصالح والتعديل، الحرح علم وجود — د 
الإسنادء العفليم العلم بهيا الأمة هدْ تمثزت وقد ٠ وتمحمن الأمانيد وندرس 
والتعديل.والخرح 

حيث؛من النبوي راوللحديث كل أحوال تتبعوا ولقد 

طقتنه.تعرف حنن • ووفاته لادته و- 

•وتلاميذه شيوحه يعرف حتئ فيها، ومات فيها ولد التي لده ب- 

منلمته من يعرف حتن ذللي؛ كان ومتن ، وزارها إليها رحل التي، لبلاد ا- 
منه.سماعه يصح ومن، الحديتنر 

والمال.و،.العدالة من .منزلتته 

لا؟أم عمره آخر في تغن ل ه- 
•ذلك غتر - أث وهم أو تدليم، من، "• يونه ع- 

الصحيحب؛ن وفرقوا بلر والوصاعون، الكدابون وفضح انيد الأّميزت وبهيا 
٠متكامل عظيم منهج علن ٠ والضعيف 

fr ا(الخمعة ;



ء^^^!ء؛ءءءءءءءء!!؛ء^ءء^^^^^^!ءز^^^ح؛ءالعرين سمسم قضايا ■ءٍس 

شغلوا، العلماء من آلاف البرى الحدث ولرواية العلم لهدا تمؤغ ولقد ه_ 
•ذلك ني كلها وأعمارهم ونهارآ- ليلا - أوقاتهم 

منيعتمر ما اق والمثوالقصص الحوادث من الأئمة لهؤلاء جرئ و-وكم 
لهم.بلوغه في عباده علئ الحجة الله أقام قد الله، هودين ولكن العجاب، 

أصحابه،ْع حالنا لمنق جد مفي وهو — عنه الله رصي — الدرداء أبو فهدا 
بلغنيلحديث الرسول مدينة المدينة من جئتك ا الدرداء أبا يا ت فقال رجل جاءه 
قال:ولألا. قال: لحاجة؟. جثت ولا نال: ه. الله رسول عن به نحدث أك 

فانيأبشر قال: نعم. الحدث؟قال: ولأجتإلألهدانال: لا. قال: لجارة؟ 
منءلرقءلربما به ملك علما، مه »_ملكءلربمأبمللب الله.يقول: رسول سمعت 

.الحة...((را، 

ونحنبالمدينة، ه الله رسول أصحاب عن بالرواية نمع )كنا العالية: أبو قال 
منهم(.معنا فأتيناهم حنن نرضن نما بالمرة، 

قاولمنه، لأسمع أيام مسثرة الرجل إلئ أرحل )كنت أيضا: — العالية أبو ؤيقول 
يضيعهاأجده ؤإن محته، وسمؤعت أفت ، يقيمهاأجده خان صلاته، منه أتفقل. ما 

ّأضح(أآآ، الصلاة هولغير : وئلّى منه، أمحمع ولم رجعت 
حديثالتسمع الشام إلئ المدينة مجن رحل — عنه الله رصي — الله عبد بن جابر وهدا 

معهٌرجل عن حديث بلغتي جابر: تال الأنصاري. أنيس بن الله عبد من واحدآ 
حتىنهرأ إليه رت فرحلي عليه شددت نم بعيرا فاشتريت الله. رمحول من 

الباب،جابرعلئ له: مل : للبواب فقال أنيس، بن عبادالله فإذا الثام عليه قدمت 
حديثافقلت: فاعتنقنيواعتنقته فخرجيهلمأثوبه، نحم، قلت: عبدالله؟ ابن فقّال: 
أوأمرت أن فخشيت أسمعه لم القصاِر في هؤ الله رسول من سمحته أك بالغنى 
ءراةضاة - انماد الله رريحشر يقول: الله. رسول سمعت قال أسمعه. أن قبل تموت 

(.٦٢٩٧الخامحع)صحبح ني الألباني وصححه (، ٣٦٤١أبوداود)رواْ )١( 
.( ٩٣البغدادي)سطِ، الخديث، طالِ، ني ارحلا )آ(انذلر: 

الإمامرداْ ت والخد صحيحه، م البخاري عاف حجئ، الباري)ا/ه«آ_-اآ(، فتح : انفلر )٣( 
. ١٦• ٤٢الرالث: ط. ر ورقه ، ٤( ٩ ٠ م/ ) أحمد 



ضيبيْقضايا 

منمصر الاهعنهما-فى عامر-رصي بن عمة إلن الأنماري أيوب أبو ورحل 
يومالله متره الدنا في سر•ومحا رلس ; وهوحديث واحدأ. حديثا منه يمع أن أجل 

النبوية.المديتة إلئ راجعا ساعته من انصرف حدثه فلما . اكامةا< 

Iيطول رواياته وصيهل طلبه سبيل ني الحديث لأنمة جرئ ما وتفاصيل 
—القرآن سور نفل في الوارد الحديث عنده ذكر لما إسماعيل، بن المؤمل هدا ف٠ 
فلقيتالمدائن أتيت ت قال الثقة ارحدتتى ت نال ضعيف. وهوحديث — مورة سورة 
فقال؛الثمرة. آتي أن أريد فإني حدتني ت فقلت الحديث. هدا يروي الذي الرجل 

إنفقال؛ اله ففاتاه القصب. أصحاب في بواسعل منه ممعنا٥ الذي الرجل هذا 
الشيحفلقيت . البصرة فأتيت ت نال ٠ _ البمرة عند _ بالكلأ منه معت مالذي 

فلقيتعبادان فاتيت هوبعبادان. سمعناْ الذي إني ت فقال ؟ حدثني ت فقالت، بالكلأ. 
بقصةفاخبرني عنادان، إلئ البصرة إلئ وامعل من رحلتي علته وقصصت — الشيح 

واخذوافيه، وزهدوا القرأن عن رغبوا قد الناس فرأينا هتا اجتمعنا إنا فقال الحديث 
,ا ®أ فيه يرغبوا حتئ المقاتل هذه لهم فوضعنا فقعدنا الأحاديث، هذه في 

أوليكتفا لم أيضا ثم موصؤع. صحيف، حديث س للتاكد الرحالة طول فتأملوا 
الحقيقة.إلن وصل حتن رواته تابع بل شخ، رواه الذي بان مرة 

ولكنيطول، فالأمر طلبه؛ سبيل في محن من الحديث، لأئمة جرئ ما أما  ٠٠
ياخرتماتبعه واحل نموذج هذا 

الحديثطلبج في الدم رربلت ت هه_( ٠ )^،٧ المقدسي طاهر بن محمد يقول 
ركبتاوما ذللئج. فلحقني الحر في حافيا أمشي كنت، ممكة، ومرة ببغداد، مرة مرتين، 

•، ظهرىٌل علن يني، أحمل وكنت، الحديث،، طيتؤ في تهل دابة 
)أفلسداود بن موسئ عنه تال ت الحافثل البغدادي جميل بن الهيثم وهذا 

•مرتثن( الحديث طلب في جمل بن الهتثم 
جاريتهفقامت، نحوالقبلة، سجن وتد الرقاة، حفرته لما هوالذي هذا والهيثم 

تدمةالخفاظ)'اأآا:)آ(اظر:الكفاية__،. :ا(اظر: 



ودعويةمنمست فنغايا 

حرامإلن مشتا ما أنهما يعلم فالله راغمزيها ت لها فقال — صذحرْ لترئ — رحله تغمز 
قل(.

.سيله في ونميا وتعبا وورعا، تقن ت الحديث أهل هؤلاء 

طولقمة فتلك لكلقي. الضم المدر سا س ثم وس محها، الط أعداء •وقف اما — ٢ 
قرحها:

ألا، الكبار الدين أصول من بأصل مرتبطة القضية بأن اذكر أن أولأ وأحب — ١ 
تفيها فالطاعن . الله.y رسول مححمدأ أن شهادة وعي 

•ليرنه الرمول.ت ذات في طاعن إما ( ١ ) 
وأمانته.تبليغه في طاعن ؤإما ( ٢) 

.عباده علن الحجة أتام ما أنه في تعالن الرب في طاعن ؤإمحا )٣( 
الوحيونزول الرسالة وفت في ه الرسول عهد في الطعن وحد ولقد - ٢ 

تنبوته صدق علن والدلالات الأيات ومشاهدة 

عدلهفي طاءنين الله رسول عهدوا علن وجدوا المارتتن الخوارج فثيوخ ا- 
تال؛— عنه الله رصي — الخيري سعيد أبي عن البخاري روي فقد . وحكمه 

يااعدل ت فقال التميمي الخويمرة ذي بن الله عبار حاء م، يق. الّك، بينما 
الخطاب:بن عمر فقال اعدلء. لم إذا بميل لم ومن #ويلك، فقال; . الله!رسول 
•عوماس صلاته •ع صلاته يحمرأحدكم اصحايا له فإن رادعه ; غال . عش،أصرب يعز 

.الرث...،را، س المهم كماعرق الدين س ءر؛ون ّيامه، 
كانواأنهم حتن ، نة يالالاحتجاج ورفقوا الخوارج، هؤلاء وحد وقد 
الكتف.من يده السارق؛قعل علن يحكمون 

الله.•رسول عهد علن وجدوا أيضا الناق واساتدة — ب 

المنافقون:فقال ه الله رسول ناقة صلت - تبوك غزوة - الغزوات احدي ففي 
!!ناقته؟!أين يدري وهولا ماء المن يأتيه الوحي أن يزعم محمد 

اوخاري)*اما'ا■(.)ا(روا« 



لدءءيْمنمسق قغايا 

ورصولهالله النانمون ظن ، هرأ ثالحنة ومكثت الإنك حادثة ونعت ولما 
اللهرصي - عائشة سراءة الوحي جاء حتن لها، مؤكدين التهمة فنشروا • ون الذلت

عنها--

إلابه يتحدثون ما وحدوا نما ، اللسالي إحد.ئ لي يسمرون الناقمون وجلس 
اللهفول ذزل عنهما-، الله وءمر-رصى يكر وأيي الله. رسول من ىخر.ا 

كنم'ورموك وآياتع أبالله نو ونلعب نغرض "^١ إئ،ّادمرلس داكهم ولبن ؤ ت تع——الن 
.تتهوءونه>اا

منهجلتمز — رحدط -  ١٠٦٠واسن تة العلى الهجوم عن الممل اخديث وفل 
أعور:عدة على التركم س د لا — اياب هذا في واٌبماعة المنة أهل 

زق.ولا الإسلام، علن هجوم هو المنة علن الهجوم أن  ٠٠
الصدرعلن الهجوم إلئ ألحآهم وبونه. القرآن علن الهجوم في الفشل أن  ٠٠

•زق دلا القرآن في طعن هو السنت لي والطعن • الثانمح، 
والمنة.القرآن القمل علن القائمة العالمنة هدْ يعرفوا لم لف الأن  ٠٠
عازكازآالقرآن في وجدا لانأحذإلأمما قال: امرأ )لوأن ،: ابن^٣١٢قال 

ياج٠اعالأمة(.
أنأبين أن أحب لها، أوالهاجمين للمنة النكرين عن تفميلأ الحديث وقبل 

درجات؛علئ للمنة المنكرين 
غلامومثل: والرافضة. القدممة المرق بعض مثل كلها: للمنة النكرون — ١ 
القرآن،.أهل ®جمعية أس الن-ى يرويز أحمد 

والزكاةكالصلاة التراترة؛ العملة المنة منها ينثني لكن المنة يكر من - ٢ 
حديثآ.المنة منكري من وكثير العتزلة من كثير مدهب وهذا والحج. والصيام 

كثيرمثل العقيدة. في الاخاد يأحبار منها يحتجون لا لكن • بالمتة القرون — ٣ 
الكلام.منأهل 

لغالمتهأوذاك؛ الحديث هذا ينكر ا ؤإئمصابهل، ولا ناعية له ليس محن — ٤ 
آخر.أولميب ه، نففي أولغرض أولهواه لعقوله 

٠٠٠

رملأبن الحلن انظرث )٢( . ٦٥الأية؛التوبة، مررة ا



ودمويننمنيجبت قغايإ 

اوظضرا<مصائر 

وحدثفدبما انمق فى الطامحون  ٠٣

أ_انمزوة;

للعقل.لمخالفتها المنة من كيرأ ردوا وهزلأء س ١ 
سممعت)لو ت ال نه للرسول حدث المنزلي عبيد لعمروبن ذكر لما — ٢ 

تهذا يقول ه الله رسول محمت ولو لكديته، هذا يقول — الأتمة أحد — الأعمش 
ا.مثاءنا(ر أحدت هذا علئ ليس • لقلت هذا يقول الله سمعت ولو لرددته، 
وصااو'هميد، في لأصلهم لمحارصتها ؛ — الشفاعة أحاديث والمعتزلة_ردوا _٣ 

Iالنار في مخلد عندهم الكبيرة مرتكب أن 

•الله عن الصفات نفي في لأصلهم لمعارصتها الصفات؛ أحاديث ردوا ما كه 
فيلأصلهم لفته -،>< ٠١بطن في فقي س ررالفنمم ; حديث ردوا كما ءه 
القدر.

■وغيرها • • • القبر عذاب ولأحاديث الحنة. في الله روية لأحاديث نكارهم إ٠ 
وحففلته.الحديث رواة الصحابة، في محلينهم _٤ 
باقةعلن وطلحة وعلي عانشة عندي شهدت )لو ت يقول عطاء بن واصل هذا ف_ 

شهادتهم(.احكم لم بقل 
التفل-امواتهم الحديبية، يوم شك )إنه ت عنه— الله ءمر_رصي عن الطام _وفال 

■بكر، أيا وباع لٌلي، الوصية كتم يانه عمر 
•وحديث • القمر انشقاق حديث لروايته بالكذب عود مابن الظام اتهم و— 

.أمه؛؛ بعلن في سعد من "المحيي 
•وحييتا نديما هؤلاء سمات من ّمة وتلك الصحابة، من غير0 فى طعن و_ 

(٢٧٨)آآ(ضانالأءممال)م/ )ا(ااسةاا/تم\/؛ا؛اه. 
برغممرفدث القيمة في ماجه ابن ررراْ . ٤  ٧٨٣برقم القدر يي عود مابن يالئ موئونا لم مرواء )٣( 

•طويل حديث صمن -كلأهما ٤ ه 



يٍ؛؛لمميْ منيجيت فْايا ً؛؛أدنآ^^كء؛؛ءء^ء^؛ء؛؛ء^؛ءء^ء^ءءء^^^^^^؛؛!؛ 

بهاأؤيد ما ممة هدْ للرسول..■ اندتهم أمأحد قول نقل ص - ١^>^؛ " •ب 
الله.وجه 

أو- يكمرون ثم وص_فين، الحمل قبل الصحابة حمتع يعدلون الخوارج و- 
بالتحكم.رصي ومن والحكمض وصمين الحمل وأصحاب عليا - يفسقون 

الفتنة.بعد الصحابة حمهور أحاديث ردوا لهذا و- 

منكريعن نتكلم حينما ، المعاصرين الخوارج لرأى - الله ثاء إن — وسعرض 
٠حديثآ الستة 

تللأحاديث روصعا لهم وستا الصحابة في طعنا الطواف شر وهم ٠ الرافلة — ج 
الحديثأية كشف ولقد الكذوبة. للأحاديث وضمهم الراكة، ؛ي واخللوما - ١ 

امرعم؛دءا:

عليهمترن ولا )لاتكلمهم نقال: عنهم - الله رحمه - مالك الإمام نل قد ف٠ 
يكدبون(.فانهم 

مجاكل عن )احمل : - عنه الله رصي لعلي ميله مع - الله عد بن نريك يقول ؤ* 
ليثا(.ؤيتخذونه الحديث يقعون فإنهم الراقصة، إلا لقيت 

أشهدنوما الأهواء أهل في رأيت  ١٠)ت - الله رحمه - الشافعي الإمام يقول و٠ 
الراقصة(.محن بازور 

:- عددأقللا إلا جبا- برئتهم وقولهم للمحابة سهم - ٢ 
النيبعد الناس ارتد ت قال أنه جعفر أبي إلئ بإستاده — الرافضي — الكليني وئ ر- 

وفازوأبوذرؤالمقداد .إلأتلاثة: 

إذايفزعون الناس إن جعفر: لأيي تلت قال: القصر الرحمن عد عن رووا و- 
رسولنمى  ١٠بعد عادوا الناس إن ا الرحمن عبد يا فقال؛ . ارتدواالناس إن تلتا 
سعدآيبايعون جعلوا بخير، تعتزل فلم اعتزلت الأمار إن جاهلية، أعل س الله 

ارنحازالحاهلية.يرنحزون وهم 



ءء^؛ء^^^^ءء^عءءء^!ءعءعء)ثتقآحعين؛ ٠٠٠رمنيمة •غايا يٍء 

عيالهم.م وضهم ، - اخديث رواة - المحاه م ضهم - ٣ 

دليللا مما المهحابة في العدالة أصالة )إن الرافضي: الموسوي الدين شرف يقول 
منهبك وحمنهم، الناشز بدكر مشحونا لوحدوه الحكيم القرآن ولوتدبروا عليه، 

و»الأحزاب«.سورة»التوبة« 

الة•أعل ^,؛،j عن الواردة تة للركهم ذلك على وترب — ٤ 

أصولإلن الأخيار )وصول الرافضي؛ العاملي الممد عبد بن حسين يقول 
غجريروونه ما وجمتع كلها — نة الأهل يقصدون — العامة )نمعصاح ت الأحبار( 
صحيح(.

أبواباعما.وا وقد ، - السنة أهل أي - العامة مخالفة عندهم فالسة ، ولهذا
•ذلك ش كثيرة روايات وأوردوا 

)إذات نال أته — الله رحمه — الصادق حعفر وزورأ—عن كدبا — يروونه ما ت تها •٠ 
العامةحالف )ما تال: وأنه القوم(. حالف مما فخاووا مختلفان، حديثان عليكم ورد 

إلاالحق من شيء أيديهم في بمي ما )والله ت السنة أهل عن ونوله • الرشاد( ففيه 
شل(.الكعبة امال 

سنةمحن وللتنقيمى السلمين، سمعة لتشويه أحاديث وضعوا وهولأء الزنادقة؛ — د 
ته الرسول 

اورقاجمل علن عرفة ربتاعشية ®ينزل ت جديث وكذبوه نمماوضعوه _ ١ 
ّالمشاة، ويعانى الركبإن يصافح 

ءءاالده تعالن • الملأتكة، فعادته عينته اشتكن الله *إن حديث: وضعوه ومما س ٢ 
١علوآكييرآ يقولون 

•وكير كثير وغيرها - ٣ 

الحديث:العمر في الة أعداء 

)٣-^السلمين من المستعرين وأستاذ أستاذهم رأسهم وعلن السشرقرزت اولأ؛ 



ادءءيْْنصيْ فغايا ءءزنخ^^زكء^؛تء؛ء^^ء^؛ءء؛عءء^^^^^^ءء؛ء؛ء 

صارحيث ، إمحلامية( ات )دراسبعنوان عام مائة نبل كتابا ألف الذي ، سمهر( 
خاصة.الرسول. وصنة الإسلام في الْلعن في ، يعده أتن من لكل مصدرأ 

وغيره.. . . )قامحتا( حاء وبعده 

صارواأنهم لولا هنا، ذكرهم إلئ بنا حاجة ولا ، هؤلاء علن بمتغرب ولثس 
الشريفة.المرية نة الني طاعن لكل مدرمة 

لبنيإرضاء الأحاديث بوضع واتهمه الزمري الإمام *ي طعن تجهر، يرجولد 
إلاالرحال تشد ءلأ ت حديث مروان بن المالك لعبد وضع أنه زعمه ت ذلك ومن • أمتة 

عةبدل الاسإلئالأنمن يصرف محن ومنها; . اجد،اآا، مثلاثة إلى 
الزبير.ابن فيها كان اش 

)حوليأستاذه مفتريات في ونانثه )ساخت( تشرق بالمالمساعي التقئ ولما 
حولدرإن •' المساعي له سال عنه. ساحت؛الاعتذار يجيب كان — ونحرماته تنهر، 

علمنالإسلامي التشريع في حكمها تني التي الأستثرانية المدرسة هومؤسس تنهر 
وكيفا الزهري؟ عن تكالم حين هنا مبدأه يستعمل لم فلماذا ه، نفالتارخ وناغ 
إرضاءالأنمزرآ، الجد قفل حدث وضع بانه الزهري علن يحكم أن له جاز 
سحيعد إلا الملك عبد يلق لم الزهري أن مع الزبير، ابن ضد مروان بن الملك لعبد 

•الزبير؟، مقتل من سنوات 

الغيفلعليه وبدا يدأبيد يفرك وأخذ اخت( )ثوجه اصفر )وهنا السباعي يقول 
.( . . معه. الحديث وأنهيت والاضهلراب، 

للتراثدراستهم ني والحداثيقن العل٠اني^ن من كثيرا لأن المثال؛ هذا ذكرت ؤإثما 
حديثفي كلعترا وقد التبشيري. الأّتشراقي النهج هذا يشربوا — المة منه و~ 

وغيرهما.الوتل٤، مللث، مؤمن ولقلم ، الذ؛ابأ'آ، 

(.٨٢٧ومالم)(، ١١٨٨الخاري)رواء )١( 
نيالاعفلمي ذلك نصل كما الزمري غير جاعأ رواه بل الزمري، به يغرد لم الرحال ثد حديث )٢( 

.المري الحديث في دراسات 
U(^_YrUY)^،(r.)،؛)؛(رراْ )'•آ(رواْاوخاري)آارماه(. 



ء!؛ع^^ء؛تء!ءء^^^^ء؛ء^ء^^!ءيءءءحتأ^زكءء؛؛ردعرية سدسة قخايإ ؛ءي؛؛ءي؛؛ 

إنت نائل يقولى ولا العملية. الدرمة تلاميذ وهم واذنابهم• الملأيون ثامأ؛ 
أكبراحد |ن بل — اليوم إلئ بانية ومنْللقاثمم أفكارهم لاتزال بل انفرصوا، ا،لعتزلة 

،نح«ع لال٠هتزلة يكون أن إلئ الفكرية المناسبات احدئ في دعا ا المنهجر هدا دعاة 
.نحمعات لغيرهم أن كما 

منهاكثيرة؛ قضايا في وماج خاص الإسلام( )فجر كتابه في أمتن أحمد فهدا — ١ 
ئتمةخملةفىىبه)المة،الة. قضية 

-الإملامي( التشريع في ومكانتها 
يقول٠ المتحرقة والعقلأنتة الاعتزال منهج يتنئ من أسهر عمارة محمد وهدا ٢

للمرمحولمتبعين نكون حتئ — مْلالبون )نحن ت العصر(لا، وقضايا )الإمحلأم كتابه في 
ومنهاالتشريعية؛ غير ستته أما دين. لأنها — القرآن ير نفأي — التشريعية سنته بالتزام 

منشابهها ما ومثلها والقضاء والأحت٠اع والمال لم والوالخرب السياسة في تصرفاته 
فهو، تمسرفه حكم الذي يالمعيار بالتزامنا يتحقق به افتداءنا فإن ، الدنيا أمور 

حكمنافإذا . للأمة الصالحة يحقق الذي النحو عبي، فيها يحكم كان للدولة كقاتد 
وتوانينانفلمتا خالفت ولو حتئ بالرسول مقتدين وكنا الأمة مصالحة يحقق مما اسة سك 
.ومتهلورة، متغيرة بهلبيعتها المصلحة لأن أحاديث؛ من السياسة في عنه روي ما 

■■ ■ والتنزيل الوحي فمرحعه دينا كان ما أن ه الرسول )علمنا ت أيضا ويقول 
..( . الإنسانية. والتجربة العقل فيها والسياسة الدولة فيها مما دنيا كان وئ 

الخهلرمن ليست الكتاب وأهل لمين المبتن )والفروق ت وأمر موأدهن ما ويقول 
•الإلهي، ين;الدين والتل الإيمان إطار من الكتابث؛ن تخرج بحت 

هوما بل الموضؤع، بهذا خاصة ٠ معهم القضية لت ِ وهؤلاء الخيالون: ثاكأ: 
كلها.وأصوله ومصادرْ الإسلامي الدين من وهومؤنقهم أثمل. 

تطويل فمرصوعهم ئلأ، فقْل، السنة من محواننهم من نماذج سأذكر ولكن 
الليلطوق غارفة، البيد )أرضتا : — اسمه ذكر من البر وآنزْ — أحدهم يقول — ١ 

٠معترآ( لعاداته فدانتنه الهاسمي ممسحتي٠ وكاها أرجاءها، 

(.Toالمر)وس الإسلام :١( 





ء؛ءءءء؛ءء؛ءءءء؛ع؛ءء^^ءءءرثنآذ؛ك^^العرين ميست قغايا 

اياصرون:رالخرايج اضاصرون الرافلة أ: خام
زادواورمما أسلافهم تابعوا نالرانضة المسة. من ومرانمهم آراؤهم تثغسر لم 
التواترة،الرؤية أحاديث ردوا الإباصية والخوارج • الممتة ني طعونهم في عليها 

العقديةلأصولهم مخالفتها عالئ بناء المار، من الموحدين وخروم التفاعة وأحاديث 
المحرفة.

المنةتامحداء من الموقف 

وقمحهم.أمرهم كثف س ١ 
.بنشرهاوالاهتمام بالمة العناية — ٢ 

•دتوت؛رْ ه الرسول احترام علن الأمة تربية - ٣ 
المساملوعدم المنة في طاعن أو ه للرسول متقص كل علئ الاحتساب - ٤ 
معهم.

•ودولأ ومجتمعات وأسرا أفرادا الأمة حياة في المنة تطييق إلئ الدعوة _٥ 
عنيدافع ممن هدا— عمرنا ومنه ءمر_ كل في الأمة تخلوا لا أته لله والحمد 

ورداوسرحا وتخريجا وتحقيقا حمعا خدمتها علن ويحمل ، مخطوءلاتهاؤينثر المنة 
لهم.وفضحا خصومها علن 



ي؛؛؛؛sدء٠ية منيجيْ ■نغابإ جن؛هءء^^ءء^ءء^!ع!ءء^^^ءءءء 

«مادراكالضلاا

،-الإجماع

منهما،واحد عن إلا يكون لا بل - والمسه الكتاب بمد حدا— مهم وهومصدر 
•لأمور أهميته وتر"ح 

حتئالشرعية. الأحكام وأبواب القمم أصول ني استخدامه شاع قد أنه أحدها: 
الأصول.كتب في عقلينا باتا صار 

والسنةالكتاب بعد يأتي — الشيع أدلة من دليلا الإجملع كون أن يعلم أن ديتبض 
توجهين من نمرر، فيه الشرعية بالأحكام تخصيصه لكن فيه، ثك لا ا مم— 

إذانبالغ لا بل الاعتقاد. ماتل في ونمر ما أعنلم وع الإجماع هدا أن ت الأول 
والقرونبل المحابة عاليه أجمع مما سميرآ— إلا — العميدة ائل مجميع إن نلنا 

اكضّلة.

فيالبيع أهل علن بٌ يحتجون كانوا حيث الملف، عالماء فهمه ما وهدا 
تهم.نشا وما ردودهم 

اكدمحونلف اليعرف ولم — والعقيدة الشريعة أحكام بين انفصال لا أنه اكاتي: 
.المصل— هدا ممارموا ولم ذلك من شينا 

هووما الشريعة باصول الإنراو بل عقيدة، وتعفليمها الشريعة فالتزام ثم ومن 
والحجوالصيام والزكاة الصلاة كوجوب ; كافر ؤإنكارْ عقيدة بالضرورة منها معلوم 

.. والعمات. والحالات الأخوات ونكاح والزنا الربا ونحرم الخهاد، ومشروعية 
إلخ•

يقطع- فيهما اجتهاد أو والسنة الكتاب علن معتمد الإجماع-وهو أن ثانيها: 
معرولهذا • والقضايا المسائل أصول وخاصة ائل، الممن كثير في والخلاف المزلع 

لمالمجتهدين أن إلا ، — الأمة هده ميزات أعفلم من وكونه — اد الاجتهباب فتح 

ى١٤١٤/٧/٢٥]١(الخم«ة



هْءءي،نمنيببة سايا ؛ء؛ء^ 

.القضايا من كشر في يختلموا 

العقديةدلالتها في النصوص من كبر فهم في المنيع يقطع الإجملع أن ثاكها؛ 
•والتثريب 

كيفمابالنصوص يتلاعب لأن مجال — كان مهما — مناول لأي يضر لا ثم ومر 
وأذنابهمالموفية وغلاه والقرامطة والملأمنة الياطبة مع الأمر حم ولهذا ، يشاء 

.جمح عند وكفرأ إلخادأ تأويلاتهم وصارت 
أمظلت:لذلك رلمرب 

ثنالماء من لكم طاب ما فانكحوا ؤ ت تعالئ فوله يقرأ أومتأول مجتهد جاء إذا — ١ 
أرعمن، أكثر - الممر. غير - اللم يجمع أن بجواز ونال • ، ١ هال اع للبدئلاث 

•أرع عني، يزيد لا وهوأنه • المص لهذا الفهم وحم الإجملع جاء زوجات، 
وبمالكمامهانكم علمكم حرمت' ؤ تعاني،; قوله يشلوا حنن المحرمات وفير - ٢ 

شممجوأ>امحمنن
لمفان بهي لحكم اللاتي( ساتكم متر حجريكم فير اللاتي، ولبابكم سابكم وأمهات الرضاعة 

الآُحتم؛بص نجمعوأ وأن أصلأ؛كم' من الذين ؛^!؛ ١٥؛وحلأئل عيكم ض فلا بهن يحتم تكورا 
نيدأحجوركم في، اللاتي، فوله .>، فيفهم . لأي زحما ^١ كان الله إن ملف فد  ١٠إلأ 

تكنلم إذا بامها للدا-حز( نحل ، الزوجة بتت هي المير قاربيه نم ومن، • سبمرأ وشرؤلآ 
فيحجرْ•

فيركانت مواء عاليه تحرم أنها دهي ' القمية هذه ويحم الاحملغ ياتير تقول 
.بامجها لحل، قد كان إذا تكن لم أو حجره 

م،الكلام عد سؤر والقرامطة_وفل اuطية بتأولأت :  UJUأمثل ّآ-ولي، 
.— ذلك منر تماذج — القرآن وهو للتلقي، الأول المصدر 

نفيةعن، هنا المجلات إحدئ( تكالمت لما أنه وهو I قريب ممثال مامثل ولكني، 
المجلمة،هذه في، الكتاب محن عدد ا بهوفرح القضية تالقف . للأنمِ،هم ومالحل 

٠الدينيهء السأألمارت زوالمقمود لمامت المن لكر للمراجعة خلا مجد واعتبروها 

.١٢٣الأية: الماء، مررة )٢١( ٣. الأية: الماء، ر\(مورة 



■؛="؛لْءءيت ضصية قغايا ^^زآبمءءعء^ءءء^ءء^^ءءء^^ءءءء 

همومالخن نمب أى — المضسة مذْ )إن ت مرل الجلة هذه ني كاب نهدا 
اطيرناأسمن كثير مراحعة تقتضي — عنها الحديث يمدد نا لهنا ونحن — للأنس 

.الكاتب يقول هكذا .(، .طويلا. كان الأول الإنسان بأن القول مثل وخرافاتنا 

تقررهاالزمن من ردحا أوربا عاشت كبرئ بقضية يذكرنا الكاتب ^ا ورأي 
اللمز،نحن إلينا وانتقلت ، والرامع الكتب آلاف فيها الفت حتئ ، وتررمها 

أصلوأن اكلور- في دارؤين نظرية وهي ألا - عنها تتراجع أوريا بيات أن يعد ولكن 
•التميز العاتل الإنسان هذا إلن ثم نرد إلن تْلور نم جرثومة الإنسان 

خالققمة تحكي اش الايات وهي الله كتاب من يايات ديننا في محسومة وهي 
بعده.من ذريت4 نشوء تم الأرخى إلئ ؤإهباطه — ماء الفي اللام عليه — آدم 

—والقرامهلة الباطنية تأؤيلأت من بأمثلة أيضا امثل ولن - الراح الثال وفي — ٤ 
بعضتلقف وحيث الخيانة. اتذة أ،من يعتبر — كبير حداثي — بكلام مامثل ولكني 
مابل ' الذهب كنوز وكأنها الدولي. الكتاب معرض في كبه من وجد محا شائنا 

.بكثير الذهب مجن آغلن عندهم 
الوحدةمركز أقامها التي المدوة عن كلامه في المشهور الفكر هذا يقول ماذا 

وتطبيقبادسامان اس ملها والقضية _ الديني( القومي )الخوار ت بعنوان العربية 
آالشرعية الحل.ود مشكلة عن وهويتحدث يقول — الإسلامية الشريعة 

للتفكيرالسرقة حد خاصة ، الحدود مسألة أطرح أن أريد ) ت ، ١ ابايركال يقول 
جزيرةفي جاريا كان ارق الميد ت>ني أن أولا الاحقل . ..ت المزول أمباب منفلور من 

إلنالاجرء الذكن من يكن لم لأته التدبير؟ هذا إلن لخأوا ذذا . الإسلام قبل العرب 
منكان مجتمع سجون، ولا فيه مالهلة لا متنقل بدوي ممتع في مثلا جن ال

التدبيرهو السارق يد قطع كان إذن . . ؤيرحل. ويهرب رق يأن للسارق الماكن 
التنقلمجتمع في ارق بالمسللتعريفح وأيضا ، للعقاب المكن الوحيد العمالي 

والبداوة.

وأنامعينة. اجتماعية ظروف تفرصه كانت الإسلام قبل المارق يد قطع إذن، 

■٢ ' ٦ ص الدثتي التوص الخوار ورة دا 



ويعريهمنيجية هغايا ؛سس^ 

أحلمن احتهاداته قي السل. نمير في الأصل هذا اعتار للمجتهد يجوز هل ت أماءل 
.الخابري كلام انتهئ ، ا الخمور؟ مطور الأحوال تطور اير تالشريعة جعل 

منالشرعي الحكم تغتر البداوة محن العمران إلئ لانتقالنا إنه ت كلامه ومعنن 
الشرعيةأحكامنا بقية ني والتاؤيل التجدد يكون وهكذا جن، الإلن المعي 

.والفدية 

—الصحابة عهد منن الأعمار ممر علن ممتد إليه ندعو الذي المنهاج اجتا؛ *يه
الجدددعوة نامت وحين محلريفهم علمن وسار بعدهم حاء ومن - عنهم الله رض 

علنركزت بعدم من وتلامذته — تعالئ الله رحمه — الوهاب عجي بن محمد الشخ 
—والقران — والحدث _ والفقه — العقيدة I مناهج جاءت ولذا الأصول، هذه تاصيل 

ذلك.توصل . والشتر 

هتها:الخرية الأمور بعض وحول الأيام هذه يلأحذل_ونحنفى ولكن 

•الخلط يقع ثم ومن الناهج، تطوير وتر علن - وآحم حنن بئن الدمحا- - ١ 
،تعلويرهاإلن الحاحة نرئ ثم ومحن ثلآ_سطور، الرياضيات- فاذاكاس، 

المنامجوكذلك يقول، من يأتي وللأمفح- - لكن ونظرياتها مناهجها أحدث ومواكبه 
•تطوير إلن بحاجة هما الشرعا 

الالتي ديننا ثوابت من هو وما المملور يقبل ما بين ومدا; هدا بين الربهل نلماذآ 
المريخ،في وعاشوا الأرض مكان نصف ولوانتقل، ، - الله ثاء إن - تتغير ولن، تتغير 

المبالخة.لهذه ومعذرة 

الناحيةمن الإعلام ووسائل والمجتمع والبيت المدرسة بين الانفصام - ٢ 
ُالتربوية 

يثٌنأن إلن شرعية يرامحان من، محللأبنا يآحذه ما يتحول؛ أن حقا المؤسف من 
البيت،نجد نم الخام، آخر ني والنجاح متوء؛لا؛الامتهيان أو المدرسة، حبين 

•ويباْ هذا علمن يركز الإعلام، والمجتمع، 
نينغرس هل • والشريعة الخقيدة أيناءنا درس وانعيآ; مثلا أصرب ودعوني ٣_ 
•نقومهم 



ويعريهضصية ،؛غايا 

أنتبل إليه وتربن تعالئ لله وطامة عناية تعلمه وأن ، تعالن الله دين هذا أن - أ 
•دراميا واجبا يكون 

فيإياْ لعلمناك؛ منايحكم ني هذا يكن لم لو إنكم ت لأبنائنا قلنا وهل - ب 
تعلمهوعلتكم علمنا وواجب ، دين لأنه ؛ بة المدرّات الواجبخارج . الست 

.وتعليمه 

هدهمن يعانون - ومغاربها الأرض مشارق في — كثيرين لمثن موأن ج— 
يعلمونفهم نم ومن • بحتة مائية أو علمانية يرامحان يدرسون دأولادهم ■ المنكلة 

.دينهم وأحكام العقيدة — وجدت إن — اجد المأو البيوت في أولادهم 
علنهانت العفنام وأصوله الكبرئ الدين هدا حفاتق أن ت حنا المؤسف من 
.وتوابعها والنهاية بالامتحان ربطاها لما أولادنا 



حنققن؛سرهميْ سدست قضايا 

مصائرام>ا<

،.الإجماع

بعدوسالم وآله الله صلن محمد أمة مجتهدي هواتفاق الاصطلاح; في تم؛س أرلأ؛ 
التعريف!هدا في ويلاحظ ، الآمورأ٢، من أمر علن الأعمار من عصر في وفاته 

فلاتم ومن النريعة، علماء من الأمة هدْ مجتهدى اتفاق المقصود أن ( )١ 
•شابههم دمن العامة ذلك ني يدخل 

كاليهودالأحرئ الأم باتفاق ار اعتبفلا ه محمد بأمة حاص هدا أن )٢( 
•ونحوهم والنمارئ 

بعدكان ما بالإحماع الاعتبار ؤإئما ، به اعتبار لا ءهدْ في الإحماع أن )٣( 
الراجح.هو كما بعدهم أومحن الصحابة عمر في كان مواء ، وفاته 

والأعمالوالأقوال الاعتقادات من الأمور من أص لكل شامل الإجماع أن ( ٤ ) 
ونحووالعرف كاللمغويات به؛ أوتعلق مرعي حكم له مما بها يتعلق وما 

ذلك.

أدك:ثانأ: 

المؤمنمحل غم ويع الهدئ له نًن ما بما من الرسول يثافق ومن ؤ ت تعالن قوله - ١ 
لأم.مصُا وساءت* جهم وم-به تولى ما ئوي 

—الإحماع اتباع وجوب علمن الأية بهدم —محتجا الله رحمه — الشافعي الإمام فال 
•فرض، وهر ألا المومتثن ميل خلاف علن جهنم يصله لا )ت 

تأي ه الهدى له تثن  ١٠بمد من الرسول نغا؛فى من )ؤ : - الله رحمه - كثير ابن وقال 
فيوالشمع ثق في فصار الرسول. بها جاء الي الشريعة طريق غير سلك ومن 
ويعؤ ت ونوله • له واتضح له وتبين الحق له ظهر محا يعد منه عمد عن وذلك ثق، 

الشا;ع،لنص المخالفة نكرن ند ولكن الأولئ، للمنة ملازم هدا ه المؤمن ؛ءٌ ّغم 

)مآ(1يمدالفءول)اما(.)ا(ا-ف،ة 
. ١١٥الآيث: )•آ(ررةانء،



ييرْ«ءيت منسة تْايا قن؛(ء^ء؛عء؛؛ءءعء^^^عءء؛ءء^^ 
قدفإنه نحمقأ، عاليه اتنانهم علم فيما المحمدية الأمة علميه أجمعت لما تكون وقد 

وندلنبيهم، وتعظيما لهم تشريفأ الخطأ، من اجتماعهم في العصمة لهم ضمت 
ذكرتم . معناها( تواتر ادعئ من العلماء ومن • • • صحيحة أحاديث ذلك في وردت 

.الإجماع(لا، ■مليرالأية بهدم الشافعي احتجاج 
—الله رحمه — تيمية ابن الإسلام شيخ نررْ الذي هو الرصغين ب؛ن التلازم وهذا 

غيرمنيلواتيلمع الرسول مثانة مجن فكل • الإجميع علن الأية هذه لحجية عرصه في 
فقدسبيلهم غير انح ومن ، سيلهم غير انح نني شانه )فمن • متلازمان الومنين 

الذم،في مزتر وصف انه علمن فدل، ، الوعيد في مدخلا له جعل ند فإنه أيضا، شاقه 
•قطعا(رآا سيلهم غير انع فقد إجماعهم؛ عن خرج فمن 

الرسولوأطينوا الله أءل-نوا الذيزآمرا أيها يا ؤ تعالن: نوله الإجماع أدلة ومجن - ٢ 
الأخروال؛دم باش م'ءنون كنم إن والر'-ول اش فردونإز ثي*ء م ذنالآمرهكم وأولي 

ذس>وأننملأه)م.
الأمرأولي دْلاءة )فأمر ت الأية هد0 في — الله رحمه _ تيمية ابن الإسلام شيخ قال 

بالردوأمرهم حجة، اتفاقهم أن وهويقتضي يتنازعوا، لم إذا والأمراء العلماء من 
فاضل(أن.عقلي أوقياس مقلد إلن الرد فأبطل والرسول اله إلن الخازع عند 

•ومنها ؛ — كثيرة وهم، - الخماعة الأمربلزوم أحاديث - ٣ 
عدأالله ررمر ; تال الله. رسول _أن عنه الله رصي - مالك بن أنس حديث أ- 

منه.*وافقه من إلى فمه حامل ورب غٍرفمه، فمه حامل فرب ، فحملهاهذه مفالم سمع 
ولزومالأمر اللي ومحاصحت وجل، عز لله انمل إحلأم، لم: مصدر علمهن !، ٠٥لا ثلاث 

•ورالهمُأْ، س نحيط دعوتهم فإن اسن جماعة 
رمحولفينا قام ت فقال بالشام، خطبا ح؛ن - عنه الله رصي، عمر- حدث — ب 
ثمهلرئهم، الذين لم يلونهم الذين محرأثم اصحايي ءآمتوصرا فقال: فيكم مقامي الله. 

_ْهْ(.00محير)\/إابن تمر اظر )١( 
(.)v/٨٣_٩٣)ا<ا/ا/؟ا_ا<با، وانظر: )■آ(مجموعاكاوئ)؟ا/أ؟\(، 

.( ٦٧/ ١ الفتاوئ)٩ مجموع )٤( . ٥ ٩ الأية: الماء، سورة )٣( 
.٤( ٠ رنم)٤ الميّالة ثي الألباني وصححه (، ١٨١احماو)ه/رواه ( )٥ 



iL^؛ajعندست فخايا ععع 

أرادمن يسألها، أن ؛نل ويا يسألها أن نل يالشهادة الرجل بمجل حى الكذب يمشوا 
.، أيمد...«ر١ الص وعومن الواحد، •ع الغءaiان ،إن ا-بمائ، هلملزم ابة بممحوحت 

)لإيكنمومشحودث،سّر_ت
تالرمن فهما، والطاعة واكحريم التحليل من جماعتهم عليه ما إلا ممتن جماعتهم 

جماعةبه تمول ما خالف، ومن ، جماعتهم لزم نقد المسالمين جماعة به تقول مما 
.دلرومجهاار٢، الش؛مر جماعتتهم حالف فقد اللمين 

القسمحوضؤع في ذكره سق وتد — الثهور اليمان بن حديقة حدث ج— 
-اسءثئ*ا*هم'الم جماعة *تلزم الرسول يقول دنه مها-، والمخرج 

ررلأجمعاس،دْالأمان_أوض_ضضلأمح«رل<.د_حدت: 
امءرْس رأى راس ت تال الني. عن عنهما- الله رصي - هماس ابن حديث ه- 

جاماوةا<لْ،.مامت،«طن إلا فرمتؤ شرأ الجاعق مارق أحد ين ،إنه فيمر، يكرعم شنا 
ومواجدة المارإلا في ))كلها ; وتيه ، الافتراق حدث منها . . كثير. وغيرها 
أنوال:علن با-إماءل؛ الهمود في العلماء اختالف، وتد ، ا'بماءت«رآ، 

•أقوالهم عن العدول يجوز فلا - ع-هم الله رصيا - الصحابة بهم المقصود أن - ١ 
قالوالخماعة نة الأهل المعتبرين المجتهدين العالم أنمة القمود أن _٢ 

والعلمالفقه أهل هم العلم أهل محي الخماعة ير )ونفت — الله رحمه — الترمذي 
والحدث.

يبتدعواولم النمٍا عن الأثار اتبيع علن اجتمعوا الذين اولثلث، ت والقعود 
.الفاصدة( يالأزاء يبدلوا ولم والتغيير بالتحريم 

•صحح رم الذمي، ورا؛نه وصححه والحاكم، الترمذي، روا، ( ١ ) 

(.١٨٤٧)وملم اخرئ، مواضع وني ٣( ٦ " البخاري)٦ رواْ )٣( 
ذردام واض َ منهم الصحابة همديمن عن مروي حديث وعو ( ١ A ٤ )٨ الألباني صححه ( ٤ ) 

.( ٧١ ٤٣)الخاري (رواه )ه همهم. الله رصي وغترعم 
■ط.ثس ( ٣٣٢واحد)T/ راين،ا-بم>ا\،؟'آ(، راكرُازي>أاإآ"آ(، >ا-(رواْابوداود)ا"ا'ه؛(، 

•ى الله رصي _؛ أ;ي 



ببلْءءيت ضهسق فغايا 

حنل،بن وأحمد المارك، كابن ؛ العلماء من جمع عن روي ما هومض وهذا 
القمودونوهم * الحديث أهل • بالحماعة القمود أن وغيرهم، ، والبخاري 

الشهور.التواتر الحديث فيها ورد اش الممورة بالطاتفة 

.الأمور من أمر علن أجمعوا إذا الإسلام أهل جماعة • يالحماعة القمري أن — ٣ 
الفقه.أصول عياء بمصطلح الإ-حملع أهل ت أي 

شرعي.إمام علن اجتمعوا إذا الالم؛ن جماعة ت يالحماعة القمود أن — ٤ 
٠لزومه فالواجبا 

المنةوأهل - الهجحابة اتساع نوحوب ومتلازما: محسحة كلها الأنوال وهذه 
وجبالأمور من أمجر علن الأمة أجمعت إذا أيما وكذلك متلازمان، ، والخماعة 

فيه.مخالفتهم وحرمت به، الأخذ 
ماعليه الحروج وعدم التزامه وجب رعي شام إمعلن اجتمعوا إذا وكذلك 

البواح.يالكفر يات ولم الصلاة يقتم دام 
لمالتي الثوابت من عدد الإسلام دين في ومحاصل ممرر فقد سق، ما صرء وعلن 

تعالن.الله ثاء ما ؤإلن هدا يومنا ؤإلن الرسول عهد مند أحد فيها يختلف 

هغهاتعنده، الوقوف يجب أس علن صوم ' عليها— المجمع — الثوابت وهدم 
وسوالصمات، ماء والأسالر؛ومة في الكمال له موجود، حق، تعالى الله أن أولأ: 

كماله:

الأعلمنهو وعليه سيكون وما كان بما فهوالعالم الكامل، الأزلي علمه — ١ 
فهو• محمد محرّالة الرسالات تعالئ ختم فإذا ■ لهم يملح وما بعبادْ تعالن 
أنبد فلا ثم ومن وغيرها. المائية الاختراعات ونشوء الأحوال يتغير "ًالم تعالن 
ولغيرها.الأزمان لهذه صالحة عباده بها أمر التي شريعته تكون 

أنمثلا— المريعة— ني حاء فإذا سحانهوُالي_لأفلاومأبدآ، نهو— ٢-العدل، 
هوكمالهذا أن إلا أبدآ مومجن ببال يخطر أن يجوز فلا الأدتيقن، حظ مثل للذكر 
،. .والأحكام.المائل بقية وهكذا . ويلم بذللثح ؤيرصن - تعالن الله من العدل 
•مماذج ذكرت ؤإثما ، وصفاته أسمائه بقية وكذا 



ودء#متضيسق فغايا ■■؛ييييي 

خاصعون- وكافرهم حميعآ-مؤمنهم الخلق أن أس: على تقوم الئوابت ثانما: 
القدري.الكوني لندبيرالاله 

همنأمورهم: يدبر الذي وهو أحياهم، الذي وهو حلمهم، الذي نهو 
وطولهمألوانهموأشكالهم، : وكذلك ويموتون. ويحزنون، ومقرون، يهرمون، 

•ب لهم إرادة لا ذللث، كل - إلخ • • • وأعمارهم ونمرهم، 
شريكلا وحلم بعبادته ومنهاجه الخالق، هذا لثريحة حضوعهم تقتضي وهذه 

>ألألهالخلقوالأْر4.ناوتعالن: له، 
•والاصتلراب والحيرة التنانمى نهو ذلك: ني حلل وأي 
ولدمن والرمل نالأنبياء التاريخ: مدار على كمر لم اثي، الإيالوجود من الخاية ثالئأ: 

الإنسان.لهذا الوجود لغاية المحقق الأمر بهذا أرسلوا حميعا محمد. إلئ آدم 
محاضوالإضإلأسونهرالنحالن: قال 

تهالي:لله ص إئما راييادة، اخكم رابمآ؛ 
وهذا، وللرسول. تعالئ لله هو انما الأمور، س أمر كل في الحاكمين أن أي 

أيطرح ح؛ن الخمر حكم مثال؛ للبرلمان. السيادة نجعل فالدعفراطيت؛ بإحماع. 
للأغلية؟والحكم ، بالممويت، النقاش حتم ثم العربثة، الرلانادأت، أحد 

•٥٦؛الأية الداريات، سررة ( ١ ت 



ة=؛^دء٠ية منسق فم،يا 

«مادراوظاضراا

،.الإجماع

ومنها;الثوابت؛ من عددأ ال١صي الأسبؤع ني امتعرصنا الئرابت؛ 
٠وصفاته وآسمّائه ربوبيته في التام الكمال له موجود حق الله أن —١ 

٠القدرى الكوني لتدبيرْ حاصعرن جميعا الخلق أن — ٢ 
•تحالئ، الله همودية • لص تتغير، لم ، الأناني الوجود من الغاية — ٣ 
تعالئ.هولله إثما ، الحكم — ٤ 

'•الثوابت هذه بعض عن الحدث نستكمل واليوم 

يهنهن اياطل يأمحه لا لأنه فهوحق؛ مه ٠، ركل مالي، الله كلام المران *ذا أن خاما: 
خلفه.من رلأ يديه 

الحق فهي ، أونضايا ائل أومأوأحكام اخجار من فيه ورد فما ثم، ومن 
تإنكاره يجوز 

لأننموذلك؛ أو ، »اللأئكة« أو ، ارالحذ« وجود تكر من مثلأ أتي فلا - ١ 
•ثان حق بهم فالإيمان • القرآن في مذكورون هؤلاء 

وإّماءيلإبراهيم كقمة تعالئ؛ الله فصه ها بعض إن يقول: من أويأتي _٢ 
أوتاريخيا. لدينا يثبت حتئ نثبته لا القرآن، نى ورد مما أونحوها الكعبة، وبناء 

حسينطه أمثال اليعض فعل كما بالإسلام، يؤمن لا أوملحد مشرق به يعترف 
الكتابينثرون التلامذة عاد ثم غيه، عدل الذي ، الحاهلي( الشعر كتابه)ني ني 
٧١١^•

جاءفما ثم، ومحن والرملعن: الأساء رعوخام الله، عورسول الرسول. أن سائما: 
•الثانيرآ الصدر في مميله ]سق شك ولا ثابت حق _ عنه صح مما - السنة من به 

نقول'•هتا ولكن 

;؛(ااسة>ا/\//؛؛؛ام.



ءْءءدتسيجيء فمايا بعس 

الإسلام،الله عند الدين أن ت وهي المجرئ، الثوابت من ®ثابتة* يعطننا هذا إن 
.محمد و4 جاء الذي الخاص؛ ممعناْ الإلأم ت والقمري 

وعله؛

ولوحتئ . سماؤية الأصل في كانت ولو الأخرئ، بالأديان اعتراف غلا ( ١ ) 
المادةوأحلصرا ، شل ثي ؤإنه بشر، إنه ت ونالوا اليح عبادة عن أصحابها نخلن 

.ويتبعوا ممحمد. يؤمنوا حتن متهم يقبل فلا - له نريك لا وحده لله 
مراليولا يهودي الأهة هذه س احد م يمع لا يده مصي لقس راوالذي قال.: 

١(اوارأل امعاب س كان إلا به أرملت يالدي يرس ولم ممون ثم 

وهذاالإم—لأم، دين بغير الاعتراف صمتا— — يقتضي الأديان الحوار )٢( 
محمد..برسالة الإيان وهوت يتغير—ألا لا الأي الكبير— الثابت هذا يخالف 

صالي:عله،وله دل ما ال؛وابمت، وس وثامحا: مابما، 

رجالامنهما وبث زوجها منها وحني واحدة ئنس نن حنمكم الذي ربكم ائفرا الناس أيها ا يؤ 
,، ^١٢رالأدحام يه سناءلون الذي الله وامرا وسناء كيرا 

كن١رما؛نويانل ئعوبا وجنلناكم وأنى ذكر نن حلمتاكم إئا الئاس يا؛،^١ ؤ ت تعالن ونوله 
هما:لابم؛إن، حقيقتين علن الأيتان تدلان وهاتان أئماكمهل"'أ،، الله عد أكرمكم 

آنضلد ما انبس يا فال ؤ اولهيدْ. حلقه الذي هوآدم واحل.. البشرية أصل أ_أن 
بخلقيخنتمى فيما )دارؤين( نغلرية دابر ضير وبهذا • بار٤، بجدي حلمتا لما نجد 

.التكرثبم؛زاد التكلف، زاد وكلما . مكلف مكرم، سغلوق، خاصة،فهر ان الإن

تهدرأو الإنسان هذا قمة تعلو الأرض هذه في مائية قمة محاك فالسن، : وعاليه 
تيمته.أحلها محن 

احرئ،حقيقة واحد، الناس أصل أن وص السابقة، الحقيقة علن يبني - ب 
لص

١ت الأية ، النساء صورة )٢(  ٢٤٠ررتمه الإممان. قي مسلم رراْ )١، 
.٧٥الأة: )٤(سورةص، .  ١٣ألآة: )م(مرةالحجرات، 





^دءءيةمنسق مغايا ءت؛!؛ء 

والأرضال1موات نمدت أعواءمم المحي ولوائع ؤ ت يقول إذ ؛ تعالئ الله وصدق 
•، ١ ^١ نزضون ذكرهم م فهم بذكرهم' أتانم بر بهي وض 

وغيرهمومارتي وقرويي وداروين، ماركس، ؛ نغريات جرته الذي ما وانفلروا 
ستادةاافكرالأوربي؟إ

والأنهارالرأة وتحرير ، الربا من الغرب وأخلاق نظريات إليه أدت الذي وما 
السيامة؟!وأخلامات الأخلاقي، 

الغرببدممقراحلية معجبا كان عمل، مثقال أدنن عنده من إن ت ول أنؤإيي 
وموازينهالغرب مقاييس ويسمع يشاهد وهو به يتعلق أن يكن لا وليبراليته وحريته، 
السوسةفي الأيام هذه يجرى ما ذلك علن مثال وأثرب والأخلأنية، الدولية 

تهناك المسلمثن وماسي والهرسلن 

فيالعار هذا عن تخلوا أنهم يعتي ولا الزمن، هذا ني الغرب علن عار من - ١ 
يومءنالأيام■

المعتدينالصرُب خرب عن يتحديون صاروا هناك، الملمون نوي لما يم — ٢ 
الله—علنبعد — ؤيعنمدون ينوون، أخذوا المسلمن لأن ؟ لماذا لام. الؤإحلأل 

•هم أنف
إا ا ونعي؟ نعقل فهل • للصرب عيالهم من هواشد والله لما، عيارهم - ٣ 

.٧١ت الأيت المؤمنون، ورة حم١ 



ضيجيتتغاما 

منهجا0ففىاضدةلاآ

٠اتهجاسرفة

ا.ااثل

المالح؛اللف منهج قي التلقي مصادر عن — سق فيما — تحدثنا 
'عن وتحدثنا 

الكرم.القرآن )١( 
المرة.السنة )٢( 

واكمرات.الثوابت وقضية الإجماع. )٣( 
ألاجميعا، الأم مناهج في الكبار القضايا من قضية عن اليوم ونتحدث — ٢ 

أوأنهالملقي؟ ممادر من هوممدر وهل المعرفة، باب فى ودوره العقل ؛ وهي، 
هدهعالخوا حينما والخماعة نة الأهل منهج تميز وهل له؟ دور ولا تماما، ملغي، 

المهمة؟القضية 

أعرضأن أحب — المسألة هدْ قي الصالح لف المنهاج عن س الحديث، وقبل — ٣ 
تالأن بها عر وهي، ندمما، الإسلامية الأمة بها مريت، تاؤيخية، حلقية 

وأثره، إلئحديثآ ب والأوروبي - نديما - اليوناني الفكر انتقال، ألأوهى؛ 
جميعمنه تقيد تأن وممكن نافع هو ما بض الفر3، ممكن وهل مناهجهم وعلن عليهم 

أصولهعن يتفلثه لا أوأدبي اجتماعي أو عقدي ذكر هو محا وبين - سواء حد علن الأم 
وجذوره.

JJ ،^ والمكرالعمدة م وأثرها )الترجمة ت بعنوان القضية لهذه سنعرض
والخيارة(.

'ا/«ا/إاإ\م.الخسة>ا



^؛٠٠٥٠ضمبيت فما؛!ا ؛=؛ 

ل:صرض : •مد،ة أولأ: 

إلنانتهئ القضية هذ0 من ا،لونف نإن متانية. دراسة الوصؤع دراسة أىية _١ 
رأيهن؛

والخمارةالإمحلامير الفكر لفحت ا وأنهالحركة، لهذه ومعغلم أ-مادح 
تنتقيه,كانت، يا الإسلامية 

•ماز صلال، ترجم ما كل أن يرئ ونادح — ب 
•بالترجمة يتعلق فيما كبيرتين —تاريخه في — الإسلامي العالم مر — ٢ 

•دانماس الأموي اسرتن زمن ترجمة من وبح ما إحداما؛ 
والغزوالأستممار إبان ، الحديث، العصر في ترجمة محن وير ما • اية واك

.هداوكا ؤإلن الإسلامي، للعالم الأوروبي 
ب؛نالإسلامية الأمة وصع ؤ اختلافالسامة_يلحذل للفقرة ية بالن— ولكن — ٣ 

أمور:عدة خلال من المرق ويفلهر الحاكن، ننالث، 

الثانيةوفي نوتة. ءز.زة كانت الأولن الحالة في الإسلامية الأمة أن أحدمما: 
٠مقهورة صعقة لكنت 

صاحبةوهي مريدة، كانت، الأولن ألحالة في الإّلامية الأمة أن ائي; الن
.الإرادةضعيفة كانت، الثانية الحالة وفي الترجمة. أرادت التي فهي الاختيار، 

امكنلدواةنمذكلماشر-الأون، الحالة ني الفكرايرحم أن اكالث،: 
الترجمةونتج قائما يزل لم والحضارات الدول وتاللثؤ ا،لسالمين بين الصرلع كان ؤإن 

واقعاوتنلهر بل عنه، وتداي نحميه قوية دول الفكر لدلل؛، ماز الثانية: الحالة أما . - 
به.والاعتزاز ونثره تبنيه فى كدول، لها عمليآ 

الحالةمن موضوعاته في أثمل كان الثانية، الحالة في الترحم الفكر أن ت الرابع 
الأولن•

تأهمها الرحاكن، بين التقاء نقاط هناك أن إلا — الفروق هده وهع — ٤ 
الإسلامجدأش مرأغرييأ با_كان الفكرا،كرحم_فىلك أن لأول: ا٠ 





^ءء^ءعءءءحجةنآبمْنمديق يا فظ === 

.الوثنيون الفرس يفعله كان مما الخندق حفر فى الرسول استفاد — ١ 

لمإذا الكتاب يقرؤون لا الملوك إن ت له قيل لما رسائلمه به يختم حاتما له وصع _ ٢ 
يختم.

متعارضاذلك يكن ولم إلخ. . . الدواوين. — عنه الله رضي عمر— ودون — ٣ 
الأول.الأمر مع 

نيذكر حلرون ابن أن وهو — صح إن — عملي موثق يجل أن ممكن - ٤ 
تفقال المقدمة، 

إلنوقاص أبي بن سعد كب كشره، كتا فتها وجدوا فارس، أرض فتحت ارولما 
إليهفكتب . للسسلبن ونقالها شالها فى يستأذنه س عنهما الله رصي . الخطاُب بن عمر 
اللههدانا فقد هدئ فيها ما يكن فإن ، الماء فى اطرحوها أن I » عنه الله رصي ._ عمر 

وذهبت، النار في أو الماء في فعلرحوها . الله كنانا فقد صلألأ يكن ؤإن ، منه بأهدئ 
ضاكرسأنصلإونا«لا/

تالترجمة؟ بدأت عتى  ٠٠٠

ّالعباسية( الانولة زس )إنه المشهور■- القول أ— 

ابنهبجهود - معاؤية بن يزيد زس خامة أمية- بمي زس بدأ أنه واكحيح - ب 
حالد؛نيزيد•

الترجمأتلظهور الأسباب اعم  ٠٠٠
سابقاكان ظهورها أن العلوم وس ٠ الإسلامية الفرق ونشاة الفرق ظهور - أ 
٠اليونانية قة القل; الفرق نشوء أساب من أن ؤيلحفل- الترجمة. حركة بدأ علن 

فيأن أدركوا إنهم حيث كالحتزلة، العقلي؛ النهج الفرق يعص انتهاج — ب 
الترجمة.علن فحرصوا منهجهم يدعم ما اليونانية القلقة 

كانواالدثن - لمرا يلم أو أسلموا ممن - الفئات يعص مع البائر ح-الاحتكاك 
بلغاتها.الأفآكار تلك علن الإسلامي الفتح قبل ثقافتهم بموا قد 

؛٤ ٧ )٩ حالالرن ان قدمة م٠ 



يرsد٠ءي٠ منمجيْ فغايا جتبمع!ءء!ءء^!ء^^^^ءء؛ءءء^^^ءء 

. JbJL؛^،>حب هد— ربمهجه. التمكLلإلحم د—صعق 

إذاخاصة فيها- تاسة علومأ هناك أن العبص ظن وأهمها; باب الأمو_وأحر 
والفلك.والريانحيات كالطب ؛ البحثة العلوم ذكرت 

رجمت:الي الوضوعات أعم  ٠٠٠
والطب.كاصء البحة؛ الملوم لبعض الخرجمة كانت البداية أ_في 

إلئدخلت الأوائل علوم إن  ٠١ت ( اكئق صون كتابه) قي السيوطي يقول 
تنتهرولم فيهم تكشر لم لكنها الأعاجم، بلاد فتحوا الأول،؛ا القرن في السلمين 

ا.نيها؛ار الخوصى من عنعون اللف كان لما بينهم 
..( ٠٨٥بالترجمة)ت اهتم من أشهر معاؤية، بن وحالي ثو 
هذاأن ت والحقيقة بالترجمة. أمر أيضا المزيزأنه عبد بن عمر عن يذكر ؛و 
فإذاالهلب. في كتاب بترجمة خاص عنه، ورد ما إن ثم علمي. تحقيق إلن يحتاج 
هذامن الاستفادة باب هومن بل • العزيز بن عمر منهج مع يتعارض لا فانه صح، 
الب،حثا.انملمي المجال 

لمأته ويلحذل النجوم، بعلم اهتم ٠ ه(  ١٥٨— ١٣٦)التصور جعفر أيو — ب 
بعضترجم أيضا أنه الكتب بعض نقلت والعلب، والهدمة النجوم كتب إلا يترجم 
لأرمعلوطاليس.التعلقية الكب 

•الترجمة في الخهلير البرامكة ودور ت ه( ١  ٩٣- ١ ^١ الرشيد)٠ ج_ 

المتزلة.ودور ، الترجمة في مرحلة أحهلر ; د-الآمون 

صالمف مع لم كبير: مزال اكرجمة: على ثريت التي الخيرة الأثار أهم 
باختصار.والحراب ، والفلقة؟ النهلق في الخوض 

بالدينعلانة له وأدبي هوفكرى ما وبئن بحث، هوعلمي ما بين الخلعل — ١ 
والسلوك.والخلق 

)ا(صونالطق)آا(.



-،؛٢٥٥سسق فْايا —

علنيتطاولون وصاروا — والعتزلة كالخهمية — الملع رووس شوكة نويت — ٢ 
السالم؛ن.عموم 

ثانإنحعاف ت عليه وترتب يالملمة. والتصوف الكلام، عالم التصاق — ٣ 
.العميدة[ ني به يحتج لا الاحاد ]حبر ، ظنية[ ]دلالة النبوة 

فيحنتن المسالمين، من لكثير الفكرية المناهج عالئ اليوناني المتهلق استحواذ — ٤ 
.اليونانية نة للفلمامتداد هي الش الحديثة القلقة هلهور ْع الحديث، العصر 
)أصولوهو المملمن عند منهجي فى أهم في الكلام وعلم المغلق لحول - ٥ 
.الفقه( 

ايرم:الرجولة اكرجمت أمام إلى ا؛لدمها الأيراحات أهم 

•وتقويمها حقيقتها ت الإسلامية العصور في الترجمة حول مادة وصع — ١ 
.حداكثيرة المائة هده ومصادر 

؛؟ الترجمة م نيقدمه أن ممكن الذي الحديد هو ما — ٢ 

الدكتورتخصص ذكون لا وأن . منتقاة تكون أن يجب التخمصة، المناهج — أ 
>المائة تلك لتهج المحدد هو ما لمادة المدرسي 

٠للترجمة المتحصصة العلمية المائة بين نحمع للترجمة وقواعد أسن وصع _ ب 
لديتىمصادمة نصرص علن المقررات تحتوي لا بحيث لها. الإسلامية الأسس وبين 

وشريعتنه.عقيدته في الإسلامي 

تبدأ- المدئ ولوبعيدة - حملة هناك وهل دائمآ؟ الغرب علن عالة سقن هل ج_ 
•الهم؟ الشم هدا في ستقلا ممسارآجديدآ 

سق:لما وخلاصة مالحوظات 

موقفاتتخذ لم فلم الترجمة، عهد في قوية كانت الإسلامية الدولة إن أولأ; 
بحيث؛ناقدأ 

المقيدة.المحتة العلوم وتترجم أ_تاحذ 



ًتءودءءيْ ضيبية ،لغايا 

.الاحرئ قية الملالعلوم تناقش أو وترقص — ب 

تزدهرلم لم هر! هنا والوال والمنطق مة الفالكب ترحم ما أحعلر من ت ثانيا 
العبامي؟المأمون عهد ني إلا القلقة ترجمة 

المأمونعهد في أنماء الإغريقي النفوذ وصل لقد )حقا I يرهام العزيز عبد يقول 
أحكامالدينية،ع التموص ياتفاق تقول الم، المعتزلة طائفة يتمر المأمون ان ك، 

هدمتؤيد أدلة يجد أن وحاول الفكري، التحرر يدعوإلئ لدلك وكان العقل، 
جمحعلمن الة المهدْ توك اموند الإغريقية، الفلسفية الرا-ءع في النظرية 

ال■' له يقول منامه أرصعلوفي رأئ وانه يها، يحلم كان إنه ت ليقال حنن مشاعرها 
•والعقل(لا، الدين بين حقيقي يجودحلاف 

:١١٢رشدا-إلملي)حرئاكرجمة، :١(عن 



ودمويتمست فغايا 

١٢ فىالسلف منهج 

مصدر؟المل مل ٢. 

 U الفل؟م

وهذه— وتعريفه نحديايه في وغيرهم والمتكاا٠ين الفلاسفة عند الأنوال تباينت لقد 
الغيبية.الخماتق إلئ للوصول يكْيا لا لرحدْ العمل أن بيان درجات أولير 

الميممةالملمة ني كبير وهوخلاف — حلاقهم في الخوض بمدد تا ول
يثمليْللق حين العقل، إن •' نقول ولكن • تناهضها أسباب أهم من وهو والحديثة، 

أمرر:ثلاثة 

وعليهاالحيوان، عن بها فتميز الإنسان، في الله أوجدها التي الغريزة أحدها؛ 
القلم.عنه رغ، الذي المجنون فهو فقدها ومن * التكليف مناحل 

درجتينعلن وهده المكتبة العلوم ت الثاني 
،الخزء من أكبر الكل أن كمعرفة ؛ العقلاء جمح عليها يتفق • ضرورية علوم — أ 

.وهكذا . ..الخمسة.من أكثر العثرة وأن 

الأستد.لأليةوالمناهج التنجارب خلال من الإنسان عليها يحمل نظرية علوم — ب 
٠فيها يختلفون وقد الناس، فيها يتفاوت هذه وء 

وهذاالعلم، مموجب العمل أي ، السليم العقل لوجود العملية التيجة ت الثالث 
بهم.تأثر ومن قة القلأمحاحلين يغفله ما كثيرا الحانب 

تحقم واحد الله أن علم ؤإدا عمل، علم إذا الذي هو الصادق، فالمؤمن 
أنعلم ؤإذا • له شريك لا وحده الله فعبد العلم، هذا ممقتض عمل وحده، للعبادة 

•• • أمورم جمح في ه الرسول وناح ذلك ممقتض عمل الله، رسول محمدأ 
٠وهكذا 

سعقله إليه هداه ما مموجب يعمل لم ومن وثمرته، العقل فائدة هي وهذه 
•ذلك من أمثلة إلئ وتعالوا ٠ له عقل فلا الصحيح، المنهج خلال 



■!؛=؛لْءءيء ضيبي؛ فغايا ت؛بم^تءعءءءءعء^ء^ءءءءء^■ 

ممن•مرمم ليسرهم بل - أشهم يسرون ه الني زمن في المشركون لكن أ- 
ولكهم-. . . وشجاعة وفكر راى ولكنراأصحاب الرحال، عقلاء من حولهم-، 

علنيفوا بل ، اتبعوْ ولا به آمنوا ما — حقا ه الله رسول محمدأ بآن علمهم مع 
يوصلهملم إذا به يوصفون كانوا الذي هذا عقل فأي • ماتوا حتن وعنادهم كفرهم 

.الشامت يوم الله ءذاب٠ من والنجاة الأمور بدهيالتا إلئ 
لو*ىوقالوا ؤ ت - القيامة يوم المار لي ومم - يهولون الذين مم المشركون وهؤلاء 

.٢١١^الحمم أنمحاب م كا U شل أو مع ن
ويتقبلوأصحابه نومه يعنلمه الأيام؛ هذ0 ني هؤلاء أشباه من الواحد ونحي 
هتبيغفي وعنه ه إلينزحن الدح وكالمالتا المطارااتا، في ويويع بالذبائح 

تحده:ذلك و»ع خذا،ضوفيمزاناممرمنأءقلارجال، . . وحضوره. 
رلابملمي.

منمحده يكن لم إن ، وحملتهاوالثريعة بالدين ه مجالفي يتهنئ - ٢ 
الرجل؟اهذا به بمدح الذي هذا عقل فأي ذلك، علئ مات ورمما عنده. ما الزندقة 
أهلمن أو — والصن اليابان كأهل — الوثتين من — الكفار مدحنا ما وكثيرأ بل — ج 
فيالعلمي كقدمهم تفلرأ ، عقولهم مدحنا ما كشرآ — والمهسارى اليهود من — الكتايتج 
وعلمالأسرة، وأمور والأتتماد كالئامة _؛ المكنولوحي التقدم غير أمور— 

وغيرها.المفس، 

لمثم ومن • الدنيا الحياة حدود عقولهم تتعد لم هؤلاء أن في ذكرنا هل ولكن؛ 
تتعالن نال كما نمالئ الله ميزان في فهم أحلها، من حلقوا المي الغاية يحققوا 

آله) ؛ولبك ١^؛ عم بل 'كالأسام ولبك أؤ 
المقنية،العلبة تحاربهم من يستفاد لا بأنه نقول لا أننا بيان عن غنن في وأفلني 

L.Jوالكفر الإممان ئفية وهي ألا كلها. الدنيا من أكبر تمري قضية عن أتكلم وممي 

اللهوحد من العائل إثما *مه، . - نصرانيا؛العقل وصفح وند - لرحل نيل 

١٧٩الآة: )'اآ(ّوروالآماف،. ١٠الآة: (ّورةالاواك،



^ءءعءءءءءء^ءء^ءء^ءحجوآبملدءءي٠ سست زذْاما ء^ء 

وىلج\تؤ

الانحاهاتمن عدد في وتقلب - متنكرألدينه — شبابه في عايش رحل من وكم - د 
دهرآيخرواستمر —، نحرينة أوثورية — نومته أوناصرية أويعثثة، شيوعية — الفكرية 

لسدراؤص أنهم علن والهلماجة الامتقامة أهل وينفلرإلن التدينتن، ومن الدين من 
هذاعاش ولما ، نهار ليل الوسوسة تآكلهم بل ، استمرار ولا فكر ولا عقل عندهم 
تمجرة نحارب علها مرت ، دهرآ — الخال هده علن ~ الشاُب 

الدينوأصحابه الخاصة، لصالحه إلا يعمل لا والغربي، الشرقي مكره فالغرب 
وكلغيرها. أو - أووظمة مادية - الخاصة مصالحهم علئ التفوا ، بهم يقتدئ كان 

الظلام.في فرصة يضيع أن يريد لا واحد 
الواقعوطحن الفكر مثالة الحسرة وفتلته الأمور، هده عايش لما أنول! 

—عاد ولما العالين، رب لله المجدوالصلاة إلئ العودة في إلا الجاة يجد لم المؤلم. 
حقا.فعلاهوالخاقل كان - وإياْ الك ثبتا 

مننجربة عاش لرجل يبة نمة رمي ت الحارث بن سميان أبي ه-قمة 
تأمور بعدة نحربته نميزت الثخمى وهدا هدهالتجارب، 

الأدنين.أنربائه أحد ب—أنه • الله رّّول عاصر ممن أنه — أ 

الرضاعة.من ه الله لرسول أخ إنه ج_بل 

فييعيش ولن وضياع، صلال فترة عاش من كل به ليعتبر الثال هذا وأسوق 
منهاجوعن ، الله دين علن الثبات أن يعلم حتن ومرمة مؤمن ولكل بل حيرة، 

النفي.والاطمثنان للاستمرار الوحيد السيل هو المالح، لف، ال
واحوالقرشي عبدالطالب بن الحارث بن أبوسفيان إنه الرحل هوهذافمن 

منوكان أمية. بن حرب بن منيان أبي وهوغير ، الرضاعة[ من ه الله رسول 
•الله.أ رسول شهون الدين 

*الدعرة هده أعداء ألد من . بدعوته الله رسول صانع لما _ سفيان أبو كان 
فيالقدرات هذه فاستخدم شاعرآمطيوعا كان إنه بل لها. الحاربين أثرسر ومن 

خاصة.ه الله ورسول الإسلام حرب 



—منيبيْ فغايا ^^؛بمءء؛عءءءءءء^محت؛س؛؛ء!ءءع■ 

ومنها!المشهورة، نصساوتم ني ثابت ين حسان ارسول شاعر عناه الذي وهو 
اءالخفمح د ك*غيلأ عم سفيان ا أبألا 

زاءالخذاك م الله وعد ص4 فأجستت محمدأ مجون 
يل~ القرشي الهاشمي وص — الإمحلأم علن حربآ الحالة هذه علن عاش ومد 

منعددا والانحراف الض؛اع حياة فكانت . — الرضاعة من هؤ الله رمحول واحر 
الحال؟هذه علن استمر فهل السنين، 

.رحت مما الدنيا ف صانت . مكة إلئ القح عام ه الل رسول أمل ئا 
رمولإلن يذهب أن إلا له مخرجا يجد ملم شديدين، ونحيق وغربة بوحشة وأحس 

له؟جرئ فماذا الإسلام. في الدخول ويعلن العفو منه ويطالب الله 

فأرادالفتح عام الله. رسول م ت فال - عنهما الله رصي - هماس ابن روئ - ١ 
سلمةآم فكلمته ، والمدينة مكة ي\ن مرصع في عاليه الدخول الحارث ين سفيان أبو 

علمفلما ، ءرءني« وعك عم ابن إنه ب، لي حاجة رالأ ه; الله رسول فقال فيه، 
رسوللي لتأذنن والله •' نال — صغير له ابن مع وكان — بذلك الحارث بن ابوسفيان 

وجوعا،عطشا ممون حتن الأرض في لندهى نم هدا، ابني بيد لآحد0 أو ه الله 
له.اله.أذن رسول يدلك أخبر فلما 

إيتت - همه الله -رصي طاب أبي بن علي له نال عليه، الدخول أراد ولما - ٢ 
اللهأفرك لقد نالنه ؤ ; اللام عليه يوسف إخوة قال ما له فقل وجهه نل من الله رسول 

لهقال فلما منه. قولا أحن أحد يكون أن يرض لا فانه ، ١ ^١ وذاءلث؛ن كثا وإن علينا 
ألحملنر لكم الله ينبر انوم عنيكم قريب لا ؤ ه: الله ول رّال قذلك. 

له«وا؛نف:وكالت إسلامه، وحن منه ونل فأملم 
•حدن يرم الله رسول ْع نتوا الدين القلائل من فهو - أ 

خلفايكون أن أرحر ت ونال بالخنة، له ومهد يحبه الله رسول كان — ب 
٠لحمزة 

٠الله لرسول فمال ، نجربته سطر إنه ثم ج— 
•٩٢•الأية يرمق، محورة ( ٢ ) . ٩١؛لأيه ا يرّق، صورة ( ١ ) 



حصيهود فف^ءايا 
*حمدختل اللات خل لتف ة رايأحمل يرم إلي نمرك 

فاسىأهوى من أوالي فهذا ه ليلأظالم يران ا-يلكالدلج 
طردكل طردت س اممه إلى ي شئدِغٍر أتالي 

قالهمما وكان . كشرأ ويكاْ رثاه ، الاعلن الرفيق الئ الله.ؤ رسول انتقل ولما - د 
له؛قصيدة من 

يزوللا يلي ات مأرقت 
فيماوذاك الكساء فأسدني 

وجلت•مستنا عظست لم^و 

اراهعمما أرضتا وأضحت 

افينواكزيل الوحم فقدنا 

؛^١،•• •••••

ولطفه المية أخي وليل 
لهيبه الملمون أصيب 

ولالرممض قد قيل عشية 

ملجوالها بما تكاد 

لجرايوبمدد به يروح 

٠

لأينحجر'اا-\،_س.رالإْاة ، ٢ • ٢ / البلاء\ سبرأيلام الحارث: نيان اي قصة أظرفى ;١( 



MKر3ءوية سسة سايا 

،١ ال،تيدةل فى ايطف منهاج 

السل؟يكون أين ٢- 

هووهل ، الإنسان حم من الخل مكان حول والنانثة البحث يجرى ما كثترآ 
؟الصدر في الذي القلب أم 

العقلمحل إن ت الأطباء-مولون غالب وبالاصح - والأطباء - أ-فالفلامنة 
ولداظلإنسانان. الإنحم في الدم لضخ آلة إلا هو نما القالب واق فقط. الدماغ 

ويقولونحوها، الألأت ممساعدة يتبقى القالب ولوكان حتئ  ٤١٠٠٧١ممون متتا يعتبر 
والحناJالت.الأحناف ويعص العتزلة القول بهذا 

كثيروموفول — الحنابلة ويعفى والشافعية محن العلماء من كثتر وفال — ب 
إن; وقالواالقلبا. ت هو الخل محل إن ؛ - الأمحلباء يعفى ووافقهم الغرين- من 
والسنةالكتاب في الوارد هو هدا 

وماثع أم أو فف لن كان لمن لذكرئ ذلك م إن ؤ ت تعالن نوله المران؛ من ف— 
ب4م'

سمنونأزآذان  ١٠يظون؛قوب لهز فكون في هسءروا أفلم ؤ : تعالي، ونوله 
•بهاه ينلون قلوب ؤ I فقال للقالوب والعقل للأذان السماع جعل حيث . ، ^١١٣بها 

•، برأ٤ النيرين *ن لنكرف فلملث ض * الأمن الروح به نزل ؤ تعالن؛ وتوله 
•المدويب<رْ، م الم الملوب ننمى ولكن الأنمار ننس لا ذئها ؤ تعالئ: وقوله 
فيالقلوب أن وأوضح القلوب، إلن العمن نب نحديدأ المسالة زاد حيد 

المدور.

ومحبمهطمحن واخرام ين الحلال ؛؛إن '• الصحح ه الله رسول حديث الما: ومن — ٢ 
إذامغل الحد ر ؤإن »الأ آحر0; وفي I اياس... من كغر بمعمها لا مشبهات أمور 

l))ا(ا.إسة1/اا/،اأا،و.  ،،3،j_(T:>؟؛VU.
.١  ٩٤، ١  ٩٣الأتان: ، الشراء مررة )٤( . ٤ ٦ الأيت: الخج، سورة )٣( 
.٤٦الأية!الحج، صررة )٥( 



يقودعه منيصت ،ذغ1دا 

اهالب(ر١(رم ألا كله، ابد فد فدت ؤإذا كله، ابد صلح صلحت 

سأرهم، ويمضها أرمة ءالهلوب أحمد: الإمام رواه الذتم، الله. رسول دث حو 
بمض*أآ

تالدعاء وحدث ، _أُآ، صحيحة نمة وهي، - ه محيره ثق حديث ذلك ومن 
دهك«)،/على قلم لت، القلوب، طب رايا 

هتها...<الْ،،صهل ثاب فإن سرداء، لكنة قلد م لكت، انمي اذيج، ررإذا وحدث: 
كير.ومرعا عودأّ..ا(را"،... عريا كالخمير القلوب على القمح، ررمرض وحديث،: 

أحب• - جابؤ هم، منهما كل أصاب حيث - القولن هدين عبي، أعلق أن وتل 
ض:ما ق أن 

بيدهاباناآدم الله ولذاحلؤ، الخلونات، من غيره عن متميز كائن الإنسان أن — ١ 
.الخلوهات،من بغرم حملة الإنسان هدا نقيي أن الخطأ ومن روحه، محن مه ونفخ 

الخير، J،jالفارق أنها من البعص يفهمه  ١٠تتعدئ الإنسان همر التير الروح أن - ٢ 
ثل.التليف أونبض القس أنها عبير تفهم بحبثح ، والميت، 

ولهذاّ ممترأ نحهلمه ولكن، وحوله نعلم عجبجإ علوي نوراني، أمر ازوح ؤإثما 
إلأالعلم نن أدتينم وما دبي أمر من الروح م الروح عن ويسألونك ؤ ت اض، تعالله ال ق

هللأب<رَااّ

ويعدالحياء وهم، والنوم، اليقظة همر عديدة، أحوال له باJانن الروح هذه وتعلن، 
معلقة،قناديل همر الحنة همر الو_^، أرواح أن الصحيح الخبر همر حاء ولذا الموت. 

.مماكاوشاء«را'، وم مح اية خضرهم، حوامطرطم التهداءنؤ أرواح و»أن 

•عنهما الله رصي، شتر النعماذبن حدث من (، ١٠٩٩لم)وم(، ٠٢اوأخارؤا)رواه )١( 
.( ١٧٢)آ/ احد رواءالإدم )٢( 
٠عنه الله رصي، آنس حدث منؤ ( ٢٨٨، ١٤٩، ١٢١)ّآ/ احد الإمام روا• صحح حديث، )٣( 
•عنهما الله عمرورصي بن الله عبد حديثه مز ( ٢٦٥٤لم)مرواه )٤( 

)ه(روا،امحكم)ا/ْ(.
٠ْ•؛( •٣، ٨٦/٥راحد)(، ١٤٤الم))٦(روا٠ْ

.■٣( ٠ ١ واكرءدو،)ا (، ١٨٨٧)سلم روا، )٨( . AOألآة; الإسراء، مرر؛ )٧( 



ءلدء٠ي٠ منميية فغايا 

9'ْم ' » ' -٠  ربهمممد أحياء يل آمواظ اش سل م فطرا الذين بن نحولا ؤ تعالن; الله قال ولذا 
^١١ير'ذمن 

القلب؟علانها وا الخد؟ من الروح هذْ موقع سا كذلك، الأم كان ؤإذا 
غيرهما؟أو أو 

تبغيره ولعلاقته ه نفلداخل ية بالنعديدة أحوال له ان الإنوهذا — ٣ 
أوالإرادة، أو ، التفكير أو ، المحبة أو الفرح، أو الخوف، أو الحزن، قحالات، 

هنففي بأثرها ؤبمص إنس—ان، كل بها ممر حالات، هي غيرها، أو الاحترام، 
القواد.له بملٍر امح؛ن عد فالخب قلبه، هو حسده من معها يتعامل ما وأقوئ وجسده، 

•هءأ٢، • • • الرغب كمدوا ائس فثوب >و 'القي ؤ... الكافرين; عن يقول والله 
مدةعنها غاب، الذين ابنها تقبل تحتن المطر، في كالعمفور يمير الأم وقلبا 

.وهكذا. . طويلة. 

ذكيمن فكم • فقْل العقلي بالذكاء ترتيهل لا وشهامتهم الرحال قوة نحد أنالث، _٤ 
منفكم • وعكساّ • الناس أحين( من القواد صعيف، نحده — ذكائه في الثل به فرب ي— 

.والخكاء العقل وهومتوسهل الخأثى، ثابت، القلب، قوى أشجذع 
ذلكومع الرجال، عقلاء محن يعتبرون لأناس أمحثالة سبق فيما ذكرنا وقد — ٥ 

تياركلله العبودية تحقيق وهو; وأسهلها الأمور عل ابعلن دلهم لم فعقولهم 
•أجلها من حلقوا التي وتعالن 

الخقل:لوضع بالمة هول سق  ١٠ضوء وعلى 

ومبدأ، والننلر الفكر نمدأ جميعا، والدملغ ب، تعلق؛القلله العقل إن 
الاختياريوانممل والعلم العمل، يه ؤيراد العلم به يراد والعقل القلب،، الإرادة 

نموربعد إلا مربدآ يكون لا المريد لكن ، القلب، في الإرادة وأصل الإرادة، أصله 
الدملغ.في الراد 

١"^■^في كما هوالقلب والهداية، الإرادة به نتعلق الذي الأعضاء يد ف

. ١٢الأة: )آ(ّورةالآظل، .  ١٦٩!لأة; :ا(سررةألءمران، 



يدودعو مندسة فغ1ي1 

تصالحالأمر وملاح ، الدن أمير فهو ، ء . . ميغة. ابد في ؤإن ررألأ ت _ابق الس_
.، در١ تقائه ومالرعية، 

الذي— والعالم والطر الفكر له يحصل من الناس في يوجد فقد ، ذلاكا وعلير 
.القالب محله الذي الهداية لعقل فاقد الدماغ_ولكنه محاله 

العقلأن وهو ألا ، حياتنا في الدروس أهم من درمحا ذلك من وناحل ( ١ ) 
.والثرع الوحي بنور استقاء إذا إلا ؤإمحعاد هداية مصدر يكون أن ممكن لا لوحدْ 
ضنكامعيشة له فان ذكري عن أعرض ومن ؤ ت تعالي؛ الله قاله ، فتها ثك لا حقيقة وهذه 

.، ٢ ؛<ل أعمى القياٌة يوم ونحشره 
فيمظه كمن الناس في به يمشي ئورا له وجعتا فأنتا٠ محا كان أومن ؤ تعاض: وقال 

. ٢٣ينمتون^^كانوا للك١iرينما زين كيلك يسبحارجٍننها ت ١١٠لظال
الوحيبإلا يكون لا القلوب ونور القلوب، بنور إلا نكرن لا الحقة فالحياة 

•الرمل به جاء ما واتبلع 
ثقستا؟ومتى الشرية معدن *تى ت العلويل الثرية تاريخ إض ننغلر وحينما )٢( 

اللهصض الله عبد ين محمد حاتمهم رأسهم وعض — الأنبياء قلل في محعدت 
.عنذللث،تخلت لما وشقيت أجمعن، عليهم 

هلت وحده العقل عض اعتمدوا الذين لأولئك نماذج لكم أصرب ودعوني 
السعادة؟إض بهم أدئ وهل ؟ يطلبون الخي الحقيقة إض أوصلهم 
هوالذي أفلاطون وأستاذ الشهير اليوناني وااطببّ_، الفيلسوف مقراط هذا ؛؛؛ه 

منهاجوعن، الله عن بعيدأ الفلسفية رحلته في سمرامحل نال ماذا لأرمحهلو، أستاذ 
الأنبياء؟

اأعرفرالا المتهور، كلمته يقول أن إض العقلة ومعارفه علومه به انتهت لقد 
٠٠ ٠ • سقراط يا فلسفتك نهاية هدا سيثآ؛ا، أعرف لا هوأنتي، واحد سيء yئ 

حاء0حي، جن الفي م الشرب حيثا الانتحار إنه سقراط نهاية هي وما 
.١ ٢ ٤ الأة: ض، سورة )٢( . ٣ ٠ ٤ . ٣ • ٣ ه/ اكاوتى سرع : انظر )١( 

. ١٢٢الآة; )*آ(,ررةالأنم1م،



تتء^ ٢٠٠سدسق فمايا 

,بالون عليه حكم ند أته الخير 

إنهت ينال — الشهيرة اليونانية والفالسفة اليوناني الطق صاحب أرسطو— هذا و٠ 
.صده الأمور نحول بسبب الم بشرب انتحر 

لأمت م ١ ٩ ٠ ٣ همام توفي الذي المشهور~ المييوف — مبتسر هربرت هذا و٠ 
حيلوقد • الحياة سعادة وتفويت^ الأدبية للثهرة سعيه سخافة صلن أيامه آحر في نفسه 

٠إنتاجه وعبث جهودْ صي؛ع ٠ إليه 
-م ١ ٩ ٠ ٠ عام توفي الذي المشهور الفليسرف ٠ نيتشه فردريلث هذا وه 

الحنون.إلن حياته انتهت لقد ، حياته إليه أنتهت ما أتدرون 

•الوحي عن أعرض ش وأمثله ملامح هذْ 
ومسطرةمعروفة وشكهم حيرتهم فقمص ومتكالموهم الإسلام نة فلامأما 

كلامتلك أحوالهم يان في تيمية ابن الإسلام ولشخ مترجموهم، ذكرها الكتب في 
كته.من كثير في طويل 

٠٠٠



ل٠ءءيةضيصت فغايا ؛يعء 

،حمايقاصهجناباضب١١
رفْنله;اام-ماو -زقٍقان ه يانه — أ 

فمال:سار على الم. رديف رركنت •' عنه الله رصي جل بن معاذ حديث — ١ 
قال:أعلم. ررموك الله قلت: الله؟ المادض المادوماحق على الله هاحق ياهماذأتدري 

منبمذب لا أن الله على الماد وحق شأ، يه يشركوا ولا يملؤه أن الياد على الله حق فإن 
.ذثكلوا«رآ< لايغرهم قال: أفلاأبشرالناس؟ ا الله رمول يا كلت: شئآ. به يشرك لا 

وممالأس لهم بمْلنمأو*س ؛كانهم ينسوا ولم الذ!نآم؛وا ؤ ت الن تعال ن— ٢ 
نهدونمح)م

أنشهد ارس ت الله رسول تال تال؛ عنه الله رصي الصامت بن عبادة عن — ٣ 
ورسولهالله عبد مسى وأن ورسوله، عجل، *حمدا وأن ، له شريك لا وجده الله إلا إله لا 

صكان ما على ا-بمل الله أدخله حق. واكار حق والجا هته. وروح مم إلى ألقاها وكلمته 
انمل«ر؛،.

مرءألأأبثكم : ق١لرسولالأهه الكبار. بأكبر أخركم ألا حدث - ٤ 
وكانوجلس الوالدين. وعقوق يالله، الإشراك قال: الاه! رمول يا بلى : قالوا ؟ الكاتر)ثلاثأ( 

أنأراد ا فلم. ٢٠١((مكن لمه مما حض يكررئ زال  ١٠٠قال: الزور. وقول ألا قال: هتكتا 
لعظيمإلا ذلك وما الإشراك، مندهتها في وذكر صدرها، الكبائر أكبر من يحذر 
•به أتن من عاتبة وسوء ، حهلرْ 

بهيشرك لمه وص الجة لحل حجا بٌ يشرك لا الله لقي »>_ لم: مصحيح دمي، - ٥ 
اوار«را"ا.دخل شينا 

إلن^۵^، وتد التوحيد يتقصى لا الذي رغتره الأصغر الشرك من لأنولع بيانه — ب 
ومنالشرك، إلئ الوصلة المنافذ كل سد باب من وطا ٠ حالات في الأكبر 
ذلك:

(.٣٠ومنم) رآ(رواءالخاري)ا-ْا/آ(، 
r-OiJL)أ(ررا،الخاري)0'اأ'ا(، . ٨٢الأة: >'ا(سورةالأنمام،  —j ).
لم)٧٨(.وم، ا-آ( 00)ه(رواْاوخارى

لم)٧٨(.وم، )ا-(رواْاوخاري)،ْا-آ( 



يٍءمنمسذودعرينن قضايا 

.، اارياء،ر١ : الأصغر الشرك عيكم ماأخاف ارأخوف ; حديث ( ١ ) 

•صفر من حلمة يدم في رجلا رأئ الني.أ أن حصن بن عمران وعن ( ٢ر 
وها«لأا.إلا لاتزيدك فإلها ررالزعها، فقال: الواهة. من قال: مده؟، راما فقال: 

وفيودع فلا ردعه ملق ومن ك، الك أم فلا تميمي ملق »من ال.: ون
.لامنصلقبميجيةكدأشرك*ل؛، رواية; 

النممع كان ارأنه عنه الله رصي الأنصاري يشتر أيي عن الصمحيمن: ش )٣( 
إلا- قلادة أو - وتر من قلادة مر رنا م يضن لا أن رسولا فأرٌل أسفاره، يمض ض و. 

نْنمت«لْ،.

.(،٣٤٥واحمد)"ا/(، ٩٣لم)مرواه )١( 
عنه.الله رصي ليد بن محمود >دث من ( ٤٢٩؛، ta/o)احمد رواه صحح حدث )٢( 
وهوفضالة بن مسارلث، إساده وفي (. ٤٤٥د)وأح، ٣(  ٠٣١ماحه)ابن رواه • ضعيف ناده إ-)٣( 

وندعغن.مدلي 
مرضعر وقتل: منها- فرقن كلها، اليد وني ايكج، ني يأخد )عوق : المهايه يي ، JL؛والواهة: 

دونالرحال، تاحد وم، * الراهنة حرز ت له مآل، ٠ الخرز تجن حس عابه عمحإ وربما • العضد في، ياحد 
التمانممهنئ، في، عنده فكاث الألم، من تعممه أنها عالي، أحدها إثما لأته عنها؛ نهاء ؤإنا ، النساء 

اض،عنءا•
ووافقهالحاكم وصححه (، ٤١٧رالخاكم)؛/احمد)؛/؛ءا(، رواه — الله تاء إن — حن جلو.ث، )٤( 

الحاكمله وصحح حبان اين وثقه عبيد لن، حال. إساده رفي، (• ١٧٥٩)وأبويعلن ، الذ"مي، 
مايت،.ورحاله ت ١( ٠ ٣ إساده)ه/ في الهيثمي وتال، والذ"هر،. 
بهاينقرن وأنعامهم وأولادهم أنفهم عنيي يعلقونها كانوا حرزات، وهي تمانم، جمعها واكمية: 

والثقةالتمائم تعلخ، ني لأن ؛ الثرلث، س وجعله كله ذللث، الإسلام فابملل والحد. وانمن الض 
بلتضر. ولا تنفع لا بأمور التعلق إلي، بالحالقر التعلقر ص والنفرم، للقلوب صرنا وصرما بنفعها 
ّعلتها من، عشن الشرك باب تنح لأنها ؛ محتؤ، فثها الضرر 
٠والتحصن الوقاية أرادمحن، ما له الله أم لا يعني دعاية حملة عي، له• الله الأأم ومعتئ، 

يريدما محه حقق ولا كون ولا دعة في الله جعله لا والمراد; دعاية حملة له( الله ودع ومعن،)فلا 
محته.الوقاية يريد ما رناه ولا تخفيفه 

(.٢١١٥لم)وم، ٣( • • )٥ اJخ١رى، رواء )٥( 
أنوال،:بالأوارثلاثة الراد رقي ))تال،ابنالحرزؤ،: (: ١٦٤/٦اكح)تال،الهافنلفي، 

بأنإعلاما شهلعها فأمروا بزعمهم، العين، تميثها لثلأ القسي، أوتار الإبل، يقلدون كانوا أنهم • أحدما 
تردأنها فلير نقد العض، ترد أنها اعتقد إذا الر: عبد ابن قالط شبا٠ أمرالله من، ترد لا الأوتار 

لايجرزاعتقادء٠وذللث، ؛ العين، 
ّالركض شدة هد بها الدواب تخنق لتلا ؛ ذلك، عن الهي، ا: ثانيه

٠ياحتمار انتهئ، • الأجرام،(( فيها يعلقرن كانوا أنهم واكالثا: 



ءدمءيتمنسة فغابا ؛ء^يٍ 

٧^٧^٥^^١١٨الرش »إن ه; ونال 
عهدحدثاء ونحن س الله رسول مع حرجنا قال؛ اللتثي! واني أبي حديث ( ٤ )
ذاتت لها يمال أسلحتهم بها ؤينوطون عندها يعكمون رة سد وللمثرين ، يكفر 
رراس1تمر،رمولا٧ه.: قال أنواط. ذات لما اجعل ! اللهرسول يا : نقيا. أنواط 

بموإ-رايل((رأ،.قالت النكما إنها 

والديه،لخن من الله رالس قال: ه الله رسول أن عنه الله رصي علي حديث )٥( 
غرمحارالأرض«ر"ا،.س الله ولم محيى، منآوى الله ولخن الله، لخم ذبح من الله نمن 

نماممه، قاء U ولكن؛ولوا: فلأن، وثاء الله، قاء U -فولوا ررلأ المي وقال )٦( 
فلأن«ل؛،.قاء 

تالترحيد حماية ج— 

فأتئييوانه إبلا يتحر أن رجل نذر ٠ قال همّه اياله رصي الضحاك بن ثابت عن — ١ 

أحمرورواه • نالا كما ومر الذهص ووانته وصححه )؛/با،-\راأ(، الحاكم رواه صحح حديث ( ١ ) 
ه٣(.٣0(،واينماجه٣٨٨٣وأبرداودر(، ٣٨

وتدوغيره، الحر من زوجها إلن الرأة يحبب ما ت الواو- وفتح نرق من المقام التاء بكسر - الترلة 
تعالن.الله نيره ما حلاف ؤيمعل يرثر ذلك أن لاعتمادمحم ؛ شركا ه الّيي جمله 

.( ٢ ١ ٨ / ٥ ) نيه مني أحمد رواه صحح حديث ( ٢ ) 
ه١(.٢،١١٨،١٠٨/١(،و١جمد)٢٣٢/٧(،وسش)١٩٧^

أمرفي ومقاصده ١^٤ مناتفة ذلك في لأن الكبائر؛ أكثر من ل اماتر: قس الوالدين، لخن اما 
الخير.من ذلك وغير رالغغرة بالرحمة لهما والدعاء والإحسان البر هر يه المامور إذ الوالدين؛ 

أوه للصيب أر للمنم، ذح كمن آونطقا، نية الله غير باسم يدح أن به فالمراد الله: لخٍر الذبح وأما 
ونحر, . أوالكعبة. اللأتكة، أو الخن، آو إ والأولياء الأنبياء من غيرهما أو لعبئ، أو لمرصن، 
أويهرديآ.نمرانيآ أو مسالما الداح أكان سواء الدييحة هذه نحل ولا حرام، هذا فكل ذلك' 

•إليا الداعض الدع اعل رمهم أوبفعله بقوله الأرض ني أند فهومن انحدث: ، ٠١
أسفارهمفي وجهاتهم الاس بها يعرف اكي ومعالها وعلاماتها اماراتها فهو الأرض: منار ، أ•

.فمدونهاالش والأماكن 
(منءدثبرصياسس.٢١٨(،وشuجه)٣٩٨،٣

وهذاوحد،• الله ثاء ،ا ؤؤ\: سد، وحاء الله حاء ما ألأ ه: الق رسول فاله ما ونحوم 
أخيمر؛ بن اسمل حديث س ٢(  ٦٩٩رالدارس)(، ٣٩٩يره/ أحورام صمح حدت 
.لأمهاعنها الله رصي ءانثة 



iLi§cajمنمست فغايا ؛ءح^تن^ءءءء^؛ء^^ء؛!عءء^؛ء^^ءءءءءءء 

«علكانذ،اوشس\شيه■ . ببوانةأنمرإبلا أن ندرت إني الميهفقال: 
لا.: نالوااءوادعم؟«. م همد نها كان »عل نال: لا، : نالواسأولانا-بمطابمد؟«. 

ابنc_ لا غيما ولا الك، سا ض لدر اء رئلا •إلع بمدرك، "أرف الله.: رسول قال 

الشركلأهل موانقة مع لا حنن الأمور هذه عن الموال ني ه الض نتحرظ 
السالمفلايتثبه وقصديه، نلسة وليت ظاهرية الشابهة كانت عباداتهمحتنولو في 

وسأجلهذابمولأفىاسولأفىالهيثةواصية. المائة، ني بهم 
رالأالخدين، من ويفهم الله، لغير فيه يدح لكن عكاز في لله الذح عن ال~ي. نهن 
ومنلله. معمية ، ^ililلكان الكان، هدا مثل في ذح لو أنه الاهء هعصا في لدر وفاء 
لأنه؛ وغروبهاالشمس شروقا أوقات في الجود مجن ه الني نهن ما ال-اب هذا 
كانؤإن - الأوقات هاوْ قي السالم يسجد فلا الكفار. لها جد يالرنتا هذا في 

لكلوسدأ للتوحيد حماية كله وهدا — نيتهم غير ونيته ، مجودهم غير مجودْ 
.أونقضه نقصه إلئ الودية والناند الأبواب، 

رركالتاقال: محهما الله رصي عباس ابن فعن الما-محا: العلوفي عن النهي - ٢ 
اكءْلانأدحى علكرا فنما قوممح. صا-محاعن رجال اسماء وبمرق ويغوث، وهواع، ود، 
فلمصلوا، ياسماثهم وسموها انمابا يجلون كالوا الي مجالهم إلى انموا أن قومهم إلى 

عدت((لأ،.اللم وشح اولتلث هللث، إذا حتى تمد، 
فيهارما الحبشة في كنيسة ذكرت سلمة أم آن الصحيحين في عائثة حديثؤ — ٣ 

علىبموا - المالح أوالرجل - المالح المد فههم مات إذا اراوكلث، ه: فقال الصور من 
,^٣، الااهاأ عظ الخلق شرار ارلثلث، المور، تللث، فٍه وصوروا جدأ، م درْ 

برزيةتللث،الصورليتاصرا فعلذللث،أواتلهم )ؤإئما الفتح: في حجر ابن نال 
حلوق،بعدهم من حلف ثم كاحتهادهم، فيجتهدوا الصالحة أحوالهم ويتذكروا 

رضيالمعاك، بن تابت حدث ص كلهم والدرانيفيامر)هآما(، *اآ(، )ا(رواْأبرداود)-آا
محه.الله 

الأثرهدا علن - الله رحمه - حجر ابن ا-داغغل كلام وانظر (، ٤٩٢٠)صحيحه في الخاري آحرجه ( ٢ ) 
•,• الخارك، ءن شرحه يي 

(.٠٢٨وسالم))"ا(ررا،الخارى)ماآإ(، 



^٢٥٠٠مست يا فظ 

الصورهذه يعبدون كانوا أمحلافكم أن الشيطان لهم ووسوس مرادهم جهلوا 
.ذلك إلن ا،لودية للي محيأ ذلك مثل عن ه الني نحير نمدوها، ويعظمونها 

•انتهث آ التمويرلأ١ نحرم علن دلل الحديث وفي 
ال#اللهم ت ومال. لعبادتها، ومحسالة لأنها اجد؛ مالقبور اتخاذ عن نهيه — ٤ 

,مساجدارأ، اي؛اثهم لور اتخذوا قوم على الله ءهسب، اشد بمد، وثنا لري صل 
صلاتكمفإن عش وصلوا ، عدأ لري تجلوا ولا ، لورا يؤتكم تجلوا ءلأ '• ومال ٥- 

دلغيمثنم«)م

اعنهمِالله رمحي عباس ابن وعن عنها، الله رصي عاتشة عن ت موته نصة — ٦ 
عنكشمها اغتم ماذا وجهه، علن له حمجمة يطرح طفق بالني. يزل لما مالأت 

ماجد*نورأقالهم اتخذوا والمارى، الهول على الله #نمة I وهركيلك فقال وجهه، 
.، صتعوال٤ ما مثل يحذر 

#كتجسالله رسول مال ت قال عنه الله رصي الخيري معيد أبي وعن — ٧ 
ملنا. لملكنمو،* ضب جحر لوملكوا حتى بيراع، وذراعا بشر شرأ ؛يلكم كان س سن 

»من؟«لْلقال: والصارئ؟ اليهود اله! يارمحول 

الذيالبرى المولد الوحيد لحمن اكجاوز فيها يقع الي ايامحبات أمهر ومن 
الغلوفيهس ألران — مدحه في القماتد تنلن حين وخاصة احتفالاته غالب في يسر 
الشركإلن اليع من ذلك ونحو وجاهه بياته اكومحل من الأمر يتعدئ قد حتن .، 

—وهومعروف يخفن، لا مما وهدا منه. الحاجات وطلب به والاستغاثة يدعانه الأكبر 
—فيه المشاركة لم مليجور لا بدعة أته بالأدلة بينت اتل ورمكتب حوله كتبت ومد 
,— المستعان والله 

(.٦٢٦/١))١(كحالارى:
وصححهمرذوءا، ند الفي المزار ردوا• ، ٢ ٦ ١ رنم - الملأ؛ كتاب الآ، مر<الوطا ني عالك رواه )٢( 

ابن

•هريرة آيي حدث من ٣(  T٦٧/ ) رآحمد (، ٢٠٤٢)ابوداود رواه صحح حدث ( ٣) 
برصرلالوت نزل، بعي )نزل،( (. ٥٣١)لم ومموضع. غبر وفي (، ٤٣٦، ٤٣٠)البخاري ورام ( ٤ ) 

•جعل اي؛ -، جاءالقرآن وبه وأشهر، والكسرانصح )طمق(_بكّرالخاءوضها، الله.• 
••من ه نفيمس شنا وجهه علن ملوح إذا ؛ )اغتم( 

.(٩٤، ٨٠واحمد)م؛ا/، (، ٧٣٢•)ْ(رراْاوخاري)آ0؛م، 



ٍيٍوءمويق منمسن قغايا ^^آن؛يع^^^^؛ءٍء^^أٍ|؛ء؛ءءٍٍء11ٍء• 

والصمات:حقاتقالتوحيدوالأسماع من 

،وحده١١ والضرسدالله الغمع 

ومدىالصدور با؛ي رئماء ربكم من موعفلع جاءئكم فد الناس اثها يا ثؤ تعالن; الله قال 
بمسمسر;وا;و>ناةونمحرآ(.

العظيمالقرآن هذا عن حميعا للناس الرباني النداء هذا *ع متأنية وثقة من لأبد 
;جاء القرآن قهدا ; القيامة يوم إلن وحفظه تعالئ الله أنزله الذي 

المدور.ني لما وشفاء I ربكم. من وعغلة م■ 

للمؤمن\ن.ورحمة I . هدئ و■ 

نهووالله• به لرصي الومن به نرح عا نهوأحق ، هذه حوئ القرآن كان ؤإذا 
.يجمعون مما وهوحير ، فيها وما الدنيا من حير 

وكتابنور هو الذي القرآن وبهذا بالله يعتصم ان عليه يجب الملم الإنسان إن 
واتخذهالقرآن عن أعرض إذا ؛ ٠٢٢١واالدنيا في الإنسان ارة حأشل وما ميض. 

مهجورأ-
العلاجمنها ونتلمس عندها نقف قرآنية دروس مع — الله شاء إن — سقف ونحن 

لأماصناو٠شاكلا.

نقيةمى أبدأ المؤمن عن تغيب ألا يجب التي والعقيدة التوحيد قضايا س إن 
والرزق،كله، الأمر يرحع ؤإليه كله، الأم ييدْ تعالئ الله وأن الربربيق، 
وحدهتعالن الله بيد كلها . والإضلال والهداية والضر، والنفع والإماتة، والإحياء 

طريق.١ىت — )س(—، اوون_ وتشديل المن، بفم — )لتتيعن( ت وله هث 
أىصم.)سم(:

دؤييةومي • الوحدة وسديد الضاد بقح — رصب( ت — الهملة وسكرن الحجم مم — ضب( )جحر 
آثارمتتح الأمة عده فإن ذلك رح • والرداء؛ والضيق بالشدة يوصف ت الضب وجحر معروفة. 

لتعرهم.وردبمة ضيقة طرق في والنصارئ اليهود لودخل حتن وانمارئ ايهود م وطريقة 
. ٥٨،  ٥٧: الأتان يونس، سورة )٢( الحممة '( 



ردعوينزمنسق قغايا 

الأمرمن يملكون لا - ونوتهم ربهم مختلف علن - جميعا والخلق . له ثريك لا 
ئيثآ.

أعلنهانمد ه، الله عبد بن محمد الرسل وحام الخلق بمفوة نبدأ وتعالوا 
بقوله!الله أمرْ حين إبماية حقيقة 

الخزمن لأ.تكئرت امحب أتم كن ولوم ١^ شاء ما إلأ ولا.^'١ ض( شي أغك لأ ر فؤ 
.٢ ١ بون يل بموم ويشتر نديي إلأ أنا إذ النوء مثيي وما 

كلكلا البشر، من بشر الله غيب أمام أته يعلن أن مأمور وهو بشر، الرسول إن 
بابفمن ، ذلك ه لنمبملك لا كان ؤإذا الغيب. يعلم لا لأنه صرآ؛ ولا نفعا ه لتف

.رص(ولا م أغك لا إني ش ؤ تاوتحالن: هولأءالكلمرْثيثآ، أولن، 
اللهبمسك وإن ؤ ; تعالن قوله مثل في عاما تحالئ الله من الخطاب حاء ولقد 

ونومحاده وهوالماهرقرى * فدير شيء كل فهوغنئ بغر بتساك هووإن إلأ له فلاكاشف بضر 
نياتجنب<>م.

أمرهفالأمر العباد، فوق القاهر هو قدير، شيء كل علن الخبير، فالحكم 
رادولا لهكمه معشبا فلا وحده، والبلاء الضر وهوكاشف حكمه، والحكم 

لقضائه.

شنغاااد'باب، يتهم وإن ؤ ; الذباب من أصحف بل ، صحفاء فهم جمعآ البشر أما 
,، ٤ ب<ل والطوب الطالب صعق منه ييقذوه لأ 

غالبوالله الله، بإذن إلا أحدأ يتفعوا ولن الله، باذن إلا أحدآ يفروا لن فهم 
يعلمون.لا الناس أكثر ولكن أمره علن 

حديثعليها ودل، الايات هدء عليها دثت التي الكبرئ الحقيقة هد0 ت، سينوإذا 
أنراواعلم ت له قال مما وكان - عنهما الله رصي عاص- ابن أوصن حغ( الله. رسول 

اجتمعواؤإن ك، الله كبه ؛د ثيء إلا ضرك لم يغيء ضرك أن على لواجتمعت، الأمة 
لجفتالأنلأم رفعت علك، الك كب ند بشيء إلا بمروك لن بشيء يضروك أن على 

•٢١الأية؛ الخن، سورة  ٢٢).  ١٨٨الأنة: الأعراف، سورة )١( 
.٧٣الأية: الخج، )؛(،ورة .  ١٨، ١٧الأتان: الأنعام، سورة )٣( 



يييردمريت منيجيء نفغايا 

ارماض|ارا(_

والضراء؟الراء حال *ي الإنسان يتوجه فلمن هذا بئن إذا • أنول 
يممنالا نا الله دون من ؛ندعو فو ؤ تعالئ; الله تال أ ا ا تعالن؟ الله لغير يتجه هل 
ه>آ،.ولأيدرنا 
ةللهمامس_ثرأ: الخالص اكوحيد نداء اسم، الإيماني الداء هدا 

الذينلهؤلاء مقالهم ؤإسلأم يه، والعلق به والاستعانة الله غير دعوة من عليه هم محا 
آوونتا يدعونه من كان سواء محرأ ولا نفعا يملكون لا وهم الله، دون من يدعونهم 

ولاينفعون لا أنهم ني مواء فكلهم ، إنسانا آم __3ilU ، ملكا أم جنآ ، ا صنم
.والضر مالممع أعجز فهم ، يفرون 

راذفلا يختر نردك وإن نر إلا له كاشف فلا يضر' اشن ينسك وإن ؤ نمالئ: الله قال 
.، ^١٣الرحم اسود وعو ناده س بثاء س به يميب لطه 

اعنه الضر أحدبكاثف وليس يرجوه؟ الذي ومن ؟ الومن يخشاه الذي فمن 
ؤلريمه؟عن أويصده أويخيفه يقالقه وماالذي عنه؟ الرحمة يماغ أحد وليس 

إليه،باكية الأمر انتهز فمد المؤمن، نلمب في الحقيقة هذه استقرت متن إنه 
وحدهوعليه عباده، فهوكاف بحانه، الله في إلا الأمل وانقملمر الخيل، وانقهلمر 

أوضره كاشمات نن ض' بهم ١^،، أرادني إن' الله دون س ندنون مآ فرأفرأبمم ؤ : يتوكلون 
.، ٤ المتوكلونيتوكل غلؤه الله حم فل رحمته ممسكات ص نل برحمة أرادني 

تقلق،لا الي والثقة تخاف، لا الي الهلمأنية واليشن، واكقة الطمأنينة إنها 
لايتزعزع.الذي والقين 

الله،إلئ ٍلريقها فى وهى أوشر حٍر من يصيبها ئا وتهلمثن الص تتم وبهذا 
سببايالله تشرك ولا ، والضراء السراء نواحه وهى فرجا، تبهلر ولا جزعا، تْلير فلا 
الأمومد معلوم، لأجل مقوم يقدر يجرى ما فكل بشرأ، ولا حادثا ولا خلرفآ ولا 

U واحماو)ا/آا<آآ، (، ٢٥١٨اكرمذي)ررا«: )ا(حاوثصحٍح،  i.r-r•.)!"
.١ ٧• الأة: )م(ّورةمس، . ٧١الأة: )آ(ّررةالأن>ّام، 
.١٢٨الآة: >أ(ّورةالزم،



يمردعي منيجيت فغايا يء؛ء 

نمنكز أياد أز ضر'ا كز ^١٥ ١^ ت - ١٥١نن كم ينك من ش ؤ : < ٧١المهابة!لن و كله 
ا.١ ب<ر خأٍرا ننطون بث اللة كاف بر 

تنكذ.ولا توقف ولا تردد بلا لأمره والطاعة الله، لقدر الاستسلام فهو 
لأحدهامته حني ولا وحده، لله يدين الله، يوحد الذي المثري والقلب 

هووحده مالله خلقه، من أحد علن يعتمد ولا غيره، من شنا يطالب ولا صواه، 
صرآيملكون لا مهازيل صعاف كلهم والماد عاده، فوق وهوالقاهر ، عده القوي 

إليه.فقراء كلهم والخلق هوالغني، والله ولامعا، 

وانوصر، حيروثرونفع من له الله إلاماكب يصيبه لن أنه علم إذا العبد إن 
هووحده الله أن حينثد علم التة، مفيد عير المقدور حلاف علئ كلهم الخلق اجتهاد 

ؤإفرائهوجل عز ربه توحيد للعبد ذلك فاوجب الماع، العملي النافر، ار الف
الضار،ودير المناير جلب بعبادته يقصد إثما المعثود فان حدوده، وحغفل ؛العلاعة، 

أنهعلم فمن شيقا، عباده يخي.مر ولا يفر، ولا ينفع لا من يعبد محن الله ذم ولهذا 
بالخوف،إقرائه ذلك له أوجب الله، غير يمنعر ولا يعملي ولا يضر ولا ينقع لا 

جميعا،الخلق طاعة علن طاعته وتقدحمر والدعاء، والتفؤع، والوال، والحبة، 
والواليه، ؤإفراده؛الاستعانة جميعآ. الخلق سخط فيه ولوكان سخمله، يتقي وأن 

المشركونعليه كان ما بخلاف ، الرخاء وحال الشدة حال في له اكءاء ؤإخلاص له 
مننفعه يرجون من ودعاء الرخاء في ياته ونالشداد عند له انمءاء إخلاص من 

الله.دون 

عدبن محمد من هدا أن فلتوا المثرين، ب؛ن بالحق صيع لما هؤ الله رسول إن 
فدرتهمبحب الأمر يحالخون فهم نم ومن ويبنه، يبنهم المسالة وأن وفقهل. الله 

وقدرته.

الكمن دما ندن أنا يكثير: ذلك من أكبر الأمر أن نوا ولكن 
.٢٢١اساريالخنين بقهما والأنضوث ال1موات رب المهاز« 

وتحذر،تندر أن إلا منه علمك وليي ، شيء الأمر محن لك ليس إنه لهم; تل 
.، ننرضوذ^١٣عتم أكز ٠ ءظٍإ فأ نو ئل ؤ القهار، الواحد إلير يعد الماس وتدع 

.٦٦، ٦٠الأتان: )آ(ّررةص، . ١ ١ \لأبة: )\(سورةاكح، 
.١٨، ٦٧الأتان: ص، سورة )٣( 



r—r■مسة فغايا حآنآبمءء!؛؛ء^^ءء!ءع^ءءعءء^ء 

نهوتعالئ، الله من أمر إنه ، المرسة أموره من يظتون مما أكبر عظيم لأمر إنه 
شرعه.وهي رسالته، وهي دسه، 

عاصرالدي والخيل بل الخزيرة، ني والعرب مكة نريثأ»ي المأ نحاوز لقد • نعم 
الطويل.وتاريخها كلها الثرية تقبل مني ليؤثر ؛ والمكان الزمان جاوز • الدعوة 

الأرض،وجه لمم جاء إنما المأ هذا أن يدركون لا الأول، فى كانوا ولقد 
صميرفي ؤيوثر الحياة، هده في وقدره الله قضاه ما ويحقق التاريخ، محير ويوجه 
وماوالأرض السموائت، حلق في الكامن بالحق كله ذللث، ويصل واقعها، وش اليثرية 

٠القيامة يرم إلن كيلك ماصى وأنه ٠ بينهما 

الأمرأن وا ونوفقهل الله عيد بن محمد وأمر أمرها الأمر أن تظن كان قريشا إن 
.القهار الواحد تعالئ الله أمر 

*٠



ودعويتسدسق قضايا يسع 

٢ااعسضر١ اس أسماع مع 

راسلمف(سش اسمه 

الأسماءفنه تدعوا نا أيا الرحسس ادعرا أو الله ادعوا ثل ؤ ت تعالن يقول 
فييلحدون الذين وذروا بها فادنوه انمي الأسماء وش ؤ تعالئ; ويقول ، ، ٢ بءل انحنى 
ءزثنئكانحانلونبمص.سث 

اللنم ُؤ •' تعالي، ؤئفول الء-تيىهل؛،، الأسماء لأ عو الأ إل لا اللن ؤ I تعالن ويمول 
اللهاء أممّأن علن دالة آيات هذه ا، ؤآر .. انحنى. الأسماء لا انمؤور انارى الخالق 
يلي؛بما محن ' ومعنن حنئ، تعالن 

وأسمائهذاته في كمال لكل تحق النمالئ لله أسماء لأنها كامالة؛ أنها — ١ 
تعالئ.وصماته 

نمالئأمحماته من اسم نكل تعالن، لله عظيمة كمال صفات علن دالة أنها - ٢ 
صفةعلي دال مح والالرحمة، صفة علن دال فالرحيم كمال. صفة مه له يشتق 

وهكذا. . . المع 
دايارتم،العلوم بثرف العلم وشرف نمالئ، لله أسماء لأنها نن؛ حأنها — ٣ 
هذامن ني حنهي العلوم، أشرف مائه وبأسبه فالعلم الملومات، أشرف تمالن 

الباب.

كاملة؛حنن أنها علن يدل ومما — ٤ 

.بهاإلا يدعن لا أنه - أ 

نيالشر ؤإئما تمالن، إليه لبى والشر الشر علن يحتوى اسم فيها لبّى - ب 
مفعولاته.

الحديثفي ثت كما ، الخنةأ٦، دخل أحصاها من اسما ونمن عة تلله إن ح_ 
الصحيح.

.١١•الآة: )آا(ّورةالإما،،)ا(ا.؛لمة؛ا/أ/أاأام. 
٨.الأيت: )إ(ّورةطه، .  ١٨.[لأية: )-ا(ّررةالأءراف، 

(.٢٦١^)^١^(، -٩٢١٧(و)٢٧٣٦)٦(الخاري). ١٢٤^: )ه(ّورةالحثر، 



=؛-؛!؛1هءءيء سست فْايا 

معانيهاوتدبر تعالئ الله أسماء ني دروصأ سقا-م — والاخرئ الفينة بان — ونحن 
لأس:الومع؛ مذا طؤح أمية وترجع ت وآثارها 

والضروالأرزاق بالاجال يتعلق فيما وحاصة تعالئ، الله بغير الكير تعلق ( ١ل 
والضر.

منه،والخوف نمالئ لله الخشية من عغليما بابا يفح بالله العلم أن )٢( 
تعالن.لله والمحبة الرجاء مع له والإخلاص 

للأسرةبالتربية منه يتعلق ما وخاصة المرصؤع، هذا عن الكثيرين غفلة )٣( 
وللأمة.

بثقيه:الباب هذه في المالح لف المنهاج بيان )٤( 
ذلك.في الصالح لف الهومذهب وكما وردت كما لها لإنبات ا •
تلوباعمال الن ؤإساتها بها الإممان يتحول حيث ، ممقتماهاالعمل و٠ 

•بها ظرى يق تمد مجرد يض ولا تعالن، لله وهمادة وتقوئ وجوارح 
اللهغير نعفليم باب من الأمة علن يدحل ما كبرا الشركيان انتثار أن )٥( 

تعالن:

I قدره.فوق رفعه حد إلئ والغلوفيه الرسول تعفليم ثل م

 Iالله دون مجن ودعاؤهم وعبادتهم الأولياء تعفليم كذا و.
أوتقديمتعفليمهم إلن الؤدي والمثعوذين، والصرة الخن مجن لخوف ا ا

لهم.طاعة القرا؛ين 
واضح— ان والمنالأمحماء باب — الباب هذا في الح الماللف اج ومنه

أونملميل غير من ه الله رسول له وأبنه ه لتفأتبته محا لله يثبون فهم ومعروف. 
•إلح • • • تكتنف أو تمثيل أو نحريف 

محح— آيات في تحالن الله كتاب في الاسم هذا ورد ند اسلق! تعالى: ماله أممن 
:مناسباتها ؤإلئ إليها فاسمع ، — آيات 

الممالإطٍم ومو يدرك وهو الأنمار ئدرى لا ؤ ; ه نفعن تعالئ يقول - ١ 



ردعويتمنميية هغايا ي؛؛ء^ 

مج0

خردلنن حن مثقال تك إئهاإن ض يا ؤ : لأنه لقمان وصية ني تعالن لمول - ٢ 
. ٢٢ب<ر)3آ( -مر كيم الل إي الك بها يأت الأرض ض أو المموات ض أو صحرة في فتكن 

منيفز ألا 0 المدور بيات عيز إئن به أواجهروا ءو'لكز وأمروا ؤ تعالن؛ ويقول - ٣ 
)1ت(ؤ<أص.المر اللطيم رنو حلق 

منعاليه يه الله من ما ذكر حيث قصته نهاية »ي يوسف عن تعالن ويقول - ٤ 
هوإئه يشاء لما قميص رأي إن ؤ... البدوئالت من أهاله وتخليص الجن من إحراجه 

امحموا(بم؛،.الخيم 

اللهسآيات سونكن م يش ما واذكرن ؤ ; المي. اء نمخاطا - تعالن وقال - ٥ 
٠تق(ب<رْا حءر'ا سنا كان الك إن والحكمة 

ؤث(ب<لأ"،.انريز المري وهو بثا، من يرزق بمال؛ لطتم الك ؤ تعالن؛ ؤيقول - ٦ 
اللهإل ه مغص الأرض ،تمجح ماء النماء من أنزل اللغ أن نر ألز ؤ I تعالئ ومول — ٧ 

سيان:له مالي، أسمائه في والكيف 
وبأعمالهم،بعباده نهوالخبير حانية، عليه تخض لا الذي العلم أنه ت أحدهما 

١الدنيقة والأمور الخثايا وأدرك والخفايا، بالواتر علمه أحاؤل وهوالذي 

ؤيسبب، يعلمون لا حيث من لهم يلطف الأي بعباده، البر ١^^، أنه الثاني! 
وهويشاء من يررقا بمائه لطتما الله ؤ تعالن: قال يحتسون؛ لا حيث مجن مصالحهم لهم 

؟، ^٠١٨الخرير)ق( القوي 

قولهم:هدا ومن رفق، في أربك إليك يوصل الذي اللطيف ت الأعرابي ابن تال 
ادهببعالئ تعلفعله ذللي ومن رفق. في نحب ما إليك أوصل أي لك، الله لهلف 

. ١٦الأية: )■أ(سورةلسان، . ١ ٣• الأية: )ا(.ررةالأنمام، 
.'«االآة:)؛(مور؛م.-ف،. ١٤، ١٣الأتان: )*آ(سورةالس، 

. ١٩الأة: )آ(مرةالشورئ، . ٣٤الأيت: )ه(سورةالأحزاب، 
ؤ ١٩الأيت: )٨(سورةالشورئ، . ٦٤، ٦٣الأتان; )٧(صورةالخح، 



ردعويقمنمست فغايا 

•بها ترون لا طرق من رإ-صانه بلطفه مصالحهم إليهم يوصل فهوالذي المومن؛ن، 
القيم-ابن ذكرْ وند • الرووف الح-يروممعنن ت هوبمس فاللطيف هذا وعلن 

فقالأا،ت_، الله رحمه 

نوع——ان:أوصافه في واللهلف ولمله يمده واللهليف وه
الإحانمواقع عند والكلف بغرة الأمور أمرار إدراك 
الشانذا عن العملات والمد،ي ه كلفومحيي عزته محريك 

الأمم:بهذا والإممان معرفة س الدروس أهم 
حتنشيء عليه يخفي خلا صغر، أو دق ؤإن ، شيء بكل محيط الله علم أن — ١ 

خردلس ■ب فال دك إن بميإئها >ؤا تعالن نال ، ترئ ولا لها وزن لا التي الخردلة 
•بارآ، بر لْلءم الله إل الله بها يات الأرض أوفي السموات اوفي صحرة في فتكن 

هلى.اس وت•»ي شيًءّفيالأنض شه بمض لا الله آن ؤ : تعانى وئال 
سسمط رث والحر الم في ما هوومنم إلأ ملمها لا المب فاتح ه وصد ؤ ; سالئ وقال 

كتابٍنيهلن.ولاناسإلأj الأ'نضولارطب ظلمات ^ ٢^ ولا ورهإلأينكها 
خان، المائي وتقدمهم اختراعاتهم إليه وصلت ومهما عالمهم، ^ مهما نالحلق 

ولوشاءالله نهومن نليل، علم من لهم حمل ما بل ، ناقمايزال لا علمهم 
انملم.هذا لبهم ل

علندليلا علمها ونحعل إليه وصلت وما حقيقتها الأمة وتعرف الفرد يعرق وبذا 
حضارةفي الثوم وانع هو كما لا وتعالئ، تبارك له لعبوديتها وسبا تعالئ، الله 

والشهواتالإنسان وعبادة والكفر الكبر علئ لها حجة علومها جعلت حيث الغرب 
موات.والالأرض وحالق خالقهم علن والأسكبار 

علنة القياميوم اد0 ءبيجازي الذي هو العليم اللهليف لأنه ، الله |ن _٢ 
ونضعؤ تعالئ؛ تال أحدآ، ربك يفللم ولا ، نثر ثرآ ؤإن فخير حيرأ إن أخعالهم، 

آ/حآآ'عثرحاينسم•المم لأبن الشاب الكاب )١( 
.٠ الأية: صراف، آل سورة )٣( . ١٦الأيت:لضان، سورة )٢( 

الآة:بمْ.)؛(مرةالأنمام،



ودعويقسيجيت فغايا يتييت 

بماركحى بها أث خردل س حمة مقال كان وإن نيئا نفس فلاثفللم القيامة ليوم المط الموازين 
'■ ■ ■ ب'ا<. 

هفمآ،ولا ظلمآ أحد يخاف فلا وكبيرة صغيرة بكل أحاط قد علمه كان ؤإذا 
•ذرة مثقال سناته من يضح اليء ولا ذرة، مثقال انه أحمن يفح المحسن فلا 

.^^٢، يق( يره سوا ذرة >^،J، ينمل وس ( IDيره ذدةٍحءرا قال ينمو من فؤ 
أفيالهجمع في الخلق دون ربه ويراقب المؤمن، العبد قلب تيقنل يوبهذا 

)الكلف(؛تعالئ اسمه من المؤمن منها يستفيد التي الدروس أعغلم من وهدا وأقواله، 
غيرها.ومن العباد أعمال من وصغيرها الأمور بدقاتق الخبير معناه لأن 

تعالئأنه بهم لطمه فمن ، والبسر الخير يريهم حميعا بعباده لطيف والله — ٣ 
عننعالن توله تمر ني نل وند • معاشهم في إليه يحتاجون وما بأرزاقهم تكثل 

فيأوً منرة قي فتكن خردل من حنة شال نك إن إئها بمي يا ؤ : لأيه ال تأنه ان ملق
بمال للإنسان كان لو أنه حءرّهرم. ليم الله إذ اللن بها 1ت الأض في أر" اثوات 

فلا• روته هي من إلن وقها يحتن تحالن الله بها جاء المواضع يرذْ ني ردل خص 
•أن الله إذ أناب من ميل اتاع وعن الفرانض أداء عن به تشتغل حتن للرزق تهتم 

وهووتعديته فيها وحفغله ثلاث ظلمات في للجضن حلقه صالي; لهلمه ومن ٤— 
إليهايهديه التي بالرصاعة فيتغذئ ؤيتفصل يولد أن إلئ رة، البواستلمة أمه بطن في 

لهالله يخلق اللن عن يستغني وجن الهياة، هده إلئ يخرج لحظة أول في تعالئ 
فذاكجسمه داحل العلعام بهفم يتعلق ما أما وتقيه، الطعام تهلحن التي الأسان 

الإنسانأعضاء س عفو كل في يل ، الحواس ص حاسة كل وفي شرحه، يهلول 
فاين، تعالئ الله ألمناف في نهار ليل تتقلب الله عبد يا فأنت بعباده. الله لملف يفلهر 

!االنعم؟! هذه علن الشكر 
المسؤولية،حملهم بل هملا عباده يترك لم الله أن بمياده; لطمه أمقلم ومن ٥— 

البشريةوحال حالنا فكيف حجته، عليهم وأقام رسله لهم وأرز كتبه علتهم وأنزل 
ادكرئ.والهداية العفليم اللطف هذا لولا 

٧.٨، الأتان: )مآ(.مرةالزلزلأ، .  ٤٧ألآة: )ا(سورةالأن_اء، 
ش؛رامءني)؛ا/ا-آر)؛(اننلر: .  ١٦الأة: )-آ(سورةكمان، 



I؛■؛؛؛■ر3ءءيت ممسز قضايا 

وبرحميعالك بملل ض ؤ الدنيا من لاغلن ؤإنها أبدأ، بثمن تقدر لا لنعمت والله إنها 
.، ١ ب<ل يجمعوو مما خٍر عو شترحوا لميلك 

المادغن:ا،لؤمنين بمادْ لطف محالى ولله — ٦ 

•عنها ليتجاوز سمثاتهم يعفوعن أنه ؛ بهم لطمه ف>، 
ؤيريهالهم.حنانهم يضاعف أنه ت يهم كلمه وس 
إلئنتتحول والثداتد اكائب عند قلوبهم علن السكينة يزل انه ت بهم كلفه وس 

وطمأنينة.ورمحا وأجر خير 

•عنده الشارات لهم ؤيرسل الموت لهم يسهل أنه • بهم كلمه وس 
شارزخبعدالموت.اتجة حياتهم وسثمكهبهم: 

•الاير الفنع يوم وأمانهم أمنهم بهم؛ لطمه دم، 
وعلمنالعجم، ألوان وإعaلائهم وتخليدهم الخنان اسكالهم ت بمهم لعلمه وس 

•الكرم الله الوجه إلن الفلر رأسها 
اللهيخير نرصن نهل الموتن، بعباده الآلهلاف هدْ الاله_إلن عجي يا نانفلر— 

ونميرا؟وهاديا معبودا 

.٥٨الأية؛يونس، ورة س٠ 



ودصويقسنهبية لصايا ؛تييتيت 

ساارمووه>ا(

اللهاأعاص-رضي عمروبن بن الله مد عن صححه ني لم مالإمام روئ 
الناسنن كيرا أطلن إئهذ رب ؤ إبرامم في رحل عز الله نول تلا ه الني أن - مهما 

إنؤ : لام العليه عسن ونال . ، ^١٢رحيم نعود ذئك ءم-ابيى دس' م ُالأ ض إس 
اللهم: وقال يديه، نرفع . ، الحكيم^١١٣^ أنت ذئلث لهم نفر وون ؛؛؛ ^١٥^^-٠؛ مدنهم 

-أعلم وربك محمد- إلن اذهب أ -مريل يات وحل عز الله فقال وبكن، أمتي، أمتي 
وهو— تال مما الله رسول فاحبره فأله واللام الصلاة عليه جبريل فأتاه . فله
ولاأمطت، في سرضيلث إنا فقل: محمد إلن اذهب جبريل! يا : الله فقال - أعلم 

دوءك((لن.

•لها لهويدعر علميها، وخوفه أمته، علن الكرم. الني هدا حرص تأملوا 
عليكمحريص عنئم ما غليه عزيز أنمكم من رمول جاءكم لمد ؤ ت عليها يخاف وهوأيضا 

هأْ،.رحيم رءوف نموبن ب، 
نالوه؟اتهم كتابه في ماذكرالله تلا- حتن - وعين احتارإبراهيم لماذا ولكن 

أهريزتعر محلل إنه وبكن؟ • أمتي أمتي اللهم تال: وكف 
وحده،الله عبادة علن القائم الحنفية بعدين جاء الذي هو إبراهيم أن ٠ أحدهما 

اللهنصه ما الأصنام وعباد الأصنام •ع له كان ثم ومن وأهله. الشرك من والبراءة 
•ملته باباع دأٌر ■ كتابه في علينا 

علنالقاتمة نبيهم بها جاء اكي عقيدتهم بدلوا الدين هم عيئ وفرم اني: اك
منوعبدوه ألهوه عينحتن نبيهم في غلوا حيت . له نريك لا وحده الله عبادة 
الله.دون 

كماحنيفا. إبراهيم ملة اتبلع من عليه مار ما علن ير نأن لأمته يريد هؤ والهي 

م.١ ٤ ١ ٦ م/ Y/ ٩ الرياض في وم جدة. ني ه، ١ ٤ ١ ٦ مآ/ A/ الخمعة ;١( 
. ١١٨الأية: )"ا(سورةالاممة، . ٣٦الأيأ: تأ(.ررةإبرامم، 

•ءنه»ا الله رّصي العاص بن صري بن الله مد حانث من ٢( ٠ لم)٢ مرواء ( ٤ت 
الآة:حمآا.;ْ(مرةالو;ة،



محءلدءءيْ سدسق يا فظ لآهءء؛ءء!ءءءء^؛ء^ءءء؛ءع؛ 

ا.١ عيستىل ني غلوا كما فتغلوفيه. النصارئ _، تسلك أن عليها يخاف أنه 
بهوأخبرها إلا خير من ما أنه عليها حرصه نمن أمته، علن حربما كان. محإذا 

ليلهاالبيفاء مثل علن تركها حتئ منه، أمته وحدر إلا ثر من وما عليه، ودلها 
هالك.إلا عنها يزيغ لا كنهارها 

•ه تال حتن ، ذلك يتح وما وتونترْ مبه • عليه وحض ه به أمر مما وكان 
.أجمعين«لأ، والناس ووالده ولده س إله أحب أكون حتى أحدكم يزمن لألا 

تلبهنجعل مث الله. برسول المؤمن تربمل ورابطة قلى عمل ؛ والمحبة 
والأعمال.الأقوال من ورسوله الله مايحبه تحقيق في ؤإرادته 

بانما ، هي الله لرسول التي الحبة هذه وتطبيق ير نففي الماس تفاوت ولقد 
رسوليعامل فيها وحاف • يسيرا إلا تعالئ لله حب تلبه في يمن لا حتن فيها غال 
•الماس من غره بمامل كما ه الله 

،الباب هدا في الأمور بعض أبين أن أحثت الماتل هدْ في الخليل ولكثرة 
فأقول:

محبةعلن تقدم أن يجب الرسول محبة كانت إذا قائل! يقول قد ت أولأ 
واأذ؛ضآمغواؤ ؛ عنهاتعالن قال المي الله محبة تكون فكيف ، والوالد والولد المفس 

اللهنبون كنم إن  Jjؤ وقال: . ، ٤ ^!١ ويجنونه يحثهم ؤ ال: وقأسد'حناشهلمل 
لله؟العبادة هده صرف مقتضئ وما اللههأْ،؟ بمبكم هاب٠ونى 

وليسله، إلا تكون لا المي العبادة محبة هي تعالي الله محبة أن يعلم أن يبي 
ماوكل • وتعالن بارك الله إلا وجه كل س لداته يحب أن يستحق ص الوجود في 

اللهلأجل يحب إنما فالرسول تعالئ. لحبه نح فمحبته . — تعالئ سواه _ يحب 
لدك.يطاع أنه كما الل، وعادة 

اللهرصي عباس ابن حديث من ( ٥٥، ٢٧، ٢٤، ٢ ٣ / ١ ) واحمد ٣(،  ٤٤٥)البخاري رواه )١( 
•٠ ودوله الله مد فرلوا: ولكن مم، ام مس الصادي ا»درت كها هيرولي الأ : ولففله ا، محه

. ١٦٥الأة: )ب(ّورةالمرة، وسام)إ؛(. )\(رواْالخ1رى)ْا(، 
.•١ ١ الأيت: صراف، أل سورة )٥( . ٥ ٤ الأية: ١لاىJة، سورة )٤( 



اْءءيتياسدست فظ != 

تلازتالهوئ- عن يطق لا الذي اناله رسول لأنه اطاعة؛ واجب ه لكن وذ 
سمرمحبته تلازمنا وكذلك بالأخرئ. إلا إحداهما تتم فلا الله، طاعن ْع طاعته 
تنوله في بينهما تعالن الله فرن ولذا • بالأحرئ إلا إحدهما تمح فلا الله، محبة 

وتجارهاكرسوها وأموال وعشسرمحم وأرواجكمً وإحوانكمً وأتاوكم آباؤكم كان ؛ن شؤ 
اتيحش فترمرا سله في رجهاد ررّرله الله نن إلكم أحبً رضونها ومساكن كالئ تخشون 

.٢ ١ ب(ر اكامقين القوم ي لا؛هد والله بأمر؛ الله 
أنالإبمان؛ حلاوة بهن رجي فته كن س ءاثلاث ت قوله في بينهما س الرسول وقرن 

اكهادتن.كتلازم فتلازمهما ..(ازآد مواهما. إلٍهمما أحسج ورسوله الله يكون 
أحلاقهوممو بثخحه إعجام الرسول حسا أن يقلن من هتالثا • ثانجا 

تاليييعجبون من الكفار نرئكثيرآمن لأننا حطأ؛ وهو وآدابه. تعاليمه وعظمة 
شرعيا.حثا ولا إيمانا هذا وليي ، ذلك< في الكلام ؤيكثرون ؤيقدرونه، 

للهيكن لم له حبه أن إلا عنه، وينافح اللهرسول يحس، لكن أبوطال—ح هذا 
وحميةلمرابة كان حبه لأن الإسلام، في ويحولا إيمانا بثمن فلم له، طاعة ولا 

•وجاهلية 

لأنهأيضا؛ يفيق غير وهذا هوطاعته، ه الرسول حِج أن يظن من محالث، ثالقا: 
الإنسانفإن المحبة. الطاعة لوازم من ليس أنه إلا الهناعق— المحبة لوازم من كان إن ؤ— 

•منه حوفا أو تحقيقه يريد ه نففي لغرض يكرهه من يهلتع فد 
العلاماتكيرئ من لكن . وغيرها الطاعة يثمنر شيء ه الرسول فمحبة لذا 

الأاعان.:الحبة 

يكونوأن حوصه، من يتربه وأن إليه، والشوق رويته، ض مغياهر،!منه: ومن 
•ابنة فى معه 

وصحابته.وأزواجه الهلي-ين بيته وآل المؤمنين قرابته حبة م— 

ونشرها.والد۶عمحها، سنته لاهتمام ا— 



؛ء؛ي|دءءيت ضيبيت فغايا ^بمء^ءءعءءءءء^ءءءءءءءء؛ع 

.سارْ صح مما منها شء علن الاعتراض وعدم ا"؛مارْ مديق ت- 
ه;محبته علامات من ت راث 

منأن )اعلم : - الله رحمه - عياض القاصي يقول واث-اعي: ومواكه طامه - ١ 
فالصادقمدعيا. وكان حبه، في صادتآ يكن لم ؤإلأ مرافقته، وآثر آرْ شينا أحب 

سنته،واستعمال به الاقتداء وأولها; عليه ذلك علامة تظهر محن ه النبي حب ني 
عمرهفي يادابه والتأدب نواهيه، واجتناب أوامره وامتثال وأفعاله، أنواله واتباع 
يائ؛عوتيالله نمون كنز إن هلً ؤ ; تعالئ نوله هذا وساهو ومكرهه، ومنشطه ويسره 
هنفهوئ علن شرعه ما ؤإيثار • ، ١ غفوررحيموالله دنوبكم لكم ويغفر الله يننكم 

علىويوندون أونوا نما حاجه صدورهز في يجدون ولا ؤ تعالن; الله تال شهواته، وموافقت 
.٢٢برل بهزحصاصه كان أنمهزولو' 

*ونذيرا رمشرا ساهدا أرسلناك إئا ؤ ت نمالئ نال وميرْ; وأودرْ صفلسمه — ٢ 
تلله فالتميح .  ٢٣١وأصملأ^(بخره وبحو، وتوئروه ونعرروه ورٌوبم بالله بدم؛وا 

ماكل من ومنعه وتأسيه لنصره جامع امم والتعزير: . للني. والتوقير والتعذير 
وتعنليمه.وتكرممه ؤإجلاله إكرامه ! وتوقيره يؤذيه، 

ءلاممت؛ن؛من هدا في انحراف الأمة هذه في ونع وند 
الاستهانةت ذلك ومن • حقوقه. في والتفريط الحفاء منها جاء ت إحداسا 

أو* iXfفي أوالطعن حكمه، علن أوالاعتراض ، بها المبالاة وقلة وسنته، يهديه 
الملحدينمن الحماة أكثر وما ذكره. عند عليه لام والالصلاة أوترك عدالته، 
والعلمانين.والمارمن 

أنهكاعتقاد إياها؛ الله أنزله التي منزلته فوق ورفعه فيه الغلو منها جاء ت راكانمة 
المريكشف أنه أو ، الغيب يعلم أنه أواعتقاد الكون نوره من خالق وأنه إلهي نور 

إلح.. . الذنب. ليغفر المريض ويشفي 
،ض.دْ وسنة بيان بدون يترك لم هؤ وتمفليمه وتوقيره حه أن يعلم أن وينبغي 

رعان•ادسلءم ولذا؛إن ذلك، محن شاء مما يأتي أحدأن لكل يترك ولم 

٩.الأية: )■آ(ّررةالخثر، . ٣١الأة: )ا(مرةآليران، 
الآذان;ه،بم.)م(.ورةالفتح، 



ردءءيْمنصيْ محا فظ 

هوالتعظيمفهذا فاعله، علي، ؤبمي ويرصاْ يه ؤيامر المعفثم يحبه ما ت أحدهما 
المشروع.

للتعذلثم.مناف هو بل بتعفليم ليس فهذا . فاعله ويذم ويكرهه يبغضه محا اكاني! 
والسنة.الكتاب في ومبثوث ومعروف كثير الأول والنوع 

أطرتكما تهلروتي ررلأ ; كقوله المنة؛ في له نماذج وردت فد أيضا القاني والمؤع 
.، ر١ ورسوله الله همد ٠^^١ عد أنا إنا مكر اين المح النصارى 

ماجد...اارآ،.ايٍالهم يور اتخذوا والمارى الهول الله رالهن ت وقوله 
وحده(الُا،.ماثاءالله بل عدلأ، لله »أجهكي ; وشئت ماثاءالله له قاله لن وقال 

أوادعوا- عنه الله رصي - طالب أبي بن عر أثهوا الذين الرافضة هل وايوال: 
له؟^غلمين البوةسلكما له 

له؟معظمون هم — السلام عليه د عيسئ ألهوا الذين النصارئ وهل 
غلووشرك.هر بل هذالسيتعظم، إن وا-دوابواضح: 

•مثرلع غير تعفليما ه اش عفلم فنمن يقال وكدا 

هه ءو 

.( ٥٥، ٢٧، ٢٤وأسد)ا/-اأ، رواْاوخارى)0،؛*ا(، )١( 
لم)ام0(.وم)آ(رراْ 

•ب الله رضي ماس ابن حديث، س ٣( ٤ V ،  ٢٨٣، ٢ ١ ٤ / تْ)١ في أح،اد الإط،؛ رواْ )٣( 



mmmmmردمي0 مندددْ فغايا 

،١ ؤإحياءالآئر الوس 

عمليجواب الئ يحتاج ته؟ أمعلن الأيام هدم مي اللم يطرحه موال 
خلاصته:ونثلرى، 

موتعهاتدرك ولم يعد تعرف لم الحاصر عمرها ني الإمحلأمة أمتنا أن فعلا هل 
منقرصةوكأنهابقاياامة ومغريا. مشرنآ يميناوشمالا، تتخبط فهي ثم ومن الأم؟ بآن 

حفارة؟ولا تاؤخ ولا شريعة، ولا عندها عقيدة لا 
حيثاللائي؟ والعشرين الحائي القرن هدا في مسيرتها يمر الذي فما ؤإلأ 

تاراتالغربي الفكر وتلامذة أحرئ، تارة والقوميون تارة، اذيون الحالم_زمامها يقود 
وتارات.

تياراتفكريةمجحنتخللتها — الأستعمار فىأيناء — الإسلامي محتيعالتا لقد 
الغرييالفكر يها وأوحن الأعداء دعمها وفد والأخلاق، العقبدة تستهدف متتوعة 

تمحاور ثلاث عالئ تقوم وهي الأوروبية، والحضارة 
والفكرية.الشخصية الحرية إلن الدعوة ت الأول اغور 
المرنية.اسلة عن الدينية السلطة وضل العلمانية إلن الدعوة الثاني: اغور 

ال-عوةإلننحريرالرأة•الثالث: اغود 

الغربية،المناهج علن الأمة وتربية التعليم، تْلوير إلن الدعوْ ذلك، بين وفيما 
٠الأصيلة منابعها عن وعزلها 

لكونهاالمقتمي ومنهجها الأط_ة ونتا يه يسمح مما — غاذج لكم أندم أنا وها 
•- أمكن ما الحاصرين لدئ مفهومة 

العربية،القومية، إلئ دعوات الإسلام لأد من وغيره العربي عإالعالم فقد 
الامتعمار،من مدعومة الدعوات هدْ ونامت وغيرها. . . . والتركية والهتدية، 

لواءهافحملوا العربية، القومية إلئ الدعرة في الكبير الدور الحرب للتمارئ وكان 
•قوة بكل 



لدءءيْضسق فغايا ءءء؛ت؛؛ 

عمادهادولة، بكل خاصة وطية دعوات القومية، الدعوات هدْ ومحاى 
ؤإبرازؤإحياؤها الوثنية، الجاهليات تاريخ أي الإسلام، علن السابق التاريخ بث 

وأترْلخهلورته البعض ينب لا ربما أمر لذلك، الوسائل أبرز من وكان • ا عظمته
وهو:ألا العقدىفيالأمةالإّلأب، 

نوىبنشاط الاهتمام هذا بدأ وند الإسلام، بلاد في بالاثار الثديي الاهتمام 
الوفودهذه جاءت حبن، الأولن. العالية ادب بعد الأجنبية الأمار لبعوث مفاجئ 

المنطقةسعوب وعلم ، عنهاوتكتب، القديمة الاثار ملك عن تنقب، الإسلام بلاد إلن 
والمالية.التاريخية أهميتها 

—الإسلام فبل كان ما وخاصة — القديمة ياناريا الغربي الاهتمام هذا كان فهل 
•ثالأتاضرب دعوني سليمة؟ نية عن ونابعا عفويا 

ماقبل الأولن-أي العالية الخرب بعد الأمريكي)روكفلمر( الثرى أعلن لقد 
للاثارمتحف، لإنشاء دولار ملايثن عشرة ؟٢^ تثرعه عن عاما—أعلن نين تما يقارب 

توازيأظنها ملأيثن • الفن هذا ني المتخعمثن لتخرج معهد به يلحق الفرعونية 
بلادفي الفرعونية الأمار إحياء علن الغربي الثري هذا ينفقها • اادول٠ من دولة متزانثة 

الخهود؟هذه مثل أتمرته الذي فما ، مصر— الإسلام— 

هعالقديمة، جاهلياته إقليم ولكل متعددة دعوات الإلأم بلاد في قامت لقد 
.والإعلام- التعليم المختلفة-وخاصة الوسائل خلال، من عليها الأمة تربية 

القنمائدمن عددآ ديوانه يحوي الذي — سوقي أحمد الشاعر أن تصيفون لا وتد 
المستشرقإلئ القميده هذه أهدئ وند الفراعتة فيها يمجد تصيده قال، - الإسلامية 

،الوقت، ذللثح في مصر مفكري محن عدد وأستاذ العربية اللغة أمتاذ )مرجوليومث،( 
لأتاروتقييدا الماضي، بمحاسن تغنيا نظمتها  ٠٠له: الإهداء مقدمة فى سوقي وقال، 
لغةعاد لففللث، عرفانا إليلث، ونيها الأمجد، الأمعد النيل لحق وناء ، الاباء 

آدابها،.ونشر علومها إحياء نى وكهولة ثياب من أنفقت، وما العرب 

نقالهذللث، من الغرض فإن القل هذا في لي واسمحوا - القصيدة هذه في قاله ومما 
؛يقول، باطله. وبيان والرد اكحذير سبيل علمن 

المسوالكليم ويومف عسى بهم امتذرى الذين الفرامة أين 





^دءءي٠منميية سابا ؛!!!ء 

ؤإثماالإسلام. حرل التفرقة المؤتمر هذا وأطروحان منانثات يحدد نا ول
وأهميتالاثار لقضية نيه عرضوا يحشن كتبوا ، غربيثن باحثثن أن الأنياه لفت الذي 

.الإسلأمةاللأي ني إحيانها 

حهدأالغرييون الأيار علماء يب-دل أن يجب الأن ®مند كون(؛ )د• أحدعما يمول 
يقومونالذي يالعمل القيام يستطيعوا حتن المثن المالآثار علماء لتدؤيب مشتركا 

والتماثيلوالاهرام الأبية هذه أن من للتأكد ممكن جهد كل يبذل أن ويجب . . يه. 
.عاليها٠ سيحاففل والنقوش 

سنةالكلام وهذا - مض قرن حوالي ®منذ ون(: ول)د. اكالي اياحث وبمول 
وماريتايراق ني بهابوناولابارد قام الي اياجحة النقيب عمليات دأدت ١  ٣٧٣

إنشاءؤإلن التنقيب علئ للإشراف مصالح تامحبى إلن تركنا، ش وشليمان ممر في 
وطنية،.حف متا 

عالمهوأن حدث ®والذي العثمانية؛ الدولة سقوط عن حديثه بعد يقول نم 
بالآثارخاص قانون إعداد في ساعد ند ، الدول تلك من دولة كل فى الغريى الأتار 
حكومتهمن عين وطني لموظما تشارأ م وأصبح فيه يعمل الذي الإسسلامي للبلد 

الاثار*.لمصالحة مديرأ 
وثياتهإلن وعودته لميحيته رفضته من الغرب في جرئ بما مذكرأ يقول نم 

الكلاسيكية:

لهأمحامحا اتخذ بحيث الديني وبإيمانه الفكرية ينونه الثقة من الغرب كان ®لمد 
الأماصهذا عاتى بالاعتماد تمكن وقد يحية، المعلن ابق مسهمصر إلن تنتمي مواد 

علنالقياس هذا يصدق فهل ، للمستقبل محثيله ويخت3ل ه نفيدرس أن من الْ-ديم 
الإسلام؟®.

أماليبإلئ تستند الش القيم عن الأجيال تنشثة واضح؛ الهدف الهدف؟ ما 
•الإسلام عليها عفن الي الوثنية الخاهليات هذ0 في والفكر الخيام 

الإسلاميةالأمة يثن تفمل أن تريد التي الموجهة الحرب لهذْ تموذج هذا 
فيوتوميات جاهليات يها يتبدل وأن ، الإسلامية وحضارنها وشريعتها وعقيدتها 

كل؛لدإّلأمي.
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(١ وايرايضة) عاشوراء يوم  ٠١

الأياممن يوما — مكان كل ني — السلمون يتقبل ، هذا المحرم الله شهر قي 
أنه— عنهما الله رصي _ عباس ابن فعن ٠ تعالئ الله إلئ متق-ريين ليصرمره 

يتحرئيرما صام الله رسول رأيت ما ت نقال ، عاشوراء يوم صرم عن سل 
يعتي— الشهر وهدا — هماشرراء يرم يعني — اليرم هذا إلا لأيام ا علن فضله 

رمفان_<الآ،.

علىراأحنسب ت _ ئتادة أبي عن لم مصحح في كما — .ؤ الله رسول نيه ومحال 
يكفرأن الك 

كماأطفالهم، يصومونه كانوا حتن صمامه علن يحرصون المحابة كان ولذا 
صرممحي - عنها الله رصي - معوذ بنيا الرنع عن وغيرهما الصحيحتن محي نت 

اساممالونا فإذا المغار•ئهم، صسايا رمرم لمومه ذلك يمد )افكا ; غالت _ عاشوراء 
•صرُءماالص بموا حى تلههم اللب أءطء؛اعم 

ليتخذوهالرافضة يقف المام\ن، عند الشرعية السنية الطريقة هذء مقابل وفي 
•فته عنهما- الله رصي - علي بن الخ—ثن نل لأجل كالمام، ولا مأتما، 

٠أمران الرافضة، عقائد بعضر عن ولومختصرا_ _ الحديث إلن دعاني والذي 
الأمةبدن الوحدة موصؤع استكمال عن الحديث وعدتكم كنت أنني • احدهما 

الإسلامية.

أهلبين الوحدة عن نحدثرا طالما ٠ الرافضة بمذهب الحهلة من وكثير - والرافضة 
الة.أهل متعصة يسمونهم من إلن ا رفضهبون يتم والرافضة. المنة 

بذنفرف لا وأنه الملمذن، بين الوحدة عن للحديث اليوم هال.ا يستخدمون والرافضة؛ 
مْلال:ة— الرافضة إذاعة من اليومين هذين في — بأذني سمهت ولقد والرافضة. المنة 

راباببالذاهب لخهلنا المنة أهل علينا شديد ونعي ا المفرق وعدم بالوحدة 
الخلاف.

.١١٣٢وملم)، ٢( • • الخاري)٦ )آ(رواْت اا/ا/ْاإام. ا.است )١( 
وموا>ا-مآا(.الخارى)'ا-ا'ا(، رواْ: )٣( 



ودعويتمنيببت قضايا 

دعايةإلئ المناسة هذه حولوا قد ٠ إمكانات من لهم تتوفر بما — الرافضة أن ت الثاني 
الوسيلةتللiا ذلك في مستخدمن ، الكبري وانحرافاتهم الزاتفة، لعقائدهم كبري 

ماعش والخزف البيت، آل محبة وهي ألا ، وأشباههم العوام يها حدعوا طانا التي 
•عاشوراء يوم في - عنه الله رصي - الحسثن مقتل * مثل ، لعقهم جرئ 

ويوالونهم، ه الله ول رمبتت آل يحجون ، مكان كل في لمرن والم
الصحابةه_وخاصة الله رسول من وقربهم حفهم لهم ويعرفون عنهم، وينرصون 

والحتن-والحسن، وفاطمة، وعلي، وبناته، ه، أزواجه ت مثل منهم ^١٢ ١١
الخلفاءرأسهم وعلن — الصحابة بقية يحبون ذللمثا هع وهم ، - جمجعا عنهم الله رصي، 
أبيبن علي ورابعهم — جميعا عنهم الله رصي - وعثمان ، وعمر ، بكر أبو - الثلاثة 

طالبرضالأهمحه_.

نعلتكما بعمهم ش أو فسهم يغلون فلا ، ذلك في ومط نة الوأهل 
وغيرهم.والإياصية الخوارج من الواصب فعلت كما ، فتهم يجمرن ولا الرافضة، 

وأن— محروقون بانهم والقول — يجوز لا — الخملير الموضع هذا عن كرت الإن 
مخافاتيجعل ما العمدة صلابة محن لديهم عوامنا وأن — يجهلونهم لا — السنة أهل 

.— يقولون كما — عليهم تفوت لا الرافضة 

هؤلاءمن علينا ائم قالختلر أن الحقيقة_إلأ بعض فيه هدا كان ؤإن أقول 
;الرافضة 

لهمرافضة بانهم يتبجحون وصاروا الأيام، ُدْ رؤؤسهم ارتفعت فند - ١ 
الصلاةمثل السنة أهل به يطالب بما مطالبتهم يجوز فلا نم ومن ، بهم الخاص دينهم 

علئمركز وغزو رافضية، علمية لحونات يخشنلون هم وها ، ألمان الحماعة ْع 
إن- أحرئ منامحبة له ذلك في خطعلهم عن والحديث . البلاد هد0 في السلمان بقية 
.تعالئ— الله ماء 

ص

كثيربيوت ملأت — وغيرها الدشوش مجن — المباشر للبث تقبال الاسوآلات — ٢ 
إلنوصلت الدموثى هدْ من والأخلاقي الفكري التدمير وماسي السنة، أهل 
.•تاأا أءأ. ّأ1.ا و-ِا _ا:أ -غافلون هذا عن والاس - الخطر مرحلة 
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اشرالبالبث علن الرافضة دولة نجرمى — ء-اثوراء مناسة — الأيام هذ0 وفي 
اءالمونمهم ، االلمvن لغزوبيوت — انمربية ها رأمحوعلن — اللغات ممختلف 

مهتما الرانضة مظ\ر عن الأحداث نالك، لهم لمصوروا والعوام؛ والماء والأؤلمال 
•ه الله رسول لأصحاب ولعن وسب وُلس الين لأهل جرئ ما علن نحزن من 

ودعوا، السنة أهل وبئن بينهم التقريب ، طويل زمن ٌنن الرافضة حاول لقد 
أوالمقريم، يامم جمعيات وأتيمت، ، مؤتمرات وعقدت محتلمة، يوماتل دللث، إلئ 

يتمرفيلم من بعض ذلك في لخدع مجلات، ذلك في واصدرت بل الأخوة، 
المنة.أهل علماء من ونقيتهم الرافضة عقيدة 

الغلومجن فيها عقيدتهم لأن ؛ كانوا أسوأمما يعودون — هم هم — الرافضة ولكن 
صادقةبتنوبة إلا يتم لا لم،ن البقية ويقن بينهم المقارب يجعل ما ، الصراح والكفر 

لمتنالمدين إلن والعودة الكفر، من عقاتدهم في ما جميع من فيها تقية لا 
.الصح^^ 

كرإذا إلا يتم أن ممكن فلا عقائد- من عليه هم ما علن وهم - المقارب ا أم
منغاذج أعْلءكم وتمالوا والممارئ، السلم،ن أوبض الم؛ن، والالمهود المقارب 

الخريب:محاولات 

إنه)اصعللحه:  ٤٤٢منة أحداث عن ء الله .رحمه ، ١١كثير ابن يقول أِ 
وترصواا"لحسان، ومشهد علي مشهد لزيارة كلهم ء.ذهبوا ، بتعداد والثة الرواخفن 

ماحيفي وصلوا عليهم، وترحموا كلهم الصحابة علن الكرخ في - الروافض ي أ- 
.المقية( باب من يكون أن إلا ، حدأ عجيبح وهدا وتحابوا. الفريقان وتراد سنة، ال

هؤلاءلأن ؛ نمالئ الله رحمه وصدق — الله رحمه — كثير ابن يقول هكذا 
وفدإلا عام يمن يكاد ولا الوقت، ذللخ، في اسن بتن \ّ اءاروا طال الرافضة 

رصي— للمحابة وصبهم بكفرهم يجاهرون حيث، ، الرافضة هؤلاء صبثها فتنة ونعتا 
كثير-ابن ونقله فليل مل ذكرناه فيما كذبهم علن دليل واكر جميعا-• عنهم الله 

امتفزازيةبحركة بغداد في الروافص م  ٤٣المالي)العام في انه ، المه_ رحمه 
عريض،يخل أبراحآ، ]لاحفلوا علمها؛الدم، أبراحآكتبوا نصبوا حيث، المة لأهل 

(. ٢٦٦/١ واكهايت) الداة انظر; )١( 
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اا أ كتبوا؟ نماذا ، بالذهب[ والكتابة 

.كفرء فقد أبن ومن ، شكر فقد رصي فن ، ألبشر حير وعلى ارمحمد ت كتبرا 

أهليسكت لم ولذلك كفر. فقئ وفضلهم وعثمان وعمر بكر أيا فدم من هكذا 
•الخرب الرافضة وب؛ن بينهم قوم • ذلك عن السنة 

أصل[ واJفاق الكذب ادها ع]١^، المميت فإن ، هؤلاء علن تغرب مبوليس 
•له فلادين له لاتقية من ت يقولون لألهم دينهم؛ أصول من 

بهيزل ولم ملكاعليهم، شاه( )نادر إيران أمحل باح ٠"،  ١١٤٧)ستة وفي — ب 
ملكهفي ونومع السنة، أمحل مذهب وبطلان مذهبهم بصحة أتنعوه حتن الرافضة 

الدولةوبتن بينه وجرت الأفغان، وبلاد وبخارئ وتركتان الهند علن اسولئ حتي 
.والثمرة بغداد فى نفوذها مناطق حاصر حنن حروب العثمانية 

العراقعلامة باشا( )أحمد الونير دعا ، ، نةأ١ وّرافضة فيها بلائه صارت فلما 
الرافضة،علماء مع بالخوار وأمره ، — تعالن الله رحمه — السويدي( الله )عبد الشيح 
لذلك.يعقد محوتمر حلال محن السنة أهل وي؛ن بيتهم القرويات تلك ؤإزالة 

أعدادوبحغور ، ®السويدي* العراق علامة ة برتاّالمؤتمر هذا عقد وفعلا، 
إيرانملك شاه( )نادر وكان والخماعة. السنة أهل وعلماء الشيعة مجتهدي من كبيره 
•مه يجرى ما ؤيراقب الوتمر يرعن 

امثلة،عده علماءالرافضة كبير علن — السويدي أوردالشخ — الوممر بدء وقبيل 
عدالمعابة حكم ،كحق الموال: بهذا وابتدأها حوابآ، عليها الرافضة تملك، لا 

الدعان؟أ.

الفارسيان وملمذر وأبا والمقداد علميا I ة حمإلا ارتدوا الرافضي; فقال 
ار؛ر،ياّر•دع

منكلثوم أم بنته علي زوج فكيفا كذلك، الأمر كان إذا ت السويدي له فقال 

؛ايا،الونئر)احم؛- وض تواردبينه الرمل تزل، ولم ، الساق، مراد إلن الرانضة معه اجاء)نادرشا•( 
الة.امل مذب ررلض الرامحة مذب الإترارمحة الثا، من نطالب بغداد، والي 



ودء§يقمنسية قضايا 

عندكم؟مرتد وهولكفر — عنه الله رصي — الخطاب بن عمر 
٠مكره إنه ت فقال 

فضلا- العرب أدنن بها يرصن لا منقصة علي في اعممدم إنكم ت السويدي فقال 
فيالله أسد غالب بني لثث الصنديد، الثسجاع — علي عن ويضلا — هامم بتي عن 

يرصنلا وهنا ، وهومكره ابنته يروج أن وهي المنقصة هده مثل ، والمغارب المشارق 
•فقتل وبناته عياله دون قاتل من رأينا كم بل الُرب، أحلاف بها 

جنيةلعمر زفت تكون أن يحتمل ت — ال-احلنية الرعة نحركت وهنا — الرافضة هال 
.لكثوم أم بصورة تصورت 

السويديحجاج قوة أمحلهرت التي الجانبية الناقشات تلك ت؛عد المؤتمر وعقد 
يفضلالرافضة اعترف لهم ودمغه حججه ولقوة . الرافضهء ممذاهب ومعرفته وعلمه 

الصحابةسب عن والكف الترسب، علمن الأربعة الخلفاء وبخلافه الصحابة، 

والطعزض•
ذلكعلن وبع ثم خواتمهم، وحتموها الرافضة اء علم-ذلك علن ونح وند 
.تعالئ— الله رحمه -- الويدي 

الخطيبالدين محب للشخ الشهور المطبؤع الكتيب قي المزتمر تفاصيل واقرأوا 
الراقيةثت هل لكن هدا، المؤتمر لقمة ذكر وفيه ، ، (أ١ العريضة )الخهلوط بعنوان؛ 

ذلك؟على 

معهمالثأ5لة لأن الصحابة؛ ب من عليه هم ما إلئ عادوا ما سرعان إنهم 
•ميمهم بها يغص التي الكفرية العماني في ؤإثما الصحابة، ب في ضل لت 
٠تعالير_ الله شاء إن — لاحقا سنفصله ما وهدا 

هه ه 

.الخطيب الدين محب >، العريضة الخطوط ت انظر ( ١ ] 



^^؛؛!؛!ء!ء^ءءوثتقزه؛؛ردمريْ هنيبيت ثْايا ؛؛؛ي؛يٍي 

اررافضق)ا(

ودعاهمبها لمين — الم أمر تعالن والله لم، ملكل معللب الإسلامية الأمة وحدة 
والاختلاف.الفرقة عن ونهاهم حميعا، الله بحبل الاعتمام إلن 

تالاختلاف من نوعان الأمة هذ0 في وفر ولقد 

فيوذللث، ، الدليل وطلب الاجتهاد علن ومبناه مذعرم: همم احتلال، أحدهما: 
عنهمالله رصي — الصحابة زمن في هذا خ وند الشرعية، والأحكام الفقه مسائل، 

.يعدهم حميعا—ومن 

خصام،إلئ ولا فرقة إلن يودي لا محمودأ - لله والحمد _ بقي الاختلاف وهذا 
—تعالن الله رحمهم — وأحمد والثانمي حنتفة وأبي ماللث، الأربعة! الأئمة بين وكم 
ؤإمحوةواحلأ صنا كانوا ذللث، ومع . كثيرة ائل مفي اجتهاد عن اختلاف من 

.واحد ومنهج واحدة عقيدة نحمعهم متحابان 

يودى!نأء-مئ، تحصب إلئ نحول إذا إلا مذموما، يكون لا الاختلاف وهذا 
أوالطعنالاحرين معر الذي الحق إنكار أوإلئ دليل، من الأخر الهلرف معر ما ترك 

•والتدابر والتاغص أوإلنالشحناء حق، بغر فيهم 
•نوله مثل مح، هؤ ال~ي، منه حدر الذي الاختلاف وهر مذموم: احتلأفط الثاني: 

.وامدة«لآ، إلا اكار م كلها وسمنزه، علىثلاط، أمتي رروهترق 
خلانهملأن ودرجاتها؛ أنواعها مختالف، علن البدع أهل خلاف به والمقصود 

منهاجنيها يخالفه ولا واحدة هي التي الإسلام وأصول العقاند أبواب، في يكون 
منحرف.مثتتلع إلا الصالح لف ال

اجةٌوض (، ٠٤٩٦)داود وابر <، ٤٢٦ • واكرمذي) ( ٣٣٢)٢; احد رواْ صمح; حرث )٢( 
ا'—دٌذكددايا يند واحدة إلا النار ني ا كلهزيادة بدون مريرة أبي طريق س كالهم (، ٣٩٩١)

•صري بن ب-الاه )ا؛أأ(سطريق 
،النار، ني ومعوز وثتتان ابنة )واحدة؛ي بلمذل ماللن، ابن عرف، طريق من ٣( ٩  ٩٢)ماجة وابن 

■ماللث، بن انس (منطريق ١٤واحد)٣/ْ



^؛؛^٠ ٢٥٥سمبية س؛ا ^^رهء^ء!؛ءءء^!ءءء^ءءءءءءءءء؛ 

يمكنوأنه سير، وبيتهم ييننا الخلاف أن ظنوا كثيرين فإن ، للرانضة وبالنسب 
.لذلك! يعقد مؤتمر أو حوار خلال من عليه والقضاء تداركه 

أهلنحن - لظ مقارنتهم ملئ توضح لعلها لعقاتدمم، تماذج لكم اعرض ومح
السنة-.

أربمتأصول عر الناخرين الراكة ؛، Jkjuقوم اولأ: 

المعتتزلة.مدم، علن القدر إنكار يه والقمود ت يل الم— ١ 

الخنة،نمالئ رؤيته ؤإنكار الله عن الصفات نفي يه ؤيقمدون ت اكوحيد — ٢ 
.ذلالث^ في المعتزلة يوافقون فهم • ونحوذللث، القرآن، بخلق والقول 

•م'-اكوة 

فيوافقوهم الذين المعتزلة وعن المة أهل عن ننهم الأصل وهدا الاهامة: -٤ 
م:خة، أصول ض الإُام في مذهبهم ويقوم والتوحيد. العدل أصلي: 

-عنه الله رمحي - بعلي بدءا ألتهم، من عقر الاهي م محمورة الإ٠ا٠i أن أ__ 
•وهوالإمامالثانيعثر المكري، الخسن بن محمد الغاب بالإمام واتتنهاء 
مجنأشد والكيائر الصغائر من معصومون الأئمة أن بها ؤيقمدون ت العممة — ب 
٠الأنباء عصمة 

لأهلموافقته يفلهر بأن التقية عليه نحب الإنسان أن بها ؤيقصدون I الشية ج_ 
مملحة.يحقق أن أوأراد خاف، إذا السنة 

عشرالثاني هوالإمام سيخرج، الذي المهدي الإمام أن بها والمقصود ت الهديل — د 
•عام كل م، خريجه يرتمون هم د- 

البيت،آل الله يحني حتن الساعة لاتقوم أنه فيها ويعتقدون الرجعة; ه_ 
يدنونثم • بعض من بعضهم متص ثم ، - وغيرهم المحابة من - وأعداءهم 

حميعا.

•لأتمتهم الربوبية صفات يمنون حيشر ١^٣٠^١،: توسد ض شركهم ثادا: 
... أٍولاللكم.)ل(اظر; 



^^ءءععءع^؛ءعءء^ءءع>جقلبمضمصء قْايا =

:، ١ ل - عدهم الوممة كنهم من مقولة - ذلك من نماذج وهاكم 
أنهوزعم ■ - الأرض إمام بمي - الأرض رب أنا • قال أئمتهم أحد أن زعموا — ١ 

ب<لى.بمورربها الأرض وأئرفت ؤ تعالئ; بقوله القمود 
الأرضرب أنا •' ال قأنه وزورأ- -كذبا عنه الله رض - على عن ورووا - ٢ 
٠يه الأرضي تكن الذي 

نداناننندبه ربع إل يرد نز ئندبه نوى فم من أنا ؤ الئ; تعوله قوفي - ٣ 
نكرأ.عذابا معذبه أمير إلن يرد I نالوا . ، ^١٣يكرا 

يعنيت نالوا . ، ٤ أحدا ربه بمئ-ادة يثرك ولا ؤ ت تعالئ نوله ير نفوفي — ٤ 
.الخلافة في معه ولايشرك لعلي التسليم 

للاحرةالدنيا أن علمت أما نال: الله عبد أبي )اعن الكافي: أصول وفي - ٥ 
للهيقي ماذا ، الله® من ذلك له جائز يشاء ما إلئ ويدفعها يشاء حيث يضعها للأمام 
!اهذا؟! مع تعالئ 

•وغيرء والرعد الهلر من الكون لأحداث مدبرون الأئمة أن يعتمدون بل — ٦ 
فيهسحاب من كان ررما ; _ عليه يكذبون وهم — الله عبد أبي عن يروون فيما يقولون 

ويرىالسحاب سيركب إنه أما ، عنه( الله رصي علي عن يقولون )ثم وبرق رعد 
•حراب® وثنتان عوامر حمر السبع والأرصن موات الأمباب الأمياب، في 

بلاده.من يشاء ما إلئ ويسوقها السحاب يرسل هوالذي وحده تعالن والله 

سحابةكل فاصبحت محايتثن إلئ ارمآ — عنه الله رصي — عليا أن ثميروون — ٧ 
—عنه الله رصي - علي أصحاب بعض وركب بمفرده، سحابة علن فركب بساط كانها 

وفيها• أمورعجيبة محن جرئ ما ذلك في وجرئ • الأحرئ علن والقياد لمان ك
أناأرخه، في الله ض! )رأنا : س عاليه وكذبوا - السحابة وهوعالئ قال عليا أن يرون 
منهيوتن الذي الله باب أنا بملمأ، لا الذي الله نور أنا خلقه، في الناطق الله لمان 

عياله®.علئ وحجته 

.ا'ا■الآة:)آ(ّورةالز.ر،)ا(اارجعالابق. 
. ١١٠الأة: الكهف، ر؛(ّور؛ . ٨٧الأة: اذكهنح، ّورة )٣( 



mmmmمنيجية قضايا ت،!؛ءءءءإءءءء؛ءءءي؛ءء^^ٍأأإس؛ءٍ 

حنامم ت قال الله عبد أبا أن فيزعمون . الأتمة في الرئويين صمات بل — ٨
الرواية•ءادْ إلى راممعوا . الموتن يحنون بل • فينا® نوره فافضن بيمينه 

المومن؛نأمير ®إن ت نال الله عبد أبي عن — أصولهم أحد - ، أ الكافي في جاء 
ماتأحي إن حالي! يا فقال; أتام منهم ثابا ؤإن مخروم بمي في حوولة له 

تنال بالئ. • قال تراه؟ أن تنتهي ت له فقال I قال شديدا، حزنا عليه حزنت وقد 
إلئانمهن فلما . بهامنتزرأ ه الله رسول بردة ومعه فخرج ت قال • فبرم فأرني 
.الفرس ان ييوهويقول نره من فخرج برجله' ركضه ثم شفتاه، تلملمت القبر، 
متناولكنا بلئ، البت؛ قال العرب؟ من رجل وأنت تمت ألم ت الومنين أمير فقال 

٠ألسنتنا® فانقلبت ، — وعمر بكر أبو أي — وفلان فلأن سنة علئ 

موتنأحيا ، — الله قبحهم عليه افتراء — — عنه الله رصي — عليا أن يزعمون بل 
يعييأن الله علن أبوالخن م لوأققال سلمان وأن • باحمعهم الحنابة مقبرة 

•لاماهم دالاحرين الأدلثن 
أبيعن الكافي ففي • الحنئ الله أسماء هم عشر الاثني الأئمة أن زعموا بل — ٩ 

»نحنقال: . ٢، بها ةد'ءوه الأّتمأ، وش ؤ وحل: عز الله قول في الله عبد 
بمركا®.عملاإلا انماد س الله شل لا الحنن الأسماء واله 

اللهعبد أبي عن يروون - البخاري كصصتح هوعندهم الذي — وفي)الكافي( 
قال:أنه 

فيالناطق اثه ولهعباده، في عينه وجعلتا ، صورنافاحمن حلمنا الله ررإن 
وبابهمنه، يرتئ الذي ووجهه والرحمة، يالرأفة عباده علن المبسوطة ويده حلقه، 

الثمار،وأينعت الأشجار أنمرت بنا ٠ وأرخه ّماته فى وحزانه عليه، يدل الذي 
الله،عبد وبعادتتا الأرض، عش، ؤينبت، ، الماء غيث ينزل وبنا الأنهار، وجرت 
اله®.ند U ولولاي 

وجه®أنا : — الله قبحهم - عليه وافتروا — قال علميا أن يروون الأنوار، )بمحار دفي 
الباطن®.وأنا الظهر، وأنا ١لآحر، وأنا الأول، وأنا الله، ت، جنأنا الله، 

١٨•الأيت: )آ(ّورةالآءراف، ردص انظر: ؛



ودعويقمنمسذ فنغايإ 

باباالكاقي صاحب لذلك وعقد . الغيب يعلمون يانهم الأئمة وصفوا بل ء ١ ٠ 
•شيء علتهم يخض لا وأنه يكون، وما كان ما علم يعلون الأئمة أن في تقلأ م

فيما لأعلم ررإني الله قثحهم عاليه افتراء _ قال أنه الله عبد أي عن وروي 
كان،ما وأعلم النار، في ما وأعلم الحنة، في ما وآعلم الأرضى، في" وما الوات 

.يكونا؛وما 

الشركإلئ هؤلاء فيه يحل ، ضلالة باب وهذا الألرمة: ثرجمد في قركهم ثالثأ: 
تمحتلمة أبواب من الأكبر 

بهالشرك عن والنهي الله بتوحيد الأمر في القرآن نموص حرفوا فهم - ١ 
تفمثلا بالأئمة. ربهلوها باطنية معاني لها وحعالوا 

كنُملك من الذين وإلى إليك أوحي ولفد ؤ ت ه- بته مخاطا - تعالئ فوله فروا 
منعلي، ولاية مع أحد بولاية أمرت لئن  ٠١؛ المعني، بان ، ، ١ عملكلءاب،نى أشركت 

عملمكآ،ا.ليحبطن بعدك 

-زنوابه شرك وإن كمرم وخده الله ذعي إذا بائه ذلكم ؤ ; نمالئ نوله في : ومثلا 
اللهدعي إذا يأته ررذلكم ت المعنن ، لها باطتيآ تحريفا قالوا ءانحكملأهاتيابجسرب<أآ،، 

تؤمنواولاية له ليس من به يشرك ؤإن . كفرم ولاية، لُلي، بأن وحده 
ضلالإمام مع هدئ ررإمام مماه; ت قالوا ، اللهمع ؤ؛اله ; تحالئ قوله وفي 

.«.. . واحل قرن في 

الأوثاناتخاذ عن والنهي والشفعاء الشرك في آية كل عالخائهم أحد نال يل 
دأحجوهموعظموهم أتمتهم غير أئمة نصوا الدين، فير وارد فهو • • • والأصنام 

•لهم الله عينه الذي إمامهم شركاء وجعلوهم طاعتهم والتزموا 
عندهم:التوحيد- هذا بتقرير ملأئ القرآن ونموص - الألوهية في التوحيد إذن 

وعثمانوعمر بكر أبي يامامة الإقرار هو والشرك: عثر، الاننخ؛ الإممان؛الأئمة هو 
والخلفاء.الأئمة من أوغيرهم 

.١١الأية;غاير، سورة )٢( . ٦٥الأية:الزمر، صررة )١( 
اآاالآة:)"ا(ّورةالممل،



■=!لءءءي٠ ضيبيت فْامحا 

عدالأعمال تبول مدار فإن موالتوحيد. عدنا الأعمال تبول مدار كان ؤإذا - ٢ 
أنزمن *إن ؛ أئمتهم- عن رووه قالوا-ذما الين. أهل بولاية الإثرار ت هو الرانضة 
يغرلم من ؤإن وحجه، وزكاته وصرمه صلاته منه ملت ، عليها مات ثم ، بولأيتنا 
.أعماله* من شيثآ الله يتبل لم بولأيتنا 

اللهتبل محا نبيا سعين يعمل القيامة يوم جاء عبدأ ®لوأن •' عندهم رواية وفي 
■بيتي* أهل ورلأية الله يلقا• حتن منه ذلك 

أنترووا ، ادات العببات في وحالته الله ب؛ن الواسطة هم الأئمة جعلوا ٣— 
دمننجا ركها من نوح غينة كوعم ، إله والسبل الله أيواب هم عثر الاثتي الأتمة 

•غرق* عنها تخلف 

وبناالله عرف وبتا الله عبئ ®بنا قال: - أئمتهم أحد - جعغر أبي عن ؤيرددن 
الله*.وحد 

ومجنأفلح بنا الله دعا من ® فيروون؛ الأئمة بأسماء إلا؛الدعاء يتبل لا الدعاء بل 
>الك*.بغيرنا دعا 

بالأئمة.ت أي بهم*، والأستشغاع بالتومحل استجيب الأنبياء دعاء إن ت ويروون 
الشدائد،حال ني — وغيرهم والحين والحز كعالي — الأئمة دعاء ار صولهذا 

عادةتعالن الله دون من بهم الاستغاثة الولادة، وشدة الرأة طلاق حال ني بل 
الامر ني يامحوات دعاءواستغاثة لأنه الأكبر؛ الشرك عليها،وهذاهر يتربون عندهم 

تعالئ.الله إلا عليه يقدر 

لمنالأعفلم والدواء الأكبر، ٠لالشفاء هم الأئمة أن كتبهم ني قرروا ولهذا 
بهم*.امتشقن 

ؤيكتونبل الله، دون من يدعونهم أتمتهم لأصرحة نيارتهم عند والرافضة 
يامولايإليك اكتبت فيهات وممايكسونه • هؤلاءالأئمة أضرحة علئ رناعاتوصع 

أمريفي وجل عز لله المسألة وقدم اللهف، عن فأغشي ستغيثا معيك الله صلوات 
الأعداء*.وسماتة التلف حلول تبل 

اللهبتت إلن الحج من أفضل إليها والحج أضرحتهم زيارة أن ت نولهم - ٤ 



رءعويتسمصنت قضايا 

٠وعقيدتهم مذهبهم ني الدهية الأمور من وهذا ت الحرام 
الحستننبر نيارة ُُإن ٠ ~ عندنا البخاري كصحح هو الذي — ، ١^١^،^ في جاء  ٠٠

•وحجت* عمرة عشرين من وأفضل حجة، عشرين تعدل 

عثر؛وسع حجة عثرة تسع حج أنه وأخبره إمامه إلئ الرافضة أحد جاء ولما ٠• 
اخرئعمرة واعتمر أخرئ حجة ®حج • له نال الحرام، الله بت إلن عمرة 
أنعتلم له يقول الإمامكانه من سخرية وهدا الحسن*. ثبر زيارة لك نكتب 
.اا لقبرالحسن! واحد؛ نيارة لعدلت وعمرة حجة لوأكملتهاعشرين نفك 

اللههمد أبي نر زار *س ت نالوا أنهم أنمشهم عن رددا حتن ذلك في بالغوا ل  ٠٠
اللامعليه الحسن نبر أنير ءمن ت رواية وفي • *برورة* حجة شمانن له الله كب 

•^^٠ الله رسول *ع حجة مائة حج كمن كان بحقه، عارفآ 
همزالله ض ، باكيا' هميه يظل حتن عاشوراء يرم الحسن زار ءرمن ت رووا ل  ٠٠

غزوة.ألف والقي عمرة، الق وألني حجة، الق ألني بثواب القيامة يوم وحل 
وآلالله رسول مع وغزا واعتمر حج من كثواب وغزوة وعمرة حجة كل وثواب 

ينته*.

أتن®من ت فرووا • الملممن- حج عرفة-يوم يوم في لتكون الأفضلية حددوا بل  ٠٠
مبرورانعمرة وألف حجة الغج له الله كتب بحقه عارفا عرفة يوم الحسن نر 

.متقبلأتء 

جعلالله وأن اععبة. من أفضل كربلأء أن ت روايتهم محن عدد في ت نالوا بل - ٥ 
حرماآما.للكعبة جعل لهاحرماآماكما 

قرصنالأضرحة نيارة لأن الخج؛ كمنامحك للمساهد متاٌالثا وصعرا ولهدا — ٦ 
العلواف،لكيفية سرح والأصرحة للممشاهد الناسك هده وفي • عندهم الفرائفى محن 

الله.كبيت ثبلمة القثر يتخذ وكتف القبر، علئ والانكتاب عندها، والصلاة 

ذلك.في عجيبة روايات ذكروا وأحكامها، وآدابها وفضلها الحسن تربة _ ٧ 
وهو- ويقول بيعوا الحسن تربة أتن إذا انه فذكروا داء. كل من ثغاء أنها وذكروا 

الكافي.اءول )ا(انفلر;



^٠ودعويت منيسة قضايا 

اللهمياذjلئا تربتك من أحد إني الله رمول ابن يا مولاي رريا التربة! هده من ياخذ 
كلمن وض خوف، كل من وأمنا ذل، كل من وعزا داء كل من ثغاء فاجعلها 

فقر«.

■الخاهلية أهل يفعل كان كما بها تمم ويسنجار الرقاع إن ت وعندهم _ ٨ 
عجيب.أمر الشركيان من ذلك قي ولهم 

الصحابة،في أقوالهم مها وبقي . . عقائدهم. في فيض من غيض هذا 
كثيرة.أخرئ ومسائل . . . نة الأهل من ومواقفهم 
معهم؟نيقي أن ممكن فهل 

أنبثرمحل والكفر، الشرك هدا من الصادقة التوبة أعلن من مع إلا يتم لا هدا إن 
يلي:ها الوضيع م وبقي تقية، فيها كون لا 

الرافضة.من المتأخرين أئمتنا مواقف — ١ 

باليهود.الرافضة شه - ٢ 

والرافضة.الصوفية بين العلاقة — ٣ 

الرافضةبلاد في السنة أهل وأحوال . سام-ين البلاد في الرافضة أحوال _ ٤ 
•المسممان والله طويل شرح إلن نحتاج فهي أحرظ منامان ولها 

هه ٠ 



s^^؛؟؛؛منهجيت قضايا 

ا١ ،اي؛هودر الرافضة شبه 

٠اليوم _ الإسلامي العالم إن  هارأمحوعلن ، به محدقة عدة أحطارأ يواجه ٠ 
تكبيران خطران 

.- معهم اللامات وتطبيع اللام مرحالة ح خاصة _ اليهود حهلر ؛ أحدهما 
.الرافضة خعلر ت الثاني 

لحربوسيلة أحن أن علموا ، وأذنابهم والنمارئ اليهود من الإسلام وأعداء 
—لله والحمد — الغالب هو الذي تي البتوجيه متمثلا الإسلامي عالمنا في الإسلام 

مميهجهالإسلام أصول «ع تتعارصى فكرة أو نحلة أو طاتمة كل بتثجح تكون إثما 
اللهأعداء جانب من والتعاون التأييد من عجيبة ألوانآ نحد وليلك . الصحح السلفي 

.المتحرقة الفكرية والانحاهات الهلوانف هذء مع 
ومنفمأخت؟ من يد علن ، والعلمانية والأنتراكية، ، والقومية ، فالبعثية 

.الإسلامي؟ عالمنا في وتجاها أيدها الذي 
منبتأييد نثهلت ، وغيرها ِ والنهائية والقاديانية بل _ الثاؤلنية وغلأة والرافضة 

•لغيرهم والنمارئ اليهود من الإسلام أعداء 

معالقناعة هذه تهتتز لا أن الله أل ون— الخمح لدئ معروفآ اليهود خهلر كان وإذا 
.البعفى عند سك موضع يزال لا الرافضة خهلر فان — والتْلبح الاستلام مرحلة 

ألا، البعض من استغرابا يلاقي ورمما ، مهم لموضع أعرض أن أء~ت ولذا 
نرجوختمار— يا - ذلك في الحقائق لبعض وّتعرض . باليهود الرافضة شبه ت وهو 

.مخلا يكون ألا 

عننتحدث لا الشاة، عن الحديث وعند نه: الهول ردور الرافضة أة نشأولا: 
—خلافته إبان — عنه الله رصي — عليا ساع من فيه يدخل يد فهذا الواسع ممعناه الثيعة 

ونحوهمفهؤلاء خالفه، من معه فقاتلوا معه، الحق أن رأوا صحابةكرام هؤلاء ومن 

:ا(ابمعةا'مآ/ا/هاإاع.



يتءينز ٠٠٥٠سست يا فظ ^^لهء؛عءءءءء^ءءءءء^^ءءي 

•هذا إلن ينب أن نبض ، الدص ءع-اْ يالتشيع يوصمون لا 
يدعلن نشأت فهدم ادتمرئ، الفدة الأصولية الرامحة انحرافات عنا نمي إثما 

سبا.ين الله وهوعبد ، اليهود أحد 

أنالعلم أهل ذكر ولقد  ١١؛ تعالئ— الله رحمه — تيمية ابن الإسلام شيخ يقول 
وأبعلنالإسلام، أؤلهر فإنه ّبأ، بن الله عبد الزنديق من كان أثما ، الرفض مبدأ 

يهوديا-كان الذي - المحراتي بولس فعل كما الإسلام، ضد أن ومحللب اليهودية، 
الصارئ»لا،.دين إفساد في 

،الزنادقة النافشن من الرففس وأصل  ١١ت أيضا — الله رحمه — تيمية ابن ؤيقول 
يدعوئ- عنه الله رصي — علي الغلوفي وأظهر الزنديق، بأ ابن ابتدعه فانه 

نال، النفاق من ميدوْ كان لما ولهدا له، العصمة والعن عليه، والنصي الإمامة، 
،إيمان هامم بني وحب نفاق، وبغضهما ، إيمان يكروعمر أبي حب ' اللف بعضي 

نفاقءرى.وبغضهم 
أن'اوالحق * الإسلام فجر  ١٠كتابه في - امض أحمد — المعروف الكاتب ويقول 

يريدكان ومن أوحمد، بعداوة الإسلام أراد من كل إليه ياوئ مأوئ كان اكشح 
استغلاليريد كان ومحن وهندية، وزرادشب ونصرانية يهودية محن آبائه تعاليم إدخال 

يضعونستتارأ، البيت آل حب يتخذون كانوا هرلأء كل مملكته، علن والخروج بلائه 
وتال، بالرحعة بالقول اكشح في ظهرت فاليهودية . أهواؤهم شاءت ما كل وراءه 

تمتانن ودا'لوا ؤ ; اليهود نال كما نليلأ، إلا الثيس علن محرمة المار إن الشيعة: 
آ،ثم'ة'ه)م(ا)أ(١^١^، 

الكشيفهدا هم، أنفالرافضة به يحترف بل المستة، أهل يقوله لا الكلام وهدا 
ووالنفأسلم يهوديآ، كان ّبا بن الله عبد أن العلم أهل بعمى ذكر ١١•' يقول الرافضي 

موسنوصي نون بن يوشح في - يهوديته وهوعلن - يقول وكان - لام العلته عليا- 
ذلك،مثل اللام عليه علي في الله.ؤ رمول وناه بعد إسلامه في فقال بالغلو، 

وكاشفأعيانه، من الراء؛ وأظهر علي، إمامة بفرض القول أشهر من أول وكان 
.( ٤ ٢ ٠ )إ/ القارئ مجموع )٢( ( ٤  ٨٣/ YA)النتاوئ مجموع ( )١ 

)؛(اننلر:•٨. الأة: )٣(مرر؛الغر؛، 





عءمنسم محا فظ هءءءعءءءء^^ء؛؛ءءءعءءسء 

القرآن.حوكوا الرافضة وكذلك الترارة، ■مذوا اليهود و— 

جبريلأخهلآ ت مالوا الرافضة وكذلك هوعدونا. ; فقالواجبريل عادوا اليهود و— 

بالوحي-
غثنس قالوا ؤ I قالوا أنهم عنهم الله بانا وند الناس أموال يستحلون التهود و— 

كربستحلوزمال الرافضة وكذك نيالأهسٍلهرا،. 
الرافضة.وكذلك لم، مكل دم يستحلون اليهود و— 

■الرافضة وكذلك الناس، غش يرون اليهود و— 

الرافضة.وكذلك حيضة، كل عند شيثآإلا العللاق يعدون لا اليهود و— 
النعة.يتحلون الرافضة وكذلك صداق. لنانهم ليس اليهود و— 

الرافضة.وكذلك الخفين، ضلن المسح يرون لا اليهود و— 
نيل• خملة ارئ والنماليهود رروفضلتهم مالك; يا الشعبي! لي نال ثم 

خيرمن • للنمارئ وقيل • مومئ أصحاب ت قالوا ملتكم؟ أهل خير س لليهود؛ 
•نالوا ملتكم؟ أهل ثر س ت للرانضة وقيل • عين حواري ت نالوا ملتكم؟ أهل 

٠الله رمحول محمد أصحاب أي — أ أ محمدا حواري 

فيرسالته في _ تعالئ الله رحمه - الوهاب عبد ين محمد الشيح الإمام وذكر • ثالفا 
;ومنهاباليهود، الرافضة مشابهة س أوجها الرافضة، علئ الرد 

رسولزوجة يقذف يالفاحشة، الهلاهرْ مركر رموا الذين اليهود يضاهون نهم أ— 
■الإيمان ذلك بسبب وّلبوا بالبهتان، البرأة، عانشة الله 

لبعضذلك وسر أنه نفل وقد ، وخنازير قردة مسخوا اليهود أن منها؛ و— 
عندووجوههم صورهم تمح إنهم ت نيل بل ، وغيرهاالمنورة، المدينة في الرافضة 

أعلم.والله الموت. 
الفإنهم اليهود، وكذلك ، — الرافضة عند - والخماعة الخمعة ترك ; منها و_ 

.٧٠ت الأية عمران، آل صورة ( ١ ] 



رْءءيتمست نْايا 

نرادئ.إلا يملون 

الناسأشد فبمدن ؤ اليهود عن الله وأخّر للسدين، عدوانهم شدة ت منها و— 
السةلأهل عداوة أشد؛u_ هزلاع وكذلك انهري آمنا للذين داوة ءي

أنحامآ.يعدونهم أنهم حتن والخماعة، 
التهود،يشابهون رحالفتها ارأْ ربض وعمتها ارأْ بثن يجمعون أنهم • منها و- 
•الاختتن بغا يعقوب همع محا يجمعون كانوا فإنهم 
يخلدون»يبل الحنة، يدخلون لا الأمة من عداهم من إن نولهم منها؛ و- 
أوهودا من'كان إلأ العبمه يدحل لن الوا ونؤ والحارئ; اليهود الت نوند النار، 

مارىؤ<لى.
-وغيرهم ونيدا والح؛ن عليا خذلوا كما - أئمتهم نمر عن تخلفهم منها؛ و- 
عنوأجبهم البيت أهل حب في دعواهم أعظم ما الله نبحهم عنهم-، الله رصي 

.، ^؛١٣قاعدون هاعا فماتلاإئا ورثك أنت فاذهب ؤ لمومئ اليهود قال وقد نمرهم. 
إلحكلأمهسرحمهاس_ء,. -  •

محها:أوجهاغيرهم وذكر رابمأ: 
نالوالتأليه، العبادة حد إلئ والرهبان الأحبار تقديس في يغلون اليهود أن 
فييغلون الرافضة وكيلك . ، ب<رْ الك درن نن ؟زنانا ورمانهم احنارمم' ائخدوا ؤ تعالن: 
•البشر توئ حمفوق درجات في يضعونهم حتن وعبادة غلوتاليه أئمتهم 

وكذلكوصعيفة، ولا بل صحيحان، أسانيد لدينهم ليس اليهود أن ! منها و— 
الراحالقرن في وضعوا بل ا صحيحة أسانيد وأقوالهم لمقاندهم ليس الرافضة 

•وزور- كذب البت-كلها أهل إلن أسانيد 

وكيلكالباؤلل. علن والواقفة الحق وكتمان بالتقية يقولون اليهود أن ؛ منها و— 
والنفاق.الكذب هي ادي التقية دينهم أصول من ت الرافضة 

.١ ١ ١ الأة: الغر؛، رئة - )٢( .  ٨٢الآ؛ة; الا•د؛، سورة )١( 
:٤ ٩ ٤ / والونمة)١ الإسلام بض المرغ انظر: )٤( . ٢ ٤ الأية; ، سورة )٣( 

اجالآية:)ْ(سورةاكوة،



—؛—؛^؛ ٢٥١مست قضايا ^^آ؛سعءءعءءء^ءء!عء^ء^ءع 

ص_سْالآام_وصسانسدظمل
فإنتي، حقيقة كثف في يميد الرافضة وبين يسهم والمقارنة عميلتهم. 

والإخلاص.والدال التومق تعالئ الله وأسأل القضايا، يعص ني مافصل 
;والرافضة اليهود عند والإمامة الوصية عن بالكلام ومآبيأ ت خاما 

التوارةفي لورد ماءه، تقوم الني بعد لصي تنصيب ضرورة اليهود يرئ - ١ 
■نون بن يوشع يخار أن وأمحرء موّتى كلم الله أن • المحرفة 

العازارفدام وأوقعه يومع وأحد الرب أمرء كما موّن ®ففعل • التوارة وفي 
يدعن الرب تكلم كما وأوصاه عليه يده ووضع الخماعة، كل ونيام الكامن 

موسئ«.

أنتالأردن اعبر ُ؛م ' له وتال ، ُيوّّعُ الوصي خامحلب الله أن اليهود وعند 
أقدامكميعلون تدوسه موضع كل ، لهم محععليها أنا الأرض إلئ الشعب مدا وكل 
.،<..أعطيته.لكم 

هوالني. بعد الوصي أن فزعموا اليهود عن المسألة مده الرافضة أخد وند 
®عرجتال: الله تمد أي عن كبهم في عنه-ورووا الله ءلالب-رضي أي بن علمي 

وآلهالني الله أوصن وقد إلا مر؛ محن ما ، مر؛ وعشرين منة ماء ال1لن بالني. 
>\إغو\وضه.اوصاه مما أكثر يعده من والأئمة علي بولاية 

—عنه الله رضي — علميا — الوصي ناجز الله ®أن • — الرافضة عند كما — وعندهم 
تباركالرب أن بلغني • الله تمد لأي قلت • قال — الرافضة شخ — المفيد الثخ وئ فر 

نزلبالطاتف بينهمامناجاة قدكانت اجل •' فمال اللام، علمياعليه قدناجز وتعالن 
ؤيومسوك عقة ويوم الهلاتف يوم علمتا ناجن الله أن ورووا-أيضا جيريل*. بينهما 
خسر«.

-الله تمد أي عن فرووا ت إليهم يوحن - الأئمة - الأوصياء أن الرافضة يزعم يل 
فييتكت، لن متا إن ت نال أنه ت — الدرجات وبماتر الأنوار، يحار كتاب في وهدا 
الللةصوت مثل الصوت يع لن منا ؤإن منامه، في يرئ لن متا ؤإن أذنه، 

العلت(.في تقع التي 



ءء؛؛حإآآآآ(ًءدمءيت ممبيت فغايا ء؛ءءء 

هوفاته بعد عر بيد الرسول زوجات طلاق جعل الك أن الرانضة زعم بل 
ترحليلم إن نائلا؛ وعددعا عانثة إلئ أرسل علتا أن الحمل نمة في ويروون 
•نالت ذلك عن سثلت ولما حونا. وارنجلت فقامت تعلمن، تما إليك لأبعس الساعة 

فيمنه بانت الديا في طلقها فمن علي بند ائه تطلاق جعل الله رسول إن 
تعادلمنزلة لهم والأئمة، عليا أن يعقدون فهم ولذا . وكذبوارووا هكذا • الآخرة٠ 

الرسول.منزلة 

منينتقم أن أراد لما الوصي، ليوثع الشص أونف الله أن اليهود ويعتقد 
فاتتهلما ت، طالأبي بن لحلي الثمي رد تعالن الله أن يعتقدون الرافضة وكزا اعداته، 

معروفةمكذوبة رواية و*ي • غابت فد الشمس وكانت، يمليها حنن العمر، صلاة 
الموضوعات.كنب، في 

باب*/، حمحا المذعلة، الحقاتمح( من كثير فيها لليهود الرافضة مشابهة وتفاصيل 
منقم حكماء ويرتوكولأت صهيون، حكماء برتوكلأت عن المستقبلية الحهلهل 

.المرصؤع هذا بينتا اتل ورهكتب وهنالث، الرافضة، 
*٠٠



٠MMدءءدنن مندسق فظي1 

اومسواسرجضا،

إلئيحتاج والسنة الكتاب في ومدلولها ®الغنة® مسالة إن القرأن مي المتنن )١( 
جوانب.'من الوضع هذا في حالهل وير قد لأنه ؤإيفاح؛ بتان 

وتنزيلها- الأزمات أيام خاصة — الألسنة علئ القس أحاديث تداول كثرة I الأول 
شهنا— ويةعالخهلا— عليها. وتهلبيقها الأحاديث هذه علن — بعضها وتنزيل أ- 

رين-:

بالغرابالعامة وولع صعيمها. من الأحاديث هذْ صحيح تمسز عدم ت الأول 
.— معلوم — الضعيفة والأحاديث 

هزلأءالواحار_أوالخماعة_من فتجد نحاهها. عملة مواقف اتخاذ اني: الث
عن— يمرض أو — ؤينئ الضعيف، الخديث هذا علن بناء عمليا مؤنقا يتخذ 

كلفي للمؤمن هداية منار هي الني الصحيحة ال—وية والأحاديث • القرآن نصوص 
الأزمات.هذه في وخاصة وفت 

منأحيانا نحد أك حئ موضحها. غير في وذكرها ®الفتة® عن الحديث : الثانمر 
فتة.يثير بانه النكر عن ؤيتهن بالعروق يامجر من يصم 

وفيعقيدتهم وفي دينهم في الماس ؤيفس ويحميه، النكر ينشر من يصم ولا 
وفتنة.بلاء ينثر أنه أخلانهم، 
كفرهمينثرون وهم ال—اطتي؛ن والغلأة الكافرين، عن كون الويصم 
وحكمة.منطق بأنه الإسلام أمة في وفادهم 

»الغثن،ا؛»أصل : الأصفهان الراغب قال الكرت،ا: القرآن م وردت كما الفتة 
المارعنى هم يوم ؤ مالئ: نال رداءتهءرأ،. من حولته لمفلهر المار الذهب إدخال 

يقرروزبدنوبهم•ت ومل يحرقون، هأص-أيىت بممن 

١٣الأية: سورةالداران، )٢( ١م. ٤ ١ ٤ ْ/ Aأ/ )١(ايسة 
)م(انظر:



ودعويقممسنن قضايا 

ابتلاءعلن يدل صحح أصل ت والنون والتاء أرالفاء ت المعجم ني قارص ابن ونال 
إذابالنار، الذهب وفتنت نتنآ أنس فتنت ت يمال ، ذلك من واختبار، 

الإحراق.٠ والقس • ٠ ٠ الشيطان الفتان ت ومنه ٠ ، ٨^١ . ٠ ٠ امتحنته 
بمضواردة إما فهي الأصل: سا إلى ترجع مجان عدة على القرآن في وردت وفد 
ماأو الكروه إلئ والاختبار الحنة تخرجه ما أوبمعتن • كثتر وهذا والابتلاء الاختبار 

والقتل،والعذاب، والكمر، والشرك والفجور، والتحريق، كالإثم' إليه؛ يؤول، 
ايالي;سْ يمض مع رنمح، والتسليط، ، والضلالة 

فولواآثأن يتركوا أن الناس أحب * الم ُؤ ت تعالئ قال الابتلاء ممعنن أ-الفتنة 
.، ^^٥١٥١١٢ونتشن صدنوا الوس الك فنتشن يبهم من الذين محنا وص # يقون  ١١ومم 

أنيد لا تعالئ الله )إن رُآا_ت كثير ابن نال كما - ومعناه . إنكار استفهام وهدا 
الحديث،في حاء كما ، الإيمان هن عندهم ا مبحسسب المؤمنين اده بعتلي يب

حبعلى الرجل يظى فالأ،فل، الأئل م الصالحون، لم الأنماء، بلاء الناس انمحح>>أص 
.( اولأء،(رأا في زيد صلابة ليه م كان فإن ليه، 

مكم■>داسوا الذين الله يغالم ونما انجئه فيحزا أن حسغم ام ؤ ; تعالئ كقوله وهذه 
ثيفمالصايرسهرْا.

منتهممحلكم س حلوا الذين متل ياتكم ونما البمه ندحنا أن جصنم أم ؤ تعالئ: وقوله 
اللهنمر إن ألا الله نمر مى معه أمرا والذين ازمول يمول حش وزلزلوا والض—راء انمأساء 

ولتغنمنءxنو١ الذين ١^٠ _j_ ز؛هم' من الذين ٠^١ ونمد' ؤ السابقة ١لآيات في نال نم 
الكاذبينهلَاا.

أنبيائهجمح مع الله منة والامتحان الابتلاء أن علن دال يتبهمه ؤُن ت وقوله 

.T-Sالآيات: )أ(مرْ-الموت،)ا(انثلر: 
تفراينهم)■آ(اظر:

، ١٨• ،  ١٧٤،  ١٧٢واحمد)ا/ . ٤( ■  ٢٢ماجه)•وابن (. ٦٣٩٨الترمذي)ررا• صمح حدث )٤( 
. ١٤٢الآة: )ه(مورةألءمران،ءعا(،رالخاكم)ا/'إ_ا؛(. 

- ١٢ت الأية العنكبوت، ّررة )٧( . ٢١٤الأية.*البقرة، ررْ ّ)٦( 



—ضمحيت قغايا 

•دأناعهم لرسله 
الثر;وفي الخير في تكون والامتحان الأيتلأء ونتتة 

وإ3ٍناذسع والخسر ^١^-^ وتألوكم انموت ^ ٥١٥نفس كر ؤ _الئ.' أار_—ال ن — ١ 
ر'جمنب<لا،.

ءظٍمؤ<ل٢ا.أجر ه بي الئن وأن يتئ وأولادكم أ«واأكم أئما واعلموا ؤ تعالير; وقال — ٢ 
.، عقيم^١٣أجر عده والئن قئ وأولادكم أموالكم ؤإئما تعالئ; ونال — ٣ 
ينتهمالاJيا العاة زهره نهم أزراجا به متنا  ١١٠؛^ نمين؛سك ولأ ؤ ت تعالي، ونال — ٤ 

ف.

فمحاْ؛

ضنهم# ءدنا نآء لآسساعم الطربمة غفي لواسغذاموا وأن ؤ ت«ء__الئ: وء_ال - ٠ 

وهذاكيرشوررالضلألء، و»اتكفر«، »الشرك«، ب_وتاتياسنص: 
أحرجوكم'حنث من وأحرجوهم ممسمونم حنث وافتفونم ؤ نمالئ: قال ت الكركر القرآن 

الآة4ص.واكثسسام..
وقلالقوس بس الخهاد كان )ئا الل4_لى: كئير_رحْه ابن قال 
والمدوالشركبه بالله الكفر من عليه مشتملون عم ما أن علئ تعالير نبه الرجال، 

ه.اقتل من أند والفته ؤ ; تال ولهدا القتل. مجن وأطم وأعظم وأشد أبلغ سله عن 
ومجاهدأبوالعالية وقال القتل، من أكبر عليه مقيمون أنتم ما رأى • أبومالك قال 

تعالئ;قوله قي أنس بن والربيع والضحاك وقتادة والحسن وعكرمة حمير بن وسعيد 
القتل(.من أشد والشرك ت يقول . المنل^٠^٨، من أشد المتة وؤ 

ويكونؤ ثرك أي; ، ذثهؤ<ر؟، نكون لا حى وفاطرهز ؤ ذلك; يعد نمالئ وقال 
.٢٨الأة: )آ(مور؛الآمال، . ٣٥الأيت: )ا(صور؛الآنياء، 

. ١٣١الايث: )؛(سررود، .  ١٥الأيت: التغابن، ّورت )٣( 
٠ ١٩١الأة: الغرة، )\"(مرة .  ١٧،  ١٦الأيتان: )ه(سور.-الخن، 

.١ ٩ ١ الأة: الغرة، سرر؛ )٨( . .ممر.ابن تمر : اننلر )٧( 
. ١٩٣الآة: )بم(سور؛الترة،



^^^ء؛ءعء^عء^عءء)ثآؤلبم^؛ ٠٠٥٥سست سايا 

الأديان.صاتر علن الظاهر هو الله دين يكون أي: ه، لد الدين 
الحرامالشهر ني والقتال جحش، بن الله عبد سرية نمة ني تعالن ونال 
وصدكجر  ٠٠٠فال ئل ب فال الحرام الثتهر ص يسالونلث ؤ ت ذلك علن المسرين واعتراض 

ولااقتل س والممحذهمز الد صد أكر منه أش وإخراج الحرام وانمنبمد به وكمد الد سجل عن 
رنوكافرفبمنت' ديه غن منكم يزندد' ومن ارتaإاءوا دينكم؛ن غن يردوكم حش بماطوذكم° يزالون 
.، ١ ^١ حاىنرن  ١٠الثارهم،؛أص(ءاب وآوكك والآ'خرة الاونٍا أن،،الهءإني حٍطت' ،اوكك 

منهإخراجكم وفاء الخرام، الشهر في فتلتم كنتم رإن ؛ كمحر ابن في كما والمعنن 
•ئهم م ص تتل من الله عند أكر أمله وأتم 

إلنيردوْ حتن دينه عن اللم يفتنون كانوا ند أي ، ه الفتل أهمرمن المتنه وؤ 
اكتل(ل^.من أكرمحياك ندلك إيمانه، اوكفربعد 
رسوللأنتقد زماننا أعل يعمى إليها لونظر • الحادثة هدم مع وقفات نقف وهنا 

 y.أوصحابته؟ الله

فتهالقتال وأن الحرام المسجو وحرمة الحرم الأشهر حرمة يقرر الإسلام إن - ١ 
•ير 

يقاتلونواصاحا؛ه محمد ت وتال الحادثةإإءلأميا. اسنغالرا مكة مثركي أن — ٢ 
يتلاعبونالدين وهم - الحرم الأشهر تحترم فريش كانت فهل • الحرام الشهر في 

الذينيه يضل الكمر م زناده السيء إئما اؤ وحاجاتهم؟ أهواتهم حسب الحرم بالأشهر 
.، ^١٣.. الله. حرم ما مجلوا الله حرم ما عده لنوافرا غاما ويحزمونه غاما يحلونه كفروا 

البعوضةدم عن سألون ؤيالحين دم يستحلون العراق كاهل صارا ت لهم عجبا 

الومتئنفتنوا • ديتهم عن وفتنوهم لمين المبدأوا الدين عم قريشا إن نم — ٣ 
ولاأهله،ؤ... الحرم من وأخرجوا ، الحرم في الكفر ونشروا عاما، عشر تلاثة 

.،١مط١نوا...^١٤دينكم؛ن غن يردوكم حش تنونكم يفآ يزالون 

ضشم)\اأ0ىو.و\مدق.)أ(انئلر: . ٢١٧الأة: )ا(مرةاوترة، 
.٢١٧الأيه: )؛(سوروالترة، . TWالايث: )م(مرةالنوة، 



تتءلدءءدْ ضمصة ع!ءعءء^ءءءء!؛ءء 

الحياةني ما أنيس علن اعتداء الدين عن الفتتة ت الحاصر العصر دفي — ٤ 
•الحياة ؤإعدام الروح القتل من أشد فهي ثم دمن الإنسانية، 

توأشكالأعديدة صورا تاخد الدين عن والفتنة 

أعداءيفعل وكما . مكةني المشركون فعل كما الفعلي. والأذئ الفتة )١( 
الش—أو— الإسلامية البلاد من وغيرها ويوغلافيا وكثمير الهند ني اليوم السلمان 

لمون.ميقطنها 

منة،بعين ّخلال الشيوعي الحكم يد علن فآن من المسدان علن جرئ وكم 
توصف.لا فظاغ إنها 

بحثدينهم؛ في السالمان نحارب فاسدة وأوصاع أنظمة فرض ذلك ومن )٢( 
عنوالزنا الربا يتيح التي القوانتن وتفرض - حرية نشره من ؤي— الإلحاد يحمئ 
وايكةأءذلمسسْاكة؟!إلح، . . الخمور. وشرب تراض 

—الفماد ومحاتل بشتن ، الملمة والرأة الشباب إفساد وسائل ذلك ويتع )٣( 
٠ء عظيمة فتنة وهده 

—تعالئ الله دون من ودعاتها لها والنير والذبح ، والقبور ازارات حماية ( ٤ ) 
٠تعالئ الله الن والتقرب العيادة عين الأكبر—هو الشرك أصبح حتئ 

وما- والأصولية والإرهاب يالتطرف ووصمهم تعالئ الله أولياء محاربة ( ٥ ) 
إلئأصيفت ثم ، الإرهاب حرب داس لت ولكن ، الحق للإسلام حرب إلا هي 

عرلومسلمون ، عنها ؤيسكت الفظاح ترتكب دول فهناك . تعالئ الله الئ الدعاة 
٠شيئا يصنع ولا عليهم يتفرج والعالم ، جانب كل من السهام تنالهم 

روئبالدين، وطلهما اوالمال الشرف علن الحرص ضة : المأن أنواع اعفلم وس 
غمض أرسلا جامحان ذبان »ما نال; ه المي أن مالك ين كعب عن أحمد الإمام 

هريرةأبي حدث من شاهد وله ، ، ١ لديعأل والشرف ائال على الرء حرص ص لها أفد 
أولهاام أحدمايرقترغم في جاثمان ضاريان ذبان  ١٠#ولففله: عنه، الله رصي 

صحيح.حس حدث هذا ت وتال (، ٢٣٧٦والترمذي)(، ٤٦٠(،)٣! ٤٥٦أحمد)٢! رواه ( ١ت 



ودصويةمنمصت فغايا ■؛؛؛؛؛؛؛؛؛ 

ا١ وئلها«ل الدتٍا شرف يب ليه م امحركا س مادأ بامع آخرها في والأخر 
العلماءله ينتبه أن يجب تما الحدث هذا علمه دل الذي الفتنة من النؤع وهذا 

فيالأمر هذا الله رحمه رجب ابن اسوفن وفد خطر، لق مز فهو الله، إلن والدعاة 
الحديث.لهذا شرحه 

وجزر:هد لإن الإسلام 

سر ®اكوا ؛ ه الني قال ■ قال ~ عنه الله رض - حذيفة عن البخاري روئ 
ألفولص علمنا تخاف فقاكا: رجل. ائة وخمألما له فكبا اكاس من يالإملأم تالفظ 

وهوخاوف«رآا.وحلم لملي الرجل إن حى ابملما رأبما فلقد وخسانة؟ 

ووجه. السعمانة، إلى ائتمائة لإن ما ولحن علما ررأتخاف ; لم مرواية وفي 
أهلمن والمقاتلة اء والمالرحال ذكر وحممائة، ألفا نال من أن بينهما; الحمع 
الماتلينالرجال ذكر بعمائة الالن التمائة من ٠ فال ومن ٠ عيرهم ومن المدينة 
شذ.

فلعلهكانّرااا، إلأ يملي لا الرجل فجعل ظظJبا قوله: )أما الووىل٣،: قال 
سرأويملي ه نفيخفي مضهم فكان ، و. الني بعد جرت التي القس بعض في 

•اعلم والله والحروب( الفتتة في والدخول الظهوروالمشاركة من مخافة 
اي؛،:في حجر ابن وفال 
إلئبذلك أشار يكون أن فيشبه إلئآخره. . . . ابتليتا#فلقد حذيفة; نول )وأما 

الكوفة؛أمراء بعمهم ولاية من عنه الله رصي عثمان حلافة أواخر في ونع ما 
بعضوكان وجهها علن يقيمها أولا الملأة يؤخر كان حيث عقبة، بن كالوليد 
•،•••النوة أعلام من علم ذللث، وفي • • • عليه الإنكار خشية مرآ يملي الورعين 

cJCفي يعلن ابر رواه ( ١ )   a .)١٤٩١ام وُ، ٣( • ٦ • ) البخاري رو1ه )٢( )اا/ا"آُآ'
.٣( ٦ ١ / الورى)١ يشرح علم صعح )"؟(انغلر: 

)إ(اوخارىفياكح)آ/مياذ



ء؛ء|دءءيء ضمبيت قضايا ءء؛حع^إل^ءءءء^^^^ءء^^ء^؛ءءءءء^^؛ء^ءء^ 

امغها١ واسرج الغس 

رآ(الغتيتفىاث

-عنها الله الني.-رصي زوج سلمة أم عن صبحه *ي الخاري ردئ ••• 
الخزائن،س الله أنزل ماذا الله اسحان ت يقول نزعا ليلة الله رمول امتيقغل ت قالت 
عاريهالدن-ا كاسة،ي رب بمانين. لكي الخجرات مواحب يؤهل س الغق؟ من أنزل وءاذا 

٠اكا«ةاالآ، يرم 

نالت:محيا- الله رصي - جحش بن نيتب الزمنن أم عن الصمح دفي 
فئشر من سرب ويل الله، إلا إله *لا ت وهويقول نومه من مرة الله. رسول اصتيقغل 
-الحدث رواة أحد ممتاز وعقد _،*_ •فل وهاجمج يامج ردم س ايلم فتح اقرب• 

إذاالعم. تال; الصالحون؟ وفينا أنهلك إ الله ول رمؤ يا ت نينب له قالت • عشرة يدم 
كهراخثءرم.

النقالمدينة، آتلمام من أمحلم علمن الله. رسول أمرق الأيام من يوم وفي 
اكلرأال٤(كمواقع يرثكم خلال العن مواقع لأرى إلي أرى؟  ١٠ترون ررعل ت لأصحابه 
تلأصحابه؟ منه. التحذير وهدا المنع هن-ا لماذا 

ودلهاإلا حير من نما ولهدا وبدل. تمر أن أمته علن الشديد خوفه إنه —١ 
مه.وحيرها إلا شر ومجن عليه. 

محنينصح أن أراد.ؤ — منه بد لا أمجرآةدريا_ القس هذه وحوي كان ولما — ٢ 
لينجواالشؤع مقتض علن معها يتعاملوا حتن بعدهم يأتي ومن أصحابه من ينتصح 

•ونت كل في بدينه ويتمكوا بالله وليعتصموا العقوبات، من 
يتتفرمن يوحد يزال ولا . — كثيرة وص — المس تلك بتان حممن التحدير - ٣ 

)\(الخسةا-/ا-/إ\أ\ه.

(.٢١٩٦)احرئ، مراضع وفي ( ١١٠)الخاوي روا• )٢( 
(.٧١٣٩الخاوي))م(روا>< 
الخاري)'1'لأ(.)ل(رواْ 



ءءء^ء>ثخقتبمءلدء٠ي٠ منمست تْايا ءء؛ءءء 

•لدلك تعالئ الله وققه ممن الاحادث بهذه 

بعض.علن يعضهم لثط وتجعلأسسْالآئخا، ت الدن أخطر س ر٠ 
منيوم ذات أقبل الله. رسول أن أيه عن سعد ين عامر عن لم مررئ 

رثهردعا معه، وصليتا ركعين نه فركر لحل معاوية بتي ممجد مت إذا حتن العالية، 
مالتراحلة، ومسم كين _ iUBPثلاثا،،ريي مالت  ١٠; فقالإلينا امرق ثم تلويلأ، 

رماكبالغرق،أءءلاiءها، أمم يهلك لا أن رماك وأءهلانٍها، يالط أمم يهالأك لا أن ريي: 
أ.سهاأل١ يهم اس يجعل لا أن 

امران وساريها، مغادقها نأيت الأرض لي ذوى الله »إن ; نربان حدث وفي 
لأمرم ّالت رالأيضل؟ا، الأجمر الكومح، وأعطٍت محها، لي دوي  ١٠ملكها سلغ 

لأنمحملهم، لمسح موكاألمهم عدوأس عيهم لاسلط وأن عامة، بط لايهلكها أن 
يسطأعلكهم لا أن لأ،تك أعطتاك ؤإلي يرد، لا فإن4 ساء' سا؛ت، إذا إض صد يا ريي،ال: 

منعلمهم ولواجمع بٍضهملن يضح أمهم سوى س عدرا علهم امانمل لا وان ، ٣١٨٠١٠
بميهمويسم يمضا يهلك يمضهم يكون حتى — أقطارعا بمح، س فال أو — باقطارعا 

الإسلامية:الأمة هوواقع هدا ، وفعلا' ؛ما'*رْ،، 
الملمان،معصخائهما_لمسأصلسآفة 

•أسلموا أو أدارهم علي، ردوا بل 
هومشاهد.لبعفسكما بعضهم من كان الأمة هذه في والتسليهل — ٢ 

بهذااهتماما المحابة أكثر من كان ابليل، المحايى اليمان؛ بن حديقة  ٠٠٠
الوصوع.

رنقال يقول: كان الخولأني إدييس أبا أن صحيحه في لم مرونح، فقد 

لم)«ا<اِ\(.)ا(روا.،
•دمحمر كرئ محوذ • والراد والغمة' الدب ت نل )٢( 

(l(r :،^ ،الإ'لأم بلاد من ناب لئن ناب ن، نتكون سد يبع إن بل، وءهاا'سهم•
واللك.المزة ايخأ: والمة وملكهم، حامحهم اك، )٤( 

(.٢٨٨٩سلم))ه(رواْ 



=^٠ ٠٠٥٠سهبمة فْايا ^^^آ<!؛ع^ءء!؛!ع؛ءء^^ء؛ع^ءءءءءء 

ييوما الساعة، وبين بيني مما كائنة هي فتنة بكل الناس لأعلم إني والله اليمان! 
رسولولكن غيري. يحدثه ثسئالم ذلك في امم؛إلي؛ ه الله رسول يكون إلاأن 

وهويعدهؤ الله رسول فقال ، المس عن فيه أنا ا مجلسسوهويحدث مال الله. 
ومهاصغار محهن الميف، كرباح دن ومهن شثأ، يدرن يكدن لا ثلاث ررمنهن القس: 

غيرى.كلهم الرههل أولثك فذهب حذيفة: قال 'كار؛ال١،. 
•الله رصول منها حيرنا اش القس هذه من نماذج مع نقف وتعالوا 

اللهرسول تال ت نال — عنه الله رصي — هريرة أبى فعن والاختلاف؛ الافتراق — ١ 
وممنمحت على المائي وانرنت فرقة، وسعن إحدى على اليهود ارافترنت .: 
.راحدة«لآ، إلا ايار في كلها فرقة وممن ثلاث على الأمة هذْ ومخترق فرقة، 

واخروبوالقسحاء ا-انمو*ادت، ؤإثارة — واختلافهم — ايانمن ب؛ن فصريش ا ٢
ءإنيقول الله رمحول سممت، ت نال — عنهما الله رصي — جابر فعن • والمن 
•مح؛هم«لم التحرش في ولكن الخرب، جزيرة في الملون يمده أن أيس قد اكبملان 

القوميةرابطت ؤإحباء ٠ العتيدة رايطة من يالتهوين يكون إئما ت والنحريش 
الإيمانرابطة ص حما الأمة نحمع الش والراطة ونحرها للميالة والعصبية والوطنية 
قلوببتن ألف الذي ص تعالن الله إن حيت الرسالة أول ش وغ ما وهذا ، والعقيد٠ 

•، يبهمهرر٤ ألم الله ولكي ئلربهم بض ألمت ث جمين الأرض في عا لوأمقت ؤ الومتين 
—المديق بكر أبى فحن الظالم؛ يد على الأخذ تفشووعدم حى التكرامت، ترك — ٣ 
علتكمالدينآ*-وا أيها يا ؤ الأية هدْ تقرؤون إنكم الناس أيها فال؛ — عنه الله رصي 

ارإنت يقول ه الله رمول ّممعت، ؤإني اهتديتم إذا ْنل ض يضركم لا أنمكم 
ءاه(ارا"،.بمماب الله بممهم أن أوشك يديه على يأخذوا فلم القيالم رأوا إذا الناس 

ِا•؛(.)ا(ملم)اه\ِآآ(،وأحمد)ْ/خا/؛ا،
تخريجه.وتدسق وغيره، ( ٢٦ ٤٢)رواه )٢( 

.واحهد>'ا/'أاآ( (، ١٩٣٨راكر.ذي))م(رواْطمفىٍعيحه)آاعأ(، 
.١٠٠الآة: )ْ(مرةالاتاوة،. ٦٣الآة; )،(سورةالأمال،،

ماجهرامحن (، ٢١ ٦٩والترمذي)(، ٤٣٣٨)داود وأبر ٩(، ، ^١ ٥، ، ٢ / ند.ه)١ مفي أحمد رواه )٦( 



؛؛،؛٣٥٥منسة فغايا ء!عء 

نالقال؛ الله رسول مولن — عنه الله رصي — ثوبان فعن علتان الأم لداعي ~ ٤ 
ضالأكالة تداعى كما افق كل س الأم علكم تداعى أن »يرثك ه: الله ول رم

ولكنكير، يوهئذ ارألتم قال: يؤمني؟ بنا ثلة أمن الله: رسول يا ئلتا ت تال . ضمتها،،
.الوص،•في؛لربكم ويجعل عدوكم، قلوب س الهابة بمكخ الل، كغقاء غثاء تكونون 

.، االرت*ل١ وكرامة ا-زٍاْ »حب تال; الوهن؟ وما : تلناقال: 
رصي- ١^١٠^، أمامة أبي فعن رموك. ومنة تعالى الك بكتاب اخكم ترك - ٠ 

انغضتفكلما عروة عروة الإسلام عرتم، رالضنن ه: الله رسول نال ; نال - عنه الله 
وآخرهنالملأة«لآ،.الخكم، صا وأولهن تلها، يالتي اياس تغجث، عروة 

رصي- العاص عمروبن بن الله عبد فعن جهال: رؤساء واتخاذ انملماء نض - ٦ 
منيت؛زعه انتزاعا الخلم يمض لا الله ءان ت يمول هؤ الني ّمت قال؛ — عنهما الله 

جمهالأروماء الناس اتخذ ^ يق لم لم إذا حى انملماء مض انملم يمض ولكن الماد، 
وأضلرا«ل'آا.ضلوا علم بمر فافترا فسئلوا 

أنالك.٠ رسول راحديا قال: - عنه الله رصي - حديئة فعن الأمانة: رفع - ٧ 
آ.اد1ة،ار٤ من علموا ثم القرآن من علموا لم الرجال، قلوب جذر في نرك الأمانة 

اداسويمح فله.•• من الأمانة كض النوهة الرجل راينام فقال: رفعها عن وحدثتا 
ماللرجل؛ ويمال أمنا'• رجلا فلأن بمي في إن فشال: الأمانة. يودي احد يكاد فلا بمابمون 

مثللما ولهذا إءانا،لْ،. س خردل س ■همة مهال فلبه في وما أجلده وما افلرفه، وما أعقله، 
كيف•' نال . اياعت،،فانتفلر الأمانة ضيعت، ررإذا ; قال الساعة، عن الله رسول 

اداءة(ارا'،.فانتظر أعله غر إلى الأمر وث »إذا ; ثال إصامحها؟ 
المال:فتنة —٨ 

 I . محاموعاأن الدبا علكم أخشى ولكن علمكم، أخشى الفقر ررلأ و.: الني قال
.أعلكتهم«ر^ كما فتهلككم تافسوعا كما 

.(٢٥١)٢(رواءاماحمد)ه/ . ( ٢٧٨الإ،اماحمد)ه/ دوام )١( 
•٢(  ٦٨١ولم)"مرصع، غير وش ، ١( • البخاري)• رواه )"١( 
رراءاوخارى)ا<ه(.)٥( وطم>'ا،ا(. رواْاوخارى>يا'؛أ(، )٤( 

'٢(.١٥٨اJخاري>)ا-(روا0 





ي،٠٠٥٥ضسْ تغايا ءء^ء■ 

aJI _ منهار١ واسرج،

النتنمن انمخرج ر٢( 

هدْمن المخرج في ة رئّحطوطا الأن وتبثن القس، أنولع إلئ الإثارة سبقت 
يلي;ما خلال من ذلك ييان وممكن • الأمة توئ م وعلن القردة توئ م علن القس 

فكيفالله، إلا وأحواله أوثانه كل ش له ليس والمؤمن المق؛ س يالله اكوذ — ١ 
وصورها[؟؟؟أشكالها مختلف ]علن القس ونت في به 

كيفتأخر، وما ذنبه من تقدم ما له غفر وهوممن الله. رمول إلن انظروا — ١ 
يدعو؟كان 

مناموذيك إثي ءاللهم يقول: كان ه النبي أن عنها- الله رصي - عاتثة عن 
وعذابالنار فتة ومن المر، وعذاب المر، فتة فر ومن النار، وعذاب واادأثم والهرم الكسل 

الشالجبماء خهلاJ١ي عني اغل اللهم ال، الدجالمح فتة من بك وأعوذ النار، 
واا؛رد...((لآ،.

أعوذإني *اللهم ت يقول ه الله نص كان ت نال - عنه الله رصي - أنى وعن - ٢ 
منواعوذيلي المر، عذاب من وأعوذبك والهرم، والخل واض والكل المجز س بك 

.كةاغءارااوات«ل'آ،

النكر:ينكر ولا المروير الإنسان بمرق لا حين الفتنة، في الألتكاسة من اخذر — ٢ 
—عمر عند كنا ت قال — عنهما الله رصي — وعمر حديقة من الحديث هدا إلن اممعوا 

نحنت قوم فقال القس؟ يدكر هؤ الله رسول سمع أيكم ت فقال — عنه الله رصي 
تلكقال أحل. ت قالوا وحار0؟ أهله في الرحل فتنة تعنون لعالكم فقال . سمعناه 
والصدقة.والصيام الصلاة تكفرها 

حذيفة;نال البحر؟ موج مموج التي القس المص.ويذكر سمع أيكم ولكن 

)\.(\ببا\أا\أ\ى

(oljj(Y  واكرمذي(، ٠٨٩)لم وممحوصع، ض وم ( ٦٣٧٥،  ٦٣٦٨)البخاري
(.٢٧٠٦)لم وم(، ٦٣٧١، ٦٣٦٩، ٦٣٦٧، ٦٣٦٣اJخارى)دوام )٣( 



يءلْءءيت سست فغايا ^^قؤل(؛ععءعءءءعءء^ءءء^^؛ 
لله•' أى ، معتادة مدح كلمة وهي — أبوك لله • نال • أنا - فمك القوم. نأصكت 

•— بملك أتن حث أبوك 

كاخسمالقلوب على الفن 'لإصرض •' يقول هؤ الله رمول سمعت ت حذيفة نال 
مهاشربهالكت قلب أي ، شظية[ عودأعوداوشظية الخصر كماينج عودأعودأ]أي 

أيض،ئلعلى نميرعلى؛^٠: حى يهاء، لكة له انكرعالكت قلب وأي موداء، لكنة 
يسيربياض أي ] »راادأ امرئ : والأخر والأرض، المرات دامت •ا فتة فلاتضره المفا، 

منسروفأولايكرمحكرأإلاهاأقرب لابمرق منكومأ[ كالكوزمجغأ]أي [ سواد نته 
عواْ«را،.

أخطرمن معرونا والنكر ضكر\ العروق رأئ الذي النكوس القلب وحالة 
الناس.ص الأمة تصبب وند الفرد تصبب قد الي الحالات 

نيملم روئ به: ^١ اشراء لأن الكر؛ ركاب في المم من الحذر - ٣ 
أمراءررسكون • الله.ونال رمول أن — عنها الله رصي ~ 'المة أم عن صحيعحه 

:الوانوتابعء. رضي س ولكن ملم، أكر وس بركا، فغد عرف قس وتنكرون، يعرفون 
.صلوالأى U »لأ، ; _ نقاتلهم؟ أفلا 

النكرعرف من ت معناْ برئ* فقد عرف *_ ت )قوله : - الله رحمه - النووي قال 
أوبيديه يغيره بان وعقوبته إثمه من البراءة طريقإلئ له صارت نقد عاليه ينتبه ولم 

ولكنأي؛ ، وتابع" رجي س ارولكن ت ونوله • بقلبه فاليتكرهه عجز فإن ، بلسانه 
•وتاع٢ل٣، رصي من علن والإثم العقوبة 

الناسكان ت قال حذيفة عن وإماءهمأ ايالمن جماعل ركب في المر . ٤ 
•يدركني أن مخافة الشر عن أسأله وكنت الخير عن الله.ؤ رسول يسألون 

بعدفهل الحر بهيا الله فجاءتا وثر حاهالية في كنا إنا الله! رمول يا ت فقلت 
»محموفاكرسخير؟قال: يعدذلك وهل نلت: »مم«. قال: ثر؟ س الخير هذا 

•مرصع غتر وفي ، ٥٢٥)منه الأول الحزء الخاري وأحرج • (بتمامه  ١٤٤)ملم رواْ )١( 
رغترمم.(,٠ J٦y٦ciيي)(، ٤٧٦١وأمداود)،أبإ، )مآ(رراهسالم)؛هخا(، 

•• • الروي بشرح لم ٌهمحح )٣، 



وؤآبم؛اهدءءيْ منيبمة سايا 

*تهمتعرف سض يغم يهدون نرم  ١١قال: ؟ لمحه وما نلت; [ كدر قته ]أي لمحن" 
سجهنم أبواب على دعاة ارسم نال: ثر؟ من الحتر ذلك بعد فهل قلت: . وتنكرا؛
جلدتنامن ر)هم قال: . لماصفهم ! اللهرسول يا قلت: فها،،. قذفوْ إلمها أجابهم 

ار٠تياد٠جماعن )اطزم ئال: ذلك؟ أدركى إن تأمرني فما نلت: . بمأدءا،ا وبمكلمون 
ولوكلها الغرق تللث ررفاعتزل قال؛ إمام؟ ولا جماعة لهم يكن لم فان قلت: • وإ٠ا٠هم،، 

.ذلك«لاا على وألت اللون يدركك حى قجرة ياصل قص أن 

رصي- حديقة الحلل الصحابي حثي التي الأخيرة الحالة صفات إلئ انغلروا - أ 
.همها(( إلها أجابهم س جهنم أبواب ض : يدركهاأن •محه_ الله 

مم ١١ؤإثما أعاحم، ولا نمارئ ولا يهودأ ليسوا الباطل إلئ الدعاة هرلأء ن أ٠ 
.بألمنتنا(< وؤنكلمون جلدتنا من 

إنوإ٠امهماا لمحن ايجماعة ارتلرم قال: العظيمة؟ الفتنة هذه من المخرج فما — ب 
ولاجماعة لهم كن لم فان : قال أحدهما. فالتزم ؤإلأ ونعمت، فيها جميعا وجدا 
الباطلركب في نير أن يجوز لا أنه وانمئ كلها، الفرق تلك فاعتزل قال؛ إمام؟ 
وحدك.كت ولو الحق علئ البقاء عليك ل كثيرين، أتباعه كان مهما 

ونتمنه بد لا وهدا شرعي' *نهج على الْائم اسم اكاصيل أهما — ْ 
والتفرقالبلاء من أنولع إلن حونحهم فنودي علم بغتر يخوضون كثيرين لأن القس؛ 

ئثة.١١٥١١والتصرفات 

فيكثرالفتنة، وقت الضعيفة الواهية والروايات القصص انتثار يلاحظ: وتحا 
قولإلن انقلر لها، أصل لا التي والقصص الحكايات يوردون والذين القصاص 

اللهرسول زمان في يقص يكن -؛الم حبان ابن رواه كما — عنه الله رصي - عمر ابن 
.اافتنةااأ'ا، زمن ني القصص إثماكان بكرولاعمرولاعثمان لاأبي وه 

لأمور:منه؛ بد لا الشرعي العلمي التأصيل إن 

.( ١٨٤٧لم)وماخرئ، مواضع وني ( ٣٦المخاري)٦• وواْ )١( 
اللهرصي عمر ابن علن مرترف وهر ، صحح ناد0 رإّالغلمان، مراري ( ١١١)حسان ابن رواه ( ٢ ) 

.عنهما



—ءلْء»يء مست سامحا ^^قآنه^؛؛عءءعءءءءء^!ءعء!ء؛ء 
دالةالكاب إلن ارجوع إلا يمم لا والصواب الحق إلئ الوصول أن - ١ 

.الأمة سلف وأقوال 

الأمورويرجع ، والأهواء الفلروف ثميها التي الاجتهادات من بمحمي إنه -٢ 
٠الصحيحت أصولها إلن 

معها،التعامل مرعة إلئ الماس ببعض تودي القس في الأحداث سرعة أن — ٣ 
وروية،بهدوء معها المعامل تطوا يأن — هدم والحالة — أحرئ فاصحابها ثم ومن 
الشرعي.الحاب يحتاجه  ١٠وهو

إلئه نفنر إلئ الحاجة بأشد نهو ، الفتنة وقت أحواله تتغير الإنسان أن — ٤ 
.مراولوكان الهق 

فلابالدجال ممع ءامن تال; حض الدجال، نتنة من الله. رصول تحذير إلن انفلر 
إيهيذهب أن يث لا لم الكذاب، إله أمريه أنا ويمول به بمع الرجل إن فيانع، 

بكلمةالله نفعني لقد •' تال بكرة أبي عن الخاري روئ أسمازا له الماد وفت الطم 
فأتاتلالحمل بأصحاب الحق أن كدت ما يعد الحمل أيام س الله رمول من سمعتها 

•تال كرئ بنت عليهم ملكوا قد فارس أهل الله.وأن رمول بع لما • قال • معهم 
.امراة«لآ، ولواأمومم قوم بملح ءلن 

»لاقال: الأمدى نياد بن عبدالله عن البخاري روي بالأثخاص: محلوالابتلاء 
هدماعياعلي، ين يامروحسن عمارابن علمأ بمث، المرة إلى والزيروعائئة مادءسة 

الحسن،من عمادأمغل وقام اعلأء، في النم فوق علي بن الحسن فكان البر، فمعدا الكوفة 
لمكملزوجة إنها والله المرة، إلى مارت فد عاممة إن يمول: عمارأ فعن إله فاجمعا 

ص؟،<لص.أم تقون إيا، لبملم ابملاكم وصالي يائك الاه ولكن والأخرة اكذا في 

ابنعمران حديث من ( ٤٣١٩)داود وابر (، ٤٤١، )؛/ام؛ أحمد روا، صحح حديث ممتن هذا )١( 
(.٧٠٩٩اوخاري>همآ؛؛، رواه )٢( - عنه اله حمزرصي 

الدأء\ر بحكم راما ت لتوله ع-ه، الله رصي صار علن مرتوق وهر ٧، ١ ٠ ٠ أ البخاري رواء )٣( 
الله.-



لْءءيْضمست فمايا ^يتء 

طاممةثزال )الأ ; حديث الخرياء: رهم المحق، تعرهأ لا التي الصورة الْيائمحان التزام - ٦ 
الكأمر هاتي حتى خالمحيم س ولا خيلهم س بمرهم لا متمودة اخق على مم أس 

.تاليءرا، 

.، دأ...!١٢رياكا وسود غويا الإّلأم »دأ حديث: وء 
مسالكها.الك نحتئ ، صمحاتهأ؟ هي وما ار0لائةة؟ هنْ هي فما 

منيضرها لا كذلك كانت إذا وهي تهاب، لا به، صادعة بالحق، نائمة إنها - ١ 
حيلها.أو حالفها 

والشرعي.العقدي منهجها في الصالح سالف المسالك سالكة أنها — ٢ 
تعالئ.الله سل مجاهدة،ي أنها — ٣ 

الماس.د نإذا وصال1ض_ون أو الماس، د اغما يصلحون غرباء أنهم — ٤ 
هذهس لتكون عن بأن - خاصة القس ونت وفي - وقت كل في المؤمن فعلمن 

الممورقالماجنة الطائفة 

بمرأن ١^٠>، فض ١^، ومنحكم - الممحوق ولامميز الأمور- نختلط وحق - ٧ 
.- به ويسلم - ديني 

الٍاق؛نللمسلمن جرئ ما مثل • محددة وأماكن محددة، أزمنة في هذا ولعل 
وفيالبالاتحاد من يكان U في المن أوالمالمفتيش، محاكم الأندلسوام في 

ديه:يم أن بالسلم الأولى وهتا الشيوعيون. بلائهم احتل -ض 
بينالقتل اسحكام >>اسةفياّيرةتي-الهرج: اله: ا-ن
.، المال٠ين١٣

١(.• ومنم)٧٣، ( ٧٣ ١٢الخاوي)روا. )١( 
وابنماح<)\/ا/ا<آ(سواكر،الى>لما-أ(، <، ٣٩٨/ ا > س نوص م اس ي ص رواءب )٢( 

(٣٨٩/ وآحمد)T وادنءاجه)ا*خبمم(، (، ١٤٥)ملم ورواه عنه. الله رصي مسعود ابن حديث 
•ى الله لصي مرير؛ اض، حديث من 

(.j_(Yo/a(، ٢٢.وامذى).، ( ٢٩٤٨))م(رواْ.1م 



ردعريتمنيست  Liفظ 

•ا ا"دال*أ١ شض يها بمع غم الؤس خر•ال يكون أن رريوشك ه: وقال - ٢ 
صالرجل يمح الظالم، اليل مملع يا اضاخات رريادووا،،_J مأ_وتاله: 

.وبميكازأ((رآ،

أىالقس، من الخزني باشرار من يأن ممكن المس ني الفرار من نوع وهناك 
•فيها يخوض لا القس أنولغ من الفرار 

هنفيلزم لا أن بالمؤمن فالادلن أوحادثة' قضية في الناس يخوض حس ت فمثلا 
عنيبتعد أن الأمور له تنضح لم إذا له الأسلم س يكون مد بل فيها، الخوض في 

فيالله ليدعوإلن يعمل ؤاشا لأحلها، الناس يعتزل لا لكن • فيها الخوض 
للأمة.مقيئة واصحة أحرئ مجالات 

دبمابمولوا أن إلأ حق بميل دمحادب من أخرجوا الذين ؤ ت تحالن نال المن؛ وفت الهجرة 
سب<لى.

عمير،ابن عبيد مع عائشة زرت قال: رباح بن عمتاء عن البخاري وروئ 
كان ٠٠رواية؛ وفي - المؤمن كان النوم، هجرة لا فنالت؛ الهجرة؟ عن ألها ف

اليومناما عليه، يقس أن مخافة رموله ؤإلئ الله إلن بدينه أحدهم يفر — المومتوزم 
.ونتة*أ؛، جهاد ولكن ، شاء حيث ربه يعبد فالمؤمن الإملأم الله أْلهر فقد 

سهاوأن الهجرة مشروعية بيان إلئ عائشة )أثارت حجرلْ،: بن الحاففل قال 
آيفي الله عبادة علن قدر من أن فمقتفاه علته، •ع يدور والحكم الفتنة. خوف 
علنقدر إذا الماوردي: قال نم وس وجبت، ؤإلأ مه، الهجرة نحب لم اتفق موضع 
فيهافالإقامة إسلام، دار به البلد صارت نقد الكفر بلاد س بلد في الدين إظهار 
•الإسلام، ني غترْ لحول من يترجن لما منها؛ الرحلة من أفضل 

-١  ٢٣/ واكساتي)ه ، ٧( • وأبوداود)٨٨ المع؛ح، من غيرمرصع وفي ( ١٩الجخاري)رواْ ( ١ت 
عنه.الله رصي الخيري سعيد أبي حدث من (، ١٢٤

حديثمن ( ١٣٩ ، ٣٩• ، ٣٣٧٢، • ٤ )أ/ واحمد ٢(، ١  ٩٦والرمذي)(، ١١٨صمح)حدبث، )٢( 
.٤٠الأية؛ الهج، محورة )٣( ٠ عنه الله رصي هريرة أبي 

)ه(ذحابري)تما/أ'أ'ا(.;؛(ااخارى)أام؛(. 







لدءءيْميسم فْايا 

وبجكمبجث ا وبد بكم كمرك اش دون س نتدون وث سكم برآء إئ قومهم ^١ ١٠محن!ذ والذس 
محنفك أنك ونا فك لأمسرو لأبيه ابراميم مول إلأ وحده بالله ئومحنوا حى أبدا والعضاء العداوه 

واعبركعروا ممدين فتئ د«بمعتا لا ربما * الم-ر رائك ^ت١ وانك نوكأوا عنك دت\ سي*ء محن ١لنه 
اJءكي٠إبم١،.١^ أنت إنك رتا تا 

عنمغرأ ذكره نمالئ )يقول الأخيرة: الأية الطرىرأا-عن جرير ابن يقول 
وحدانيتك،فجحدوا كفروا للذين نتنة نحعلنا لا ربتا يا ; معه والذين خلماله ابراهيم 
بذلكباطل؛تجعلنا عالئ وأنا حق علن فيبدوأنهم علنا تالهلهم بأن غيرك وعبدوا 

ظهرواإنهما أنهم يرون بذلك نيفتتوا علنا تظهرهم )لا قال: قتادة عن روئ ثم 
عليه(.هم لحق علينا 

اللهميل في الحهاد ؤيتركرا بالهوان، لمون الميرمحن حين الفتنة هذْ فلتتامل 
تصدنتنة إلن نتتحول - الأن الإسلامية الأمة هووانع -كما الأعداء عليهم فيتلهل 

المستعان.والله ذلك، في السبب ونحن تعالئ، الله دين عن 
٠ ٠ ٠

•ه ، ٤ الابنان؛ الممتحنة، محورة )١( 
.ه ، ٤ أية ، التمحتة مرر؛ مسير الطجري، تفسير ت انظر )٢( 







؛s!SSSدء٠ي٠ منصت ثضايا بم!عءء!ءعء^؛!ءء^ءءءء^^ءءء 

(وا{لآتاذةر١ ايعبوديق 

الخبرأهل نتنهل الأمة، وعلن المرد علئ والعبادات الخيرات مواسم تمر 
وامدؤ با،لوت! إلا نقمي لا الي، والطاعات العبادات من أبواب إلئ والصلاح 

•امحا4لأ، يأبملث حى دبك 
تعوقهمما هدا تحقيق وكان له، شريك لا وحده الله بعباده مآمورأ العبد كان وئا 

بالله،يالأستعانة أمر والإنس، الخى وثياءلين والهوئ النفس من متنوعة صوارف 
بعبادتهالأمر كتابه؛؛ن في الله قرن وقئ العبودية؛ هدْ نتحقق حنن عليه والتوكل 
موضع:من أكثر قي عليه والتوكل 

وتوكلواعجا>،ْ كله الأمر يرجع وإليه والأرض الننوات غيب وش ؤ ت تعالآ نال — ١ 

والإنا؛ةهيأتاوإواكاتجيم>أل 'آ_وئالتعالتى; 
العبودية.

إلأإله لا والمعرب النسرق رب ٠ تنيلا إله ونئل ربك اسم واذكر ؤ ت تعالئ وقال — ٣ 
نوسئس>ْل

بارا"،.أنيب وإليع ئو'ةك عنيه بالله إلأ نرفيقي ؤوث تعالير ونال — ٤ 
وإياكجد نمإياك ؤ ت الفاتحة سوره ش نمالئ قوله وأوضحها أحمها ومن — ٥ 

هدينسن جمين كيف مرات، صلاة كل قي نتلوها التي الأية هدْ فتامل 
لها،حلقوا التي العباد غاية هى فالأولئ والاستعانة، العبادة العفليمن؛ الاصلن 
أرادإذا له شريك لا وحد0 الله إلا يعبد لا الإنسان أن وكما . إليها وسيلة والثانية 

هدهتحقيق علئ وحده بالله إلا يستعن ألا يبني نكدلك الصحيحة، العبادة تحقيق 

.ا<ا<الآة:)أ(سورةا-دم،)ا(ا-يستبما/أا/ْاإام. 
.٤ الأة: )،(ّورْاسة، .  ١٢٣الأية: )م(ّورةمود، 

.٨٨ت الأية هود، سورة )٦( ٩. ٨، الايازت النمل، صورة )٠( 
٥.الأيأ: الفاتحة، سورة )٧( 



^mmmmm  متو٥٢ نيصق م فلغايا

٠معارصها وزوال وحص-ولها المودية 

وتأملوالطاعة، انمادة علئ يمنه أن قي ربه إلن حا-بمه عن يغفل الناس وبعض 
الذينصراط ٠ الننقيم الصراط هدنا ؤ ت الا؛قة الأية بعد المانحة صورة فى تعالئ نوله 

•آ ١ ولاالضال؛ر،عيهم ءٍرالنضوب غيهم أنعمت 
الأحوالجمع في وانماعة الهداية عش الإماتة إلن محتاج ان فالإن
١نمادةفيلأةاحو١ل;على الإعانة إلى والخد.حاج والأوقات، 

بعزمؤيلتزمها المحيح، العلم ؤيعلمها بعرفها حتن العبادة فعل نل عانة إ* 
•متردد همر *ام؛ا 

تعالن.لله بها مخلصا الشؤع وفق علئ بها يقوم حنن العبادة فعل أثناء إعانة ؤ٠ 
الصالح،وانممل والتوبة الاستغفار من أحرئ عبودية علئ بعدها ؤإعانة ءأو 
نحبه.الإنسان يقضي حنن وهكذا 

أمام؛على أوالتوكل، والاستعانة، العبادة باب في والناس 
أوتعالئ سأله إن بل تعالئ، به والاستعانة عبادته عن أعرضوا ّدهم نم " ١ 

وحقوقه.ريه مرصاة علن لا وشهواته، ه نفحظوظ فعلن به استعان 

هؤلاءويمد وأعيانه، أولياته س والأرض، موات الفي س سأله تعالن والله 
.هؤلاء 

عونالتكون لا لكن . إياها أءهلاْ حاجة سأله لما ذلاك< ومع إبليس، خلقه وأبغض 
كماحلاءته من يكن لم أمرأ أله سمن كل وهكذا ٠ شقوته في زيادة ؤإثما مرضاته علن 

.والعصيان والفجور الكفر أهل يسأله 

فإحابة— الأيام هذْ ض وخاصة — زس كل في المؤمنون يتأمله أن ينبغي باب وهدا 
وفيهاله فيقضيها الحاجة ءبدْ آله يبل عليه، مائل كل زكرامة ليت، لساتليه الله 

لأنه؛ عيرْ من ومتعها وسقوطه، عاليه هواته من له نماؤها ويكون وشقوته هلاكه 
ؤإذايكرمه، ولا يحثه لا الله أن لخهله يظن وتد • بلعلفه ومعاملتته ومحبته كرامته يريد 

بنئلرالأمر في ينفلر أن علميه والواجب بريه. ظنه أساء فلريما غيره، حوائج يقضي رآه 

٦.٧، الأتان: )ا(مرةالفائ، 



منيجيتفغايإ 

ولاالخانة. الدنيا مميزان لا \و\ب الاخرة مميزان الأمور تزن اش الإلهة الخميرة 
إلا؛الله.نوة ولا حول 

وعنالخيرية في يكثر وهذا امنعاتة، بلا لله عبادة نؤع له ت آخر م رن— ٢ 
الخسة.أهل من عندهم الخلوب أعمال صعقت 

ولمالرسل، ؤإرمال وسلامتها الألأت _ Lpijأعان قد الله أن يظنون ت ،القدرية 
يشاءمن يهدى تعالن الله أن عن وعقلوا نمالئ. الله من تهللبا إعانة ذلك يعد يبق 

الهداية.قس علئ المعونة منه تطلبا وتعالن فهوسبحانه ، يشاء من ويقل 

وحوروصعقا عجز أصحابه ولكنهم منة، واتباع ادة عبأصحاب وهناك 
أعمالوتضعف بالأسباب، التعلق عندهم يكنر ثم ومن عندهم، التوكل لضعفا 
ونحوذللتا.والخوف والرجاء الحبة من عندهم الخلوب 

الخسةواتبيع العبادة ني صحفج مع وئلوب واعمال ومحبة توكل عندعم ونم — ٣ 
وحاصةالبيع فيهم ننتشر الدي والتصوف النهاية إلئ با يتتمن يكشر وهدا ، فيها 
ومقاماتها.وأحوالها الخلوب أعمال علن تركيز ْع الحبادالتا بيع 

فيغاية الله فعبادة عليها، بالله والاستعانة العبادة يهن جمعوا ت آخر م وق—٤ 
هدمتحقيق علمن نمالئ به تعيتون مأيما وهم ومُلملوبهم، هومرادهم إذ قلوبهم؛ 
العيادة.

تحقيقعلن الإعانة نمالئ الله يالون فهم . وأجلها الأنام أقفل هم وهؤلاء 
هولأن ممس فلا لأ-مك، إلي والله ا معاذ )ريا حبل: بن لمعاذ الني. نال كما مرضاته,، 

آ.مادثك«ل١ وحن وخكرك ذكرك على أعم اللهم صلاة: يركل 
علنالعون موال هو فإذا ، الدعاء ١^ تاماك! ، تيمية ابن الإسلام مخ ؤيقول 

يكونأن يجب، ما وهذا ، ، ٢ تمننوإياك نني إياك ؤ ت الخاتحة في رأيته نم مرضاته، 
فيها،تعالئ لله والإخلاص الخة واتبلع العبادة يجمع؛؛ن >ثا الملم؛حيعليه 

أعمالمن ذلكر وغير ومحبته ورجاؤه وخوفه به، والاستعانة الله علئ والتوكل 

؛٢٣٩، ٢٣٦، ٢٣٣، ٢٢٩/٥رأح٠د))ا(ءدثصحٍحررا«ابوداود)آآْ\(، 
ْ.الآة:)٢(ّورةالuئ،



ودعويتمنيصق فنغايا 

.والحن الشدائد أرمة خاصة يه، والصلت الله علن الاعتماد تقوي التي الةاوب 

!وخلاصتها، العقلاء يتدبرها أن يبني عباده ني تعالئ الله سن من سنة وهناك 
منمقابله ض يقع أن بد فلا ، وجحيم منه أوشيء الحق عن أعرض من كل أن 
رسها«ئالأتلذلااث:الباطل: 

قرصواله، شريك لا وحلم الله عبادة عن تكبروا والمشركون الكفاو هؤلاء — ١ 
والطواغيته.والأوثان الأحجار بعبادة هم لأنف

لشمهفرصي ، الله؛اوللث، أمرْ وند لأدم جود العن تكبر إبليس، وهذا — ٢ 
وتكبروكفر ورذيلة نق كل ألن يقودهم حيث آدم لذؤية وناد كفر لكل يالبودية 

تعالن.الله علن 

والمنةالكتاب من الوحي نموص اباع عن تكبروا البلخ أهل وهؤلاء - ٣ 
أئمةأقوال يممليد ذلك محقايل في هم لأنفرمحوا نم مشكاتهما. من الهدي وتلقي 

والشؤع.والعقل للفهلرء المخالفة البيع 

يليقوبما ه نفعن أحبر كما عرشه علئ الاستواء عن الرب نزهوا والحهم؛ة — ٤ 
-مكان كل هوفي ونالوا والحمامات والحوانيت البيوت أحواف في فجعلوء بجلاله. 

.كثيرأ- علوا يقولون عما الله تعالن 

التشبيه،محن بزعميم حذرأ حلاله ونعوت كماله محقات عن ونزهوه - ٥ 
•بالمعدومات وشبهوه كلام، ولا بمر ولا سمع لها ليس التي بالحمادات فشبهوه 

لوحرهبالعمل الله ابتلاه وحده، تعالئ الله لوحه العمل عن رغب ومن — ٦ 
بالعملفابتلي بيده، ومعادنه وحياته وموته ونفعه صره لمن العمل عن فرغب الخلق. 

^ااكلهتجامنذلك.نالخالق.

فيبالتعب ابتلي وطاعة، عباده تعالن لله التعب عن رغب من وكذلك — ٧ 
فيوطاقته ونقه حهده أفرغ ان إنمن فكم • مشاهد وهذا بد. ولا الخلق خدمة 
ولأّتكثرهمحرفه، لم لريه، ليصرفه ذلك رع منه طلب ولو مثله، مخلوق حلمة 

مولاه.علن 



:يتءلْءءيْ منيجية فمايا هغقهء^ٍءءء؛ء^ءءعءءء^^ء^^ء 

تعالئالله لغير انفاقه ابتلي تعان، الله طاعة في ماله إنفاق عن رغب ومن - ٨ 
منفكم - به وتتعلق النفوس أمرنحبه في الخذلان من بالله نعوذ وهذا- وهوراغم. 

مجالاتهاأوسع ومجا أكثرها وما — المتنوعة الخير مبل في الإنفاق داعي جاءه إذا إنسان 
والخوفالفقر حوف قلبه وغمر وتلجلج، وتردد يده، وكف بخل — وقت كل في 

مخلوق،لإرضاء الأمور؛ أتقه في أمواله ينفق ذلك مقابل هوفي ثم • الصبية علن 
القيامة.يوم شيء منه يبقئ ولا الدنيا عاجل من هو مما ذلك غير أو لخاْ طليا أو 

وزبالةالأذهان يكنامة ابتلي منه، الهدئ واستمداد الوحي عن رغب ومن — ٩ 
فصارعبدألها.الأفآكار، 

منهاجعن أعرضوا الذين العقلية، الذاهب أصحاب اء حيحال وتأملوا 
—.وحديثا قدمما — اليحت المائي الفكر عييدآلفلأمفة وأصبحوا الأنبياء، 

تعجبا هذا محن ترئ القلوب أعمال وفي — ١ ٠ 
ْعليعا.له محبا قمار الله، بغير قلبه تعلق تعالئ، لربه محبته نقصت من 

ويقدميرهبه وصار تعالن الله غير من حاف ، تعالئ ريه من خوفه نقص ومن 
تعالئ.ربه طاعة علن طاعته 

نعجلب في يرجوء ار قم، الله يغير قليه تعلق تعالئ، لريه رجاؤء نقص ومن 
ضر.دفع أو 

اللهوكله ، الله بغير فيها تعلق محن • القلوب وأعمال العبادة أنولع بقية وكذا 
ومنؤ والروح. والنفس للقلب غربة من لها ؤيا عنه، ونخلن الغير ذلك إلن تعالن 
.، ١ ه<ل أغس القيامة يرم نحشره و ؤنكأ لجت' له ذكري عن أعرض 

#٠

١٢٤ت الأية طه، ورة سا 



منيببْقضايا 

،ارغااب١١أحوال 

اتشراحم

والحبورعادة والوالنور الهيابة مواطن أن المتنوعة الأدلة خلال من تبين لني 
نورآالعجز العظيم النرأن كان ولما تحالئ، الله بنور استنارت إذا القالوب هو إثما 

أنتعالئ الله لعل ، الربانية والأنوار القرآنية الحقاس من عددأ نتدارس نتعالوا مينا، 
الدنياني عادة اللنا لتت_أحقق ؛ الب؛ن الهدى لهذا صدورنا ويشرح قلوبنا يهدي 

•والأخر؛ 

فهرللإسلام صدره الله شرح افمن ؤ تعالن; الله يقول اثم،دودبالإبمانا شمح  ١١٢٠١
الحديثأحس نزل الله * شن ضلال م أوكلث الله ذكر من ظوبهم للماسية أريل ريه نن ئرر علن 

١^٠ذكر إل وهربهم جزدنم ن،ين يم رئهم ينفرن الذين جلود سن نمنم مناني متشابها ^١^١ 
هاده<لى.من له فنا الله يْننبل يثناءدس  ٧٢٠بم يهدي اللم هدك، ذلك 

هوناسيومن هدا يستوي هل • معناه ه للإسلام صدرء الله شرح أفمن ؤ ت ونوله 
يفهم.ولا يعي ولا يخنع ولا الله ذكر عند يلن فلا الحق، عن بعيد القف 

الأية)وهده ; القاصية والقلوب بالإسلام، المنشرحة القلوب بين نرق فهناك 
معحالها ونمور يه، وتندي له نتنشرح الإسلام تتلقمل الش القلوب حقيقة تمرر 
تهوركما والاستنارة، والإشراق والبشاشة والنداوة والتفتح الانشراح حال الله، 

وظلامها.وعتمتها وحفافها وموتها وغالفلتها اوتها قنى الأخرئ القلوب حقيقة 
ذكرمن قلوبهم كالقاسية تهلعا ليس نوره، مجن له وعد للإسلام صدره الله يشرح ومن 
وهؤلاء(رم.هؤلاء شتان؛؛ن وشتان الله. 

انزلهالذي القرآن هداألاوهي الصدور، لشرح وسيلة أعغلم تعالئ الله ذكر ثم 
الله.كلام لأنه غهوؤأحسنالخديث،ه: وهوكلامه: اللهتعالن، 

والإعجاز.الإحكام في بعضآ يعضه يشبه ; وهو 

.٢٣، ٢٢الآطن: )آ(ّورةالزم،
الترأن)ْ/\/؛'م(.)م(فيظلأل، 



■sss؛لدء٠ي٠ ميست قضايا ^^تء^ءءءء؛ءءء؛ءءءء^!؛ 

تختلفلا ولكنها وتوجيهاته، ومواعظه وقممه آياته تتكرر ت ؤ'شانيه وهو 
الوعلومه وعجانه ءبرْ فإن آياته تلاوة وأعاد الإنان كرر ومهما تتعارضى، ولا 

تفضي.

•دجل عر ربهم عن الناس مهم حتن -ردد أي ؤ*ثانيه: نوله في رون المققال 
هوالذي القرآن إلئ يتمعون عندما الأبرار— المو٠تين صفة ذكر تعالئ الله إن ثم 

والوعيدالوعد آيات يسمعون عندما أنهم نذكر • الغمار العزيز المهيمن الخسار كلام 
تقشعرشديدآ تأثرآ ؤيتاترون الشديد، والخوف الوجل بمسهم والتهديد، والتخويف 

يرجونلما وذلك ؛ ١^*^ ذكر إل وقوبهم جلوذنم ما سرعان إنهم ثم الخلود، منه 
ولهلفه.رحمته من ويوملمون 

فيالله إلئ والسير القرآن مع والعيس القرآن، تلقي في الؤ.نين منهج هو هدا 
اهنيتلقاه كما لا للقلوب، ونور هداية كتاب أته علن يتلقونه القرآن، رحاب 

وايتعاءالفتنة ابتغاء منه تشابه ما فيتبعون والشهوات الشبهات نحرتهم حيث القلوب؛ 
وتحريفه.أويله 

الكفار،وتلقي للقرآن المؤمنين تلتي بين مقارنة — الله رحمه كثير— ابن عقد ولقد 
مها:عدةفروق؛ فدكر 

والبهجةالراحة أعظم يجدون حيث الأيات، هوتلاوة المؤمنين سملمع أن ءومحب 
للقلوب.والفرح 
أصواتمن الأبيات هولتغمات إثما ماعهم فوالمحرصون، الكمار أما 

القينات.

بأدب، وبكيامجدآ خروا الرحمن آيات عليهم تليت إذا المؤمنين إن  ٠٠
انمرمنونإئما ؤ ِمحهم: تعالن الله تال كما وعلم، وفهم ومجة، ورجاء وحشية، 

١/زادئهمإءاناوعزربهم'و؛وكإرننين'ءدهم'آيائه وإذا الكوجنت'فتوبهم ذكر  ١٥١الذ؛ن 
.وءأتائامنا عتهأ يأموا لم. ربهم بآيات د'موا إذا والذين ؤ عنهم: تعالئ وئال 

أوذكرواسمعو0 ؤإذا القرآن، يسمعون لا الدين والمعرصحن، الكفار حال هو كما 

.٧٣الأية: )آ(سررةالنرىن، ٢. الأة: 



^،;،،Eajممييذ قغايا 

إلئممغ؛ن رأيتهم — سمعوه إذا — الومنون بل لامتن، عنه متشاغلثن رأيتهم به، 
بصيرةعن عندها ؤيجدون بها يعملون مم نلهدا ، ممعانيها بصيرين غاعمِين ، آياته 

•وعلم 
—عنهم الله رصي — المحابة كان كما — ماعها ٌعند الأدب يلزمجون إنهم  ٠٠

قلوبهمتلين نم جلودهم، تقشعر الله. رسول تلاوة من الله كلام سماعهم عند 
منعندهم بل م-هم، ليس ما يتك-لفون ولا يتماحون يكونوا للم الله، ذكر إلن 

.، ذللدر١ في أحد يلحمهم لا محا والخشية والأدب كون والالثبات 
يجعلبما4 أن يرد ومن للإسلام صدره يشرح يهديه أن الله يرد نمن ؤ تعالن: ويقول 

.، ٢ ؤ<ل يومرن لا الذين غلى الزجص اممه يجعل كللك السماء في معد كائما حرجا ضيما صدره 
ويّهلهوينشهله له يسمره ت أي ه، للإسلام مدره يشرح يهديه أن الله يرد من نؤ 
للإسلامصدره الله شرح أنمن ؤ ; السابقة الأية ني كما الخير على علانة وهذه لذلك، 

للتوحيدقلبه )يومع ■' ذلك محعتن في — عنهما الله رصي — عباس ابن نال 
.غير0 نال وكدك . به والأيمان 

لهويشرح الإيمان نور قلبه في الله يقذف الله علن يقبل حنن الومن حال وهذه 
مالهأحله من يقدم فيها. وما الدنيا من عنده اعلئ الإيمان هذا فيمبح صدره، 
•تعالي، الله ميل في مختارأ ءلائعا وروحه 

ضيقامدره يجعل يضنه أن يرد وهن ؤ الكافر: يأتي الومن، هذا مقابل في ولكن 
الله)يجعل ش محهما الله رصي _ عباس ابن تال . ، ٤ ؛ول الئماء في يصعد كائما حرجا 
الدينفي غتكم خغل ؤوُا ت يقول حنن وذللئ، وامحع، والإسلام صيتا، الإسلام عليه 

•صثق( س الإسلام مح، علتكم جعل ما ت يقول حرج,ه من 
،ندحله أن تستطع لا حتئ ، الله® إلا إله ررلأ حرجاه؛ وصيمأ ; جريج ابن وقال 

•عليه ذللثج سدة س ماء الفي يصعد كأئما 

. ١٢٥الأة: )آ(ّررْالآنعام، الشعب. ش_راينهم)لأ/0م(ط. )ا(ا;نلر: 
. ١٢٥الأيت: )إ(ّورةالآسمم، . ٢٢\لألأ■: \زب صورة )٣( 



محءسصيت ^^^تبمءءءءءءءءءءءء؛ء^^^ءء؛عء؛ء 

،الله* إلا إله دءلأ صدورهم تفسق والساق الكفار علامات من وهده 
يسمعحن صدره يضيق غاو أوصوني موري من فكم وشرائعه، الإّلأم وبأحكام 

يتحرممالتدكير يمع حين صدره مق نامز من وكم ٠ العادة توحيد إلئ الدعوة 
عميند علماني من وكم تعان، الله شريعة تهليق وجوب أو أوالخمر، أوالزنا الريا 
يعميهيكاد المواد حشر نصار التحرنة الفكرية لوثاته عليه وحيمت وبصيرته قالبه 

نواحيلكل شمولهما وبيان والسنة الكتاب تحكيم إلن دعوة كل علن والحقد الحنق 
الحياة.

عمروفحن الخبرية: شبهة يزيل بما الله. رمرل عن الأية هدْ ير نفورد وتد 
ذكرأ»أكدرعم نال: اكنس؟ المومنتن أي الشيه: نل جعفرتال; أبي عن مرة بن 

يردالأية: هذه عن ه المي وسئل قال: اممدادأ،. بمده ئا وأكبرهم موت، 
•تال أ الله؟ رسول يا صدره يشرح كيف I قالوا للإسلام^. محيره ثرح يهديه أن الله 

1نال بها؟ يعرف أمارة مجن لدلك نهل : قالواوضح!. له فث-رح يه مدق »الور 
بمنيصدارالخررر،رالأضدادللخون،نلمماءالرت«لا،.دار إلى ر)الإئيات 

داباطلاخق م رالمراع الاه، علن تجل أن إلن العبد أيها منالف بحاجة المسألة إذآ 
ثالم:والكفروالاكان 

الأخبارمتابعة تلح لا الإنسان أصبح حنن القلوب، تدُي دامية، أخبار — ١ 
البوّنه.فى الملمان مأساْ الماساه، بهذ.ه العالمه 

صدجديد، ،أسلوب جديدة، مؤامرة هناك أن الأحيرة، القضية في الملاحفل 
تمن كل النفن.ين الصرب مع فيها شارك ٠ هناك الملين 

الثعلرس.أمينها وخاصة المتحدة الأم ي؛ة ه٠ 
الأطلسي.حلف ول د٠ 

فهوتالمؤامرة، هده في الحديد أما 

منالصرب ماكن المار لإطلاق وقفا الثداية ني رتبوا المتحدة الأم هيئة ٠• 
بمواقفهم.الاحتفاظ 

١٧_١٧٤/٢ْانiلر:فراينممر)ا



ءءءءءءعء^ععءءءعء)جقآنبمي؛ ٠٠٥٥ضمبيْ ثْايا يء 

لموئاذا تنفجر. لم منابل ولكن ، الخوية بالغارات الصرب صرب  ٠٠
أاتفجر؟!

الهيلوكوبتر.بطاترات التحدة الأم جنود ينةالون كانوا اللل ظلة في  ٠٠
السلاحلصاغ وتشغيلهم أاامين، لالمأالحربي الممنح ت التحول هدا في ر ال

•الأمن في ابهاد روح حثاء يل 
منأحرئ مثاطق إلئ تمتد أن للحرب يريدون لا آلهم • الأمريكان صرح ولقد 

٠خاصة الملمين هومن إنما والخوف أوربا. 
تكثر والأعداء كثير اللم؛ن وقضايا 

•وأطماعهم وحقدهم اليهود - ١ 
وأطماعهم.وحقدهم والمحارى - ٢ 

الالصرب، مجازر عن تسعد لا التي مجازرهم في الحديث التاريخ وشواهد 
حاصرةتزال 

•بن يا دير جزرة م— 

•وثاتيلأ صرا جزرة م— 

*الخليل بمدينة الخليل إبراهيم مجد جزرة م— 

وكثير•كثير •وغيرها ••



لدءءيْضيبيع فغايا ^^؛بمءءءءيءعء^^ءءءع؛ع!ءءءء؛ 

اسJرل١،سلامة 

الإمامرواها المحاية قصمي من ونمة النبوية، السمرة حوادث من حادثة 
يند- والترهيب الترغيب في المندري عنها ونال والزار، أبويعلن ورواها أحمد 

.ومسالم،٠ البخاري شرط علن ررإساده ؛ - الحديث أورد 
مدلولها؟وما ؟ الحادثة هانْ هى غما 

فقال؛ه الله رسول مع ا حلومكنا تال! _ عنه الله رصي — مالك بن أنس عن 
منلهيته تنعلف الأنصار من رحل فطلع الحنة، أهل من رجل الأن عليكم يطلع 

فعللع، ذلك مثل ه الض قال الغد كان فلما الشمال، يده في نعليه تعلق فد وصوته 
أيضا،مقاله مثل ه الني قال اكالث اليوم كان فلما الأولئ، الرة مثل الرجل ذلك 

بنعمرو بن الله عبد تعه الني.، تام فلما ■ الأولن حاله مثل الرجل ذللتا فطلع 
الأن فأقسمت — خاصمت أي س أبي لاحيتا إني ٠ فقال — عنهما الله رصي ~ العاصي 

نالنعم. • قال أ فعلت تمضي، حتن إليلث، نوويتي أن رأيت فان ثلاثا عليه أيحل 
الليلمن يقوم يره فلم اللاث الليالي تللت، معه أنه؛ائت، يحدث الله عبد وكان •' أنس 
حتنوكبر وجل عز الله ذكر فراشه علن وتقلب، — امتيقفل أي — تعار إذا أنه غير شيثا 
مضتحفلما ٠ حيرأ إلا يقول أسمعه لم أني غير ت الله عبد قال الفجر، لصلاة يقوم 

أبيو؛ين بتّي يكن لم إني أ الله عبد يا • تلت عمله أحتقر أن وكدت ليال اللاث 
)يط-عت مرات ثلاث لك يقول الله. رسول سممت ولكن ثم، هجر ولا غضت، 

قالما ه ؤغ الأي فا ممرصل، سل أرك فيم م ست الحة، أهل من دجل الأن علكم 
رأيU هوإلا U هال: دعاني ولت فلما قال: رأيت. U هوإلا ما فقال: الله.؟ رسول 

.إياه( الله خراءهلاْ على أحدأ أحد ولا غشا، اسن من لأحد هي في أجد لا ألي غر 

ه.١٤١٦/ه/١٢ت١(ا.فعة

الزريحديث س ٢( •  ٦٩٩رنم)٢( ١ ٠ امرئ)I/ ني رالماتي (، ١٦٦)r/ احد أبأ(روا، 



منيجيةمحا فظ !يءء؛؛؛؛ 

إلاص ما • الزار رواية وفي • نطيق لا التي دهي بلك بلغت التي هذه •' الله عبد نال 
•نحوها— أوكلمت — ، أ٢ لم معلن صاغنا أبت لم إلاأنى أحي ابن يا رأيت ما 

وخاصة، لم مكل عنده يقف أن يبني ، الصدر سلامة ني درس الحادثة هده 
المدوريوغر مما والضغينة، والحقد الحد ويكثر ، الل4 في الاحرة تضعف ح؛ن 

إلانوة ولا حول ولا — والاختلاف والمماني التدابر إلئ يودى مما ، ويفرقها والقلوب 
.بالله- 

فيمرات تلاث - الصحابة من ممحفر س الله رسول له سهد الصحابي فهدا ءو 
مابلغ به الذي السب وعن حاله عن التفتيش وبعد الحنة، أهل من بأنه — أيام ثلاثة 

أنعمرو بن الله عبد كاد حنن ونوافل وطاعة عبادة س ظاهر سبب يوحد لم ، بلمر 
.عمله يحتقر 

سلأحد ه نففي يجد لا فهر • المدر سلامة إنه ت النهاية في بان السب ولكن 
علنيبيت أيما وهو • إياه الله آتاه خير علن أحدآ يحد لا وهو . غشا السلمين 

•أحد علن صانيتة نلته فى وليس يبيت حان فرانه 

بهباغ الذي عمرو بن الله الزاهدعثد العابد الشاب الصحابي عن الله رصي و٠ 
ليعرفليال ثلامث عنده يثبتا أن الكبرى الشهادة هده صب معرفة علن الحرصن 

.المس_ا وعرف الهاية ش وصارحه الحال، علن اؤثلع وفعالآ ، حاله 
فهيجهد، فيها وليس - عفليم وثواب حير مها - المالحان الأعمال بعض إن 

فيمحببا كانت التي المفةالعظ؛مة هده مثل مال، إلئ ولا شاق، حهد إلئ نحتاج لا 
يتبعوما ااومنين ؛؛ن والمحبة بالأخوة القلب تعمر التي المدر سلامة ت الشهادة هده 

عنالأحاديث في الواردة الأخوة ؛حقوق وقيام ونصرة رتعاون، تالف س ذلك 
•ه الله رمحول 

ا.١ بمب' U لأخه يحب' حتى أحدكم ررلأيزمن ه نوله ومنها: 
-٥ ٤ ٨ T/ ) والترمب الترغيب في الذري ب نال وإذادْ . عني الله رصي مالك بن 1س ن ع ء

بل( الحدت مدا ان الحقاءل بعض نال لكن لم، ومالخاري نرهل علن إنائه : (٥٤٩
•اني للنالمرمحا الن حاشيت انفلر: انس. عن رجل ■عن رواه إنا انس، محن الزمري 

.( ٤٥)ومسلم . موضع غير وفي ، ( ١٣)البخاري رواه )١( 



يء^، ٣٥١منسق ^ ١٠٥

•نال الله.ؤ رمول أن — عنهما الله رصي — عمر بن الله عبد رواه ما • ومنها 
كانحاجااخه م كان س — لدوه لايسلمه أي لمد— ولايلايظلمه أخوالسلم ®ايلم 

وساشامة، الله.صهبهاكروةسكربيوم فنج كرا ملم عن مج وس حاجته، في الله 
.، اكا|ةاار١ يرم الله متره ملما متر 

ردمهءرأ،.وهاله عوضه حرام ايلم على السلم »كل وقال.: 
*الؤُنللمؤمنكالمانيغديمهسداأل'آ،.ونالهؤت 

،.٤١٠الواحد...ااالؤممنكا-ود ونال.: 

الوهدا المسالمين، ب؛ن والتناصر التعاون وتوجب تقتضي الأحِاديث هذْ إن 
ادالأحقمن وخلوها الصدور ة وهوملامذلك دون هو ما وجد إذا إلا يكون 

ذلك.وغير والخد والتميمة الغيبة من ذلك يسبب وما والأصغان 

للفناوأحوال وأحداث لأحادث التضمنة الرقمات من عدد إلئ وتعالوا 
:الباب هذا تعالير_فى الله المالح_رحمهم 

حديث—وهو أحمد والإمام أبوداود رواه الذي الهدث بهيا وأبلدها • أدلأ 
.— وقلوبكم أسماعكم تعوم أن وأحب : — حسن 

الني.عن عنهم- الله رصي - الله تمد بن وجابر الأنصاري أبو'للحة روئ 
منيه ويغص جرمته، مه هتهك مويلن م سلما امرأ يخذل لم مامرئ ص ا*ما : قال أنه 

يغصموْنع ر لمأ مبممر امرئ من وما ممرنه. ذٌ بمما مومحلن في الله خذله إلا عرمحه 
٠ضرتهأرْ، مه يحب موضع الله؛ي ممره إلا حرمته من له ربم؛هاك عرمحه، من نه 

حالفكيف عرضه، عن والJ٠اع أحيه نصرة عن سكت، من حال ^ا كان ؤإذا 
يه؟ؤيجاهر ذللئح يباشر الذي 

وسالم)'اِهآ(.روا.المغاري)آإ؛أ(، ١( 
(.٣٦•،  ٢٧٢واحد)T/س)مما<م(، وابن (، ١  ٩٢٧)الترمذي روا. صمح حدبث، ٢( 
(.٢٥٨٠)لم ومادخاري)أمأ(ا روا. ٣( 

عنه.الله رصي بسر بن الهمان حديث، من ا كلام(، ٢٥٨٦)لم وم(، ٦٠١١)الخارتم، روا. ، ٤ 
.٣( • إ/ ) واس ، ( ٤  ٤٨٨ ابرداود) روا. ( ٥ 



^^ءءءءعٍ!ءءع^ثتقآآبم؛؛،" ٢٥٠منيبمة "فغامحا 

عليهغذجر وأجرآ صدقة لوحده الناس عن الثر كما .ؤ حعل وتد ٠ أ ثانج
تنالوا ٠ صده® عليه الناس س ملاص لأكل المشهور الحديث ألفاظ بمص ففي • المؤمن 

مال:يتطع؟ لم نمن نالوا: التكرء, عن وينهى يانمروف رايأم نال: يجد؟ لم فمن 
لمفمن قالوا: ضمبما*. »هعن تال: يستطع؟ لم فمن ; نالواالطريق®. س عفلما ءيرفع 

لعفإن الشر عن رافلمك ; لفظ وفي • شره® س الناس فيدع  ١١مال! ذلك؟ تهلع ي
صدةتاال١،.

اللهرسول يا نلت ; نال - عنه الله رصي ذر- أبي عن لم ومالبخاري وروئ 
أفعل؟لم فان قالت: .سك« في وابهاد يالك ررالإعان تال: أفضل؟ الأعمال أي : ا
العمل؟بعض عن صعقت إن أرأيت قلت: منه®. لأخر تمتع او صاما راسن ال: ق

ءدهت«لى.فإنها اياس عن شمكث )رثكف قال: 
الأمة.علن أثر من لدلك ئا صدقة. الناس عن الشر كف جعل كتف فانغلر 

الصدورإيغار إلئ يودي الذي الكلام نقل يكرم ه الله رسول كان ولقد ثالشا: 
هالله رسول أن — عنه الله رصي - عود مبن الله عد روئ فقد النفوس: وجفوة 

وأناإلكم أحرج أن أحب فاني شنا، اصحاي س أ-محد عن أ-حد قال:
.المدر® سليم 

ا! ادونه ممن فكيف ، الاه. رسول حال هذا كان فإذا 

—وهومريص أصحابه بعض عليه دخل الجاهد الصحابي أبولحانة أ: رابم
عنديشيءاوش عمل مامن فقال: يتهلل؟ مالوجهك : يتهلل_فقيلله ووجهه 

للمالم؛نقليي فكان والاخري يعتيتي. لا ا فيمأتكلم لا كنت : اثنتين محن 
طيمأءرن.

•ُإنكعباس ابن له فقال رجل سنجه — عهما الله رصي — باس وابن • خامسا 
أنقلويين وجل عز الله كتاب في الأية علن لأتي اني • خصال ثلاث وفي لتشتمتي 

(.لم)٤٨وم(، ٥١٨ال-خارى)واء )٢( . ١( • • لم)٨ مرواء )١( 
أحمدشاكر.وصححه ، ( ٣٧٥احمد)٩ الإمام رواه )٣، 

صيرأءلأماكلأء)ا/م؛آ(.)أ(اظر: 



=ءدء^بجت مسة قغايا ^^ء؛ء؛عءءءء^^عءء!ءءءء؛؛ 

يعدلاللمذن حكام من بالحاكم لاممع ؤإني أعالم. ما منها يعلمون الناس جمح 
بلدأأصاب ند الغث أن لأسمع ؤالي أبدأ. إليه أناض لا ولحلي يه فأمج حكمه في 
.، سانمهءر١ من به ومالي به فأفرح ادأالم\ن باليان من 

زيدعمروبن بن زيد بن علبة نهدا بعرصه؛ تصدق الصحابة وبعض ؛ سائسا 
منرجل كل وجاء الضيقة، علن الله.y رسول حض حض الأنصاري، الأوسي 

إنياللهم ، به أتصدق ما عحدي ليس إنه اللهم ت زيد بن علبة فقال ، يهناتته الصحابة 
أينت ينادى مناديا ه الله رمحول نأمر حلقك من ناله س علن بعرضي أتصدق 
.صارننك٠ نلت ند فقال; علبة فقام البارحة؟ بحرصه التصدق 

•حل"لى »سآذاتيأوقتممأولزضمحوك مال: أنه رواية وفي 
ليمال لا إنه اللهم ت نال وأنه بحرصه حاد أنه صمضم أبي عن هدا ويروئ 

فينهو فيفتي أو شتمني فمن بعرضي، عليهم تصدنت وقد الناس، علن به أتصدق 
وراحةالصرر سلامة س الحول هدا *وفي معلما؛ - الله رحمه - القيم ابن قال حل. 

فيهااأُآ،.ما الخالق معاداة من والتخلص القلب 
رحمه— كان فقد ، هدافي تيمية ابن الإسلام شيح حياة من بشيء ونختم • مابما 

٠آدوْ الدين أعداته علئ حتئ الصدر محليم — الله 
—الإسلام سيخ بقتل أفتئ إنه حتن كان ما بينهما وكان — عنه مخلوق ابن يقول 

عتانصفح علينا وقدر عليه. نقدر فلم عليه حتصنا تيمية ابن مثل رأينا ما •' يقول 
.- أعيانه قتل تيمية ابن علن نلأوون اوسلهلان عرض حن يريد - عنا،، وحاحج 

•يقول الأكابر تيمية ابن أصحاب بعض *كان ؛ - الله رحمه - القيم ابن ويقول 
منأحد علن يدعو رأيته وما وحصرمه، لأعدائه تيمية كابن لأصحابي أني وددت 

وأسدهمأعيانه أكبر ممون مبثرآ يوما وجثته يدعولهم، كان بل قهل، حصومه 
أهلهمحت إلن نوره محن نام ثم ترجع، واملي، وتنكر فنهرني له، واذئ عداوة 

إلامساعدة إلن فيه تحتاجون أمر لكم يكون ولا مكانه، لكم إني • ونال فعزاهم 

)أآ(ذهمْاينحجرفيالإصاة>؟ْآْ(دذكرسرداى٧ْ(. ٣/١اكنوة)صست)ا<اظر.• 
.دارجانلكين)'ا/'أوآ(.)م(انذلر: 



هدءءيْمدسْ فءاّا ءءء؛؛ء 

٠منه الحال هذه وعظموا له ودعرا به فروا _ الكلام هذا تحو أو _ فيه واعدتكم 
عنه.الله ورصي الله فرحمه 

آالصدور١ شرح أساب 

لكنشرح ألم ؤ ت تعالئ تال ومعنويا. حنا لغ • ه صدره شنح في شدمت 
صدرك.لك شرحنا أما أي: . ٢٢١^صدرك 

مرتانذلك من فالثابت ، حناأما — ١ 
•سعد بني في صع تر م وهوصغير ■' إحداهما 

أنأر ت — عنهما الله رصي — مالك بن أنس عن لم مصعح في هذا لبت وقد 
عنقشي ضرعه فأخذه اكالمان، س يلخب وهو ِ اللام عليه ِ جريل اتاه و. الك رمرل 

فيغله ثم اكٍْلان، حظ هذا فمال: موداء، عالمان •ته وامتمج القيا، فاستأمج ةو4 
أمه_أيإلى يسعون الخلمان وجاء مكاله. في أعاده ثم لامه، ثم زمزم، بماء ذعب س طت 

تأنس تال ، اللون،ال'أ، وهومتتم فامنيلوه قتل، قد محمدا إن فقالوا: ، _ ومحرصعته ظئره 
صدره.في المخيهل ذلك أنر ارئ وكنت، 

رضيأسى عن وغيرهما انمحيحن مح، ب ن دايراج الإسراء نمة ش اكامحة؛ 
مريل:فتولاه زمزم بثر عد فومحومه احتملوه حتى يكلموه فلم لفر، ثلاثأ راجاء ; أنه عنه الله 

يده،زمزم ماء س فغمك وجود، صدره من نغ حتى لمه، إلى نحره يعن ما مريل قشي 
وكاديد._مدره فحقابه محشوأإممانأوحكمة، ذمؤ، من بيت، أتى ثم جود، أنقى حتى 

.ماء الإلن به وعرج به أّرى ثم حلقه_ثمأطقه*رأا. عروق يعني 
ذلك،ينكر أن متتعقلن أو تغرب مأو لمستشرق مجال لا ثابتتان تمتنان وهاتان 

•ه ومعجزاته نبوته إرهاصات من وهو 

.١ الأة: الشرح، مودة )٢( ; ١٨الخسة )١( 
عد.الله رضي انس حديث من ( ٢٨٨، ١ ٤ ٩ ، ١ ٢ ١ )■T/ وأحد (، ١  ٦٢)ملم رواء )٣( 

•صه الله لصي عالك بن أنس حديث من (، ١٦٢)لم وم، ( ٣٨٨٧)البخاري روا0 صحح حديث ( ٤ ) 
■عنه الله وصي ذر أبي حديث عن ( ١  ٦٣)لم وم(، ٣٤٩)البخاري ورواء 



؟sssضدسن فغايا 

رأئسرته علن اطلع ومن • ونورْ صدره الله شرح نمد ت العنري وأما —٢ 
راصحآ.ذلك 

المدر:اذثرح أماب 

نيالحمع من لأبد انه يعلم أن ؤيتبض ومتنوعت كثيرة المؤمن صدر ثرح أساب 
بعضهانذكر ونحن — بالتهليق معرفتها يتح وأن وانممل، العلم محن الأساب 

.صار- 

هدْ

•؛،حمار- باحتمار

صدرانشراح يكون وزيادته ونوته كماله وبحب الثلاثة، بأنوامه حيد; التو — ١ 
•، ١ لينودجن فهو■ض للإملأم صدره الله مرح أقس ؤ تعالئ؛ نال • صاحبه 

المدر.شرح أساب أعفلم من وكماله، لله وحلوصه التوحيد أن شاك ولا 
وانحراحه.المدر ضيق أساب أعفلم من والشرك الضلال وصده 

الصدريشرح الور وهذا العبد، قلب في نمالئ الله يمذفه الذي الإيمان نور - ٢ 
•محنفرحالقلب ؤيومعه، 
سجنأضيق في ار وصوحرج، اق ضالعبد قلب من الور هدا مقد ؤإذا 
وأصعبه.

إلاإله لا كانت ولذا تعالئ، لله الخالص التوحيد الإيمان: نور أساب وأعظم 
نال. وتزيده الإيمان تقري كثيرة شعب ذلك دون ولكن الإيمان، شعب أعلن الله 
واداعاإهاءلةإلاالله لاإله ءاعلا،ا•ول قمة وبون أوبمع ومتون- بمنع ءالإيمان ه: 

.، ٢١٠الإممان من واياءقمة اكلرق، ص الأذى 

يكونحتن المدر فهويومع الناغ، العلم ت المدر شرح أساب ومن — ٣ 
فإن، للعال؛ن. رحمة البعوث عن الموروث العلم والمقصودI الدنيا. من أوصع 

٠عيشا وأطيبهم قلويا وأوسعهم صدرآ، الناص أثؤح أهاله 
والتنعمتعالن الله علن والإقبال القلب، بكل ومحبته تعالئ الله إلئ الإنابة — ٤ 
الخابيين-وهويجديعص نال حتن المدر، شرح أماب أعفلم من وهذا • ؛عبادته 

وسالم>ه"ا(.اوخاري)ا'(، رواء: )٢( . ٢٢الأة: )ا(ّررةالز.ر، 



^ء^ءع؛؛ء؛ءء^؛ء^^؛حهيلسلْءءيْ منسم هغايا  SSSS؛؛؛

إنهمالأن فيه نحن الدي الغيم هذا مثل في الحنة أهل لكن ))إن العفليمة.: اللذة هذه 
ف((.عيش لفي 

عجيبتأثير )وللمحبة ت — الأسباب هذه وهويعدد — الله رحمه — القيم ابن قال 
'به حس له من إلا يعرفه لا القلب، ونعيم النفس، وطبب الصدر، انشراح في 

رويةعند إلا يضق ولا • وأشرح أفح الصدر لكن وأشد، أنوئ الحبة لكنت وكلما 
•روحه حمن ومخالهلتهم عينه قذئ فرؤسهم الشأن، هذا من الفارغثن البطالن 

القلبوتعلق نمالئ، الله عن الإعراض I المدر ضيق اب بأٌأعفلم ومن 
،به عذب الله غير شيئا أحب من فإن ، ّوا0 ومحبة ، ذكره عن والعملة بغيره، 

ولا، بالا أكم ولا منه أثقن الأرض في فما ، الغير ذلك محبة في قالبه ومجن 
.ئالبآ أتعب ولا عيثأ، أنكد 

قالموطن، كل وفي حال كل علن ذكره دوام الصدر: شرح أباب ومن - ٥ 
فيالحهاد من أعفلم س النبي جعله وتد . ، ١ الملوبنطمس الئه يذكر ألا ؤ نمالئ: 

.اللهمميل 

عجيبتانير وللغفلة الصدر وانشراح القلي، نعيم في ءجي_، تأثير له الله وذكر 
ه.وحبضيقه فى 

العلم،من يمكن يما ونفعهم الخلق إلن الإحسان ت الصدر شرح أسباب ومن — ٦ 
وكلأنولعالإحسان.البدن، ونفع والمال، والخام، 

وعكه• قلبا وأنفعهم ا، نفوأطيبهم صدرأ، الناس أشرح الكرم والحسن 
٠عيشا وأنكدهم درأ ص الناس أضيق فهو الخلق، إلن إحسان فيه ليي الذي البخيل 
واسعالصدر، متشرح الشج|ع فإن الشجاعة، الصل.ر شرح أسماب ومن — ٧ 

ولاله فرحة لا صدرأ، الناس أضيق نهوس الحبان، وعكسه ، ب، القالمتع البهيان، 
للحيوان.ما حنس س إلا نعيم ولا له لذة ولا سرور، 

ودينه،اته فوصوأمحمائه بالله الخهل فاب بالأسهذه نتكامل وهكنّا 
أصحابهايجد لا والخن، والبخل ذكره، عن والغفلة تمالن، الله عن والإعراض 

الآة:ا/آء)ا(ّورةالرءاو،



ًءلدءءي؛ن سست فغايا ^هءءءٍءء^^^ٍءء؛|؛|وءءء^^■ 

•ينبها ولذتها الردح سردر 
مذمومةصفة وكل ، وحميم القلب دغل إخراج • المدر ثرح أسباب ومن — ٨ 
٠وعياله صيفه توجب 

لإتيانا من — الصدر انشراح لحصول يد لا أنه كما س لأنه مهم؛ سبب وهدا 
٠القلب من الذمومة الأوصاف إحراج من أيضا بد فلا ا ذلك بأسباب 

تفضول ترك ت الصدر انثراح أسباب ومن — ٩ 
—والكلام.لطر. ا— 

-والمخالطة..والأسماع. 

-دام•(■-ُالآم■ 
زادإذا التي ، الأشياء هذْ من والحاجة الضرورة عن زاد ما I يالمقول والمراد 

.والقلوب النفوس أفان س آفة إلئ نحولت ، تعامحليها 

القلوبفي يورث كم الله، أحد ما غير في وخاصة الطر; قفول إلئ وانفلروا 
نقولبب وذلك تقمر، أو تطول أزمانا هام نلب من وكم رات؟' حمحن 

الأ،ورالأخرى.ذلك على ونس الطر، 
هم،بالأنات هزْ من آفة كل في صرب من صدر أضيق ما الله،، إلا إله لا ر رذ 

قلبه.حمر أتي وما حاله، أسوأ وما عيثه، أنكد وما 

الالحمتلك من خصلة كل في ضرب س عيش أنعم ما الله،١ إلا إله وررلأ 
تولهمن تميتا فلهيا حولها، حائمة ، عليها دائرة همته وكانت هم، بالمحمودة 

•، ١ لغي الأبرار إن ُؤ ؛ تعالن 
•ج*ءًمهأى لفي اشبمار ؤإل، ؤ ت تعالن قوله من وافر تميتا ولذللثه 

.'آاالآية:)ا(مرْالأمطار،
.؛االآة:)\(سورةالأمطار،



 s=_ ؛؛؛٠٠٥٠ضسة سايا

٢ألبؤر١ عن يسال حض القيامة عيديوم ملما لاتزول 

Iأوكارها إلن الأيام هدْ الطيور تعود 
تأصناف فيها والناس الصيفية، الإحازة هذه انتهت حيث 

منلأنولع وارتكاب للمالوات، وترك محرم، مغر بالباطل، قفاها صنف — ا 
مفرهمن يقصد لا وهو ، ونحوها — الغرب بلاد إلئ انر يمن خاصة — المحرمات 

تعالئ.الله يغضب ما إلا هناك إلئ 

الله.طاعة ش ونته نمضئ وأهله. ووقته ه نففى الله اتقئ وصنف _ _ب 

•ومكثر مقل بتن ما وهؤلاء 

ننفعالحم وعمل تعالن الله إلن الدعوة في إجازته ض من هؤلاء ومن 
فتهما ؤإلئ تعالن، الله رصا فيه ما إلئ بأيديهم والأخذ بارثادهم غيره نسر . وانتصر 

لهويكون الله رصا له يكون بأن ذلك في النفع له فكان ؛ والأخر؛ الدنيا في صلاحهم 
•إياهم ؤإرثاده لهم توجيهه -ماء من لهؤلاء حمل ما مثل والخنان الأجر من 

ولابلاهدف ووقته إجازته قفئ \ذضقين هذين عن مختلف ت ثالث وصنف ج_ 
خسارةأعفلم خر قد فهذا العصيان. في ولا الطاعة في لا سدئ، فأمضاها غاية، 

خسارةمن أعظم ارته فخوهوعمره تعويقه ولا إدراكه ممكن لا ما صبر ند ذ إ؛ 
•والوقت العمر بخلاف منه؛القليل الاكتفاء ويمكن تعويقه يمكن المال إذ ؛ المال 

أحدمعر أقف أن أحببت _ الأجازة هذه غمار حصاد — الحصاد مرحلة في أننا ويما 
هذاوني • جيدآ نفهمه وأن مدلولاته نتدبر أن لنا يبي العغليمة البوية الأحادت 

أموراربمة:الجدين، 

•وجل عز هوالله مالل: ِ ١ 

مصالحها.وينن ه نفيضيعر كثيرآما الذي الضعيف وهوالحبي رمورل: _ ٢ 
•الحدث في يذكر صوف وهومحا ■' للسؤال وموضهمع - ٣ 
الولدانبمبمعل -يرما • • ؤ الأكر الفنع يوم القيامة، يوم وهو زال؛ الروقت _ ٤ 

)ا(ا.لمعةا/،/،ااام.



يتء؛؛؛، ٣٥٠ضدسْ سايا 

نهم١مك، لكل )٦٣( و.ب وصابع )Zi( وأبت* وأن  CfDمن؛خمته الم'ء بمر يوم ؤ ، ، ١ شننا 
تجه>ص.شقي فير" ف ١^٤ نص 1تلأتكلم م'م ؤ لأي، )VI( ي شأن يوم 

'•قال — عنه الله رصي — الأسلمي برزة أبي عن — صحح ند ب— الترمذي روئ 
لماعمره عن ت أريع عن سال حى الشامة يرم عيد قدما تزول ءلا ت الله رسول نال 
عملماذا علمه وعن انسه، ولما اكنمه أين من ماله وعن أبلاء، فما شابه وعن أناه، 

يه(()؛(

لأنوذللث، العمر؛ في داخلة أنها مع ، الثباب، مرحلة خص كف معي وتأملوا 
والكبر،الصغر عهدي بخلاف، األتعددة. والقدرايتؤ والتئاؤل القوة وفح الثسابح 
بها؟عملوا مادا آمحابها عنها سيسأل التي العم من عددا يحوي فالشايتح 

منهعمره علئ أمح أحدهم كان أتراما ءأدركت، ا.' ر البصري الحن يقول 
درهمه٠.علن 

I— خاصة يصفة شبابنا ومن — متا كثير لدئ الغراغ أنويع أعغلم من إن 
واوهارواض،واصرواضوم\ع' ؤوط'بج'نمالئ: نال انمقالي: لفراغ ا .

.ينقثونلقوم لايات ذلك في إن بأمرء محرامتح 
عنهمبدأ؛،-١^ له ليس اتفق كيفما حياته الإنسان يعيش أن الملي: الفراغ ومعنى 

٠عته والدفيع فيه والتعمق معرفته دينه همه يحيثؤيكون ٠ لتحقيقه ؤيسحئ 
يتنسبممن ولكن — والنمارئ اليهود من أقول لا - الباطل أهل من رأينا وكم 

أوحداثية، أوثورية أوقومية، علمانية، افكارآ: وهويحمل الإسلام إلن 
•وجهده ووقته عمره فتها ؤيفنمحا • • • غترها 

والaلاءةالعبادة ولذة الإيمان محن يفؤخ حين القاتل القالب، وفرغ الملم؛ لمراغ ا أ
ذلك:بضد ملأ؛له إيان وكم.ن قرآن، وقراءة وذكر صلاة من تعالن لله 

.TU.riالايات: )أ(ّور؛ءس، .  ١٧الأة: )ا(ّررةالز.ل، 
.ه«االآة:)"ا(ّورتءود،

الاصلميبرز؛ ايي حديث من لكلهم . ( ٠٣٧والدارمي)(، ٢٤١٩اكرمدى)روا• صعٍح حديث، )٤( 
صميمهند بالترمدي آحرحه عنه، الله رصي عري مابن حديث، من شاهد رله عنه الله رصي 

(٢٤١٨.)

.أاالآة:)أ(ّررةاكءل،)0(ثرحاوة؛ا/ْأأ. 



^٢٥٠٠منمسْ زذْ،يا 

الرخيص.القي وأشكال والمقلات والمثالن يالاغاني قلبه ملأ فهذا — أ 
.بالكرة قلبه ملأ وذاك — ب 

.مكان كل ش يلاحقها الحرمة، بالشهوات وهذا ج_ 

....والعامران الكافرات وملبد _ بالأنياء اوء _ متق مما بثيء وتلك _ دّ 
•إي 

.'لريق أى من يجمعها والدنيا وهذا ه_ 

فهذا. يعمرهادنياه يترك أن منه يهللب لا ؤإيمانه ت *لى؛الإممان الذي القلب ا أم
المتعان-.الأيام_والاله هذه في قليل 

:المراضت مذين عن لينتج 
١عاث لاه إلئ ان الإنفيها يتحول خطيرة حالة وهر لفراغ ا ■

لهمبالنية الوقت أهمية يل.ركون — اليهود رأمهم وعلن I الإسلام أعداء إن 
ولذلك:ولغيرهم، 

٠وصلوا ما إلئ وصالوا حنن أوقاتهم عالئ وحافظوا كافحوا لهم فثالنبة - أ 
إلنبتحويلهم — تدميرهم علن عمالوا — السامين وخاصة — لغيرهم بة وبالن— ب 
:، ١ ٠خهكلامم١ م بمولون ، والشراب، الأكل سوئ لها هدف لا شعوب 

بأنولعأيضا سلهيها حديد عمل خمل أي ها بأنفنكشن، أن عن تبعد راولكي 
ّجرا* وهلم العامة والجاسمر الفريغ ومرحيات والألعاب اللاهي من شنن 

إلنالناس داعين المحض في الإعلان نبدأ ا مءومرعان I يق__ولونلآ، ثم 
والرياضة،كالفن، الشروعان؛ أنولع س نؤع كل في شض مباريات في الدخول 

إلها*•دّا 

التيائل المعن حتما الشعب دهن متلهي الحديدة الغ وهذه رُ يمرلونرّآآ ثم 
سيهتم،ه بنفالمستقل التفكير نعمة تدريجنا الشمم، يفقد وحالا معه، فيها صنختلفح 

.٠١محنا حمعا 

عثر.الثاك البرتوكول صهيون، ء حكما برتوكولأت ( ١ ) 
■عثر الثالث البرتوكرل صهيون، ء حكما برتركولأت ( ٢ ) 
•عشر الثالث البرتوكول صهيون، ء حكما برتوكولأت ( ١ ) 





ءء^ءع؛؛ء^^؛؛؛ء^^^؛ء^^^^؛؛ءءءءءءتجآآ؛بمء^٠ ٣٥٠سهسْ قضايا _^؛؛؛؛ 

والأتلوننبيهم.. بوصية يعملوا لم حيث ، فهلكوا غ-افلرن وهم الموت فجاهم 
إلاالدنيا من ياحذوا ولم للأخرة وعملوا وصدقوه الض هدا وصية قبلوا 

المومننلعباده أعده وما في الله عند فهوما ومبتغاهم همهم جل أما البلاغ، 
دونالدنيا عن رحل الذي نبتهم حش علمن مارين بدلك نماروا . القيم النعيم من 
بها.قلبه يتعلق أن 

الليليزل ررلم ت الحديث— هذا راوي الحز— فقال ، لف البذلك اعتبر وقد 
وعادانوحا صحبا قد هيهات الاجال، وتقريب الأعمار، نقص في صريعثن والمهار 
أعمالهمعل ووردوا ربهم علن قدموا وند فأصبحوا كشرآ، ذلك بثن وقرونا وثمود 

ٌا؟ثل ض لمن مستعدين به مرا ما يلهما لم جديدين، غضن والنهار الليل وأصبح 
.مضئ،ا من به أصابا 

هلوىوِماسس—لوأيامنا خفلب كل في الاجال إلى نمر 
لباطالأمالي تخْك ما إذا ه كأنحقا الموت مثل أر ولم 
لشامللرأس والس-، بع ،كٍف ا المجزمن في الغربمل أفح وما 

قلائلا؛اموس سمرك القي زادم، ب١^^١ م، ترحل 
قال؛^liv؟ أتت كم ; لرحل _ تعالن الله رحمه - عياض بن المقيل قال 

■الرحل فقال * تبلع أن يوشك، ربلثخ إلئ ير ننة متثن منذ قانت، ت قال منة، متون 
ؤإليهعبد لله أنا ت تقول يره؟ نفأتعرف ت المقيل فقال راجعون. إليه ؤإنا لله إنا 

أنهعلم ومن ؤول، مأنه فليعلم را-أع إليه وأنه عبد لله أنه علم فمن راُح، 
هي؟U قال: يبرة. قال: الحيلة؟ فما الرجل: فقال جوابا. ^ال فلمحي مزول 

مضئمما أخذت بقي فيما أسان إن فإنك مفئ، ما لك يغفر بقي فيما نحن : قال 
و؟افي«أاد

قاصدالموت إلى داع بها بمصث، هراحل إلا الأيام هذه وها 

والمسافر؛اعدمملوى منازل الها — لوتأملتا — شيء وأعجب 

.( ٣٨٣)Y/والحكم الملوم امع ج( 



سيبيتيا تما ^^قووهع^^ء^ءء!!ع^ءعءءعءء 

الدنيابقيمة يذكرونهم الله قي لإخوانهم اللف وصايا هذه كانت ولقد 
سحق;ما منهما كلأ يعطوا حنن والآحرة 

نمدأحيهليعدC ءاما ت له _كتبإلئأخ الله الأوزاءي_رحمه الإمام فهذا — ١ 
^(VJوالمقام ، الله ناحذر وليلة، يوم كل في بلث، يّار أته واعلم ، حان—، كل مجن بلن، 

والسلام*.يه عهدلث، آخر يكون وأن يديه، 
ن،أنبل مقيم، اناكه  V—Uيخيل أخي ءيا له أخ إلئ لفح البعض وكش—، — ٢ 

منتهلوئ والدنيا ، إليلث، موجه الموت حثيثا، سونا دللث، مع اق تير، الدان—، 
التغابن*.يوم عليك يكن حتئ  iiiJipبكان فليس عمرلثه محن مض وما ورائلثح، 

الباب،؟هذا في لأصحابه ه التي وصية كانت، كتف 
في؛نال راك، الدنيأكحل ومقل مظي إئما وللديا، لي  ١٠٠٠يقول: ه لقدكان - ١ 

واركها«لا،.راح لم شجرة قلل 

ء1يثامكانا ننزل مجرة I متنوعة أمكنة في أسمارنا في نزلنا كم ت المثل هذا وتأملوا 
نحتومرة مورفة، ثجرة ظل نحتا ومرة ، ماء أو نهر جنبا علن ومرة محعثبا، 

•وشوك حجارة فيه وعر مكان في ومرة جر، 
هلفليلا، تزيد أو ساعة فيها نزلنا التي الأمكنة هذْ في تلوبنا تعلقت، هل ولكن 

منه؟الوعر علن حزنا أو يالطتب فرحتا 

غايةفيه U يكن فلم فيه نزكا U أما آخر. هدف، يا كان مسافرون لأنتا إننا لا، 
عنه.بالرحيل عجلنا نم سويعة، الراحة سوئ 

الأخرة.في الدائم المقام إلن تبلغنا نميرة مجحهلة ، الدنياعي هذه 
يافقال: بيته في بمرْ يقلب، جعل - عنه الله رصي - ذر أبي علن رجل دخل لما 

دمت،U متاع من للث، د لا إنه تال: . إليهنوجه متاعكم؟ أين أ ذر أبا 
نفى.كل علن \حكوب بالموت يعني فيه. يدعنا لا المنزل صاحب، إن ت قال • هنا ها 

والحاكمراحمي (، ٤١٠٩)ماجه راين ، ( ٢  ٣٧٨)الترمذي رواه صعح ديث حا 
محهماالله رصي عباس ابن حدت من شاهد وله . عه الله رصي سعود ابن حديث من ٣( ١ ٠ / ١ ) 

—٣ ٠ ٠ / ١ ) الحاكم رواه عنه الله رصي عمر حديث من أحر شاهد وله ٠ ٣( ٠ ١ / ١ ) احمد رواه 
٣٠١.)



|د«ءرقمنسة فغامحا 

ذاعن ت قال — لام والالصلاة عاليه — السح أن I الزهد لي أحمد الإمام وروئ 
نرارأ.تتخذوها فلا الدنيا تلكم دارأ، البحر موج علي، يبي الذي 

عهما-الله رصي عمر- بن الله لعبد المشهورة وصيته ه وصاياه ومن - ٢ 
ءك-نت فقال، بمنكبي س الله رسول( أحد ت تال، عنه صحيحه ني البخاري روئ حيث 

تنتنلرفلا يت، أمءاذا ت يقول عمر ابن وكان . ا سل أوعاير غريب كأئك الدنما في 
حياتالئ،ومن لرصك ٍعتلئ، من وخد ، اء المتنتظر فلا أصبمحت، ؤإذا المباح، 

لموتاك«لا،.

إقامةدار الدنيا يتخذ ألا المرمنن من ولغير0 عمر لابن وصية الحديث هذا وفي 
كأنهأو غربة، بلد في مقيم غريب كأنه • حالع، أحد عالخ، فيها يكون بل وطنا، ولا 

.البتة مقم غر افر م

الغربة.بلد في يقتم الذي الغريب منزلة ه نفالومن، ينزل أن • الأور فالحال 
الحال;هذه مثل عضر كان محن صفات وأبرز 

ثبيهةإليها ففنرته باليه، ت، ليلأنها الغربة؛ ببلد القلب متعلق غير أنه — ١ 
به.متعلق فهوعير يغادره، هر ثم ماعة فيه جلس مكان إلي، السافر بنغلر 

بماؤيهتم دائما فهويتذكره إليه، سيرجع الذي ووطه يلده متُلزإ فلبه أن — ٢ 
•ويحزن لأجله محنفرح فيه، يجري 
لمرورهفيها هومقيم بل ، فيها رغبة عن لبستا الغربة بلمي في إقامته أن — ٣ 
وطه.إلئ عودته عند ومتلع مال من ينقعه مما التزود فيها فهمه ولذا ماسة، وحاجة 

الفهو بينهم، هوغريب الذي البلد أهل ينافى لا أنه الغريب، صفات وأبرز — ٤ 
روي• علتهم ينزل الذي الذل ص يجزع لا أنه كما عزهم، في لهم يحمل بما يفرح 

ولاذلها من يجنع لا كالغريب، الدنيا في الومن •' نال انه — الله رحمه — الحز عن 
ثان.وللناس ثان له ، عزهافي ينافى 

يتعلقلا ما، بلد في كالغريب، الدنيا في ان الإنيكون بأن أوصئ فالنبي 
أرصهافي الهلبيحة وجمال الراحة ووسائل منيع من، فيه كان مهما البلد بهذا تلبه 

)ا(رواْاوغارى)آ-اإا■(.



ودمويتمنيبين يصايا 

فيهوهم الخلق جمح إلمه ينتهي الذي الوطن بالآحرْ معلق قلبه بل • ا وهوائه
مهمابالدسا يتعلق ولم الموت بعد لما استعد له وعمل هدا عرف ومن . خالدون 

.مزدهرة أملت 

ؤإئماالبتة، مقيم غير افر مكأنه الدنيا في ه نفا،لومن ينزل أن • اكاليا والخال 
■وهوالوت آخره إلئ المر يه ينتهي حتن الفر منازل نْي؛ في سائر هو 

حاله؛هدم من صفات وأبرز 

.إقامته مكان إلئ به يبع الذي سفره في للمزاد وتحميله أخده — ١ 
فهوممره. في عليه يثمل الذي الدنيا متيع من الاستنكار من همة له ليس إنه — ٢ 

فيإليه يحتاج ما إلا معه يأخذ ولا دنياْ من الحمل خفيف يكون أن عض حريص 
٠سفره 

ووطنهوماله أهله محفره منتهن كان ؤإذا سفره، ممنتهئ متعلق قلبه أن س ٣ 
.به يتحفهم ما معه وأخذ الخطئ ساؤع وأحبابه 

حتنبال له يهدأ ولا قرار له تقن يلا كالمافر هو ، الحياة هذء في المؤمن وكذا 
كلفهويتعد تعالئ، ربه عند الآمحرة في مغرم مستقر والمؤمن • أهله إلن يرجع 

.بالدنيا يتعلق ولا ، هذا فرْ ليوم 
ميمرمام حمم •؛مالأ رأيت، ا تورمموراء ولوثمرالدنا 

مغرموالمب اسق وراح ايام واصى الدم م زار بمص كطم 
مجمدأولللها تعش غريآ ا بهفجزهاثمرألا*قرأوكن 

ضمظلها لا وخوراح دوما ظل م قال سل أوابن 
ويسلمه أوطانيرى أن إلى راره غيمر مفرلا أخا 



ردعءيتسست ثغايا 

C،،_JI  ١ ^ ٥٧١دين على،

والفؤاد؟القف علن وأقام وأثد0 الإنسان، به يبلن ما أعفلم ما أتدرون 
.الصحيح الهلريق ني السر يعد من والنكوص الاستقامة، يعد ة الأنتكاسإنه 

الهدئ.يعد والغلالة 

هذهأنن —إن والله — ولكن • ا ودروسا دروسعالمتنا — رمضان — مدرسة إن 
فيربها دين علن استقامت كثيرة نماذج ترئ أن النفس، علن وطاة وأشدها الدروس 
يالله.إلا نوة ولا حول ولا القهقرئ. يعده رجعت، ثم رمضان، 

الفن;لحن ينتا ترجد — جدأ هؤر<فة — نماذج قاهدنا لما 
فلماالعفليم. القرآن علن وأملوا اجد المؤإلن ، الصلاة إلن عادوا أناس — أ 
فيلها أوترك اوكلية في للملأة ترك من عليه كانوا ما إلن رجعوا رمضان انتهز 

الماجد.

جاءفلما ، والنكرات المعاصي س أنويع علي محقيم؛ن كانوا آحرون وأناس — ب 
أعقابهمعلن نكصوا ما سرعان ولكن ■ مهليعان تائيرأ، ربهم إلن رجعوا رمضان 
رمضان.بعد عليه كانوا ما إلن عائدين 

توبةعلن ربهم وعاهدوا ، إيمانهم علن إيمانا ان رمضفي ازدادوا اس وأنج- 
ذمترمضان انتهن فلما واجههم. مهما الطريق في وسير صالح، وعمل نصوح 

إلنوالبادرة الطاعة سمو من عليه عزموا كانوا عما ورجعوا الرياح، أدراج وعودهم 
.وكلذسسبالكسلوالركون . الخترات 

أو؛التقصير.إما؛التكوصرإ، ; الثأّيهلان أغواها مؤسفة، ونماذج . ٠ ٠ ونمادج 
وأضلهم مول ١^^١^ الهدى لهم نين  ١٠بمد من اد؛ارمم نلئ ازددوا الدين ؤ؛ن I تعالن قال 

طائفةمع اليوم سنقف، ولذا الؤمتان، صفات أعغلم س الله دين علن الثبات إن 

الخسة)١( 

ْجالآة:)'ا(ّررةسد،



ببلهءءد٠ منيسء زذْايا 

.— المحن أيام وخاصة - عفلمة موانف لها كانت اش القبائل من ملمة أو فتة أو 
منالعبروالدروس وتأخذوا طويلات تاريخها عند تغفوا أن أحب قبيلة 

تمواقفها 

الفيافيالرسول عهد في النبوية المدينة وبض بيتها الديار، نائية كانت نبيلة 
الهدئ.لداعي بعد تستجب لم التي لْلة المتوالقبائل • والقفار 

ائلالقبتنتثلر ولم وأمالمت وانقادت اّمتجات — الدار بعد علن — ولكنه—ا 
•بها لتلحق تهتدي حتن ؛ الأخرئ 
تيمماوكانت — الاحسام يكنون كانوا الذي القيس بنوعبد هم القبيلة هذه 

تمنيالبمين-ت
وصلئالمدينة إلئ الرسول. هاجر فلما ربها، دين وتعلمت ألمت، أ— 

عندرجواثي( مجد في الإسلام في جمعت جمعة ثاني كان ، فيها الخممة صلاة 
,— حاليا الاحسام — البحرين في القيس عبد وفل 

ءٍزتتي؛وفادتها تميزت لكن الرسول علن وقدمتا ، القبيلة وهذه — ُب 
فانتظرواأصحابه الرسول فأخبر قدومهم، رسوله. أخبر الله أن ت إحداهما 

المدينة،مشارف علن ترقبهم — عنه الله رصي — عمر إن حتن الكركم، الوفد هذا تدوم 
•ه الله رسول إلن معهم يستر جاء نم 

عنالأمثلة س أنواعا سألون فكانوا وطلبه، للعلم حبهم ت الأحرى والمسرة 
فهموف١ءلموإممان.وغيرها. الأتربة، وعن الإيمان، 

كاننور، س بأحرف التاؤخ معلرْ الذي لهم. العفليم الموثفا ولكنهم ج- 
الحريرةارتداد يم الكذايذن، التنيثان ظهور يوم ~ أدبارهم علن الكير نكصى أن يوم 

والمدينةمكة إلا يثبت، لم حيت، الله.ؤ. رسول وفاة بعد قليلا إلا كلها العربية 
 V—الأ.صاء— — البحرين في القيس عيد بتو يثن ممن وكان . والعلمائف.

البحرينأهل نثاتل بعمى حتن أدبارها، علن ارتدت فقد والقبائل الدن بقتة أما 
يوليأن يطلبون رئ كإلن ذهبوا بل بالرد يكتفوا لم الذي واتل بن بكر بني مثل 

،- الهترة ملوك آخر ابن - العمان بن النذر عليهم قولن الأمجاد لهم ؛اُيل ص عليهم 
•نحافة أبي ابن من الأمر بهيا هوأحق ؛ فقالوا 

دينهمعن الارتداد أبو الأين اامادنين المومتئن القيس عبد بني علن فهجموا 



رد،ءيتسمصت قضايا 

ئديدأ.حمارأ حاصروهم و واسقاما، 
احانمالمدينة وبين وينهم — المرؤع والهول العظيمة الفتنة هذْ أثناء وني 

هؤلاءعلئ الأمر اشتد ٠ أديارها علن ارتدت حولهم من والماثل ، — امحعة ث
أقدامهم.نحت من الأرض وتزلزت المومنين 

بعدلهم فقال - العبدى العلن بن الحارود - بهم نام ت الرحال مواف ياتي وهنا 
عليهوالثناء الله حمد وبعد الله رسول علن واللام الصلاة 

الملأةعليه محمد نبل أنبياء لله كان أنه أتعلمون القيس! عبد معثر )يا 
فعلوا؟فما قال نعلمه. ت قالوا ترونه؟ أم تعلمّونه ت قال نعم، ■' قالوا لام. وال

وأنالله إلا إله لا أن أشهد ؤإنى . ماتواكما مات ه محمدآ فإن قال . ماتوات قالوا 
رسولمحمدأ وأن الله إلا إلة لا أن تنبي أيضا ونحن ت فنالوا • الله رصول محمدأ 

هحزااا.وأي اض• في الرجال مواقف ارابمم • ومحيينا( أفضلنا وأنت الله 
•الحناجر القلوت بلغت ، حمن)جوانا( ني المرتدين من حوصروا ولما 

تيقول - عنه الله رصي - الصديق بكر أبي إلن شاعرهم وأرسل 
اأجمسة الديرفيان رمحولأ ر يكأبا أبلغ ألا 

ريانضفي)جواثا( لود ر^ كإلض لكم فهل 
اJا٠لريمايعش اصس قعاع ح فل كفي دهالهم كان 

لاوتوكاو-االمر ا وجدنا إنالرمس عش تومما 

أجمعئنعنهم الله ادضرمي-رصي بن العلاء الصديق، أبوبكر إليهم فترسل 
القوميالله دين إلن العرب جزيرة عادت حتن الثا؛تين، الموحدين ءجادْ الله ينصر و- 

ومغاربها.الأرصى مشارق في المفلفرة الإسلامية الفتوحات لتبدأ 

٠٠٠







ودء9يةمنيببع ةغ1يا 

اسم٠يقل١،

حينأكثر يخافون فاتهم الإسلام، من يخافون كانوا إذا — النوم — الإسلام أعداء 
ولهذاالإسلامية. الأمة بين الوحدة إلئ الحق، المنهج علن بالإسلام التمسك يودي 

أنقوة وبكل حاربوا وكيلك يحاربونه، يزالون ولا الإسلام دين أءداؤنا حاربه 
صحيحة.إسلامية ومطلمات أصول علن وحدة السالمين بين تقوم 

العرب،الكتابح أحل ألقاها محاصرة من أجزاء - اليوم نقطع أن — لي واسمحوا 
علمنلأءلاعكم الحاصرة بهده عنيته وقد والصحفح. المجلأيته في بالكتابة المشهورين 
لأمرين:مضمونها؛ 

تحريررأس أنه تعلموا أن ويكفي الناصرية، أقطاب أحد يعتبر الكاتب أن ت الأول 
.اليلادية الخمسنات أواحر في الناصرية ظل قي ت نشآ التي الكويتية )المربي( مجالة 

رئيسوفاة يعد - ٠١٣٩٦ستة محرم في المربي افتتاحية كتابة الكاتب هدا نولن وقد 
.زكي، )أحمد السابق التحرير 

يتهمأن عن يعيدة جاءت — الح-اصرة صوء علئ — وتحليله شهادته أن الشانئ؛ 
وكتبهناله ما أن نلو ثم ومن ٠ الألقاب من تحوذلك أو متزمت إسلامي بأنه صاحبها 

وموجهن،ودعاة عالخاء من الأسلاميثن عادة هده ت لقيل الإسلامن الكتاب أحد 
وتحاورتها— الزمن عليها عفئ — دينية موترات إلن الإسلامية الأمة أحوال يرجعون 

٠والدينية بل ، والاقممبحادية السياسية واتحاهاته الخالم أحوال 

المحاصرةإلقاء ونت المربي مججالة تحرير رئيس الدين بهاء أحمد الأستاذ ألقئ 
إزاءالمربية )الوحدة ت بعنوان محاصرة ه—ألقن ١ ٣  ٩٧أي — م ١  ٩٧٧عام وهو 

الخالم(.
بالياتالكبرئ والقوئ ، المربية الوحدة صد كلمه الخالم أن عن بالحديث بدأها 

لأنهاالثمانية؛ الدولة صد الخالية المؤامرة عن الحديث في أسهب ثم ، ذلك صد 
سياسةوالتمزيق التفرقة محيامة أن بين أن ويعد ٠ الإسلامية الأمة وحدة تمثل كانت 
تالمحاصر قال ، أمثلة لذلك وصرب ٠ التكبرئ للدول عالمية 

\^\ى0/٦/٦]\(\ب 



ء^ءءءءءءء^^ء^ء!!ء^ء!؛!ء؛؛ع!ءءدآ؛تتغ!ءلدءءي'< منيجيت قضايا 

الحربالأن نعيش إننا ت اتحا صبعيد غير ومت منذ مرة، غير كتبت ارلمد 
هوالعامرة ة يالمالالحرمب هذه تتهدغه ما أول أن هنا ، وأصيفالعامرة، ة الملي

فلأنالعاشرة؛ الءاإيبية الحروب تعيير كارها أستخدم كنته ؤإذا ، المرية الوحدة 
إلح. ١١..الغابرة.الماليثية للحروب التاريخي الأصم هو هذا 

الحروبتلك منهللق أن مثينآ واحدة واحدة المليثية الحروب يتعرض بدأ نم 
احتلالكان أوروبا هدف وأن اس، الأسفي دينيا كان ، المسلمين صد أوربا من 

الإسلامي.العالم تلب في نصرانية دول إقامة وهو أحر هدف تعه نم القدس 
ثمانية،كانت المعروفة الصليبية الخروب عدد أن ، اكارخ كتب في المستقر ولأن 

صلاحوامترداد السالمين مقاومة ذلك حلال وذكر ، واحدة واحدة استعرضها فقد 
وجهتالتي ذلك بعد الماليبية الحملات وتوالي المقدس، لبيت الأيوبي الدين 

الحمالةتائي ولكن الماهرة، نحو واندفعوا دميامحل واحتلوا مصر إلئ منها السابعة 

الثامنةالهليثية الحملة أن ذكر ثم الملمين. أمحيرأبيد ووير هزم التاسع لويس 
غيرت— المشرق إلئ الإبحار بعد انحاهها غزت والتي ا، فرنمن نحركت والأحيرة 

آخربطرد الحروب تلك تلأوون لعلمان الأنهئ أن إلن • — نوني إلن ا انحاهه
الملمؤلن.بلاد من ثيلن المل

Iالاستعراض هذا بعد الحاصر تال ثم 

منهاجديدة صورة نعيش فإننا كلأ، التاريح؟ هذا عناو القض.ية انتهت هل "ولكن 
التاريخكتب في المجلة الثمانية الحروب إلئ نصيف أن حقنا ومن ٠ الحاصر في 

.العنوان،؛ نقص محت رمما ، أخريين حربين 

كما— المريض الرحل دولة — العثمانية الدولة عالئ المؤامرة عن نحدث أن وبعد 
حطرالغزونواحه بدأت الأندلس من الملمين طرد بعد أوربا أن وكيف — يسمونه 

الثلقانواحتلال صساكرقمبورالأتراكمنآّيامحاوروبا 
الحربجاءت ثم ٠ وغيرها والمسا روميا امثراطوريات حدود إلئ والوصول باكلمه 
المحاصر:يقول ّ تركيا في الخلافة علن وتقضي الإسلامي العالم كمزق العالمية 

انحلالمنن. بدأت التامحة ية الهليتالحرب إن القول ممكن هتا لاومحن 
فيحقها منها كل تدعي وروميا ا وفرنانحلترا بدأت إذ التركية؛ الامثراطورية 



—منيسة فغايا ^^آبمءءء؛ع^^ءءء^^ءءءءءءءأ!!! 
.والتيحل« التسلل لأسباب انتحالأ العربي العالم أمليات من أقلية حماية 

بدخولانتهت وكيف الإسلامي الم العالدول تلك نقامحت كيف ذكر نم 
حنننال الذي لمنق إلئ )غورو( الخنرال ودخول • القدس إلن اللني( )اللورد 

.الدينءا صلاح يا عدنا قد ررها ؛ الأيوبي الدين صلاح قبر علن وقف 
لسانهنهلق حين غوروا ®نالخترال I — العبارة هذه علن معلنا الحاصر— يقول 

غانياحاء أنه ، حنبعا يعرف كان الدين صلاح قبر أمام وهويقف الكلمة بهذه 
،تراث من وراءه وما ة المدرسنى تعلمه ما عاليه غالب ولكن الشرق، تعمار لامح

الدينيبالعنن قالها وسواء اللحفلة، نالك فى بخاطره طاف مما لسانه ونطق قلبه فخفق 
متداخلةكانت الثلاثة العناصر أن شك فلا الحضاري، بالمعنن أو العكرى أوبالمعنئ 
٠٠—آُحر علن عنصر فيها تملب ؤإن — الكلمة هذه وهويقول 

أسميناهاالتي الحرب عنه أسنرت الذي النفنام هذا دام لمد  ١١؛ الحاصر يقول نم 
الفلامإلنسةح؛\،أم«.دامهذاالتاسعة، بالحرب 

الشالثانية العالية الحرب نامت نم الأستعمار، صد التحرر حركات وقامت 
شللبهود نومي وطن إقامة فكرة وجاءت . دقيقا تغيرأ الدولية الغلروف غيرت 

)زمنالميممة اللاتينية المالك، ممهل علن الوطن هذا مثل وحول لأن ؛ علين فل
ممالحهم،تحرس الشرق قلب في دولة إقامة فكرة نفى نهي الصليبية( الهروب 

السابقالأمريكي الهليران ونير ترحمه ما نفى العربي، العالم بخناق منها وممساكون 
•٠ للغرق قابلة غير طاترات حاملة  ١١ممثابة بأنها إسرائيل وصف حين )سيمنجنون( 

الحربعن بديلة مواتية وسيلة الصهيونية الدعوة ظهور في الصليبيون فوحد 
٠الصليسة 

الحربتعيش ونحن ، ٢١٩٤٨سنة منذ إننا أقول العنئ ®بهيا  '•المحاصر يقول 
بعدالعام العربي، العقل نها ونع الأخطاءالتي أكبر من كان ورمما العاشرة، الصليبية 

،نمير ممتهلق( الإسراتثلي، العربير النزلع فير دائما يفكر كان أنه ، ٣١٩٤٨نآكتة 
فيالأمر تأملنا لوكنا أسا حض في أوتهزمهم، متهزمثا الش الواحدة الحرب محنهلق 
فى؛القوئ لشم، والاقتصادية السياسية الأهداف منظور ومن العلويل التاربمحي إطاره 



لدءءيْصهسْ قضايا =؛؛ 

JU أشكالا-اخذ الخي الطويلة الحضارة الواجهات نس ئ احد أنها لأدركا اليوم ؛
"■• • • لم الدمن الحرب من نتن 

—حظي من كان رءلخد فقال! المشهورة  ٢١٩٦٧حرب في بها مر مرة نحربة ذكر ثم 
يونيوالقدس؛ي سفرط يوم بارس ني محجوزأ كت أش - حظي سوء س أقعد 

يفرحأن مفهوما وكان ، — القدس قوط م- المحانحر تعبير لاحثلوا — ١  ٩٦٧
باريسيامهرجانا كان رأيته ما ولكن ، وأصا-داؤهم يون والفرنواليهود الإسرائيليون 

فيالعربي في الشماتة روح وكانت عالية، حريا كسبوا وكأنهم الفجر حتئ دام كاملا 
فيقول، الأصدقاء أل أمحوكن توصف، أن ص القس علن أنن الوقت، ذك 

.السويس® ثار هذا I يقولون وآخرون ، الحراثر ثأر هذا • معظمهم 
صدأنها ذك ومعنئ صليثية، حروب نقية القضية اعتبر ند الحاصر كان إذا 

الإسلام.
الثمانالصليبية الحملات في ممثلة الأولن الصليبية الحروب جاءت ثم وس 

■الادلث 
الحديثبالأستعمار يمن ما في تمثلت الي التاسعة الصليبية الحملة جاءت ثم 

الحالمالإّلأس.مزق الذي 

فيلليهود دولة لإنشاء الغرب سعي في ممثلة العاشرة الصليبية الحملة جاءت ثم 
قلبالعالمالإّلأمي.

الأصوليةحرب في ممثلة عثرة الحادية الصليبية الحرب تعيش إننا ول؛ أن
الإسلامي.العالم أنحاء شنئ في الإسلامية 

ءأه ءو 



يقودمي سيبعت هغايا 

اعلأ*>ةاا،ان س. 

زاخطآةا"دج؛ت الاعلأمب الرسول متهاج -١ 
،عالحج وافوا حاج. ألف مائة من أكثر حضرها حيث عا،لية إعلامية ١—كانتا 

•الله. رسول 

الماص.فيها ودع الني. أن أي الودلع. حجة في خهلمة أنها - ب 
ءص،:قاعدص على لمد؛امن : ركزت شيء أي وعلن 

رأعراضكموأموالكم دماءكم ر>إن عامة; وقواعد وأحكام مبادئ إعلان ت أحدهما 
.، ٢١٠هذا...قهركم م هذا طيكم ر ذا يومكم كحرمة حرام علكم 

العامة:المادئ لملك الفوري انملي الممليق الثامة; 

•الهم،. قدمي نحتا مونحوعة الجاهلية فأمور — أ 
إلااعجمي ض نمرض »لأفمل : ١لإلأم ادئ لبوثيدأالمميدانمالي 

ُاكموى«أم,

فيربا كل فورآ، العملي المفيد يبدأ الربا، حرمة الرسول. يعلن وحينما با- 
•العباسأإا عمه ربا إليه، الماس أهرب، ربا يضعه ربا وأول ٌوصوع، اباهلتة 

بدكراطل ولن الحاضر: في الإعلأمة بالمفارقات ذلكا لمقارن مالوا 
علمنالأمثلة من عددأ يعطلثؤ أن ؤيتهلح يدرك العامي أن ايلن لأنني ؛ لذلائ٠ نماذج 
المفارقات:هدْ 

أتهمحيث، أمريكا في أوكلاهوما لحادمثج الإعلامجية المعطبة ، ؛vJالفرق، — ١ 
الحاديثح.هدا من براءتهم تبين، ثم لمون الم

,( ١  ٦٧٨)لم وم، )٧٦( الخاوي روا، )٢( م. ١ ٤ ١ ٠ ا/ ٢ / TUالخمعة ( ١ ) 
محعح.حديثا وهو الني.، اصحاب من رحل حدبث، من ( إ ١ ١ )ْ/ أحمد دوام )٣( 

•طويل حديثا من وهوحزء ( ١٢١٨)ملم ،دواء ر٤ 



ي؛ ٠٠٥٠منسم يا فظ =؛؛؛== 

يالارصىونراه مدنه محويت حيث بكامله شعب لتدمير الإعلامية والتغهلية 
.ررالثيشان((

والتطرفبالاصولية يسمونه مجا حرب في الغربي الإعلام ركب وراء السير — ٢ 
تشوهوأقلام مقالات خلال من ه، نفالإسلام إلئ ذلك تعدئ حتئ والإرهاب 

المسالمين.صورة 

سمليممدأ العلماية إن ت مقالأمول نثرت الكبار القاهرين الصحف ّا_إحدئ 
احدئنشره تعيد ثم سياسة. الوحل في الخوض من كدين الإسلام ينمي لأنه ؛ ممتاز 

•الرياض في تصدر التي صحفنا 

هارونالعباس، بني خلفاء أسهر زمن دفي الإسلامية الدولة سعة وقتا وفي 
زيدانجرحي الصالسي وكتايات وليلة ليلة ألفا نمص تاريخه نوهتا )الدى الرصيد 

وغيره(.

كيفخلاله من لتتنتجوا الدين، بهذا يتعلق أمر نحاه مواقفه من موقفا لكم أنقل 
توتهلبيقا نخلرية الإعلامية سياسته ستكون 

محمد®قال قال؛ الديني بن علي إلئ بسنده تاؤيخه في البغدادي الختليسج روئ 
هارونالومنتن أمير علن صالح أبي عن الأعمش حدث أقرأ تمت ت حازم بن 

ومولاي،ميدي عالئ الله صلئ ت قال ، الله. رسول قال ت هلت، فكلما الرميد، 
يات — علي ت فقالءمه_أيءمالخاليفة . ومؤمنأُ آدم ررالتقن > حديث ذكرت حتن 

بهوأمر هدا؟ إليلثا طرح من • ال وقهارون، فغضا •' قال التقيا؟ أين محمد 
واللهمحمد، يا I فقال ه، محتفى عاليه أدخلنى من حشمه محن بى ووكل فحبي. 

مغلظانمن ذلك وغير الال، وصدقة بالعتق لي وحالفؤ سالي، خعلر ء مي هوإلا ما 
كلام.فيه أحد وبتن بيني جرئ ولا ، أحد من ذللئج ممعّتج ما الأممان! 

إليهطرح من علن ليدلني • فقال كلمته ، الومنتن أمير إلن رحعتح فلما ت قال 
هوإثما أنه الأيمان ومغاإذلات بالعتق حالفؤ ند الومتين! أمير يا •' فقلمتح ■ الكلام هدا 

الحبس،من فأطلق به فآمر قال: كلام. فته احد وبتن بيني يجر لم يبالي، خهلر شيء 



ردءيي0ميجبت قغايا ء!ء؛ءء!؛ء^ءع؛؛ءءعء^ءي 

الكلامهذا الالحاJين بعض إليه طرح أنه توهمت إلما ا ؤيحك ، محمد يا I لي وقال 
.نأسيحهم»را، عليهم فيلتي منه حرج الذي 

والدعوةالإملأم حكام يا الامتهاتة عالئ إعلامية وميالة صاحب ميجرؤ هل 
اأوأحكامه؟أ 40إنىالإءراضءندينا

الشالحريدة من ١ ١ صفحة الممال آخر قى رمضان العزيز عبد • د الكاتب يقول 
تإليها الإشارة بقت 

عنالدين تنزيه لنعي للجمتع والوطن لله الدين أن صحي علماني لفظ ررأما 
الحكومةترتكبها التي والتتجاوزات المذلاام من الدين ؤإبراء ، الدولة شؤون قي إدخاله 

.الحكم٠ لشؤون تمارسها في 

محيئعلئ الإسلامية الحكومات ارتكبته مما برئ الإسلامي الدين ®إن ■' ونال 
.٠١..يعتد.أو قريب من ؛اكين لها صالة لا تصرفات من التاؤيخ 

الا.ينيقاء نأي نعتي ؤإثما ، الدين إنكار نعتي لا فالعلمانية ، ثم بمول؛ءمن ئم 
.ذااكااأ'ا، فهرفديرعن إسلاميآ السياسة أوحال عن وإ؛حاد0 

. ٨٠٧/ ١ ٤ اJنال١دي للخطب ، بغداد تاؤح انظر ( ١ ) 
عثرة.الحادية الصفحة ب1/أ/هاُا*ام، ،  ٩٨٠٣العدد الرياض، جريدة ت انظر ( ٢ ) 





T—^؛ ٢٥٠ضست قضايا ^^ءسءع!!ءء!ء^ءءءءء؛ءءعءء 

فيلي يحتفل لجعل خيرأ، الله فجزاْ حمر، من يلغه غاب دمن ، إله يعود 
،.١١يؤنوناوالخلق الدعاء 

خالقهني \لآخم من أسب مهما واحد كل التلميد، ؤإلن الأستاذ إلن انظروا 
.يه وتمسكه للحق وحبه وأدبه، 

الممحح؟يتم ومتن يصحح؟ كف ولكن ، يقع قد فالخهلآ — ١ 

رسولهاونوقتر واحترام لبنها تعفلم في علمه، الأمة ترين أسلوب وباي - ٢ 

والتلمد.الأساذ ب؛ن البتادل والتقدير والاحترام ٣- 

•ث مؤ وام إلن منها كير نحول وكتف المعاصرة الإعلام بوسائل وتارنوا — ٤ 
معهنكون وأن الحق إلن نرُبع أن — تمالن الله رحمهم أسلافنا— عالمنا ولقد 

دائ٠أ.

في)كا نال: مهدى بن الرحمن عبد عن تاريخه، ني البغدادي الخطب روئ 
وحلىحلى السرير وصع نلما ، القضاء علن وهو الحسن بن الله عبيد نيها حنازة 
فيالقول ، الله أصالحك فقالت: فيها، فغلهل سمألأن عن الته قتال; حوله، الماس 

أكبرهو  ١٠إلن أرفعك أن أردت ؤإثما ، مذْ أرد لم أني إلا وكدا، كذا المسالة هذه 
وأناأرمر إذآ صاغر، وأنا أر-؟ع إذأ ت فقال رأسه، رفع ثم سامة، فاؤترق مها، 

إئسأكونرىفيابطل(لآ/أحب الحق سفي 
نالا:لرحمن ا عبد أبي بن وربيعة سعيد بن يحين إلن ندم بالميهقي وروئ 

عليأيسر كتاب من وما نكأ، علي أهون طينة من ما •' يقول الرين عبد بن صر ركان 
,؛فسخته( غيره قي الحق أن أيصرت ثم يه، قضيت كتاب من ردا 

عداوةالناس وأشد قريش سيد — سميان لأبي هرقل مقابلة إعلامجيت؛ أخرى صورة 
لرسولالالهسآنداك_.

—الله رحمه - التويجري حمود للشيخ الأحكام وتغيير النتيا إلن التسرمن علن اللام تغليظ عن نقلا ( ١ ) 

الغكر.0ا/ا>.مآ(طدار لسباسادي ت\رخبم\ى )أ(انظر: 



حقحنه؛ضصيت فغايا ءء^ء 

>شاأن سق قد هو— الله رّول آنذاك الأكبر عدوه لكن حث القابلة وموصؤع 
.، ١ ل معرونة وهى كاملة نمته 

ينهموالخرب ، أتباعه وعن يدعوإليه، وعما ، يه توعن عنه مرتل محاله — ١ 
وبينه•

.دنيقة صحيحة إجابات سفيان أبو وأجاب - ٢ 

فييكدب أته عنه العرب يتناقل وأن يوثر أن — وهوالشرك — يخشن وكان — ٣ 
الرجليكون هل ت الله.y رمول ئل سوند السلمان نحن بنا فكيف أح—اديشه. 

»لأ،اأى.فقال: كدابأ، 

العامدخول ومع — إعلامية أولحان وقفات — السسابق للموصؤع تكمالأ وام
إذافإننا : النفس ممحاسة تتعلق وقفة انف، أن أحب ، ■٥١٤١٦الخديد الهجرى 

أرهن؛مبمل الإعلام، مصطلح في توسعنا 
المعروفة.الإعلام وماثل أ-ءدعما: 
فييقوله أوكلام ، كتاب من غيره إلئ وينقله سان الإنعن بمدر ما كل واكاني؛ 

علئأو والخامعات المدارس فى محاصرات أو ، حْلب أو دروس أو ه، مجال

الناس•صوم 
عامحأنودع ونحن - وأحب ، وضوابط قيود لها الإسلام منهج في كلها فهده 

.، ^١٣عتيد رفسب، لديه إلأ فول من يلقظ ما ؤ تعالئ: بقوله ونقي أذكركم أن _ مضئ 
حاصر.أي: 

—أحد ينفعلث، ولن فعل، أو قول من منلثا بمدر ما كل علن تامة ومححاسثة رقابة 
أجله.من الباؤلل نلت، إذا — كان مهما 

سمرناوأحاديثنامجالس في حتئ كنا، موقع أي في ناجميعآ انفنحاب هل 

(.I_^(U)ا(رواْ 
أومعضل.م>، وهو (، ١٩رنم)حديث، ٩ اناب الكلام، كتاب ( ٠٩٩ > الوطآ ني مالك رواء )٢( 

•مرمل حمن حديث وص • ثابت رجه من نيا مأحنغله لا ت لير ا عبد بن أبوعمر تال 
.الآية:حا)-آ(سررةق،



■■■■IH^^٥ ٥٠منيجبق فغايا 

تعن البعد كل فتبتعد وغيرهم؟ أئارط مع 
سى\و\طز.

-ردالحق.

•والنصمه لغمة ا— 

٠ ٠ .غيه المسؤولية عن أحد يتخالمس أن يمكن لا مما ذلك وغير ٠ 



^؛٣٥٠سهبيت يا فظ ؛عبمج 

١٢ وحضوعل استكانت أ*اغ الآ*غ موه  ٠٢،

—حامى بشكل لف الاج ومنه— الإيلام أن يرون والحلملن الدارسن بعض 
.الوافر للأمر الاستسلام أنباعه في ثبتي 

عمرناني اسهلالها ومغرمات لأصولها ناهية الأصلاب الأمة هذ، نهل 
الحاصر؟

الوامبالأمر رصين، أنها حد إلئ بالغس الثقة وعدم الضعف من بلغت وعل 
لغيرها؟نادها ومالمت 

بالريادةأحق وأدنابهم والخنازير القردة ؤإحوان والدولار، الصليب عباد رهل 
محمدالأنام صيد وأتباع القرآن اعل محن وغيرها والأحلأنية والفكرية العقدية والقيادة 

والشريعةالصافية العقيدة العقيدة أصمحاب واللام؟ الصلاة عليه الله عمد بن 
الكاملة؟.

—هواليوم الماص بعض يقول الوافر—كما للأص لام الاستهل ت اءل أيإض 
الإسلامهذا «ع تعاملنا يكون أن فينبغي ثم ومجن الإسلامية؟ الأمة هده صمات من 

'حاك؛ن:أحد يتحدئ لا ، ومريعته بعقيدته 

الحقوالطب—يق ملئ؛البهلولان ابق، سبتاريخ ادة ؤإثذكر حالة ا إم-١ 
به.والاكتفاء ذلك علن والأنمار للإسلام، 

عبادةالخاصة الإنسان حياة علن يقصره للإسلام خاص تهلثيق أوحالة - ٢ 
٠العلماني^ن هومنهج كما الحياة شؤون عن الدين إبعاد لم ، وحلتا 

،الشرلث، عودة قس مثل بحده، ستأتي المي القس عن أحبرنا لما هؤ الله رسول إن 
قربمده والدي إلا زمان يأتي #لا ه; قوله ومثل، والممارئ، لليهود الأمة هذه واتباع 

الساعة.وأصراؤل القس أبواب محت يدخل، مما الأخبار محن ونموذلك . . . من 
يفهمهقد كما ه؟ به أخبر مما يق بالمهل ونكتفي لها لم لتعنها أخبرنا فهل 

أا(ا-فعةأ\/\ا/هاإ\ه.

.عنه الله رصي انس حديث من ( ٢٢٠٦)الترمذي ، ٧( ٠  ٦٨)البخاري ت رواه ]٢( 



؛!،؛٣٥١منمست سايا 

حاله؟اوبوانغ مقاله بلسان فيقوله البعفس 
معهاوالعامل الموصى هذ0 فهم في لف المنهاج استقراء إلن أنتقل أن ونل 

يلي:*ا أبض أن أحب 

محمدبنبوة يتعلقان إءلارين صمن داحالة الموصى هذه أن — ١ 

وتمديقا،إممانا ازددنا به أحبر أمر وبع كلما وصدقه، تبرته دلأتل أحدمما؛ 
هالرسول إحبار وعرف اطلع ممن الكفار بعمى إسلام في ببا حمذلك كان ورمما 

بدلك.

ودل،إلا حتر من ما فهو. أمته، بلغه. الذي المتن البلاغ من هذا أن • والثاني 
مضرمما يه أحبر مما كثير ذلك ومن • ، ١ أمتهحدر و إلا محر من وما عليه، أمته 

•القس مجن الأمة هذ0 في 
.المقدمحى بت كفتح حير، ه به أحبر ما بعمى لأن ؛ )كثيرآ( ت تلت ؤإثما 

عيسئونزول الزمازأم،. أحر في المهدي وظهور ، روما وفتح • رآ، والقسعلمعلينية 
ه.نبوته دلائل من وهي حير فهده ا، ٤ ونحوهال الزمان أحر في مرتبمر اض 

فيالأسباب نبذل حتن ، اكحذير وجه علن أخر إثما ، الرسول إن — ٢ 
الشرورهالْ عن فيث:نعد الخير له الله أراد من يتممح وحنن الأمة، وعن عنا درتها 

فيها.الفتنة ومحن منها ومحذراالأمة الله إلن داعيا استْلاع ما ويحمل 
عتهأحير مما علمهم من استفادوا الاّبى كثيرآمن آن ذلك علن دليل وأكبر — ٣ 
تالشرعي الوجه علن معها وتعاملوا ، فحذروهاالقس، تللنا ن حم. 

الخلمةذي عند - العرب جزيرة إلئ الأوثان عيادة عادت  liاللون فعل ماذا 

(.١٨٤٤سالم)رواء: )١( 
ووانتهوصعحه )؛/ح*ه(، (، ٤٢٢والحاكم)V/ احمد)أ/ا"لإا(، رواه: صحيح، حدث )٢( 

•الذمم، 
،٦٧٣٤, 0or-صع؛حالجا.علأواتيربىمه، انظر: صمعة. احاديث، ني ذلك، نت، )٣( 

٦٧٣٨، ٦٧٣٦.)

وملم(، ٣٤٤٨رقم)صحيحا، قي البخاري رواه ما منها صحيحة، أحادينا عدق قي ذللن، ستا )٤( 
١٥٥:



لدء»يْسدسء نفْايا ء؛؛ءء 

.ارتدواالذين وناظرا الضم فكروا الواجب بفعل بروا لقد . ^١١٢أخر كما 
فالوالصارئ_كما اليهود تقالي بدأت الأمة هالْ رأوا ث نعلوا وماذا 

قدراتمن أوتوا ما يكل هذا قاوموا لمد نمخكمرْ((لآ،. ضب جعر دخلوا لو ررحتى 
الذيالافتراق وحد لما فعلوا وماذا المنكرات. هذه نحاه عليهم الله أوجب ما وفعلوا 

تميهاكما الحزبية التعددية صمن وأدحلوها الفرق؟ بهذه رمحوا هل ؟ عنه أخر 
بيعمن ا فيهما وبينوا وفضحوها ا عليهردوا أنهم أم ؟ العمر هذا دممقراهلية 

الصالح.لالأالف والأتباع السنة طريق للناس وبيتوا وضلالات، 

•هؤ عت* أخبر مما مضر مما مثلا أضرب ودعوني — ٤ 
منهأمته وحذر . ^٣، الدجال المسيح الزمان آخر في سيخرج انه أحبر لقد 

أطراففي خرج قد الدجال أن الصحابة ظى حتن ذلك في علتهم تحذيرأكبيرأوأكثر 
وماوحاله والخوارق، القس، من معه وما الخلقية، صفاته ت ه وبتن . البويةالمدينة 

يقتل؟وكيف معه، صيجري 

محالةلا واقعة كانتر إذا التفصيلية الأحبار هذه من الملمون يتقيد٥ الذي فما 
الصدوق؟الصادق أخثر كما 

وسيتتفعفتنته، وعن عنه، والبعد منه الحذر محبتفيدون , جدأ واضح الأمر إن 
الأمريل . ه الله رسول أمر وامتثل وءاوم'؛ها تعالئ الله وعقه من الأحبار بهذه 

وأمرالخلص، المسيح أنه والعن الأيام؟ هذه في الدجال لوخرج رأيكم ما واضح؛ 
أنوأمرها القدممة الدن ص الخربات وأتن فأنثتت، الأرض أمر ثم فأمطرت، ماء ال

ممتله، فقاب ثإلن وأتن الدفوتة، كنوزها ه عليتا أتلتفكنوزها تخرج 

الغاريرراْ: ، الخلمة• ذي حول درس ايات ثهعلرب حتى اعأ المثفوم رلأ : جو الله ومول قال )١( 

معتدايي حدث من ( ٩٤، ٨٥< ٨٤وآحد)ّآ/ (، ٠٧٣٢ ، ٣٤٥٦البخاري)رواه صحيح حديث، ر٢( 
سلكوالو حتن ;ذ;اع وذراعا شر ثبرا نلكم كان من ّس اكعن : ولغفله محه الله رصي الخيري 

•ءذمن؟ا '' تال ا الله يارمرل اليهودوالنصارئ ت نالنا لكترءء. لجحرص، 
،٣٤٤•، ٣٤٣٩حديث،)البخاري، صحح : ش بعضها انظر . حدامحيرة احاديث، في ذلك تبت، )٣( 

(.٢٩٣٦، ٢  ٤٩٣ ، ١٢٩٣٣، ١ ٦ سلم)• صحيح وقي ، ٣( ٤ ٤ ١ 



—يردعءيت منيجيت قضايا جآت؛هء^^^^ع؛ءءء^ءء^^وءءءء^؛ 

•أحواله من يجرى مما ذلك غير إلير . . . ، أحياءأ١ 

ؤيخدعون؟به ؤيومتون الناس س سنبله كم الأن، لو"مج رأيكم ٌا 
اللهررّرل عن جاء مما الؤمن؛ن س به المكدبين يعص يصتع حمماذا أقول! بل 

ماذالنظر تعالوا ولكن الكذاب، عو هدا سينرل; أيضا منهم الكثيحّ أن أُلن ه؟ 
؟— يهولون كما — عليه ونتفرج يمح، 
نررمت نال أنه هؤ عنه ورد نقد هذا في يفيد هؤ الله رسول بحديث العلم إن 

صدق- الكذاب عو مدا فمحول: بالدجال يسع الرجل فإن يأته، فلا بالدجال، منكم ممع 
وأدعه«لآ،_أوبه فقأن أعماك ويرى نراه إلٍه فٍدعب به الأم يزال لا هت_ثم الله رسول 

ه_.عه ورد كما 

وأءلفالنا،اءتا نمنه وتحير الدجال من نحذر كيف تعلمنا عفليمة فانية هذه اذآ 
فيالواردة النموص بقية لوتأملنا وهكذا للفرحة، حنن إليه نذهب فلا حولما ومن 

القس.

اللكن • شرحها يطول فتلك — الأمة هذه تارخ في — الكبرئ العملية المرافق أما 
سلمممن الكثير ومحمعنا رأينا التي، الأيام ءالْ في خاصة إليها الإشارة من بد 

هجمحين الموفية لبعض وقع كما - الخبرية منهج علي( للأثدار ولمم للأصالراثع، 
وتركواالصوفية، زواياهم إلئ فركنوا الإملامي، العالم عش والتتار- الصكيون 

•تعالي، الله مل ض، والخهاد ، المنكر عن، والنهي، بالمعروف، الأم 
الفاهمس،ستهم، عن حاء مما المهينين، بربهم العارفين، ، المادنين، الموميح، لكن 

بلغما وبلوغه وانتشاره نمرته ومبثرات الزمان آخر إلن وبقاته وكماله الدين لهذا 
اuيلوالهارر٣،.

الماحيةس سليما موقفا العفليمة الأحداث تاللث، س ونفوا فقد ، هؤلاء أما 
•المنكر عن، والهي، بالمعروف والأم الخهادية الماحية س عماليآ والعقدية، اانهجية 

•الكلأيهم، سمعان ين التراص حديث، من ٢(  ٩٣٧لم)مصحيح في كله ذلك تت )١( 
•٥( ٣ ١ / ٤ ر والحاكم (، ٤٣١٩داود)وابر (، ٤٧٤أحمد)رواه صحيح حدسث، )٢( 
للأببى)م(.المحيحة اننلر: (، ١  ٦٣٢، ١  ٦٣صححه)١ يي حبان ابن ورام صحيح حدت )٣( 



ر>؛ءءيْمنسة يا فظ 

الأمة.هدم ني كبير اثر الواقف لهدم وكان 
اليومومحايدا ت الإسلام تاريخ من متباعدة فترات علن الامثلت من عدد وأماهي 

الأول:سل 

.— الأعلئ الرفيق إلئ هؤ الله رسول انتقال بعد — العريية الحزيره ارتدت لقد 

تم«حنتين الصحابة وواجه 

كما— أصبحوا حتئ ، كالماعقة عليهم ونزولها ، الله رسول وفاة إحداهما 
الهلر.بلله كالهلير - ذلك عن يعبر الصحابة أحد قال 

والمدينةمكة ّوئ كلها العربية الحزيرة سمالت التي عة الواسالردة والغاسة 
.اء الأحفى القيس عبد بش وبلدة والطاف، 

أنهمن به. أحبر ومما الوافر؟ للأمر سلم هل الحز؟ مده الصديق واجه فكيف 
كدايون؟رمتنبثون الأمة هده في سيكون 

بيروتفي الأمريكية الحامحة مدير — يولج( بايارد . )د الأمريكي المستشرق يقول 
تنحاهها والواجب ، بالغرب الشرق علاقة وهويصف ، — سابقا 

•مل من ملها يشهد لم الريع التعثر من يضردب العالم ررممر 
مرابط auالأن أصبحت قد آبازل كازبعرفها اش الواسعة القارات أن أولها; 
كلواعتزاز الانعزالية محل الأفكار تبادل وفي فر الفي الرغبة حلت، و الحلقات، 

وتفكيره.بتيثته ثخمر 

صارحتن مريعا هذا تطور فقد اليوم أما عاما، أربعين نبل كان الكلام وهدا 
واحدة.دولة أو مدينة كانه الحالم 

كانت،أن قبحي الناس، بين وقبوله العلمي الروح انتشار الهم! اكالي واكغجر 
وانضم. . دنيويا. منها الكثير أصبح الغالب، في دينية والغرب الشرق في الدارس 

والصناعات.الفنون تهلور العلم إلن 

أجناسبع، المساواة رأسها وعلن - الإيجابية التغيرات أهم يحدد وهو - يقول ثم 

:١٥٧لم)ومموضع، ضر ويي ٣( ٦ ٠ الخاوي)٨ رواء :١( 



iMMردءءيْ منيجيت قغايا 

الأمهينة مبادئ وسيادة القوميات ونشوء ، والرأة الرحل بتي اواة والمسالبشر، 
تالتحدة— 

أحناسبين الماواة نكرة مملور الونف في الايجابي الأثر ذات التغيرات رءومن 
أنبعد ؛استغلالها الشعوب من كثير وتمتع ، اء والمالرحال بين وكذلك الشر، 
حياةفى الخاصة أهميته ولهذا الاستعمار، سيهلرة نحت واقعة أو حاصعة كانت 

تخضعكثيرة أم كانت أن يعد ، القوميات فكرة غو اJذلاهرة بهذه ويتصل - الإسلام 
حديدعامل الإنسانية الحياة رح معلئ ظهر وكيلك • عامة لكنيسة أو واحد لخليفة 

الشتركةالشحوب مختلف، في الأفراد من تتهللم، أصبحت، الني ؛ التحية الأم هيئة هو 
.بمادتهارا وتعلقا لها ولاء فيها 

؛يقول ، كسر انتقال مرحله بها ير التي الرحلة هذه أن إلئ يثير أن ويعد 

أدئما وكثيرأ ، ناقمة الاصي في والشرق الغرب بين المفاهم أسباب كانت، ١القد 
ء-ر؛تين— فكلنا — مختلف، حد الوتف، فاليوم ا أم، وحروب ديني عداء إلن ذللئح 

لنستبقينحاهد أن وعلينا ، هائلة مشكلات تواجهنا — يحيلن وممسلمين — وشرفيثن 
الاديةفيه تحاول الذي العصر— هذا في الملبيحي ومن ، الإيمان من نوبما أمحاسأ لأبنائنا 

منجديد ممعنن الشر بني من الفكرون يحس أن ، الروحية القيم في الاعتقاد هدم 
العالينرب الله إلئ انحاههم وفي المشتركة معملاتهم لحل جهادهم في الأخوة 

•والتوفيق*لا، العون لتلهمهم 
اتنلردا:

دينية.حروب إلن وائت الماضي في نائمة التفاهم أصاب - ١ 
والإلحاد.المائية صد نحارب واليوم — ٢ 

الحديدالعدو إن صراحة: قال لقد الغرب: قال فماذا . الشيوعيةسقهلت، وقد 
هوالإسلام.

*أمريكا في  ٢١٩٥٣عام مرتمر ترجمة العاصرة، والحياة الإسلامية الثقافة ت نفلر ا ا



ويكويقميجبق تغايا ء!ءءء 

،وعاقيتهل١ اس أعاواء مكر 

ويتفسوأساعهم، ورمله الله دين يجارض ~~ زمن كل ني — الله أعداء يتكال_ا 
,والعداء الحرب وّساتل من ينامسه مما عصر كل في الأعداء هؤلاء 

وماديةإعلامية من المتنوعة الحديثة يومانله مميز الدي — الحاصر عصرنا وفي 
حريامعلنين الله أعداء من كثير وجاهر ، انتعالا الحرب صراوة ازدادت وعيرها. 

متنوعةلافتات شكل الحرب وأحيت يه، المتمسكين وأناعه الدين هدا علن صريحة 
تزعنعأن نحاول التي النمسبة الحرب تلمك وحهلرأ أثرا وأكثرها أشدها كان مما ر٠ 

اللهالئ الدعاة صدور في اليأس ْن أنواعا تريع وأن المسلمين، محلوب في العميدة 
تعالن.

تالوصؤع هذا حول القرآنية الدروس أحد ْع اليوم ووقفتنا 
قبل؟ص محلك يقع لم بدعا الرم الأعداء يسك محا هل ف— 

وكادوه؟محكروْ الذي والكد الكر ألواع ئ و— 
والآخرْ؟الدما في وآثارها ا،لاكرين مكر عانة كانت كٍف و— 

وعملا؟عانما ذلك اسنقراء من ايضادة الدروس ما و— 

لعبادهوامتحانه وندره الخاؤية، تعالي؛ الله ستة الخرب وهذه العداء هدا إن س ١ 
مجرميهاأكار مرية كل في جعلنا وكذلك ؤ تعاض; مال وأتباعهم. الرسل، من؛ ا،لومنين 
.٢٢١يشعرون^(وئ بأنمهم إلأ ينكرون رها فيها لينكزوا 

منأكاير — محمد يا قريتك فى، — جعلنا رروكما تعاض_ الله ءرحمه كثير ابن، قال 
مخالفتكمحالن الله، بتل عن والمد الكفر إض ودعاة اء ورومالمجربن، 
كماالعانة، لهم تكون نم بدلك، يبتلون تتلك س الرسل كانت كيلك وعداوتك، 

ى١٤١0/٦/٢٢)١(اLلسة

. ١٢٣ألآة: )'آ(ّررةالآن،ُام،



—لْءءيْ منيبيق فْايا 

تونيل العظماء، ; والأكابر الجرمزه، س عدوا ني لكل جعلنا تعالئ; نال 
.، والعاصمةااأ١ الكسرة الدينة هي ت والقرية الأشرار. 
مؤنقيقفون مها المجرمين أكابر من نفر قرية كل ني ينتدب أن جارية سنة إنها 

بينهمفيما ؤتعاونون القرئ، في مكرهم يكرون ثم الله، ورمل الله دين من العداء 
ونت—حققتعالئ، الله ندر وينفد الؤمنون يثتلير وحينئذ ، والعداء المكر هذا علن 

الابملأء.هذا من تعالن الل أرائق الخي الحكة 

ننمإل بغضهم' يوحي واذحن الإض شناض عدوا نى لكل جشا وكذلاث، ؤ تعالن: قال 
الين الذ أئثدْ إنه ولتمش ٠ بميرون وما فذرمم فغلوه ما ربك ناء ولو عرورا الفول زخرف 
.مقترهونمم u وليثرنوا وليرضوه يالاخرْ يزمنون 

إنهونتاملمه؛ طويلا ءندْ نقف، أن يجب ودرس حقيقة علن تدل الأيات هذه إن 
له:راد لا الذي اكافذ العفلثم الله مدر 

اجتمع، كيفوتأنلوا والخن، الإنس شيامحلن من عدو ثي لكل يكون أن دره ق٠ 
والعداوة.الحرب هد.ْ علن هؤلاء 

حامأبي ابن روئ ■ غرورأ القول زخرف بعض إلئ بعضهم يوحي أن ومدرْ ءب 
-عنه الله رصي - ذر أبي عن : - لففله وهذا أحمر، والإمام - وغيرهما جرير وابن 

،لا •' ءلت> مدت؟ا. ®هل فقال! ت، فجال، المجد وهوفى النبي أتيت، ت قال 
سبالله  ٥٠٣ذرا أيا »؛؛( فقال; حك، ثم نمب، ض، قال: سل،. »قم قال: 
قال:شياطين؟ وللاض الله! رمحول يا قلت،: قال: . والحذ،االإض ثساطه، شر 

•٤، •• • عدورا ١^١؛ ضد"ءدف إد بغضهم' يوحي والص الإض ذاط؛أث • • - ؤ ررنعم، 
الحديناهذا طرق ررفهذ0 ; _ لعلرقه ذكر0 بمد _ الله كثير-رحمه ابن قال 

.أعالم،١ والله وصحته قوته يقيل ومجموعهأ 

يؤمنونلا الذين قلوب المزين الزخرف هذا إلئ تضغن أن في تعالن وندره 

.١  ١٣، ١ ١ ٢ الأتان; ، رةسر )٢١( ادنة. دار ط ( ١٧١٢كشر)r؟/ ابن تمر )١( 
. ١١١٢الآيت: )٣(سورةالآنمام،

•عنه الله رصي ذر آبي >اليث من ( ٢٦٥\.( ua/o^رآحمد (، ٢٧٥)a/ النسابي r رواه )٤( 



-،٣٥١ضمست يغايا ء؛؛ء؛تء 

.وأساعهم ورسله الله لأنبياء العداوة من يقترفون ما ويقترنوا ويرصوْ ، بالاحرق 
الرسلب؛ن والباؤلل، الحق بض العركة من يجري الذي هذا أن تمرر ؤإذا - ٢ 

وزخرفهم؛ ٠٠٧٠وياوالخن الإنس ياطض ثوبض الذىمعه»أ، والحق وأباعه»ا 
السلءأفإن < السائق الاه يقدر ويتحقق الاه ممثيثة يجري هذا أن تقرر إذا ، وغرورهي؛ 

أهح؛من ؤإن والعقلة، العبرة ؤياخذ ، ذلك، في الاه حكمة تدبر إلئ يتجه أن ينبغي 
!الآياتاهذْ تقررها التي الحقاتق 

:هح؛نبي، كل ولأساع الأبياء من ني لكل بالعداوة يقفون الذين ن أ٠ 
بعضهمو\ئ واحدة، وخلمة يودون جميعا ؤإئهم الحن، ومن الإنس من ثياطثن 

تعالئالاه أولياء به يحارب، غرورأ، القول زخرفا إليه وبوحي ويضله بعضا يخيع 
الصالحين.وعباده 

الأنبياءعداء من ثيثآ يقحلون لا — والحي الإنس شاًلثن الشياًل؛ن— هؤلاء ن أ٠ 
وتعالنوهوسبحانه تعالئ، قبضته في لأنه»ا تعالن؛ الاه بقدر إلا أتباعه*؛ ؤإيذاء 
قلوبهموتطهير ، الأوياء هؤلاء تمحيص من تعالن الله يريده لأمر أولياءه بهم يتلي 

فيكان من مها يخرج حتئ صفوفهم وممييز الحق، علئ وثباتهم صبرهم وامتحان 
النهاية.في لهم العاتبة تكون نم دغل. أو نفاق تلبه 

علنؤيثبتون يصيرون هل ت لينظر ت التسليط بهذا وممتحنهم عباده الله إن 
حظوظمن يتخلصون وهل ستطتل؟ ؤيعليهم ينتفش اباعلل بينما الحق من معهم ما 
والكره؟والنشهل والضراء راء العلن تعالن لاه وييعونها هم، أنف

مافهم وأذاهم؛ كيدهم وهران الاه، علن والحي الإنس من الشيامح، وان ه٠ 
•أيديهم علن به الاه أذن ما يتجاوزوا أن يملكون وما لهم، ذاتية بقوه يتهليعون 
وهوالذييقدر هوالأي الاه أن يعل»ا الذي المؤمن فإن كبرئ; حفيقة وهذه 

إن. ، ١ العاكينب<ل رب انله يشاء إلأأن فناءون وما ؤ الاذلة هي الله مشيتان وأن ياذن، 
الأعداءته؛ن؛هزلأء يوان وحده، الاه علن يتوكل بان خليق بهذا يزمن الذي المؤمن 

اوة:ه^اسورةاككرِر،



يييمنيعية قغايا 

وجسروتهوعظمته الله قدرة أمام المدعئ، وّلطانهم نوتهم تنبغ ٌهما الثياءلين من 
.وبهلشه 

Iومعلوم مشاهد قامر الإسلام، صد بينهم مما الأعداء تعاون ظاهرة ما أ٠ 
مشرقمن الشياطين أصناف فيها يتجمع الحق، صد الباطل يقودها التي والمكة 

بعيهميوم ؤ وماتلها مقررة مدبرة، حتلة لإمضاء قون ؤيتويتعاونون ومغرب، 
والغواية،الخدلع وساتل في بعضا يمد فبعضهم : ، ب<ر١ عرورا اقوو بمضءذحرف إل 

وأهله;الحق حرب في للشن نمع كل في ظاهرة وهذ0 يعفا، بعضهم يغوى ثم ومن 
الحقحرب لعض بعضهم ليزين الهدئ، درن الضلالة علن بعضا بعضهم يمن 

الأيةممدلول نفي فلن ، ذللناثرح في قلنا ومهما حربه، وامالبسا وومحائل وأهله 
•4ل١، مددا المول بمضٍوميى إل بنتهم يوم ؤ العميق الوثر القرآنية 
ولوؤ ت تحالئ الله بمنيثة محاط إنه طليقا، ليس كله والعداء الكيد هدا لكن و• 

-عليه العالمية الشن نوئ ونمع ضخامته علن ِ الكيد هذا إن ه: ننوه ما رنك ساء 
معم،بلا يشاء من يهيئ، ولا ضابط، ولا فيد بلا يشاء كما ينهللق لا فهو ، - مفيد 

إلئبه يوحون الدى وهر — ؤيرممون الهلغاة يحب كما ينطلق لا إنه . رائع ولا 
الله،يمشينه ممدة إرادتهم إن : كلأ _ بهم قلوبهم ؤيعلقوا لتخوفوهم أباهمهم 

بإرادةإلا بشيء الله أولياء يضروا أن تهليعون يوما الله، يقدر محدودة وقدرتهم 
القهار.الواحد الله إلئ كله الأمر ومرد الله، 

وعدإلئ الطمثن الواثق المؤمن موسا الحقاتق، هدْ أمام المؤمن يقفا هنا و٠ 
عليهمتوكل وحده، يربه فهومعتصم الموهنين، تعلق تعالئ بريه تلبه نعتق الذي الله، 

.وحد0 له راج ، وحده منه حاتما ، وحدْ له عابد ، وحلم له معلح ، وحده 
بأهلهإلا يحيق لا فهو وعفليما، ضخما يدا فمهما ، وكيدهم الله أعداء مكر أما 

إلأيمكرون وما بها بمكروا مجرميها أكابر هم'ية كل م جهتا ^^١ ؤ ت الهتاف اية نهفي 
ب<رآ،.يثعرود، ون بانمهم' 

فيبهم إلا يحيق لا فانه — وامتهنال ضخم مهما — المجرمين أكابر كيد إن ت نحم 

. ١٢٣الأنة: )آ(سورةالأتحام، .  ١١٢الأنة: :ا(ّورةالأ؛عام، 



ودمويتضمست قضايا ■ي؛ء^ي■ 

وهووهووليهم معهم فالله لوحدهم. المعركة يخوضون لا والمؤمنون . المهناف نهاية 
.ه يفغرون وءا بأتنهم إلا ينكرون وما ؤ الكائدين. كيد يرد وهوالذي حبهم، 
حنروالله الله ومكر وءكنوا ؤ بهم; يكر تعالن الله فإن يمكرون هؤلاء كان ؤإذا 

اواكر؛نهرا؛.
يأنمنمأن ١^ أض أنامن ؤ القرئ: لأهل الله من التحدير هدا إلن واسمع ِ ٣ 

أJامثوا)a؛( ينسون رمز ضحى وأسا يأسهم أن ١كرئ أنو أمن أو )UG نمون ن؛ ونم سادا رأسا 
.)آق(هرآ، الخاسرونَ  ٢١آلأ ١لثه مكر يأمن فلا الئه مكسر 

الومنين؟من الله مكر يأمن الذي فمن 

الماكرن؟الله بأعداء فكيف 

الأكر؛ن؟عاب كانت وكيف 

منال1ف، عيهم فم المواءد من بميانهم الله فأنى نيهم* من الذين مكر ف' ؤ تعالن; مال 
الذينشركائي أين وبموو يحنيهم المامه يوم ُإ * شرود لا حنث من العذاب وأنانم فوقهم 

تيظةونض..بص.
قريش،بعد من لمكر قربش ومكرت نريثن، نجل من الد؛ن مكر قل نعم: 

الذيبنيانهم عليهم فانهدم ه. القواعد من بميانهم الله فأنى ؤ I واحدة النتيجة وكانت 
الذيفبنيانهم ه. يشعرون لا حيث من الغياب و؟ذامم ؤ لهم مقبرة إلئ فتحول شيدوه 

ءالي الكر عاقبة هذْ ولكن حهته، من الخهلر ياتيهم أن يفكروا لم به واحتموا بنوه 
بأهله.إلا اليء الكر يحيق ولا 

جميناالمكن فبله مبهم من الذين وفد»كر ؤ الماكرين جميع مع تعالن الله ستة وتلماك 
.ؤآل٤، عمىبس وسقم ننس كو نكب  ١٠يعلم 

اللهفأخذهم نبلهم، ان كممن كيدأ ولا تدبيرأ ولا مكرآ بأشد لبسوا ولاع فه
إوكيدهم؟ هؤلاء مكر فأين جميعا، الكر له هوسبحانه بل الماكرين، حير وهو 

.-٩٩ ٩٧الأيات; )٢(سورةالأعراف، .  0٤; )١(سورةآلع٠ران،
.٤٢الأة: الرعد، )؛(ّررة  ٠٢٧،  ٢٦الأيتان: الحل، )*ا(ّورة 



؛؛ٍء^٠ ٣٥٥مسة فغايا ^بمء^ء^^؛ء؛عء؛!ءءءءء^ءء!ء^؛؛ء 

ينلعاقلا؛ث اش نحمس ولا ؤ فيه: ما ولتيبر البيان، ولهذا الداء لهذا واسمعوا 
طرفهميرتدإضم لا رءوسهم شي نتجث رج( ؛؛^ ١١به نوحرمألءو'متنءم إثما الظالمون 
قريبأجل إل أخرنا ربما قلموا الذين عيمول العياب يأبهم يوم اثس وانذد دفا مواء وأسنهم 

ناكنم وسكتم ( 10روالٍ من لكم  ١٠فل من أمتم لكونوا أولم الرسل ومحع تك دعو دجبْ 
وصدممحرنم مكروا وقئ رقق( الأنفال لكم وضرتا بهم فعلتا كف لكم رنثن أنفهم ظلموا الذين 

.، ١ )51(١^ ث فزول مكرهم كان وإن مكرهم الله 
٠٠٠

.٤ -٦  ٤٣الآ,ات: إبرامم، ;١(سورة 



لدءء؛تسيجيت تغا-ا =؛= 

،١ ل 4Uوعاقياس اعداء مكر 

)٢(وعافيته اس أعداء لمكر اكاريخى ار الم

قبلهممن لأن ؛ الأصنام وعبادة الشرك فيهم نشأ نوم أول ، نرح قوم همولأء ~ ١ 
للمهالخالص التوحيد علن كانوا ، الخة من الله أهبطه الذي آدم إلن قرون عثرة 
تلكنحوك — صالحن لأناس — المعفلمة المور فيهم الشرك نشوء صيب وكان . تعالئ 

.ذلك ن  ١١١٥٠٠^لهم نين حن تعالئ الله دون من تعبد أصنام إلئ الصور 
ثريكلا وحد0 الله عبادة إلئ قومه ودعا — لام العليه نوحآ_ نبيه الله فيعش 

حتئهدا علن المقام يه وطال وترهيبا، ترغيبا وحهارأ، مرأ دعوته، في ونؤع له، 
طويل،دأب ونهارأ• ليلا الله إلن وهويدعرهم عامحأ، حمن إلا نة ألف بالغ 

• ٢٢بارفبل إلأ *** وا،آس • •جهاد،ؤ•من أعفلمه ما وجهاد جميل، وصبر 
إئهمرب نوح فال ؤ I تعالن ريه إلن شكواه رير عاما -خمسين إلا سنة ألف وبعد 

رننذ لا وقالوا كئارا)H( عجر'ا وعكروا ح—ارا)d إلأ وولده ماله يزده لم من واسعوا عصوني 
اُْيتجٌرد دلا "قبرا أضلواوقئ وتآ وسرا وبموى ينون ولا مواغ ولا ودا ندرن ولا آلهتكم 

ضلالاإلأ 

الكثيرالخهد ذلك بعد ستجيبوا يلم ولماذا ؟ — الصادق الله نبي وهو — عصوه ولماذا 
•سمت يذكر إنه العلويل؟ الزمن ذلك في الدعوة أساليب ثتن وطرق 

بالمالفشغلوا حارأ. إلا وولده ماله يزده لم ممن والملأ الكبراء اتباع الأول; 
ومحارو— لام العلميه — نوح الله لنبي تجيبوا يأن عن والسلطان والخام والأولاد 
ووفقه.الله هداه من إلا الاس، عامة وراءهم 

دعاةصاروا بل هم، أنففي بالضلال بكمموا لم الكبراء أولئك أن انى: اك
ولاآلهتكم نذرف لا وقالوا ؤ ت وعظيما كبيرا مكرآ أي• ■ ٢٤محارامكرا وعكروا ؤ ضلالة 

.وسراوبموق يغوث ولا مواعا ولا ودا تذري، 

.•٤الآة: )مآ(ّورةمود،)ا(ا.فعأتبم:أ/ا-/0ا؛\ه. 
.٢١٢الأية: )؛(,ّورةنوح، الايات: )"آ(-ررةنوح، 
"اآ.الآة:)ْ(ّررةنوح،



يتءلدءءيْ سصيْ فغايا 

أي:؛ ه كنادا •كرا ومكروا ؤ : قوله فى )وانمن : - الله رحمه - كشر ابن قال 
القيامة:يوم لهم يقولون كما والهدي، الحق علئ أنهم لهم تويلهم في باباعهم 

يندله الأسنجابه عن نوح توم صد الذي —ذلك الله وصفه —كما عفليم لمكر ؤإنه 
وجهها،في الهلريق ؤإغلاق نوح دعوة لإبطال مكر الطويل، الزمن ذلك فيهم مكث 
لهمالكفر تزين إلئ تعداه بل ، هذاعلن الأمر فتمر ولم عنها، للناس وصد 

وبموقبموت ولا مواعا ولا ودا نذرن نذرزآلهثكزولا لا وقالوا ؤ به التمسك علن وحشهم 
■يدعوإليه وما نوحا ودعوا وألهتكم، أصنامكم بعبادة فامتمكوا ، ه ونرا 

نناؤ والاخرة؟ انمنيا في الكامين مال كان وكتف اناكرين؟ عانة كان يكتف 
.أنمارا الأ4 دون من لهم ي،بمدوا ظم نارا هأدخثوا أغرفوا ■حطساتهم 

امنؤ السب ذكرت ت إعجاز من فيها وما القميرة الآية هذْ إلئ وانفلروا 
القبرعذاب أو اكار في إما الآحرة وعذاب ه، أغرفوا ؤ الديتا وعذاب ه، خلؤثاهم 

•تعالن الله باس بهم حل ثا لهم والمعن الماصر بانقهلاع حتمت نم ه، نارا أدحلوا ثؤ 
اللام-لمنوح-عليه ولد الكافرين-محن محن حميعا الأرض أهل الله وأغرق 

فينةالفي معه المؤمنة والقلة نوحا الله ونحئ • الغواية طريق احتار لما أبوه ينفعه 
أينالحاه؟ وأين ، الكبراء؟ أين ولكن للمتمالهمن. وعبرة لالعال؛ن، أية وكانت 

.له؟ والتعن ودعوته نوح علئ والتكيال بالمكر التبجح أين الأولاد؟ أين الأموال؟ 
الكافرينوح قوم من ينج لم إذ والمتتوعن؛ للأتباع شاملة العقوبة كانت لقد 

موفالخبل إلن لحوءْ أن خلى الذي الكافر وولده الخائنة، نوح امرأة فأحد؛ 
تحالئ.الله عذاب يهم أحاط ، وغيرهم وغيرهم يعممه، 

)حديث '•— تعالئ الله —رحمه كثير ابن عته ناله حام—باساد أبي ان روئ 
اللهرمحول قال ت قال — عنهما عنه الله رصي — عباص ابن عن ، ثقات( ورحاله غريب 

الحبل،صعدت ثم ولدها حملت الماء رأت لما امرأة، لرحم أحدأ من؛وم الله رحم رالر 
بلخفل«ا ، رأمحها على ولدها ومحسمت .ئكبها الماء بالح فلما ، متك؛ها به صعدت الماء بلهها فلما 
اب.دار ط ٤( ٢ ٦ )؛/ كير ابن : م )٢( . ٣٣الأيت: ا، مورة )١( 
.ه٢ ت الأية نؤح، محررة، ^٣، 



ءءء^ءءعء^ءء^ءءعءء^^>ثهتآهءْع»يء منسم ط فظ ءء^ء 
.، ائراهءر١ سْ أحدأرحم *نهم الاه فلورحم رنم،اايدعا، اناءرأسهارمت 

اللهوأياو0 يالله، الإيمان إلئ دعاهم - لام العب — صالح قوم وهؤلاء س ٢ 
فرمانهم ^^١ الئن ا-ندوا أن صالحا أحاعم فموي إلى أرستا رقمي ؤ الغلاهرات، يالعجزات 

يحتصوفب<لآد

إنهمبل اممرة، وهم واستكبر أبن وفريق القلة، وهم وآمن له استجاب فريق 
طاتركمفاو منك وبمن بك اطؤرنا قالوا ؤ ت معه ومن صالح الله نبي من وتشاءموا نمليروا 

سالل4لأنمفزئذمنبم"ا(.
تعنهم تعالئ نال لام—؟ الصالح—عليه عن الح صنوم سكت هل لكن 

وأنهنيتيه بالئه نماسموا قالوا ٠ بمينون ولا الأرض في يمدون رهط سمة المدينة في كان وؤ 
.، ^^٤ فالقون وإئ١ أغل4 مهلك سهدن١ ما لوله لتمولر؛ يم 

بينهمخيما فبيتوا وحجته، وبدعوته به درعا صانوا صالح قوم من رههل فهولاع 
العظيموالنكر الثر هذا علن تمالن بالله م المإلئ تداعوا أنهم والعجب أمرآ، 
وهكذاالح؛ن، المحبيته أهل مع الله أنبياء من صالح نمي نتل وهو يبينونه الذي 

ماأنهم الأيمان مشسمين لوليه يقولوا نم ليلا، وأهله يقتلوه أن والتدبير الخطة أحكموا 
نمالئالله ))يخبر الأية هذه في — الله رحمه — كثير ابن يقول . أهاله مهللث، شهدوا 

وتكذيبوالكفر الملالة إلئ نومهم دعاة كانوا الذين ، وروومهم ثمود هلغاة عن 
يتيتوهبان أيضا، صالح بقتل وهموا التاتة، عقروا أنهم إلن الحال بهم وآل صالح، 

منبشيء علموا ما إنهم • اقربته من لأوليائه يقولوا نم غيلة، فيقتلوه ليلا أهله في 
ملولكن ذللث،ا،أ يشاهدوا لم أنهم من به أحبروهم فيما لصادقون ؤإنهم أمره، 

رالكٍد؟والكر الؤا،ره فت 

عانةكان كيف فانظر يشعرون)ج لا وعم مكرا ومكرنا مكرا ومكروا ؤ تمالن: قال 
كو"ملأنه ذلك ءي إى فلنوا بما سونهإحاونه نطك رثْ( أ-بمسمن ونومهم دمرنانم أئا مكرهم 

العرنة.دار ط ٤(  ٢٧كير)٤/ ابن تفسر انظر )١( 
. ٤٧الأيأ: )٣(سورةالنمل، . ٤٥الأية: النمل، )٢(سررة 

اينكير)ه(اظر:. ٤٩، ٤٨الآظن: )؛(سورةالنمل،



==لًميْ ممليق يا فظ لآقآآس^^^ءء!!ء^ء^ءء^ء^ءءع؛! 
.، ١ ( ZDيثمون 

وكيدهممكرهم ويرئ يراهم بالرصاد، لهم لكن الله ولكن ، ودنوا مكروا لقد 
وهمذأح-ذتهم الماعقة عليهم فانزل بذلك. يشعرون لا وهم عليهم، ؤيطلع 

أجمعينالله ودمرهم ْسعرين، كانوا وما قيام من اسممتاعوا فما يفرون، 
مكرمن الماكرين مكر فاين للمعالين، آية تعالئ الله وأماها فللموا، بما حاوية بيوتهم 

هداأين أحد؟ عليها يْللع لا أنه يفلنون التي ومؤامراتهم وحيلهم قواهم وأين ؟ الله 
منإنأ4 أقرب ونحن ه نفبه نوموس ما ونتنم الإنسان حنثا وص' ؤ الغيوب؟ علام أمام لكه 

ذلكوفي . المدور^^٣، نحفى وما الأغض حابه بمنم ؤ ت تعالن وتال . ، ه الوئيد حل 
تعالن.الله الئ وأناب وتاب فرجع ووفقه الله هداه لمن وهمرة لعقله 

منغيرهم علن يقتمر لم فإنه ، وكيدهم ومؤامراتهم اليهود مكر أما - ٣ 
.— واللام الصلاة عليهم — الله أنبياء إلئ ذلك تعدئ بل والأم، الشعوب 
فدعاهم- والملأم الصلاة عليه - مرير بن عبئ الله نبي إليهم الله أرسل فقد 

والدلائلالمعجزات من يأنولع الله وأيده شريك، لا وحده الله وعبادة التوحيد إلن 
ودعاوالإنجيل، والتوراة والحكمة الكتاب الله وعلمه ، نبوته علن الدالة القاطعة 

هذاهاغدوه وربكم ربي اللن إن * ثأءلٍنون اللة فامموا ربكم من آية وجثكم ... ؤ ت قاتلا قومه 
ٌراطنغمه)؛(.

تعالئ:نال ٠ يستجيبوا لم لم لا، ؟ ربهم إلن وأنابوا لنبيهم استجابوا فهل 
باللهاللهأمنا أنصار نحن الحواريون فال الله إلى أنمارى من فال الكمر منهم عيي أجس لنا فؤ 

•الساهدينهرْ، *ع فاممتا الرمول واينا أنزك بنا ربماآمنا * مسلمون بأئا واشهد 

حواريوعينوهؤلاء حواريون، نبي لكل وكان أنصار، من للدعرة بد ولا 
وءهل٠الله لرسول منهم بيعة فهي رسوله، داتبيع ديته نمرة علن وءاهدوا به، آمنوا 
ه.اكاهاين فامميأمع .. ؤ.لله مهم 

ينيمن الكاثرة الكثرة أمجا عيئ. الله لنبي استجابت الي المؤمنة القلة حال هن.ْ 
.١٦الأية؛ق، -ررة )٢( . ٥٢، ٠٠الأيتان؛ النمل، محورة )١( 

.٥١•٥، الاحان؛ )ا(ّورةآلصران، .  ١٩الأية؛ )•ا(ّورةغانر، 
.٥٢■، ٥٢الأيمان: عمران، آل سورة )٥( 



ء^ء^ءء^^^ءء^^؛يءٍء؛؛؛ٍء^^جآآإه■^٠ ٠٠٥٠منمست قضايا ء^ء؛! 

•عنهم تعالئ نال — الملام عاليه — ■مئ الله نبي مع آحر شان لهم فكان إمراتل 
كونقهن إر ورافنك متوبلى إني ءسئ يا اممن فال إذ * الماكرين خير واللن اللن ومم مكنوا وؤ 

فأحكمُزجنكم إلي فم امحامة يوم إلى كمزوا إر'ق ابعوك الذين وجاعل 'فمروا ين لذ اس 
د١ ه) نخبمون ءٍه كنإ  ١٠سنكن؛؛

كما_ المرر متعدد مكرآ كان لقد ا،لكذبين؟ المهود هؤلاء مكر كان وكيف 
:التفسير. كب ذلك ذكرت 

منيه جاء لما يخضعوا ولم له، تجييوا يولم ' عيئ الله بنما كمردا فقد — ١ 
شر-مةالإنحل•

منبه الله أيده ما وأن والثعوذة يالكدب، — لام والالصلاة علمه — اتهموه — ٢ 
سحرهوإلا ما - الله بإذن والأبرص الأكمة ؤإبراء الله بإذن الموتن إحياء معجزات 

•الله عد من مؤيد صادق برسول وليس ■ ودجل 

ورموازنن، ابن أنه وزعموا عرصه، في طعنوا بل هدا، علن يقتصروا ولم - ٣ 
التشويه.من ندر نؤع وذلك • البشعة الخريمة بهذه العناهرة الصديقة مرتم أمه 

فزعمواالشام، بلاد علن يعلر يالذي الكافر الروماني الحاكم إلن به ووثرا - ٤ 
—ويفند الملك، طاعة عن ويصدهم الناس يضل ))أنه — عنهم كثير ابن يقول ما ك— 

رقابهمفي تقلدوه مما ذس غير إلن - - - وابنه الأب ويفرق؛؛ن ، يفرق-الرعاياأي 
الكذب((.من به ورموه 

عقابه،يتولوا أن الوثني الروماني الحاكم لهم سلم — والتحريض الوشاية وبهذه 
وعلنعلمه والقضاء _ الملام عليه ء عين لقتل والمكيدة المؤامرة اليهود دبر وفعلا 
•انماكرين خر والله الله لمكر ومكروا ؤ تحالن؛ قال أتباعه. 

اللهولكن ، ذللث، في ومكروا ، - وصلبه عيّن أمرأ-وهوتتل أرادوا فهؤلاء 
الكافرينمخالعلة من وطهره منهم، الله فنجاه الماكرين، خير وهو بهم مكر تعالن 
•إليه رفعه بان فاكرمه ونحى، رجس لأنهم بينهم؛ والقاء 

الذين"قمريامن ومطبرك إلي ودافنك منوفلد إي عيسى يا الله فال إذ ؤ الن: تعال ن
•٥ ٤ ت الأية عمران، آل سورة )٢( ،ه،هه. تالآيتان عمران، آل سورة ( ١ ) 



ينيمحت  ٠٠٥٠سيبية محا فظ قآ؛ه^^ءء^ءع؛ء^^^^ءءءءءعء؛ء 

اللهأرائها حكمت لذلك وكان ^٠^١،. افيانة يوم إل ممروا الذين *وى ائعوك الذين وجاعل 
القران.بشريعة حاكما يحمد. متبعا الزمان آخر ني ل وسنز تعالير، 

لهمالله ولكن نوم، كل قي الله أعداء مأكر صور ت الصور تتعدد وهكذا 
ايروملتعطنا القصص هذ0 وأن ا،لاكرين، خير وهر تعالن بهم يمكر بالرماد 
اللهنإن لسين والكيد اذكر أمالبب في شتوا مهما الله أعداء أن في ودروسا' 

المادة^ن.لعباده دائما العاتبة فتكون . بكيد يكنيهم بكر مكرهم يقابل 
مابهم وحاق إليهم مكرهم فعاد نومه، من الكفار مكر وقد إلا ض كل وما 

بكرونكانوا 

آخرهامحن وكان ، وأصحابه ه الله برسول بالكر اذج النمهذه ونختم ٤— 
رأيهمانتهئ حئن الهجرة، ليلة مكرهم - مكة ش أظهرهم بتن ه الله ورسول 
أوقتله،منها، وطرده الأرض من أونفيه عندهم، وأسره ه حبإلن ومكرهم 
القبائل،حمح فيها تشارك ، خاصة بهلريقة ولكن ، الأحير علكي الهاية ش وعزموا 

أرأوينطوك يئبمثوك كنروا الذين بمك بمكر وإد ؤ ت تعالن قال فيها. دمه يتفرق حتن 
الماكرين^٠^٢،.جم واللن ١^ وبمكز وبمكرون بمزجوك 

تلك- عنه الله رصي - طاف أبي بن علي قيان ذلك، علن نبثه الله أطلع وقد 
المشركونوبات بالغار، لحق حنن لخرج. الله. رّول فراش علن الليلة 

رصي— عباس ابن عن أحمد الإمام روئ كما * الله رسول يحبونه عليا يحرمون 
اسب.>"'،.

منالضعاف البشر مكر وأين ت ■حير والله الله وبمكر وبمكروذ ؤ نعم، 
كلوكذا يشعرون، لا وهم وكيدهم مكرهم أبعلل حيث ، العزيز القوى الله مكر 
مكرمواجهة علن يموئ الذي فمن التاريخ، مدار علن الإسلام علن ماكر وكل مكر 
الله؟

.٥ ٥ ت الأية عمران، آل صررة ( ١ ) 
،آالآية;)آأ(سورةالأماو،

نظرإستاده )ر ت تعالئ٠٠ الله رحمه - شاكر احمد الشيح وقال . ٣( ٤ ٨ منيه)١/ في أحمد رواه )٣( 
•ابزري، عثمان أجل من 



جخيمءهْءءيت منمصت قغايا ^تء 

وأم؛جمهمع مكرت الإسلام، نائح وقي - ٥ 
ب_اكدون.أ_اكار. 

.والعلماسون والقوميون الناصريون — د الحدث. ج_الأسعمار 

العفن.الفكر وأرباب الحداثيون - ه 

•ومرهم دغرمم -و 
منيفرها لا منصورة الأمة هذْ مجن طائفة تزال ولا وميبض، الإملأم وبقي 

تعالئ.الله أمر ياتي محن حالفها من ولا خذلها 
صص ه 



ببودءءيْ منسم فلأيا قبمءأ!ءءءء—^ءء^!؛تت؛ءء!ء 

،١ سءوةل اساندين مواقف 

;علئ ئاثمة فهي : دعوتهمواضحل؛رتل الأساءكانت -١ 
.^^٢، ءءرْ إله من لكم ما اللة امحدوا قوم يا ؤ الله. توحيد إلن الدعوة — أ 

اللهعند من بها جاءوا التي رمالتهم في الأنبياء هؤلاء نمديق إلئ الدعوة —ب 
٠، وأطينون^١٣وائقوه الله اعيدوا أن ؤ , وتعاليي تبارك 

والحساب.والحناء ا،لوت بعد بالبعث الإيمان ج— 

كدبرهمأممهم من كثيرأ أن إلا دعوتهم، ونماعة الرسل، صدق و»ع - ٢ 
•دحاربوهم 

لأولي•منره قممهم م كان لمد ؤ لهم، جرئ مما شيئا عليما تعالئ الله قص وند 
لقومورحمه وندى شيء م وشمل يديه بين الدي مديق ولكن ينرئ حانا كان ما الأتاب 

نزسوزلأن.
تالأنبياء دعوة فى يلاحقل محا وأول — ٣ 

تعالئقال ■' لدعوتهم والكبراء الترفن ورفقي الضعفاء اتجابة الأول؛ الوقف 
إلأاتعك نراك وما ظا بشزا إلأ نراك ما ينمه من •ممنوا الذين انملأ فقاو ؤ ; نوح وم قعن 

•كاذبتيهلْ، نظنكم فضلءبل ءتامن نرئهم' و.ا الر'أي بادي اراذك١ نم الدين 
'ؤ؛راذلناه • قوله وتأمل 
—والكبراء الملأ زعم حد علن — الضعماء هؤلاء أن I أي ه الرأي بائي حؤ • ونوله 

...نظر.ولا فكر ولا تأمل دون لكم استجابوا 

.الأرذلونوائملث لك أنومن ذلوا ؤ : نوح نمة في أخرئ سورة وفي 

.•>،الآة: )•آ(مرةعود،>ا(ا.لسة؛اآ/أ/،ا،اه. 
.١١١ت يوسف، سورة ( ٤ ) ٣• الآه• رّآ،سررهرح،

.١١١الأية!الشعراء، سورة )٦( .  I٢٧ الية هري، سورة )٥( 



اْءءيتء؛ءءقضاياضمصت 

لمن\ٌن0نفو\للذين م°مه س امتمحروا الذين الملأ فاو ؤ ت صالح الله بي نمة وفي 
إظا>سكموا الذين فال ٠ مؤمنون به أرسل بما إئا قالوا ربم نن ثرسل صالحا أن اتننمون منهم آس 

.، ١ ؤآر 'فا؛رون به بالذيىآمنتم 
طاممةيستيعما ش؛ما أنلها وجعل الأدض ش غلا ٠رءون إن ؤ • موممئ سدنا نمة وفي 

الذينعلى نمن أن ونريد * الممدين من كاذ إئة ساءهم' ومتغي أبمناءهم' يذيح نهم 
-الرادن؛؛نهلى ونجعلهم اثُ ونجعلهم الأذض م ١سم٠فوا 

يريدونوالعام بالعداة ريهم يد'ءون اثذين نمك»ع واصبر ؤ س; لمحمد الله ونال 
هواهوائع ذكرنا عن فته أنمتا من ئْاغ ولا الدنيا العياة زيته تريد عنهم عيناك تعد ولا وجهه 
ن١ر١لاافلالم؛ن أءتد'وا إئا فتكقر' قناء ومن فليؤمن نمن'--١، ربكم' من ١^، وش * درءن١ أمره وك١ن 
وساءتالشراب بض الوجوه يغوى كالمهل و،ناء يعائوا يّتغيثوا وإن سرادقها بهم أحامحل 

منننهم ١^ مس أنولأء لءئولوا بن-نض نضهم  ١٧وكذيك ؤ تع__الن: وف_ال 
الوصحوهدا أنا فأكون أسلم ت ؤيقول لم، يأن الشريف نيابئ ، ، ؤرأ٤ . ■ بيننا.
سواء.

نالهأسلم I يقال لثلأ عته فيمتغ الإسلام أراد رمما الشريف ءكان ت الزجاج نال 
.، الفضل{(ر في عليه المامة لم للميكون لئلا كفره علن فتقيم دونه، هو من 

الضعفاء.هزلأء بطرد الملأ يطالب من فكيرا ، ولهدا 

وماالله عر الأ أنري إن. مالأ عب 0إد' لا فو.م ويا ؤ قال: أنه نوح عن تعالن فقال - أ 
اشمن يم-رتي س قوم ويا >S< نجهلرن قوما أراكم لكم و ربهم ^١^١ إنهم الذينآم؛وا أنا 
.تذكرونأفلا طردهم إن 

يريدونرالعشي بالمياه ربهم يدعون الذين نطرد ولا ؤ I لمحمد.ؤ تعالئ ونال — ب 
مننتكون سندهم. ذتي'م نن عيهم ابك س-من تني/رما من سابهم عنيلثن ُا وجهه 

٤.٥، الأتان: )آ(ّررةالقمص، . ٧٦، ٧٥الأتان: )ل(سورةالآءراف، 
.٠٣الأة: )أ(مورةالأنعام، . ٢٨، ٢٧الأتان: )٣(سورةالكهف، 

١٣٠، ٢٩الأينان: هري، )٦(مورة القرانللزحاج معاني )٥( 



 Lعء؛؛،؛ ٠٠٥٠مدسن _؛

الظنمينب<لاد
يزمس دريك وئ  Q3الأنس جاءه أن  CDونولي عآس ؤ مكتوم: أم ابن ج-نمة 

CD  اتش س أث ئ -^^، ٧١صس بذًكن آو )T( نمدئ ك فأث )يزم ألأ _ ث ر تتxC(
•، ^١٢نلهى صن فأنت  CDونويخص تق< ينم جاءك س وأنا 

.بالأنياء الثهة وزعزعة الشك زؤع يحاولان اكاني؛ الوقف 
CDابلاد ؛ي تفلهم' ينززك فلا كغزرا الذين إلأ الق iي^يات نجادلن ما ؤ الئ: نمال ق
باتاطلوجادلوا تاحدرْ آمةٍيرّولهم م ومنت بندْم والأ■ءز١ب نوح قوم فجلهم كذبت' 

. ٢٣١١^ CDعقاب كان فكنمآ فأ-حذ'تهم الخن به تاو'حضوا 
الأناء:عقول ملامة نى يشككون أن يلاجظ: ما وأول أ- 

فتربمواجئ به رجل نوإلأ إن' ؤ ألهم: - اللام عليه - نوح نوم عن تعالئ تال - ١ 
وازدجرهلْدمجنوذ وف١لوا صدنا فكذًما نوح قوم ملهم. كذبت ؤ ، ، هءر٤ جث جى ب* 

إنكمأيّل الذي دّولكم إن فال ؤ ت - اللام عليه - مؤمن عن نال وفرعون - ٢ 

نذيرإلأ نو جهءإن من بماجبهم ما بمنكروا أولم ؤ محمد.: عن ال ون- ٣ 

بدعولهميريدون الهم بدءوئ وذلك الرسل: إخلاص في التشكيك محاولة - ب 
...ذلك.الأرض-أواللك_أوغير العلوفي من دنيوية ممالح إلئ الوصول 

رنحولن بننلأ فال ؤ وفرعون' — اللام عليه — مؤمن قصة في تعالئ الله تال ءأب 
.^^٨، نامرون)ق؛( فناذابحره أرمكم نن يخرجكم نقتا؛رييأن لساحرعبتم ذا

فيالكبرياء لكما وتكون عيهآباءنا وجدنا نما كنفتا أجثقا قالوا ؤ ت أحرئ آية في و* 

.١ ٠ - ١ الأيات: مى، صرر؛ )٢( .  ٠٢الأة: الاتحام، صورة )١( 
.٢٠الأة: )؛(ّررةالزمون، ه. ٤، الآيتان: )*ا(مرةغام،
.٢٧الأة: )ا-(ّورةاكعراء، . ٩ الأية: )>،(صورةالقمر، 

.٣٥، ٣٤الآ؛تان: )اا(ّررةالشعراء، .  ١٨٤الأة: )٧(,ررةالأعراف، 



هدءءيْمصيت قضايا 

•-4را، -الأم-
ضألأ سا ئ دو ىترو\س اوذس |_؟  juiؤ : هوةالعننوح_ءاو4الأم_ 

•، هرأ ^١٥ ١١٠يا آبا م ^،•١ سمن، نا نلاثكه لأنزل ١^ ثا، ونو عنكم يتمضل أن يريد ظكم 
مامحرباء لىّا ونكرن ؤ ■ موازينهم فهكذا . الدبا علن حرصهم ; ويلحظ 

الأنض...ب>ى.
ٌام نترا لمتا أرمتا ئم ؤ ت تعالير تال ت صدنهم ني والشك، الرمل تآكديب ج- 

.، ٤ كدبرهرمرلها ؛ئن جاء 

•، ب"ل ومني فحي الرمل كلب كل ؤ تعالن؛ وقال 
دعوةعن انمي ني متؤع عظيم دور لهم فكان والنافقرن، الكتاب أهل أمحا د- 

محمد.:

٢٤:؛؛ ١١الؤمون، مرر؛ )٢( .  ٧٨: ؛؛ ١١يونس، .ور؛ 
٤٤ ■ الأتأ ا الومتون صورة )٤( .  ٧٨الأية: يونس، صورء 
١٠ ٤ ت الأية ق، صررة 



^؛؛ردعويت سمسن فْايا ^^آيء^^ءءعءء^ع!ءء؛ءء!عء؛!ءء 

ا١ ل ٢. . لادعوْ اسانوين مواقف 

أيضا:الرسل أعداء ومائل ومن 

يلجأونأهدافه، وسلامة الرسل صدق في الشك في الأعداء يفشل حنن ت أولا 
والإيذاء.التهديدوالعداب أصالوب إلئ 

أمةٍضسرلهمم وهنت بمدعم والآحزاب ثرح قوم ملهم كذبت* ؤ تع—الن: ال — ق
أولإب نل شخرجئكم رض' ^مرا اثدين وذو ؤ نمالئ: وثال ، ٢، ب<ل 

'•عديدة صور علن التهديد هدا جاء ولقد ، الظانم؛ن^^٣، لنهبكن رثهم إليهم فأوحى ننا 
لملغن ؤ قومه; له فال أنه ِ اللام عاليه - نوح عن تعالن نال يالرجم: التهدمحد - أ 

قتلة.أنح القتولض من أي؛ ا؛ ٤ بال الر*جرءين س لتكرس نوح يا تته 
عنأنتا أراغب فال ؤ ت له فقال ، بهذا آزر أيوم توعده — اللام عاليه — إيراهيم بل 

ب<رْ،.٠^١ رانم*ني لأزجتك نص يم كن !ضاهيم ^١ آله؛ي 
وإناقلل مما محرا شه  ١٠شمب يا ذلوا ؤ : - اللام عله - شعتب عن تعالن وقال 

يلأحظسق ا وفسم_، بمزيزب<ل٦،  ١٦أنت؛^ومآ 1رجناك رننك ولُ'لأ ضعما فنا لراك 
•ارجم علن إجماعهم 

•أئلً ذدونى فزعون وفال ؤ : تعالن نال باكل: التهدد - ب 
الذينأناء افتلوا قالوا عدنا من بالحي جاءهم فننا ؤ ونومه: فرعون عن تعالن وقال 

ؤ<رى.ساءهم واستحيوا معه آمنوا 
أنمكملهوئ لا بما رسول جاءكم أهئلما اليهود:ؤ... عن نمالئ الله ونال 

صمفاممثم'ررقاسونلأ/

.٥ الأة: ، yU ijy(r)اى ٤ ١ ، إ/ ■T/ • الخمعة )١( 
١٦الأة: الفرا،، )،(ّور؛ .  ١٢الأية: ايرامم، )٣(^؛ 

•٩ ١ ت الأيه عري، مررة ( )٦ . ٤٦لأية!١ مرم، ٍورْ ( ٥ )
.٢٥الأية: ، yU)٨(سورة. ٢٦الأة: )'ا(ّورةغام، 

٠٨٧الآة: )ا"(مورةالترة،





ضمسةعض1ي1 

،والتشريد والقتل والإيذاء التهديد من وأصعمحابه ه محمد واجهه ما ما أ— 
تحدا نكثير 

.التعذيب تحت يعضهم ومات ، الكرام أصحابه من كثير عيب نقد - ١ 
نجيلالندوة دار مقر في وذللئ، . بقتله نرارأ أصدروا . الله ول ورّ- ٢ 

•الهجرة 

.ت،[ طالأبى شعب ]حمار الأءنتمادية الضائقة ء ٣ 

صمنتدخل لا اخرئ دول ني لدسدين التابعة إلئ بقريش الأمر وصل بل - ٤ 
الهناردةبحد امالييهم وكانتا . الحبشة إلئ لمون المهاجر حين وذللثا ؛ لهلاتها >>

خلال؛س ونومه النجاشي إلير توجهرا أن البحر إلئ الحدية 
.الثمينة والهدايا يالال أ_إءراؤهم 

بهنرقوا جديد بدين جاءوا وأنهم ، والقاصد العقيدة ال بقالمان ا،ل.اتهام - ب 
.الخ . . . الحماعة 

وص•'ألا ماكر؛ جديد أملوب إلن لحاوا الأوليان الوسيلتان دت فج_لا 
وأمهعي>، في يقولون وأنهم ، انمراسة المجاشي لدين بمغالغتهم المسلمين اتهام 
الوجوءالتعدية الخرب ولكنها انمارئ بدين تعترف، لا والوسية اِ ١ ١ عظيما نولأ 

العكر-.والأصطيادفىالاء 

ت- عنهم الله الكرام-رصي وصمه ه للرسول عديدة الأذئ من أنواع _٥ 
•بملي .وهو عليه الن إلقاء -١ 
•جق الله لرسول ومحقه معيط أبي بن عقبة - ٢ 
.الهناتمح ني له جرئ ما — ٣ 

•احد يوم له جرئ ما — ٤ 

.نماذج إلا هده وما 

اس؛ابلأن

.(٣٣٨



^٠٠٠١٠■نست فءا؛ا ؛؛؛!؛تع! 

توغيره ، JUIjالإغراء محاولة ثانأ؛ 
يردونلا أنهم لقومهم —بينوا واللام الصلاة الرسل—عليهم أن بيان سق 

ؤإغراءثومهم إغراء الرسل أعداء يحاول ما كمحرأ ولكن دعوتهم، علن مالأ ولا أجرأ 
وغرم:الرسل 

تال. - اللام عليه - موسن لمبارزة جاءوا الذين حرة اليغرى فرعون فهذا أ- 
إذاوإئكم نمم فاو ٠ نحن محا إن لأجرا لنا أتن لمرعون قالوا المخرف جاء هما ؤ ت تعالئ 

ئد'دنفو ودوا * انمكدسن ثطع لا فؤ محمد.; عن ال تعال وت- ب 
ذا'ذونهرآ،.
يعصلوتترك أنهم ت والمعنن • وغيره الكلام في والمصانعة هوالل؛ن ت والإدهان 

.ؤيتون ءتل\ن عنالث، تيرمحون هوملث، يرصا0 لا ما 

أنمحللوا أنهم ورد حيث ذلك؛ من سيء علن تدل الكافرون سورة وهذه — أ 
نأ*روأي؛'ندالل آمحر فل رؤ ت تعالن قوله ونزل • السورة فنزلت دينه من شيء عن يتنازل 

)،١

أوالمال، من القبيل، هدا من عروضا علميه عرضوا حين قريش قمة في — ب 
أوالحاْوالثرلالمالك، 

.٩ ، A الآظن: القلم، )٢(سورة . ٤ ٢ ، ٤ ١ : الآظن اكرأء، )١(سورة 
.؛ا•الآة:)-ا(مورةالز.ر،



ضصيتسايا ^^مآ؛بمءءع^^^؛ء^^ءء^ء^^^ءء!ع!؛؛!؛ 

،١ ١ - ٢ اLلاJعوة. المعاندين مواقف 

اسافقينمواقف 

منوموانفهم ومؤامراتهم وأحوالهم صفات كتابه ني الله فصل لقد - ١ 
اخكمس وتحل فهم، بكاملها تكون تكاد سور نزك حتن • ه ارمول ومن الدعوة 

لك:ذض 

لدلك.كثيرة الايات نجاءت كبير؛ وتأثيرهم عظيم، خهلرهم أن أ— 
بعضفي - النفاق فتقلص ذلك نفع وند جهادهم. من جزء فضحهم ب-أن 

يحذرؤ ت نمالئ نوله مثل في ذلك الله صرر وقد . مرعوبين أصعحوا حتن — الأوقات 
مامحرج اس إن اسنهزءوا فل ئوبهم في بما نحنهم سورة عنهم' يزل أن انمغاففوز 

ذحننونه>آ<.

وجهتن؛عر دسا منهم، الومن؛ن تحذير ج- 
•وعداوتهم ومكرهم بأتوالهم الانخدلع محن تحذيرهم ت أحدهما 
صراحة،ارسول. حدر حتن صفاتهم من بشيء التلبس محن التحدير اكالي؛ 

محاكاكان ب كن س رراربع أضاه: وقال دلأث....«لم، اكافق )لأية ال: فق
خالما'....«ل؛ا.

زكة.ظهرفي لم ولدا مآ_الفاقلأطهرإلأءندءزةالإخم. 

يطول.مما ولأصحابه عرته ولد للرسول المناشن عداوة بيان وامممماء — ٣ 
:ذلك من نماذج ذكر علي وسنقتصر 

دةذاؤ تعالن؛ نال • مصلحون أنهم دعواهم : - أبرزها من يل - صفاتهم قس - ١ 
ألولكن انممسدون ألاإئهمعم نخنمملنون)d إما الأرضيائرا في شدوا لا لهم فيل 

ا،و.٤ ١ ٤ 0/ ١; ٤ وابمعة أي ٤ ١ ٤ ه/ U/ ا-افعة Uنله، )\(تاع 
؛٥٩وملم))'آ(رواْاوخاري)*ام(، . ٦٤الأة: التوبة، )آآ(مرة 

(.٥٨)رميم )؛(روا0اوخارى)؛"ا(، 



وْءءيتمست تضايا 

يشعرون

وبين— يعميانه اعر شحرمتها معتقد زوهو الذنوب يعمل من بين فرقا هناك إن 
•حكمها في مستهتر لها وهومتحل الذنوب يعمل من 

وموالاتهمواستهزاءهم ونفاقهم كفرهم ان يزعمون حين ت الناقمون وكذلك 
بينجمع هذا إن إصلاح. هو إثما ه، وللرسول لليعرة الخفثة وحربهم للكافرين 
جريمتئن؛

وكفر.إفساد أحدعما; 

للحقانق.قلمآ - إصلاح أنه هذا_ مع - الزعم والتانة؛ 
علنالإبقاء هدفهم أن زعموا ه الله رسول مع الجهاد عن مهلوا إذا ت فمثلا 

.يقتلوالئلا المؤمنين 

تعالن:نال ت المعروف عن ؤينهرن بالمنكر يأمرون أنهم اتهم: فصوس - ٢ 

لهم.العامة الصفات من أيما وهذه 

الربيعماء في فحلوه ما مثل وذلك ت المؤمنين بين الفتة إثارة ت صفاتهم ومن — ٣ 
•والأخر أنمارى، ت أحدهما رحلان الماء علئ احتمم حين الممعللق يني قصة فى 

إإ للمهاجريزإ يا الها-مين؛ ونادئ للأنصار، يا الأنصار; فادئ مهاحري، 
قد- والمهاجرين الرسول يعني - فعلوها ند أو ت فقالوا الموقف، ايافقون فاثعل 

الأزرهي قريس—وايلأيب وجلأبتب اعدنل ما والله بلادنا في وكاترونا نافرونا 
ممن• الأول نال كما بها—إلا المومت؛ن يعيرون كانوا مكة في المشركين لأن الملأفل، 

.. الأذل. منها الأعز ليخرجن المدينة إلئ رجحنا كن والله أما ياكلك. كلبك 

بلادكم)احللتموهم ويقول: الفتنة يهم فيثير أصحابه علن أقبل نم 
غيرإلن كحولوا بأيديكم ما عنهم لوأمسكتم والله أما أموالكم. وناسمتموهم 

•المنافقين صورة في الله ففضحهم ، داركم(ل'أ، 
.٦٧الأة: التوة، سورة )٢( .  ١٢،  ١١الآظن: القرة، سورة )١( 

اين،ثام)'ا/اا'آ(.)•ا(انفلر:سرة 



ء-،؛ ٣٥٥منميبة يا فظ ^^(ءعءءءءءءع!ءءء^ءءءء^ 

الفن:بيته وآل الرسول. في والهنمن الفاحشة إشاعة صغاتهم: وس - ٤ 
منه الله رمول مرحع غي حدثت وند الإفك. حادثة ت ذلك، أمثاله ومن 
ئكمشم\ نعوه لا نكز عصه ؛الإئث جاءواالذين إن ؤ تعالئ: قوله نزل ، ، ١ ل الرسع 

ج;يلخغوابتجهلولأ
.٢^٢، إأاك سا ^١ ي بأنمهم' س١ت jJواانمزنون ظن ممشون 

محها:أخرى، أمور الفاحشة، إشاعة من انطلقت الخي الفتة هذه عن نج وقد 
فيحرى ما الصحابة بين حرى حتئ ، اللم الصمجآ وتمريق المتنة إثارة — ١ 

المئ^تد>

دابتهأبوبكر وهم إليه، الناص اقرب وني - شخمجا - الرمول في العلعن - ٢ 
بيته.وآل 

عائشة— الو•_؛j، أم — التقية الومتة كانت فإذا ، الوفي الثقة عدم غرس _ ٣ 
والمامحابياتالمؤمنات يبقية بالك فما ، هدافي وقعت ند _ عنها الله رصي 

هذايسحب ثم الومتين، ببعض فيه يهلعن حبيث ماكر أسلوب وهذا الخليلان. 
فيماالثقة عدم إلئ هذا و؛نتقل حميعا بهم الثقة فتهتز الومنتن، جميع عش الهلعن 
.إليه يدعون 

•الإفك ش والخوض الفتنة في الصحابة بعض ومع ( )١ 
•ه الرسول يدي بض والخزرج الأوس بض الصرلع )٢( 
الوحيتأخر حذن خاصة وحجرة، اصعلراب في الصحابة بعض ونؤع )٣( 

•شهرأ 

٤٧٥٠)رنم الخاري صحتح * في بطوله الحديث انظر ( ١ ) 
٠١٢، ١١)آآ(سررةالرر،الآظن: 





؛؛ييضسةردميت يضايا 

.، لمفنب<ل١ لس منكم وإد ؤ تعالن: ومال 
ساكهمولبن ءؤ ت تعالن نال ت بالوم-ين حرية والالاستهزاء ■' صماتهم وس — ٨ 

وشبس.هرأدوقو)نإواكانخوض 
إلأيجدون لا والذين الصدقات في المومي؛ن من ال«طوءتي يلمزون الدين ؤ تعالئ! ونال 

ضد،نمثزونيب^/
هداصور نحددت الحاصر العمسر وفي ، الله رصرل رمن صفتهم هده 

:س بمخرون فهم الاستهزاء 

وة.بالقومقرتها الخدود إمامة - ١ 

■وحجابها المرأة ومن - ٢ 

عموما.ا،لفلاهمالإّلأمة م-ومن 

•رسوله. وستة الله كتاب إلئ التحاكم رقص ت صفاتهم وس — ٩ 
ملكمن أنزل وما اليك أنزل بما أئهمآ»غوا يزعمون الذين إلى نر ألم ؤ I نمالئ ال ن

ضلالايضلهم أن الشيطان ويريا يه يكنزوا أن أمروا وفا الطاغوت إني يتحاكموا أن يريدون 
ب<رن.مًدا 

وماذللي بند من منهم فريق يتول نإ وأؤننا وبالرسول بالله ربمولوزآمئا ؤ تعالن: ومال 
يكنوإن ٠ مغرضون منهم فريق إذا تهم لٍخكم ورسوله الله إلى دنوا وإذا * بانمومغ؛ن أزكلث 

ورسولهعلنهم الله يحتف أن يحاثون أم ارنابوا أم مرض ئوبهم افي * مذ'ءءين إلنه انوا الحي لهم 
اطاJرنب)ْ(.نم برأو'كك 

قالوالمارئ: واليهود المثرين من اتsاءرين موالاة صفاتهم; ومن — ١ ٠ 
بمضءوس؛بمولهمأوياء بنيهم أولياء والمنارئ انهري نئخدوا لا الذيزآمنوا أيها يا ؤ تمالن: 

فيهمارنرن س-مرض ئوبهم في الذين فنرى * ااظالم؛ن النوم يهدي لا إذ؛لله منهم فإله نكم 
.دائرإ...ه<ر٦، نصتا أن نخشى يمولون 

.٦٥الأية: )آ(ّررةاكوة،  ٠٧٢الأية: )ا(.ررةاس، 
•٦.الأية: )أ(,بررةاس، . ٧٩الأة: )"ا(ّررةالترا، 
.٠٢، ٥١الأيتان: الماندة، مودة )٦( U؛_>a. الايات: )ه(ّررةالور، 



لدءءيْمنيجبت محا فظ ^!!ٍء 

كنالكتاب أض سمً كمروا الذين لإ'مانجم يملون نافموا الذين إل تر ألم ؤ ت تعالن وقال 
؛نهمينهي واللن نصرمحم ئوتلم ورن أد'ا أحد'ا فيكم نبع ولأ معكم' ننرص أحرجتم 
ا.١ ؟)(١ نكاذمن 

إلىخلوا وإذا آما قالوا آسوا الذين لموا وإذا ؤ ت هؤلاء مع حالهم واصفا تعالئ وقال 
،.^١٢نتهزتون ننن  lJنكز؛إنا ^١ ١٥شاطئهم' 

حلواإذا ولكن عنه. والدغاع عاليه بالحرص تقلماهروا باالوعن\ن التمرا إذا نعم، 
علنتر ننحن • معكم نحن ؛ نالوامشورتهم وأصحاب وأمجادهم شياطينهم إلئ 

نحنلما وتغهلية هواستهزاء إثما بالدين، وتهلماهرتا كلامنا أما وحهلهلكم. توجيهاتكم 
فعلا.ننقذه 

اياضن:فهح *ن الهدف 

حنوفة[رؤيال يخاف كان — عته الله رصي — ]عمر صفاتهم. من الخذر — ١ 
•بهم نغتر لا حتن وّاتلهم كشف -٢ 

والخوفوالحب العبادة يكون يحيث الصحيحة، العميدة غرس ٣سأهمية 
وحده.للمه والرجاء 

الرسول٢؛-؟؛؛؛ صفات عن وتتحدث الرسول، أعداء عن الحديث بعد وسمنواصل 
تعالئ_تتاءا.الله شاء _إن 

٤!ت الأة البقرة،صورة )٢( . ١١ت الأية الحشر، محورة )١( 
(.٣٦٤ادن،نى)X/ البلأ، اعلأم مر )م(انظر: 







ودممويقمنيجية قضايا 

مغكم)0لا،بموسى أحق تعن 
يوملكن قال; _ عنه الله رصي - الأشعري مومئ أيي عن لم ومالخاري روئ 
أمحم((.)رصومء ; ه الله رسول فقال عيدأ، وتتخذ>، اليهود تعظمه يوما عاشوراء 
ونويلبعيدآ، يتخذونه ، عاشوراء يوم يمرمون خيبر أهل لكن •' رواية وفي 

ء.النم ررفمومْ ; ه الله رّول فنال — الزينات أي — وشارتهم حليهم فته اءهم ن
ندمت قال — عنهما الله رصي — عاس بن الله عبد عن — أيضا — الشيخان وروئ 

فئىصالح يرم هدا قالوا؛ هذا؟ ما فمال: عاشوراء، تصوم ايهود فرأى المدية، الله. رمول 
،محكم® بموسى أحق ررأنا ه: فقال فمامه. عدوهم، س إمرابل وبمي مرمى فيه الله 

وأمريصسامهأأ،.فصامه. 

عقلتم،يوم هذا ؛ نالوا؟ تمومونه الذي اليوم هذا ما لهم فقال • رواية وفي 
فنحنشكرآ، موسئ فص—امه ونوعه، فرعون فته وغرق وقومه، مؤمن فيه الله أني، 

وأمرفصامه. منكم؛،. مموّن وأولئ أحق رافنحن الله.•' رمول فقال نصومه، 
بمياه،•

بصيامه،وأمر عاشوراء يوم الله. رسول صام حين : داود لأبي رواية وفي 
ررفإذا؛ الله رسول فقال والنصارئ، اليهود تعفلمه يوم إنه الله! رسول يا ؛ قالوا
توفيحتن المقبل العام لأن فلم التامع، اليوم صت الله— شاء القابل_إن العام لكن 

مخالفةوالعاشر الناصع لاصومى ت )المعنئ ت العلماء نال . ، ((١٣الله ول رص
•للنهود، 

بهذاتختتس لا وقفة عندنا صيامه ومثروعية — عاشوراء ثة منامفى — ووقفتنا 
المللمن وغيره الإسلام بين العقدي الصرلع قوعد من قاعدة لتقعد ممتد ؤإثما اليوم، 

والنحل.

ونصرفيه ض الله لأن ، عاشوراء يوم تصوم اليهود رأئ لما ه نوله مع وقفة 
••غكم«ل؛ا بموّى وأولى أحق »لحن معه: ومن موّن 

٢٠)البخاري رواه ( ٢ )  ؛١١٣٠)وملم ، الصحح من موصع غير رمحي (، ٠٤
)ة(ستخريجه.(. ٢٤٤٥)٣(رراْأبود١رد)



ءْءءيتهندست فغايا 

الكتابأدلت من وغيره الحدث هدا عليها يدل الش والقواعد الأصول فما 
والة؟

اللهعبادة علن تقوم واحدة، جميعا والرمل الأنبياء نجمع الض العنتدة أن أولا• 
شراتعهم.احتلمت ؤإن ، له شريك لا وحده 

إلاقوم لأي العقيدة تصح ولا منها، ومنبثقة العميدة لهده تبع نبي كل وشريعة 
خنأسامح( وما ؤ لقومه: ني كل نال ثم ومن سهم. بها حاء التي الشريعة باتباع 

الثريعةJ_ فالتلازم اشوأشنونهر١،. عاشوا ٠ عالم^ن j١رب طئ إلأ أجري إن أجر 
.- واللام الصلاة عليهم - الرل جمح يه حاء والعقيرة 

بينهمنمرق أن دون جميعا بهم نومن ونحن بينهم، فيما الأنياء أخوة ت ثانيا 
بيننمزق لا ورسله وكتبه وملائكته بالله وانمومنونكلآس ربه من إنه أنزل بما الرسول 

الرملينز فزق فمن اسينه<رى. واتلي ربما صرانك وأطنا ممنا وقالوا رمله من أحد 
ورمالهالله بين يفزلوا أن ويريدون ورسله بالله يكمدون الدين إن ؤ ت تعالئ نال كمر، فمد 

الك١رونمز او°كالث سلا)تْأ( ذس بجن يتخذوا أن يغضِويريدون بمغْموضن ئو'ُن ريمولون 
كلثأر نهز أحد بجن فرقوا ولز ورسبه بالك والذبنآم؛وا رتْآ( مهينا عذابا للكا؛رين وأثلنا حما 

.^^٣، رحما)HG غفورا الله وكان يؤبه»اأجورهم سوف 
تواحدة الأنبياء مدرسة تكون كيف الله.أ رسول علمنا ولقد 

رسولتال ت تال — عته الله رمحي — سعيد أبي عن صحيحه في البخاري روئ — ١ 
•رب إي نعم ت فيقول يئغّتا؟ هل تحالن؛ الله فيقول وأمته، نرح رايجيء ت ه الله 

يشهدمن لنوح فيقول • نبي محاحاءنامن لا، ت فيقولون ت بلغكم هل ت لأمته فيقول 
وكدلليؤ ت ذكره حل نوله وهو باغ، أنه نشهد وأمته، هؤ محمد فيقول لك؟ 

ها)؛((ر)ه(شهٍنا عتكز التسول ويكون الناس عنى '؛-٠^١،  ١٠٢لتكووسطا أمه ٢^١كز 
وأدئالرمحالة، بي أنه نوحا الرسل لأول يشهدون وأمته، نبي آخر ٠ تاملوا 

الأمانة.

. ٢٨٠الأة: القرة، )٢(سررة . ١ ١ • ، ١ • ٩ الآ؛ثان: ، النعراء )١(سورة 
.١  ٤٣الأة; القرة، )٤(سورة . ١  ٥٢- ١ ٥ • الايات; ، النماء سورة )٣( 

(٥٨، rY/r_)غير،وضع. وفي (، ٣٣٣٩^)حديث، )ه(الخاري_محاب،الأنياء، 



^دءءي٠ضست فْايا 

اللهرصي ماص ابن نس • به رموا مما محيبرنهم عنهم يدابع ه كان يند - ٢ 
وصورةإبراهيم صورة فيه فوحد - الكعبة أي - البت الّكا. لحل • نال عنهما 

ابراهيم،مررهذا صورة، ف ستأ تدخل لا اللائكل أن ميعوا فمد عم )راما ه; فقال مرتم 
فماله؛سمم؟«لا،.

ليسI ننالوا . ااأها٠م٠ I تال الناس؟ أكرم من ت ه الله رٌرل نل ولما - ٣ 
عنليي : مالواالك». خلل اين الك ض ابن الله نص شمٌف قال: نالك، هدا عن 
الإسلامفي خيارهم ا-باهلية في خيارهم تسألون؟ الهرب *فهن،عاين ت نال نالك، هذا 

فةهوا«أآآ؛.؛ذا 

عليه- إبرامم ض ينفخ كان لأنه ، بقتل أمر هل الني إن بل - ٤ 
*يألقمح، لما إبرامم أن ت ماجه وابن أحمد روئ وند النار. ني ألقي حئن - اللام 

تفحس،كانت فإنها إلأالوزغ، ت، أطفأت إلا دابة الأرض قمح، يكن لم ، النار 
فأصالميهمتالها«)؛(.

كانلأنه العالة؟ هي ااوزغ_ون تل الثرعي_مثروءية ا-ئكم هذا واكوا قفوا 
وصدقالله؟ أنبياء يبن نحمع التي هده آصرة أي — اللام عليه — إبراهيم علن ينفخ 

•محكم® بموسى أحق، "نحن ت ليهود تال حن الله. رسول 

ذرأبي فعن الاقصن، والجد الحرام الجد بئن الله. رسول ويربمل - ٥ 
نال؛أول؟ لارصي ١ في وصع جد مأي ا الله رسول يا نالت، I نال عنه الله رضي 

كانكم قالت: ، الأقمى® جد #المقال: أي؟ ثم قلت: نال: اخرام«، #المجد 
زه*)هأالممل فإن فمله بمد الملأة أدركك أييا »دم منة(. #أربمون قال: بينهما؟ 

لمسجدنحيبي هر إثما القدس، لبيت — اللام عليه — سليمان فبناء هذا، وعلئ 
كباءإ؛را٠يم_ءليهاللأم_ضة١٦/نيقبله، 

وهو— واللام الصلاة عليه — يوسف ، مواقفس عفليما موقفا ويتيح — ٦ 

لا(الخارى)اه"أ"ا_'اْ"ا'ا(.

(.٣٣٥٩)م(المظريرتم)(. ٣٣٨٢^)وانئلر; (، ٣٣٠٣ل٢(الخارىرتم)
عنه.ومكت، اولن، سلفيه (،ءJ. ٣٩٥/٦القح)م حجر ابن أورده ، ٤١

اكح>آ-/خ•،(.والخلأف،يهفي: ذلك )آ(انفلرتحقيق (. ٣٣٦lل٥(رواْاJخارى>





^٢٥٠٠منصيق قضايا 

—اللام عليه — ليوسف الله مكن حيث ، الايات آخر إلن . . . ، ١ ؤار امين مكين لديغا 
.نمته بقية من معلوم هو كما 

امتدحهلقد ؟ — لام العليه — يوسف موقف هؤ محمد تبينا امتدح فكيف 
الصلاةعليه الله عبد بن محمد تبينا بلغه الذي التواضع مبلغ علن يدل يامحلوب 
.واللام 

لكنإلى يأوي كان لمد ٧ الله رريرحم ت الخاري- عنه روئ كما ه- نال لقد 
•اكاءي*لآ، لأجت يرمق لث ما طول الجن م لشن ولو قديد، 

ولماالجن من الخروج في الإجابة لاسرعت )أي ; - الله حجر-رحمه ابن نال 
قاله.ؤؤإئما بالخروج، يبادر لم حيث، الصبر بثية فوصفه البراءة، طلبت، قدمجت، 

تواضعآ(ل'آ،.
حديث،ت قمته ، فكثير _، واللام الصلاة عليه — موّن عن حديثه أما — ٧ 

.منكم،ا ممومن أحق رانحن ت عاشوراء صيام 

نالحليه. في يعيتإ اتهموْ حين له إسرائيل بني إيذاء عن حديثه ت ذللمثا ومن 
منآذاه من وآذاه م؛ه، امتعان قيء جلده من يرى لا ميرا حا رجلا كان موسى ®إن و.: 

.، البخ1ريل٤ في كما له الله وترتة الحديث، بقية وذكر ٠ • • ّرايل• إض 
بهاأريد ما مة لقهذه إن رجل: تال ما نالأيام من يوم ني ه النم، م نولما 

هذابقول الله.ؤ رمحول — عنهما الله رصي — عمر بن الله عبد أجبر فلما الله، وجه 
قدموّى، الله رريرحم •' نال ثم وجهه، في الغض، رايته حنتن فغضب، ت قال القائل، 

شر«رْ،.هذا من باكثر أرذي 

قالهاكبرئ لكلمة وأنها ، الله رسول ممها مة نعلك؛، مناص، من، اعتتراصى 
إخوانهويتذكر يتصبر — واللام الصلاة عليه _ ولكنه البشير الهادي في ؤلعنآ هذا 

منالخرم أوُلوا مر كما فاصير ؤ له: يقول والله مجرمن. ومنهم المرسلتي، من الصابرين 

)آ(رواْالخارى):أ'\*ا-آ(و)ما\ِ-أآ(.. ٥٤الأيت: )ا(سورةيومنح، 
)أ(رواْاوخاري)،-أ*ا(.ارن. سن . ط ، ٤(  ١٣القح)ا■/ )٣( 

)ْ(رواْالخارمحا)ء*؛م(.



ودمويتسدسث فغايا 

>-لهراد
فيوأحكامها، وحدودها الإسلام شريعة علئ معترض من الأيام هذه في وكم 

منوغيرها . .المسالمة. للمرآة الحجاب تثريع وفي الخمر، وثرب والربا الزنا نحرتم 
•الحياة نواحي جمع تشمل الض الإسلام أحكام 

الحميةوجه علير كان إذا عليه تفضيله ويمغ محومن، أحيه عن الّما. 
الفضول.وانتقاص والعصبية 

المسلمينمن رحل استب ت تال - عنه الله رصي - هريرة أبي عن المخاري روئ 
تمفي - العالمن علن محمدأ. اصهلفئ والذي : اللم فقال اليهود، من ورحل 

ذاكعند المسالم فرع ٠ العالمن علن مومئ اصهلفي والذي ت اليهودي فقال — به م يق
وأمرأمر0 من كان الذي فاخبر0 . الني إلئ اليهودي فذهب ، اليهودي فلملم يدْ 

؛إذانحى، س أول فأكون بمعقون الناس فإن هومى، على تختروم رالأ فقال: ■ الملم 
امتغىثمن أوكان تلي، فأفاق صتس فمن أكان أدري فلا انمرش، بجاب باطس هومى 

الك(ا>أ/

كرههشيتآ بها أععلئ سلعته يحرض يهودي ييتما ت _ أيضا س للبخاري رواية وفي، 
نلعلممفقام الأمار من رحل معه فالبشر، ء-لي؛ موص اصهلض والذي لا فقال؛ 

أظهرنا؟ض و. والني، الثر علئ، اصهلض،موص والذي تمول وقال: وجهه، 
فقال:وجهي؟ لطم فلأن بال فما ، وعهداذمة له إن القاسم! أيا فقال: إليه فذهب 

®لاقال: نم وجهه، في روي حتيل الني. فغضإ . فذكر0 ، وجهه؟* لطمت »لم 
هنإلا الأرض في وم، الموات، في س تمص الصور في يمخ فإلع الك، مح،أوياء تسلوا 

أدريفلا يانمرش، أخمد مرسى فإذا بمث، س أول فأكون أخرك، ف—ه يغخ ثم الله' شاء 
■ةألي*لم بمث، أم اكلور يوم يمعفته أحوب، 

كلمم، نر،ٍنانم ض بنضهم فظا التّنل تلك ؤ ; يتفاضلون الأنبياء أن ولاس 
اذودفعشنحدرجاب>ل<.

.( ٣٤• البخاري)٨ )٢(دوام . ٣ْ الأية; الأحناف، سررة )١( 
.٢٥٣الأة;اكرة، سررة )٤( (. ٣٤١٤)البخاري رواء )٣( 









لتودعي منيبية فعاما 

يكونوكيف والمهود مأمحماو امة بان المرق نيان الش الايات هده واسمعوا 
عنوتهون و\ذزنق تأرون للغاس أخرجت أنت خير كنتم ؤ تعالئ! نال بينهم. المرلع 

<T\Dالماممون وأكفرهم انمومحرن نهم ئهم ا حم نكان الكتاب أنل ولوآمن باش ورمنون انمنكر 
١٠٠أين الذ'لث عيهم ضربت' )1إأ( ينصرون ثم!١ الأدباد يولوكم بماتلوكم ورن أذى يضروكمإلأ لن 

ذلك؛ائهمانمكتذ علمهم وضربت اش من نضب وباءوا الناس من وخل اش نن خل إلأ لقفوا 
.، ١ ^١ ( TTT)نتدون وكانوا عصوا بما ذلك حى بغر الأنياء ويئلون اش يكمرون؛ايات كانوا 

وتنهنباييروف تامر ض للناص وحيريتها ، ها نففي الأمة هذْ فخيرية - ١ 
•بالله ونومن المتم عن 

أحرجتأنة حنر وكئتم نال: - عنه الله رصي - هريرة أبي عن اليخنارى روئ ومد 
ضيدخلوا حتى أمحامم ض سلاسل م بهم للناس"اترن الناس راختر ال: فلدئاسه 

الإسلأم*>آ/

الحنةيدخلون قوم ْن الله ررعجب I يلفظ ا رفوعمالبخاري ورواه 
سيلفي المجاهدون الومنون أسرهم كفار نوم هؤلاء ت العلماء قال . ، لأّلاار بال

فيه؟لن.فدخلوا الإّلأم صحة فعرفوا الاه، 
ومن- وفلاح حير إلن فهم - ملمة وهم - منهم آمن فمن - الكتاب أهل أما - ٢ 

المؤمنونيقابلهم حئن الهزيمة علميهم الله كتب فقد الأكثرون، وهم منهم ق ف
منوحل الله من خل إلا ئقفوا  ١٠أين الدله غلتهم ؛ؤْنريت ت عنهم تعالن قال • الصادقون 

محنوعهد الله من بعهد أي ت وغيره عنهما- الله رصي تماس ابن نال • اسه اا-ئ
^؛١١يأمنون فلا كانوا أينما والمثنار الذلة الله ألزمهم ررأي ت كثير ابن قال ■ الناس 
ؤإلزامحهمعليهم الحزية وصرب الذمة عقد وهو الله، من بذمة ت أي ^٠ ٠٧١من بخل 

والمعاهدالمهادن في كما لهم مهم أمان ت أي ، الئاس4 قءنن ■ الملمة أحكام 
العلماء.قولي أحد علن بد وكدا ولوامرأة السلمان س واحد أمنه إذا والأمير 

.١١٦'\\.الآيات; )ا(.ررةآلءمران،
•■؟(.الخارى)•؛■)م(رراْ (. ٤٥٠٧البخاري)روي )٢( 

اطم.أرجحهاوالله ،اذكرته ومهامالأ:مئ، ّالمةالأين، ط. اكح)آ/هلا(، )ل(انذلر: 



؛؛؛؛:ياْءءيت ثغاياسست 

،و،ستحسمن4 وهم الله من يغضا نالتزموا ألزموا ت أي ، ه الله من يفب ؤدباءوا 
كانوابائهم ت تال ولهذا وشرعا، قدرآ ألزموها ت أي السكيذه، عيهم ؤوءنر؛ت 

والبغيالكبر ذلك علن حمالهم ؤإنما أي; ، ۶ بمنر الأنبتاء ونثنون الله ^ يكمنون 
.، ١ الأخرا«ل بذلة متصلا أبدأ، والكنه والصغار الذلة ذلك فأعقبهم والخد، 

الأرضني وفشننامم ؤ ت تعالئ نال نفرنهم، الله ابتلاهم اليهود، ولحبن، 
أمما...لأي.
مبللا الوي الإسلام دين بل-يننا يتعلق ما منها سواء أبدأ، تتغير لا ثابتة فالحقاتق 

حصوصآ.عمومآواليهود الكتائب، أهل بطاتع يتعلق( أومحا صواْ، أحد من الله 
اللهأنبياء محن وغيرهم وعبن وداود ويمان ممرسئ أحمح( اللمأن خم0 

تعالئ.

اللهشؤع عالن واعترانحاتهم الخهليرة، انحرافاتهم برزت( ند اليهود أن تانهال 
وتحريفأسيانهم موت بحد بهم فكيفا فلهرانيهم، وأسياوهم؛ع( حتن وأمره، تعالن 

عليهم;النزلة الله لكتبح ورهبانهم أحبارهم 
الهلاغيةفرعون من إسرائيل وبتي الله محاه أن يعل. ممومئ صنعوا ماذا انفلروا — ١ 
منطلبوا لقد عليه، ممرون يبس إلن البحر تحويل وهي باهرة عفليمة ممعجزة وذللثا 
ولكنآلهة. لهؤلاء كما آلهة لهم يجعل أن - الأوثان يمدون توما رأوا حنت( - موّن 
فلماّ كفوا الثرلث، وحثلر التوحيد عقيدة لهم وبين نصحهم الذي مؤمن لوحود 

صنعهالذي العجل عبدوا ما مرعاي( الطور، حيل عند ربه لتاحاة موّن عنهم غابا 
لهمالماميأ!أ

اللهنرئ حمح( لك نومن( لن( ت الأيام من( يرمحا له فقالوا مجومن علن وتعتتوا - ٢ 
العناعة.إلن ورجعوا موتهم بعد من الله بعثهم نم الصاعقة، فاحن.تهم ■ جهرة 

—واحل- طعام علن نمبر لن لمؤمن قالوا فقد مال وعبادة شهوة أهل ولأنهم — ٣ 
سبتاالسيوم ملث، الصيد عليهم حرم ولما - لوئ والالمن العلعام أعفلم وهومن 

الأس.تمرعدْ محي ( ١٣٩ الاله_)\/ اينهم_رحمه تمر انئلر: )١( 
. ١٦٨الآة: )آ(مرةالأماف،



سمسمفغابا ؛ء^؛تي 

احتالواالشحوم، •ءالسهم الله حرم ولما راد عنهم الله نمنه بما ذلك عني، احتالوا 
.وأكلوا وباعوه فأذابوه 

وامممللعواتقدموا فلما ، لفتحها المقدسة الارصى إنى مومئ بهم وسار ~ ٤ 
الخبارين،من مكانها أن إلا وعلا، لبنا تدر المقدسة الأرض إن ت ئالوا أحوالها 
أنتفاذمم، بها داموا لما أيدا ئدحلها لن ائا *رمى يا ٠ . ٠ ؤ قالوا بل ، الخهاد عن فنكصوا 

كانواإنهم فيل؛ منة، أررعان بالتيه الله فابتلاهم . قاعدون ماما إئا فقاتلا وريك 
وحدواانتبهوا فإذا إليها، يأوون مدينة عن يبحثون أوأكنر وليلة يوما يسيرون 
الأول.مكانهم في أنفهم 

;- اللام علميه - مؤمن بعد - الخهلترة انحرافاتهم واستمرت ذاتثا: 
بمارمول جاءمم كلما ... ؤ ت عّهم تٌانى قال ■ انبثالهم س عددآكثترأ فقتلوا ( ١ ) 

٤ّ، فربماكدبواوفرمايتلونأشهم لاتهوئ 
نمإليه. ورفعه الله غئاه الذي ، — اللام عليه — عين ت قتله حاولوا من وأحر 

١م-هم وسلمه الله نحاه الذي ت محمد 

الذي)بولس( به قام مما وذلك ة، النصرانيوالديانة اليهودية دين وحرفوا ، ٢ ر 
،والشرك التثليث إلئ وتحويلها النصرانية ة الديانتحريف في الأكبر الدور له كان 

فلما— اللام علميه — سئ عيأعد.اء ألد مجن وكان الفرسن، من يهودي هدا وريولؤ،( 
سيحية،المالديانة يدعوإض بأن إليه أوحئ عين أن والعن النصرانية في لحل رفع 

الرملأحد وصار إلهاما، المسيحية التعاليم يتلقن أنه وزعم إليها الدعوْ ض، ونشْل 
معلما)بولس( وصار • النمارئ اعتقاد في القدس روح علميهم نزل الذين ثعغ، ال

٠المحارئ عند المعروفة الأناجيل صاحي ولوقا لمرتم، 
م"م■بالنم زذنابهم الست ض بمئين )ذ ١^ ■ءاضر٥ اش؛١^ ام'ية غن وا-ثلهم' ؤ : نمالئ^ نوله )ا(تي 

سلونلم ننهم أنه ^، ١٠( ٢٦٢)ينثرن كاثرا بما ننلوعم كدس نامهم لا برن لا ويرم شرنا ستهم 
،١٦٣]الأعراف:ه  CUDبمرن رلنلمهم ربكم إلى لملمذرْ فالرا نددا غيابا لمعذبهم أو لمهلكنم الك فولمآ 

وآم(، ١٥٧١وملم) الصحح، من مرصع غير وفي (، ٢٢٣٦)البخاري رواء صحح حديث )٢( 
.عنهما الله رصي الله عبد بن جابر حديث من وغيرهم ( ١٢ ٩٧)والترمذي ، ٣( ٤ )٦٨ داود 
.٧٠الأية: الماتدة، )أ(صررة . ٢٤الأية: اناتدة، )م(سورة 



ء؛ءتلْءءيت ضدسْ فغايا ^جقجه^^عءءءعءءءءءء^!؛ء^ءء^ 

اللام.عستى_ءاوه بها حاء التي واللة الديانة اليهودي هذا قالب وهث5دا 
بهحاء وما — اللام عليه _ ممومئ اليهود تعلق من رأيت ما أعجب ومن رابعا■ 

Iأمران 

عاليأي - علن اصطفاهم الله أن عنهم الله أحبر مما تعلقهم الأول؛ الأم 
كتبالله أن مع ٠ المختار الله شعب أنهم به يزعمون ما عندهم نشا حتن — زمانهم 
القيامة.يوم الئ العياب ومحوم والصغار الذلة عليهم 

علنالاعتداء وجواز جنهم لمي عنصريتهم علن احتجاجهم اكاض: الأمر 
الذيالإمرايلي يه استنصر حثن الفرعوني المصري وكز حينما مرسن بمصة غيرهم 

٠علميه قفن مومحن وكزه فلم.ا ٠ معه يختصم كان 
علمنالفرعوني أذئ يدفع أن أراد وإو_ا الرجل، فل يقصد يكن لم ومؤمن 

مؤمنرآه فلما . قتله إلن أدت القربة هده ولكن الاذئ عن تكفه بقرية الإسرائيلي 
نعل،مما الله يستغفر أحد ثم ا. بار١ شن عدومضل إئه اكٍْلان عمل من عذا فال ؤ قتيلا. 

النوة.قبل كان ذلك وكل الله فغفر 

غيرمن ومواقفهم ْلميمتهم من هومعروف ما علن بهذا اليهود يحتج فكيف 
منهم.هذا تغرب يلا ولكن اليهود؟ 

الالذي ويقينهم علمهم مع . الله عبد بن محمد من اليهود موس خامسا! 
.معروفة طويلة أحرئ قمة وتلك ئى، أنه فيه شك 

تاليهود غير علن أيضا نطبقها محكم*لآ،، ممومى أحق ®نحن : القاعدة هذه 
ورسولهالله عبد فهر منكم بعين أحق نحن فقول: المصارئ علن نعلمها - ١ 

زعمأومن الله دون من عبده ممن الله إلن وبرأ منه. وروح مركر إلن ألقاها وكلمته 
٠ؤلبمسإشوكانستيانحاهل٣/أنهةتلوٍنلت: 

فيهويفعلون عاشوراء برم في اليهود مع يلتقون الذين الرافضة علن ونطقها - ٢ 
٠الييت وآل الخس؛ن علن نوحا ضالون ما 

٠ا ا منكم! الهلمن البيت آل وبقية والحسن بالحس أولن نحن نقول' لحن 

تخريجه.سبق صحيح حديث )٢( . ١٥الأية;القصص، صررة )١( 
. ١٥٨الآ؛ة: )"آ(مورةان،،



^^ءءع؛ءء^ء^^ءء)ثآقآبمبم^دءءيت مسة ض فغايا —^— 

فريظدر١(ض ويهود الرسول 

علنواجب ، الأمور جمح ني وهديه الله رمول سرة ونراءة مدارسة 
•ومواممهم حياتهم في السترة وتلك الهدى ذلك بنور بتنتروا حنن لمتن؛ الم

الكتابفي مغصلأ كله جاء ، والمهود واان١ممين المثرين مع ه الني وهدى 
Iالطوائف هده مع أمده علن قائم الثوم المسلمتن وصرلع ٠ والميرة والمنة 

•وغيرها ورومحيا الهند ني والملاحية المنركن ع م— 

•وغيرها والوسنة غلمْلين غي والمارئ اليهود مع و— 
الإسلامية.الجمعان داخل الناشز مع و— 

الدروسعددآمن خصص وسن ، اليهود مع الرمول. هدى مع اليوم ووقفتنا 
قريظة.بني يهود من ه موقفه وهو ألا منهم، طائفة مع أو معهم فقط واحد لموقف 
النبوية؟المدينة تكن كانت التي الهناتفة هده يهود صغ فماذا ؛و 

ه؟الثنثر الهادى بهم فعله الدى وما ءي 
ذلك؟بين وأحداث أحداث من كان ماذا وه 

الملامعلن للمنهافتين نقدمها المبوية يرة المن ومواقف دروس هذه 
*اليوم ليهود سلام والاست

نوىالمدينة فى عحابه وأصه الرسول علن فيها نحزب التي الأحزاب غزوة في 
الكفركلها:

•وثاواتها بحقدها قربس  ٠٠

•ومطامعهم بشركهم وغيرهم غطفان س العرب ونائل  ٠٠
وتثبيطهم.مموامراتهم - الإسلامي المم< داخل — والمنافقون ٠■؛^ 

م.١٤١٥/٧/٢٨ا-بم٠ع^ا



تييله٠ءي٠ ميبية سامحا ^^آه؛ء؛؛ع^ء^^ء^^ء^؛ءءع!؛ءءءء 

المدينةداخل الونت ذلك إلئ ال-انين - قريظة بني يهود - اليهود ت وأخيرا  ٠٠
الأحزابجحافل بضة إلن وانضموا ه الله رمحول وبتن بينهم العهود نقضوا حيث 

النزاة.

العامةوص ، تعالن الله ذكر ثديدآكما زلزالا وزلزلوا الملمون امتحن وند 
ولدؤ خامحن، بلائهم إل فرجعوا الأحزاب، يهرم الله نمرهم ■حيث ، لهم كانت 

.فواءز؛ز'اؤ<أا، الله وكان المحتال انمو'»د؛ن ١^ يالوآحراوممى لم كمروابمظهم الد!ن الله 
ينتظرونلكلفثران، حصونهم إلن رجعوا نفد - قريظة بني يهود - اليهود أما 

الحساب.

علنالزحف نبل الراحة من نطا جيشه يعْلي أن رأئ ففد ه الرسول وأما 
بأنالله عند من ، ماء المن جاءت المريحة الأوامر ولكن • العهود ناما الخاتنغا 

العقابلإنزال اليهود؛ حصون علن الزحف إلن السلاح جندْ يضع أن قبل الع ي
٠يتحقونه الذي 

،عندها كان ه الله رمحول آن - عنها الله رضي — عانثة عن البيهقي روئ 
فإذاأثره، في ونمت ه الله رصرل فقام البيت، في وتحن رجل علينا فسلم ت قالت 
•فرجعت ت نالت • يكلمه الفرس ٠ننمة علن متكئ والني. فرس علن رجل 
•ممسهسع؟اا رابمن ت نال تكلمه؟ الذي الرجل ذلك س ؛ نلت النبي.و دخل فلما 

كمرلأمنيأناص!رض؛ربملة«لآ/قال: بدحيةالكلبي. قلت: 
إلنراجعا الخندق س انصرف الله. رمحول أصح لما قال؛ إسحاق ابن وروئ 

اللهرسول جبريل أتن الظهيرة كانت فلما السلاح، وضعوا قد والمسلمون المدينة 
أوت فقال ديباج س فهليفة عليها رحاله، عليها بغلة علن امحتبرق س بعمامة معتجرأ 

الملأتكةوضعث، ما جبريل؛ فمال ءلمم*. ; قال الله؟ رمحول يا السلاح وضعت( قد 
بنيإلن يالير يأمرك الله إن القوم، طي—، ص إلا الأن رجعت، وما بعد، السلاح 

ةريظة«>م.

.٢٥الأية!الأحزاب، صورة ، ١ ل 
الخدتوهوتن انمري صد بن الله مد إصنادْ وفي ٨( / ٤ ) التهقي رواء  ٢٢)

(.٢٣٣ثام)-ا/لأبن الهرة، السمر؛ انظر: )٣( 



ودعويننمنيجية قخء1يا 

الأمرالحيس_ح_سب فى بلال فادن ، سريعأ أمرْ هؤ الرسول وأصدر 
.، أر؛فلة«أ١ ض م إلا انمر يمل؛أن فلا طعأ ما،عأ كان ; ِ الموي 

إلئالخيش مقدمة في اللواء عنه— الله ؤنالب—رصي أبي بن علي ومار 
،يهود يحمون آحاطت حتئ الله.ؤ رمول بقيادة الكتائب وتتابعت، . نريفلة بتي 

;رمحان وسا م؛كان. كل من وءلتءتها 
الحق،دين الإملأم أن يعلمون — الأن هم كما — كانوا اليهود أن الأولى؛ الوفمة 

مغبةمن قومه حذر رجل نرظة بمي يهود قي كان ولقد صادق. نبي الرسول وأن 
بنلهثي استجابوا ؤإئما له يسشجيبوا لم يهود ولكن ه. الله رسول مع المهود نقص 

العهد.فنقضوا أخهلب 

اجتمعوافلما ، ئريفلة بثي زعماء وجمع اليهودي جاء ، الأحزاب، هزمت، فلما 
منبه نصحهم مما وذكرهم للمسلمن وخيانتهم العهود نقضهم علئ وبخهم I حوله 
إخوانتا_يتياكير_دار رأيت، غبرأ، رأيت، لقد ، قريفلة بني يا : لهم نال تم قبل. 

غيرهممملكها ند أموالهم تركوا والرأي، والشرف، والخلمت، العز ذللت، بعد حالية 
خروجذل•وحرجوا 

وللهفهل نوم علن - ه الله رسول بمي - همذا سلهل ما والتوارة لا • لهم نال تم 
أحديخرج فلم ونخوة وسلاح عدة أهل وكانوا قينقاع ببي ألغ وند • حاجة بهم 

■يثرب من إجلائهم علكته نركهم فتهم فكلم ساهم حكته رأسه منهم 
الإسلام؛في الدخول إلن قومه — سعدى عمروبن مه وام. الرجل هدا دعا يم 
نتيعوتعالوا فأمحليعوني ما رأيتم قد نرم يا لهم; وقال الحق، ؤيتبعوا دماءهم ليحقنوا 

علنأنزلتا التي والتوراة ت له ونال أسد بن كب زعيمهم علئ أقبل ثم محمدأ، 
فيالدخول —بمي الدنيا في والشرف، للعز إنه سيناء طور يوم لام العليه موّن 

الإسلام-.
تنلهرالنوى الخيش يطلاع إذا نومه يكلم سحيئ وابن نائم الأجتماع وبينما 

٠لكم تلت الدي هدا فقال؛ زاحفة عاليهم 

لأبنالٍرةالغوية، 



■MMويعويق منسق قضايا 

فيالدخول وأبوا الخالية النصيحة هده — عادتهم هي كما — ريهود( رففس وقد 
الأنه يا-بمزية-ْع الإنرار عليهم عرض ثم • وصدق حق أنه علمهم ْع الإّلأم 

حرجوقد . ذلك ورفقوا روومهم يهود فركب لا؟ أم الله رمول شلها هل يدرى 
•ذهب أين إلئ ولايدري وذهب دمه المسلمون وحمن الحصن من سعدئ ابن 

كمالحربه، القوئ جمح يجندون نجعلهم التي هي بالإسلام اليهود معرفة إن 
•الأحزاب حزبوا حنن ئل فحلوا 

جنسرأيا وحنن ماثرة - اليهودي — سعدئ ابن ْع قمتهم بحد اكايات الونلهت 
—عنه الله رصي _ ؤنالب أيي ين علي المقدمة في اللواء ويحمل ، أقبل قل الملثن 

حيثودناءة، حبث من تختزته ما يبعض والحقد الشر علئ المجبولة نفوسهم فاصت 
ونانهالله. رسول في والقذف والشتم المب هؤ الله رسول عم ابن ممحوا 
يوردأن والمورحض المر أصحاب من أحد يجرؤ لم أنه حد إلن الطاهرات الطيبات 

أأ أ وحثته ودنائته لبثاعته نمه 

٠وبينكم بيننا اليف ٠ لهم فال عليا أن إلا ، دلك علئ اللمون يجبهم ولم 
هنففي يمع أن الله رسول علن علي أشفق ذلك بعد الله رسول أقبل ولما 
يقربأن قبل إليه أتن أن بحد — عنه الله رصي — 'هملي فقال * القب^ الب ذلك ائه ون

النيئفقال . الأحايث هؤلاء من تدنو أن ا الله رسول يا عليك لا ت حصونهم— من 
لمرأر؛ي ررلر ت فقال الله. رسول يا نعم ت قال أذى؟،ا ه؛هم سممت العلك ر ;

.شتا(اذلك س يقولوا 

دنامنحتن اصحابه، من جمع ومعه ، يهود نحوحصون تقدمه واصل ثم 
فلماهادتهم من نفرآ نادئ ثم ، كلامه ؤيمعون كلامهم يسمع بحيث حصونهم 

العذليمالخلق صاحب الرحيم، الرووف وهوالنبي قال ما واسمحوا — لهم قال فلهروا 
بكموأنزل الله أمحزاكم مل ااءل1ءوت، ومدة المردة إخوان أإا لهم.: ال ققد ل- 

الأنذال.يهولأء تليق أقوال ثم وأنعالرحال، جرار، حيثي نعم. شته؟«لا،. 
تفيضقليل قبل كانوا إنهم حيث المتقلبة، العجيبة يهود طبيعة برزت ا وهن

(.٢٣٤هشام)م/ لأبن الشوية لترة ا ١



حججه■لدءءيْ منمسق فغايا ء؛؛!؛؛؛ء 

الحقرأوا لما يهم إذا ثم للعهود، وغدرآونكثا وتطاولا فاهة موالمتهم: نلوبهم 
نقدوالخيانة، الغدر من ارتكبوه ما علن معاقبتهم علن والتمميم والقوة والمدق 

كديايحلفون وانْللقوا اءه نوثتموا متموه يكونوا أن فأنكروا أيديهم، قي أممهل 
وجميلالكلام لن الله. رسول يسمعون أحدوا نم ذلك، محن بشيء فاهوا ما أنهم 

وقالواخيانتهم، عفوية تخفيف في اهم ميسمالأسلوب هذا أن منهم ظنآ له، الإطراء 
.، ١ حهولأااأ كنت ما القاسم أيا يا ت ه الله لرسول 

ويتوعدونويهددون ثون ؤييشتمون كانوا قلل قل المهود؛ هم وهؤلاء 
والخيشالقائد رأوا والأن-حن البشير. الهائي في الألفاخل باقيع ويتفوهون 
منيه ممتاز تما الرسول القائد يذكرون والخديعة الكر أسلوب إلئ لحاوا — الإسلامي 

الدحعبارات خضم في هؤلاء وسن ، وتناء مدح كلها عبارات في والصفح الحلم 
ويينييننا عهد ءلأ ت الأحزاب غزوة أثناء ه الله رسول لمندوب قالوا الذين هم أنهم 

.أإ أ عقد،ا ولا محمد 

و1له الله لرسول القنع والثم الب من دقائق قز قالوه ما هؤلاء نن كما 
•الطاهرين يته 

للمصمافصةالأخرئ والمد اللمتن، بدماء مفرحة يد المهود، طبيعة وتلك 
واللام.

وقهيجانب، كل من حصونهم وطوقوا اليهود حمار لمون المأحكم وقد 
الواقعةومزارعهم نخيلهم علن أيديهم الملمون ووضع الخارج وين ينهم الاتصال 

الحصارمن ليلة عشرين يعد ولكنهم مديدة، مقاومة اليهود وقاوم الحصون، خارج 
أنأيقنوا حث مجأحذه قالويهم من الرعب وأخذ نفوسهم إلن رب يتالمعفا بدأ 

بهاتحقن التي بالطريقة يفكرون فاخذوا يهود. لم نتحتئ ينصرفوا لن المسلمان 
دماؤهم.

أمدبن كعب بنعيمهم محإذا فيه، هم لما حل" عن يحثون وماجوا اليهود وهاج 
نماشوجرئ الوقف، إنقاذ إلئ فيه دعاهم مهم، تاريخي اجتماع إلئ يدعوقومه 

(.٢٣٤مثام)م/ لأبن النوة ٍرة ال:١( 



لدء»يتسدست محا فظ 

والمدق.الحق مائلون اليهودحين يجدها التي النفسية علن يدل 
ثلاثة.'حلول أحد زعيمهم عليهم اتترح لقد 

لهم!قال حيث الله. رسول ويتبعوا الإسلام ش يدخلوا أن الأول؛ اخل 
بهدميمج إنه ؛ اليهود- اح-ار ■حراش-من ابن لكم نال ما قريظة بمي يا أتدتمرون 

ثم• والآخر الأول بالكتابئن آمنتم وتكونرن أنمارأ، له وكونوا نازجعوْ ني القرية 
الدىوأنه ، مرمل ني أنه لكم لقدنص فوالله • نائلا الإسلام إلن نومه كب دعا 

منيكن لم حيث للعرب الخد إلا معه الدخول من منعنا ومحا كتابكم، ني تحلونه 
اتكم.ونوأموالكم دماتكم علن ناموا غاتعو0 إسرائيل، بني 

بهتشيل ولا التوراة حكم نفارق لا ت الاقتراح هذا بنونرينلة رفقي وقد 
•غيره 

فقدالحصار، يفكوا حتئ انثنحاريا هجوما السالمان علن الهجوم الأول• الأفراح 
محمدإلن نخرج ثم اءنا ونسسأبناءنا فلنقتل هدْ علي أبيتم فإذا • كب لهم نال 

و؛؛نبيننا الله يحكم حتن — عليه نخاف ما وراءنا ليي — اليوف مصاكن وأصحابه 
.والأبناء النساء نجد فنغلهر ؤإن نسلا، وراءنا نترك ولم نهلل—، نهلل—، فإن محمد، 
خيرنما الماين، هؤلاء نقتل •' قانالن لزعيمهم الثاني الاقتراح نريظة بنو ورفقي 
بعدهم.العيش 

فإنهذه علمأ أبيتم فإذا كحب: قال حيث، غن؛ علن السلمثن أخد الخالي؛ الأفراح 
لعلتافانزلوا فيها أمنونا قد وأصحابه محمد يكون أن عن ؤإنه جتا الليلة الليلة 

■غرة منهم نصيب 

كانمحن يحدرث< لم ما فيه وتحدث عليتا سثتنا د نفت قاتلين الاقتراح فرفضوا 
قبلنا.

أمهولدته منذ رجل منكم يايت، راما وقال؛ منهم، يني أجوبتهم هذْ رأئ ا فلمس
.، حازما،ال١ الدهر مجن واحا.0 ليلة 

٠٠٠
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ولهويقمنيصق فغايا ■■يي■■■ 

١(ويهودض ايرسوو 

 I ■ فقدنريظة، بني يهود من الرسول. موقف عن مستمرآ الحديث يزال لا
بنكب زعيمهم عليهم طرحها التي الثلاثة الاقتراحات من اقتراح أي التهود رفض 
أمامهميبق لم ثم ومن • جاب كل من بهم تحيط الم~سلمين قوات أمام مم وها أمد، 

•حلين أحد إلا 

الساامان.وبين( بينهم فاصلة معركة في والدحول القتال ماإ٠ 

أوشرط.قيد دون الله.ؤ لرسول الاستسلام إما ؤص 
حتنقلوبهم علن سيطر قد الرعب فإن حاسمة، معركة في والدخول القتال أمحا 
إلاامجامهم يبق فلم ثم ومن • الشديد والخوف الهلع يثير فيه التفكير مجرد أصح 
الذيهو وهذا ثرط. آو قيد دون الله رمحول حكم علن والنزول لام الاست
•أّحثرأ و؛رردْ فعلا إليه مالوا 

رسولعنهم يعفو أن وهو واحد مطمع — الاستلام هذا أمام — عندهم بقي، وتد 
وبنيقيتقاع بني من إخوانهم مع فعل كما بإجلائهم ويكتفي دماءهم ويحقن الله. 
*عنهم عفا يم واستسلموا تمردوا الذين النضر 

بعد- ه والتض؛القاني ، - قيس بن نياش وهو- زعمائهم أحد أرسلوا ففد 
منبالخروج لهم ماح وهوالبنوقريظة يطل-ه ما عليه وعرض — بذلك له ماح ال

-السلاح ّرئ - متاع من، سله علن الإبل تقدر وما وذراريهم نسائهم مع يثرب 
هذارفض الله. رسول ولكن للم_سالمين. ءالكون مجا كل بقية يتركوا أن علن 

،.رففاقاطعا١٢العرض 

لمومهم الخواب، وأبلغهم حصونهم هي، نومه إلئ، اليهودي هذا رجع ثم 

0\ا\ى)\{\ب0اخا 
يرون.الفا، الكب ط. ، ( ٢٣٦ثء)آ/ص ب المرة حاشية انظر: )٢( 



MMMردمويء منيببع ■؛غايا 

أنطالبون وفيه أكثر نازلات عالئ مشتمل ثان بعرض أحرئ مرة ذاراوْ محامرا 
ماكل وترك ، بأرواحهم والتجاة يثرب عن بالخلاء وأطفالا ونساء رجالا لهم يمح 

.ذلك وغير ■ . . ومتاع وملاح مال من للمسلمين يملكون 
خانواالذين الخونة هؤلاء من - العرض هذا اخرئ مرة ه الله الرسول ورقص 

التسليمإلا منهم يقبل لا أنه وأبلغهم - الأحزاب أيام الظروف أحلك في ورسوله الله 
.شرط أو قيد بدون 

،فلويهم في الرعس، ودت ، اوف المخوازدادت ، أيديهم في فهل أمحوهنا 
.تصرفاتهم وفي فيهم والحيرة القلق وأحاط 
جزاءيتوقعونها نوا كا التي العقوبة لتخفيف المحاولات آخر كانت ثم ■ ا 

استشارةعلئ المحاولة هذه وتقوم • والمواثيق العهود ونقمهم وخيانتهم غدرهم 
يجدونعلمهم ه الله رمرل صحابة من السلمن من الخاهلمية ني حلفائهم بحتس 

٠الأزمة هذ0 من مخرجا عندهم 

وعيراحددوه الصحابة واحدآمن إليهم يرسل أن ه الرسول من وطلبوا 
,اصمه 

التيوالعبر الدروس هي وما مدلولها؟ وما معهم؟ الصّحسأيي هذا قصة هي فما 
يهود؟ْع اليوم صراعنا في منها نستفيدها 
،الراء و الولاء بعقيدة ترتيهل لأنها تأمل؛ إلئ نجتاج وحادثة عجيبة قمة إنها 
بعمحمهمإن بل ، الأيام هدْ في السلمين من كير عن غابت التي والمعاداة، والموالاة 

,العظيم العلي بالله إلا نوة ولا حول ولا بقدميه داسها 
وناقشواقريظة بني يهود اجتمع لقد نها: جرى وما أولها، من اصة مرض مالوا 

أناض. من يظلوا أن فقرروا ، الشتر. الهادى من أتاهم الذي الأخم الخواب 
المنذرعبد بن أبولثاية وكان . تئيروْ ليإليهم يأتي بأن حلقاتهم لأحد مح ي

منطقتهمفي وأولاده أمواله وكاك قريظة، لبني حليفا - عنه الله رمحي - الأنصاري 
أنوطالبوا اليهود اختاره ولذا إليهم. الصحابة أقرب أته يعتقدون كانوا ذلك ل ،

ونالطلبوا، كما إليهم يذهب أن له البي سمح وند • تشيروْ ليبهم يجتمع 
•الأوس" محن س إلهك أرملوا فإلهم حلماتك إلى اراذمب له: 



ءء؛ء!أ)جقآهأردعءيت منمسذ فغايا ءٍءء 

حمنهمدخل وعندما ، ، ١ ١ نريظة بص إلئ _ عنه الله رصي - أبولبابة وذهب 
الهودولعل ٠ الحمار شدة عن يبكون إليه هشو١ وج والصبيان النساء قابله الرئيسي 

المحاُي.هذا علير ليؤثروا ذلك دبروا 

هزمن فيه هم وما وأحوالهم أوصاعهم له وثرحوا ، بزعمانهم اجتمع وهنا 
علنالنزول مم-لحتهم من هل ؛ اسشاروه نم التنؤع، الخمار بحة وشدة وصتق 
اخواب؟جاء فكيف نرتل؟ أو ند دونما الّتي. حكم 

نمامإليهم راذهتت قال: حيث ذلك، عن ليحدثنا ه؛ نفلبابة آبي إلن تعالوا 
الحصار،ءيح\ اشتد وقد بينتا، ما عرفت قد ، بشير أبا يا ت نقال أسد، بن كعب إلي 

لحقناعنا فلوزال حكمه، علن ننزل حتن حصننا يفارق لا ومحمد هلكنا، وقد 
قدترئ أما أبدآ، جمعا عليه نكشر ولم أرصا، له نطأ ولم خيبر، أو الشام بارض 

معحمد؟حكم علن أننزل ت قاتلا أمد ين كعب امتثاره نم . غيرك؟ علن احترناك 
لتابةأبو فقال 

قا_مايازالت ما فوالله أبولثابة؛ قال . — الذبح أنه حلقه إلئ بيده وأثار — نحم 
ورسوله".الله خنت أني عرفت حنن مكانهما عن 

سيكوناقلون أن اليهود أفهمت إثارة إنها الحيانة؟ من أبوليابة فعله الذي فما 
هذاعلن الغلطة هذ0 هانت فهل • هؤ الله رسول حكم علن نزلوا هم إن ممترهم 
الخليل؟الصحابي 

كانلقد لا. وألف لا، أحد؟ به يعلم لا سرأ تيقن —ا لعله عنها سكت وهل 
شرايينه.في ويجرى دمه يخالعل ولرسوله لدينه والولاء قلبه يعمر الصادق الإيمان 

للذينوشيمه اليهود، أيدي في أيديهم يقعون للذين نقدمه الدرس هذا 
بانالتقارب لدعاة نقدمه المسالمين، إخوانهم علن والمارئ اليهود مع يتآمرون 

والبراء.والولاء باyاغوت الكفر ييى حن الأديان 

ورجحانالمعركة ميزان من تغير لا يلاحنل كما غلعلة الغلطة—وهي هذه إن ■ ■ 
4الصحابي هذا كاهل علن وغ عفليم جبل إلن ثوان خلال تحولت — لبن للممكفتها 

.( ٢٣٦هثام)م لأبن النوة انرة ز: س أى نمة 





ءءءءءء^^^؛ءء^^^ٍءء!ءءء^^^ثزآآإوهلهءءي،ن مدسء "ثا-ا ءء؛ءء 

رسولإليها ينصرف الش الأسطوانة 'ملن سلسلة ه نفالصحابي هدا ربط لقد 
.- عنها الله رصي - لمة س أم باب عند تقع دهما ، الصح صلاة من هؤ الله 

تقال — اسطأْ قد وكان _ بنفسه صغ وما لبابة أبي نمة الله رمحول بخ ولما 
حتىمكانه من أهللْه بالذي ألي فا لخل،  ١٠سل فئ إذ قاما له، لأستغمرت جاءني لو إله اءأما 

لآوبالالهءده«.

كادحتن — ليلة عثرة مح إنها قيل — أياما الخال هده علن لبابة أبو وامحتمر 
٠وبصره سمعه يذهب 

وقتفي تأتيه وابنته امرأته كانت الحال؟ بهده وهو يملي كان كيف ولكن 
■الحاجة عند يصخ كان وكدا كان. كما عاد انتهئ إذا ثم ، رباطه فتفك الصلاة 

.التيقفل الإممان ولكنه ؟ ؤإثارة كلمة يب بالصحابي، هدا به مر امتحان أي 
يفعلونولا كلمات، يهولون ؤإثما ، كلمة يهولون لا الذي اولثك يقول وماذا 

الاه؟أعداء مها يوالون ،' أفعالأوأفعالأ دى فعلة، 
فيالله اتقوا لفية، العقيدتكم وفي دينكم، في المرموز أيها الله فاتقوا 

هالرسول إن المسلمين، علن الله لأعداء عونا تكونوا لا أفعالكم، وفي كلامكم، 
بالأ،لها يلقى لا الاه، مخط من بالكلمة ككلم الرجل )رلأن الصحيح: الحديث، في قال 

؛هوي؛هامنارجهم«لا،.
هذاعنه يكقر أن الله لعل — منه اختيار عن مربرطا— الصحابي هدا أقام لقد تعم، 

ؤإشارة.كلمة هي التي الغلهلة وهده الدو_ح 

هالله رسول علن فنزلت، عليه، توبته الله أنزل التوبة، صدق منه الله علم ولما 
تقول:الي سلمة أم ت في وهي السحر في 

،تضحلئ، م ! فقلت، قالت، ، وهويضحلئه الحر الله.ومن رمرل محتإ '
رسوليا أبشره أفلا فقلت،: قالت،: . ^٠٠ ١٠١أبي علن ررتيب، قال: سنلث،؟ الله أصِحلث، 

عليهنيفرب أن قبل وذللثإ — حجرتها ياب، علن فقامتا ®بلن*. قال: ؟ الله 
.ءاليااث،ااالله تاب فقد أبثر أ لباية أبا ®يا ؛ فقالت، — الحجايج 

عه.الك رضي مرير؛ ر حديث س كلاما ( ٤٣٣ واحمد)Y/ ، ٦( ٤ البخاري)٧٧ رواء :١( 



rsssiسسعودمذ فءاّا 

هالله رسول يكون حنئ والله لا ت سال ليطالقوه، إليه الناس نثار ت نالت 
.أطلقه الصح صلاة إلئ حارجآ الله رسول عليه مر فلما ، بيد0 غ1،ذذ1وني 

لقدالعير، الامتحان ذللتا يعد الصحابي هذا تغمر وسعادة نرحة س لها ويا 
•له الله.ؤ رسول نقال لنوبته تكميلا ماله كل من ينخلع أن — عنه الله رصي — أراد 

كماالمواممح هذه مثل ني الصحابة عادة كانت، وهده . به،، صدق أن الئلثا رايكميك 
تبوك.غزوة عن تخلفا حئن مجاللتا بن لكمبج جرئ 

 ■ I ،عنه الله رصي — لبابة أبي نمة س المستفادة الدروس أهم هي ما وامحرأ—
؟نريظة بي، يهود ْع 

يلي؛محما أعمها جمل أن ممكن 
أيفي، أبدأ نجوز لا وغيرهم والممارئ اليهود من الله أعداء موالاة أن أولأ; 

والحبةالمودة عن قفلا بالأفعال، ولا لا؛الأنوال نحرز ولا حالسالأحرال، 
الوصوح؛كل واضحة قاطعة والسنة الاكتااب١ س ذللثج ونصوص القلبية. 

نمأوياء ننهم' أو'لءاء والمارئ الٍهود شخدوا لا الذينآنوا أيها يا ؤ نمالئ: قال 
■، برأ١ الًيبمن الموم يهدي لا اشز إن بهم ^ئه نكم يتولهم وس 

بايوذةإنهم تقون أوي، وءو'وِ' عدزي شخذوا لا الذينآتوا أثها يا ؤ تعالن: وىل 
حرجتمكتم إن ربكم" بالله ئوميوا أن وإياكم الرمرل يخرجون الحي من جاءكم بما كفروا وفد' 

شلهوس أشتم. وما أغنم بما أعلم وأنا بالمودة إننهم سر'و0 رهناتي وابمناء مجلي ي جهادا 
•إلئآخرالآيات • . ■ . المنيلمواء ضل فمد' هتكم 

اللهرصول عزم من استنتجه قد يكون أن يمكن يما يهود احمر لما الصحابي وهذا 
ه.نفعن تال كما ولرسوله، لله خيانة هذا فعله صار قتلهم، علئ 
الإسلامحرب في - المارئ وكذلك، _ اليهود وسائل أحطر س أن ا; ثائي

ووسائلأساليب حلال س الملمان، ببعص الاتصال س به يقومون ما لمجن، والم
لهم،حليفا كونه حيثج س — عنه الله رصي — لبابة أبي مع فعلوا ما مثل — متنوعة 

فرديةنحالفات، عقد الاتصالات تللثح س ، والهدفمهم، قريثة وأولاده وأمواله وداره 

١٠ • الأية الستحنة، سورة )٢( . ٥١الأية؛لماتدة٠ اة 'سرر



لْءءيتسمسم فغاب ءءء؛ي 

محتلمة.رايات نحت والمسلمين الإسلام لحرب جماعية أو 

الصليبيةالحملات زمن في — الله أعداء حاب من — الأسلوب هذا استحدم لمد 
الإسلامي،العالم علن هجومهم ش ذلك يعد المغول واستخدمه الأولن، 

ولاالإسلامي، للعالم الحديث امتعمارهم في الأوربيون المستعمرون واستخدمه 
الأن.الئ يستخدم يزال 

يستخدمهاالتي الخبيثة الأمحاليب هده مثل إلى الانتباه الملمين، علن والواحس، 
لمن.الملحرب الله أعداء 

اللهفان اكسادقين، يفر لن هدا مثل أن شن لدينا يكون أن يجب ثالئا! 
نحنما ذلك عالئ مثال وأكبر أصحابها، نحور فى التحالفات هذه مثل كيد يرد 

لمينالمعلمن تحريت لما الكفر قرئ فإن ، لأها ا ومالأحزاب غزوة من يصدئه 
لمبميظهم كمروا الذين الله ورد ؤ لا. . شيثا؟ أفادهم هل ، عليهم القضاء علن وتحالفرا 

.٢١١^عزيزا هرنا الله وكان ١^١!، المز'*تين الله وكفى -^.١ يا'لوا 
وأعمالناإياتنا ونوص صائنا، عودأ الله إلئ نحول حين يكون ا إثمسهدا لكن 

.صحيحة صافية عقيدة علن 

بالإممانإلا - تواجه ما نواحه وهي — لها عاصم لا الإسلامية الأمة هذه إن رابمآ! 
رحمهمالمالح اللفح وعقيدة منهاج علئ الئنانمة الصحيحة والعقيدة الصادق؛الله 

تعالئ.الله 

حهلآمنها يثير حين وحاصة الإيمان فيها استتقفل ، ذللث، علن تربت إذا والقوس 
مامسرعان يل وذنبه، حملته علن يتمر لا لله التقي المؤمن فإن أوذنب، أوزلل 
سوكغزوة عن تخثموا الدين ة وقح، اية لبأبي ة قصفي كما ، ؤيتوب يرجع 

•وغيرها 

منالأحص وعلن — الذنوب كل من أ الومنتن معاشر يا التوبة التوبة، • ا خام
أوفعلكلام أوأي تميمة، أو ، غيبة من - الغير إلن صررها يتعدئ التي الذنوب تللث، 

.زمان أو مكان أي في مؤمن أي علن يقع إيذاء إلئ يودي 
فحلما ه ينقيفعل نم لحفلة، أول في ب، يتبخر؛الذنوهر — لبابة أبي قمة لتكن 

• TOالآة: الأحزاب،(مررة 



ء ٠٥٢٥٠ضيجيق يا فظ 

أنوا ٠٠Jو١عا، أعينكم أمام مصته لتكن ونهارأس ليلا السجد في يسارية شسه ربط من 
وآسناب بنن ننمار رإئي ؤ ٠ نات ح يسيثاته وأيدل وأناب تاب لمن رحيم تواب الله 

.آ ه<ر اعدى نم صابحا وعمل 
٠وكرمه بمنه جبيا علتنا يتوب أن تعالن الله أسال 

.٨٢ت الأيت ، طه رره ما 



ادءءيْضدبيْ فغايا 

١(ض ويهود الرسول 

نيأملهم انقش، - عنه الله رضي - الأنصاري لبابة يأبي مريظة بض لقاء بعد 
الأستسسالإلن اليهود يدم أن الممترنحى وكان ستحفنونها. التي العقوبة من التخفيف 

تالسالمين وضع من بكثير أفضل وضعهم وأن خاصة الموت، حتئ والقتال 
الكانيالغذاء مها تويهم، وحصرنهم مكة، من يخرجوا لم فايهود  ٠٠

•البرد من وأيتهم آوتهم مد أيفأ وهي اياه، آبار ومنها ؤلويلة، لشهور 
أصعبهي ظروف محن خرجوا لتوهم فاللمون ذلك، من العكس وعش  ٠٠

الحراسةني بالتهار الليل يواصلون الخندق معركة في كانوا حيث بهم؛ مجر ما وأشد 
السالمانأن إلئ إضافة بالآلأف، يعدون الدين التحزب؛ن أعيانهم وجه في والمرابطة 

حصونحول يرابطون وكانوا الروية، غاية والخوفي شديدة، مجاعت حالة في كانوا 
•وايرد الجوع علثهم فيجتمع ، العراء في قريظة بني يهود 

قواهمانهارت اليهود أن إلا الفرشن، وضع الواضح؛؛ن الفارق هدا ومع 
تلكعلن وهم — صاروا حتن الرعب. قلوبهم في الله وقذف معنوياتهم، وتحملت 

والماءالغداء ووجود العدد وكثرة السلاح ووفرة وافحصلن والمتعة القوة من الحال 
حصونهم.عن لليفيع السلاح استعمال إلا ، شيء كل في يفكرون — الكافي 

المسلمونيعي هل بل الهول؟ مع صراعهم في الحقيقة هده المسلمون يعي فهل 
ايهود؟عن الحقائق من غيرها 

ويغماءعداوة تلويهم، يه امتلأت ند لمن والالإسلام علن أمرد حقد 
-والمواثيق للعهود نقض مكان، أي في لم مكل لحرب الوماتل ثتن فيها تستخدم 

مقابلوفي سانحة، الفرصة وجدوا ما متن — كانت من و*ع -، صيغتها كانت مهما 
جميعاوقلوبهميهم سديدنحبيهم يامهم ؤ فيمابيهنم، واختلاف تفرق ذلك 

وداءس ؤ نحث؛ زى في إلا جمغا بماطرنكم لا ؤ لهم، ملازم وخوف رعب ،. ،؛^،^١٢

.،االآة:)'آ(ّورةالخثسم،ا.بمم،ة'اا/ا//ْا،ام. ا



ودعويممنمست ففغايا 

المادنن.الومنن نابلوا ما إذا وحور حن ت الحقائق آحر ايثم جدد.هل 
أبيبن عر صاح الماطلة، في النهري تمر يولئلا الحمار، يطول لا وحتن 

مالأذونن والله ت ونال . العوام بن والزمر — اللواء حامل — عنه الله رصي — طالب 
يهودعر كاصح لهجوم الحيش بقية معه تحرك ثم حصتهم، ولأفتحى حمرة، ذاق 

علئالهجوم أن وأشوا محرك الإسلامي الحنش كتائب رأوا فلما حصونهم. في 
حكمعلئ والنزول الاستلام وأعلنوا الهجوم، إيقاف طلبوا منه، مفر لا حصولهم 

أوصرمحل.فيد دون ه الله رمول 

ألقواأن بعد الحصون فتح إلن اليهود ارع وّ، الهجوم لمؤن الاوقف وتد 
—أماوأطفالا وناء رجالأ — متلمن الحصون مغادرة في وأحيوا ، ملاحهم 

وأما■ بهم حاص حس في وضعوا ثم أيديهم، في القيود وصعت فقد ت الرحال 
المويةالدينة في الضيافة دار في ووضعوا الرحال عن عزلوا فقد ت والذرارى النساء 
بعماتة،الإلن تمائة البن ما الرحال عدد وكان سلام. بن الله عبد بهم ووكل 
الألف.قرابة فكانوا والدرية الماء أف نمانمائة. هم ونيل: 

؟الحكم م فكيف ! اأ الخاتنن اليهود هؤلاء في الحكم ينتظرون الحمح ووقف 
نفذ؟وكيف 

سمعواقد الحاهلية، في الخزرج حلفاء اليهود مجن وبنو المصير ينو كان ولما 
منبإجلالهم فاكض فيهم، ملول بن أبي بن الله عجي مفاعة الهي. ومل فيهم 

.المدينة 

إحوانهمفحل كما فيهم يشفعوا أن - قرينلة بتي حلفاء وهم - الأوس رغب فقد 
وطئوا، الله. رسول إلث الأوس وحوم من وفد وتوجه حلفالهم، مع الخزرج 

معفعل كما المدينة، ص ولوبنفيهم اليهود هؤلاء عقوبة س بالمخفتف يتكرم أن منه 
قينظع.بني 

حاصة— لأصحابه ومحراعاة وكرم نبل س عليه حبل بما الله. رسول كان وند 
لرأسميقبل استجساب قد هو وها عليه. يقدر أمرأ لعنالب يرد لا — ونصروه آووه الدين 

. ١٤ت لأية ا الحشر، صررة ( ١ ) 



لدءءيْمنيجبة فغايا بع■"" 

يستحبلا فكيف . اليهود من حلفاء له يهب أن الرسول. من طلب حنن النفاق 
الأوس؟من الكرام لأصحابه 
يات الأوس فقال ه الله رمول حكم علئ نزلوا أصبحوا فلما ت إسحاق ابن نال 

بالأمسإحواننا موالي في فعلت وند الخزرج، دون موالينا كانوا إنهم إ الله رسول 
حكمهعلن ذزلوا نينق-اع بني حاصر قد الله رسول كان وقد عالت، قد ما 

رسولقال الأوس كلمته فلما . له فوهبهم ملول بن أبي بن الله عبد إياهم فآلهم 
قالبلن، : الواقمنكم؟« رجل مهم يحكم أن الأوس معشر يا ترضون ءألأ : ه له ال

إسحاق.ابن ،وكلام . ا، هعاذ،ار١ بن معد ))فذاك ت هؤ الله رمول 
ولداالخندق، في أصيب، لأنه المدينة؛ في حريحا — عته الله رصي — معل وكان 

•قريْلة بمي حصار في يشترك لم 
أنورائه من ياملون كانوا حيث التفويض، بهيا الأوس نفوس طابت وقد 

منمنهم أعيان توجه ثم ومن التهود، حلفاته عقوبة من معاذ بن سعد سيدهم يخفف 
القرارؤإبلاغه الحربح الشاب سيدهم لمقابلة المدينة إلئ قريخلة بتي في الموي العكر 

اليهود.يشأن التيوى 

النبيأن وأخبروه النبوي الجد في — عنهم الله رصي سعدآ— سيدهم وقابلوا 
يرأفأن منه وطلبوا تعالئ، الله يريه مما فيهم ليحكم إليه قريظة بثي أمر جعل قد 

•فتهم لنحن إلا أمرهم إليه يجعل لم الني. بأن وذكروْ بحلفائه، الحكم في 
إلئليركبها حمارآ— — دابة قومه له هيأ عنهجريحا، الله سعد_رصي كان ولما 

•هناك الحكم ليعلن قريظة بني في الني. قيادة مقر 
حلفاولتاعمرو، أبا يا له; يقولون قومه يه يحف _ عنه الله رصي — صحد ومحار 
رسولفإن مواليك في أحن عمرو أيا يا علت، ند ومحن النكاية وأهل ومواليك 

القيادةمن وهويقرب - لهم نال عليه أكثروا فلما نتهم، لتعن ولأك إنما الله.٠ 
لأتمء.لومت الله في ثأخذه لا أن لعد أن ))لمد : _ البوية 

ُ؛اوما• المٍ،.ئ قال ~ اليخارى صبح ش —كما عنه الله رضي — معد دنا ولما 

.٢( ٤ ٠ .  ٩٢٣ )•T/ ض ب [ب- : !نظر :١( 



^٢٠٥٠سيبيت قغايا 

.٢ ١ «ر - حتركم أو - سندكم إلى 
قالقريظة بض قى قادته مقن في ه الله رسول يدي ين المقام عد باسقت ولما 

أهرك)اقل الني له فقال بالحكم، أحق ورسوله الله ت فقال ، معدا؛ ا نهم رراحكم ت له 
•فءهم؛ا تحكم أن 

علئالأوس قومه حرص علم عنه-وقد الله رصي - معاذ بن عد مولكن 
الحكمووقف ابميع، س يتوثق أن أحب الهود حلفائهم في الحكم في التساهل 

فيمن يالن خاصة، الأوس قومه إلن حديثه ووجه العكر، ض الخريح الشاب 
نالوا:حكمت؟ كما الحكم أن وشاقه اله عهد بذلك علتكم قائلا: عامة العكر 

وهومعرضقال- هوفيها،تم الش اكاحيت إلن وأثار الني. إلئ انحه ثم نعم. 
الخي٠ةاليوأثارإلن وءالي،سئه.ا، : إجلألآلهوإكارأ_ ءنرّولالاله. 

بنيإلئ أشار أنه رواية وفي نعم. واللام: الصلاة عليه فقال الله. رسول فيها 
أترضونلهم: قائلا أيضا منهم توثق ليكر العفي جانبا الاح-جوزين قريفلة 

أنيعد الأمل، س شيء لديهم بقي قد اليهود هؤلاء وكان نعم. : قالوابحكْكا؟ 
سليخفف القاني الرسول لدئ واؤلتهم بدلرا قد الأوس حلماءهم أن علموا 

وسيدلخاليمهم اليهود هؤلاء آمر جعل قد الوساطة لهذه نتيجة وأنه ، عقوبتهم 
.— عنه الله رصي — معاذ بن سعدأ حلفائهم 

اليهود،هؤلاء في النهائي الحكم رهيبةسعدآليعلن لحفتات في وانتظرالحمح 
معاذ.بن معد ميصدره الذي الحكم هو ما يعلمون لا الحميع كان وند 

بحلقائهحبيرآ أيضا كان فقد الح_اهالية، فى قريظة بني ليهود حليفا سعد كان ؤإذا 
الهورمن يإخوانهم 

أرسلهوقد الأحزاب غزوة أثناء في — معدآ أسمعوا الذين هم هؤلاء ليس أ— 
•بالعهد الوفاء متهم إلهمبمللب وفد الله.ْع رسول 
•تبيحا سسا ومحبه التتي شتم معه ومن صعدأ أسمحوا الذين هم ليوا أ— 
حْلوءلفص—ارن الأحزاب إلئ وانضموا العهد تقضوا الذين هم وا ليأ— 

:١٧٦٨•٣(،ري)٤٣اJخارى)دوام: 



-؛٢٥٥منسة زذغ،يا 

شاقةاسمال في الفعالة المشاركة علئ أصروا حث مكشوفة، الخالق من المسالمين 
الأحزاب.عاليهم تحزبت حين الحنة استحكام مغتنمين الملمين 

اللهرسول •ع عهدهم علئ سقوا أن — حلفاوْ وعم — التهود ْولأء ينمح لم أ— 
علنالأحزاب يإط-اق المرح نشوة في وهم فاحشا حوبا أجابوه ولكنهم ، هؤ 

.محمد،اا وبين بيننا عهد لا ، الله هورمرل ررمن ■' قالوا مما وكان . الملمين 

أيضاوكان عليه، جلت وما وشياتهم اليهود بهؤلاء حبيرأ كان محعدأ إن 
.قرينلة بتو فيها وير الش الهول ونقص والخيانة الغدر لمقدار مدركا 

وهوإليه الخمح واسمع ، وحاممأ ونويا صارما وكان بالخكم، صعد نْلق وهنا 
وأنوالدرية، اء النبئ نوأن المقاتلة تفتل أن فيهم ®أحكم •' قاتلا حكمه يعلن 

•أموالهم" م تق

حنثالشامخات الخبال له تهتن تعليقا عليه الّكا علق ~ الحكم بهذا نعلق فلما 
معنوق س الله بحكم فتهم حكم ررقد ؛ - الخاري صعح ني كما - ال ن

دماوات(الا،.

هولومع - ثم ومن تعالن، الله حكم - عنه الله رصي عدس محكم وانق لقد 
محنحطن أحد عليه يعترض ولم ، ومنالأوس من الجميع صت - الحكم 
أأ أ صه عار أو الحكم هدا ناتش منهم أحدأ أن يرد لم حيث اليهود 

اليهودهؤلاء في الله حكم كفيد المدينة إلن س البي رجع الحكم، صدر ولما 
الخنادقحفرت ولما قتثلهم، بحد حثثهم فيها لتيقن عميقة حنادق بحفر قامر الخونة، 
المحكومقريغلة بني من الرجال بإحضار أمر نم الصحابة، كبار ومعه البي. جلس 
المحيحفي ذلك ثبت كما الشعر بإنبات غيرهم مجن القاتلة ميز وقد — بالفتل عليهم 

.. التراب. ووروا الخالق في بها رمي دفعة قتلت كلما ، دفعة دفعة ناعيمحوا _، 
ضوءعلن القتل عملية وحرت واحدة، ليلة في اليهود هؤلاء قتل م وقد . وهتكدا
الروايات.بعض في كما النخل، معف مشاعل 

أحْلببن حني ، النمير بتي صيد الحكم هدا فيهم مد الدين رأس عل وكان 

١٧٦٨وملم)٣(، •  ٤٣الناري):١(دوام: 



يٍءودعوية هندديْ قغايا سٍٍ|إ؛ٍسسء^^؛؛سيي؛؛ييءٍإ■■■ 

نكثعلي؛ قريظة بتي وحمل ، لغزو جيوشها وجمع الأحزاب حزب الذي 
صمنلمن للمحيى لم فاٌمصيرهم، ممره يكون أن العهد وأعه؛لاهم العهد، 

أي— فقاحية حلة وعليه الله رمول به أتئ فيه الحكم تنفيد حان ولما قريفلة، بتي 
،يسلبها لئلا أمملمة قدر ناحية كل من عليه شقها ند — الحمرة إلئ يفرب لونها 

ممكنررألم •' له قال الله رسول عند ونف فلما بحبل، عتقه إلئ يداه مجمومة 
اللهيخذل من ولكنه ، عداوتك، نى نفى لت ما والله أما حيى؛ فقال ، ،١ مناك<؟ الله 

الخندق.في بجثته وألقي عتقه صربت، نم ، ، أ ا؛ الله يخذله 
نعمI قال كعب؟ يا ت ه النبي له فقال أمحي، بن كعب قريظة بتي بزعتم أتي ثم 

وكانلكم آ أحبارهم من ]حبر حراش ابن ينصح انتفعتم ما ءر ت قال القاسم. أبا يا 
بلنت قال . ا؛لام؟ التقرئوني رأيتموني ؤإن ، باتساعي أمركم أما بي، ممديا 
النيئفأْر ، لاتّعتلث، ، اليفمن بالحنع يهود تعيرني أن ولولا ، القاسم أبا يا والتوراة 

فقربت،.عنقه فتقرب يقدم أن 

عر،فتها وأحداث تفميلألتا الإعدام حكم وتنفيذ قرينلة بني قصمن وفي 
الوقت.لفيق عتها أعرصتا 

بحدجرحه انفجر فقد الحكم، أصدر الذي - عنه الله رصي - معاذ بن معد أما 
.— عنه الله ومات_رصي مساشرة الحكم بهذا صدرْ إثلاج 

والدروس؛الومحات س عدد وأحداثها الغزوة هذْ ختام وفي 
السابق؟حكمه وأصدر اليهود هؤلاء في حكم الذي معد هو من ت أولأ 

■الهجرة نل المدينة في عمير بن مصعب يد علي أسلم الذي الأوس سيد إنه — ١ 
فقال:قومه عالئ وقف، أسالم فلما 

وأينناقفلا سميعأنا ت قالوا فيكم؟ أمري تحلون كيف الأشبل، عبد بني رريا 
•ورسوله بالله تؤمنوا حتئ اوكم، ونرحالكم حرام علي كلامكم فان •' قال • نقتبة 
فكان. وأسلمواإلا امرأة ولا رجل الأشهل عبد دار في بقي ما الله فو الراوي: قال 

قومه.علن بركة الناس أعظم س محه الله رصي 

.( ٤١٢ ١ هنام)V/ لاين الموية المرة انظر: :١( 





mmmmmردعريت مدسق قغايا 

غالبإن بل أحكامهم، ويقبلون عليهم يت٠افون المدينة ني الحرب وكان ؤإرم، عاد 
.اليهود أيضا عليه يسهلر المدينة والمحال ، اليهود بمنعه كان ملاحهم 

اليالعقيمة الخالة هده إلئ الحالة تلك من والخزرج الأوس حول الذي ما 
قبائلمن كاملة قبيلة في مهم واحد ؤيحكم بل ، نيهم يتحكمون هم فيها أصبحوا 
اليهود؟

.الإسلام غير ء ني ولا الإملأم، إنه 
،وغيرها والعلمانية العروبة رايات نحت اليهود »ع صراعنا غالب كان لما واليوم 

حينماالرعب يصيبنا . الخاهلية في والخزرج الأوس كحال حالنا فصار الأمر انقلب 
اليهودهم وها لهم، لام توالاسمعهم التعاون إلن ابق ونتاليهود، يذكر 

أا السالمين! والمحال السالمان في التحكم يحاولون سدين، تأ م
معتر؟من هل ألا 



لدء»يتضهبيْ فمابا —

،١ ؟ل ماذاببض اليهود■■■ مع لام ال

إسلامية،منطقة وهي ، فيها الإسلام فجر انبثاق بعد قرون المنطقة ^5؛، مر — ١ 
فيالخلقة الدول وسوء الأمام وجود ومع ، الإسلام من تنسق ونظمها وأحوالها 

المنطقةأن إلا العرب، جزيرة خارج في الكتاب أهل وجود ومع المتتالية، القرون 
.إسلامية منهلقة فللتأ 

مفهومرسخت ، الإسلامي علن وهجمت الصليبية الحروب جاءت ولما — ٢ 
.النصرانية الغرب دول مقابل في ، الإسلامي الشرق 

الشرقلهذا جديد مفهوم بدأ — العاليتين الحربين بعد — الحديث العمر وفي — ٣ 
بعبارةواستبدل عنه الإسلامي والصعللح المفهوم إزالة علن يعتمد الإسلامي، 

®الشرقومصلح عبارة . أونحوهاالإسلامية، أوالمنهلقة ، الإملاميء ®الشرق 
الإسلامصفة عته نزعت حيث بحتا إقليميا المنطقة من ميكون حتن . ءا الاومهل 
الممطلح:بهيا نادرا والغ■^ن الكرم، القرآن لغة والعرتية 

المشرقبلاد من كثيرآ امتعمّروا الدين أوروبا دول من التعمرون — أ 
المسلمين.بلاد من طردهم بعد حنن الحديد المصطلح هدا ورسخوا الإسلامي، 

عنكتاباتهم في المفهوم هدا رسخوا الدين الأستعمار أذناب المستشرقون — ب 
انتهرتالذي المستشرق لويس،ا ®برنارد هؤلاء ومن • الإسلامي والتاؤيخ الإسلام، 

الموصؤع.هدا في كتاباته 

العالمقلب في لهم دولة لينشثوا اليهود جاء ، ذللث، وبعد ذللث، أثناء ج-وفي 
الاستعماريالمفهوم ذللث، رسخوا تم ومن • لمين الممقدسات وفي الإسلامي 

واقعيا.

وفيالإعلام وسائل في خاصة _ المصطلح هذا طغيان والحزن، المؤسف ومن 
نصيةأي عن ينفلث، يكاد لا ٠ الاومهل ®الشرق مصمللح صار حتن الدولية، الحافل 

)ا(ابسةا/آ/ها؛\م.



هدءءدْْندديْ فغايا 

أو. . الفكرية. أو الخغرامة، أو أوالاقتصادية، ساسة، الت الختامة نفاياْ من 
.غيرها

والصطالحات،بالأقوال لا والأفعال، بالأعمال العبرة إن ت نقول أننا ومع — ٤ 
وفكرى،إعلامي تركيز واكبه إذا فكيف المهوم، هدا يرمخ العملي الواخ أن إلا 

•ويرمخه يقررْ 

"الشرقممهللح في التمثالة المالة هده إلئ ارة الإثإلئ دعاني الذي إن — ٥ 
تمنااليهود ؤيريد كبير، بشكل شسارع اليهود مع اللام أحداث أن هو الأوسط،، 

مشاكلهاليتولئ كواهلهم عن واكهللع الضفة أعساء إلقاء مقابل في وعاجلا باهقلآ 
•ل؛بمجبا الأسان إن اليهودية، المكرية الهيمنة صمن بقائها ْع الاخرون، 

لهمرمأوئ فدم موؤلئ عن يبحثون ثذاذأ اليهود كان عامآ حمسن قبل — أ 
•الإسلامي الشرق في 

واقتصاديا،وأمحيا، عسكريا، ت الأوسقل الشرق مسترة اليهود يقود واليوم س ب 
الحجبجمح مخترقة البرق، بسرعة تمر التي لام المرحلة حلال من وفكريا، 

■التهود ْع الصرلع من ٠تهل١ولة سين حلال بيت التي الشاهقة الصخرية والحواجز 
عماده، برود — بالأصح منهم أوكثير - السالمين جانب من هدا ؤيمابل 

الواع.للأمر أوالخضؤع يجرى، مما اللامبالاة 
قدأمر فهدا - فيه ما رق ؤيبيتك يدحل الذي اللص يوجد أن I نقول ونحن 

بألفتودعه ثم بيتك مرنة من وتمكنه بالأحضان اللص تقبل تأن ولكن يحصل، 
الذيوهذا الفكري، وتكوينلثا مزاجك في تغير وير ند أنه معناه فهذا وملام، تحية 

إليه.تصل آن الإسلامية للأمة نريد لا 

الاستقبالهذا معهم لام التقبل نحتئ اليهود، تغير هل ؛ أتساءل ؤإنني — ٦ 
الحافل؟

السلامعليه — عيسن ْع يم ، _ السلام عاليه ب مومئ ْع ت اليهود هم اليهود إن 
فيالدجال يخرج وحتن اليوم، ؤإلئ ملته وأتبلع ه. الله عبد بن محمد ْع تم -، 

الصحيحة.الأحاديث، في تبتؤ كما اليهود جيشه قوام يكون حلن الزمان، آخر 



ءدءءيْسمصت فءا؛ا —

همخاصة، الإسلام علن وحربا حمسعا، للاديان عداء اليهود؛ هم اليهود إن 
•اليهود هم • حميعا الأرض أم علن وغهلرسة كبرياء مع وندالة، خثة اليهود؛ 

معالعهد ينقضرا ألم . مواتية ووحا-وها الفرصة حانت متئ والراثتق للعهود نقضا 
فكيف. ومريده ناصر0 الله وأن وصدتا حقا الله رسول أنه يقينهم مع هؤ الله رسول 

ملته؟أسيع من دونه من ْع عهودهم ينقمون لا 

،التوسعية والأحلم.اع ، المتتالية المؤامرات أصحاب ت اليهود هم اليهود نعم 
.داود نل من ملك ملك نحت، العالم علن بالسيطرة والحلم 

عنؤيتنازلون للسلام؟ أيديهم يمدون الأيام هده بالهم فا • قائل يقول وند — ٧ 
اقتصاديااعدتهم ملالسلمان بجيرانهم ورحمة رقة ويبدون ، للفلسءلتنين الأراضي 

أوللمغرب التبعية عن مستقل قوي أوسعل شرق لبناء حولهم مجن مع يخعلطون و، 
الشرق؟

لليهودالبعيدة والأهداف الخلفيات ؛ادرالث، يكون إنما ثلة الأمهذه عن والحراب 
شل.

٠أوسهل ررثرق لثناء ، — والدهاء المكر أهل وهم — ؤينفذون يخهلهلون اليهود إن 
•أبرزها عديدة وجوه من التفوق هو المهتوني اليهودي العلمرف فيه يكون 

تمثلنهلي نظام حلال من هذا ويتم • الاقتصادي والحانب ، العكرى الحانب 
•وجهين أحد علن الركن بهذا مجرنجعلة أطرفا الدول بقية وتكون ، المركز ررإسراتتل" فيه 

كماوتدور حوله من ونحري به تحيهل دائرية بعلاقات حماعيآ إما الأول الوجه 
ممركزيتهوالتسليم القعلب علن التأكيد والغرض المواة. حول الإلكترونات تدور 

.وقيادته 

تعاونإلن المستقبل في تتحول قد ، خاصة بحلاقات ثنانيا ؤإمجا ت الغاني الوجه 
فانيةلا مجن يبعد اقتصادي تعاون أو الحيران، من الخيل عن يخرج من يؤدب مركز، 

اقتصاديا.الضعيفة العربية الدول من فيه 

ينفذ• أوبالأصح — الأوّهل بالشرق من يفيما الأن ينفذ الذي — التخطيهل وهذا 
والوسائلالأساليب، في وتغيير نوعي، امتداد هوإلا ما - والإّلامي العربي عالمنا في 



^٢٥٥٠منمست تْايا ^^يآآسء؛ء؛عء^ءء^^^!ءءعتءعء^^ 

-مخططا^ حسب - تنتهي التي التوسعة اليهودية وليُقيدة الصهيوتي للمكر ، فمهل 
العام.علن بالهمة 

عنهاوكتب قرأناها التي ها نمهي ، تتغير لم اليهودية والامتراتيجية فالخطة 
علنفلأرمحن علئ دولتهم اء إممتد اليهود •ع المرنع مأتوادتا فى الكثير 

الإّلأمة.

العشرينالمرن أواخر وبلافتات وأساليبه، العصر بأدوات الأن تتمي الخطة لكن 
الأمأنظمة الإنسان، حقوق والأفتمادي، الأمي التعاون الدمممراطية، الميلادي: 
ادتحدة.

أرضىعلن نوبة للنهود دولة تقوم أن عام مائة قبل العهيونية رواد حلم كان لقد 
علنتخفن لا لأسباب الحلم؛ هذا وتحقق الرحلة هده تمت وند الساومين، مقدسات 

ذلك؛خلال من وم البمير، 
الشالأبدية العاصمة الأن ويسمونها • القدس عاصمتها لليهود، دولة إنشاء _١ 

عتها.التنازل يكن لا 

*اليهودية النوؤية القوة • التفوق هدا ءذلاهر وأبرز عسكريا. اليهود تمرق — ٢ 
فإنالحيوية، الغرب ممالح من جدأ قريبة النووية القوة هده كون *ع انه والعجيب 

أمامفناهريا' ولو ذلك، علن اليهود محاسة علن الأن حض يجرؤ لم الغرب 
المنطقة.سعوبهموسحوب 

الغربمن الحلفاء ضمان : أبرزها ، وجوم عدة من الدولة هدْ أمن ضمان _ ٣ 
إلح.. . واتتماديا. الحرب علن بالتفوق وعكريا أمنيا لها 

هرتزل،ت المرن هذا أوائل في الكبار اليهود الصهاينة حلم تحقق لمد نعم: 
يحلمون.كانوا كما قوية لهم دولة وقامت وغيرهم. وايزمان، 
يحملونفإنهم . وغيرهمبيريز، رابان، بيجن، القرن: هدا امحر صهاينة أما 

الخعلaلهدا ويقوم . ودهاء مكرآ أكثر لكها - والهيمنة التوسع راية أعني - الراية تفن 
الحالية:اللام مرحالأ في نفذ التي التالية، الأمور عش الحديد 

الأوسءل-يتميزالشرق سمن الإسلامي— العالم في جديد إقليمي نفنام قيام )١( 
الدولأما التحضر. الدممقراطي الغربي _يالوجه إسرائيل هودولة الذي ِ فيه المركز 



ءء^^؛ءءءءء!)عي؛آبملدء٠يت مسثع فغابا 

الخواب.هده ني متخالفة نتمن المنطقة، في الأخرئ 
نقطةهي لتكون الكاملة الثقة كال المركز دولة تتأهل ذلك؛ ضوء وعلن ( ٢ ) 

والحصول، الأتمامات وصياغة ، البرامج وتفيد ، العلانات وتنغليم — الأتمال 
.واليايان وأوروبا، أمريكا، ت ويالأخص الخالر، دول جانب محن المساعدات، علن 

،اليهودية الاطملمع لتحقيق المنطقة؛ دول من ين الأحر أكتاف علن الصعود )٣( 
وحدهم،اليهود كاهل علمن تقوم لا المرسومة وتنفيذ المنهلقة قيادة فاعباء 

فيتصب وهي يدلك. أحرئ دول تقوم أن لام الاقيات اتفخلال من بد لا بل 
٠التعبير— صح الثهود~إن جنوب في النهاية 
سيريضمن حتن وذلك الوجوه، *جمّح من اليهودي العسكري التفوق إبقاء ( ٤ ) 
المنطقةفي الأخرئ الأطراف دول تفلل وحنن ، له المحدد الخط في الحديد الظام 

*الرسوم الخهلْل ضمن الر إلا تملح لا ضعفه 
أنمامحلفرضي — اليهودية الخطعل وهده النظام هدا وفق — ذلك بعد يأتي ثم ره( 

وهوتألا وخطيرأ، حديدآ بعدآ يفيق المتهلقة دول بين العلاقات طبيعة علن جديدة 
—إسراتيل مصالحة أن ذلك ومعنن تتخذ، فرارات أي في المنهلقة دول مصالح مرعاة 

الاعتباربعين توحذ أن —يجب الحديد الأوسعل الشرق نظام في الرئيس الحزء هي الي 
يضرذلك أن زاعمة دولة أية تتخذه فرار أي علن نعترض أن لإسرائيل يمكن حيث ب ،

المنطقة.ممصالح 
وممالحهاوموانفها علاقتها في المنهلقة دول نتحول أن ، هذا ومعتن 
مصلحةبوابة عبر تمر ؤإئما ، استقلالا تتخذ لا دولة بكل ، الخاصة ومحخءلهلاتها 

•يمح لا أو بالمرور لها يسمح حتن اليهود 
اللاممرحلة — الرحلة هذه حلال تنفذ أن يجب التي الراُج وأهم أكبر أما )٦( 

-»ممومعلىءا؛ليت
٠أبرزها من المسلمين، لدى مملماتآ يهلح ، مافي فكري غزوعقيدي — أ 

.الشامل بنظامه الإسلام فهوم م٠ 
.والبراء الولاء قيدة ع٠ 

ومكرهم.وحقدهم المهود عن لمين المعند هومتقر ا م٠ 



ينين-،؛ ٢٥١ضيبيت ا فظ 

سريعةوسخها بطلانها علئ بناء الاحرئ الأديان بمحة الاعتراف دم ع• 
الإسلام.

الفابةان،بابا عند مؤتمراته أحد عقد الذي ، الأديان ( jvjالحوار خلال من وذلك 
.ا،لسالمين من مندوبون وحضره 

تسابهاالنهلمة علئ د يفدأخلأني فكري غزو يتركز ذلك صمن وقي ~ ب 
•رجالها ونبلة 

وساتىالخاصة وحهلطه نواعاده له وهدا الإصسلامية، الأصولية حرب ج— 
تعالئ.الله شاء إن بعد فيما ذلك تفصيل 

ءو٠ ءي 



!ءءء!ءع^ءءأجةتآبملدءءيْ منسم فغايا 

،ماذايعض؟ر١ اليهود... مع لام ال

هناككان إن — القرى يتنازل وهل ، السلام؟ مرحلة في اليهود حعلهل هي ما - ١ 
وبنودحيثيات اليهود علن تملي هي والأحوال الظروف وهل ، مقابل؟ دون - تنازل 

.محسوبة؟ مدروسة مرحلية حلال من يتحركون اليهود أن أم السلام، 

اليهو،حكماء تررْ مما نتمح علن لأؤللعكم عام؛ مائة الوراء إلن سمانملكم — ٢ 
حلالمن عليه والحكم تقوممه وأترك بحروفه، انقله بل ، المص في حل أند ولن 

عقدفد لأنه الاقتمادي؛ باباب متعلقا أنقله ما وسيكون الحالية، الملام مرحلة 
هيفيه إسرائيل كانت ، الاومهل الشرق نمول اقتمادي مؤتمر المغرب في أيام قبل 

تقبلبةمتنموية وحعلهل مقررات إلن فيه اتمهئ وقد له، والمخطهل الدبر العقل 
تفصيلها.مجال هدا ليس للمتهلقة، 

حكماءرربرتوكولات محمي؛ فيما عام مائة قبل اليهود حكماء نال فماذا 
الموصؤع!^ا حول صهيون،؟ 

،إليه عن نالدي غرضنا »إن : -. بحورك راكص - القالي الروتوكول ني نالوا 
ماهذا تهلبيق وينبغي إقليمي، توسع ولا ، حدود تغيير بلا الحروب تنتهي أن يحتم 
اقتصادي،صعيد إلئ الحرب نحولت المستهلاع ندر هدا علئ الأمر جرئ فإذا ، أمكن 
التغليب،قرة محن لتا ما مساعدات من م نقل. ما حلال محن الأم تدرك أن مفر لا وهنا 

شأنهمن الوضع وهلءا الخفثة، العليا اليد ونفوذ التفوق ومن آحر، علن فريق تغليب 
اليقغلةالعيون ملايين مملكون ١لخين انموليين عملاتنا رحمة تحت الفريقين يجعل أن 

اكوليةحقوقنا تقوئ وحيتئد قيد، بلا فيه يعملون مطالق مجال ولهم تنام، لا التي 
حق،لكلمة المألوف المعتز نتلماق في ، الخاصة القومية الهقوق كل علئ العامة 

بالقانونرعاياها اكول تحكم كما تماما الحقوق الشعوب؛هن-ْ نحكم أن لما نئ فيت
.. . بحروفه نقلته ما انتهئ . حدودها،لآ، داحل المدني 

.jtU\o/-\/A)\(ا-س 

•نويهص عجاج ترجمة الثاني، الرتوكول صهتون، حكماء برتوكول ( ٢ ) 



ي—لدءءي،< ضيبيت تغايا 

•يلي ما فته وتأملوا 
الخرب-هكذاتتحول ثم ، ولاتوّعإىي حدود تغتر بلا تنتهي الحروب - ١ 
اقممادي.صعيد -إلئ 

الذينالدوليتن اليهود عملاء رحمة نحتا القرناء يجعل ماليا اليهود نفوذ " ٢ 
.سام لا التي اليقظة العيون مجلايثن مملكون 
رعاياهاالدول تحكم كما تماما الشعوب يحكموا أن لليهود تئ يتذلك بعل ■ ٣ 

حدودها.داحل المدني بالقانون 
لنشرخهلطهم بنشر أحيانا يتبجحون اليهود فان ابئة مبة منامحني قلته وكما 

نالهالذي هذا عن أعيننا نغمص أن يجرز لا ولكن اليهود، غير من العالم في الرعب 
.حرنيآ ينفذونه الأن وهم عام، ماتة نل اليهود 

ومهرواالزمن ندم من اليهود بها عرف تقية بطرح الموضع نكمل هذا بعد - ٣ 
له.وآكلهم الريا استحلالهم : وهي ألا وحرام، و؛اءلل سحت من فيها لما ؛ فها

تعنهم تعالن تال شريعتهم، حرمجته»ي مع الإسلام قبل بذللث، اليهود عرفا وقد 
ند١نامنهم للك١ذرJن وأنغد'وا ياياطل اواس أنوال وأكبهم ته نهوا ١لرباوند أندجم وؤ 

،.أدناه١١
واشتهرقريش في فانتشر الإسلام مل العرب إلن نقلموْ الذين محم إنهم ت لمال 

•وحرمه الإسلام جاء ان إلن معاملاتهم في 
زعماءوهم الربا أرباب هم — والقمة والذهب المال عباد — اليهود بقي وقد 

الالش الغربية الرأسمالية اص أحد صار حتئ وأمريكا، أوروبا في الكبرئ البنوك 
ومااقتصادية، صرورة ت الإسلام بلاد في الريا دعاة ميه يما إلن وتحول عنها' ينفك 

ؤوكبمدئهمأحرصالتهود • المال وعبده تمار وراءها غربية هيمنة ولكنها بضرورة، هو 
انالنداب من هوبمزحزحه وما سة أنمآ لويعمر أحدهم يود أشركوا الذين وص حياة ض الئاس 

ا.ه١٢ون JUين ١٠بصير؛والله يعتر 
منالعالم إغراق حول - عام مائة نبل - برتوكولاتهم في اليهود نال ماذا ولكن 

.٩٦الأة: )٢(^الغر؛، . ١٦١الأيأ: اس، )ا(ّورة 



لْءءيتمصت سابا 

الربا؟بب بالأتممادى الماد من بانولع اليهود غر 
كمااد الممحاصر ءأول : - بعرود الص أهل ابما أنا وعا - ال-رركولأت هول 

أوصامحهاتعتل أن تلبث لا ثم كالعادة، تويت الالموازنة توضع هكذا يبتدئ متعلم 
وذلكنمها علن وتتهالك فتتفخم، أحرئ، بعد منة التكرر التزايد بالتقيح 
تختلنم الطريق، منتصف إلن وجرها أطوافها يتجاذب ياحدون ت التالي للسبب 
فإذاللخلل، رتقا امة اضموازنة فيطلون التر، *ي دتتتمع فضرب ، دوائها
للترقح،آخر ماليا ملحنا يهللبون عادوا نم أشهر، ثلاثة في أذمقو0 هدا وضحوا 
علئتبن أن بد ولا الحديدة، السنة فتأتي ■ تصفية موازنة إلن هدا كل ينتهي وبالتالي 

وعوارخبط كله وذلك أرقامها، جميع ناقلة التممية موازنة ومنها المايمة إرث 
وعلنيالمانة، خمسين إلئ يبلغ الحديدة السنة مجدار في يقع الذي فالانحراف اد، وف

خرابفى والعالة سنوات، عثر فى أضعاف ثلاثة بلغت ند الوازنة أن ترئ هدا 
تلكإلن تعري • فارغة أْت حنئ ، اليهود— غير الاممين — الحوسم دول خزانات 

مجاويلتمم فيمتص القروض دور يأتي ثم لها، نحن صنعتا٠ تما والهلرق الأساليب 
منالتي الاقتصادية الأنظمة أن عليكم يخفن ولا الإفلاس. إلا ذلك بعد وما بقي، 
عليهانحرى أن عكنتا لا للتخريب — الحوييم إلن وقدمناها افترضناها نحن النؤع هدا 

..٠^١، . محدنا. ونهلبمها 

الداخليهوالمرضى رروما وآثارها الربا قروصى عن البرتوكولأت تقول ثم 
بةتالتزام علن تحتوي الخزانة علئ متدان الحكومات إصدار هو القرضى الحقيقي؟ 
،يالاJة محمسة فانية له مرتيا القرضى كان فإذا القرضن، مال رأس لجمؤع امتهلاكية 

حتئالعبث، حكم حكمه ما الفائدة هدْ س تدغر الدولة هدْ تفلل منة عشرين ففي 
•القرض"لآا أصل يدفع ما يوازي 

دولمجن كثير تحولت حتن اليوم عالم في يجري ما وهو تيمما، اليهود ناله ما هدا 
الدينالداتتvن رحمة تحت السائد_ الاستعماري التعبير هو كما — الثالث، العالم 

•الفقراء رمق هوآخر الذي الخبز رغيف ثمن في حتن بخناقها يكونها 
فياليهود راّمال دخل السلأم_إذا الحال_في،رحالة ستكون ، كيفودكن 

أموالهم؟ورووس السلمين شركات ت، صال

•نوييض عجاج رجمة ، العثررن البرتركول مهيون، حكاء (برتوكول ١ ) 
•نديهص عجاج ترجمة العشرون، الرتوكول صهيون، حكماء (برتوكرل )٢ 



MM■ودمويت هندسة فغايإ 

بلنحذير، أعظم الربا من الله حدر لقد • عمل و1لن يقظة إلن يحتاج الأمر إن 
ماوذووا الك ائموا آمنوا الذين أيها يا ؤ ت تعالئ نال الربا، يترك لم لمن بالحرب تعالن آذن 
علكمنسم وإن ويسوك الله من بحرب فاذنوا شلوا لم عإن * مومس كنم إن الزنا ن مض 

.، ١ ب<ل نفللمون ولا نشمون لا أموالكم رءوس 
-عنيما الله رصي — عاس ابن عن وغيرهما- - حام أبي وابن جرير ابن ردئ 

إمامعلن فحق عنه يتنع لا الربا علن مقيما كان ررفمن قال الأتن هات؛ن في 
.٠ عنقه صربت ؤإلأ تنع، فان ، تتتيه يأن السلمذن 

لهوأنن • للحرب سلاحاك، حد الربا! لأكل القيامت يوم يقال ت نال أيضا وعنه 
.! !إالواقف، هده في الخرب 

.ثقفوا أينما بهرجا فجعلهم تمعرن، كما بالقتل الله أوعدهم ت قال قتادة وعن 
•وغترْ حرير ابن الاثار هذه روئ • دماؤهم ماحة أي الماج، ت وايهرج 
كثيرةرت٠ ١Jافي الله فضحهم وقد ، ومكرهم وكيدهم اليهود من الله حيرتا كما 

ودرعهتوفي الذي الله. رسول إن بل • - بيان إلن يحتاج لا معلوم أمر هدا و- 
نفوذعلي يدل وهدا — امتدانها ثعيررأ، من صاعا لأث^ن علن يهودي عند مرهونة 
نيلقال الذي وهو الموية الال،ينة عن اليهود أحلن هوالذي — الوقت ذلك في اليهود 
فيكما «س*رمآ،. مأدع لا حى الخرب جزيرة من وانمارى الهود *لأحرجن ت وفاته 

عن— عنه الله رضي — الخطاب بن عمر ذلك بعد أحلاهم ثم وغيره. لم مصحح 
كلها.العرب جزيرة 

ألااهتمام، أعفلم اليهود يعتليها ، اللام قضايا من أحري قضية وهناك — ٤ 
عنهمحنمرون الإسلامية، البلاد فى المنامى التيارالإسلاهى وجه فى الوقوف وهي: 
يهددحقيقيا حهلرأ أصح الإّلامي التيار مد إن اليهود؛ ؤيقول الأصولي، بالتيار 

للوقوفالمشترك التعاون من بد فلا تم ومن . كلهاالمنهلقة دول ويهدد يل إسرائيل 
التيار.هذا أمام 

و-خارحهافلطن داخل عليتي الفلالثعي، فكفاح الأحوال، تغير إلن انظروا 
أوكاتب، أي يتْليع لا والشرعية، والتضحية البهلولة رمجز تتن الششرامحننه بقي الذي 

.٢٧٩،  ٢٧٨الابمان: الغرة، )ا(ّورة 
.محبماالق رصي حويت، من ( ٢٣٧،  ٢٢• ، ٤ ٣ )أ/ وأحد (، ٢٩١٦الخاوي)وئام: )٢( 
.عنه الله رصي الله ■كبد بن جابر حديث س ( ١  ٧٦٧)مسلم رواه* )٣، 



ودعويتمنيصة سايا أي^;ي؛■ 

فينحول كنا انظروا .' أنول . . . فيه يطعن أن الفكري توجهه لكن مهما صحفي 
أ! اوأصوليئن حكومة بض وصدام صولع نوع إلئ فلظن داخل 

هذاعن بيريز شمعون اليهود خارجية وزير اللام عمالية مطر يقول ماذا 
الوصؤع؟

الشرقفي عربي بلد كل في وعميقا مريعا طريقها تثق الأصولية ءإن - ١ 
. ٠١.. . الإيليمي اللام ، بذ١٧مهددة الاومهل 

بلالرد، مو قومية فوق ناعية علن تتحرك إقليمية تعاون متثلمة إنشاء ءرإن — ٢ 
الاقتصادي.الخاو_ط في وهذا ،  ١١الأصولية عر الوحيد الرد 

يهددالتقليدية غير والمواؤيخ الدينية، الأصولية من الفاتك المزيج ررإن _ ٣ 
. ١١الاصلية فكرتنا إلئ ويحيينا اللام 

التعصبأصحابا هم ومن التقليدية، غير الأسلحة أصحاب هم من ت وأفول 
أ! اليهود!غير المغرق الديني 
فيللدممقراطة مناهضة حركة وهي الأصولية حضور ®إن بيريز؛ يقول نم _ ٤ 

العمليةإدخال صعوبة ني يزيد — دممقراطية محارارتا تستخدم ■حين حتن — الجوهر 
.المنهلقة،،في الدعقراطية 

وكفرياتهاوسلبتاتها عوارها علئ — الغربية الدممقراطية حتن أنه ذللثط محنئ إن 
لهاا؟يصلح الذي فا ؤإذن . للنهلقة تملح لا - أحيانا 

بهحاء الذي الإسلام يحاربون اليهود أن فيه، نثلثج أن يجوز لا الذي الشيء إن 
فهوواللام، الصلاة عليه لمنهجه دعوة فاي . هوالأصوليةوهذا . الله رسول 

اليهود.وبقية بيريز موازين حب نحارب أن يجبا أصولية، 

اياسية:هذ0 في أقول إش بل غموض، ولا ، فيهالبس لا صريحة المسألة إن 
دعاالتي والعقيدة الوهاب عبد بن محمد المجدد الإسلام شخ منهج وصفنا لو 

بلالغربي، والإعلام اليهود عنه سيقول فماذا منها، وغاب اندرسن ما وجدد إليها 
لمذن؟البلاد في العلمانية الانحاهات أصحاب من وكثير 



=^دء٠د٠ سمسم فء،يا حققآهءءءء^^ء^ءعءءءء!عء 

كامض؟أااانملأم... مرحلان 

.أشدها علن والساترة القاتمة اللام مرحة عن الماصي الاسبؤع ني نحدثنا 
وباراضيهاالانصن جدها مبالقدس: أن؛رئ حزنا، النفس في يثير مما يإن 
من؟وعلن الخامة سوق في ز~اع زهيدة سلعة إلن تحولت الباركة، 

.أاعلنيهود!

أسالحة،وبضعة — لأعدائنا ربوية ديون الأصل *ي هي — لريهمات بقعة والثمن 
وصيانة.تخزين إلئ تحتاج لأنها ؛ أصحابهاعلن عجا وصارت الزمن، تعداها 

الصليبينحصار امتد حن — سنن المئات تبل عكا— أهل موقف كان وبالقابل، 
وعدمللممود منالأ يعهلي سنوات، ثلاث لمدة أوروبا دول كافة من ادمن الق

الاستلام.
صلاحفاوضوا الماليثبن، أيدي في السمومحل وشلئ، علن عكا أصبحت، لما فإنه 

المقدس.بيت للماليبين لم يأن ،  U_lالثمن؛وكان عنها، الحصار رفر علن الدين 
أيدعلن والذبح الموت محن أوأدنن قومن اب نوهم - بذلك عكا أهل علم وحن 

الرسالة؛هدْ الدين صلاح إلن ك؛نبوا ، — الصليبين 
دعوتهمما إلن الإجابة ، ilJLP'أبواند الذين الملاعن لهؤلاء لاتخضع محولانا ®يا 
تمانالموالله آخرنا. عن ثقتل حتن اد الخهعلن الله بايعنا ند فإنا فينا، 

واوالآم«لى.
االأمان إعطاء يعد ونهبا نتلأ مها وأعمالوا ، الصيسحن يد محي عكا وسقطت 

شاءإن شهداء قفرا فقد عكا، أهل بح وربح • اللمن يد في القدس ولكن؛قينا 
ند— الهزعة أذيال يجرون بهم ؤإذا معدودة سنرايت، إلا هي فما الصليبيون، أما الله. 
آخرهم.عن طردهم بعد بلادْ إلن حثا منهم بقي من رجع 

نفلرفي - تمثل نوة، بكل الصارئ يرعاها التي اللام مرحلة هل اءل: اتإنني 

ه.١٤١٥/٢/٢١i)١(ا-لح٠ع

اينهمفىاوداةوالماة)أا/آإم(.



لدءء؛آتمست تغايا 

واليهود؟اذسالمين بين مشكلة الغرب—إنهاء 

شهورمدار علن شاهد وهوالدي الاحرين، لثاكل يهش الخرب كان ومتن 
ثجاعةولولا ، محاكنا يحرك فلم ، البومحتة في الرهيبة لمذن الماصي ، طويلة 

المسربللع بيله، ني وجهادهم بالله إبمانهم س هناك المجاهدين وبطوله 
؟- مبتهجون وهم -بل يفلرون والغرب لمين الم

الاؤنارخلال من اللام عملية علن يتفرج لمين الممن كثترأ أن الحرن من إن 
الغربأن ت وحلاصته — والعالمية العربية — الإعلام وماثل — به ونوحي — نحدده الدى 
عندالنهاية في له الخير ويريد جميعا، ولليهود لنا الخير يريد وهر المشكلة من صاق 

والامتقرار.اللام حلول 

الإسلاميالعالم تلب في غرت ، يهود دولة أن ، جميعا نعلم أن يجب 
.يهودية مصالح نحقنق أن يعد صليبية مصالح لتحقيق 

وىثم ، وعد؛إنشائها الذي أن ومعلوم ، إسراتيل دولة إنشاء قصة إلن تعالوا 
لتحقيقذلك وراء هم العالم— أعداء — اليهود كان ؤإذا . الإنحليز وعدهم بما 

الأمظةإلى تعالوا أهدافهم، نحقيق يريدون أيما كانوا الصليبيين فان أؤلماعيم، 
والشواهد;

الحاكمالحزب مكتب في العامة الأركان فبل من صادرة مذكرة مرل -١ 
الدولةهده أن من الرغم علن ، فلعلين ش عازلة يهودية دولة إقامة ®إن : اابريaلاني 

أمرهو ، [ اليوم اليهود دولة بوام هدا ومارنوا ]لاحفلوا بياتها ضعيفة تكون محوف 
٠، لبريهلانياآار ية بالنالامتراتيجية الناحية من فيه مرغوب 

وهواليهودية،: ®الدولة المشهور كتابه ني هرتزل* ءتتودور اليهودي ليقول - ٢ 
سيمتحوماذا ت — سطين فلنحكم كانت الي — العثمانية الدولة مالهلمان عن يتحدث 

.؟ فالهلين لواءaلتهم أموال من العثمانية الدولة 
يمنحناوف ماللعلمان الخلألة ص—احب أن تراضي افررعالئ ت هرتزل يقول 

لذلك• بالكامل تركيا تمويل بتنفليم القيام بالمقابل بوسعنا يكون وف ففلسهلين، 

ا٤ )أ/ مؤتمر؛غداد[ ايحاث ] رالعنصرية المّهيوست ( ١ ؛ 



MM^٥ ٢٥٠منسة قضايا 

تعارضنأمامية كقاعدة ، آسيا وجه فى أورويا متراس من جرءا سنشكل فإننا 
التي، بأكملها أوروبا ْع متحاشن نبقئ أن محايدة كدولة علينا وينبغي ، البربرية 

ملقات؛منزل كلام على ويا ،، ١ وجودناُال تضمن أن عليها يترتب سوف 
عرصوالما وحديثا ئدمما يسعهم من يجدون اليهود أن لولا ، بالمال البلاد بح - ١ 

الوم•رجال س الأس رجال أين وم، العرض، هذا مثل 
اللهبتل في لله ألواحهم باعوا الذين عكا، لأهل مشال ذكر فلتل مل سبق 

ووعدهرتزل ذكره الذي تركسا >اسالهلان جواب نذكر والأن . القدس تضل لا حتئ 
نالسطين.مقابل في بالكامل النقالة تركيا ديون بسداد 

نراراتصمن م ١  ٨٩٧ستة وسرا ببال مدينة قي المجنسيون المهود كالف لما 
مهمتههرتزل باشر • الثاني الحميد عبد لطان الممفاوصة هرتزل بقوم أن ، عديدة 
•رت؛ن؛وزاره الحميد عبد بالسالهلان واتصل ، سرعة 

هرتزلإن ثم السلهلان، من والمدوي الرفض هرتزل فلقي م ١ ٩ ٠ ١ عام الأولى 
—السلهلان لأعوان الرشوة ندم أن بعد  ٢١٩٠٢عام ثالتة مرة به والتقن فعاود ييأس لم 

ْلردةثر ءلردْ رآه فلما — بالدخول له ماح العدم إل نبه قد أنه *ع عليه فادحلوه 
التصرفلي يحق لا لشعبي ملك هي ؤإثما لي، ملكآ ليست فالسعلين رءإن ت له وقال 
فيآمسي قاتلت الش هلن فلأرخى من واحد بر ثعن أنخلن أن أمتطع ولا فيها، 

مملكةنحتا داخلة كانتا فلسطين أن مع . ٠ المسالمين بدماء تربتها وروت سيلها، 
بالديون.مثقلة والدولة العثمانية، الدولة 

مجنجزءآ نثكل إننا • قوله مدلول ما ت هرتزل كلام علن معلقين أيضا ونقول — ٢ 
!إالبربرية! تعارض أمامية كقاعدة ؟ آسيا وجه في أوروبا متراس 
هوالذيلأنه آسيا؛ يلاد في الإسلام وحملة الإسلام سوئ يقصد لا هرتزل إن 

نميرحسما - للغرب متراس إسرائيل دولة إذآ - أرويا في الغربا علن حهلرا ممثل 
الإسلامية.الحراب وجه في — هرتزل 

أروبامع متحالفة ستبقئ اليهودية الدولة بأن سبق، ما يؤيد هرتزل إن نم — ٣ 

.السابق الصدر ، ١ ر 



ودءءيْمنيسق قضايا ءء؛ء 

لم؛ن.والالإسلام صد بينهم الصالح اتحاد يعني وهذا ، بأكملها 
توصأن العالم مملحة فمن نم ومن الحفارة، بناة هم أنفيرون واليهود - ٣ 
فيعقد الذي الأول المهيوني المؤتمر أمام — هرتزل يقول . -حضانة مطصلة لليهود 

ويرا—ببازل مدينة 

أن، عام يثكل الدنية مملحة ومن ، فاكثر أكثر المتمدنة الأم مملحة لن ررإنه 
ونحنالمحتلمة، تلك هي فلطن إن . لامياْؤلآ{ أقهر عبر حمارية محتلة توص 
.تكوينهاا،لا٢ احل من أخكتاوأرواحنا لبدل المتعدون الحضارة حملة اليهود 

عندكان اذا وم. عام مائة مايقارب تبل هرتزل ناله الكلام هذا أن ؤيلاحفل 
الوقت؟دلك فى حضارة من اليهود 

حاييماليهودي حليفته يل تقبلية، الموحتلتلمه هرتزل فكر هذا وليس — ٤ 
إلنوجهه حطاب في وذلك ، عاما بعشرين - السابق هرتزل — كلام يعد قال وايزمان 

•وايزٌان له يقول • المشهور الوعد صاحب البريعلماني الوزير بلفور آرثر 

هذاومن • • • تلين فلفي يهيمون يهودي خي؛ن أوحمة أربعة من ارمجتمع 
.إشعاعهم" الأدنئ الشرق في ينشروا أن اليهود يتتلح المجتمع 
اليهود؟مينشره الذي هوالإشعاع ما 

والخنازير؟القردة أحفاد أفئدة من المشع الإشعاع هدا من وميخدم 

الإشعيع؟ْالا متوجه ولن 
الإيلام.ت والقائم الخانم الختلر صد نووي إثعاع إنه 

نم. ٢١٩١٧ستة بلمفور وعد صدر فقد بالفائدة، اقتع الصليبي الغرب ولأن 
فلسعلانيم عنل-تقلليهود قومي وتلمن وراءها ومن اكحدة الأم ممتاركة رسميا أنشئ 

ّنة؟؛هام.

ّْنتلقن التحية الولايات رتبي ون ويلأن — بلفرر لرعد بالنسبة _ هنا ويالحفل 
وعدعبارات من عليه اتفق ما نص ، وايزمان ومن ، بريتلمانيا رئيس جورج" ارلويد 

ابق)مآ/إا:ا(اكورال







لدءءيتضدسْ تْايا قبمع^ءءأ!عءء!عء!ءءعءءءء 

آ١ والإسلا،ال الغرب 

الإسلام،بمحترم أنه ، ٢٢١الاردني الرلمان في كلينتون الأمريكي الريس صرح 
اا أ الإرهاب ؤيعادي يبز ممه 

كيرأالإسلام، عن الحدث علئ — وزعمانه الغرب حرصى وُع — الأيام محزم في 
تاءل وأتاسلامه، قبل سفيان ايي •ع هرنل نمة بخامحتري ممر ما 

بعمىولومن ، ه نفالتارخ يعيد أوهل فصوله بعمى التارخ يعيد هل 
الوجوه؟

—صحيحه في البخاري روئ ت ياحتصار نردها سفيان أبي نمه إلن الوا تم
هرقلأن أحبره سفيان أيا أن عنهما- الله رصي - ماس بن الله مد عن - وغيره 
كانالخي المدة في - بالشام نحارأ وكانوا - قريش من ركب في إليه أرمل الروم( )ملك 
وأبوسفيانالحديبية صلح بعد — نريثى وكفار سفيان أبا فيها مماهدا الله رسول 

ه،مجلإلئ فدعاهم _، القدس أي _ يإيلياء وهم فاتوه — منانع بلا فريش زعيم كان 
يزعمالذي الرحل بهذا نسبا أترب أيكم ت فمال بترحمانه ودعا الروم، عفلماء وحوله 

نى؟أنه 

أصحابهوقربوا مني. أدنوه فقال: نبا. أقربهم أنا فقلت، أبوسنتان: فقال 
فإنالرجل، هذا ائل مإني ت لهم قل ت لترجمانه نال نم ظهره. عند فاجعلوهم 

عنه.لكذبت كذبآ علي ياثروا أن من الحياء لولا فوالله ، فكذبوْ كذبتي 
Iقال أن عنه سألني ما أول كان ثم 

فيكم؟به نكتف، 
■ب، دو فينا هو * قل 
قبله؟نمل أحد مكم القول هذا قال فهل قال: 

لا.قالت: 

فهلكانسآ؛اتهمنءاللث،؟قال: 
قدت:لأ.

0 الحسة :١(  /YV / ١ الواش الآرسا، يوم في )٢( . ا،و ٤ ١ ٥ /Y /ه.١ ٤ ١ 0 ه



-،،٢٥١سمست نغايا ؛ء^ء 

صعفاوهم؟أم يتعونه الناص فأشراف ت قال 
.رم صعقا بل فقلت؛ 

ينقصون؟أم أينيدون ث قال 
•يزيدون بل ت قلت 
فيه؟يدخل بعدأن لدينه سحطه متهم فهل؛رندأحد قال؛ 

يغدر؟دالت'فهل 
فيها.ماهوفاعل ماتدرى ، - هدنة أى - مده في معه ونحن لا- ت قلت 

.الكلمة هذه سوئ فيها ألحل كلمة تمكني للم ' قال 
فهلقاتاكموْ؟قال:
تعم.ت قلمت 
إ'ياْ؟ناعم كان فكتف قال: 
سجال.وبيته بينتا الحرب ٠ قلمك 

•يأمركم وعاذا • قال 
آباؤكم،يقول ما واتركوا سيثآ، يه تثركوا ولا وحده الله اعبدوا يقول: قلت: 

والملة.والعفاف والمدق بالصلاة ويأمرنا 

فكذلاان٠ب، ذو فيكم أنه فذكرت ته، نعن سالك له: قل للترجمان؛ فقال 
نومها.نسب في تعث الرسل 

أحدلوكان فقلت،: لا، أن فذكرت القول؟ هذا منكم أحد قال هل وّالتلثح: 
آياتهمحن كان هل وسألثالث،: قبله. قيل بقول يأتي رجل • لقلت نبله، القول هذا قال 
محللتحيطلت، رجل قلت؛ مللئ، من آياته من كان فلو ؛ قلثؤلا، أن فذكرت مللث،؟ من 

لا،أن فذكرت قال؟ ما يقول أن نبل بالخذب تتهمونه كنتم هل ٠ وٌألتلث، * أبيه 
أشرافوسألثالث٠ الله. عالئ ويكذب الناس علن الخذب ليذر يكن لم أنه أعرف قلى 

أيزيدونوسألتلث،؛ . ١^٠١٤ وهم ابررْ، صعفاءهم أل فذكرت ضعفاؤهم؟ أم اتبعوه 
أيرتد: وسألتلثج يتم. حنتئ الإممان أمر وكذللث، يزيدون، أنهم فذكرت ينقمون؟ أم 

نخالهنح،ن الإيمان وكاوللث، لا، أن فذكرت فيه؟ يدحل أن بعد لدينه سحهله أحد 
تغدر،لا الرسل وكذللت، لا، أن فذكرت يغدر؟ هل وسآلتلئ، القلوب. بثا 



ودمريتمنمس قغايا ؛ءحنتتم؛يمءءءء^^^^^ءء^؛ءءء^يءء؛؛ء 

ؤينهاكمشيئا به تشركوا ولا الله تعبدوا أن يأمركم أنه فذكرت يامركم؟ مما ت وسألتك 
والعفاف.والصدق بالصلاة ؤيامركم الأوثان عبادة عن 

حارج،أنه أملم يت وقد ، هاص تدمي موضع فيملك حقا تقول ما كان فإن 
ءندْكنتح ولو لقاءه، لتجثمتح إليه أحلص أني أعلم أني فلو منكم أنه أقلن أكن لم 

قدمه.عن لغك 

إلنندفعه بصرئ عظيم إلن لحية به بعث الذي هؤ الله رسول بكتاب دعا ثم 
الرحيمالرحمن الله بم نته: فإذا فقرأه هرقل. 

انحمن علن ملام الروم، عقلتم هرقل إلن ورسوله، الله مد محمد محن 
أحركالله يوتلثح تلم أسالم الإسلأمة، بدعاية أدعوك فإني ت بعد أما الهدئ. 

.، الاريييزر١ إثم عليلثح فإن توليت فإن مرت؛ن، 
ولأبه نشرك ولأ \لأ نني ألأ وتكم' بط مواء ممد ١^٠ تعاإو'ا أض ط ش ؤ 

.محزونبأظ اش؛ادوا فمرلو؛ مإوا فان ١^؛ دون من بمضا بنضيا يتخذ 
الصخب،عنده كثر الكتاب قراءة من وفيغ تال، ما قال فلما أبوسفيان؛ تال 

أحرحتا.الأصوات وارتفعت 

بنيملك يخافه إنه كبشة، أبي ابن أمر أمر لقد أحرجنا; حين لأصحابي فقلت 
الأصفر.

ءاليالإ.لأملم.الاه أيحل حنن سيظهر أنه موفأ زك فا 
سيظهرالله أن يقينه فى أبوسفيان وصدق استنتاجه، في هرقل صدق ت وفعلا 

دسه

الإسلام.أبوسفيان سحل فا

أفواجآالله دين في الناس ويحل الشرك قلعة مكة وفتحت 
•اى الآىرiن إسحاق؛ ابن زرواتي لأنه ١ أصوب والأول الأمراء، ومل؛ الفلاحون، محم نيل؛ ( ١ ) 

•بالغلاح؛ن عنهم عبر عموما ثمالكته أهل والنمود؛ . عبيد أبي عند الفلاحين وردت وكدا الحراتثن. 
.٦٤الأنة: عمران، )مأ(ّورةأل 

صحيحه.من مرصع غير ريي الخالي)٣( رواء )٣( 



^٢٥٥٠سست تغاب 

ليتحمقوالشام العراق في الفتوحات بدأت وند إلا ، وجيزة فترة تمض لم و٠ 
منأبعد هو ما الفتوحات تعدت بل . هات\نااندمي موصع ررفيملك هرقل قاله ما 

ذلك.

تالمهمة الوقفات من عدد النبوية السيرة من الحادثة هلأه مع ولما 
اللهرسول المعارك؛خن من عدد بعد سفيان وأبي هرتل ب؛ن الحوار هذا جرئ — ١ 

الذيالحديبية صلح ونع نم والخندق. وأحسي بدر معركة أبرزها وقريش. .٠ 
سماهالذي الملح معهم ت نعقل. ، المدينة في كدولة المان والمسقريش فيه اعترفت 

وماذنلث من ثلم ما الله لك لتنقر * لمينا نحا لك فنا إئا ؤ تعالن: نال كما فتحآ، الله 
.، ١ . .عزيزا.مرا الله وبممرك ٠ متقيما صراطا ويهديك عيك نعمته ويم ناحر 

منشلة أنهم علمئ إلا وصحبه، الرسول إلن نظر لا ذلك تبل فريس كانت وقد 
كلمته.ومعلي دينه ناصر تعالئ الله ولكن الأرض، في دين والقالعلرق نهلاع 

•الكافرون ونوكره نوره متم والله يآفواههم الله نور ليهنمثوا ريدون يؤ 
انتصاراتهيعد زمانه في مالك أعفلم هو يل ّ وملكها الروم عقلتم — هرقل — ٢ 

يس— الإسلام إلئ فيه يدعوْ ه محمد من كتاب جاءه وقد يسعن الفرس، علن 
المعلومةيصل أن يريد ؤإئما دجلا ولا كذبا يريد لا ناصعة، الحقيقة إلن للوصول 

نني.أنه يزعم الذي هذا عن الصحيحة 

أصحابهجعل لباله، مقدمتهم في وجعله معه، ومن سفيان بأبي له أتي و،لا 
لثلأظهرْ عند ونحعهم ؤإئما ؛ العلماء نال ث. الحلو في كذب إن ليكذبوه رأسه عند 

كذب.إن بالتكذيب يواجهوه أن يستحوا 

جاءتوند سسديدآ، الحقيقة إلئ الوصول علئ هرقل حرصن كان لقد س ٣ 
٠وجيد توي بشكل الراد إلن موصلة واصحة سفيان أبى إلئ الوجهة الأسلة 

-الغرب بلاد وحاصة - كله العالم في الإعلام والتفخيم الدجل من هذا فأين 
!أأ الحقيقة؟ وحدمحة والحرية الويمقراطة تدعي اش 

اللهوب- هرقل إن ؟ ورجالاتها الدعوات، بها توزن الش الموانين هي ما - ٤ 
٨.الأة: )آ(سورةالماس، \_T. ص: )ا(ّورةاكح، 



و3ءءيةمنصيق قضايا 

ولا، الاقتمادن قوته عن ولا ، حنثه ت عن سال لم - معه ومن ه الله رمول عن 
عنمال إثما ، الأمور مجن ذس غتر عن ولا — الناس ض وستهم أناهمهم كثرة عن 

أم؛نك؛مينت
الشيدعوإليها.المبادئ احدهما: 

مطاعحصاحب هو هل يغدر؟ هل ، يكذب؟ هل . وملوكه أحلاقه اني اك
دنيوية؟

نفيؤإلأ الأغلب، في وهذا ، الأنباء أتباع الضناء إنهم اع، الأتبثم -٥ 
.وعيرهم C عوف وابن ، ومعد وعثمان، وعمر، ، يكر أبو كان الصحابة 

أنأردت إذا I الله.ؤ لرسول مكة مثركي محن الملأ نال الدعرة بدايات وفي 
مجلك،عن بعدنا ؤإلأ ، الضعفاء هؤلاء ناؤلرد إليك لنتمع لثا محجلمنحضر 
بالياهربهم يدعون الذين نطرد ولا ؤ ت .y الله لرسول وقويا صريحأ أمرآ الله فانزل 

شي'،ٍكطندمنن عيهم سابك فيًروما من حسابهم س عنك ما وجهه يريدون واتحشي 

ولاوجهن يريدون والنفي بالنداة ربهم يدعون الذين غ نمك واصبر' ؤ تعالن: ونوله 
أمرهوكان هواه وائع ذكرنا عن محن أعمنا من ض ولا الدئنا العناه زيه ترد عنهم عناك نني 

منقريش حاربته ولماذا ؟ الله. رسول يدعوإليها كان التي الأسس هي ما - ٦ 
أجلها؟

هي:، الوقت[ ذلك في قريش في الكفر زعيم تسهادة الأمس؛ أهم إن 
 ■ I شيئا.به تشركوا ولا الله تعتدوا أن

الأوثان.عبادة عن ؤينهاكم ■ ■ 
والعفاف.والمدق، ويأمركمبالصلاة، ■1 

ورمي،، أجلهامن حورب فلماذا إليها، يدعو كان التي ايادئ لأبرز حلاصة هذه 

.٢٨الأة: سورةاصف، )٢( . ٥٢الأية: (سورةالأنعام، 



ءدءءيْمنمست فغايا يبب 

ثنمشلأمح؟!

ؤينوهيكذب لم لم المرانية، زعيم بلاط وفي - نريئى زعم - سفيان وأبو — ٧ 
عنهاتمتقت التي التهم ملأئ؛١^^ وحعبته وصحبه؛الأكاذيب، الرسول ممعة 
السالمين.ْع الهلويلت حربهم حلال قريس أذهان 

منالحياء لولا رروالله ت الكذب الة معلن هرتل ثدي أن بعد — أبوسفيان يقول 
دعنه لكذبت كذا عر يأثروا أن 

لأنههرقل؛ أمام يكذبوني أن يقل لم ت عليكذبا( ياتروا أن )من ت لقوله وانتبهوا 
بعدالقمة نقل مجن حاف لكن • أمامه يكن؛و0 لن أنهم نريثر— زعيم وهو — متأكد 

أماميكذب سفيان أبو فيقال , الكذب عنه فيؤثر العرب مسامع علن ونثرها ذلك 
وأقاربه؟عمه بي علن هرقل 

الإسلام؟في يدخلوا لم يعد وهم هذْ أحلاق أي 
بنيملك يخافه إنه كبشة، أبي ابن أمر أمر )لقد ; سفيان أبي وقول _ ٨ 

الإسلام.نمر من لالياتسان لرص . الأصفر( 

الإسلام،نحترم إننا I الكفار من يقول من الأيام هذه نمع فإننا ت واحيرأ — ٩ 
مد،وا؟اإن - يحترمونه. إسلام أي ولكن 

Iمواصفات له الإسلام، من خاصا نوعا يحترمون إنهم 

ازكفر؛الهلاغوت.دون بالله الإيان يدعوإلئ إسلام - ١ 
والراء.الولاء قاعدة يقعد لا إسلام -٢ 

بالحياه.له علاقة لا معالمن إسلام — ٣ 

•مل المومنثن علن للكانرين يكون بان يرمحن إسلام - ٤ 
خاصع.متمكن إسلام خلاصته — ٥ 

ه،الله عبد بن محمد إليها دعا التي والهوة والوضؤح باكماعت الإسلام ا أم
اأ أ تحارب أن يجب التي هوالأصولية فهذا إبراهيم، ملة الحنفية إسلام 





^دء٠د٠منمست يا فظ ء=ء 

نيالإملامية المالك من كيرأ الخرارة جتوثهم هجمت حين الصليسون احتل 
وند— الإسلامية الأمة ولكن . المدمحي ييت احتلوه مما وكان وشمالها. ذلسهلين 
—مثلكبار قادة وقام الماليسين، لحهاد هت — الخهليرة الوالية الأحداث لهده صعقت 

الأسوي_وغيرم،الدين وصلاح زنكي الدين وعماد زنكي، محمود الدين نور 
هؤلاءتقاتل الخهاد جحانل ارت نالإسلامية، الأمة »ي الجهاد روح بإحياء 

ذلكتوج وند ممالكهم، من كبر علن ونموا علتهم انتصروا حتن الصبتتن، 
ولكنمشهودا. يوما فكان الأيوبي، الدين صلاح يل علن المقدس بيت ؛استرداد 
ذلكبعد استمرت — الجرارة الجيوش ذات — أوربا ممالك من القادمة الصليبية الحملات 

٠المقدص بيت رأسها وعلئ الملمين بلاد من ملكته أن متق ما استرداد محاولة 
ساحلعلئ كانت الش لمة المعكا مدينة حمار إلن الصليبيون توجه أن فكان 

العالية،وحصونها بابراحها اشتهرت حمينة مدينة وهى . المتوسهل الأ؛يمرر البحر 
كثيرةالأحداث ولأن ، سنين ثلاث نرابة الحصار واستمر . ■ ٠٥٨٥سنة ذلك وكان 

وتفاتالجيدة القصة هدْ *ع نقف غتعالوا وطويلة 
المدينةهده حول أوريا من القادمة اطيلها بأّسالصليبية القوئ نحمعى — ١ 

محْلالشريف، القدس بيتا إلن الهلريق لأنها ؛ حمارها نى واستماتوا ، الصامدة 
الكثير.وهدفهم أنفنارهم 

غرتاملكه مجان الذي — الألمان جيش إن بل البحري، بالهجوم يكتفوا لم — ٢ 
يلعلن جيشه من مليون رع نرابة هلكا كما ، — الملمين لحرمحبا طريقه في وهو 

هذامن المافية البقية اتخذت ، الساحل ومدن وحلبا وحماة حمصي في الملمين 
لتثغلهالدين صلاح جيش علن منها الغارات تشن ، لهامركزآ صور مدينة الجيش 

•الحاصرين عكا أهل نحدة عن 
مدينةصامدة، عكا مدينة بقيتؤ — الحانية — الجرارة الجيوش هذه وأمام — ٣ 
بأسواريرتْلم المتتاح الهاج كالموج كانتا كاملة، قارة حيوش أمام صمدت واحدة 
يدفي القدس وسقوط حهلدن أحقاد تحمل جيوش انقطاع، دون الجاهدة المدينة 

الشام.سواحل بها فضاقتا والبحر البر ملأت جيوش - الملمين 
سبيلفي للجهاد وأصاءهم المسلمين استنفر فقد ، الأيوبي الدين صلاح أما — ٤ 

و؛؛نبيته والحرب ، الأعداء علن يكرون الملمين الاإه-؛جموع رحمه — ووقفه الله، 
وراءتقم، هتالثv وأوروبا ، كتائب، بها استبدلوا كتيبة لهم دمر كلما ، سجال الصليبيين 
السلمذنعلن والحقد حدن، كل في والرجال والفن بالمال وتمدها تدعمها حيوشها 



ود£ييتسمس؛ نغايا 

قلبها.مملا 
المحاصرينيمد أن الكبير الدين صلاح هم أصبح عكا، علئ الحصار اشتد لما — ٥ 

ؤإميادانهولة بإليهم نمل الدس؛ن إمدادات لأن والرحال؛ والتمهل بالمال 
.دواسيده بصعوبة إلا ثمل لا الحاصرين السلمان 
الدينصلاح استخد^ا وقد إلا ، القادة بها يفكر حربية أوخدعة حيلة تبق فلم 
منالحاصرة للمدينة الإسادات مفن أرسل المرات إحدئ في أنه حتن . الأيوبي 

ولعنهم،يامهم في فرنجة كانهم ممومن رجالا فن اليدير س لجعل بيروت، 
يماوأمروهم عكا إلئ وصالوا حنن التمويه فى نيادة والخنانير الصلبان معهم وحملوا 
ب

كلمن ا بهفاحاتلوا فن، الاحدئ وجاءت الحيلة محنه الفرنجة كشفا ولما 
الموزالفببنة وُي ، العدو قبضة في واقعون ثالث لا أنهم الملمون علم فلما تح، جان

,الله ثاء إن — شهداء معها وغرقوا فيها يمن فغرقتا السفينة خرقوا والسلاح، 
عليهاوحديد، حب من أبرحة الفرغ عمل فقد ، دوره Jلأختراع وكان — ٦ 
بحيثعجل علن مركبة وهي والنار، النفعل فيها يعمل لئلا بالخل؛ قاة مجلود 

فلماكير، منجنتؤا برج كل ظهر وعلن • ثاءوا وأين شاءوا متن برج كل يديرون 
.يتهليعوافلم إحراقها وحاولوا أمرها، أهمهم ذلالثا الملمون رأئ 

نحاسشالته لذللك فانتدمب، ذلك في رأيه الأيوبي الدين صلاح السالهلان فاعمل 
الأبيضالفعل فاخذ اليوم، هدا لثل قبل من ذلك عالئ تدرب ند كان ، مشق دس 

كلفرمن • نارأناجح صارت حنن ندور ثلاثة في وأوندمحا يعرفها بأدؤية وخلعله 
واحدةصرخة الملمون فصرخ فيها س واحترق الأبراج فاحترقت منها يقدر برج 

؛اكهلتلواككبير.
الشامجبال س اتخذوا فئد ايلمن، صد للفرئ عوا ياكية 

ًُلرقعلي، ويغرون الإملأم،، الحيم، عض، منها يغيرون فكانوا لهم، مركرأ الوعرة 
٠الملمهن حيوثى قادة لاغتيال الفرءرر ؤيتحيتون للمسالبن الإمدادات 

مصرفي كان - الشهور الأديب، - الفاصل القاصي فهذا ه، دور للادباء وكان - ٨ 
الأسطولوعمل الأموال س يحتاجه ما الدين لصلاح ؤيجهز فيها اللك، يدبر 

•وغيرها 
الدينهوصلاح ومن • الدين صلاح إلئ كتجا فقد الصادقة؛ الصيحة ويقدم 

كثرةالحمار في المملويل هذا مستج إن يقول! إليه كتب، ٠ وتقرئ ادة وعبزهدأ 



^٢٥٥٠مسة قْايا 

ولابطاعته، إلا عنده ما ينال لا الله فإن الناس، الحارم؛؛0 وارتكاب الذنوب، 
٠, ٠ أمره وامتثال إليه بالرجؤع إلا الشدائد يفرج 

صدقناعوامؤ لنا الله لعجل صدئنا ولو ، أنفسنا قبل ص أتينا إثما ت أيضا وكتب 
,الخ ٠ ٠  ٠

كثيرةامتدادات وجاءت السلبن مقاومة وصعقت الخمار، اشتد وأحترآ — ٩ 
٠اال>امذن عضد فى ذلخا فمتآ ، للصطس\ن جدا 

—السنوات بل — الطويلة الشهور تلك في المحاصرة عكا مدينة سقوحل قرب ولما 

السلموناحد ، تسمهل لكلمت ولما ، الأسءسسالآم السلمان من الصسبملسؤون وأراد 
فيالدين صلاح الئ النمارئ كتب أن فكان ، الشرومحل في النصارئ مع يتفاوضون 

تعجيبه سرط منها ولكن ، الشروحل 
٠القدس لهم يسالم أن عكا، عن حصارهم يرفعوا حتن حللوا، حيث 

ُالأيوبي الدين صلاح إلن العاجلة الرسالة هذه فكتبوا ، عكا أهل فسمع 
دعوتهمما إلئ الإجاية عليالث! أبوا ند الدين الملاعين لهؤلاء تخضع لا مولأنا أريا 

المستعانوالله ٠ احرنا عن نقتل حض الجهاد علمن الله بايعنا ند فانا ، فينا 
راللأم«راآ.

والموتالموت، علمن نهد؛ايحا ، أرواحنا إنقاذ أحل من القدس لهم تر-أع لا 
.الشريف للقدس ونداء ثمنآ ولكن الذل، من خير 

اليومنحن فاين ، كبار«ع أحداث في الإمحلامي تاريخنا فصص هذه 
المعاصرة؟والمالتبية اليهود •ع 

هه ه 

.٣( ٤ ٢ / ١ والمهاة)٢ البداة ش كير بن ا( 





^دء٠ي٠منسق فمايا ^— 

خثمقدرة وص إلا مقرة نفى من فما البطلان، كل باطل — شك بلا — وهذا 
،، ١ ب<ل مغثوم بمدر إلأ ئرلن رما حزايه ء؛دوا إلأ ثيء من وإن ؤ تعالن: نال وأحلا، ورزئا 
بمدرهل٢لظناه ثيء كل إئا ؤ تعالئ! وقال 

ندرما ساسها اادإ؛ه ; _ النسل نحديد وسائل من وهو — العزل في ونال 
كماأوممدة. وسمية وعمالها وأجالها رزقها الله كتب قد نفى كل إن بل . لها،(^٣، 

ا.سعودر٤ م ابن حدث ني 
لكنهمنمالئ، الله من يتقدير الإنسان وجرد أن يعترفوا أن ؤإما اني؛ الغالشق 

غيرعليها نعيش التي الأرض هذه ؤإن العباد، بأرزاق يتكفل لم الله إن ت يقولون 
•انماد لأرزاق ولا ليكن كافية 

فقعل،البشر بأرزاق يتكفل لم تعالئ الله لأن كبرئ؛ وفرية باطل سك بلا وهدا 
الحشراتحنن أوالبحر، البر في يعيش مما ت الحيوانات جمّع بأرزاق تكمل ؤإثما 

لصغرها.الإنسان يراها أن يسمملح لا أو مغللمة شقوق في تعيش التي الصغيرة 

مكل وستوذغها منقوعا ويقم رزمحا الك إلأ؛ش الأرض في دائن من وما ؤ ت تعالن مال 
كتابٍنيهلْد

يكتحاويزممر الروح ب فيفح الملك إل؛د رربرمل ت السابق عود مابن حديث وفي 
اومعد«را"،.وشقي وعمله وأجله رزقه 

به.ايان عدم أو الله علن امحراض ; حلاصنه الموممر هدا إذن، 

كانواانمدة. الأم بة جاهلة من حالا أحن الأولن الحاملة كان، كد 
نباتلولكن • الخر حوف البنات يثدون وأحيانا الفقر، حشية أحيانا أولادهم يقتلون 
فقدالأمر، هيثة جاهلية أما . هذا مثل قرارآ لتتخذ الأيام من يوم في نحتمع لم العرب 

٩^■ الأية )آ('ررةالفر، . ٢١الأية؛ )١(محورةالحجر، 

٦.الأية! ره(صورْعرد، 

(.٢٦٤٣^)اوخاري)خ-؟ّآ(رفيضمب، رراْ: )٦( 



BK■؛ودموية مندسن فغابإ 

لتصع- هم U وقليل الله عمم من إلا - العالم دول اجتمعتا حين ، هداصنت 
علئواعتراض للأولاد نل الحقيقة ني هو الذي الإجهاض بإباحة الأولاد قتل علث 
حينالأولئ الخاهلية علن — مخزومومف وهدا — الحاهلية هد0 زادت بل . العباد رب 

والشذوذواللواؤل الزنا الحاهلسة هذا فأبامحت . الأولاد قل وسائل من العار جعلت 
السكان.تحديد وسائل من ذلك وجعلوا أنواعه بكل 

-جاهلية؟من أسخفها ما ألا 

نررفكمنحن إملاق من أولادكم نقلوا ولا ؤ ; فقال ، كتابه في هذا ذكر تحالن الله إن 
•وإياكم°هلأ، لٌن إنلاق خب أولادكم نقلوا ولا ؤ وقال؛ وإئاممُهرا،، 

تقبلأتالفقر_مأوحيف —حالأ— الفقر حمل سواء الأولاد فتل عن فنهن 
•الحالن كلأ في بالرزق تكمل والله 

ياتلت قال؛ — عنه الله رصي — مسعود بن الله عبد عن الصحيحين في ثبت ولذا 
يطعمأن خشية ولدك تكل ارأن ; نال _ الشرك بعد . أعقلم؟ الذنب أي ؛ االله رسول 

الشرك.بحد ذب أعظم الولد تتل فجعل ،. معك...®١٣
أخرئتفايا إليها أمحاق أنه أم شل؟ السألة هذه علن المؤتمر اقتصر هل ولكن 

وشريعته؟وديته ورسوله الله فيها حاربوا 

يحويهما — خيرأ الله حزاهم — العلماء ين فقد ؤإلأ — الزهر حول وثمان إلئ تعالوا 
ولرسوله.لله ومحالة وخللم كفر من 

تيلي ما علميها يلاحقن أؤلأIوتيقةائؤتغراثتيهيؤيقةاأعمل> 
مافمن من — الحالي ها رئيانتخاب نامت للوثيقة المقدمة الدولة — أ 
٠رسميا® المسلحة القوات في — الشاذين — اللوحلية ررقبول — عليه قامت 

والمرآة،التل، وتحديد بالسكان تتعلق عمل ورقة ستكون كيف ، عليكم فبالله 
حتئيا حنبالشواذ تقبل أن بها دولة؛1^ من قدمت إذا والمرأة، الرجل والعلاقة؛؛ن 

.٣١الأية: )■؛آ(ّورةالإساء، . ١٠١الأيت: )ا(مرةالآتحام، 
(.لم)٦٨ومموضع، غير وفي ( ٤٤الخاوي)^١٧ • رواْ )٣( 



ردمريةميست قضايا •؛ٍ؛؛؛ء 

.ينفح فيه باليي إناء وكل ت نيل كما العمل ورقة جاءت ولذا جيشها؟ صفوف في 
سحإلا بالتنمية يتعلق ما فيها ليس ، صفحة  ١١٣من الوثيقة تتكون — ب 

لأنهاوامحعآ؛ صجيجا منها كثير أثار التي القضايا حول فتدور الباقي، أما صفحات. 
دين— الإسلام وخاصة — الديانات ١^٤ من والأم الإنسان خصوصيات خص أض 
الديانات.من كغيره يغير ولم يحرف لم الذي الكامل الله 

ولا، الوحيدة الورقة هى المقدمة العمل ورئة أن الانتباه يلفت ما وأشد ج_ 
٠السياسية الهيمنة المؤتمر هذا قفية تتح وهكذا ا غيرها أوراق 

المؤتمر:الكلمات،ي بمص على ملق ثانأ: 
كلمتنبعد القرنية للغة 

قد، والتتنمية السكان بقضايا الخاصة السياسات تنفيذ "إن والإنحاليزية_ العربية ؛اللغة 
الحفاراتواحترام التسامح أهمية أؤكد هتا من التقاليد، بعض مواجهة يتهللب 

لكنه. الهإروحةا<الخلافية القضايا مناقثة عند الديانات احترام وصرورة والتقاليد، 
يمكنولا خاؤية، مبادرات وطرح الحالول إضعاف يعني لا امح الت"إن ت أضاف 
؛؛؛_•ُاأ؛طرح •إنه الإنس-انيةاا تهلور وجهة في تقفا معينة نفلر وجهة بفرض القبول 
.يقصد؟؟؟ تقاليد أي . إالتقاليد بعض مواجهة ضرورة _ ١ 

طرحبمي لا ذلك إن  '•ليقول يستدرك أنه إلا ، الديانات لاحترام ذكره ح — ٢ 
•المطروحة والحلول تتفق عملية حلول محن بد لا بل خاؤية، مبادرات 

منإلي، • أ انية الإنتعلور وجه في نقفا معينة نغلر بوجهة القبول يمكن لا إنه - ٣ 
ابرم،؟•بشم 

■مشروعا عملا وتصبح ، الخريمة تقن حن الوم؛ م ما أخطر ثالقأت 
الشحوب.وواقع حياة في اثرأ وأعمقها وأهمها الموغر، في قفية أخهلر وهذه 

مرفوضاأمرآ تبض ، عليها ويعاقبح جريمة، أنها عض، ترتكب حن الحركة إن 
القانون،إباحته علن ينص مباحا أمرأ تكون حن أما . الأسوياء الناص هن كرأ ت م

١٣٠١إلي، الإنكار وعدم — الزمن، طول ح الأمر— هذا يتحول حيث يختلف الأمر فان 
ماأحيانا فيه يدخل وهذا تذكره. يمن ومحارب الدولة محميه نم ومن ، عادي 



يتءضسةودمبم سايا —55— 

ذلك:أطن وس _، القانون إياحته علن ينمى عليه-ولولم الثعوب بعض اعتادت 
زوجهاغير عشيق لها نالزوجة تنكر، مغير أمر الغرسن عند الخاللة — ١ 

تتمالعلاقات دامت ما . يذلاكأ أحدهما علم يضر ولا كذلك، عشيقة له والزوج 
الشعوب.سه عد المرة مخت وهكذا الزوجية، عش خارج 
البالتراضي، الزنا أن علن - إسلامية دول ومنها — الدول ؤوض بعض تتص - ٢ 

الكتابفي عليه المنصوص اpنا حد إلغاء ذلك، رمغتيى القانون، عليه يعاتب 
والسنة.

وتهلبقهانون والقالنظام يحميه قانونا هذا يرئ عب تفي وتأملوا وانغلروا 
المحاكم.

وحدوده.والعري للخمور، ية بالنوهكذا — ٣ 

،٠المتحدة الأم هتثة ترعاه حيثا — المؤتمر هدا في ما اخملر إن ت نقول قانتا ولذا، 
وتطالبعالميا، مقرة خاو\بئ الأمورإلئ هذه تتحول هوأن ، مواثيقهاأحل. ومحيصح 

.الدول؛تطتيقها

وتحديدالمبكر، الزواج ومع والإباحية، والشذوذ، الإجهاض، يتحول وبذا 
والإباحية؟والإلحاد الكفر دول تحميها uلية قوانين إلن النسل، 

فلماذاوالإباحية، الكفر من المستوي بهذا انمل ورنة نت كا إذا ممر؟ لماذا رابمأ: 
بإباحيتهاالمحروقة الغرب دول من أوغيرها ا؟ فرنأو السويد في يعقد لم 

أومجونها؟ 

خارجالملأيئن ولمشات محمر في اإّمان الالملايين سشرات لمالتحاوي هذا لماذا 
ءمر؟لماذا؟

الثاهفة؟المؤتمر نفقات لتحمل امتعداد ولديها اقتمادية، قوية ممر ألأن 
بالديونإ!!مثقلة — معروف هو كما — ومصر 

فهيعالميا. ذللث، في متميزة إنها حتن البشري، تموها في مريعة محمر لأن أم 
ا! المؤتمرابنود بتطبيق دولة أولن 



!S=S = عءء^ءء^^^ع^^ء^؛ءء!عء^^)جآقآبمردعربة سمبمع تغايا

مامنها وخاصة — دينه بأصول متمسالئح شعب ونعيها — إسلامحي بلد مصر أن أم 
وتهدد، الثلاث القارات علئ تشرف — دولة أيفأ —وهى الوممر إنشاء بأمّاب يتعلق 
والحهادالإسلام باسم عليها بالقضاء الأيام من يوم في ، والخنازير القردة أ-حفاد دويلة 

ا؟!فىبلس!

جهودْالزممر يثمر محن ؤحتاج وتاييخية، خطو"' ونرارته حطتر، المؤتمر أن أم 
الذيال؛ر عدا وإلٍكم إ ا تسير! حيث إلئ غيرها وتقود شلة؟ نامية دولة في يعقد أن 

الكوؤية;اغتمع مجلة نشرته 

منتاكيد علئ حماك الأمريكية المتحدة الولايات أن مطيية مصادر ءأكدت 

مشرؤعصد الإملامية الدول من معارصة أي تقود لن أنها المصرية الحكومة 
بالاكزامادية الأنتمالمعونات ربطت أمريكا وان السكان، مؤتمر ني التوصيات 

تمضيالمتحدة للأم أحرئ وثيقة علن بالتوقيع وأيضا المؤتمر، بقرارات الكامل 
٠ا الكانءر عدد وتثبيت السكاني النمو ، ؛وقفبالتعير 

خاما:

الصحفغالب في الصحف وكتاب المفكرين بعض من الصمت، هذا لماذا - ١ 
إاالعر؛تة؟إ

الهمةالأمور من عددا وتمس ماحنة، القفية ، هؤلاء مجن مريسر صت ان4 
•• • الحب،الزواج الأسرية، العلاقات التنمية، المرأة، التقاليد، الدين، والحيوية: 

والتنمية.بالأ-محماع منهما وكل بالاقتصاد، السياسة فيها وتمتزج إلح. 
-أحيانا والتانهة - الصغيرة القضايا ني يتكلمون الذي وهم ينكتون فلماذا 

أوالأسبوعية؟اليومية الكتابات منهم يلتزم من وحاصة 
تحاملي؛كون كيف، ولتعرفوا فيه. لتفاكروا لكم الحواب أترلث، وذكن حواب، لدي 

مالئعش والخروج الغرب، ركاب في والسير والإباحية العلمنة قصابا مع هزلاع 
الحنيف؟.الإسلام 

ءوص * 

م0\1\ى■T/ •انمود)ْااا(، )ا(.جلأانمع،



يءلدءءيْ سمسم قضايا 

1بءين1فى العالمي مزمرالمرأة حول 

آ١ ار٠ت٠دJة١ ميتة تغفنمه الذي 

ماحفره وند ، ءادكين،ا في للمراة عالي مؤتمر الاص_يين الأسومن في عقد 
والديانات،المشارب مختلفات العالم أنحاء ثتن مجن امرأة ألف -خمسين محن يقارن 

.مناقشات وحرت آراء وطرحت 

الذيالامحاس هي يميت _ المتحدة الأم هيئة أعدتها التي — الوممر وثتنة ولكن 
كنيرةوقضايا بنود الوثيقة وفي ، التوئح يجرى بنودها وعلن الوغر حوله يدور 

الأديانتعارض خاصة بنود من عليه اشتملت ما هو يهم الذي ولكن بالرأة، تتعلق 
نوم، بانتكاسة فهلرته تم، لم محن عليها أجمع الش والأداب والفْلر والأخلاق 

ذلك:

كاملة.حرية الرأة إءءلاء _١ 

الأمور.جمع في للرحل الرأة بمساواة المءلاJة -٢ 
.الصغر منذ للجنبن وتعليمها الزواج، قبل الشرعية غير العلاقات إباحة - ٣ 

والشذوذ.الانحلال ٤-إباحة 

الرجل.بيد لا بيدها العلملاق كون —٥ 

•الأولاد وتتل ووأد الإجهاض إباحة - ٦ 

•وغيرهامزالنود■••
حقوق،من أعهياها وما الإسلام، في المرأة منزلة بيان بصدد نا لهنا ونحن 

الغرب،في المرأة عن الحديث، بصدد ولا المهلروحة. القضايا هذه في الإسلام وحكم 
ن؛نالعشرات .ئ ما>علن والمساواة الحرية أعهليتج وقد إليه تملح ما نالت فعلا وهل 

الماضية.

فتقول:، وخلفياته المؤتمر ْع وقفات نقف، إثما 

،;.١٤١٦ا.فعةاآآ/إ/ ا



3دءءيةمندسْ قغايا ؛؛ء؛؛؛؛ء^ 

إنوحريتها؟ وأحوالها، ، أوضاعها ت ررالرأْ،ا نقية عائ التركيز لماذا أولأ! 
تلأمور ؛ خاص بشكل تهدمة مالرأة 

أقوئمن لأنها ؛ الجتمعات، في البالغ أثره له وحااقيا عفويآ غزوها أن ء ١ 
فامحمتخدمواوالانحلال اد المدعاه هدا عرف وقد ، التدمير في أثرأ وأشدها الوسائل 

.. . الأزاء. الد>دة، المجلات، الأفلام، الرأةفيشتنالوسائل: 
له— وبنتآ وأحتا وزوجة _أما الأسرة في المرأة ودور المجتمع، نواة الأسرة أن — ٢ 

تحققفحين المرأة. به تقوم الأجيال تنثئة في الأكبر الخاب أن ويكفي كبير، أثر 
القائمة.الأجيال إلئ سريعا أثرها ينتقل للمرأة الغزووالتدمير 

لطالبالاستجابة في أسهل تكون تأثرها وسرعة العاطفية بهلبيعتها المرأة أن _ ٣ 
منمنها ينبثق وما عقيده ا أونفعنالعقتدة تخلومن حين وخاصة الانحراف أهل 

•وخلمح، تربية 

الحمال.بهيا الرجال وتعلق الحمال، من المرأة في ركبتا ما إلئ إضافة — ٤ 
عرفتاكما - المنفلمة وهده المتحدة، الأم ظل نحت، عقد العالي المرأة ومؤتمر ثانيأ؛ 

—تقفوالهرسلثا البوستة قفية في مواقفها وأحرها ومواقفها أننلمتها حلال من 
•الصلتثي، الغرب قوئ هي سووه قومحا وراءها 

•يزعم ثم دمن، الأرض، أم بمنة علوإلن من ينظر والغرب 
ويصضتمع يأن كله للعالم وينبغي العالم. إلئ موجهة رسالة أهل أنهم - ١ 
إليهم-
■وال7—ءحث التفكير أدوات مملكون الدين وهم ، تفكر التي الأمة هم أنهم — ٢ 

•له تعا بجعله الغرب عليه يتكرم أن إلا يستحق ولا ء ني لا عراهم ومن 
عقيدةالإّلامي النهج وبالأ•محمرا ، منها والتهوين أخرئ ثقافة أية إنكار - ٣ 

•وآداب ريعة وث 
إلكن،عئ يوهو ؤإعلاميا واقتصاديا عكريا يهلر مأنه الصليبي الغرب ئ وير 
إلئإضافة - المؤتمرات وهذه الأم. من لغيرهم والعقدي الثقافي والاحتراق اليهلرة 

•البرنامج هذا من هوجزء — اليومي المباثر البثا 



رء،ءيقمنيسة قغايا 

الشالتمحترية الؤهمات يركزمميرأعالي،بمد أخمأ-لم الغرب أن واللاحط: 
ومناسة السمن منصرون عليها ؤيقرم ؤيديرها الماضية السنوات ني تعمد كانت 

متعددة،ميادين في المتحدة الأم مؤتمرات عني، يركز أصح بل - والرمان المسس 
.. والمرأة. السكان ميادين ! منها 

العالمعلئ الغرب يشنها أحلانية عقدية حرب حملته في هو المرأة موممر ، إذن 
الهيمنةوسائل لزؤع محاولة وهي — لمون المالثالث العالم في من وأبرز — الثالث 

الأم.هد0 علن 

؟المرأة باسم عقد الذي المؤتمر أهداف أهم هي ما ثاكأ؛ 
عقدالمتحدة للأم مؤتمر في منة عشرين نل أعدت المزتمر وثبة أن أن؛بلم يّبغي 

سةه7هام.المكسيك في 

حقوقباسم — يدعوإليه وما ، المتعددة ولحانه بوتيقنه المؤتمر يات نحويه فما 
وفيووأدهم الأولاد فل في للمرأة حفرق وفرض ، وثدوذ إبامة من - المرأة 

.الغرب نوئ علميه وأشرفت بناية أعد ند ذلك كل - إلخ • • • الهللاق 
الموغر:أهداف وأهم 

—عنها ينج وما - والخيرات الإباحية قضايا معالحة في ينجح لم الغرب أن - ١ 
الإسلامية.المجتمعات ومنها الأخرئ، المجتمعات إلن تصديرها فهويريد نم ومن 

كانتسواء الأحرئ العالم دول علن الإباحي الغربي الوايع لغرض محاولة فالموتمر 
محاففلة.غير أو مححاففلة 

بحيثوالانحلال. والرذيلة الإباحية علن والقانون الشرعية صفة إضفاء —٢ 
المجتمعات.هده في هوالأصل الانحراف يصح 

بالأكثريةالعبرة فيقال؛ ، ملزمة غير والدول معارضون، هناك ت ناثل قال ؤإذا 
علن؛لأول بهيمنته الغرب إن ثم عليها، تونع م ومي 

المتحدة.الأم أنفلمة تفد لا التي الدول علن والاقتصادي السياسي لفغمل ا- 
الشعوببمفى عند حقاتق إلئ يحولها ند المؤتمرات هده فتكرار ، ازمن امل ع— 

.أمرهاعلن المغلوبة 



^دءءيتضمسق نغايا ءءي^ت 

الحقيقياقصدي أن علما ؤإذا - الإسلام رأسها وعلن - الأديان من الحط - ٣ 
تهدفالوعران هده مثل أن لنا سن — خاصة الإسلام هو اليوم الغرب يواجه الذي 
اخلاقيا.شعوبه بتدمير الإسلام مقارعن إلن تهدف ما أول 

عقدةت وهي ألا سمعناها، ءلالا عقدة من ناشئ هدا كلامكم إن ت قائل بمرل قد 
علنمؤامرة ليت نقول; ونحن • أونفية حادثة كل في الإسلام علن المؤامرة 

وما— الإسلام ضد مكتوفة حقيقية حرب هي ؤإنما ، الخفاء في نحاك الإسلام 
ؤإتماخاصة، للملمن لا — الحقاتق منها انكثفت التي — والنيشان البوصة أحداث 

.، الصاليبي١١والحقد الحرب لهده جلي مثال كله-إلأ للعالم 
تتعلقنضايا يتلرح المؤتمر إن نقول ت الموغر أهداف نفية في وأخيرأ — ٤ 

المتقيدمن ت فنقول ولدا — الغرب بلاد في حنن العقلاء يقرها لا — والثدوذ بالإباحية 
الحالم؟أنحاء جمع في وانتشارهما والإباحية الانحلال من 

تقولماذا وامحمعوا العالية، والماسوتية اليهود عن فتش ت والخواب 
بروتوكولأتهم:

ندوسابهم الحمرة أرختها فئ الحوييم ءافشعوب الأول: الروتوكول في — ١ 
علئهذْ بأوصاعهم إغراء ازدادوا وقد ٠ ' ٠ دلك نتيجة عن البلادة عليهم استونت 

٠الأنحا0،( هذا ني يهم لليغ خاصة جهتنا من يد 
تيكلمان الشعب جماهير في نادئ من أول نحن كنا ، الماضي الزمن في • ' '  ١١

هممن ؤيرددها ا اليوم إلن تردد تزل لم كالمسات وهي اواة، والموالدالة ازرية 
علئفأفسدوا ، وسماء جو كل مجن الشرك طعم علن ينقضون ، أشبه يالبيغاوات 

.،ا...الحقيقية حريته الفرد علن أفسدوا كما رفاهيته العالم 
أن، مساواة س عدالة _ حرية ت كلمات ثان من كان الدنيا جنبات جمع وفي 

الأخباريعد ولكننا كثيرة، بثعرب نخرف أر نخاف كنا  Jjii،تبراون لورنس البنر)النصر( قول يا 
والخطرالأصفر والخطر اليهودي بالخعلر تبل من نخرف كنا لقد الخوف. مذا لثل مبررا نحد لم 

ياأصدقاء اليهود وجدنا إننا ، تخيلناء كما أساس له يكن لم كله التخريق عدا آن لا ١ الشيوعي. 
،الصفراء الشعرب آما . لتاحلفاء اللاثمة رأينا نم ٠ الألد عدونا لهم مضعلهد كل يكرن هدا وعلن 

وفيالإسلام نظام في كامن الحمقى الخطر ولكن ، ممقاومتهاتتكفل تمرئ دممقراطية دولا هنالك فإن 
تعمارالاموجه في الوحيد الخيار إنه حيويته، رفي والإحفاع التوسع عش ندرته 

(.٢٠٣-سرالأمارص١٣لءنبخوراJلأء،ص٢٠٢



بمسو>سسق قضايا ^ءءءءءء!؛ء!عء 

الدينمن عد يحصسهم لا من السحرين وعلماسا دعاتنا يد علن صفوفنا إلئ اجتدبت 
رناهيتفي يتخر الذي السوس هي دائما الكلمات هذه وكانت بالهتاف راياتنا رفعوا 

ردحوبلهم بالهدوء ويذما ربوعهم من والراحة الأمن ليقتلع وسم الغ—
التضامن

:- بالأسرة بمالق اسثر_فما الروتوكول وبمول - ٢ 
فدتكون اللقاح بهذا وتلقيحه بالنفس الاعتداد نزعت كله الخمهور باشرابنا راؤإننا 

.١٠..مانية.نيم من لها ما وأدبنا الأسرة، رابهلة فككنا 
عشر:السابع الروتوكول ومحمول - ٣ 

عندالدين رحال هيبة لاسقاحل حهدأ يدلنا أن الونتا من مضئ فيما لنا سبق راوند 
الشالرسالة دهي الأرضي، في رسالتهم عاليهم د نفأن بذلك ويهدنا الغوييم، 

الوقتفى النموذ هذا نرئ ولا طريقنا، فى كوودأ عقبة بنفوذها تزال لا أنها يحتمل 
..* . يوم. بعد يوما تتافمى في إلا الحاصر 
منهانماذج إلن غارجعوا والانحلال الإباحية قضايا في العملية اليهود وسائل أما 

عيرالمجتمعات في التدمير طرق I فصل التل، الله لعبد البلأء؛ا جذور  ١١كتاب في 
اليهوديةل١،.

المسيرةمن جرء إلا الهود من وغيرهم وداريين ونرويد ماركس نظريات وما 
اليهود.غير مجن والشعوب الأم لتدمير اليهودية 

._u رط ١  ٧٢ص اد,س الالنمل :١( 
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،١ اسبمابال وقضية الإسلام حرب 

الإملأمصد صروسأ حربآ هناك أن الأخيرة، الفترة هذه في للنفلر الملفت إن 
الإسلاممنهج عشمي مركز فكرى إرهاب في الحرب هذه نحلت وند حملته، وصد 

رأسهاعلئ عديدة جهات الحرب هده تثن تعالئ، الله إلئ والدعاة الإسلام وشريعة 
الخلقة.الإعلام وساتل 

الإسلام!حرب علن المختلفة الكفر فوئ التقت ففد 
مرحلةمن ويريدون ودعاته، الإسلام صد قن.رة حربا يثنون ت فابهري  ٠٠
اللمين.حاب من والعمدى الفكري الاستسلام تشمل مما تشمل أن اللام 

البومةفي مواقفهم وما سافرة، الإسلام علن حربهم ، كاليهود ت والصاوي  ٠٠
الإسلام.صد ومجركزة مدروسة ومعلنة حفية لحرب مشهودة عملية أمثلة إلا 

علنالإياق في الناقص يكملون وغيرهم والشرمون والوكرن والغركون  ٠٠
٠منوعة حريا لمن الم

أنهمعلن هم أشيقدمحرن الفكرية، توجهاتهم مختلف علن : واسايون  ٠٠
فيالتمثل والتهلرف والأنحaلاط الرجعية أمام التحمرون العمريون التقدميون 

,ودعاته الإسلام 

جميعاالقوئ هذ0 اجتمعت كيف يرون وهم رأس، لهم اشرأب ت والنافمرن  ٠٠
يالومنين.أوسخرية واستهزاء ؤإصرارأ، تثبيهلآ، بدلوهم فادلوا الإسلام، صد 

حوللا ، ومغاربها الأرض مشارق في المؤمنون يقف ، كلها القوئ طْ وأمام 
ومحثبتهم.ومعينهم ناصرهم الحالمين، رب بالله إلا قوة ولا لهم 

ذلك:على واحدأ مقالا ومأضرب 

الحربهذه علئ القوئ هذه تتناغم لماذا - لمة المللمرأة بالنية - الحجاب كية 
!!أمنها؟ الإسلامية غير حتئ البلاد، جميع في 

فترةمند ومملوراته أحباره تتبعت شيء أعجب لأن الإسلامية؛ غير نلت ؤإئما 
)ا(الخسةأ\/0/ْا؛اه.



ر3ءءيءصمست قضايا 

سا٠فرن٠ الحرية يلد ماوارءس في مغ ، المالمات للفتيات بة يالنالحجاب أن هر 
الإخاءالحرية، ت شعارها كان التي المعروفة؛ العالمية الثورة صاحبة ا، فرننعم، 

لمساواة.ا ،

ية،اركوموحوليه، المعروفة الإلحادية الفكرية التيارات بلد فرنس—ا، 
.وحداثة وفوصوية، 

.العراة بنوادي المشهورة ية الحمالحرية يلد ا، فرن

ويمنالدارس، في الإسلامي الحجاب بمغ أمرأ داحليتها وزير بمدر فرنسا، 
ورجعيه.وظلامية وأصولية، تْلرفآ هناك الحجاب 

ماذا؟أم الإسلام، صد حرب هده هل ت اءل، أتؤإثي 
يهااختصت . فضل[ مثالأ إلا صريته ]وما الحجاب صد الحرب هده هل ولكن 

العاصرة؟الخاطئة 

ليسالأمر أن علئ تدل، نمالئ الله كتاب س آيات علئ وقفتج لقد ت أيول، 
علمكمأنزلما فد يتيرآدم يا ؤ ; تعالن الله ثالر أولهاI من نبدأالقضية وتعالوا كدللثح. 

بمييا * يد"قرون لنلهم اش »نآيات ذلك حٍر ذلالث المموئ وياس وريشا سوءاتكم يوارمح، لئامأ 
وئعسوءاتهما ل1ريهما لإاسهما غنهما بمنع ١^١؛ من أ،ويخم أحرج كما اكأْإان ينتكم لا آدم 

فهذانب<لا،، ينسون لا ممذين ١^ اكءاءل؛ن ■بمعك١ ١^١ نرونهم لأ حن؛، من هووفتك ضاكمُ 
•وتعالن مارك ربا من نداءان 

•والريام، الفاس من لهم جعل مما عباده علن فيه الله ممس ت ا *تهمالأول 
منظاهرأ يه يتجمل ما هو والريش والرياش والسوآت، العورات لستر واللباس 

ه.وريسا سوءاتكم يواري لناما علمكم أنزلما فئ بميآدم يا ؤ • الثياب من ظهر وما الأنايث، 
تأسلم ين الرحمن عبد نال، ه، اش آيات من ذلك حتر ذلك المموئ ولباس ؤ يقول؛ ثم 

.التقوئ( لباص فداك عورته، فيواري الله )يتقي 

وكلهاالله، خشية أو الصالح، العمل أو يالإممان، التقوئ لباس لفح الوقمر 
.متقارة معان 

.٢٧، ٢٦الأتان: )ا(سررةالآعراف، 



9دءءيتسمسم فغايا تتتهء 

التشوئ،وض والزينة العورات تر لالله ثؤع بين التلازم علن دالة والأية 
ويزينه،الحم عورات يستر وذاك ويزينه القلب عورات يستر هذا ت لسامن كلاهما 

إلنيدعو وأن يتعرئ أن يهمه لا يتقيه، ولا الله من يستحيي لا *من • متلازمان وهما 
•الري 

نحريردعاة يزعم كما - ملي أو بيئي عرف مجرد ليس الحد ومز الحجاب إن 
-صهيون حكماء مقررات تضمنتها التي البثعة اليهودية الحيلة وفق السائرين المرأة 
.عباده علن أنزلها ثريعة وجعلها ، الإنسان فى الله خلقها الله فهلرة هى إثما 

أبوبهممع فعل كما الشتينان، حبائل ني يقعوا لا أن آدم لمني نداء ت الثاني والداء 
الذيوالكشف فالعري ٠ مواتهما ليفلهر لبامهما عنها ومع الحنة من أحرجهما حين 

آدممع إبليس بدأها الض الشيطانية الفتة أعمال من عمل هو جاهلية كل في يزاول 
وحواء.

فيالعري فيه ما أبشع وكان العرى، من أنواعا تمارس كانت الأولن والحاهلية 
منأنه زعمت خاصا جاهليا تشريعا له ومرعوا الطواف، وأثناء الحرام، الله بيت 
تالله ؛سع 

هوخاصا اصمآ لها وجعلت ، يقولون القانون_كما فوق - ها نفرفعت فقريش 
الأنهم ت الحقوق هذه ومن الرب، لماتر ت ليحقونآ لها وجعلت، . ررالحمس، 

.وحدودْ الحرم س يخرجوا لتلا ؛ المزدلفة في يبقرا بل بعرفات، الناس مع يقفون 
فيالهلواف حق لهم وحدهم أنهم : _ بالعلواف يختص فيما — الحقرق وص 

ثيابهم•
فييطرقوا أن لهم يجوز لا الحاهلييقول؛ القرشي فالتشريع العرب، بقية أما 

فيها.الله عصوا ثياب في يتلوفوا لا حتن قبل، س لجوها ثياب 

اللعمن ولو بثيابه، بملرف القرشي • بصرامة الحاهلية القوانين هذْ وطبقت 
معصية.مائة فيها 

جديدثوب معه كان ومن فيه. طافا ثرا، أحسمأ أعار0 إن وغيرالمرس، 
٠أحد يتملكه فلا مباشرة الطواف بعد يلقيه ثم فيه، طاف 



—ادعءيت مضاياضيجيق 

أوكان رحلا عريانا— طاف ثوبا، أحمي أعاره ولا جديدأ ثوبا يجد لم دس 
.— امرأة 

وزورأكديا بتها نالتي ا-لحاهالية، قريش بشريعة عراة، بالست، يطوفون فكانوا 
أمرئرالئع علمهاآباءنا وجدنا قالوا فاحشم فعلوا وإذا ؤ ; عنهم تعالئ نال تمالن، الله إلئ 

ؤإلنالله إلئ ينسب ثم ، ويقن النكر يوصل أن الميمون به عر شيء أحطر إن 
.دينه 

ماالحماة، وشوون للدين ما ت أحدهم يقول حين بالعلضت، التبجح إن • نعم 
ثمالكفر، عبارات من ذلك وغير . . . والالثاس والأنياء للدين ما سياسة، والللدين 

كفرذلك .كل .ولخالهم.لهم أصلح يرونه مما للناس التشريع ض لهم أن يزعمرن 
١غموض ولا فيه لبى لا صريحا اصر هدا جاء وند ّ ولرسوله لله ومحالة 

الشريعةؤينرعون الفرية، أناس يفترى حين والأحهلر، ذللث، من الأحبث، لكن 
١الله وشريعة الإسلام هوهدى ^ا ت أويقولون بها، أصنا الله إن يقولون م ث، 

الالله إن قل ؤ I فقال قويا، نرئس فرية عن تعالن الله عند س ابواب جاء ولقد 
.ب< ننلمون لأ ما الثع على لون أنمو بالذأءذاء يأمر 

عليهيملي ما يقول جاهلا كاذبا وآن، وقت، كل في نهع I الحاصر عمرتا وفي 
عليهاالمنموصن ونواهيه الدين أوامر ينكر وآخر الله، سميع هدا ت يقول م هواه، 

عنأوينهي بهيا يامر لا الدين ؤإن ، كذللث، يكون أن يمكن لا الدين إن ت ؤيقول 
ا! ااعتاده وما هواه هي وحجته ١ ذالث، 

بدأكمكما الدين له محكبن وادعوه ننجد كل عد وجوهكم' وأقيموا بالمط ربي أم ل قؤ 
اللهدون من أولما، النياهبن انخدوا إنهم الضلاله عنهم حق وفرينا هدئ فرينا ٠ نعودون 

.٢، مهدونأنهم وينسون 

ُمنهبمدكل عد زينتكم حدوا آدم بمي يا ؤ ماشرة: هدا بعد آدم لم اكالث، الداء ويا'تي 

•٣.، ٢٩الابمان: )آ(مرةالأءراف، . ٢٨الأة: اّورةالأعراف، 



ودءءيْْندسْ فْايا ءءٍ؛؛؛ء 

ادهلعبأحرج اش الله زيه ■صرم س قل * ال—سرمح يحب لا إئه ثرمرا ولا واشربوا وكلوا 
١^١^،شمل كذلك القيامة يوم حالمه الدتا الناة في للذين?محوا هي فل الرزق من والطيات 

وأن١^؛ بمر وادز والإئم بطن وت ٣^، ظهر ن اكوا-ءس رأي حرم إسا ض * يننمون لموْم 
.ب<را، لأتشنون  ١٠عزالث4 ^^١ وأن ،^، jaLبه يزو م ئ بالله تشركوا

وشرعه.الله هودين هذا 

له.ثرياك لا وحد0 الله وعبادة ، بالصلاة وأمر ، بالمهل أمر 

الذيالعري غوء ذلك قي ويدخل وصلاة، مجد كل عند الزينة بأخذ أمر ثم 
العلواف.في الخاملة تمارسه كاك 

فيعنهما— الله رصي — عبءاس ابن قال إمحراف، بدون والشرب بالأكل وأمر 
،شثت ما رركل ه الرزق من والطنبات لعباده أخرج اكي الله زيغه -م، من مل ُؤ الأية؛ هذه 

.رمغالة(ارأ، مرق خصكان  ١٠فئت  ١٠والس 

يحرممجن علن يتنكر - إسراف دون والشرب بالأكل الأمر بعد - تعالن والله 
الله،من بشمع إلا يكون لا والتحلل التحرمر لأن ؛ الرزق من والهلمات الله زينة 

الرباني؟التشرح هذا أمام الأولئ الخاهلية صنعت فماذا 
سترواوتد بالبيت وحنافوا الثياب وا لبلما السالمان إن ت الروايات بعفر تقول 
٠نمالئ.الله أمر كما أجسادهم  اللهفأنرل ، بهذا قريش من المشركون م عت، ٠

.برأم، . الريق.. من والجات لمائه أخرج التي الله زينه حرم من قل ؤ تعالن؛ 
فعلرتهدت فقد عاؤيا الحرام بالبيت يطوف من ، ة انتكاموالله وتلك 
•الخاهلية وثريعة منهج في موي إنسان هو لثمة، الوجهتها عن وانحرفت 

لإرادتهالبشر علمن بها أنعم التي الله نينة في بالثياب مكوأ بالبيت يطوف ومن 
•نعة البالألمامب وثموصم يعير ٠ فهم الملمة المهلرة وتمو والسر الكرامة بهم 

والأدواقالتموراُت محسا ا حيالحاصر؛ عصرنا فى الأنتكامة هذه وتعود 

)مأ(رراْالخارى.. rr.T\الآات: )؛(مرةالآءراف،
.٣١الابن: )م(مورةالآءراف، 



ينز٠٠٥٠منيجيت تْايا 

والأذواقالتصورات مسخت حث الحاصر؛ عمرنا في الأنتكاسة هذْ وتعود 
يئونذلك علن وتعاون ونحديدأ. ورثيا تقدما الحيواني العرى وجعل والأخلاق، 

لانوالميوالأفلام والصحف، والجلأت التجميل، انيه وأم، الأزياء 
هذهتقود كلها الإباحي. المكر أرياب من وكثير والقمص والروايات والصور، 

•بهري وأذناب يهود الأجهزة ءذْ س جهاز كل ودراء • المرأة لحري المحورة الحملة 

منالمؤمنات الكاسيات ووصمت ، الشرعي الحجاب وصف ت ذلك مقابل وش 
بانهمالحجاب دعاة ووصم، . والتقاليد ، يالرجعية وصمن . العفيفان الحرائر 
اا ا هلئ الوم القرون فللمات إلئ الأمة نقل يريدون 



ءدسميّمنهجيق يا فظ ء^^تةتت؛ 

،اكيئلازر١ واحتجاهم 

والمسلمونالإمحلأم ولكن كمار، وأحداث نكبات الإسلامي بعالمنا مرت لقد 
متباعدة،الإسلام بلاد لكنت ولقد أعدائهم، حاب من ذلك خلال تنهدفن م

•شهور إلئ احيانآ جداتحتاج بملتثة بطرق إلا *ّتوهمْ ليت والمر الاتصال ووماتل 
هد0من حدث بمر نلأ ، النفوس ني يقفلة الإسلام روح نت —ا ك نقد ذلك ومع 

مجابكل إخوانهم لمساعدة نيهبرن المسالمين، نفوس معه تفاعلت وتد إلا الأحداث 
يقضهما إخوانهم علن الواتع والهم ، تضنهم إلن القضية هده وتتحول ، يملكون 

•والنهار اللل في مضاجعهم 

التارحكتب عالئ امحللع لمن واضح فالأمر — متعددة نماذج ذكر بمدد ت ول
ماذكرولكني نحاهها، الأفعال وردود الأحداث تلمك رصدت التي ' الأدت وكتب 
تلدلك واحدأ مموذحا 

الإسلاميالعالم فهب ه،  ٤٩٢ستة المقدس بيت علن النمارئ الفرغ امحتولئ 
ذلكآثار س ولكن ، الأولن قضيته أنها علن القضية إلن ينظر أنماه إلئ أنماه من 

بلادفي أقاموها التي ولدؤيلاتهم المتتابعة ولحملاتهم النصارئ لهؤلاء عظيمة مقاومة 
حصرنمجن الفرنحة وحلرد القدس، استعيدت حتن بال للمسلمبن يهدأ ولم الإسلام، 

.تلوالأخرئ الواحدة السالمان وقلاع 
يقومواأن علن الملم؛ن وحثوا تعيير، أصدق الحدث هدا عن الثحراء وعبر 

•بواجهم 
حيننال الدي الشاعر .(، ٥٥٠٧منة)التونن الأبيوردى المفلفر : مولأء وس 

القدسبيت احتتلت 

للمراحمعرضة هتا يق م فلالواجم يالدمؤع اء دممزجتحا 
بالموارمئارما شتر الحرب إذا بمي—4 دهع رأ المملاح وشر 
مبالمامالدرا نمن وهائغ وراءكم إن لأم الإ-بمي قويها 

الخم,ةاأ/يم0اأاىا



ء>ثتقص^ًصءء
ةدبلأمن ظل في أتهوبمذ 
جفونهالء مالسن هام وكتف 

ممنهبمص بالشام ءم اد
واشمالهوان ردم الم ترمه

لصوص امححت دماءك ص وكم 

•تقول ثم 
داانمإلى يشرعون لا أمحي أرى 

ردىالمن خوفا النار وبمبمتون 

بالأذىالأعاريب صناديد أترضى 
جميةيدودرا م لإذ فلتهم 

٠ودعويق م^مجدق ف^^وا ا|^ 

ناعم—م-سءلا الخكرار ومش 

نائمكل أيقفلت وات هفعلى 

اعمشالغأوبملون الداكي ور ظه
المسالمفل الخفض ذيل نحنرن 

امميالما نهححباء توارى 

المالدعواص والدين اخهم رم
لازمربة ضانمار يعون ولا 

اجمالأعاه كمذل على ربمعلي 
ادملا،ااًتحرة غًضنوا الدهن عن 

٠كر اناعر هذا وعر  ٠ ٠

جرئما آخرها كان وأحداث، أحداث من الملمن علن يجرى كم والنوم 
•الملم؛ن بلاد من حاورها وما الثسثان في الم؛ن العلئ، ويجري 

منوتأسي يل مطبقر- وسكوت وانمارئ، الثيربن من ثرس هجوم 
•الروس للنصارئ بالنسبة داخلية قفية أنها بزعم — الغرب نمارئ إخوانهم 
نرتب*ن لا يعنيهم لا وكأنهم الأمر، نحاهلوا نكيرون ، الإسلامي العالم أمجا 

نعتد-من دلا 

هدْتقع أين تعرفون هل : — الخواب عن تبحشوا أن وأربيكم - أتساءل ؤإش 
لمة؟الالبلاد 

الريس؟الشيوءتين مع ثم ، المارئ، القياصرة مع هوتاريخها _وما 
حميعآ؟هؤلاء نحد جهادهم كان كيف و— 
سنة؟بلاد هي هل و— 

•١٥٦/٢)ا(ديرانالآمحوردي 



؛؟،،٣٥٠مندست فغايا يءء^سء 

الحالية؟أوضاعهم ص وما ؟ السلم؛ن هؤلاء عن يعرف ماذا و- 
وأخوةالدين، هذا علن غيرة من ينغ — جواب إلئ تحتاج ثلة الأمعثرات 

والتراب.الخلين تومية لا ، والراء الولاء عقيدة الملمين بإخوانك نحمعك إسلامية 

وبعدالحياة هذْ في والأم الأفراد ار حمنحدد تعالن الله كتاب من آية ٠مدراممزةا 
الحقيقةلهذه والتقرير التوجيه هذا إلئ اسمعوا تطلمخ؟ وممن العزة تكون أين المات، 

استبقاءالله غير بعبادة الخزة يطلبون كانوا وقد ، فريش بها خرطت التي الكبرئ، 
الصحابةبها خوطب كما مكة، في الدينية الكانة أصحاب وهم القبائل، ب؛ن لمكانتهم 

الخزهيريد كان من ؤ يواجهون، ما قريش كفار من يواجهون مكة في وهم المستضعفون 
عيابلهز الجان يمكنون والدين يرس الصالح والعمل الطب امحلم بمعد إليه جمعا العنه فلله 

.١، نووممأوْكاك قديد 
!فيها— تعالئ الله رحمه — كثير ابن يقول ت الناس لوتدبرها عفليمة لأية ؤإنها 

فانه، الله طاعة فاليالزم والاخرة، الدنيا في عزيزآ يكون أن بمحب كان )من 
قالكما جميعها الخزة وله والاخرة، الدنيا مالك الله لأن ؛ مقمرده له يحمل 

للهالعنه ذن العزة عدهم أيسعون المؤمنين دون من أولياء الكافرين يتخذون الدين ؤ ت الئ تع
.برأ٣، العبم عوالسمح جمهعا لك العره إن قولهم يحزنك ولا ؤ ت تعالن ونال جميعا^^٢،، 

مجاهد!قال . ، ٤ ينمونلا انمتافقين ولكن وللموميثن وبرّربم العزة وش ؤ ت تعالئ ونال 
يريدكان س نتادة؛ وقال . جميعا للمه الخزة فإن الأوثان بعثادة الخزة يريد كان من 

يريدكان من I وقيل وجل، عز الله بهل١ءة فليتعزز أي جميعا، لله انمزة فإن انمزة 
•، كثترر ابن كلام ه . ا( جرير ابن حكاه . جميعا لله انمزة فإن هي؟ لن انمزة ■ءلم 

فيأثرها ولها والنفوس، القالوب ش انمميق أثرها لها كبرئ، حقيقة هده 
وليسوحده، عنده وهى وحده، لله كلها الخزة إن ت الحياة هده فى انمزة محوانين 

الذيمصدرها ص فليطالبها ، والرفعة الخزه يريد كان فمن سواه، أحد عند منها ثيء 

. ١٣٩الأنة: ا،، )آ(ّررةالن. ١ • الأة: )ا(مورةظطر، 
٨.الأة: )؛(ّرر؛ايايتون، . ٦٥الأة: )م(مرةيوس، 

•٨(.، /Y٢٩٧)(وش ٠٤٩)م/انممر تمر )ْ(اظر: 



؛==هْءءدة سسة فْايا جقآس؛عءعء^تعء!ء^:ء^^^ء^ء!!؛ 
تسواه احد عند يجدها ولن ، الله من ليطلبها • نعم • سراه مصدر لها ليس 

والعجيب، الهدئ اشاع تخشن وهي الوثية، الشاتل تلك في نرئس نحدها لن 
مكانتهاباذئتصاب ان حشية هدئ، ماحاءبه أن ه الله رمول نعترف نريشأ آن 
للعزْمصدرأ المائل كانت ومتن . ، ١ ؤار أذضنا س نتحطم معلي الهدئ ئع إن وقالوا ءؤ 

المزةفلثه المزه يريد كان س ؤ أحد؟ مجن ممتعوها أو يعطوها أن ممالكون لا وهم الحقيقية 
هووواهبها الله، هر نممدرها نوة أو عزة من الاحرين عند كان فما ، ؤارآ، جميعا 

وهومثله ضعيف ممخلوق مخلوق يتتعزر فكيف ، الله هر الأول العزة نمصدر , الله 
وهوالله؟مالكها من العزة طلب إلئ محتاج 

إلاالأم من أمة أية نحدها ولن لله، استجابت  liإلا العزة قريش نحد لم I نعم 
بببولا يتب نحدها لن مغرب، ولا مشرق ني نحدها لن تعالئ، الله بهلاعة 
.. يغالب. لا نوى أنه الفتانون ظن مجهما دنيوي 

الطنبامحلم يمني إيه ؤ العزة؟ هده وميالة ما ولكن جميعا، لله العزة إن I نعم 
واشلاسل؛تنم4>٣/

والكلمالأعمال، الأقوال نتصدق صالح، عمل يؤيده ، طيب، قول ت خلاصته 
فيؤيدخل . والدعاء والتلاوة، الذكر، لف; المن واحد غير نال كما العليب 

عنهماالله رضي - عباس ابن عن عليه. وحثا به الله أمر طببا قول كل ت أيما ذلك، 
أداءالصالح والحمل وجل عز الله إلئ به يصعد الله، ذكر الهلببا ®الكلم ت ال ق- 

وقال. أولئ حان عمله عالئ كلامه رد نراتفه يزد ولم الله ذكر ومن فرائضه، 
وقاللفا. الأنمة س عدد قال وكدا الهليبج، الكلام يرفر الصالح العمل ت مجاهد 
لمالصالح العمل لولا ; معاوية بن إياس وقال ممل• إلا نول يمل لا : الهن 

.الكلام يرغ 
عملهناك يكن لم ما طيبا-، ولوكان - الكلام بمجرد تطلب، لا العزة إذن، 

صدث كر * قلون لا ث قولون الطب الكلام هذا بمقب صالح 

• ١٠•' الأية محلر، ظ مررة )٢( .  OUالأية; القممى، محررة )١( 
.•١الآة; فا>،مود؛ )٣( 













يييلدءء؛ع منسق فغايا ء؛)ثآقجه^ءءء^^ء^ء؛؛ءءء^؛ع^؛؛ءء 

تضرشرعية علوا وليست ، وباثارها بها بمص مائية علوما ليت فإنها وغيرها، 
أصحابها.

آخرعلم أي يماثلها لا آخر شأن لها فهده ، ورواندها الشرعية العلوم أما ت ثالقأ 
.كان مهما 

ترا0ما ، الشرعي العلم محللب في وتحميلها اللذة حصول علن دليل وأكبر  ٠٠
الحلم!حللب في الشاق تحمل من 

،الخفر ليلقئ طويلة رحلة في مثن — اللام عليه — مومحئ الله نمي فهذا — ١ 
منه.ؤيتعلم 

علنطويلة افات مرحل ، المحاية من وغيره الله، عبد بن جابر وهذا — ٢ 
واحرأل١حوسآ لمحصل الحمال 

المصاعبتلك عليه يهون راؤيه من يسمعه واحد حديث علن حصوله فلذة 
.مغرم فى وحدها التي والمشاق 

بلادهموتركوا رحلوا كم والفقه الحديث أهل مجن الإسلام أئمة وكذا — ٣ 
لذة.تعدلها لا التي العلم لذة لي،حصلوا — الشاق محن أنواعا وواجهوا — وأهلهم 

كلالدنيوية، واللذات التع من كثير عن وانقaلاءهم الحلم طلاب مهر وكذا - ٤ 
•وأطيب وأعلن هوأعلن ما العلم ني يجدون لأنهم ؛ ذلك 

مقاصدْ;بحب هي الشرعي العلم تحصيل لذة  ٠٠

مجهللبوهذا ه نفعن الخهل يزيل لأنه ؛ بالعالم يفرح ند العلم قطالب — أ 
•واضح 

لهاحلت معضلان أو معضلة أمته كاهل عن سيزيلر لأنه اللذة يجد وند — ب 
*حلها في بماهم إليه وصل وما يعلمه فهو 

أو، العلماء مجاراة ت مثل أخرئ باب أسمن يحمله لما اللذة بجد وند ج— 
.المائي أوالكب . أوتعليم إفتاء أو قضاء في أوالنصب الشهرة، 

I اباب)٩ ، اسم كتاب ٢(، • ه 1بري)١/ نح : نظر ا



^^؛(؛؛؛؛^دءءيت "نست سايا 

كنوزمن له ؤشتح وصفاته ،أممانه رثه يعرف بعلمه لأته ؛ انe الاليجد وند — د 
شريعتهفي الله أحكام ومعرفة السنت، وهو الثاني والوحي نمالئ، كلامه معاني 

.. الثا٠الةاJكاملة.العظمة 

حالتان:لها العلم تحصيل لذة نإن ; السابقة الفقرة ضوء وعلئ  ٠٠
حمالهاالأدةالي وهي iيالناف، علم طاف كل يجدئ الأولى: الة ا-و
ومما،هرة، ث; عاحالة منافع من ذلك إثر علن له يتعمق لما العلم، طالب 
•إلح • • • وجاه 

الأمةونفع الله رضوان للعلم بطله نمد الذي العلم طالب يجدئ اكانة: الخالة 
بل- الناس عند أوذكر شهرة من ناان٠ أثناء في يحمل ما مقصده س يكون أن ون د- 

مخلصاتحالئ الله رصوان ابتغاء هدفه ؤإثما بها، يعبأ لا توجد أولم وحييت، هذه 
ويملي.نالي ؛حمل.حوش.• إئماوهذا بدللثح، 

ويعلمكزالله وائموا ؤ العلم طلب ني الله تقوئ وهو نجلي الأول: رط الش
العلم.طلّط علن الباعث في وهدا ،. الك^١١

آمرما وفق علن الوجوه جميع س العلم بهيا وهوالعمل يعيي؛ اكاني: الشرط 
له.الله 

أيامراالأدض م نكنامم إن الذين ؤ الأرض: في لهم مكن من حق في تعالن قال 
ممنفكيم، الأموربارآ،. ءاف^ه ولله انمكر عن ونهوا بالمعروف وأمروا الزكام وآنوا الملام 
العلم؟!في له مكن 

لدةصاحبه وينال نافعا العلم يكون حنن منها لابد التي الشروط بعمى وهده 
العلم:طلب، 

كر٠ ممعنون لا ما هولون لم الذيزأتوا أنها نا ؤ يعمل ولا يقول ممن يكون ألا - ١ 
أشد.الحالم في وهو عام، وهدا ب<ر*أا, شنلون لا ما نمولوا أن الله عند نمتا 

٤١الاثة:الحج، ّررْ )٢( . ٢٨٢الأية;القرة، ررة ّ)١( 
■٣.٢، الأتان: اس، )*آ(ّور؛ 



■؛--؛؛منيصت سامحا ^^؛<؛ءء^؛ء^؛!عءعءءءع؛!ءءءء 

اتثاتمن أنزتا ما يكتمون اثذين إذ ؤ ت الحق ؤيقول يبلغه بل العلم، ألأيكتم — ٢ 
نابواالذين إلا * اللاعنون ويلنهم الله يلنهم أولتك الكتاب في للئاس ذءثاْ ما بمد من والهدئ 
.، ١ ^١ الر-ءيم اكواب رأظ عنتهم أتوب نأولتك وبء؛اوا وأ٠غءو١ 
علماازداد وكلما تعالئ، لله وعبادة وءلاعة تقي العلم يزيده ممن يكون أن — ٣ 

وعملا.نقى ازداد 

علش ربه يحمه ويرجو الأخرق يحدر وقاتما ماجدا اللل آناء *وقانت أمن ؤ تعالئ: قال 
•، بار٢ الآلآ١ب أولوا يتذكر إئما يغنمون لأ والذين يغنمون الذين نوي ي

درحاتالعابد الحالم مضل وبه الحلم، ؤللب للذة الخميس هوالموطى وهدا 
•ودرجات 

اللنا ما ت ؤيقولرن الأيام، هده في العلم يطلبون العلم طلاب من كيرأ إن •٠ 
نحداuذةفيطلبالخلم؟

تمنها لأساب، ؛ ذلك، يجدون لا أنهم •' والحواب 
العلم:يتعلم ند الواحد لأن ، بالدنياالتعلق . ١ 

•الاحرين به -ليماري 
العلماء.به ويجارى أ— 
إليه.الناس وجوه يمرق و ا_ 
•مالأ أو دُلتفة أو منصبا به يبتغى و أ— 
تعالن.لله وعبادة تقن للعلم طلبه يزيده لا أنه — ٢ 
•الخلق علن وتكبرآ ترفعا يزيده علمه أن ذلك س والأيهن - ٣ 
بالعلم.العمل عدم —٤ 

أأ وتحصيله؟! الشرعي العلم طلب لذة يجد شأنه هذا من فكيف 

.٩ الأية: )٢(مورةالزم، . ١ •٦ -  ١٥٩الأيأت: المرة، ;١(سررة 



^٣٠سهست ا فظ ؛---؛؛- 

،١ اسول وقوة اسم قوة 

-الله رصي - الدرداء أيي عن وكله العلم بيان جامع ني البر عبد ابن روئ 
فانالعالمواكلمفيالأجرمواء(لآدالعلم، مواJلاننفع )ت٠Lقال: أنه 

تكنولا متبعا، آو محبا أو متعلما أو عالآ ركن ٠ نال أنه أيضا عنه وروي 
البرعبد ابن مال الميتيع. تال: الخامس؟ وما للحن; تلت نال: . فتهلك الخاص 

فقديحثهم لم ومن وبغضهم، العلماء معاداة الهلاك فيها التي ة الخام؛ معلقا
الهلأك(ل"ا،.وفيه ذلك أوقارب أبغضهم 
عالما،فكن اسطعت )إن يقال: تعالن_كان الله العزيز_رحمه عبد بن عمر قال 

•تبغضهم فلا تطع تلم ؤإن فأحبهم، تتهلمر لم ؤإن متعلما، فكن تّممير لم ن فا 
مخرحا(ر٤آ.وجل عر الله جعل لقد معلقا'• العزيز عبد بن عمر فقال 

راياقال: —أنه عنه الله رصي _ علي فعن بالعلم. الحمل علن الأئمة شدد ولقد 
وسيكونعمله، علمه ووافق عمل، لم علم من العالم فاثما به، اعملوا العلم حملة 
ؤيخالفعلانيتهم، سريرتهم تخالف تراقيهم، يجاوز لا العلم يحملون أقوام 

بعضابعضهم حلقافيثاهي يقعدون علمهم، عملهم 

أحشئإثما  ٠٠يقول؛ كان أنه — عنه الله رضي — الدرداء أبي عن البيهقي وأخرج 
فاقول:عوممرا يا لي; فيقول، الخلائق رووس علمن يدعوني أن القيامة يرم ربي من 

علمتتاء.فيما عملت ما فيقول: , رب يا لثيلئ، 

آخرفي تكون فتنا ذكر أنه — عنه الله رصي - علي عن الرزاق عبد وأخرج 
الدين،لغير ثفقه إذا ت نال عر؟ يا ذللث، متن - عنه الله رمحي عمر- له فقال الزمان، 

الآحرة،البعمل الدنيا والتمت العمل، لغير العلم ويعلم 

ااسةْ/ه/آ-ا،ام.ا

)آ(اظر
)•ا(اظر
)؛(انظر

انظر)٥( 

.( ٢ ٨ / ١ ) البر عبد لابن ، وفضله العلم بيان جاعع 
(٢٩٠_٢٨/١شدم)لأن انالملموس، 

•٣( ٠ / ١ ) البر عبد لابن ، وفصاله العالم بيان حامع 
•( ٨٢/ ١ ؤ رالرهيبمب الترغيمب 



^—لدءءيْ منسة يا فظ 

الآحر٥؟احياحآإلي اشد رائهما بالعمل؟ العلم علاقة ما 
ابللمحفملأفه تحالئ ريه الئ محاتر وكلهم للعبادة، حلقوا ند العباد كان لما 

تآ بقرتتزر١ إلا مقمودْ إلئ يمل لا الاحرق، والدار الله إلئ الساتر فإن . والخ-زاء 
عملة.قوة واكانمة: ةرْ احداهما: 

المورهدا ومعه بر يفهو ، منازله ؤيبصر العلريق، له ينار الخلمة! الأولى ذال٠وة 
تمحاتر لكل منهما يد لا ناحتتتن في فشده — العلم نور — القوي 

ؤلريقهيعرف النور بهذا فهو ' والأقرب الهحح الطريق معرفة • الأولى التامة 
إنوهو • تعالئ الله إلن الوصلة الحادة علير الم هو ؤإثما شمالا، ولا ممينا يتيه ولا 

هوؤإثما تردد، عنده ليس ، يره ممن واثق لأنه ؛ يصبر أنه إلا ، الطريق ٠لال 
ضوالعزموالوكلشالأهس.

والسنة،الكتاب أدلة عالئ المبني الموصل الصحيح م العالإلئ يوفق لم من أما 
التلمرقهدْ بان تائه نهو سلكه، صيرْ فى طريقا أبصر كلما ، متخبْلا سيره فى فتجده 

.الوصول؟ له أق و. 
مبصرالنور نهوبهذا العْلب، ومواضع الهلاك باب أمحنحب ت الثاية اكاحا 

فيتجبها. ونحوذلك والحمر والشوك الأحجار من نبه مما عارف لطريقه، 
لها،تعرض التي القلوب قس وموانع ، والعاصي البلع من فهوحذر ؤيحدرها. 
تعالئالله إلئ السائر صرف أصحابها يحاول التي والإنس الحي شياطن ووساوس 

عزطريقه•

الْلريقأعلام ويدرك سان الإنيحرف الصحيح، الحلم وبنور ، الهلهية وة فالق
المهلأكة.العطب ومواضع . الله إلن الوصل 

والaلاءةوالعبادة العمل في تعالن الله إلئ السير حقيقة فهي ت العملية القوة أما 
•تعان الله إلث يقرب خر وكل المنكر عن والنهي بالمعروف والأمر والحياد 

والمعرفة،العلم نور حلال س وذلك ومنتهاه والسفر التلمريق عرف إذا والإنسان 

:ا(انظر:>ضالهجرمح)\م\(.



لدء٠يةمنيجيق قصاب 

ساعدعن تمر أن وهو الأخر الشطر عله وبقي والفلاح عادة النطر له حصل فند 
^٥٠ءفكالما منزلة، بعد منزلة له ناطعأ نمالئ، الله إلئ الطريق في اقرأ مالخد 

مشقةعليه فهان ، المنزل مجن القرب واصتشعر ، الأخرئ الرحلة لقطع امنعي مرحلة 
نربوعدها الشدوالرحيل ومراصالة السير كلأل من ه نفسكنت وكلما ، فر ال

نهووهمة وفرحآ نشاطا ذلك لها فيحدث ، الوصول عند العيش وبرد التلاقي 
دونالطريق في تضلعي فلا التلاقي ودنا المنزل قرب فقد أبشري نفى يا ت يقول 

وصلتالمرئ وواصلت صبرت فإن الأحبة، منازل و؛ين بينك فحال ، الوصول 
و؛\نبينك وليس ، والكرامات التعحف بأنولع الأحبة وتلقتك ، جذلة رورة م حميدة 

مندرجة وعمرك الاحرة، اعات سمن كساعة كلها الدنيا فإن ، صاعة صير إلا دلان« 
لوكنت،وانملب الهلاك والله فهو المفازة في تنقطعي لا الله فالله الساعة، تلك درج 

الإكراممن لديهم وما أحبابها من أمامها ما فليذكرها عليه امتصعب فإن ، تعلم؛ن 
.. . البلاء وألوان والعذاب الإهانة من لديهم وما أعيانها من حالفها وما . والإنعام 
،ودليلها هاديها وإرشادهم معرفتهم وتور وساتقها حاديها الأحبة حديث وليجعل 
طريقفي انفراده يوحشه ولا ، ودواءها وشرابها غذاءها وحثهم ودادهم رصدق 

محنهي بل ، تدوم لا الوحشة هذه أن وليعلم . . . المقمسعن بكثرة يغتر ولا صفره 
بالسلامةيهنثونه المتلقون له يخرج وموف ، الخيام له تثير فوف القلريق، عوارض 

يافال الجنذ الحل نتل ؤ يقول! إذ فرحته ؤيا ذاك، إذ عينه مة فيا ، إليهم والوصول 
مماتوحش يولا • ، برر١ )UG الممحرمن س وجنلمي دبي لي عم بما تئنا يغنمون قوم لتت 

وواظبالير علن المن وكلما • سيرها وبهدء القي وذوب الهلع كثافة من يجده 
الخبانثتلك وذابت الكثافة تلك وتلطفت الدار من قرب وسحرآ غدوأورواحا عليه 

وكثافتهأنا وحشته فتييلت يماهم، وّالسافرين هنة عليم ففلهرت ، والألوان 
طهارة،اأآ،.ودرنه لعلمافة، 

عبرالتي هي العملية القوة وهذه . اليلمريق - الله رحمه - القيم ابن يصور هكاوا 
•العلم الإنسان يتعلم أجلها من التي الغاية وهي بالعلم، بالعمل لف العنها 

فيها،راحة لا عمل دار والدنيا تعالئ، ريه العبد يلقئ حتن وعمل علم فهر 

.٢٧، ٢٦الآ؛تان: )ا(مرة؛س،
مرة.ط. )ا(طريقالهجرتين)أ-أأ_أآأ(، 



يًيمحت ٠٠٥٥منيببق فغامحا ^^نإمآهءعءء^جء^!ءءءءءع^^^^^عع!! 
يجد)متن ت - الله —رحمه أحمد للإمام نيل • الآحرْ راحة الحقيقية الراحة ؤإثما 
فيالحة(لاليفها تدم عندأول قال الراحة؟ طعم العبد 

;_أصثاف العملية والقوة الJل٠ية القوة — القوتين هاتين نحاه والناس 

وأعلامهاومنازلها الطريق عن الكاتمة العالمية القوة له تكون س ت مشهم ي
مموجيهايعمل ولا الحقاتق يمر فهو العمالية. القرة في صعيفا ويكون وعوارضها، 

يحضرلم ما فقيه فهو . يتوفاها ولا والعاصي المنكرات س والمتالف العاطب، ؤيرئ 
•العلم في وفارنهم التخلف، في الحهال شارك العمل حفر فإذا العمل، 

والسلوكالسير هده وتقتضي الإرادية، العملية القوة له تكون ص ت رمشهم 
—عنده العلمية القوة لضعفج — ويكون العمل، في والتشمير والرغبة الدنيا في والزهد 
الأعمالفي البدعية والانحرافات العقاتد في الشبهات ورود عند البصر أعمن 

•وغرهم المتصوفة ص اليع أهل في هذا ويغلب • والأقوال 
ربهإلن محيره في المستقيم هو فهدا حميحا، القوتان هاتان له كاك من ت ومنهم 

وتعوقهالعبد نغ التي والمواغ القواطح ورد الاستقامة له يرحن وهوالدى تعالن، 
•الله إلن مثره في 

اللهحعلنا ٠ وعملا عالما السالف، منهاج علن ائرون الس—الموفقون هم وهؤلاء 
•لكرمه طريقهم؛ئ لسلوك ووفقنا منهم 

العلما ضعيففهو القوتين، هاتين في صعيفج راع؛ صنفح وهو • شهم رم
تعالنالله يتداركه لم إن هاللئح وتدنها القواءبي لكثرة فهذا العمل. في وضعيف، 

التعانل؟لمه.والله برحمة 
تأمرين إلن ينتبه أن وأعماله أحواله في للامحتقامة المريد للعبد وينبغي 
هوعمرهالإنسان محقر ومدة به، محقعلؤع تعالن الله إلن فر الأن الأول؛ الأمر 

الراحلمن مرحلة وليلة يوم فكل لسفره، مراحل والليالي والأيام له، كتب الذي 
•فر الينتهي حتن يْلويها يزال فلا 

)ا(طتاتالحابمن)ا/يآ(.
ب.ط. ن ٢٣٤_٢٣٣)٢(>,سالهجرص)



ء^^ء^^^^ء!ع!ءء^ء!ءءءءء!ءءء؛ءحنآقمكء؛منيجيذادءءيْ قغايا سيء؛ي 

سالمافنمها غيهم عبيه نص، مرحلمة كل يجعل الذي هو الفطن والكيس 
،قلبه و فيقالأمد عاليه يهلول ولا عينيه، نم، الأحرئ جعل قهنمها فاذا غانما، 

.والتأخير بالتويمر وينشغل أمله، وممتد 

وليلةيوم كل ني العمل علن حرصيم من لف العليه كان ما معنن وهدا 
.وهكذا. . . الدنيا من أياب؛ أخر وكأنها 

هن.0فان معها. الاسترسال من والخدر وحغفلها الخواطر حراسة اكالي■. الأمر 
والنفسالثيعلمان بدر لأنها ؛ يجيء ميلها رمن كله الق—اد أصل الشيْلانمة الخواطر 
نميرحتن أحرئ بعد مرة قيه بالثيْلان تعاهدها بدرها من تمكن فإذا • الأمارة 

الأعمال.تتمر حتن بها يزال لا ثم غرائم تكون حتئ بقيها ثم إرادات، 
يتهاونكمن نهي ، فيها اهل يتلا وأن الخواطر، هذه ينع من للعبد بد فلا 

•حوله لمحن منزله ونحرق تحرنه رمما نار من شرارة 

أمور:الخواؤلر مده من النفس لخففل واكلريق 

بخواطرلئإ.وعالمه ^1_، إلن ونفلره تعالن الله باطلاع الحازم انملم — ١ 
.الله من حياؤك — ٢ 

ومحبته.لمعرفته خلق الذي بيته في الخواؤلر تللث، مثل يرئ أن له إحلأللث، — ٣ 
الخواطر.بتللثج عينه من تشذ أن منه خوفلث، — ٤ 

•والعمل القلبح يهالاائ، ما الخواطر تاللثخ من يتولد أن خثيتالئ، — ٥ 

فيهالقالب دخل فإذا ، له ساحل لا الخيال بحور من بحر الخواطر هدم أن _٦ 
٠وتام غرق 

الغافالن.وأماني الحمقئ وادي الخواطر هدْ لإ_أن 



ببردءءيْ منسم فغايا ^^آبمععس^^ءءءء^^^^!ء^ءءء؛ت 

yiU سفء؟راأاسم

العالم،طلاب ولإخواننا وبناتنا لأبنائنا العالمي الحصاد موسم الأيام مد0 تقبل ن
فيلهم وبصيرة الله، طاعة علئ لهم عونا يتعلمونه ما يجعل أن تحالن الله ال أم

التوفيقالحمح يرزق أن تعالئ أسأله كما ٠ الإسلامية لأمتهم وعزة ورفعة دينهم، 
•الدنيا في والنجاح 

مجرمهاكلها الأم الحمالة في عليه أطبقت مما س والامتحانات الدراسة طرائق إن 
.وكافرها- 

وتخصصاته؟فروعه مختلفا علي؛ العلم هذا في الإسلام أمة مميز الذي فا 
يمان:الإسلام منهاج في العلم إن 

العلموهدا والإحماع، والمنة الكاب عمائم : شرعي علم اثقسمالأول> 
لمثابتة، صحيحة مص—ادر محن ناع وثريعة، عقيدة عالم بكونه الإسلام أمة مميزمتا 

وكبعلوم بخلافا وهدا ه. مهيمد الله نبي بها حاء تأؤيل ولا نحريفه يدخلها 
الوئية.الأخرئ الأم عن فضلا ااحرًفت، الكتاب أهل 

متنالأرض أم فيه تتاوئ — مائي علم أنه ممعنن ت شرعي غير علم اثتسم'ءثاضُ 
أمرين:من الإسلام منهج ض نه د لا فهذا باسابه، أخدن ما 

التيالعلوم أو الضارة، العلوم تخرج وبهذا • صار غير مفيدآ يكون أن ت أحدهما 
■مضرة تكن لم إن للونتج مضيعة بها الانشغال لأن الإطلاق؛ علئ منها فائدة لا 

بحاجةترتيهل المة وهذه العلم، هدا لهلالِج ياكبة الحنة والية القصد القالي: 
ماوهدا الأم، من غيرها عن استغنائها إلئ يودي وما ، وضروراتهاالإسلامية الأمة 

الإسلام.أمة طبقته 

بتعلمها،أصحابه أحد أمر اليهود، لغة معرفة إلئ احتاج لما الله. رسول فهدا 
•وغيرها الخندق غزوة في العسكرية الفرس خبرة من — كدللئا — واستفاد 



ءءءء؛!!ءء؛ء؛ء^ء^^^ءء؛ءء^مءءحزقيمنكءءلدءءيْ منيبيت فخا،_ا 

الكرم؟القرآن منهاج في لا؛نفع والذي ينفع الذي العلم مقياس ما ولكن 
؟— اليوم الكفار عند أكثره يوجد الذي الحديث العلم أيها ومن 

وصحيحا؟نافعا المائي العالم هدا يكون ومتن 

تتعالئ الله كتاب في آيات ثلاث مع ثلاث وقفات 

قمرانبه فاحرجنا ماء النماء من أنزو الله أد نر أنم ؤ ; نمالئ نال املآوالى> اتوفنة 
الناسرمن )vG محول وغراب ألوانها ئختلم وحمر بيض جدد ايبمجال ومن ألوانها منلخا 

غفورعزيز اش إن اء النلسعباده من الك يخشى إئما كيلك ألوانه محتلم! رالأئمام والدواب 

المتنوعةالأشياء يخلق حيث فيها وكماله تعالئ الله لقدرة بيان الأيت؛ن هاتتن ففي 
ثمراتبه فيخرج ، ماء المن ينزله الذي وهوالماء الواحد الشيء محن المختلفة 
والدوابالناس يل الألوان، مختلفة ال الخبتعالئ حلق كما ، ألوانها مختلفو 

احنالله فتبارك فيه، للثشر مدخل لا الله خلق هذا . . الألوان. مختلفة والأنعام 
الخالقض.

ابننال ه. الخلماء عباده من الله يغشى إنما ؤ الثانية؛ الأية نهاية في تعالئ قال نم 
•، نلير(أ شيء كل علن الله أن يعلمون الذين رهم • - عنهما الله رصي — عتاس 

القادرالخالق تعالن يالله ذلك وريهلهم والأنفس الكون في مما عالمهم أن ن أي 
—عباس ابن قال له. نريك لا وحده لعبادته المقتضية تعالن لله الخشية يولد الذي هو 

وحرمحلاله، وأحل شيئا، به يشرك لم س بالرحمن; العلم ; عنهما- الله رصي 
٠يعمله ومحاسب ملاقيه أنه وأيقن ، وصيته وحففل حرامه، 

فييعلم فليس وعبادته وخشيته بالله الإيمان إلن يوصل لا علم ناي هزا وعلي 
خشيتهحق يخشاه إنما )أي •' الأية هذه في — الله رحمه — كثير ابن قال الحقيقة. 

يصفانالموصوف العليم القدير للحنليم المعرفة كانت كلما لأنه ؛ يهالعارفون العلماء 
أكمل،يه والعلم أم يه المعرفة كاك كلما نن، الحيالأمحماء المنعوت الكمال، 

.آ/٧٨( )١ الضم ض جرير ابن رT(انظر: . ٢٨، ٢٧الأتان: اّورةغاطر، 



ء؛ءيع ٠٠٥٠ضسع تغايا ^^؛ءءءءء^^ءء^ء!عء^عع؛؛ءء■ 

.، ١١٠وأكثر،م ل الخشية لكنت 
هل—، الادية العلوم أعني - المعاصرة الحضارة علوم توزن أن يمكن اليزان وبهذا 

يالخالق؟والكفر والإلحاد الإنسان عبادة إلئ تقود أنها أم بالخالق الإيمان إلئ تقود 

ويرجوالآحرْ يعذر وفاثما ماجدا الم آناء فاتت عو أس ؤ ; تعالن قال اثثانياتأ اثؤقمة 
.، لأ٢ تت( الأناب ١^^١ يندكر إئما منمون لا والذين يغنمون الذين يستوي عل ض ربه رحمه 

لهوجعل بالله أثرك ومن ورمحوله لله المهلح القانت يستوي هل ت المعنن 
أندادأ؟!

ساجداالليل ٠^٢^١، بأنه المهلح هذا وصف وقد أبدأ، نوون يلا إنهم والخراب؛ 
عملهكثرة مع والرجاء الخوف فهو؛؛ن ، ربه^ رحمه ويرجو الأحرف يعذر ريانما 

الإمامتال . ينإموذآ4 لا والذين يعلمون الذين يستوي عل ت تعالن قال ثم • وصلاحه 
يستويهل ا لقومك محمد يا قل ت ذكره تعالئ )يقول ت ء تعالئ الله رحمه — الهلبري 

منإياه معصيتهم ني عليهم وما الثواب، من لربهم طاعتهم في لهم ما يعلمون الذين 
بحنيرجون لا ، عشواء في يخبهلون فهم ذللث، يعلمون لا والدين التبعات، 

يمتاوين(هدان ما ت يقول مرأ، يبثها يخافون ولا حيرأ، أعمالهم 
ينتفعرنالدين هم يعلمون )الدين ; قال أنه العلماء بعضي عن الشرطي ونقل 

لممن بمنزلة فهو به يعمل ولم بحلمه ينتفع لم من قاما ، به ويعملون بعلمهم 
يعلم(رص.
أمور:على تدل الآي،ن وهذه 

كان.مهما حقيقي بعلم فليس تعالن، الله إلن يوصل لا الذي العلم أن - ١ 
•تعالن الله ثمئ دفق علن العمل إلن صاحبه نقل ما هو الصحح العلم أن -٢ 

تحالن.الله العالم_ءبادة طلب الحتاة_و.نها غاية •؟-أن 

٩.الأة: الزمر، )آ(ّرر؛ س_)م/ماهه(. تفراينمحير_رس )ا(اظر: 
اينجريرتياكمر)مآ/ا<آا(.)■ا(اطر: 
االقرطي)0ا/ا-هارالقران، لأحكام الجامع )؛(انفلر: 



^^ء؛!ع)ث؛ْآمكءلدمّت ضيبية عْايا !ء؛ءءت 

(JDروم محت )!G الم ؤ ! الروم سورة أول ني تعالئ توله مع ايثاثثة: اتوممة 
ويوببمد' وس' فل س ١لأم ش سس بضع م ص سمحون محم بمد س ونم الأذض د'نى أز 

وعدهالله بمبأ لا الله وعد )T( التحٍم العزيز وعو يثاء من يمر الله بممر ت0 المؤمنون يمرح 
غافلونمم الأخرة عن ومم الدسأ الخبماة من قاهرا يقمون و0 يشون لا الماس أكشر ولكن 
اولأانتصرواعليهم الدين الوسن الفرص علئ بنصرهم الله ؤإحثار . ا بار١ )٧( 

تاليذلك، الومنون نرح الروم انتصر فلما مكة، مثركي من إحرانهم بذلك وفرح 
;- الله القرطبي-رحمه 

هوإنما تغالب أن وهمهم الروم بغلبة المس مرور سبب أن الناس ذكر )وفد 
وقولت النحاس نال . . الأوثان. أهل من وفارس كالسلمين، كتاب أهل الروم أن 

علئدليل فجه كان إذ تعالئ؛ الله وعد لإنحاز كان إثما فرحهم أن أولن؛ وهر آخر 
تعهلية ابن تال فيه. فكان بضع في يكون وتعالنمما تيارك أخبر لأته النبوة؛ 

أيسرلأنه العدوالأصغر؛ يغلب أن محبة من النفلر يقتضه مما ذلك يملل أن ؤيثبه 
اللهرسول كان ما المعنئ«ع هذا فتأمل منه، الخوف كثر الأكبر غلب ومتن موونة، 

مكةكفار ؤإرادة الأم، علن وغلبه به بعثه الذي الله وسؤع دينه ظهور من رجاْ ته 
رسولبتمر كان إنما محمرورهم ت وقيل منه. ؤيريحهم تاصله يمملك الله يرميه أن 

حكاهيدر، يوم لام العليه النبي بذلك أخثر جبريل لأن المشركن؛ علن الله 
منبالمجمؤع ّرورهم يكون أن محنحتمل ت القرطبي- قك-والقانل • القثيرى 

. ٢٢١الله(وعد وبإنحاز أيضا، الروم وبظهور عدوهم، علمن بظهورهم فروا ذلك، 
ون(يغنمون لا الئاس أكنر ولكن وعده الله يثمإ لا الله وغد ؤ ذلك: يعد نمالئ قال 

. ٢٣١تتآ^ءاف،ون نم الآخرة عن ومم ؛، Jjjiالحٍاة من ظاعنا بماJون 
،علماء أنهم - الماس عامة لدئ - الفإاهر في بدا ولو يعلمون، لا الماص أكثر إن 
ذلكأوغتر الأفلاك أو الأرض أو ان بالأتالمتعلقة العلوم ص الكثير يعرفون وأنهم 

الدنياالحياة وظاهر >ؤيثلنونظاعر'امناداةانم'تاه، والسببألهم: لعلوم، اص 
١—٧.الأيات: الروم، صورة )١( 

اامطي)؛ا/ْ_ا■(.الخا.علآذكامالقرآن، )آ(انفلر: 
٧.، ٦ الآ؛تان: )ما(ّورةروم، 



ء؛ءلدميْ ممديْ يا فظ ^^آميمءء^ءءء^ء^!ء^ء!ع؛ءء^ءء 

علمهمبة فن، المحدودة حياتهم في امحتقماءه البشر يمتهليع لا جدآ، محدود 
وهدءبالملأيقن. تعد التي والمجرات الكواكب من غيرها إلئ الأرض هذه بة كن

ناحيةومن الهائل، الوجود هذا من صغير طرف إلا هي ما فيها والحياة الأوض 
والمكان.الزمان 

توذلك ، الدنيا الحياة من ظاهرآ إلا ، يعملون لا بالهم وصفوا والكفار 
التيالثابتة، سننها دون الحياة بظواهر تتعلق مْلحية، مائية علومهم أن — ١ 
هذهواهب حالقهم عن مقطوعة فعلومهم . الحياة هذه في وجعلها تعالن الله أرادها 
أمحاكيفالبحتة، المادية فواسها إلا مها يعرفون فلا ، ومقدرها وحالقها العلوم 

.غافلون محه هم كله فهذا . . . وصعها؟ الذي ومن جاءت؟ ولماذا جاءت؟ 

فيلتطورها ومابعتهم المائية ومعارفهم بعلومهم انشغالهم حمم في ألهم -٢ 
منالغاية معرفة ت وهي ألا عاقل، كل فتها يفكر أن بد لا بدهية قضية وا نيوم، كل 

اني؟حلقالوجودالإن

الهذا رُع — عجننا مبلغا العلمي التطور من بلغت كبرئ عالية حفارة — فتاملوا 
ولماذا•حلقني؟ الذي مجن ت البدهية الأسئلة هدْ عن الصحيح الحواب فيها الفرد يعرف 

عمأوكلي أرذل هم بل أوكك ؤ ; الكفار عن يقول إذ ؛ الله وصدق خلقت؟ 
الناسأكووأشهر س ولوكان كافر- كل علن ينهلق الوصف وهذا . ، ١ -اذلوذ»الغ

•الحق الوجه علن بالله يؤس لا دام ما — العلمية الفنون س فن أي في 
مالوالهات، للجزاء تعالئ الله يدي و؛اوأ والوقوف الأنيرة عن غفلتهم — ٣ 
ةالأخر ؤإنكار برأي• غافلون مم الأخرة غن وعم ؤ ت الروم سورة آية ختام في تعالن 

الحياةموازين في عفليم اختلال إلئ يودي ذلك، عن والغفلة الموت بحد والبحث 
معلحياعلمه يكون أن بد فلا فقهل، الدنيا الحياة إلئ إلا ينغلر لا ان إنوأي الدنيا. 

سمنها ينبثق مجا وكل أحداث س فيها ما بكل - الحياة يتصور أن يمكن ولا ناقصا، 
,صحيحا تصورآ — أمور 

معوتحامله للأمور، ميزانه في تماما فيختلف الأخر، واليوم بالله الموس أما 

٧.الأة: )آ(سورةالروم، .  ١٧٩الأة: الأعراف، تا(ّورة 



ضسةفغا-ا 

فهويتعاملالادية، علومه في ؤيتقدم ؤيعمر وهويبني حتن لها، ومقاسه الحياة، 
الأحرئبالحياة الفانية القصيرة الدنيا الحياة تريهل نابتة، ومحن موازين خلال من معها 

تنتجهوما حفارة، من الإسلامية الأمة تنتجه ما الفرق؛لن هر وهذا ، الباقية الأبدية 
الكافرة.الحضارة 

تالتةيان!أن ممكن لا أنه يتب؛ن — المجال هدا في — الأمتن بن نقارن وحن 
ولاوحدها الدنيا لهدم يعيش آخر "ع حابها، ب ويحبالأجرة يرمن اءانسان 

ولاالحياة، هد0 أمور من واحد أمر تقدير في وذاك هذا يلتقي لا ، وراءهاما ينتفلر 
أوأوحالة حادث علن واحد حكم في يتفقان ولا الكثيرة، قيمها من واحدة قيمة 
محوءمنهما ولكل للنظر، زاؤية منهما ولكل متزان، منهما فلكل ، الشؤون محن سان 
الدنيا،الحياة من ءلاهرا يرئ هدا والأحوال، والقيم والأحداث الأشياء عليه يرئ 

والغيبامحلن، والب،^ LiaUاملمة ثومحن روابعل من الظاهر وراء ا جميدرك وذلك، 
وعالموالمتقبل، والحاضر والماضي والحياة، وا،لورتا ، والأجرة والدنيا ، والشهادة 

البعيدالأفق هو وهذا . . . الأحياء وغير الأحياء يثمل الذي الأكبر والعالم الناس 
اللائقالكرم ا،لكان إلن فيه ويرفعها إليه البثرية الإمحلاز ينقل الذي الشامل الواسع 

ُالألأن«را،.

.الكتابدار ط. (، ١٤٤ ٠شفللألالقرأن)٦; 



ءدءءيْضست قضايا ^^آس^^ءءءءء!ءءءءء؛ء^ءعء؛ءء! 

،١ ضاكرسةالإسلامس خماهصاسهج 
قضيةوهي ألا أمة، كل عند العظيمة بالقضية يتعالق نيما الإسلامي للمنهج 

يلي؛مما إجمالها يمكن بها، يتمتز حمانص والتربة التعلم 

منهجأي في توجد لا مجيزة وهد0 ، البشر نتاج من لت محمادرها أن أولا! 
.ا>لسدّين عند إلا آحر تعلتمي أو تربوى 

أومفكرون احترعيا نفلريات وليست البشر، وفالقات عقول نتاج لتت ^؛، 
مننتح لم أنها كما ، أمة أو فرد حانحها بشرية لتجارب نتائج وليت ، غيرهم 
■■ ■ سء وصع س جريج اد تطور محا حب إليها يديع ب حاجات 

هيإثما ، كله ذلك من ثبتا لت الإسلامي والتعليمي التربوي النهج مصدرية 
الصهلفئالنتى طريق عن هدا وصلنا ولقد . والسنة الكتاب فى ؛ تعالن الله من وحى 

والأخلاقوللاداب وللشربمة للعقيدة ؤية الممد هده في لالسسالمن خيار ولا 
.والتعليم وللتربية 

الأمةهذه خصوصية لأن ؛ بذلك كلها الأمة وعلن رسوله علن الله امس ولقد 
يعتبرمما - زمان أو مكان أي ني الإسلام ني لحل من كل هذا في ويدخل - بهذا 
ولاعليكم ننوته ما الك ناء لو ئل ؤ ؛ ه للرسول تعالئ يقول . ميزة وأكبر منة أعفلم 
.، ٢ ب<ل نفلون أفلا مزنك عنوا بكم' بت محي' به أد'راكم 

١٠ندري كت ما أمرنا من روحا إليك أوحينا وكيلك ؤ لرسوله.: أيضا تعالن ويقول 
صراطإل لنهيي وإئك عسالنا من نشناء من به ئهدي نورا جغنناه ولكن الإيمان ولا الكمحاب 

نشمه>أ<.
وحيهوإلأ إن )Z( الهوئ عن بمطي وما ؤ ه: المبلغ البي هدا عن نعالن ؤيقول 

الآة:)مآ(ّورةمنس،)ا(ا.لسةم\'ا/؛/آ-ا،اه. 
'اه.الآة:)•آ(سورةالشورئ،



S"؛،*-،؛مدسْ فْايا ءء!ء؛ي 

مخم)ن(ب<را،.
امفل ؤ ت تعالئ الله من بوحي إلا يبدل أو يغير أن يممملح لا ه نفوالرسول 

يومعذاب رني عمن إنْ أحاف إز يرحن؛ر ما أئع؛لأ ون نمى من؛^٠١، ابدله أن لي كون 

كافةعن يتميز وبه الإسلامي، التربوي المنهج حمانص أعظم من هذا إن 
والظروفالبيئة نتاج ايفا هي والتي البثر، نتاج هي التي —اهات والانح المناهج 

وغيرها.يامية والالاجتماعية والأوضاع والأحوال 
الأصاسالمصدر الإسلام لأمة ية بالنالربانية الممادر هذه تكون أن يجب ولذا 

أووالجامجعة، ة المدرمأو والأسرة، البيت به قوم أوتعاليمي تربوي منهج لكل 
أوغيرط، الإعلام أوومانل العبادات، وزكن اجد الم

فيهاللشر خيار لا — تعالئ الله عند محن مصدؤيتها وهوكون — هذا عن نتج ولقد 
تأهمها ، أخرئ مانص خ— 

وشمولها.تكاملها — ١ 

والمكان.الزمان تغير «ع حتئ وثباتها صلاحيتها — ٢ 

•وأحوالهم الناس لطابع ومراعاتها وانمتها - ٣ 

 tوالسماحة والسهولة ر الياسا•

.، ١^١٣كم نرد ولا المر كإ ص ونرد ةالتعانى; 
•، ٤ ه"ل حرج س الدين علكم،ي جعل وما ؤ تعالن: وقال 

بمْ،.رنها >ؤلأكمحإاسسإلأ وثالتعانى; 
الإسلامية!للتربية العمالي المملبيق سهولة العملية الناحية من وتأملوا 

والتعلموالمغير الكبير نيفرأْ ت الناس يمح نحالير الله سرْ فالقرآن _ ١ 
. ١٥الأة: )آ(ّرر؛يوض، . ٤ ٣، الأتان: الجم، )ا(ّور؛ 

.٨٧الأية: الخحt سررة )٤( , ١٨٥الأية: البقرة، سورة )٣( 
.٢٨٦الآة: )ه(ّورةالبقرة،



،L،^cajممسْ قغايا 

بمحتاجلا القرآن في ما وتطسق . ا مدمؤ<ر١ من فهل للذم ينرنا ولقد ۶ والعامي 
لكنالتعلم متوسط أوأب أم من وكم . وتربوية فكرية مناهج إلن ولا قات قلإلن 

ناححةترسه لأولاده مرب هو هؤ رسوله ومنة وبكتابه بالله واعتماما إء-اذا الله رزقه 
.عله أمل لمن ويستر سهل به والعمل القرآن لأن وهدا ، وقوية 

،غيره من المحيح فيها وميز وحققت جمت وقد إلينا وصلت والسنة — ٢ 
واقرأ• القليل إلا محرفته يصعب غريب يها ليس أسلوبها في مهلة ميسرة أيضا وهي 
والهجالتربية تتكامل كيف وأحاديثه أبوابه في وانغلر ت الصالحين رياض في مثلا 

.وهكذا . ..وصوح.بكل ليس-لم التعليمي 
أوعموصى فها وليس كبير وصؤح فها ته والالكتائب من العلمية والمائة — ٣ 

الصحيجة،والستة الكتاب من مثلا العقيدة تعلم بين الفارق إلن وانظر • تحقيدات 
ّالمذموم الكلام أهل وتعقيدات كتب من تعلمها وبين 

وص؛تيق إلن النفلرية وتحويل بالعمل، العلم ريهل تالثا< 

منالغاية يجعل بل ، هذا عش يشدد الإسلامي والتربوى التعليمي والنهج 
والتهلبيق.العمل والتعلم الحلم 

أتهكما يْلبق، لا أو يطق أن مخيرأبين صاحبه وليس فكريا، ترفا التعلم فليس 
أمبها يوحل. وهل ، حدواها مدئ يدرس ثم المفكرون يقدمها نفلريات مجرد ليس 

كانمواء ، الفوري العملي التملبيق من بد لا للتعليم، الإسلامي الهج في • ٠ لا؟ 
صورهامختلف علن المعاملات في أو والأداب، الأخلاق ني أو العجالة، في هذا 

٠الحياة مجالات من مجال أي في أو وأنواعها، 
والحمائ.أهلالة يقول كما ، وعمل نول 1_ظلإممان 

•يفعل ولا يقول لمن والبغض المقت الله وجعل - ب 
١وهكذا . . ٠ الأسرة في قووة والأب ، لتلاميذه ندوة والمعلم حّ_ 

علنالناس يربون الذي العاملين اء للعلمنماذج زمن كل في يقدم هر نم د- 

. ١٧ت الأيه القمر، ٌوره ( ١ ) 



يغيعو و منهجية فغابا 

إلئوانظر . والسنة الكتاب من المسافي النبع من احذأ ، لهم وستوه الحق، النهاج 
إلئوانظر ، العاملن العلماء هؤلاء من عصر أي يخل لم انه وكف ، الإسلام تاريخ 

إلى;مهمة إفارة بمْلنا وهذا و١لعماJة، العلمية آثارهم 
كاننة حسنة الإسلام ني محن ومن الإسلام، في وقيمتها القدوة أهمية )١( 

الصعحيحالحديث في ذلك ثنت كما القيامة، يوم إلن بها عمل من وأجر أحرها له 
•، اللهرسول عن 

ليسهدا ودورهم الكبرئ، وأهميته والتربية، التعاليم في الحالماء دور ( ٢) 
وإثماالمنحرف—، ودينهم الغرب بواقع ناثر من يقوله ند كما — دين رحال لأنهم 
٠الناص جمح عالئ حاكمان وهما والستة، الكتاب محن ينهللمقون لأنهم 

كما، العلماء بذهاب يكون العالم صياع فان ، والعلماء العلم بض الارتباط. )٣( 
.الثريفةل٢، النبوية الأحاديث، ؛دللئ، ورديت، 

محفوظةتحالير، الله عند من لأنها ، سواهاما إلئ فيها يحتاج لا غنية أنها رابعا■ 
كله.وصواب كله حق لأنها ؛ وميدانهامجالها في الدخيل تقبل لا جامحة بوعده، 

الحالهو كما والضلال الخطأ محن إما I يخلو فلا ، البشر ونتاج أفكار من ساها وما 
كونهحالة فى القصور من ؤإما المثالة، ئة والفاكربوية الفلرياُت، محن كثير فى 

•دأتوئ وأقفل هوأحن ما الإسلام منهج نفي حق من فيها نحده فما صوابا، 

،جانس، دون جاو_، علئ يركز لا فهو ت الوجوه جميع من النهج تكامل خامسا■ 
وأنتعامله. ميادين جمع في جملة الإسلام منهاج علن يتربن بان معلمالب والمؤمن 

•الفارغة الدعاوئ علن يقتصر وألا ، به يرمن ما يْلزا 

بالنهسآمن الر ولكس واسرب المشرق قل وجوهكم نورا أن اين ليس ؤ تعالئ نال 

:ا(رواْ.الم)ب^\(،واكم)ه/0لأ(،وأبِ)ميه؛،ههأن
بنالله ب حديث من ( ٢٦٥٢والترمذي)(، ٢٦٧٣وملم)، ١( • المنادي)• يرام U ذلك، من ;٢( 

سب؛؛زءه ادزاءا اللم دض لا الاه •إن نال: ه الله يصول ان عنهما الله رمى العاص ن عمرو 
بمكرءدمفآض؛ ألون يجهالأ، رزماء الناس س عالآ يف، ،إذالم ، اسا، بيض اللم مض ولكن الناص، 

سواراضلوا،.



ع؛؛؛لدءءيْ سمسم محا فظ ^^آهجهعءءعء!عء^ءء^^ء^^^ء^ء 

وانماممنواس اس ذوى ب ض انماو رش واليث رالكاب وايلائكة الأخر واتوم 
ءاسواإذا بمهدمم واننونرو الزكاه وش الملاه وأقام الرياب رفي واثئ؛ن المجحل وابن 

.، ١ المتمونهم وأو"كاك مدما الذين أوكك اناس وجن و١لضر١ء او1ساء في والصاضين 

أوفردية كانت مواء بحتة، دنيوية غايات له ليس منهج فإنه وختاما، سادسا■ 
،كلها حياتهم في — المسالمين نجمح تعالئ. لله العبودية تحقيق غايته ؤإثما جماعية، 

ونهارأ،ليلا ربهم فيها يراقبون لغاية يعون - والتعليمي التربوي الجاب ومنها 
عذابه.ؤيخافون رحمته، ؤيرجون إليه ويتقربون يعبدونه 

الدارينمن كلأ ليعطي ، لننام من ؤينقله ، بالأجرة العد يربمد تربوى مهج فهو 
.الحقشة ييمتها 

إلئ، شرعي ديتي من ، التعلم أنولع اختلاف علن أبدأ الغاية هذه تختلف ولا 
٠السدين عند واحدة غايته فالكل . يحث مادي 

نتكلمونحن إلهما الإشارة أحببت ، JاكراJم تتعلمان فضيتان هناك الختام وقي 
•الهم الموصؤع همذا عن 

هداحميحا نعايش ونحن خاصة - التعليم محن هوالهدف مجا الأولى؛ القمة 
وهو- والامتحانات الاختبارات زمن له نظير لا الذي والاستعداد الكبير الاهتمام 

؟- جيد دعي علن ويدل ومحمود جيد أمر 
التعليم؟من هوالهدف ما أقول؛ 

:الأعم- الخاف ني -علينا الملاحظ إن 
—المغير الهلفل -حتئ الشهادة ونيل بالدراسة الحياة هذه في الأمال نعلق أننا — ١ 

هيالحياة غاية بان ونظريا، عمليا إليه ونوحي الغاية، هذه ه نفني أحيانا نغرس 
بالدراسةكبير اهتمام خلال من وعمليا نظريا، له نقوله وهذا الدراسية. الشهادة نيل 

بآميشاهد والتلقي فالريي . — مثلا كالصلاة — وعبادته يتعلق؛عقيدته لما أكبر ؤإهمال 
إلخ.. . والأخلاق. الصلاة من بكثير أهم الدراسة أن يوميا عينيه 

١٧٧الآة: امرةاوترة،





_■■؛•؛■ود٣يii ضمبيْ قخابإ ءء!ء!عء^^^^ٍءءءءءعءءيءعي■■!■ 

اسمواضسلا(

مختلمؤفي العالم صروح إلئ وطالساننا طلابنا من الألوف عثرات تنْللق آ غد 
أنونلاحظ . الجامعات فى العلسا الدراسات إلئ والروضة الحضانة من مراحله، 

.الجديد الدراسي العام لبدء واستعداداتها طاقاتها تنمر تالبيوت 
وإذا، وبناء وتربية تعليما ، النشء هؤلاء مسؤولية يتحملون ايمح أن سك ولا 

—الحقيقة في الأسرة— فان واضحة، زولية متتأءمل المدرصة أو ايامعة كانت 
.أولادهانحام أكبر موولية تتحمل 

الخطأفيها يغ ند والتعليم التربية ممنهج تتعلق حدا مهمة لقضية اليوم وسنعرضى 
.والخلط 

اتهامالغربية، التربوية تأثروا؛المدرسة ممن كثير لدئ الشائعة الأمور فمن 
التكاملعن يعيد ناقص، منهج بأنه والتربوي، التعليمي منهجهم في السلمين 

الايجابي•
المناقشة.من قليل مع ، هزلاع يطرحها لأهم واعرض 

يعتمدتلقتني منهج هو الإسلامي، التعليمي، النهج بأن الزعم الأولى' اشْتجة 
إلئيودى وهدا • تقدير أقل علي، المهم عض، الحفظ تقدحأ أو ، فهم بدون فقط الحفظ 

هداإن هولأءت وبمرل فهم، بدون تعلموه ما يرددون بالبسغاوات أشه حففلة ,تخرج 
لأسباب:محهجحاطئ؛ 

•دالدهني الفكري والتحجر الجمود إض يودي أنه • نها •٠ 
وأن٠ الإنتاج إلف يودي الذي والاستيعاب المهم لنهح مخالف أنه ٠ ا مشهو٠ 
وتأحرا.تهلوروا النهج هدا استخدموا لما الغرب 

التعاليمفي الانحصار تعتمد ا،والمين، عند الميممة الترية أن الئانمة: المضية 
الأحرئ.التربوية الجوانب دون • فقط والتلقين 

العقلية،المتحدية حوانته التعلم الفرد في تبني التي فهي الخدبما، اكريا ا أم
)ا(الخمعةما/؛/هاإاى



 ___ lL_ حقتغنه■وءعءيت مسة

إلخ.٠ ■ ٠ والحمية والسلوكة، والروحية، 
هوكما التربية كل هو وليس التربية، روافد من واحد رافد فالتعليم وعليه، 

القديمة.التربية فى الخال 

الخافيالمنهج أن الغربي، بالنهج المتأثرون هؤلاء إليها انتهز التي والنتيجة 
ناقص:منهج الإسلامي والتربوى 

I ̂ اكظ.بتي جاهد، القيني

التربيةجوانب دون التعليمي الخاب عالن مقتصر محدود منهج وهو — ب 
الأحرئ■

ليكونالتعليم تطوير خلاله من وأرادوا ، هؤلاء استتنجه الذي هذا إن ت ونقول 
خاطئاستنتاج هو إثما ، وعقيدته الإسلام روح عن البعيد الغربي المنهج إلى أقرب 

•أسايط عد0 من مط 

الإسلامأن ظنوا وهؤلاء . كلهاللحياة وشموله للإسلام، الانص الفهم — ١ 
أو— وعقلوا الحاصة. العبادة جوانب من ونحوهما والصيام الصلاة في مجنحص 

منفما الخباة، مناحي لكل الإسلام شمولية وهي الكبرئ الحقيقة تللث، عن - تغافلوا 
مفصلة.شرعية أحكام فيه وللإسلام والأمة—إلا إالفرد — الحياة جوانب من جانب 
التربيةأن ظنوا حيث ، حمومحا- - الإسلاميه التربية لمنهج الخاض الفهم - ٢ 

حعلآ.وهدا التعليم، اوي ن
تقوحآشك بلا وهدا المائي. وتقدمه والانبهار؛حضارته بالغرب الاعجاب _ ٣ 
ففيهامادي تقدم من فيها ما يمقدار لأنها الغربية؛ للحضارة مغرض أو نماص 

.امنصففيه يجادل لا وهذا والسلوك. والأخلاق انمين باب ش وناحر انحطاط 

مايلي:المضمن في،سافشة هول ولعن 

علندليل وأتمر معا، والفهم الحفظ يعتمد التعليم في الإسلامي المنهج أن س ١ 
القروننبل ما ؤإلن الهجرى الأول القرن الإسلامية-مند الحفارة واقع ذللث، 

الوسهلنالقرون ظلمالتا تعيش أوروبا كاستط يوم متكاملة حضارة كانت التاحرة. 
أحيلتاأن بعد إلا — فيها وتقدمهم المائية الغرب حضارة نشأت وما الدامس. وجهلها 
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ومنكريهمالغرسن من عشرات بشهادة وهذا . وعلومهم مناهجهم السلمين من 
عنها.الكلام موصع هذا وليس ، الحقيقة بهذه اعترفوا الذين 

الخمودإلن يودى اعتماده بأن والقول ، التملتم في أساس منهج اينغل أن — ٢ 
تيلي لما صحيح؛ غر 

القرآن]مجن النموصى وهي ألا ، غيره في ترجد لا مميزة مميز الإسلام أن -أ 
تبالأمة يتعلق سيء لكل مصدر هي التي الصحتحتt النبوية والسنة الكركم، 

.الفكري والبناء والعقائد الدين لأصول مصدر هي ف— 
.شاملهء زوالشريعت . الشرعية للأحكام محمدر هي و— 
والسلوك.الأحلاق لتهدب ممدر هي و— 

وجديا.وتريويآ إممانيا الفرد لبناء مهدر هي و— 
جمحفي وللإنسان للهلفل المحح التربوي النهج لاستخراج مهدر هي و— 

.مراحله 

والتربوي.التعليمي للبناء ضروري الحففل إن نقول؛ قانتا لذا 

فيوائغلردا ، اليوم ؤإلن الصحابة عهد مند - لم معالم بأي إيتوني - ب 
توقلبه لسانه عنه تفتق ما وأول إلا هؤلاء س واحدأ تحدوا لن . حياته وتاريخ ترجمته 

وحففلها.البوية السنة مدارسة ثم الكركم، القرآن حففل 
واللغويةالشرعية والمناهج الكرم القرآن خاصة _ المناهج س الحفغل إلغاء أن ج_ 
•ولغويه فكرية هلهلة إلن يودى - الأخرئ 

يعتمدونكانوا الذين ؤللأبنا س التقادمvن بين قارنوا ت الخيال في بح نلا وحتئ 
محاولاتهافي الحديثة التربية تحارب في وقعوا الذين متهم المتأخرين وبثن ■ الحفظ 
.الحفغل لإلغاء 

لهمتتيسر لم أنه ح وأقوئ أفضل المتقدمتن أن واضحة النتيجة أن وأش 
.التعاليم باب في المعينة المتعددة الحديثة الوسائل 

التربيةبخلاف ، المتكاملة .التربية هي_سل الحديثة التربية بأن الزعم م_أن 
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توالتعلمي اكربوى السالمن منهج وا؛غ يردم ، صحتح غتر زعم الميممة، 
ومربيا؟معلما كان أم شل؟ معلما كان هل ، ر. البشرية معلم إل وتعالوا — أ 

الرسولهذا أن عالنا محا ناذا النوى. المنهج تكامل في أحدأيجادل أن أظن ما 
عقيدةالإسلامي اكربوى المنهج تكامل أن تسن الأمور، جمح في يتح أن يجب 

يدخل،لم ومن اكعلتم ملك دخل من كلها، الأمة عله ترئ حياة ونفنام وشريعة 
يدخل.لا أحد هناك كان إن 

يتعلمالعلم طالب وكان ، ومربين معلمان — سق فيما — الشيوخ كان وند — ب 
هؤلاءفي ترئ فكنت الفاصلة، والأخلاق الإسلام، وأدب العلماء ّت منهم 

والتربيةالحديثة اكربية بأن الزعم فأين جوانبها، جمح في اكربية تكامل الهللبة 
ناقصة.تربية الإسلامية 

علمنالموولية يثمل والمربتن الدرسثن إخواننا نذكر فإننا ، المناّبة وبهذه 
تيكونوا أن عليهم وأن ، عواتقهم 

الفاصل.والأدب الخلق إلا منهم يرون فلا لطلابهم، ءوقدوة 

.ضل اكلقين علن يضروا ولا الإسلام، منهج علن يربوهم ن أه 
العامة،الأنشطة علئ والمشرفرن المدرسة، إدارة ت كلها الأجهزة نتعاون أن ءي 

لماالخمح الله وفق المتكامل، اكربوى البناء علن كلها نتعاون والأسرة، والمدرسون، 
.ؤيرصاه يحيه 

)العلوموهي؛ ألا ، معها واكعامل فهمها في الأءلا أحيانا يقع قد قضية هناك 
ويلاحظ;المادية، العمرية( 

'■مثل . تعالئ الله ممنهج ترتبهل لم إذا — أصحابها عبي، وبالا تكون أنها كثف — ١ 
,الفساد نشر وماتل الذرة، 
إليهايحتاج حتن أحيانا واجبة وتكون ، للأمة خيرأ تكون وكيف — ٢ 

.الإسلامية الأمة وبحاجة ، المالحة بالية ؛ربطها ؛ لمون الم
.العقيدة[ توهي، ياصوها واسؤم الترية ارتابط - ٤ 

سهلحيةتربية فهي الإسلامية الأمة وجذور أصول إلن ترجع لا تربية وأي 
فاشلة.





^دءءدتمست تغامحا ًتيء 

والإلحاد.الكفر إلئ وقاده الغرور وأصابه الله، عن الإنسان صد إذا ت ومثله . |حهلار 
منكثير في الحال هو كما كل الدنيا في أصحابه يفيد بحتا علما يكون وقد  ٠٠

.، ^١١ ءاظارذ، هم الاحرْ عن ومم الدتأ الحياة من قامرا يفنون ؤ فهم الكفار. بلاد 
الأمةرفعة صاحثه به نوئ إذا صاحبه، عليه يوحر خيرآ علما يكون وقد  ٠٠

إلخ.....الإسلامية.

هو ؛ ٠

,٧ ت الأية الردم، ورة سا 



يءلدءءيْ ضمآيْ فغايا 

.الأسانأو1سمة«را،

،والاحرْ الدنيا امتحان بين — وغيرهم — والوجهول العلماء يقرن ما كئيرأ — ١ 
الموتبعد بالحياة الموتن المؤمن عند خاصة • صحيح وربط مقارنة - شك بلا - وهده 

•رسوله. ووصف كتابه *ي الله وصف كما - والخزاء وبالحاب 
مئ١رنان.لا بل شاسعا، بونا الامتحانثن بين أن شك ولا 

منليس هدا أن فواضح المقارئت هدْ علي؛ يركزون حينما والمربون والدعاة — ٢ 
لأنهم. لهاالاستعداد عدم وءلالب ، المدرسية الامتحانات هده شان منر التهوين، بات 
المقارنةجاءت ؤإئما ، وأقاربهم لأولادهم يالنية وخاصة بها يهتمون غيرهم مثل 

لأمور:

اليعمرإ،عند يقابله الدنيوية، الامتحانات ش له حد لا الذي الاهتمام أ— 
.الأجرةلامتحان بالاستعداد يتعالؤ، فيما له لأحد إهمال 

التمتععن الأولاد حسم، الدنيوية: الامتحانات ني، الاهتمام مهل-اهر من؛ أن — ت 
قمرهموبالنال، . . لأت. لوالمالكرة من مايهوونه ومتابعة واللب، باللهو 

مشقة.بها -وكني، المذاكرة وهي، مايكرهون عض 
يلهرنتركهم تماما العكم، نحد - الأجرة امتحان ش يتعلق فيما - هذا مقابل وش 
وأخلاقهم.لبنهم ضياع إض ذلك ولوادئ حمح، ؤيمثون 
أوالبرد، بثا يرحمناهم ونحوها صلاة محن، للعبادة الثقة جاءت ؤإذا 
•عجيية مفارقات وهذه . ضت\-خرغواناموا لأنهم رحمناهم 

لكونهملانرنفلهم المجر صلاة فغير ؛ الدرامي، العام محلول هذا غارس أننا ؛ل، 
نوتظهمقليلا تزيد أو ساعة بنصف ذلك بعد ولكن، البرد. أجل أومن متأخرين ناموا 

.شديدآالبرد ولوكان للمدارص؛ 

نظامي عليهم اهوواجب مالمربون ممارس ه نفالامتحان دش ج~ 
يعدنأحد ولا فالغشممنوع، ه. نفعن، محنالب كل تولية موهو ألا الامتحانات. 

أ-ضزوتحِأرايذسن
را(ا:وعثح\/ي/؛اإام.





ييتي3دءءدق منمسق فغايا 

ولمعليه، حجة نمار صاحبه تعلمه شرعي علم من فكم حامل* ها واخوف 
مشهايانلح انميآبا٠آاتا نبا عليهم وائل ؤ ت تعالن الله قال عليه، وثالأ نمار به يعمل 
فمتنههواه واقع الأرض إلى أحند ونكشه بها نرفناه شنا ونو # الناوين من فكأن النيْنان فأنمه 
فاقصصياياتنا كLJم١ القوم مقل ديك يلهث نتركه أو ينهث* عنه تنمل ون انكنs كمفل 

٠، ١ ب<ر يفنمون كانوا وأنمهم اياتنا كدبوا الدين الموم مقلا ساء  ٠١٠يتنكرون نعنهم انمصص 
—عباس ابن عن ورد كما — إسرائيل بتي علماء أحد في الايات هذه نزلت وسواء 

إيهوصل ند إنه يقال الذي الصلت أبي بن أمية في أو ٠ محلرق من " عنهما الله رصي 
بنالله عيد عن ورد كما — ينتفع لم وكلنه المتقدمة الشراع علم من كثير علم 

.محهما— الله رصي عمروس 

عه:تحدثت الذي انموذج هوا ص الشديد اكحدير فيها فالأيأت 

هوعلمه، من ويكسوه ، كله من عليه ويخالح ، آياته الله يؤتيه إنسان فهدا 
الهدئعن ويتحرف الحامي والدرع الواقي الغطاء من ويجرئ الله آيات من ينسلخ 
بهذافإذا عليه. حوذ ويتويلزمه نتبعه للشيطان غرضا نيميح الهوئ. ليبع 

كلب،هيئة في هومخ إذا نم ياليلين، مالوثآ بالأرض لاصقا نحول ند المخلوق، 
،.^١٢يآايا كدنوا الذين قو ذلك ؤ يطارد. لم إن ويلهث طورد إن يلهث 

فيالكفر حضارة هي وها أصحابه. علئ وبال إلئ تحول لسوي: علم س وكم 
.. الإسلام. الله دين وحاربت دت وأففالحين الغرور أصابها وئرلها غربها 

يمنمحا وهذا — عنها يهمها ما ؤإبعاد النمى تفرخ من — الذاكرة بد—عند لا — ٢ 
نحتيقع أو معينة، مشكلات يعايش الذي فالطالب . ِ الفئة بالتهيثة 
لتقبلذهنيا مهينا يكون لا ، الذاكرة لأحل العما معه تخدم يأبوي إرهاب 

العلومات.

مستمر.تأديب إلئ يتحول لا أن بشرط لكن التأديب، من ماح لا 
والحذر• الحفغل سيله فيما والحفغل الفهم، سبيله فيما الفهم علن الاعتماد -٣ 

•ووسائلها التربية مناهج من الحففل وتلغي المهم، الفهم تقول التي النظرية تلك من 

١٧٦الأن: )آآ(ّورةالأءراف، .  ١٧٧. ١٧٥(ّورةالأماف، 
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الحم،حركة من كان وسواء — عليها يمنك ما كل — المذاكرة في استخدم — ٤ 
.صُ_ الموت— ور؛ع 

وحتئأولا، تهضمه حتئ . تذاكر0 ما إلئ متجها كليتك كون أن الهم لأن 
٠ثانيا اك٠ءvن وقتك من تقيد ت

فقراتتستكمل أن الأولن ت بقية المنهج في لبقي الوقت صاق إذا الحل ما - ٥ 
٠جزئياته نتاج وأنتا ببطء ير نأن بدل ، وعمله امية الأمالمنهج 

الكباروقفايا0 النهج أصول نمور ؛ الأود قس الذاكرة؛ ئ مهمة ألة  ٠٠ومنْ 
بالتفاصيل.الطالط -؛?Ij LJثم أولا، 

حواشيعلئ أو مستقلة ورثة في كتبتها مواء — الساعية الملخصات استخدم — ٦ 
أبرز— ذهنلثح في — نحمع هده فان ، القضايا أبرر حول الخعلوحل استعمل أو — الكتاب، 
غيرها.عليها سنئ دالتي المهمة القضايا 
الحديث،حتئ أو المخّي، عن بعيدأ هادئا. الذاكرة مكان يكون أن يجب، — ٧ 

انٍلق،غير التلفاز زم الذاكرة إن يقول ْن نمدق الحذر-أن كل العادي-واحذر 
.مفيدة غيره، أو الجل من الهادتة أوالمومحيقئ 

الامتحانأياء — أخ؛رة وصايا وهذه 

الامتحان؛ونت،نبل إليها ائت، بل الامتحان. ناعت إلن الوصول في تتأخر لا — ١ 
قدالأخيرة الدقائق في المثوثة سريعة الوالمذاكرة أعحابلثح. ستريح حتئ كاف 
.نفعهامن أكثر محررها يكون 

الواردة.والأذكار بالأوراد القاعة ودخولك، ، ت، البيمن خروحالث، ابتدئ — ٢ 
.تعالن— الله ثاء إن لك،— سن خير فهي 

الحواب،.، نمقمعرفة الئ هلريق الوال فمعرفة حيدأ، الأسلة اقرأ —٣ 
ا؛_fUالر الأمماتذة من تح تولا ٠ الامتحان قاعة مجن الخروج همك، يكن لا — ٤ 
•للن، فهوحق ، للامتعحان المخممى الوقت، في دمت، فما , الباقن ينتظرون وهم 

إحاباتلثه.ومراحعة محبهل سيل في منه تستفيد أن ويجب 
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سجدفاتك . غيره إلئ منه فانتقل محوال، عن الخواب تحفر ت لم إذا — ٥ 
السؤالتنئ لا أن علن • الإجابة نر شوطا وقطعت أعمابك، هدأت إذا الحراب 

أخرته.الذي 

فقراتاستكمال علن تمنك فهي الإجابة، ورقة آجر في المردة استخدم — ٦ 
•وترت؛بها الإجابة 
تفهمهلم الدى الوال عن المراقب من امحتوصح — ٧ 

منستفيد صتأنك نفك وفي — الاتحان صالة تدخل أن الحدر_ كل — احدر — ٨ 
.نفك علن واعتمد ، وحده الله علن توكل بل ٠ غترك 

يااللهم وفل: قلبك علن يفتح أن الله ناسال سؤال علك امحتعمن إذا _٩ 
•• • • فهمض ّلمان مفهم ليا علمض إبراهيم معلم 

للامتحان.العدواللدود فإنه ، الامتحان. ليالي هر—خاصة ال—احذر ١ * 

المهلأخذ بعد - مرتاح وعقل بجم الامتحان إلن مجيئك أن تعلم أن ويناني 
•جدأ صرورى - النوم من الكافي 

—يجيب أن استظع إن — إجاباته هر الحول —، بالمائة ملم — جيد — طالب ما وكم 
الفادحة.والابجعتاء الخلهل. إلنأنولعمن 

كانإذا — يذاكرون وهم العللأب نحمع الي التجمعات — المذاكرة في احذر— — ١ ١ 
■العبث ويمغ الأمور يفبهل من هناك يكن أولم التهتر، انماث فيهم 

طبيعتكإلن ترجع مسالة هذه • غيرك أو،ع لوحدك، الذاكرة في تكون هل ثم 
.هذافي يتفاوتون والعللأب وارتياحك. 



هدءءيْمنمسْ يا فظ ين—ء 

التحاب

،١١٢٥نعووواجسا وحاجاتهم خماتمهم 

فيتزداد ولكنها دائمة، مسؤولية وهي كثيرة، وثباينا أولادنا نحا0 مووليتنا 
.- الصيفية الإجازة - متاسبة مثل 

تأمرين خلال من تتحدد — والرب؛ن للاياء بة بالن— الولية وهد0 

النواحيمن الرحالة هد0 ني وخصانمهم ، الثياب حلبيعة معرفة I أحدعما 
.والامئنماعة ة، والتفالحمه، 

ينيرما ه الله الرسول منهج في وهل لتربيتهم؟ توجيههم يكون كف اكام؛ 
الشأن؟هذا والربثن للاياء 

الشالةهده ءلبيعة علن لاياء يطلع أن الهم من اءسبابو'نمماسهم> ْيييهة أولا■ 
مالوكيأعليهم ذلك وأثر الثياب، مرحلة إلئ الهلفولة من الأولاد بها يتحول التي 

وعمليا،واجتماعيا 

للاياءوأترك — الخمائمى هذه لأهم مريعة إشارات أشير فإش ، النامية وبهذه 
الحمية;غير - الخصائص أهم فمن ، - مذلاذه١ في تفصيلها الن الرجؤع 

الولديشعر - وحلولا وزنا — نموجسمه فمع وامطلالها؛ بدراتهم الشباب قعور — ١ 
يمومن • ه ينفوثقته الخاصة ندراته علئ فهويعتمد العلفولة، مجرحلة تعدئ بانه 

•— أبويه عن وخاصة — المجتمع الذاتي؛ي استقلاله تنفيد إلئ عئ ي

هو— وشرها خيرها — أعماله وأن ، شرعا مكلف يأته شعوره دللثs يواكب ومما 
.علتها محاب 

ومنهم، الأخرين الخلات />من التذمر ت تقلال الاسهذه مفلاهر أيرز ومن 
ترييةذا يكن لم إذا التمرد من أنو١٤ إلئ هذا يتعدئ وقد لهم. العالمون أو الوالدان 
جدة.اسلأمة 

■ا/،"ئ؛ئه.الخمعةا</ ا





لدءءيْمست فغا-ا 

كسرة،أمنيات وبتعحفيق عظيم، بمستقبل يحلم حيث ؛ وحياله حلمه — ٢ 
•• • متفرق درامي وبمجاح 

أنولع— أحيانا — الشاب عند ينشأ وحمائمها الشبان مرحلة إلئ انتقاله هع — ٣ 
تكونحين — وقويا حطيرأ يكون وقد وهذا • الأنفعالي والتقلب ، النفي ١لصر١ع من 

هزهفان إسلامية، تربية تربئ الذي الشاب أما . منقطعة أو ضعيفة بالله صلته 
الشرعيالتوجيه وتوجه تضط ثم حنيفة، تكون — وجدت ان — الصراعات 

.المحيح 

منناغ وهذا الشباب، لدئ التدين ت الرحلة هذه في الخصائص أهم ومن — ٤ 
يثكليملأه لا البيت من انتقاله أحدثه الذي الفرنغ وذلك ، المراعات تلك أن 

انمين•إلا صمح 
المجاهديننحد ولذا له، وتضحيتهم ، دينهم سيل في بحماسهم الشباب ويمتاز 

.الشباب من جلهم - الفاصلة الإسلام معارك في - الله سيل في 
وعدمالشرعية، والحكمة ، الأدلة معرفة ومحاولة للدين بفهمهم يمتازون كما 

.أمكنهم ما ذلك في التقليد 
الأمامة:الشاب حاجات أعم ثانٍا: 

وعلماوناصلفنا كان ولقد الطاقات، تلك وتفريغ النشاتل، إلن الحاجة — ١ 
فيوالخهاد والهج العلم، طلب في والرحلأت يالأّفار طاقاتهم يفرغون السابقون 

مجهودأمتواصلا.تتهللب التي المتواصلة الخيرية أعمالهم إلئ إضافة ، الله سيل 
•■ - الرئ الترويح أو الرياصة من اليوم نذكره ما إلئ بحاجة يكونوا فلم 

يوجهأن —ينبغي مثلا س فالوالد والبرهان. والحجة بالحوار I الإءناع أهمية _ ٢ 
.فتها هو التي الرحالة وطبيعة وظروفه أحواله تراعى الشاب ولده 

شبابه.في ابنك صاحب ; للوالي بة يالنالشباب مرحلة عن نديما نالوا وند 
التعامل.في محددآ أسلوبا تقتضي الوالد من والمحبة 

رسولكان ولقد المحيحة. الوجهة وتوجيهها والقدرات المواهب اكتشاف - ٣ 
قدراتهم.من يحرفه ما حسب الشباب يوجه الله 







يٍي iLi^esjضيبية فغابا 

.السهرات هده من واحدة ليلة سهر سبب الخلقي حياته منهج انقلب فتاة 

وقوى،واضح بشكل إلينا موجهة حالمة تنصيرية محميات هناك إذاض؛ — ت 
أغالمن — أنماه إلئ أنماه من - العريي العالم أنتجه ما كل نحلب أخرئ ومحطات 

.مغرية ومللأت وممايلان ، ماجنات 

الحديدمن يوم كل يغلهر ما سوئ فيها جديد لا وهده والمحف! الجلأت — ٢ 
الخ.. . والمرأة. الرجل أين والعلاقات الهساسة القضايا وطرح الإغراء في النفس 

.الحمع يعرفه الذي الأثر لهم وهؤلاء ت والزملاء الأصحاب —٣ 
الباثرالبثا ويتولن الميفا، فترة فى الخارجية السياحة وخاصة السياحة؛ — ٤ 

.لها المغرية الدعاية واإءحف^ والمجلات 

هوالحل؟ما ٠ أيتائتا عالئ التربويه ١لودرامتا هده أمام 

الأساب؛باتخاذ مرعا مأمورون نحن أم هلذ-شالملأمرااواني، 
السليمة،الفهلرة من كبير بقدر يحتمثل يزال لا — لله والحمد — ثيابنا إن ( ١ ) 

الإيمانية.واليقفلة 

 ٢( C إلئ— الله جعونة — تودي سوئها علئخ تستوي حينما الدانية التربية ومحائل أن
عنالإسلامي وخلقه ودينه بايمانه يتعالن المسلم الثبات نحعل التي الحصانة من أنولع 
الدناءات.هده 

إلندفعه وما الغرب بلاد في للدراسة ذهب شاب من كم مثالأ: واضرب )٣( 
اد.اللهووالفأنوغ إكل هاك والامتمتاع ا>ية حب إلا ذلأث،، 

يمتعأونظام أهل من حسيّ_ا ولا رقيب، لا حسثا — هناك إلئ الشاب يدهب، وفعلا 
؛لالنذلامحميه_.، ذللث، من 

وأقوئأملبا فتعود وعقيدته، إيمانه عنده تيقفل يما سرعان الثاب هذا ولكن 
بدينه.تماسنا وأكثر إيمانا، 

نربيحان ونحوه، المباشر البث، مشكلات من نثكوه لما ية بالنت نقول وكذللئح 
عاشواالدين الشباب بعمى تعامل كما معها ميتعامل فالصحيح النهج علئ أولادنا 





=لدءءي،ن ميست فمايا ججبم؛ءء^^^ء^ء!عء؛ءءءعع؛!' 
—الله بإذن — الأولاد مجيء ومع الكثيرة. اليومية الموولبات من عددأ فيه يواجه 
معلمإلن يتحول الخديد الأب هذا جعلت ند الأبوي اص والإحالمسؤولية تكون 

•ذلك- عن الخلكب حاول ومربي-مهما وموجه 
وحنن- جديدة أجواء إلئ وأصدناء محامحن من والفتيات الثياب تقل ج_ 

ترينالدين بذات راق—اءلمر الشرعي الشرمحل أساس علن الزواج في الاختيار يكون 
هذهتتحول سمضونديهوخلةهموجوْ،إلأضالوْب.#رأد داكا(أا،. 
عظيمة.تربوية محاغن إلئ المحاضن 

.محنلأيتحول_كماهوالحال_إنىمةازواج، أمر هوتسهيل : الهم و3كن 
.عمليايهلبقوه وأن الخمح له يتنبه أن ينبغي مما وهذا القلائل. إلا يجتازها لا كثرئ 

اللهفيعنيكم المائية، الأمور تعوثنكم ولا الزواج، علن أنلوا • للشباب ونقول 
اللنينهم فمراء يكوئوا إن وإمائكم' بائكم ثن والمالحين منكم ^٠ ٠١٥١١١وأنكحوا ؤ ففلمه. من 
يريدالماكح ت مهم وذكر عونهم الله علن حق وثلاثة ، ، ^٠١٣غبيم واسع والله فميه من 

الحديث.بذلك ورد كما — ف العقا 

•١( ٤ ٦ لم)٦ وم(، ٥٠٩٠الخاري)أحرجه )١( 
ماجهوابن ، ٢١الترمذى)أح' ورواه ، ٠٢١  ٢٢والمح—حة)(، ١٨٦٨الإرواء)ني الألباني )أ(وح-نه 

•ينه الله رض هريرة أبي حديث، من والحاكم)أ/أآا_ْآا(، (، ١٩٦٧)
الآيث:أما.)"ا(ّورةالور،





سي؛ود،ءيق سدسق فغايا 

،١ وارشهورؤ العاب 

.^؛٢، والحج للئاس مواقيت مي ئل الأخ م سألونك ؤ تعالن؛ الله مال — ١ 
يوماش كناب في مهرا عشر ائتا الله عند الئثهور عد0 إذ ؤ ت أيضا تعالئ الله ويقول — ٢ 

هاتانعليه دلت الذي فما ، الممالدين ذلك حرم اربعم سها والأرض الموات حلق 
والأعوام؟الشهور حاب باب في الأمة مده مزت وهل الأيتان؟ 

•بلي، بما يتضح أن بمكن ذلك علن الحراب 
أمام:أرمة إلى والمة الشهر في عاداتهم في وهلواممهم الأرض أهل أم من انقأولأ؛ 

والمنةيومأ، ثلانن المهر فيجعلون والمنة. المهر يعدون م قI الأول المم 
.دائم بانظام شهرأ عشر ائّي 

،شمسيت والسنة قمري عندهم فالشهر ٠ طيياسن يجعلونهما ت الثاني واشم 
وهو، الشمبّة والسنة القمرية السنة المتماوتة الأيام الشهور آخر في ويلحنون 

٠وغيرهم الكتاب أهل من الأحمر س كير حال وهذا ، قليلا لا إ يوما عشر أحد 
عددياوالشهر — الشمسية السنة أي س طييمة السنة يجعلون ت الثالث واشم 

.عددا الشهور من ونحوه شهركانون فيعدون 

٠والمشرين ، اكاJثين ويعص ، والسريانين ، والقيهل ، الروم حاب وهدا 
هيت فيقولون ، عددية والمنة _ يالهلأل حلييعيآ— الشهر يجعلون ت الراح والشم 

.وافقهم ومن المالمين سنة وهده ، هلاليا شهرآ عشر اثنا 
أنيمكن الذي وهو الأمورت أكمل هو الإملأمة شربمتا يه جاءت الذي وهذا ثانيات 

٠يلي لما ؛ لامور ١ ئه تضبط 
أحديضل فلا بالأيصار، ظاهريدرك ^هنامرطيعيسشائث، 

٠مصالحه من شيء عن مراعاته يشغله ولا دينه عن 

. ١٨٩الآة: )آآ(سررةاوقرة،)ا(ابمعةة؟/خ/أاةاى 
\"ّآ.الآة:)؟(سورةاكوبة،





يم٠٥٥٠ضيبيت فغايا ^^ء^^^ء^ء؛ء^ء؛ع^^^!ء!ءعءءءت؛ 

٠التصارئ مويم حسب إلا ، ذلك وغير 
الذيالشهور في بالنسئ إيراهيم ملة غيرت ند الخاهلية في العرب ج—كانت 

م—مائتايه غمروا وفد ا لهم لأُمداصى كمسا جعلته شهرا السنة فى قرادين، ، ائتيعته 
يعودحتن صنر ش وتارة الحرم ش تارة يحجون كانوا حتن الحرم والأنهر الحج 
الحجة•ذي إلن الحج 

حجةبالناس فحج ، محمدآ.y الله بعث حتئ هذا علن الخاهلية أهل واستمر 
الحجةذي الصحيح مكانها ني حجته وونمت، كان، كما الزمان استدار وقد الودلغ، 

المواتالله خلق يوم استداركهيئته قد الزمان ررإن المتواترة: المشهور خطبته في قال ف، 
الحجةوذو اكيدة ذو متواليات: وثلائت حرم، أربمة منها شهرأ، محشر اثنا تة الوالأرض؛ 

.، وغمان«ل١ جمادى بين الذي مضر ورجب وانحرم، 

سةفي كانت يكر أيي حجه حنئ الحجة. ذي في يقع لا ذلك قبل الحج وكان 
الذيالعام إلئ الحج ه النم، تأخير أساب من هذا ولعل المعدة، ذي في تع 

حشيوم الله كناب في شهرا عثر ائا الله الشهورعند عدة إن ؤ نمالئ; الله وأنزل يليه. 

الاحرئ،الأم عادات أو النئ أمر من سواه وما الله، هودين القيم فالدين 
والاصطراب.الانحراف من يدحله لما محته فليس 

والحساب:الووية ي( رمضان، صوم ثالقأ: 
زاءدرواعلكم غم فإن ارو؛ته وأدلووا لووؤه ررصوموا قال: الشي.أنه عن ثبت - ١ 

ثلاصنيو.أ«ل؛،.ثمان عدة فأكلوا علكم غم ررفإن مفسرة: أخرئ رواية وفي له«لص. 
•بالرؤية اكوم ذعلر<

دلاذىّب لا آمنة أمة ®إنا ت نال الض. أن البخاري صحتح في ورد وند — ٢ 
•أوثلأمحا(اأْ، وعشرين سعة )أي — وأثاريديه — الشهرهكذاوهكذا تحب، 

.٣٦الأية: )أا(سورةاكوة، (. ١٦٧٩وسلم))أ(رواْاوخارى)ببمام(، 
.١( • وسلم)•٨ ١(، ٩ • الخارى)٦ )٣(رواء 

•عنهما الله رصي صر ابن حديث من ( ١٩٠٧)البخاري رواه ( ٤ ) 
اوخاري)ّاابما(،وملم0بىا(.)ه(رواه 



^^؛ءءعء؛عءء^^ء؛طجققهولدءءيْ صمصغ اذْايا 

ربلثباسم انأ ؤ ت نزل ما أول عليه نزل هوالذي هذا تال الذي الكرم الني وهذا 

هذهوبات كمال من وهذا المرية، بالرؤية مجرتبطأ الشرعي الحكم فكان 
•ليرها سهولتها علن دال وهو الشريعة، 

إلئالمريحة الشرعية الأحكام هذه عن يعدل من الأمة هذْ في وحد وقد 
سنهموتتبع الكتاب أهل اتبلع من وهذا وغيرهم. والح|ساييين، مقولات 

بالقذة؛حذوالقذة 

أنمن ان الحأهل جهال بعض يقوله ما الن يمغئ مثلا-من — فوحد — أ 
>ضوحدمناساة_فيبعص.. حكماذلك علن وسي يرئ، لا أو الهلالثرئ 

أويرئ إنه الكاذب الحاهل الحاسب لقول العدول العدد نهاية يرد من _ الإسلام بلاد 
•لقوله الرضي غجر شهادة أحاز ورعا حاءه، لما الحق كذب ممن فيكون يرئ. لا 

نولهبمل وصفهم حاء وء الحكام فإن للكذب. ماعن المن الحاكم هذا فيكون 
الممن الكذب يقثلون السوء وحكام . ^^٢، بلننت \ج\إون لألكذب ر^lماءون ؤ ; تعالئ 
أكثروما ، وغيرهامن المن ؤيأكلون أوشاهد، مخبر من نوله قبول يجوز 

.هذانر"ا، يقرن مآ 
،- الظاهر في ولا الباطن في لا - هؤلاء نول يقيل لا من المسلمين ومن — ب 

c-_Ljإم الشريعة أن جهة ومن به لثقته قوية وشبهة ذلك من حسيكة قلبه فى لكن 
والقمر،الثمي النرين اب حمن شيئا عرف قد كان إذا حاصة ذلك. إلئ 

والخوف.والكسوف والإبدار الإهلال وسبب بدرجات، الآحر أحدهما ومفارقة 
•الروية مجرئ الحاهل الكاذب الحساب حكم فاجرئ 

الحملفإن ثم ومن ، فضل هو؛الروية إثما الاعتبار، بان الشريعة جاءت ولقد 
'•عدة لأمور وذللن، يجوز؛ لا بالحساب 

وشرمذان صوم في بالرؤية الاعتبار أن في الواردة انمرص لوجود )١( 
•الأحكام من ذللثج غير وفي الطلقة عدة وفي الحج 

بالحساب.عبرة لا أنه وعلن ذللن،. علئ المن المإجماع )٢( 

. ٤٢الأة: )آ(سورةا،لائد؛، . ١ !لأة: )ا(ّورةالعالق، 
)'أ(«جموعاكارئ)ْ/اماذ



=8دءءيْ سمسم هغايا قآبمءعءء^^^تءعءءءءءء!ء؛ء^؛ 

يخطئ.وقد يصب فقد ، ينضبط لا بالحساب العمل أن )٣( 

يعملأن ليحاسب يجوز الغيم ونت في أته زعم ، الفقهاء متاحرئ وبعض ( ٤ ) 
القول؛وهذا فلا. ؤإلأ صام، الروية علن الحساب دل فإن ، بالحساب ه نففي 

ه،نفالحساب بصاحب خاص إنه ثم فقط. الإغمام حالة في مقيد هو •' اولأ 
•غمْ علن لايقرصه ت أي 

.يه اعتار فلا حلاقه علن النعقي■ للأحم١ع مخالف ثاذ هو ت ويانيأ 
الإسلام.بلاد من كثير في يه معمول بالحساب الاعتبار و— 
طاتفةت مثل ، فقط آ الاعتبار؛العددل١ من الطواتف بعض يمنعه ما ينبهه و- 

يعملجدولأ — تعالئ الله رحمه _ الصادق جعفر عن يروون حيث الإسماعيلية. 
الرافضةمن الوصاعون وضعه . العائق جعفر علن وافتراء كذب وهد.ا عليه. 

الغلاة.

'•حبران الأّءوع هذا استوقفني وقد ، يطول هناك الوصع حول والكلام 
تعارضأنها أعلنت حاصرأ، الصليبية ابقا حمالشيوعية روسيا أن أحدهما; 

ذاتها.روسيا علن اعتتداء هو عليهم اعتثداء أي وأن الصرب، ضرب 
السلمانصر المقدس الخهاد يرد لن دعاية الروسي التلفزيون أعلن نهور وقل 

منهم.عدد شارك وفعلا هناك. 
الترحيب؟وراء وما يالروس السابق ترحيبنا أين : نفي في فقلت 

مراييقولمدينة اسلاميتين دولتن ر وزراء رتبتا هما؛ امرأتين زيارة ت ثايهما 
٠البومحة شعب ْع للتضامن 

أ! امرأة؟!تقودها أمة تفلح هل نفي في فقلت 
امراهءرأ،.أمرهم ورا قوم بملح »لن قال; حيث و. صدق 

اافا/نالفءول؟!

**

اكاوئمجم-ؤع )انظرن مهرا. عشو اثني رالسة يومآ، ثلاثتن داتمأ الشهر يجملون أنهم ت القصرد ( ١ ّ
(Tv/o .)\.)آ(رواْاوخاري)هآآأأ<



اْءءيْسدسق نيغايا ءء!ء 

(١ الإسلاميذل اكريعق وكمال رمضان استقال 

عزيزأ،صما — قليلة أيام يمحي — [ الخ-افقين ؛خن لءيم.ا الإسلامية الأمة تقبل ت
٠يزان بعدة الاستقبال هذا تميز ولقد كرنا وشهرا 

أوحد نحت يع لا ما والرحمة والبر الخمر ْن معه يحمل صيف أنه ؛ منها 

هداياهْن واحدة إلا فه يكن لم ولو ت كله وفرح يشر وهو ، كله ■تحر هو صنف 
الزمها:المجار 

وأنالي فإنه الهموم إلا له آدم ابن هممل راكل لقدسي؛ ا الحدث ني تعالن نوله - أ 
أجزيبم«رآ،.

األم.واحتإيمانا قامها ب_فهووةؤنيسأمسمهش 
.، ٤ ذد،،((ر من تقدم ما له غر واحتسابا 1ءانا رمضان قام )امن ج_وزه; 

أنومؤمنة مؤمن لكل كافيا لكان ، الهدايا هذء من واحدة إلا فيه يكن فلولم 
إلااعة ٌمنه تفوته فلا الكرم الشهر هدا في الحد >لماعد عن ويثمر قلبه يحمر 
بطاعة.

كير؟!وغيرها التكبار الهدايا هذه كل وفيه فكيف 

أووزير أو أمير من تقثلن المكبار باستقباله يختمر لا صيف أنه فيه ويكفى 

•ري 

الفقراءإن ت قلنا لو يل الخمح، تقبله يمتواصع سمح كركم صف هو ؤإمما 
الجعة.أبعدنا لما الأغنياء قبل به ويفرحون يستقبلونه 

فيالمكنة والعجوز ملكه، ش والملك قمره، في الغني تقبله يصيف فهو 

؛٢  ٦٠)Y/ وأحمد (، ٢٢٦٣)داود رأبو (، ١ ٨ ٤ )٩ البخاري رواء ( ٢ ) 
ز١٣٧٢(،وابوداود)٧٦0(،وىلم٣٥ر٣(رواْاJخارىر

(.٧٦^)•البغارىرا/م(، >؛(رواْ 





لدء»يءضيجيت سامحا 

القمودلأن أيام؛ بعثرة اليوم صوم أن من الفل صيام في ورد ما يعارض ولا 
اللهإلا ه يعلفلا ، ذلك ثواب مقدار وأما أيام، بعثرة يكتبا الواحد اليوم صيام أن 

تعالن.

منحفل فيه للعبد وليس تعالئ لله خالص أي ، لي® اءالمرم المتئ أن ت الشالث 
الصيام.غير الفلاهرة العبادات بعض فعل لن يوجب قد مما ونحوم عليه الماس ثناء 

بخلاف، الله غير يه يعبد لم الصيام أن الله، إلير الإصافت مستا أن ت الرابمع 
العبوداتمن الله غير بها يقصد ند هدم فإن ، ونحودلك والطواف والميتة الصلاة 

اuطuن.

العباداتجمح أن يه* أجزي رأتا لي يإله الممحام ءإلأ  '■توله معنن أن ت الخامس 
الصيام.إلا العباد منها تور 

هملكفارةلكل ثال: ربكم »عن : الموحيد- في البخاري رواية_محد وندوردفي 
•يه* أجزي وأنا لي والصوم 

كالصلاة،العبادات؛ من الصحيعة_ىيره الأحاديث في ورد كما والصوم— 
علئثواب ونيادة كفارة بأنه يتميز ام الصيأن إلا • الذنوب يكفر والزكاة، 

الكفارةل١،.

وهداالثواب، بكثرة الصيام وهومميز واحد أمر إلئ ترمع كلها الأنوال وهده 
ولاقدره يقدر لا الصيام نثواب والحول. الكرم وهوصاحب تعالن الله جود من 

غيره.إلن يكله ولا ه ينفجزاءه الله ينولن وليلك تعالن، الله إلا يحميه 

تأمران بذلك؛ الصيام احتصاص في والمسبب ؛ العلماء بعض قال 
ربه،وبتن العمد بتن ّر والصوم . عاليه العباد ي3للح مما العبادات محانر أن - أ 

اريإنهI تعالن بقوله إليه أثار ما وهدا . لرصاه طاليا به ويعامله حالما العبد ويفعله 

•٧

والصومالبدن، استعمال أو ائال صرف إلمئ راجحة نات الهمائر أن — ب 

لأينحجر)هواماالباري ؛٠^ 



—يق ٢٥٥ضدسق يا فظ 

الخوٍعمضض علن الصر رنيه للقمان، البدن وتعريض النقص ر كيتقسمن 
.^١٠ ٢١س شهوته اردع ت تعالن بقوله أشار ؤإلثه • الشهوات وترك والعْلس 
والخاه:اسم رزق س وخرف زس س نماذج ثانأ: 

هل®انفلروا تال; الوفاة حضرته لما - عنه الله رصي - جل بن معاذ أن روي - ١ 
ثمالنار. إلئ صباحها ليلة من يالله أعوذ فمال: أصبحنا. لمد له: فقيل أصبينا؟ 

ولاالأنهار، لكرئ فيها الفاء وؤلول الدنيا أحب أكن لم أني تعلم إنك اللهم • نال 
الساعات،ومكابدة الليل، ونيام الهواحر، ظمأ لهلول ولكن الأشجار، لغرس 

.الدكر،احلق عند بالركب العالماء ومزاحمه 

يومنفي علن أخاف، ما أشد إن ٠ ت يقول كان — عنه الله رصي — الدرداء أبو وهذا 
فيماءلمت؟ا.عملت فكيف الدرداءفدعلمت ياأبالى يمال أن القيامة 

ياتلم لا ما والدنيا الحا0 من جاءه بل والدنيا. والحاْ العلم له اجتمع إمام وهدا 
الإمامالزاهد العالم إنه ت فيها قزمي راغمة كلها الدنيا جاءته عمره؛ رجال من أحدآ 
•العزيز عبد بن عمر 

ولامنه، وصياما صلاة أكثر أحدآ رأيت، ما I الملك عبد بنت فاطمة زوجته تمول 
تمعيناه، تغلبه حن يكي يجلس نم العشاء بملي كان منه، ربه من فرتا أشد أحد 
فيذكرالفراش في معي يكون كان ولقل •' قالت، عيناه. تغلبه حن يبكي يزال فلا ينتبه 

محكي،ؤيجلس ، الماء في العصفور ينتقص كما فتقص الأجرة أمر من الشيء 
له.رحمة اللحاف عليه فأطرح 

الخلافةوبان بيننا كان لبنتا ريا ت العزيز— عبد بن عمر زوجة المائل! — أقول وأنا 
المشرمن®؟يعد 



ر>؛ميةمنيببة فْايا 

١٢ اوسق وفضل رمضان استقبال 

فرحاوتفرح عيها، عزيزآيحل صيفا - تليلت أيام بعد - الإسلامية الأمة تقبل ت
ويحوله.بقدومه عظيما 

منغيرْ عن ميزات بعدة تمم به، الناس وتعلق قدر0 جلالة علن الضيف وهذا 
تالضيوف 

بينهاكماانهلايفرق البلادالإسلامية جميع يدخل متواضع صيمح أنه تها: •■ 
العنايةمن منه يجدون الفقراء إن بل ، سواء حد علن والأغنياء الفقراء بتوت يدخل 

٠غيرهم يجده مما أكثر والتذكتر 
 Iللهوعبادتها دينها بحقيقة ويذكرها بربها، الأمة يربهل صيف أنه ت ا منهو
تعالن.

الفقير،علن الغني نيحى الاجتماص، التكافل الأمة يعلم صيف أنه ■' مما ر■ 
ممجتمعاتأحيانا يذكرنا ثمودجي مجتمع إلئ الشهر هذا في لم الالمجتمع ويتحول 
والتكافل.والتآخي اكاصح ي كان الخي الملف 
والخلق،العقيدة، ت يعلمها الإسلامية، للأمة كبرئ مدرسة أنه ت ا م؛هو■ 

إمساكاالصوم مثال خلال من ربها يثريعة تلتزم كيف ويعلمها بالتاريخ، ؤيذكرها 
الأمةهذه وحدة في يتمثل ا ملموسواقعا ؤيعلمها الأحكام. من ذس وغير وفعلرأ 

عاليهاوالقضاء لتمزيقها أعيانها كيد وأن ومغاربها، الأرض مشارق في الإسلامية 
•ربها وشريعة يعقيدتها تلتزم الأمة وهذه يكون لا 

—المبارك رمضان سهر — الكرم الضيف، هذا ميزات تعداد في الامتهلراد نريد ولا 
مخلوق؛به يحيط■ لا مما وآدابها بأحكامها الشريعة هذْ وكمالات ، جداكثيرة فهي 

نوجدواالله عض عد من ولوكان \فوى' يدبرون أفلا ؤ الخبير العليم عند من شريعة لكونها 
.٢٢١^ذهاخلأناكثما 

فيلأمتنا مفيدة فإنها الكرم، الشهر بهذا يتعلق مما بواحدة التذكير أحب ولكن 
M ٦ الخمعة ( )١  /T  الرياض.ا،رفيمالية ٤ ١ 0 ا،/ إ/ رالخمعة جدة( في . ه ١ ٤ ١ ٠

الخارى)ا'أا/ا(.)■ا(رواْ:





^ءء^عءءءءءحهةمآ(ءلدءءيت سيبيْ فغايا ء؛ء؛؛!ءءت 

.، ر١ وغيرهما لم ومالبخاري عند !بت كما ٠ ينبه من تقدم ما له غفر واحتسابا 
فيثبت كما رمحضان من وليلة يوم كل في النار من عتقاء لله أن الرايما> الهدية — ٤ 

معتقاء وتعالى مارك لله ءإن ت . الله رسول نال ت قال الخيري سعيد أبي حدث 
.، م؛جاة«أ٢ دعوة وليلة يوم كل م مسلم لكل وأن س رمضان في بمي - وليلة يوم كل 

ومن، الخنة إلئ منه يدحالون القيامة يوم بابا للص_اومين أن ة! الخامالهدية — ٠ 
في؛؛إن ت فال المي عن — ع-ه الله رصي ~ معد بن مهل قس • أيدآ يظمأ لم لحله 

دخلوافإذا غيرهم، احد يدخل لا القيامة، يرم المالمون مه يدخل الريان، له: بمال بايا الختة 
بمءأ؛دآ«.لم ررومنلمحله : الترمذي وزاد يدخلمحهأءد«لم. فلم أغلق 

.ذنبه س تقدم ما له غفر واحتسابا ابمانا رمقان قام من أن السائمة! الهدية — ٦ 

،ونرانثه فيه تعالئ الله نتفي فهل ' الكرم النهر هدا في ربكم هدايا بعمى هذه 
نخصلا توبة التقصير، وعن الذنوب عن توبة ، صادقة وتوبة عبادة شبر إن فنحوله 

إحدئإلن يرفقنا أن الله لعل موح توبة بل . كنا كما بعده نعود نم رمضان، بها 
.عداء المن فنكون كلها أو النفحات هذه 

فيهتكثر ولذا ، فته الحنان مضاعفة ، الكرم الشهر هذا به يتميز مما كان ؤإذا 
إلئان والإحالليل، وقيام الله ادة وعب، القرآن تلاوة من الحايت، المالأعمال 

الموسرين،من مالأ الله رزقهم ممن إخواني أذكر أن أحب فإني، اكتن، والمالفقراء 
بأمم،ت

أوالشح يأخذهم وألا ، المحتاالفقراء إحوانهم يذكروا أن ت الأول ر لأما٠ 
الكرمالنهر هذا في يبذلوا وأن ، ينفقوا ألا إلن الاقتصادية التغيرات من الخوف 

الواردةوالأيات ، الصدقة فضل وليذكروا الرزاق، هو الله أن وليعلموا غيره، وفي 
توحادثة ؛حديث، الأن ساذكركم ولكن . الأحاديث، وكذا ، كثيرة فيها 

الله.رسول سجعت، قال — عنه الله رضي _ عامر بن عقبة سن ; اخديث،أما 

اوا)'ا-ي(.و.الخارى)ه'ا(، )ا(رراْ: 
.(  ٩٨٨)رنم الترغيب صحح ، صحح بإستاد البزار رواه ( ٢ ) 

وسلم)؟هاا(.(، ١٨٩٦اJخاري>رواْ: )٣( 







يءاْعءي،ن ضسة _،؛!، ججهعء^ء^^^^ءءع؛ء؛ءء؛ءءءءء^أ 
محها:جن، فيها،راني حياتك في ووصاياك 

نفعها.سظم حتئ حياتاك في عليها المياثر إثرافلئا — ١ 

ورعاتين لممتد الخيزي •شروعالثه نجعل الش الجيدة الإدارة ترتتب يمكن انه ~ ٢ 
أحرها.ولك طويلة، لقرون 

أبناءمن كثيرأ لأن الاوقاف؛ هدء وفضل الخير جوانب أولادك تعويد — ٣ 
لهيحدث وقد والده. وفاه بعد إلا وفضاله، الوص أهمية عن شيئا يعرف لا التجار 

.والد. أوقاف يهمل ففد . ميتحملها التي المووليات لعنلم بذلك؛ صيق 







ءًْاءيءسيبمت قغايا ؛=؛ 

عنها؛كيره لأس ،المدارية القرأن، يحفظ لكن 
.القرآن شهر رمضان أن — ١ 

اللهلكتاب والمهم العالم عظم ني ذلك، وأثر وتدبر بخثؤع المدارمحة أهمية — ٢ 
تعالن.

جودها.تم ومن و-فاها، النفس علمن القرآن أنر - ٣ 
ياؤ مول: والله - إحصاؤها يكن لا - جدا كثيرة النفس في القرآن أثر ومهناهر 

بمضلم ٠ لأنمومنين ورحنه الم-دوروندى في يا وشماء ربكم نن نوعظه جاءئكم فدً الناس اثها 
ا.وأبم«عون^١١نما هوخير سرحوا لميلك وبرحمته الله 

فيالأشياء وتقريم والمال بالأنتصاد متعالقة — تصيرة — وقفالتا أففح أن وأحس، 
الكرم:القرأن 

جلفقال الحياة، في وأثرهما والحرام الخلأ كتابه ز اممه علما الأولى: ^٥،؛ ١٠
أمرين:علئ يدل وهذا ؤ<لآا، المدرات ويربي الربا الله يمحق ؤ : شأنه 

البركة.ممحوق الله —هوعند كثر مهما — والحرام الربا بهلمريق المال جمع أن أ— 
صاحبه.علئ وبال يتحولإلئ بركته ونمحق يمحق وحتن 

فكثيرة. أضعافا ف تفاعقحتن لعباده تعالئ ؤينميها يربيها الصدئات، أن — ب 
:وهكذا ملأمدارى، ئل حىصر يده مالي ^^ها 

لاشيء.اوى: يالإّلامي الأتممادي ايهج في فالربا - ١ 
نهاية.لا U إلا ضاعفة تساوي: الإسلامي الاقتصادي المنهج في والصدفة - ٢ 
فييأتي الدنيا، في الإنسان تملمكها التي المرجوداتح تقوم حنن الئاية: لوقفة ا# 
فيغني، أغتن 1لي، يتحول الإنسان ملكه إذا واحدآ، شينا هناك أن بيان القرآن المنهج 

مللث،.ما مثل مللث، من إلا منه أغنن أحد وليس العالم. 
منا لهم أن لو كمروا الذين إذ ءؤ نحالن: الله نال بثمن: يقدر لا الشيء وهذا 

.٢٦٧الأية: )آ(مرةالغرة، . ٥٨، ٥٧)ا(ررة,رنى، 
١٠)وملم موضع، غير ويي ( ١٤١٠)البخاري رواه ( ٣)  ١٤.)





ء^^ءءءءءءعءعءحخآجبم؛؛،• ٠٠٠٠ضسة فغايا 

خطتهلا أبومرثد ءفكان يزيد; قال اداس، يحن ضض حض مدفتع ظل م امرى ءكل 
.، ١ ماة(ل أو يُكة ولو بشيء ب تمدق إلا يوم 

اضروفصنابع ٠ ت الله. رصول تال ت نال — عته الله رصي - أمامة أبي وعن — ٣ 
•العمرارآ، م ثني الرحم وملة الرب، غضب ايرتْلغى وصدله السوء، ممايع تمي 

عليهادخل - عنهما الله رصي — الله عبيد بن طلحة زوجة هذه)سعدئ( _ ٤ 
أي— ،نعت؛ك شيء منا رابك لعلك مالك؟ ت له فقالت مملا منه فرأت طلحة زوجها 
عندياجتمع ولكن أنت، الملم المرء حلله ولنعم لا، نال; . رصالئ،_ نطلس، 
بيتهم،نانمه هوملن، ايع منه، يغنلث، وما ت نالت، به؟ أصغ كيف، أدري ولا مال، 
•ألفل'ا، أربعماتة ت تال نم؟ كم الخازن ألتؤ فبقومي. أعلي ياغلام ت نقال 

درعمأل؛دالق هالة يرمم »سق ه_حدث: 
الخود:اعفلم،فاا*ر م ما خاما: 

فيوجعله الوالدين بسن مئ، بفيما رمضان في جرده حصر الناس من كثير 
•أمور عدة محن نمر أنه إلا ، الخير أراد أنه وهذا»ع شل. الخميس يوم 

يضمامن مثل فهذا واسع الله ونحل • والديه عن وتصدق ه نفحرم أنه - ١ 
•ه نفؤثترك أمواته عن 

ؤيخشن، نوالنالمستمرة عادة إلئ فتحول معتز، يوم في ذللثح خص أنه — ٢ 
بدعة.إلئ يتحول أن 

باضأن خاصة • يوكل لا وقد يوكل ند طعام• صناعة في القضية ضر "؟-أنه 
فقد، الشهر هذا في يعم الخير كان ولما يأكله. عمن ييحنح نم الطعام، يصخ الناس 
•منه والتخلص رميه إلن يضعلر 

عديدة:الخرد مفلا*ر يان ؤاخوالي اذكرشي أن فأحب ، لهذا
نيركثيرون نشراء وهتالث، الداخل. في الفقراء محن جون المحنا فهنالت، _ أ 

دذالأ، وابن محزممة وابن احمد روا. ؛^، jlJ-Ijسحاكرم،)آ\ق(. )ا(اظر: 
•سلم ءانثرط صحح 

•ص امر مأ اتجراتي رداه والحديث ، ( 0٨٨ اكرم، صحح انظر: )٢( 
(.٩١٦صححاكرنم،))"ا(انظر: 

.٣( ٦ • الخامع)٦ صحيح في الألباني حت صحيح حديث، )٤( 



■MMودمويء منسية قضايا 

•حاجة أشد هو من الخارج في ولكن • أولن والقرستن الاقربتن أن شك دلا • الخارج 
للهوالحمد وهي ، — والخارج الداخل في أيضا — الإفطار مشاريع وهناك — ب 

0.

إخوانهميخل تشكو وهي ت منتشرة إمحلامية ومدارس حممات وهناك ج_ 
مدعوم.تنصيري نشاحل مقابل في الم^ن، الم

الإسلاميلاد من وغيرهما كشمير وفي البوسنة قي الله سبيل قي والمجاهدون — د 
,وتاييد دعم إن بحاحة 

.حرا كثيرة وهي « الخيرية القرآن تحفيفل مراكر وهناك ه>- 
منالحوف ممتلئ بحيث الإفهنار وت الطعام من الاستكثار I ذلك من ولعل 

٠السهوة وكسر الس«هلأن الله عدو ؤهر فى صسامه من سمد فلا ، دلاث، 

ألوانفي ذلك علن زاد ورمما ، نهاره صحوة فاته ما فطره عند تدارك الصائم لأن 
مافيه منها فيوكل لرمفمجان، الأحلعمة جمح تدخر بأن العادات استمرت حتئ الهلعام 

أشهر.عدة في يوكل لا 
لتقوئالهوئ وكسر الخواء — الغزالي يقول كما — الصوم مقصود أن ومعلوم 

هاجتحتن آحرْ إلئ النهار أول من ومنعت العدة لنعت فإذا ، المموئ عن النفس 
وتضاعفتلذتها زادت ، وأشبعت اللذات من أطعمت نم رغبتها ونويت شهوتها 

•عادتها علئ لوتركت راكدة كانت عاها ما الشهوات من وانبعثت ، نوتها 

إلثالعود ني الشيطان وماتل هي التي الئوئ تضعيف وسْ الصوم فروح 
محِأكلصاكيى1نِأمملهاكلليلأ

يصم.لم لو 

بصومه.ينتح لم ليلا ياكل كان ما إلئ صحوة ياكل كان ما جمع إذا فأما 
ضعفويشعر والعطش بالخؤع بمص حنن بالنهار النوم يكثر لا أن ذلك: وس 
هذين؛في خالموا الأنام هذه في والناس قلبه، ذلك عند فيصفوا القوئ، 

بصوم.يحوز فلا بالنهار، طويل نوم — أ 
فتهيجالصيام تشعرون يفلا الاليل في الهلعام ألوان من كثير وأكل — ب 

•دشياطها شهواتهم 



لدءءدْممسز فمايا ؛؛==5؛ 

رمضاندرس 

،1انمطجاول١ اسق 

منصرح ح خاصة نحرية رمضان ثهر في الإملامية الأمة وعاثت عشنا لقد 
.الأمة هدم حياة في أيرأ وأعمقها وأكثرها الإسلام رؤح ص أعظم 

رمضانفي هدا ؤيعفلم المحام، محلوال لورم يودى الذي المجد، هو الصرح هدا 
خيرأتبها تبثر ويالإنسان يلاحظها لأمور 

العامطيلة يدخلوْ لم رمما أناس الجد ليدخل إنه حتن الصالثن، كثرة ت سها 

اللهرصي — الكرام وصعب• الله رسول سنة ، الليل بقيام عمرانه ت ا ومنه
•عنهم- 

اجد.المفي وحفظه ومدارسته القرآن قراءة ا ومنه
نثاهدهاالتي الإفطار مواتي خلال من الم؛ن المبين والتامحي التكافل هدا ومنها; 

تقريبآ.الماجد جمح في 
ومساجدهرمضان اصح حتن تعالير، الله سيل في الإنفاق علن الحرص ومئها: 

.— أغنياء وغير أغنياء — فيه يشارك الحمح نحد الذي الباب لهذا عظيما موسما 

منيقضيه الذي الوقت ولوتامل الإنسان، يجدها بالمجد العلقة هذه ت ومنها 
فيمكث ثم تبكيرللصلاة، ت بيته في تمايقضيه احيانآأطول لوجده تعالئ الله وفقه 

إلخ.. . ليل. وصلاة قرآن، وقراءة ، بعدها الجد 
فيأننا سك ولا الأمة، هذه حياة جرءأمن يكون أن الئ جد التحول وهكذا 

المهللوب.بدوره المجد يقوم أن إلن ماسة بحاجة الزمن هذا 
ومجاالله بذكر عامرة وأسواقهم بيوتهم كانت _ الله رحمهم - لف العهد في 

ى١٤١٥/٩/٢0الخ٠عةا



ب—رْءءدت سمست كايا ^^سء؛|ءء^^^ءاي؛؛ء11أء|ي 

حمرومتطالق وجهاد، وتعاليم تربية مراكز اجيهم مكانت هذا ومع يتفع، 
نيوترحالأ وصناعة وثراء بيعا للأرض وعمرانهم جهادهم ومع وفتوحات، 

•الوجوم جمع من حياتهم ني صلي دور لها كان اجد المأن إلا ، الآذاق 
فيكثرت الذي هذا- زمنا نفي - الله رحمهم - السالف عهود في هذا كان محاذا 

والفتةالإغراء وسائل تغروها أن إلئ أحوالها من كثير في البيوت وتحولت - الفأن 
أحوجنحن ومنتدياتنا، أمراننا في الحال وكذا وغيرها، الختلفة الإعلام وسائل من 
الطالوب.اكربوى بدورْ الجد يقوم أن الئ نكون ما 

العليبصار حتئ ، هامش إلي حياتنا ش تحول الجد أن حما المؤسف من إن 
حياتهإلئ يعود ثم ، الفريضة فيها يودى معدودة دقائق المجد إلئ يلهث الناس من 

كان.كما ومشاعله ولهوه 

بقيةفي عمليا منه نستفيد أن إلئ آفاقنا تفتح أن يمكن رمضان في المجد تحربة إن 
.المعللموب بدوره ليقوم العام؛ 

ويتلوريه، فيه يوحد القهار، للواحد مركزعباده — للمومحن ية بالنالجد— إن 
إليهالواردة المدر وضيق الوحشة أنولع ه نفعن ؤيزيل بذكره، ؤيانس كلامه، فيه 
*ييوم، كل عديدة مرات المجل إلن المؤمن ورحلة • الحياة ومشاكل مشاغل من 

رحلةولكنها عنام رحلة ليت ، ذلك بض وفيما الهار، نمق، وفي الليل هدأة 
فهم:صفاء، 

جميلوفي فوقي في أكح( )الله سمعوا إذ الله ئحويون يمشون 
وجملض الله جلال من للوهم أدب، فم لله خشعت أرواحهم 

لالأمخادع وصمتا تعومنا، عتامحا اك جنربما ز: نحواه
الهطلابالد مثل خشاالله من م رامتهقاموه اللمل سجى إذا 

ءناكلأْولأأممرةالكلفلأس'ف الرجال عم 
مندهم، تلهيهم وكيف الكل، أكذوبة الصلاة عن تلهيهم لا والله إي، 



؛^٢٠٥سمبيت فء،يا ء

>ؤوإذ'انيإنىثةنيىرهلا،.الناشز: صفات 
جهادأهل نهم ربهم، بمهاج الديا لعمروا اجد المعمروا نوم إنهم 

وطاعةعيادة آهل أيضا وهم الإّلأم، أصول من تتبثق حضارة وبتاة ونتوحات، 
وبناتها.إعمارها عند بيوتهم اجيهم مبق تأثدامهم، تطؤْ مكان كل بها يعمرون 

لنبح احنن بها ويكر نرفع أن الثن أذن سوت ش ؤ وصفهم: ني تعالن توله وتأمل 
الزكاةوإيتاء الصلاة ؤإفام اش ذكر غن بجع ولا تجاره ئنهجهم لأ رجاو ٠ بالعدووالاصاو فيها 

والثنساه س ريزيدمم نالوا  ١٠أحن اللن يجزيهم ٠ والأنصار الملوب ف نمملب يونا يحامون 
حساببغم يشاء عن يرزق 

شغلهممع نهم الله، ذكر عن بجع دلا تجاره تحجم ^لأ '• تعاد نوله عند ونفوا 
يشتغلونلا أنهم العنن وليس والصلاة، الله ذكر عن يغفلون لا والسع بالتجارة 

والتصوف،الدروثة أرباب يزعم كما للعبادة متفرغون لأنهم أدآ بح ولا بتجارة 
المالح:سلفا حال كانت رعذه 

الامايننمن كان ااأ>دثين، الثقاة أحد المروري، ميمون ين إبراهيم هذا 
)كانمعان: ابن عنه تال والفضة، اادضس، وطرق يشتتغل؛الصياغة وكان بالمعروف، 

يردها(لى.لم النداء فمع الطرقة رفع إذا 
نفه؛عن يقول شديدة أناة فيه وكانتا بالحلم الموصوف قيس بن الأحنفا وهدا 

أصليها*.محن حضرت إذا صلاتي في شديدة عجلة نفي من عرفت، )قد 
الصفيلزم كان لأنه بالمقي؛ يلقب *كان الحسن، ين يشر الثقة الحديث، وهدا 

منة*ان حماليمرة مجد فى الأول 

—ه نفعن قال المقيّئ، حمزة بن سلميان زمنه في الشام قفاة قاضي وهدا 
لموكأني ، إلا متفردأ قمل الفريضة أصل ءلم : - الحائلة طبقات ذيل في كما 

.rA-rnالآ؛ات: الور، )أ(.ورة .  ١٤٢الأيأ: ،، UI)ا(ّررة 
'م(هنبامنب)ا/م7ا،ي؛ء،^،آ؛(.

ابق.)؛(الْدرال



^—-،، ٢٥٥سمست تغايا جصتءء؛ءءع؛ء؛؛ع^ء^ءجم!ءءء؛ء!ا! 

الكلام.هذا نال حين عين التقارب أته مع آ نط'ارا أصلهما 
ماغد امر ؤ I تعالن نال ، بيحه ونلله بدكرْ داود الله بى ملك الله ئد ولقد 

يلمحن؛اقض'ممه البمسال محونا إئا ؤت( أواب إئه الأيد ذا داوود عجدنا واذكم بمولون 
الخطابويمل انحكمه وآفاء ننكه وشددنا أواب)33( لن م محشورة واكير )aG والإشراق 

ريه؟عن غفل فهل • والملك النوة الله أتام همد ، لج

بعيهويوممجده يدكره ريه إلئ حلا فإذا رخيما، ذاكرآوصوتا قلبا الله أتام لقد 
•والإشراق يالعشي ريها تسبح معه تتجاوب الملأب المم يالخبال إذا ؤيعفلمه، 

اللهسرأساء هن غاذج _، تحة. ملله ذاكرة معه وتر-؛ع مع تحوله تتجمع والتلير 
:٢٣وآبا 

لأوْوىامخدخمالمبم ره_ت بمااعللهز بمصرن 
الهطالالوابل الهمال •ثل ٠ا د٠وعهمض نحري ومولهم 

الالأبميأشجع من لخلوهم جهادهم رعد رهان للل ام 
يءاللالسوره أشمة ريها م لربهالمجود أثر بوجوههم 

منكغيره مكانا ولا ، بتاء مجرد الجد ليس عندهم، جد الهو وهدا 
الزخأساب مجن لها يعرض وما الحياة مسيرة تصحح مدرسة هو يل الأمكنة، 
يجمعإذ ؛ الجد ممحوها كلها وهده ونحوها والكيد والعداوة ة والمتانوالتامحلل 

وسموالنفي،القلب، وؤلهارة الصدر، سلامة علن ليلة يوم كل في مرارأ الناص 
اغتل.ومن الوضوء بعد إلا البدن يدخله لا كما نملهرئ يعد إلا القس تدخله فلا 
الخمسالصلوات كذا شيء؟ يرنه من يبس هل حار نهر ص مرات خمس يوم كل في 
يوم-كل 

يرهبناالخانب، عزيزة مهاية أمة كنا العفليم، بدوره يقوم جد الكان يوم 
.الأعداء ما ويخاف 

تهجدرأت وتد مكة، فتح صبيحة لزوجها تقول عتبة بنت هتي هده — ١ 

(.ذيلطتاتادابم)٦٣ْ/٢)ا(اننلر: 
ماا_-أ.الآيات:)آا(مرةص،



9دسمبغ'منهسة قضايا 

ندأبوسمان.' لها نقال ، محمدأ.ؤ أباع أن ؟J؛؛- إني أ سفيان أبا يا ت الصحابة 
هذاش عبادته حق عبد تعالن الله رأيت ما والله! إي ت ناك تمكرين. رأيتك 
رصيفاسلمت وسجودأ. وركوعا ناما مملين إلا باتوا إن والله الليلة، نل الجد 

،.١١اuهمحها

منيخ شنال تنهزمون؟ بالكم فما ت لهم نال هرقل، جنود هزمت ولما - ٢ 
•النهار، ؤبمومون اللثل ثقوٌون أنهم أجل رمن • عظمائهم 

هاربينيولون ، وحديثاندمما — الخهاد معارك جميع ني — الله أعداء هم وها — ٣ 
منالمؤمنون بها يجلجل الأذان مفتتح أكبر( و)الله . أكثر( )الله يسمعون حين 

•مرات حص يوم كل احيهم م

أعداءمن الشرسة الهجمة هده يواجهون وهم — اليوم ملمي إلن الة رسهده 
لهم:ومغاربها-نقول الأرض مشارق في الله 

وعبادتهتعالئ الله إلن هوالعودة ، الأعداء هؤلاء به تواجهون ما أول )إن 
فيآثارها تظهر التي العملية الحقيقة إلن العودة I بذلك ونعني له، ثريك لا وحده 

والأنسإليه، واللجرء ومحبته، بالله، التعالق صدق ت مماتها وأبرز السلم، حياة 
الالتي الليل مهام إرسال وموطن - الإخلاص عنوان فإنه - الليل نيام في خاصة — به 

الدعاء.; تحالئ— الله تخهلئ_؛اذن 

٠

(.٢ ٠ ٦ — ٢ ٠ ٥ )a/ الإصابة في — تعالن الله رحمه — حجر ابن كره ذا 



يٍيٍو9ءءدة منيبميق ،لغايا ^^!ا!ع!ءءع؛ءءع^ءءاءءءء 

ارمعلازر١ من العشرالآواخر فضل 

أزفمامحئ،دآىثرئ؟إ
وأصحابلنا إخوان من مؤلمة ألوف الثرئ أطباق ونحت بشرئ تكون لا ولماذا 

نسهاويعملوا الباركات اللميالي هدم ليعيشوا لورجعوا يتمنون وجيران وانرباء 
صالخآ.

فيالعشر لتالي لأنتظار عدا فيعدونها الاليالي عليهم تهلول — المحبون — المخلصون 
•محبوبهم يخيموا مطلوبهم نالوا بها ظفروا فإذا عام، كل 

ريأمحارأفي غدوت وقد المر قبس الخب مرق قد 
ن'إلأكاوالياصرط'كن المآْءالىطكالدالي 

لذرل يكلاا4 ولت الهجر مدا بمد من لي عدن إن 
قكريخيب يايد و،ام 

منالله عند لما ورجاء ؤإنابة توبة بربها القالوت تعالمت، الأصحار في وهناك 
للهوالخرب اللهووالعبث معها نحمل الناس بقية أمعار ا وبين. اكواب جزيل 

ولرّرله.•

توفصمي الحبين، وأنفاس ، الدنثين أنين تحمل هؤلاء بامحار إذا 

ريمإذا السم أن اعنمم 
جرىكما اخسب إلي الخديث جمل 

جهمم يا'ض الدول ل جه
الكرىس ألد عندي الدجى مهر 

الاعتدارتحمس ويرفعون ، بالدنوب اعترافهم — الأسمحار في — يعلنرن وعندما 
لتانأرق •رجاة يداغة وجثا الضن وأنتا متا الخزيز أيها يا ؤ مضمونه! بما ربهم; إلن 

ا:و،ةأ'آ/بم/؛ا؛اه.ا



^دء^يةمنصيت فغايا ؛؛؛؛==؛ 

اترمءالٍكم ثريب ^٥٠ الخراب؛ ليأتي • ، اiنمدنيبال١ يجري الك إن ءإنا وتمدق امحل 
■اُرا'ُبهلآآ أذّمآ دم مُ اللن بنم 

الخلوي.وعفو الخالق عفر ويتن والمخلوق، الخالق ينز وشتان 

القدرليلت وافقت إن أرأيت ت ه للض نالت أنها — عنها الله رصي — عاتثة عن 
J^tu  ءم*لاا.اسوس ممحونحج، إنك اللهم : »ملي تال.: فيها؟

المباركة.الليلة هده ني الدِكاء لهذا المتضمن الحديث هدا عتد يقف آن وينبغي 
الماحيعباده ميتات عن التجاوز ومعناه نن، الحتعالئ أساته من فالعفو: 
وتركالذنب عن التجاوز معناه كان ولذا والطمس، المحو من وآصاله لأيارها، 
عليه.العتاب 

القدرليلة في الأعمال ني الاجتهاد العفويعد موال يرد كيف الوارد؛ والسؤال 
العشر؟uلي وفي 

فإلهمالصالحة، الأعمال في اجتهدوا مهما الصائنين المؤمنين أن والحواب: 
ثلاثاالمؤمن يستغفر ولذا تعالن، الله حق في التقصير موضع في دائما اشهم يرون 
ويسألوال3لاءة العيادة في يجتهد الليالي هذه في فكذلك . الصلاة من انتهائه بحد 
•صوم أد صلاة بكثرة يغتر فلا ثم ومن • وتقصيره ذنوبه عن العم ذلك مع الله 

الأواخر:الثر هذه أحكام بمض •ع ومحات وهذه 
ذياسر يحل الله.إذا ومول ءكان اللهءتها_تاات: ءانثة_رصي عن أولأ: 

اهله(<ل'أ،.وابمغل لله وأحٍا ممرْ 

وفي• اش* وذي و■بمذ س وابمظ اللل ارأما مسالم: ولففل البخاري. لقتل وهذا 
.حهدساسرالأواخرطلأ,جهدشمرْ،>ن.

راحمي، ( ٣٨٠ماجه)• وابن ، .١( .٧ الكجرئ)٨ في واكسالي (، ٣٠١٣اكرمذي)روا. ( ١> 
ب. ٠٧١رضي ءاس حديث س كلهم أحرئ راصع وفي (، ١٨٣،  ١٨١:،  ١٧١>،■/ 

x١١٧u•٢(،ودم٢u)٢(رواْالخاري
؛U(.A>|J،)؛(روا. )م(رواْسلم)ه7)ا(. 



؛؛=^لْءءيء ضدست فمايا دتوبمء^ءء^^ءء^^^^ءءعءء^^^!؛ 

م:ض داو ومدا 
كله.اللل يقوم أن هذا يقتضي ولا • وسحا وذكرآ تناما اللل إحياء ت  ١٣— أ 
ذلكفي ؤيكفي ، الماحاال'أ، حى للة تام أعلمه ارما I — عنها الله رصي — عانثة نالت 

صلاته.من ينتهي محن الإمام مع يقوم أن 
محنأنفل رمضان لمالي في الإمام الإنسان«ع وصلاة ت العلماء جمهور قال 

عدر.من إلا يته في صلاته 

منغيرها دون العشر لمالي في للملأء أهاله يوقغل كان أنه ومنهما؛ — ب 
و.اكم( *أن - عنه الله رصي عر- عن وغيرهما يعلن وأبو الطيراتي خرج ، ^^، ٧١

وروئ• ، اكلأْ»ل١ صغروكيربملق وكل رمان س الأواخر انمغر م أمله يُةظ كان 
صحح.حن حديث ت وقال نحوه الترمذي 

ءألألهما: فيقول لملأ وعليا فاطمة يطرق كان المي. أن صح وفد 
ثصاوان؟((أأ،.

الأواخرالعشر دخل إليءإذا )أحب : الزاهدم العابد اكورى_الإمام شان قال 
•ذلك( أطافوا إن الصلاة إلن وولده أهله وينهض فيه، ؤيجتهد باللل يتهجد أن 

وتد، اء الثاعتزال ت الصحيح علن ومعناه المتزر. يشد كان أنه وهتها — ج 
الأحاديث.بعض فى بدلك مجصرحآ ورد 

والعتكفرماناأ"'اا، هن الأواخر انمشر بمتكف ®كأن ه الحم، أن الطوم دس 
•والإجميع بالنص النساء تربان من ممنؤع 

تنكيلاباصحابه وصاله ونمة الحور. إلن الفطور وتأخيره وصاله و٣ا; — د 
ذللث،.علن تدل، الهلال رأوا محن بهم 

ررأنمهلكنضاسررصياسمحّا_:ثانا: 
•، ٤١٠٠٠٠١١الله^'توفاْ حى رمان الأواخر.ن 

وذكر،. ( ١٣٧،  ١٣٣، ١٢٨وأحسد)ا/ها،، وايري<ش)آع1(، اكرمذى)ْا<7(، )ا(رراْ 

•سراني وءزاْ ( ١٧٤الزرامم)م/ مجمع ني الهبمي 
.( ٧٧٥)وسالم ، موضع غتر وفي ( ١ ١  ٢٧)البخاري رواْ )٢( 
محها.الله رصي حديث س ( ١  ١٧٢)وسالم (، ٢٠٢٦)الخاري روا، ( ٤ ، )٣ 



ودءءيقمنمسء فغايا 

وذكر0تعالن ربه ياحاة لضخ ، ، ١ اا؛اساال عن فه بمخلى حمرأ يحم ءوكان. 
الناس،مخالطة له تحب يلا انمتكف أن إلئ أحمد الإمام ذهب ولهذا • ودعاته 

ممناحاةواكخالي ه ينفالانفراد له الأفضل بل قرآن، ؤإنراء علم لتعليم ولا حتن 
ربه•

منكان ولهدا ٠ الدعية الصوفية ■حالرة لا الشرعية، هوالخلوة الاعتكاف وهدا 
ومنوالخماعات، الخمع عن العبد تقمل لا أنها ، الشرعية الخلوة هد0 ميزات أعظم 

.الماحي في مشروعة كانت ثم 

منهيقرب وما ومرضاته الرب علن والقالب القلب وعكوف بربه المؤمن وخلوة 
•الله إلن سترم في المؤمن يحتاجه ما أهم من ؤثرصيه، 

ألفمن حجر المدر ليله ؤ المرأن بنهر وهي • القدر ليلة الشعر هذه في ثالثا 

منهاذكر فرلأ، خبن قرابة إلئ يصل عريض حلاف وفتها تحديد في وير وند 
دقتأنها يجد ، فيها الواردة المحيحة الأدلة تتح ومن ، الأربعتن فوق حجر ابن 

علزمايرت

أمرومرة والعشرون، الخالي، ليلة ه الله رسول أريها فمرة . تنتقل أنها - ١ 
إلخ.• • • • والعشرين الساح ليلة بالتماسها 

رمضانمن ذلك نيل إنها قال لن حلافا رمضان س الأواخر العشر في أنها - ٢ 
•العام أيام بعض في أوأنها 
العشر.هده س الوتر أرجاها أن — ٣ 

سلعكما نتعداها لا معينة ليلة في أنها علن حزما دليل يدل فلم ذلك وعلن — ٤ 
والعشرون.الساح ليلة مثلا أنها الناس عند 

فيجعلها بنا رحمة لكن عنأ، أحفاها تعالن له الأن فالصحيح؛ ذلك، وعلن 

.( ٧٣أما)١ ورواء (، ٧٣الخارى)• رواء )١( 
الآة:بر)■آ(ّررةالقدر، 





ءءعضت٥توه!منيجيت فغايا يتيء 

.االله؟ دين علن الخترة أين الإخوة: أيها 

بيوتعلئ الزعاف م اللم\ن المإلئ تنقلون من يا • الدث—وش أصحاب يا 
■وأمرهم انهم ونالسلم.ين 

أتساءل:ؤإلي 

يعصا عليهتبث أن —إباحة كانرة دول وهي — أوروبا دول بعض منت لماذا 
القنوات؟

الله؟علن الحرب تعلن صارت التي الدثوش عذْ تمع لا ولماذا 



■؛ٍس iLt^cagمندجدْ قضايا 

اازز١ رمض وداع في 

رمضان:فضاتل في ورد قد 

ذف،،(رى.س تقدم محا له عمر واحتسابا  ٧١٥١رمان صام لاس - ١ 
.ذنهءز"؟، س هدم ما له عمر واحتسابا أكانا رميان قام راومن - ٢ 
.، ذوه((ر٤ من هدم  ١٠له عمر واحتسابا إممالآ المدر ؛ UJءاومن؛ام — ٣ 

أوبها شعر تامها لمن فتكون واحتسابا، إيمانا القدر ليلة قام لن الذنوب غفران أما 
الشهر.انقضاء إلن بها الذنوب تكفير يناحر ولا • يشعر لم 

إيمانارمضان قام ولن . واحتسابا إيمانا رمضان صام لن الذنوب غفران وأما 
أحمدالإمام رواه حديث في ورد وقد . العمل مع الشهر تمام إلن فيحتاج I واحتسابا 

راويغفرت وفيه رمضان، فضائل فى — عته الله رضي — هريرة أبي عن — الله حمه ر— 
ولكنرالأ، ت نال القدر؟ ليلة أهي الله! رسول يا له؛ فقيل • فيه ليلة آخر في لهم 

عماوهارْ،.إذاقضئ أحره إثمايوقن العامل 
موفرآعليه ما سلم ومن كاملأ، الاجر له وقي كاملأ العمل من عليه ما وى فمن 

موحلا.لا نقدأ ماله تسالم 
داإلايدأبيولاأشهإلابوصالكم مهجم مابمنكم 

فدينحت الرمز يكون أمحبمم bن لكم ومحت ئتم ا مبومحتم فإن 
نقمه.بقدر الأحر من له ينقص فائه العمل، في نقص من أما 

٠النيران من والعتق القرآن شهر نولع واليوم استقبلناه، القريب بالأمس 
الصيام؟شهر يا نودعك شيء بأي 
^١٤٤أم للمن أتمن تمع ا بالمراى اك دم

(.٧٦٠)وسلم (، )٨٣الخاري رو1ْ )٢( .  ٤٠١ ١ ٤ آ/ T/ ٩ الخسة ( )١ 
(.٧٦وسالم)• )؛(رواْاوخارى)0م(، ّ ( ٧٦وسلم)•)٨٣(، الخاوي )م(رواْ 
.T،\x/Tاحمد الإمام )ه(رُا>< 





ءءٍلدءءيْ ضست فْايا ^؛س^^؛ءعءع^عءء^^ءءء! 

مسمرةلله الحمد وهى الآسساب. بهذه فخذ العتق. توجب بأساب تاتى أن بد 
عليها.والامتمرار الطاعة دوام ت أعظمها ومن مهلة، 

—تلويهم لأن ؛ المناذمين خصال من والله فتلك تكومحى. المن حذار، فحذار 
النص،مجاهدة وشدة الداومة وؤتأة تحتمل أن من أصعق — عاليها ران ما سبب 

النصهوئ علن والأنتمار والطاعن الإيمان بحلاوة تتلذذ أن مجن ابعد أيضا وهي 
وألمحكياهرين:وشيهلماتها، 

الهياعتعلن — الرحال عزائم من — قوية صادقة عزيمة لك تكون أن ■' الأول الأمر 
٠والأحوال الفلروف كانت مهما ، عليهاوالمداومة 

ذلكقان القس، عاد الشديد الإثقال وعدم الأعمال، في القصد الثاني: الأم 
•ا ؤإن؛}،®أ١ ألومها الله إلى الأعمال رءأحب ت ه الله رمول قال المداومة. إلئ أدعن 

بالأعمال.التدرج ذلك بعد ؤياتي ، الله® إلى الأعمال ررأحب قوله; وتامل 
أرين؛من هذا ؤينشأ ااع٠لت يمول السلف اهتمام 

فعله.وأثناء فعله قبل الحمل، في لله الإخلاص أحدهما 
كثيرأ.ولوكان بعملها، العجب عن النص بعد I ال؛؛اأي 

بقبولهيهتمون نم وكماله، العمل يهتمون؛إتمام كانوا — الله رحمهم — والسالف 
ترده ؤيخافون 

ددلونهمُمام؛ يولون واأل•تن ؤ ت تعالن قوله فى - عنها الله رصي - عاتثة عن - ١ 

ولكنهمالمدق، ابمة ))لا قال ، ويسرقون؟ الخمر يشربون الذين هم ت قالت 
فيارعون باللص أولتك منهم، شل لا أن ويخافون وبممدقون، ؤيملون محمومون الذس 

الحرات«رص.
(.وأسد)٦/•١٣٦٨،٤(،ونيداود)٧٨٢(،وص)٦٤٦٢،٤٣ْ،٦٤٦

.٦٠الأية الزمنون، محورة ٢( ؤ عنها. الله رصي عائشة حديث من كالهم ( ١٦٥، ١٢٥، ٦١
اله*د"ا'مح،دب ابن صعيد ين الرحعن عبد حديث، من ( ٤١ ٩٨)ماجه واين ٣(، )٥^١١ الترمذي روا0 )٠١( 

التهذيبيي، كم—ا عنها الله رصي عائشة الرحمن عيد يدرك، ولم عنها الله رضي عائشة عن 
<١٦٩/٦.)



ءْءءيةسمصة قضايا ^^^^1 

محهالله رصي - علي نال . ، ١ ب<ل الممم؛ن من الك بمقل إئما ؤ نمالئ: وقال ِ ٢ 
تيقول وجل عز الله تسمعوا ألم بالعمل، عنكم اهتماما أند العمل لمول كوتوا ١١ت — 

ؤإواصاسسامحهرا،(.
أكون)لأن ؛ — الرضوان سعة أهل من — الأنصاري الأوسي عبيد بن فضالة قال 

اللهلأن فيها، وما الدنيا من إئ أحب خردل من حبة مثقال مجني مبل الله أن أعلم 
ه(.المتمث من الله ينمل إئما ؤ يقول: 

العمل(.من أشد ضل لا أن العمل علن )الخوف : دبمار بن م م_وقال 

فإذاالصالح' العمل في يجتهدون )أدركتهم ت رواد أبي بن العزيز عبئ وقال - ٤ 
لا؟(.أم مهم الهم'أشل عليهم وقع فعلوم 

فرحيوم إنه ; له مقال الفطر، عيد يوم الحزن عليه يظهر لف البعض وكان — ٥ 
فلاادرىعملا، له أعمل أن مولاي عبدأمرني ولكني صدقتم، فيقول؛ ومرور. 

؟(٦٣١من أيقبله 
راضاكنت إن الدارين على ملام غافل وئم ان غضبلطك 

رمضان:مجن ليلة أخر في بمالي محه. الله رصي . طالب أبي بن علي وكان . ٦ 
ذلكيقول وكان ، فعزيه( المحروم هذا ومن منهيه، المقبول هدا من شعرى ليت )يا 

.— عنه الله رصي حول— مابن 
الضم:الشهر سا ختام في مربمة مهان 

إلنأنبه لكن . معروفة وأحكامها . الخميع علن واجبة وهي ، الفعلمر زكاة - ١ 
يجزئ،لا الفملر زكاة قيمة إخراج أن علن العلم أهل جمهور أن وهي؛ ألا مسألة، 

البلد.نوت غاف من الهلعام إخراج من بد لا بل 
.العيد صلاة إلن وصباحه العيد ليلة في المهجورة التكبير منة - ٢ 
رُس• الحديث ذلك في ه البي عن ثت فقد شوال. من أيام متة صيام — ٣ 

.١^٠^^٢، صام شوال،كأنحا س متأ وأيعه رمان صام 

الآة:بآ.)ا(ّررةالأممة،
واينماجه)ا"ايا(سحدت(، ٧٠٩والتر.ذي)(، ٢٤٣٣^^)ي0\-\\ه ):آ(رواْ: 

.عنه الله رصي ثوبان 



ٍيٍو3مية سمسق قضايا 

امءرا،

الواسممن عفلمآ موسما جمعا، الإسلامية الأمة ستقبل وت، الأيام سْ سممبل 
أن— القلب ؤيكاد ، والمثامالث، المشاهد تلك إلئ المؤمنة القلوب فه تهفو المشهورة، 

،التعب، من ولمال ، المواص تلك اخوانه ليثارك — امتهللع لو — يهلير 
.نالوه ما مثل والثواب، والأجر ، والثعث، 

ندالأمان إن حسن، الدين، هذا عفلمة علئ الدلائل أعظم من — والله — وتللت، 
الزحاممن يواجه ما ويواجه والمرض التعب من وصه الأعوام من عام في يحج 

،أحرئ مرة الخج إلئ يعود لا أن ذللت، أثناء ه نففي عزم ولرمما ، والإرهاق الشديد 
،الحهاد من رجع الذكا كالمجاهد ، رورأ م فرحا حجه بعد ور-؛ع مفئ إذا ولكنه 

•أحرئ مرة الخج إلئ حى وند إلا القادم الموسم يأته لا 

تعانى-آمرأنال( وقد ، الله آيات، من آية ، العتيق البلد تهفوالن القلوب كون إن 
دجالاوعدكويانوك بالحج الئاس م وأدن ؤ : - واللام الملأة عليه - إبراهيم رسوله 
•م من بأنتن ًنام 

الأمةتوئ م وعلن الغرد، توئ م علن نحمن ولا تمد لا منافع وهي 
كلها.الإسلامية 

•تعالن نال، ، — اللام عليه — الخليل إبراهيم دعاء عند محلويلأ نقف أن ؤيتبغي 
لأم.الآ'نام نمد وبمإأن آث،٢^ اس سا ؛،^ ٢١رب ؛ئرآمإ \\ض' وؤ 

مائةواجتناب وحسده، الله بعبادة _إلأ الأمن له يمتتب، لا المؤمن— لأن 
ؤيقتضيذللئ،أمحورآكبارآالأصنام، 
له.ثريلئ، لا وحده الله عبادة )١( 

وصوره.أشكاله بكل الaلاغرتإ اجتناب ( ٢ ) 

٢٧: الأة الحج، مررة )٢( م. ١ ٤ ١ ٤ ا/ ٢ Y/ الحسة ( ١ ) 
ه"ا.الآة:ر*أ(سورةإبرامم،



مغمسْننغابا ء!ءءء؛ 

وتطبيقه.شرعه ١^٤ يقتضي وهو ، رسوله. وطاعة تعالن، الله طاعة )٣( 
الذيهو وهذا الله، ني والغض والحب والبراء، الولاء ذلك، وثمرة ( ٤ ) 
واحد.وحج واحدة، نبالة ني الإسلامية الأمة يجمع 

الأسيختل متن السابق، الإسلامي التاراح ؤإلن المعاصر، الوانع إلن تعالوا 
الحرام؟البلد في 

ةالرانفدمن ، نديما- المراسلة الشرىن-من طريق عن يختل الأمن إن 
جميعاالرافضة في وهذا ونهارأ. ليلا به يمرحون ، وكفر ثرك أهل لأنهم حديثا؛ 

ينوحالخليج دول إحدئ في الحسينيات احدئ في مجلا سريهلآ سمسع،تا ولقد 
•- عنه الله رصي - طالب أبي بن لعلي ونالها كفرأ 

امترفيهاص يقول ، العوض أحمد •' اسمه لواحدمتهم نميدة إليأ ووقعت 
ت- عنه الله رصي - ْلالب أبي بن علي الومنتن 
ولالرسوشس الإله وجنب ول البمنلج ألت حمن أبا 

دورالمبذات اسم وألت ور الأمجميع نمير إلك 
لكباكص ة الماموحكم ور المفي ما اقهر وألت 
؛ديرشيء كل على وأنت البمير وأنت المٍع وأنت 

اليسسللثبم لولاك دال ولا سر نحم ان ك ١٠ولولاك 
تمثايهه أييات بعد — يقول ثم 
الوفودواري الطرد وكهف، ود الوجمدبر يا حن أبا 

ركالكس المثا ومغكرفي ورود اليوم معيي وممي 
•كيرا علموا المشركون هؤلاء يقوله عما الله تحالئ إلخ . .  .

^١• ^١^، للم؛ العبودية إحلاص الومون-ت الإحرة الحج-أيها في فالأصل 
لإنراع-م^١٧ ؤإذ ؤ ; محه الله قال الذي إبراهيم لأبيه ا;نباعا ، ذلك عن حرص.ئ 



؛؛—؛ضسة ننْايا ^^إهءءء؛ء^^ءءء؛؛؛سء^^ءع-ءء 
ا.^١١ الجود والركع والماتج؛ بلطابمت محم يطبل ت بي تشرك لأ أن للًت ^ ١٤٠

شالخاهليت أمل ومخالنة تعالئ، لله والعيودية بالشدة ايع ربمل عالئ فحرص 
وسذلك:الخج؛ 
أشهرفي بهما فأحرم والعمرة. بالخج الإحرام ونت ني للجاهلة مخالفته — ١ 
ذلك.من ممنعون كانوا الذين الخاماليه لأهل خلافا الحج 

سممفك،لمكلأشريكلكبيك،
خلأذالأهلالجاساللينكاراواسنلكوالك، الحمد إن 

هولكثريكآ إلا لك ثريك لا لبيك ، ليك اللهم )لبيك ■' فيقولون بالشرك يلبون 
 uملك(.ءالكهو

ةرأ؛سورنىالإخلأصوالكافرون.-آ_وفىرىضالءلواف، 

الزدلفة؛تتعدئ لا كانت وقريش . الناس يع وتف بعرفة، الوقوف وفي — ٤ 
•الحرم ص نخرج لا تقرل لألها 

يدفعرنالدين الخاهلية لأهل خلافا الشص، تغب حنن انتظر عرفة رفي - ٥ 
الغروب•تل 

إلنونرجعه معانيه إلن بالحج نعود أن - المؤمنون الإخوة أيها دا-صنا- من إن 
تالكبار أصوله 

.حياتنافي الصحيحة الموازين إلينا تعيد الشرك. عن والبعد العميدة، صفاء 
عيكإفاجمموايش إلأU الأئنام لكإ وأحلت' نبع صد له مر فهز الله حرمات ينظم' ومن لك ذؤ 

صبهوسبج'؛افٌفكألها>س
.٢ ٢ مكايوسمقفي الزيح به أونهوي الطم محشنمه او1ناء 

.٣١•٣، الايان: )أا(ّور؛الخج، . ٢٦الأة: ;ا(ّورةالحج، 



 ■■■^KK■ ويعويةمنيجيذ قضايا

دددسْ>ا١^^١،

ءث*رضعة كل تذمل رونها يوم  CDعظٍم شيء الساءة زلزلة إن ربجم اثموا الناس أيها ا يؤ 
شدداللع نداب ولم بمكارئ مم ونا مكارئ الناس ونرى حملها حمل ذات كل ونمنع أرؤنعت 

CD  فأئهنولأه س أئع غيع كتب ؤ( مريد شطان كل ء1لمرو؛لمع بنم الله ش بمبمادل س الناس ومن
من•غjمغاكم ^^١ ،^، Jtمن رب في كنم الناصإن ؛،٩١  ١٥ COالنعسر نداب إنئ ويهديه يهئه 
ظ ١١٠^٢١، ز وم نكز ثين نخك وننر ننك نضغة تزسنشنمطمحتزءن تراب 

أزذوإل يرد ئن وبكم يود نن وبكم أندكم كفوا فم طنلأ مرجكم يم أجلٍمسس زد 
وأتتورنت ان؛زت ء ١٠ال^!٠١ أنزك١  ١٥٥الأنضئمد'هوترى منمشنن١ منًبند ينم ^ ١^ 

وأن CDحيءٍسير كل عنئ وأئه اJونى يض وأئه نوالخن الله بان ذللث )Z( زر'جرنهءج كل من 
علمبنم اش ئ بمبمادو س الناس ومن D( المور ئ من يعث الله وأن فها ريب لأ ال1اءهئ 

.، ^١٢)T( ممبٍش ولا ندى ولأ 
العباديرحلها تعالئ، الله إلئ رحلة والخح الحج، سورة مفتح الايات هازْ 

كانتؤإذا ب<ل"'آ،. لله والنمره الءج وأتموا ؤ القهار، للواحد العبودية لمداء تجسن م
المدأجلها من يغادر عبادة بانه عنها يتميز الحج فإن ، ءباد0 والصيام والزكاة الملأة 
التيالشاسعة المسافات ويق»ب، والأموال، والقيعان والأحباب، والأولاد البلاد، 

دبكمإن الأنفس بشن إلأ بايب نكرئوا لم بند إلى أممالكم وممل ؤ الأميال، ألاف، تمتد مد 
لرأوفبمهر٤آ.

ووقوف، المغتهل من الحاج ونحري تعالئ، الله إلث وهجرة رحلة الحج إن 
القيامة،بيوم العباد يدكر من أعظم من البيض بأرديتهم محرمن عرفات في الألوفإ 

•وابزاء للحساب تعالئ الله يدين ي؛ن الوقوف ثم ، الدنيا هده من والخروج 
'تعالن الله بتقوئ بالأمر الحج ورة سافتتاح ؛؛ن يربمل الذي المعتز هو وهدا 

سلفنايدركه كان الكبار، الحج معاني من معنن و؛ين العفليمة، الساءة زلزلة وتذكر 

ا_د.1لآيات: )أ(مرةالخج،)\آ\.بحر^/\\/0\ق\ى 
٧.الأة: )أ(ّرر؛اكٍل، . ١٩٦^; ١١١)مأ(ّورةاوقرة، 



■ودمويت منيجبت قضايا 

الزمنحلالها من نطارد نميرة نزهه منا كثير حج صار نقد اليرم نحن أما ، الصالح 
.— بالله إلا نوة ولا حول ولا — وغملة لهو من عليه كنا ما إلئ لنعود 

قبيلوعشرين، ثلاث سنه — عنه الله رصي — بن عمر بالناس حج 
منرعيته من رحل عن البحث، حجه في الشاغل شغله وكان يايام، امتشهاده 

مقابلتنه.يريد التا؛عين 

أهليا صوته: باعلن ونادئ الحجج، علئ واطل نيى أبا جبل عمر وصعد 
مراد؟من أمحنس أمحكم الثمن، أهل من الحجتح 

أكثرتند إنك المؤمنان، أمجير يا ت فمال قرن، من اللحية طويل شح فقام 
اويس،ت له ينال لي أخ إلاابن أوص ومافينأاحداسمه ، هداأوص عن وال ال

يرفعأن من أمجرأ وأوهن مالأ، وأفل الذكر، حامل أظهرنا، وهوحقير؛؛ن عمه، فانا 
ذكرْ.إليك 

تزعم؟الذي هذا أحيك ابن وأين شيح يا ت نال نم - يريده لا كائه - عمر فسكت 
فيأنه غير الهرم، في معنا هو المومنان، أمير يا نعم • الشج قال ؟ بالحرم معنا أهو 

.لماإبلا يرعن عرفة أراك 

حمارينعلن - عنهما الله رصي - طالبا أبي بن وعلمي ا-كلابج بن عمر فركبا 
الشجريتخللان جعلا تم عرفة، أراك إلئ وأسرعا مكة، من وحرجا لهما، 

إلي،يملي، قدميه صفا قد أبيض، صوفا من طمرين في به هما فإذا انه، ويطالب
حولهوالإبل صدره علن يديه والمن سجوده، موضع إلن بيصرْ رمن وقد الشجرة 

اويسالدنيا في كان إن الخن أبا يا : عنهما_ الله رصي - لعلي، عمر نال - ترعئ، 
اقبلانم أراكه يهماإلن حماريهماوشدانزلاعن نم . صنتهوهد0 فهذاهو، القرني 

يريدانه.

فقالاإليه وتقدما وسلم تشهد ثم صلاته، في أوجز حسصهما أويس محمع فلما 
اللهورحمة اللام وعليكم I أويس فقال وبركاته. الله ورحمة ءليك< لام الت له 

للقوم،وأجبر إبل راعي، ت نال ارجل؟ مز،ت - عنه الله عمر-رصي فقال وبركاته. 
فمناسملتج، عن اسآللئ، إثما الإجارة، عن ولا أسأللث، الرعاية عن ليس ت عمر فقال 
مح،ُن، ٣، أن عالما قد فقالا: أمته، وابن الله عبد أنا فقال:الله؟ يرحمك، أنت، 



لدءءيْمغمسْ فغايا ء^؛ء 

يهمحمتك الذي ياصمك أخبرتنا إلا عليك م لقؤإنا الله، عبيد والارصن موات ال
اللهعمر—رصي فقال الله. عبد بن أؤيس أنا إلي؟ تريدان ما هذان يا ت نال ، أمك 

ذلكإلن حاجتكما وما قال! ، الأسر شقلن، عن توضح أن يجب ، أكبر الله ت — عنه 
الصفةوحدنا وقد ، لنا وصفك الله.y رمول إن ت — عته الله رصي — علي له قال ف؟ 

الدرهم،أو الدينار كمقدار بيضاء لمعه الأسر يشقك أن أعلمنا أنه غير ، خبرنا كما 
الأسر.شقه عن دلك لهما فاوضح ذلك، إلى ننظر أن نحب ونحن 

يقتلأيهما ايتتدروا البيضاء اللممعه إلن عنهما— الله .رضي وعمر عالي نظر فلما 
وأمرنااللام، منه نقرتك أن أمرنا هؤ الله رمحول إن أوص يا وقالا. احبه، صقبل 

بأنكخبرنا فقد — الله يرحمك — لنا تغفر تأن رأيت فان لنا، تعفر تأن ألك نأن 
بكاءأويس فبكن ٠ ومفر ربيعة عدد في القيامة يوم تنكر وأنك اإتا؛عين، يد س

ندإثا •' — عنه الله رصي — علي فقال غيري، ذلك يكون أن عن قال! ثم ثديدآ، 
•محن وأنت بدعوة الله رحمك لتا الله فانع ، ذلك في شك لا ، هو أنك تيقنا 

البرفي ولكنه آدم، ولد من أحد ولا نفي، باستغفار أخهس ما ; أريس فقال 
النهار،وضياء الليل ظلم في ات والمسالم—وا.لسالخين والمؤمنات والنحر 

أنأحب ولم أمرى، لكما وشهرت خبرتكما قد فإني الله؟ يرحمكما أنتما من ولكن 
أماهذافأميرالمؤمنان— عنه الله رضي — علي فقال الناس، أحدس بمكاني يعلم 
فرحاأويس فوثب طالب، أبي بن فعلي أنا وأما ، — عته الله رضي - ا-كلمات بن عمر 

'•وتال يهما، ورحب عليهما وسلم فعانقهما بثرأ ت م
نم• خيرآ نفك عن الله حزاك وأث ت قالا خيرأ. الأمة هذ0 عن الله حزاكما 

منك،ذلك إلن احتجتا قد U نعم، فقالا: لأمثالكما؟ يستغفر ومثالي أرص: قال 
رأمه،أوص فرفع دعائك، علن نومن حش بدعوة منك - الله رحمك - فختنا 

وقال:

فيوأدخلهما لهما فاغفر رأوني وقد فيك، يحباني أنهما يذكران هذين إن اللهم 
.محمدنبيهما شئياعة 

بنفقةفاتيك مكة أدخل حش — الله رحمك _ مكانك _ عنه الله رصي _ عمر فقال 
بينيالميعاد المكان هذا الحال، رث أراك فإني ثيابي، من كوة وقفل تلماتي، عس 



■MMيق  ٠٠٥٠ضمسق فغايا 

ولااليوم بعد أعرفك ولا ، وبينك بتني ميعاد لا ، اإلؤُن؛ن أمير يا • فقال • غدأ وبينك 
ورداءصوف من إزارأ علي ترئ أما يالكسوْ؟ أصغ وما بالنفقة؟ أصنع مجا . تءرذنيأ 

أبليهما؟راني ممح، ، محخموفتتن فعر تري أمحا أحلفهما؟ أراني متن صوف؟ من 
آكلها؟تراني متن رعايتي من أحدت دراهم أربعة ومعي 

—فأحق ، مهزول مخف كل إلا يقطعها لا عقبة يدي ؛؛ن إن ت االؤٌنين أمير يا 
وهمتهأمن فمن ، فانية رائلة ، غدارة غرارة الدنيا إن ، حفعس أبا يا — الله يرحمك 

أعلقومن ، بالخمعة تلبه أغلق غد إلئ عنقه مجد ومجن ، غد إلئ عنقه مد اليوم فيها 
منإليه أقرب وأجله ، الستة يهللب أن ويوشك ، الشهر مجن يياص لم بالخمعة قلبه 
نحتمن وجرت الخثار، مجاورة مجن غدأ يريد مجا أدرك الدنيا هده رقص ومن ، أمله 

.الثمار منازله 

باعلننائي ثم ، الأرصى بدرته صرب كلامه — عنه الله رصي — عمر ممع فلما 
ممايأحذها من آلا . حملها تعالج لم عانرأ ليتها ، أمجه تاليه لم عمر ليت ألا ت صوته 

ولها؟فيها 

ومجضن• هنا ها أنا آخذ حتن هنا ها أنت خذ ا الومنين أمجير يا ؛ أوص ال فق
غابحتن إليه ينثلران - عنما الله رصي - وعلي وعمر ، يديه بئن الإبل بوق اويى 

•، ١ نحو - عنهما الله رصي - وعلي عمر وولن يروه، فلم 
-لعمر . ونوله ، لأبرْ الله علن م أنلو وأنه ، القرني أويس قفل وحديث 

لممصحيح في ثان . ، ٢١٠٠٣١^يضمرلك ان امتضت، »إن : _ عث الله رصي 
وغيره-

هدهفي الإنس—ان عمر رحلة تختمر مع ونح— إحرام مجن فيه مما الحج رحلة إن 
الحاة

هلالله؟ معمية في هم أنفعلن أسرنوا الذين اولثك الدرس هدا يعي فهل 
وأعراضهم؟وأموالهم أبدالهم في الناس يفللمون الدين أولئك يعيه 

.( ٨٢/ UjVl► (Tوحلة (، ١ .٦  ١٣يهد)آ/ لأبن الورئ إتحاف < )١ 
انمحاة.يخايل ٢( ٥ ٤ لم)٢ مروا. )٢( 



 MM■دعويةو منيبيق نصايا ■؛

توتعالئ تيارك يمول ، الله شعائر وتعظيم وفضله ومناسكه اي^ آيات وبعد 
يائهم'بماننون للذين أذن كنورؤج خوان كل بمب لا الله إن الذينآصوا غن دافع الله ن إؤ 

اللهربما يقولوا أن إلأ حى بغم ينالهم س اخرجوا الذين )٩٣( فدير صرهم على الله وإن ظلموا 
الكاّنز فيها يذم وماجد ات وصلو بيع و صوامع لهذث بمعض شنهم الثاس الله دم ولولا 
.٢ ب<أ١ ( IDعزيز فري الله إن بممره من الله ونصرن كيرا 

الحهاد،مدارس ص هومدرسة إذ تعالن، الله ميل في ابهأد الحج لممي جث 
والحجذلرا«لآ،، إلا الله مسل في اُلجهاد قوم ترك راوما الإسلام، سنام ذروة والحهاد 

تأمور عدة خلال س الخهاد ويعلمها الأمة يذم 

ؤإنتعالئ، الله سل ني الجاهدين فر بسبيه فهو مكة، إلئ فر المشقة — ١ 
البلادمن القادم خاصة . لا أم إليهم يرجع هل يدرى لا وهو أهله ليويع الرجل 
اكاية.

iالخهاد مممكرات سبيهآ وجدته إليه نفلرمت، إذا المشاعر قي كن ال— ٢ 
سالإفاصة ثم عرفات، إلث ض من ثم مني، إلن الهجاج ونحرك وتنقل - ٣ 

تنقلانوكأنها مجنفبهلة، محددة أوقات في متن، إلئ نم المزدلفة، إلن عرفات 
•الله سل في مجاهدة جيوش 

إنت فقال رجل قام محرم، بدون المرأة سمر عن نهن لما ه الني زمن دفي - ٤ 
معلحج رراذب فقال.ت • كدا غزوة في اكتب b_ حاجة، حرجت امرأتي 

•جهاد إلن جهاد من فنقله • اهرأتكءارص 
®علهنت فقال ، اء للتبة بالتجهادآ والعمرة الحج الله رسول وسمن — ٥ 

والخرهءل؛،.اخج فيه: تال لا جهاد 

تغعليةعن الله رسول نهن ، محرما فمات دابته وقمته الدي والرجل — ٦ 
ماوا(الْ،.المامات يوم j؛m؛4 )رإله وقال: ودفه، ذكمنه محي رأسه 

لم.وماليخارى رراْ )٢( . .٤ ٠ —  ٣٨ت الأيات الحج، سورة )١( 
10)\/وأحمد ، ٢( ٩ • ١ ) س ابن روا، ( ٤ ) م. (  ٤١٣ ١ ) وسالم ، ٣( • • الخارى روا، )٣( 

(.١٢)،"•لم وم. موصع غير وني (، ١٢٦٦، ١٢٦٥)البخاري روا، ( ٥ )



ءدءءيْمنسق فمايا 

عاداتهامن نفسها تنقل كيف الأمة، وتعلم المؤمن تعلم جهادية مدرسة الحج إن 
.الجاهدين بركب وتلحق كله ذلك من تنخفر أن إلن ، ترفها ومن ، المألوفة 

منوحلوصها وسلامتها العقيدة صفاء المؤمنين يعلم كله ذلك نوق والحج 
الشرك:

الحنيفينالملة إلئ دعا البيت بئ الذي - واللام الصلاة عاليه - نابراهيم )١( 
لإبراميميوانا وإذ ؤ وأهاله. الشرك من والبراءة لله، التوحيد إخلاص علن القائمة 

.، ب<ل١ الجرد واركع وال٠اتم^ن ؛_ u،uبٍم وطهر نما بي تشرك لأ أن اتت مكان 
أنيجوز لا الذي الواحبا العقدي الأصل إلن لم مكل رُبمر مدرسة فالحج 

,الشرك من والبراءة التوحيد وهو فيه، يفرحل 

كره،أو ان الإنأحب فيما نمالئ لله الهناعت التوحيد، هذا مجن وينبثق ( ٢ ) 
:يرمحوالم أو الأحرون عنه رصي وسواء 

مكةفي أنزلهم وند ، هاجر وأمه إسماعيل الرصح ولده يترك إبراهيم هذا — أ 
•تعالن الله لأمر ؤيذهب زاد، ولا ، ماء بلا يتركهم اليت، بناء وتل عمارتها قل 

المرأةولكنها إليها. يلتفت لا وهو ؟ هنا ها تتركنا كتف له: وتقول هاجر به وتلحق 
الإذن فاك: نعم. أن إليها فأثار بهذا؟ أمرك آلك فقالت: الّ. عرفت المزمنة 

الله.يضيعنا 

سعيهابعد ، الرضحأ'أ، أقدام نحت، زمزم منام تفجرت ل الله، يضيعهم ولم 
•وشريعة سنة لتكون والمروة الصفا جلى ؛؛ن 

أشدبه الوالد نفس تتعلق بحيث وصار أبيه مجع عي الماعيل إّولما — ب 
تردد،دون الوالد تجاب اسفولده، يذبح أن عفليم: بأمر الله أمره التعلق، 

.^٠^٣، الصابرين من الله ساء إن منجدتي ئومر ما افعل أين يا ؤ... وفال؛ الولد واستجاب 
كانتالله رحمة ولكن الكار، الامتثال ووع للجبين' وتله لربهما لما وأّ

.٢٦ت الأية الحج، سورة ( ١ ) 
(.٣٣٦٤)البخاري رواه صحيح حديث ( ٢ ) 

. ١٠٢الأة: الصافات، صورة )٣( 



لْمءيتسمبمة قضايا 

٠سنة الاصحية نمارت عظيم، بذبح الله فداه حيث واسعة، 

لكنوند خاصة، الحج في أحدثو0 وما ، الحاهلية عادات من انسلاخ والحج ج— 
لمولكنه وعثيرته، ونومه أهله أنهم ْع المشركن، مخالمة يحب الله رمول 

جاهلية!قوميات مجن الأيام هده في يعضنا يه تلوث مما متلوثآ يكن 
٠للمشرض مخالفة الحج، اسهر في فاحرم. - ١ 
يقفونلكنوا الدين لقريش مخالفة عرفات، في الناس مع ووقف - ٢ 

•عرفات في الحل إلن منه يخرجرن فلا الحرم أهل أنهم يزعمون 
للمشركن.خلافا الغروب، يعد عرفات من ٣—وأفامحى 

هوما ذلك بعد يأتي ثم الشرك، عن والبعد التوحيد الدين، هذا في الأصل )٣( 
فاهتمواالأمر'• المشركون عكس ولقد الحرام، المجد كعماره الخير؛ أعمال من 

تعالن.بالله الشرك ْع والمائة، الحرام المجد يعمارة 
الأخروادوم باش ض كمن الحرام انمجد وعماره الحاج سقايذ اجنم ؤ ; تعالئ فال 

•الظالميننرأ١، الموم نهدي لا والله الله عند يسترون لا الله مجيل في وجاهد 
ه٠ ه 

•١ ٩ ت الأية ، التوبة محررة ( ١ ت 





حنتتتك؛؛؛؛■يق ردعي منصيق ،لخايا 

إلئو»سين ، ونمارئ ، طحدين - العرب المرمئين من إلا ، عامة بوحدة 

الإسلام-;

بصددولت الإنحلسز، إنثائها وراء ولكن العرية، الدول جامعت فجاءت — ١ 
ادام:أشر ولكن ذلك، عن الأدلة تفصل 

أوالخامعةالخلافة عن بديلا تكون قومية عربية لخامعة يهيئون وهم الإنجليز أن — أ 
العربالزعماء بعض وعدوا وقد اللائي. المرن هدا أوائل في وذلك الإسلامية، 

نيلهم نوص وطن بإنشاء آهدانهم تحقيق علن اليهود مع اتفقوا ند كانوا • بدلك 
فلّطان.

وهويهيئيقول ، — أحدآيجهله أظن ولا - الإنجليزي — رلورانس، يقول - ب 
فيأفكر الطريق طول )وأحيت I الإسلامية الخامعة عن بديلة عربية لقومية 

الدينيةالزءة علن يوم ذات القومية نتغلب هل ; وأساءل الخج، وفي • • • موريا 
العلياالمثل تحل هل وبميننأوصح; ؟ الديني الاعتقاد الوطني الاعتقاد يغلب هل و؟ 

الأعلئممثلها الديني الأعلن مثلها موريا وتتبدل والإلهام، الوحي مكان البامية 
اللرض(لاأ.محلول خاؤلري يجول هذامالكن . . . الوطي؟ 

جاءتؤإثما تتحقق، لم — العربية الأمة وحدة ولكن — العربية الخامحة نامت — ٢ 
أبرزها;محن للوحدة، محاولات 

الأجلنصيرة وحدة ولكنت وسوريا ممر وحدة؛؛ن من الناصرية به قامت ما — أ 
•عامثن من أنل في فشلت حيث 

أزمةذلك« آثار محن ولكن • ففثالت ، أخيرآ_ — بالقوة البعث حزب وتليقها — ب 
الخليج•وحرب 

فىاللكلآمنقول: فإنما الإّلامية، الأمة وحدة معالم من الحج لكن ؤإذا ثاص 
الهجحلال ومجن الشرعية، أصولها إلن الأمور إرجاع من الوحدة،لابد علن 

ت؛رزهْتجازك؛هرتان؛الإسلامي، 

الأنجاس)نا(انظر: اكررةالري؛ن)؛ا(. اننلر: 





و3ءءيقمنيمة قخايا 

الثاسعةالبعيدة البلاد تاللثs علي؛ سيطرتهم يحكموا أن هؤلاء استْلاع وكيف 
أولغاتها؟ أعراقها فى العتعددة 

كلنمار ، الأقاليم وقواد أمراء من ، الأمناء الرحال حملها التي انممدة إلها 
ذات— القوية الحاسة إنها ثم ، الخلافة دار فى العائل للخليفة ثموذحآ منهم واحد 
ابنلعمر الحديثة الوسائل هذه نحققت ولو • هؤلاء بها يحاب التي ~ الشرعي الميزان 
يعدالنتاج سكون كيف — نمالئ الله رحمهما الرشيد— لهارون أو العزيز عبد 

استخدامها؟

انبثقتصافية عقيدة علن قامت وحدة إنها هتا؛ أنوله أن أردت الذي الشيء إن 
.الأجرة والدار الله وجه باعمالهم يريدون أمتاء رحال طبقها كاملة شريعة منها 

يقضئما سرعان مصالح وحدة إلا نكرن فلن ، هدا غير علن تبنن وحدة وأي 
المصالح.تدلت إذا عليها 

تمرق.ولا تحمع الضدة أن الكبار: الهضايا من الثانية: 
منهاجعلئ وذلك تعالئ الله إلئ الدعوة في أساسا وجعلها العقيدة فتتاصيل 

—الأنبياء منهاج وهو النموص، وجوبه علن لئن واجب انه كما الصالح، اللف 
الكلمة.حبمع ومحاتل أعفلم من أيضا فانه واللام الصلاة علهم 

أسبابنحد فلن ، — صافية صحيحة عقيا.ة بيتهم وحدت ما إذا — والا.ءوون 
الصلبة.العقيدة صخرة أمام محنتتكر الأسباب تلك لأن سبيل؛ من إليهم التفرق 

أولا؛العقيدة علن تركزوا لا ت مثل مقولة أحيانا— — أمحمع حن يحزنني ولكم 
حزنفي يزيد وتما الإسلام. إلئ العامة الدعوة علئ انصروا بل الفرقة، تب لأنها 

الله.إلئ دعاة ومن فضلاء أناس ص الكلام هدا مثل يسمع قد أنه ، الإنسان 
إالعقيدة؟ علئ تقم لم إذا الدعرة، ستقوم أساس أي علئ ٠ نقول ونحن 
الخماثق:من عددا ماك إن الله؟ إلئ يدعوالداعية شيء ولأي 

علنإلا يكن لم وبعده، ه الله رسول عهد في الملمن اجت٠اع أن ا؛ أوله
له)١ وهم؛وا ولا جميعا الله بعل واعتصموا ؤ ; تعالئ قال عقيدة، 

. ١٠٣الآيأ: :ا(ّورةآلءصان،







لْءءيْمسة فْايا ^^قآآ؛سء^ءءءء^^ءعء^ءءءء^ء!ء 

.عمر يا الله رحماك - مفرءلا' ولا مضح 
اف_سزقدالكمذاكالأد؟ر"ءاواكخمسبمموص 

يسقبالأس ندمت *ا لدرك محامة جتام ؛ركب' أو بمع غس 
قضلم أكما»ها في يوالق ا بمدعغادرت لم امورأ صذ 
.- عنه الله رصي - ومات فطمن ، هذه حجته من عمر ورجع 

لنافار ، يعدم من و-حالفاؤ0 ه الله رسول أصحاب هؤلاء I فاتل يقول ند — ٣ 
بهم؟نلحق أو ثاوهم نبلغ أن 

يعمرحين الإيمان ولكنه ملائكة، كانوا وما بثرأ كانوا لمد لكم أنول ولن 
القالوب.

شو0ممن حلفاتها أحد ؤإلن ، العباسية الدولة إلئ وأملكم ، نين الوصأطوى 
كانوكيف كان؟ فكيف تاريخه. والروايات والجون الخلاعة وأهل ، المصرون 

حاجا؟إليها ندم وقل المكرمة مكة في — زمنه علماء 

أميرحج قال: الربيع بن القفل حدتا نال: اكمحوي الحرمي عمر أبر روئ 
أرسلتلو أ الموسن أمير يا ت فقلت مرعا فخرجت فأتاني، الرشيد هارون 

أسأله.رجلا لي نانفلر شيء نفسي حك؛ي ند إ ويحك ٠ فقال • لأتتتك إلي 
—الباب لقرعت فأتيناه، ، إله بنا امأض ت فقال عيينة، بن سفيان هنا ها فقلت،! 

سفيان-.باب يقرعان ووزيرْ الومنتن أمتر 

هذا؟من فقال: 

٠الومحنين أمير أجب ٠ فقلت 

لأتيتك.إلي لوأرملت ، ياأمير١^٣^٠ آ مسرعافقال فخرج 
دين؟عليك له: فال نم ّاعة، فحدثه الله، رحمك له حشاك لما خد له: فقال 

■سيثا صاحبلث، عني أهمثن ما ٠ قال خرجنا فلما ٠ دينه اتصؤ، • فقال نعم، • قال 
معله جرئ ما مثل ]فذكر الرزاق. عبد هتا ها فقلت: . أسألهرجلا لي اتغلر 

ابزعينهء•



9هءهيغ'منيجيت هغايإ سسي■ 

٠عياصن بن الفضيل هتا ها ت فقلت 

إليه.بنا امص ت نال 

.يرددها القرآن من يتلوآية يملي، هونائم فإذا فاتتناْ 
^،.اثرع١٧نال: 

هذا؟من فقال: 

.أميرأجب • فقلت 

المؤْنين؟ولامير لي ما فقال: 
طاعة؟عليك أما فقلت: 

زاويةإلئ التجأ ثم السراج فأطفأ الغرنة إلئ ارتقن ثم الباب، ففتح فنزل، قال: 
الرشيدهارون كف فسبقت بأيدينا. عليه نحول فجعلنا ، فيحلناالبيت. زوايا من 

إليه•نلي 
وحل.عز الله عذاب من غدآ نحت إن ألينها محا كف محن لها يا المقيل؛ فقال 

نقي.قلب من بكلام الليلة ليكلمنه : نفي في فقلت الربح: ين الفضل قال 
الله.رحملث، له حثناك لما حد الرشيد: هارون له فقال 

بنسالم دعا الخلافة ولي لما العزيز عبد بن عم إن ت عتاض بن الفضيل له فقال 
ابتليتقد إز • لهم فقال حيوه، بن ورجاء القرفلي، كعب بن ومحمد الله، عبد 
مم٠ نعمة وأصحابك أنت عددتها وقد ، بلاء الخلاقة فعد عر، فأشيروا البلاء يهدا 
•عمر به أجابوا ما ذكر 

الدنيا،عن فهم الله عذاب من النجاة أردت إن : الله عبد بن مالم له نال 
الموت.منها إفطارك وليكن 

الم.لمانكبير فليكن الله عذاب مجن النجاة أردت إن كعب: بن محمد له وقال 
وأكرمأباك، فوفر ولدآ، عندك وأصغرهم أحا، عندك وأوسطهم ، أياعندك 

ولدك.علن وتحنن أحاك، 

لمانللمفأحب الله، عذاب من غدآ التجاة أردت إن حيوة؛ بن رجاء له وقال 



!——؛؛S"؛**-، منسم هغايا ^^ققيآصءعءءءء^ء!!!ء^ءءعع^ء^ 

شئت.إذا ت ثم اك، لنفتكره ما لهم واكره ، لفك نحب ما 
تزليوما الخوف أشد عليك أحاف إني ت عرون يا لك أنول ؤإني الفضل؛ تال 

هذا؟بمثل عليك يثير مجن الله رحمك معك فهل الأقدام، فيه 
تقتلهت فقال . ١^٠^١ يامجير ارفق ت له فقلت شديدأ، بكاء الروثد هارون مكن 

.أنا به وأرفق وأصحابك أنت 

.الله رحمك زدني • هارون له قال ثم 
فكتبإليه، شكئ العزيز عبد بن لعمر عاملا أن بلغتي الومتيين، أمير يا ت فقال 

أنؤإياك ، للأبد حلود هع النار في النار أهل مهر ملول أذكرك أحي يا ت عمر إليه 
كتابالعامل قرأ فلما . الرجاء وانقهلاع العهد آحر فيكون الله عند من بك ينصرف 

قليحلعت نال: ؟ أندمك ما ال: فانعمر. علن قدم حتن الجلاد ء؛لوئ عمر، 
الله.ألقن حتئ ولأيه إلن أعود لا بكتابك، 

.الله رحمك زدني • قال ثم • شديدأ بكاء هارون فبكن • قال 
يافقال؛ ه الني إلن جاء الصعلفن. عم العباس إن الؤمنين، أمتر يا ت فقال 

فإنالمٍامة يوم وندامة حرة الإ،ارة ءإن له: نقال إمارة؟ علن أمرني أ الله رسول 
شديدأ.بكاء هارون فبكن • ، فادل،اأ١ امرأ تكون ألا استْنمت 

الله.رحمالن، زدني • فقال 
يومالخالق هدا عن وجل عز الله يالك الذي أنت، الوجه، حن يا •' له فقال 

وتميتصح أن ؤإياك نافعل، النار س الوجه هدا تقي أن اصتهلعت، فإن القيامة، 
ضحلم غاشا لهم أصح »_ ^قال: البي فإن رءيتلث،، س لأحد غش قللث، وفي 

ا-بمة«لآ/راثحت 

ثعتوند إصناد بغير لكن الوتف هذا مساق صمن ( ١٠٧)a/ الخلية في نعيم أبو ذكره الحديث هذا ( ١ ) 
(١ ٦ ٢ )U/ رالشاتن (، ٧١٤٨)البخاري رواه ما ت ذلك من ، حديث ما غير فير الإمارة من التحذير 

مءايكت ولغتله ، عنه الله رصي محريرة أبي حديث محن ( ٤٧٦)وأحمد (، ٢٢٦-٢٢٥/٨و)
.امماءنمات| ربمنمت، ارمحا لعم امامة، يوم تياهة رمتكون الإهارا، عفي؛ متحرصون 

ىلهمسحديثصا؛ن^^و)ه/ه\(، 
.عنه اوله رصي سار 



^٢٥٠٠منيست فغايا يعي 

دين؟عالتاكه ; له وتال الرشد. هارون فكن 

روالويل سالي، إن لي فالويل • بعد علته يحابي لم لربي دين نعم، مال؛ 
•حجتي ألهم لم إن لي والويل ناض، إن 

العباد؟دين من أعنى إثما I قال 
ذوالنوةالرواق هو الئغ إن ؤ وجل! عز الله نال بهذا، يأمرني لم ربي إن نال'• 

عبادتك.علن وتقوبها عيالك فانفقهاعلن دينارخذها، الق هذْ له; فقال 

هذا؟بمثل تكافنض وأنت المجاة، >يق علن أدلك ؟U ا الاه بحان فقال: 
.عنده من فخرجنا ، يكلمنا فلم صمت مم ، ووفقلثs الله سلمك 

دللتتيإذا : الرشيد هارون قال اياب. إلن صرنا فلما الريح؛ ين الممل نال 
المسالمان.صيد هذا ، هذامثل علن فدلي رجل علن 

ضيقمن فيه نحن ما ترئ ند ! هذايا فشالت ائه نمن امرأة عليه فدحك 
لهمكان نوم كمثل ومثالكم مثالي لها: فقال به. نفرحتا المال، هذا فلونبلت الخال، 

لحمه.فأكلوا نحروه كبر فلما كبه، من ياكلون بعير 

علمفلما المال، يقبل أن ن فعندخل I نال الكلام، هذا هارون ّمع فلما 
إلننجلى هارون فجاء الغرفة، باب علن طح الغي نجلى خرج الفضل، 

فقالت؛سوداء حاؤية خرجت إذ كذلك، نحن فبينا يجيبه. ولا يكلمه فجعل جنبه، 
فانصرفنال^.. اللهرحمك فانصرف ، ^ ١١منذ الشح آذيت قد هذا يا 

إلنوهوكتب ويغزوعاما، يحج كان هوالذي يبكي، الذي الرشيع• هارون 
احتقارألهخءل١به ظهر علن أجربته أحد في الروم)نقفور( ملك 

مالا تراه ما الخواب الروم تا كلنقمور إلئ الرشيد هارون المرمتقن أمير ®من 
الخال.فى عظيما جيشا إليه وسير • تسمعه، 

. ٥٨الأيةI الدارياتk )١(مررة 
١uش،لأينالخوزى)سممu٧ْا١٠٣/٢ضإنىمفالأ_



MMHIمنيجبع فغايا 

,، ١ الكافرين على أعزة الومغين على ١^^ ؤ ■ الله وصفهم كما كانوا وهكذا 
أبيبن عطاء قامر ، الناس حوله حلى ، مروان بن الملك، عبد حج ولما — ٤ 

أبايا ؛ له وتال ، يديه ؛؛ن ال وقُالسرير علمن معه ه وأحل، الألك، عبد إليه فقام رباح 
نتعاهدْورمحرله الله حرم في الله اتق ا الموتن أمير يا نال حاجتلن،؟ محمد 

المجلس،هدا جلس!، بهم فانك والأنصار، المهاجرين أولاد في الله واتق ؛العمارة، 
وحدلث،^، Lsاللم؛ن أمحور وتفقد المساإمين، حمن فإنهم الثغور أهل في الله واتق 

•بابك عنهم تغلق دلا عنهم تغفل ولا بابك علن نيمن الله واتق عنهم، المؤول 
إنمامحمد أبا يا له; فقال الملك عبد عاليه فقيض عتناء نهص ثم أفعل، • له فقال 

حاجتك،؟فما قضيناها وتد غيرلث، حواج مألتنا 
وأ؛يلث،هدا ت اللك، عبد نقال حرج نم حاجة. مخلوق إلئ لي ما فقال! 

الودي.وأ؛يلن، هدا الشرف،، 

الهللحي،عمران بن محمد قاصيها كان المدينة المصور أبوجعفر لدم ولما — ٥ 
هد،ا؛كابه يقول المدني، بكر أبي بن عمر القاصي، كانس، وكان 

أنالقاصي فأمرني ، ذكروْ شيء في المؤمنين أمحير علئ الحمالون راقامتعدئ 
يعرففانه هدا س تعفيتي I فقلت، ؤإنمافهم بالحضورمعهم المصور إلئ كتابا أكتب، 

فمميت،، غيرلت، به عضي لا والله I وتال حتمته، نم فكتبت، اكتب، فقال؛ حعلمي، 
أبيالخليفة علن فيحل؛الكتاب، عليك، لا نقال؛ إليه، أعتذر وجعلت الربيع إلن 

والأشرافالمدينة أهل وجو0 حضر وقد _ للماس فقال الربيع حرج ثم • جعفر 
إلئدعيت قد إني لكم ويقول الملام، عليكم يقرأ المؤمنين أمير إن I — وغيرهم 

باللام.أوبدأني حرجت، إذا إئ قام أ أحد أعلمى فلا الحكم، مجلس 
قامغما الماص، علن فلم ، ورداء إزار في وهو حلفه وأنا والربح وخرج ت قال 

ثموعمر، بكر وأبي وعلي الله. رسول علن فلم بالقبر بدأ حتن مفن ثم ، أحد 
هيبةقلبه فيدحل عمران ابن يراني أن أخشن ربح يا ويحك • فقال الربح إلن ألمقت 

أبدأ.ولاية لي ولي لا ذلك، فمل إن وبالله ه، مجلعن فيتحول 

٥٤الأية: ئدة، 111سورة ;١( 



حتمتك؛؛■؛ودمرين ضيحية ثغايا 

ودعابه امحأ ثم عاتقه.، عن رداءْ أطلق مكآ، وكان ِ عمران ابن رأه  LJiiغال: 
•عليه لهم فقضى القوم عليه ادعن ثم ، ١^٠-؛'!، بأمير دعن نم ربالخمالن بالخموم 

عندهمن وحرج ام قفاذا اذما ■' للريع ال نi الدار ودخل النمور خرج فلما 
أمورمن مغ أن بعد إلا بك دعئ ما والله أ الومنن أمير يا فقال؛ فادعه. الخصوم 

دينكعن الله حزاك ت ونال لام، الفرد سلم دخل فلما ، عام فد حمِعآ. الماص 
!!دينار!آلاف بعثرة له وأمر الحزاء. أحن خليفتك وعن نبيك وعن 

ءوه ص 







■؛؛؛OJjcaj lMصمسة قغايإ ^^؛!ءء^^ءءء^؛ٍ؛؛س؛أ؛ءع؛ءءس^سٍأء 

،١ رادد(ل معدكة من يئوس 

والحقوالكفر، الإسلام يئن الاعفلم القرنان يوم الخالدة، الله أيام من يوم هو 

أفضلهم نجه ارك نمن واعتبروا الملائكة، من الاعلمن الملأ به احتفل يوم 
الملائكة.

مهمقال حتن الصحابة من مارك من فيه مميز مشهودأ يوما كان الأرض وفي 
غمرتفمد قمحم ما اعملوا فقال; در أهل على الك كل يريكا »وما : ه الله رسول 

لكم«رأ،.
—الحاض العمر في أمتنا عته اعتاقت العظيم، تاريخنا مجن لحفنات إنها 

وبطولهالعفنة، الميلان بطولة ها رأسعش ، مزيفة ببطولات - محياللأسف 
.البهلولان من شابهها وما الكرة انتصارات 

والغازي;السيرة طارّة علمئ أولادهم يربون المالح لف الكان ولقد 
المغازييعلمنا أبي )كان نال; وناص أبي بن معد بن محمد بن إسماعيل فعن 

ذكرها(.تضيعوا فلا أبائكم مرق إنها بني يا ت ويقول والريا 
مغانينعلم )كنا : - عنهم الله رصي - علي بن الحستن بن العابدين زين ونال 

القرآن(.من السور نعلم كما ه الله رسول 
ولكنهاالعجالة، هده ني أحداثها يذكر نحيهل ولن بدر؛ غزوة مع اليوم وقفاتنا 

والدروس.الشاهد بعض مع وقفات 

عنيقاتل من بتن كبير فرق هاك اكرشن: لحود شيمن ح-اكن محن ماؤنة : أولا 
حيتالله مبتل في بالشهادة الفلفر علئ ؤيحرص الأخر، والثوم الله يرجو عقيدة، 
•الناس ورئاء بملرآ يقاتل من وبتن — أمنية إلن ءنلْ تحولت 

بالحقيم؛ك )والذي ت القائد مخاطبا الحتود أحد يقول بدر في السالمين جيش ففي 

(٢٤٩٤^)رواْاوخارى)ممه-أ(، )٢( ا.اسةها/ا،/أاأاه. ا



حقؤهسادعويق منيمة عْايا —

.لليه( حتى دوله س ممك -بالينا الصاد برك إلى بما ومرت ل، 

خصاهفمحهنتع الحر سا بما امصرضت لو يالخق، بمهك الذي )فو ت يقول آخر ومدا 
ا.غدأ(ر١ ءا٠رنا بما ثلمي أن نكره وما واحد، رجل •يا تخلف ما معك 

خرجتمإنما إنكم نرش؛ إل سمان أبو أرسل القافلة نجت لما ابل؛ المقوفي 
أبوجهل؛المائي فقال ، فارجعوا الله نحاها فقد وأموالكم ورحالكم عيركم لتمنعوا 

فتنحرثلاثآ فقيم - العرب مواسم من موسما وكان يدرأ- نرد حتن نرجع لا )والله 
بمسيرناالعرب وتمع ، القيان عليتا وتعزف الحمر، قي ونالطعام ونطعم الحزر 

يمضهم.رجع حتى يتهم الخلاف دب ولمد ، بعدها( يهابرسا يزالون فلا ، وجمعنا

اررأيت،ت استكشافية جولة في لممن المإلئ نغلر لما الحمحي وهب بن عمتر وقال 
معهمليس قوم النافر، الموت تحملر يثرب نواصح المنايا، تحمل البلايا قريش معشر يا 

رجلايقتل حتن منهم رجل يقتل أن أرئ ما والله ، سيوفهم إلا صعة ولا ملجأ 
.رأ|كم(لآ، فروا ذلك. بعد العيش خير فما أعدائهم منكم أصابوا فإذا منكم، 
بضوالنهللمات والأهداف والمعنوتن ت الفرشن ب؛ن ، ان ننث. . ان. تث

الجانين؛

وكانالمعركة، قل الأنتصارات تعلن العربية القومية كائن م ١  ٩٦٧هزيمة ميل 
ولكنمعنوياتهم، لرفع تصدح وهي لكثوم أم أغاني علن يتربون الجهات في الجود 

غزوةقبيل وقومه جهل بأبي هؤلاء أسبه ما ألا ، الهمراء الليالي في القيامحل كبار 
بدر•

اللهرسول استنار بيتها-لما بدر-قبل غزوة في زمانتار ني المورم وامكت ثاث؛ 
الاس«.أيها علي ررأشيروا قاتلا: .أصحابه 

فقال:الأسود بن المقداد تام ثم فأحسن، عمر وتكالم ، فأحسن بكر أبو تكلم 
هاصاإئا اتلا نموربك أنت اذهب فؤ لوّن بنوإمرائيل الت، هكما لك نقول رءلأ 

وبينيديلث،وعنسماللث، يمينك عن نقاتل معك امفسونبمحن : ولكن قاعدون^؛^٣، 

.( ٢٥٨، ٢٢•وأسد)-آ/هاأ، (، ١٧٧٩لم)م)ا(رواْ 
.٢٣الأب: )م(سورْ-الأممة، ميما(. وما  ٦٢منام)٢ لأبن المرة الٍرة )أ(انظر: 



بع^ ٢٥٠منسق قضايا 

•ومر وجهه أمرق الني. فرأيت قال؛ ، وخلفك* 
إمرايلكي يكونوا للم لأم' امتوعدم وصر جهاد أسلافنا! موقف هدا 

.، ١ ل ب< فقاتلاإئاناناقاعدون وربك أنت فاذهب ؤ ت قولنهم قالوا حقن 
اليهودمن والخنازير المردة أحفاد الأيام. هذه م المورة امكست كف وتاعرا 
الاستسلام.ثروط ؤيفرصون , الأنوف ثامخي ويقفون ، يستاسدون 

ويمدونعدوهم، لقاء عن يجبنون وسعد،وسعيد; ا،لقداد، أحفاد القابل! وفي 
هداحال ولسان كالأغنام. قيادهم له ويسلمون ائاكر. اليهودي للعدو الاستلام يد 

يخرجواحش ئدحنها لن وإئا جئادين فونا فيها إن ؤ : - مواقفه مررأ - يقول المستسلم 

ثاقا:نحاتمربمات:

لكندينار، آلاف يثلأية رجلا عنه وأناب المعركة، يحمر لم I أبولهب ( )١ 
*كمدآ Jثتيجتهافمات صمع لما الحمئ فقدأصامحته عليه. قاصية المعركة نتيجة كانت 

يخرجأيهما اختلفا ، خيثمة وأبوه ت الحارث بن خيثمة بن ّءاد ٥^٠؛ مقابل رفي 
—الأب فقال • يقيم أن لأحدهما بد لا إذا . اء الثمع يبض وأيهما الرسول. مع 

.الثاء مع أتت وأتم بالخروج )آثرني الأبوة؛ حق مستخدما لأبنه الكثير— الشيخ 
فيلأرجوالشهادة ؤإتي • به آثرتك الحنة غير لوكان I وقال سعد، الولد فأين 

تهما.يأن إلا حلا يجدا فلم الخروج، يريد كل بينهما الخلاف وامتد . هداوجهي 
•يوم فاستشهد فخرج - الابن - معد مهم فخرج 
أخبرهوقد معاذ بن عد لالخاهلمية فى صديقآ كان ت حلف بن أمية الطاغوت ( ٢ ) 

أبوبدلك علم ولما مكة. مجن يخرج ألا علئ نعزم • مقتول أته ذكر ه الرسول أن 
لأنك•' قال • لم؟ ■ نال • تبخر له وقال يمجمرة أتاه بدر لغزوه الاستعداد عند جهل 

المعركةمجن بها يفر حتئ نشيعلة بختبة ناقة معه أخذ لكنه معهم فخرج ، ، الثماءأ٤ من 

. ٢٢الأية: _، Uilصورة )٢( .  ٢٣الأيأ: الأممة، سورة )١( 
وسرأءلأمالملأ،)ا/ا-ا-مآ(.(، ١٤•لأينءجر)أ/ الإماة )'ا(انغر:



^^؛عءءء؛ءءحلآؤآآبملْءءيء منيجيق يا فظ عيعع 

منرحل قتله بدر، معركة ني لتل ؤإثما النجسة ناقته تنجه ولم وقعة، أول في 
الآنصارسنيطزن•

صغيرأكان وقاص، أبي بن معد أحو وناص، أبي بن عمير ذلك؛ مقابل وم 
يتوارئوكان . فاحازم الله. رسول رحمه حنتن يثكي فاحد • ه الله رمول فرده 
أنأحاف إني نال؛ أحي؟ يا مالك له فقلت ت محي يقول ، الرمول. يرا0 لا حتئ 

يرزقنيأن الد لعل الخروج أحب وأنا ؤيردني تمغرني فيه الله رسول يراني 
.النهاية 

أرادوائا ، قريش قادة وبعض حهل أيا أن اكروة: هده م ها أعجب ومن رابنا: 
مناللهم I وقالوا بأستارها وتعلقوا ، الكعبة إلئ ذهبوا بدر ني السلمن لقتال السير 

•، والعداوةل١ الحقد ت والإحة ، الغداهء فأحنه يعرف لا مما وأتانا ، للرحم أقطعنا كان 
•للأرحام وصلة وقفل، حير اعل أنهم يزعمون قريش ومحلواغيت جهل فابو 

يعرف؟لا تما أتوا الأرحام. قاطعوا فهم وصحبه ه محمد أما 
جاءكمفقد يسحوا تإن ؤ ; نمالئ قوله وأصحابه جهل أبي في نزل وقد 

إنيؤ قومه؛ مخاطا — اللام عليه — مومئ عن قال ح؛ن فرعون، منطق وهدا 
سدأثيلدتجأزأدمحضمحضيم>اد

والدعوةبه والتمسك الإسلام عن يقولرن حين الزمن هذا طواغيت متملق وهدا 
أأ أ للخس؟ وإ'ارة وتطرف إرهاب ذلك ان إليه 

،بعير علن يعتقبون لبابة رأبو وعلي الله.ؤ رمول كان القدوة: القائد خامسا؛ 
الأجرعن ياغض  ٧١ولا م باقوى ا ألتمررما ; فقال . عنك ممني نحن : له فقالا 

((ل؛،.محكما 

بمليثجرة تحت قاتمآ بقي المائل ولكن المسلمون، نام المعركة، ليلة في و٠ 
.١٩الأة: )آ(سررةالآمال، الحاكموالطري. دوام )١( 
.٢٦الأة: غاير،سورة )٣( 
٠ءه الله رصي معود اين حديت من ( ٤٢٢)ا/ااة، أحمد الإمام رواه حن إستاده )٤( 







■■■_■صدسة تغايإ 

المسالمانب؛ن الكامل التميز لتتم رمضان ثهر صيام فرض الفاية، السة وم 
هذاوفي • حاصة المسامين عند الصيام مهر رمضان شهر أصح حيث . واليهود 

الأم.بقية عن متئلة متميزة أمت تكون أن الأمة لهدم أراد الله أن علن دلالة 
تحويلوهو; ألا الاتحاه، هدا فى آحر حادث — -أيما بدر غزوة قل حدث وقد 

التحويل،هدا علئ اليهود واعترصن بمكة، الحرام البنت ألن القدّس بيت من القبلة 
انمشرفى'ش م ^١ لكرا التي فبنتهم عن ولأمم ما الناس س اثه١ء نموو ؤ تعالن: نال 

إلمراطٍنتنيرهلا،.من يهدي والمرب 
أهلمخالفة يحب كان وهوأنه به، أمر الذي الله.ؤ رسول منهاج وهذا 

.صريحار٢، أمرآ بذلك وأمر والمثرين الكتاب 
اللهأكرمها وقد الكتاب أهل اب ركفي أمتا ير نِ الأيام هذه في - فلماذا 
مختلفعلن — ار الكفإلن الركون عن ثمن والله ه. بوميزها بالإمحلأم 
تحذيرأمديدأ.منه وحدر أ٣،، دياناتهم— 

واعتزازهادينها إلئ بعودتها إلا مهابة ولا منعة، ولا قوة ولا لها عزة لا أمتنا إن 

صيءوم للن ابي بن الرحمن عبد محمدبن نه عنهماؤاّنادءصعبف. الله رمحي ماس بن ا -
ضعيف.وهو محهما الله رصي ماص بن الله عبد بن علي بن وداود الحفظ. 

.١(  ١٣سلم)٤ رواء اياسع.. لأصوس قابل إر عشت »ض تال: 1لميهأه عن ولكزثت 
علئعاشوراء نميام هذا وعلن . . ). ت ( ٢٨٩الأتع)ل/ش اسنمالن_ —رحمه ن-حجر 

والحاديالتاسع يمام ان وفرقه معه، التاسع يمام أن ونوته وحده، يمام ان أدناها ت مراتب تلاث 
اعلم(.والله عثر 

. ١٤٢الآيه: )ا(ّررةاوقرة،
يرامما ت ذلك س صحيح. حدث ما غير في الكتاب وأهل الثرين يخالفان الأمر في ورد )٢( 

•نال الله. رسول ان عنهما الله رصي عمر ابن حديث من ( ٢٥٩ومسلم)(، ٥٨٩٣البخاري)
اسىأ.وأوفروا الشوارب أحمرا ادشركءن، •حالمرا 

(،٢٦)•لم مرواه اغوس«. •حاشرا : جؤ الله رسول تال : نال عنه الله رصي هريرة ابي وعن 
وأحد)أ/أآ"آ(.

•حفافهم• ولا نعالهم ى يصلون لا فإنهم الهود احالنرا قال: عنه الله رصي اوس بن شداد وعن 
٠صحيح ُاسنائه (، ٦٥٢داود)أبر رواه 

الثارقنوا٣ دلام'ثواإلالدين ؤ : ذللئ، من الكرم. القرآن من فيآيات )■ا(وذلث، 
[.١١٣]هود:ه ئنصررن لا ئم أوياء من الله دون نن لكم وما 



ٍرثتؤإنكٍير3ءءية ضدسة ةغ1ما ييي^؛■ 

العفلمئ؟الحقيقة هده تعي فهل • به 
القرنانيوم كتابه في تعالئ الله سماها وفد فرئانآ، بدر معركة كانت لقد اكاثٍة1 الوهة 

ال؛دناناض يوم اكرًفان يوم ض؛،^^١ أنزتا وما بالله كنزآم إن . .ؤ.تعالئ: فقال 
وجيم؛عدة س ز؛انأ' كائن ص فرقانا؟ كونها مدلول ...هرا،،فا 

هالله رسول يه حاء بما المتمثل الحق والمامحلل، الحق يثن فرنانا كانت - ١ 
الونت.ذلك في كلها الأرض وجه يعم كان الذي والباطل 

غيروعبادة والكفر الشرك وبثن تعالئ، لله الخالص التوحيد يثن فرقانا كانت — ٢ 
بدرمعركة كانت، وفعلا ّ تعالئ الله دون من يعتدون وبثر وأصنام طواغيت من الله 

ّوالكفار المؤمنين بين عماليا فرقانا 

وعهدوالانتظار، بالمبر والأمر ، الضعف، عهد بين فرنانا أيما وكانت _ ٣ 
رمولانتقال بعد حتن استمر الذي العهد هدا تعالن، الله سيل في والخهاد القوة 

اللههإنىالرفيقالأءلن.

بقوتهاخرجت فقد • والهزيمة النصر عوامل موازين فى فرهانا وكانت - ٤ 
وحرجالله، سجيل عن وصدها ؤإلحائها وتكبرها وحيلالها وحيالها وعددها 

ؤإممانهموبصره به وثقتهم بالله القوي يإيمانهم ولكن المحدودة بقوتهم الملمون 
النتيجةوكانتا ؤ الله كلمة إعلاء سبيل في والاستشهاد للمجهاد ويوحبهم بعقيدتهم 

وللمنافقذنالمدينة، في ولليهود مكة، في مكة لشركي مفاجئة ٠ للجمتع مفاجئة 
•موزرأ نصرأ الملمون انتصر إذ الإسلامي؛ الصف، داخل 

إلمح"■ • • المائية بالموازين النوم الإّلأم معارك يزنون للدين درس وطا 
معركةكانت، فقد ٠ والمعاداة والموالاة ، والثراء الولاء بابج فى فرقانا ٥—وكانت، 

فلمالراية. لاحتلأف، أخاه؛ والأخ ابنه والأب، أباه الرحل فيها فاتل فعلا، عقيدة 
جاهالية.قومية معركة تكن 

ذاتعم أن ونودول لكم أئها الطائمن إحدمح، الله بمدكإ وإذ ؤ : تعالئ يقول الثاكة: الو٠مات 
*^٠^٢، الكازين دامّ وبمْبع الخئ؛كلماته يحي آن الله ويريد محم ئكون الشوكة 

ما.الآة:)أ(سورةالأمال،. ٤١الآة: :ا(مورةالأنفال،



ء؛؛ء؛؛؛،؛ ٠٠٠٠سصبت هغايا ^^!عءءعءءءء^^ء 

أنأراد الق ولكن نمال، ولا فيها شوكة لا الض المر في ايلمون لقدرغب 
وآنوالباطل، الحق ؛خن فاصلة موقعة تكون وأن بارئة، غنيمة لا حامية ملحمة تكون 
•لحقهم الذي والذل والأسر واكل بالهزيمة الكافرين دابر بها الله يقطع 

:الأمرئ عن لمحات الرابمة: الوهة 

بتتهالة أمجه مى، نعبد بن الربح بن العاصي أبو الأمرئ بين مجن ان كص 
،الله رمول بتت تا زينزوج وهر — عنها الله رصي — حديجة أختا — خويلد 

مجنالغداء وطاو_ا العاصي أبو وأمر يدر محركة وقعت، فلما ، البعثة قبل تزوجها 
زواجها،عند خليجه أمه لها أهدتها عندها قلادء النبي نينب؛نت' بعشتح الأسري 

أنرأيتم إن ! للمسالمان فقال ، ثديية رقة لها رق الله.y رسول القلادة رأي فلما 
وردوازوجها سراح فأطلقوا . فافعلوا® لها الذي عليها وتردوا ، أسترها لها تطلقوا 
المدينةإلئ بزينب سعث أن العاص أبي علئ ه الرسول وأخل . ، ١ قلادتهال إليها 

اللهرصي — زوجه علميه الرسول رد ، يحد فيما أبوالحاصر أسلم وعندما ففعل، 
عنهما-.

عنهوبالذي؛ستألر (ما — ء؛هم الله رضي — اصحابه هملى اكوي اتحرض هذا يبمأنل 
ررجامم.عيهم عرض ولكنه اصحابه، 

كانالذي - المشهور قريمر وخهليب مكة ، أثرافأحد الأسري بثن من ان ك٠ 
صاحب- نمى عبد بن عمرو بن، سهيل وهو - اللممئن محاربة هم، كير اثر لحطه 

.يعد فيما الحديبية صلح عقد 

الخء؛لابينر عمر طلب ، عنه الفداء لغ بعد الأسر— من، سراحه إطلاق تقرر ولما 
ثنيتي،اننع أ الله رسول يا فقال; به، يتعلؤ، أمرآ الرسول. ص - عنه الله صي ر- 

أبدأ.موصع قي خهلميثآ عليلئ، يقوم فلا لسانه يدي، سهيل 
ولمدنحدهءرُ'آ،. يقوم«قاما أن نمى )ادعي ; لعمر وقال ه الله رمرل فابئر 

ذكرهو بدر. أصارئ علن الكلام عند ه٦( ٣/٢)السيرة قي إسحاق ابن ت رواه حن إسناده حديث ( ١ ) 
(.٣١٢/٣^شممرفىاJداةوالهاة)

.( ٢  ٢٧٣ ) و ( ٢  ١٧٣ ) صحيحه في البخاري ت رواه الحديبية صلح حديث ( ٢ ) 
(.٣١١^لبدايةرالهايةلأبنممر)م )م(انظر: 



9هسمبفمنسق فغايا 

منوارتداد ه المي موت عمروثم بن مهل إسلام بعد ، الله. رسول صدق 
بالرئة،مكة أهل بعمى هم حتن العفليمة، الفتنة تلك وحلهور العربية الخزيرة في ارتد 
أهلرريا ت وقال حتلييا وقض — مهناعا ميدأ وكان — ذلك عمرو بن مهيل دلك بخ فلما 
شيءأمره من رابنا من والله ، ارتدادأ وأولهم ، إسلاما الاس أحر تكونوا لا ، مكة 

وأهلهامكة ثتات في أثره هدا الحازم لوئفه وكان ، ، كانءر١ من كائنآ عتقه صربنا 
.الردة وقت 

بابالنامي حضر فقد الحق، قول في صريحا — عنه الله رصي هيل سكان وقد 
سفيانعمرووأبو بن سهيل وفيهم ، حلاقته زمن — عته الله رصي — الخيناب بن عمر 

وبلالالردهي نمهيب بدر، لأهل يأذن آذنه فخرج فريش، وشيوخ حربخ بن 
:سميان أبو فقال بهم. أوصن وقد - ويفريهم بمبهم عمر وكان بدر وأهل الحبشي 

ينمهيل فقال إلينا. يلتفت لا جلوس ولحن لهؤلاء ليأذن إنه قهل، كاليوم رأيت ما 
فاعضواغمابا كتم فإن وجوهكم، في الدي أرى قد والله إني القوم أيها ٠ عمرو 

لماوالله أما وأيهلأتم، _فاسرءوا الإسلام إلئ ودءيتم_أى القوم دعي أنفكم، علن 
تقال يم فيه، تتنافسون الذي هدا بابكم من فوتا عاليكم أشد القفل من به ميقوكم 

إليه،ٌبقوكم ما إلن لكم ثيل مولا ترون، مما مبقوكم قد هؤلاء إن أ القوم أيها 
ثوبهنفض ثم الشهادة. يرزقكم أن وحل عز الله عئ فالزموه، الحهاد هدا فانظروا 

.، هنالكر كلهم ماتوا مجاهدآحتئ الشام إلئ أهله بجماعق وحرج بالشام، ولحق 
منكبير وقاني ، - إسلامه قبل - الكفر روومى من عمرورأمى ين مهيل هذا 

أنواحبه أن يرئ حلالها ومن ، واضحة ناصعة، الحقيقة يعلن هو ها قريش، قواد 
تعالن.الله سبيل في بالحهاد الخير من فاته ما يعوض 

زبالةمع عاشوا الذين زماننا في والحداثيين والعلماني؛ن القومين من هو فاين 
بحملعاد ربه إلن منهم الواحد عاد إذا ثم ، شابههاوما الإلحادية والتيارات الأفكار 

.الصافي؟ الإممان وروح والنقاء الصفاء أين الفكرية. لوثاته معه 
٠^٠

(قامتيأءلكدِص١٩٤/٢(:صفياله)١٤٦/٤س)
•١( ٤ ٦ الإصابة)ة/ في حجر ابن هذا نحو ذكر )٢( الدينة. آهل الصديق خطب ما 



^jLi^3ضيجيق وغ1ي1 

،١ اتجييدل اثمام ا،سشال 

^ابل لكم؟ أقول ماذا الحديد، الهجرى انمام نتقل نحن U اص: الإخوة امحها 
لنفي؟أنول 

—سنة وثلاثتن مئة عمروعاش الذي — الري مهنة بن كأرطأة إلا ؤإمحاكم ما 
عبدله فقال ، مروان ين اللك عبد الوليد أيي الشهور، الأموي الخليفة علن ندخل 
الملك:

ولايجيءأغضا، ولا \طوب ولا أشرب، ما والله نال; شعرلئإ؟ من بقي ما 
أقول;إن الحال، هذه مثل علئ إلا الشعر 

الحديدمائلة الأرض كأكل اس ص السوء رأيت 
يهربس ابنآدم لقس عر تاتم سن المحق ئقي وما 

الولدابي ا يدعوش حى ر محتكأنها وأعلم 
وكانالوليد. بابي يكنن كان لأنه مروان؛ ين الملك عبد ارتاع أنشدها فلما 

نفي،عنيت إثما ، أعنلث، لم إني المؤمن؛ن، أمير يا • فقال الوليد. أبا أيضا أر٠لأة 
النية.علي محتكر أيضا وأنا مروان: ين الملك عبد فقال 

-محه الله رصي - معاؤية قبر علن وتف هوالذي ، هذامروان بن الللث، وعيد 
إلئصرت ثم حليفة، سنة وعشرين أميرأ، سنة عشرين عشتح لله الحمد نقال؛ 
عمردر لله وقال: ، حبيب، فراق أو مال، رنية أري. كما إلا والأيام الدهر هل هذا، 

بالدنيا.أعلمه كان ما ، الخهلابL بن 

—عريض وجاه وغنائم، _فتوحات، راغمة وهي الدنيا أتته الخطاب بن وعمر 
الدنيا.غثرته ولا - عنه الله رصي - تغير فما 

المحاتف؟مذه في سعلرنا فماذا أبدآ، يعود لن كامل عام صحاتفح طويتا لقد 
—لأنها دقيقا؛ حابا ثها ليحا،ه، نفإلن منكم واحد كل يوجهه صرح سؤال 

ولاصغيرة يغادر لا كتاب في دقيقا سهليرأ فيها أعمالكم وكتبت سعلرت ئد - والله 
)\ا\ب\ا\ا0\ا\ى



ودعوبةمنيجبث هغايا 

أحصائ.إلا كسرة 

وتمحوهاالإساءة عن فتقلع ات أمأم الإحسان؟ في فتزيد نت أحهل 
بالحنان؟

نصابهاإلن الأمور لتعيد والسيئات؛ الحنان اب حفترا-ح ، مخالهل أنك أم 
والوصايا:الحمحاتق من عدد إلى مالوا تعالئ، ربك مع تعامالك في الصحيح 

عزأيطاعةوالسنون!لا الأعوام تزيده لا هوالذي - فضل والمؤمن - المؤمن إن - ١ 
ار:منص 

فهوالمتقيم، العلريق ولك أ-فاذاسا_فيسا؛ه_فيطائاسسالي، 
المحشرفي العباد رزوص من الشمس تقرب يوم القيامة، يوم الرش بظل موعود 

التيهذه أيامكم كحرارة ليت حرارة وهي فيعرفون، ميل، ندر تكون حنن 
نشأءثاب ظله: إلا ظل لا يوم نس في الل يظلهم الذين العة فن لهبها. تقامرن 

ربها(لا،.عيادة في 

ونداب، الثيحال في وأنت الأن عليك، اف منة أعفلم ما ت الشباب أيها 
عملممن فتكون الصادق، الوعد هذا فلك استقمت، فإن غرة. علن الموت يأحذك 

كبرأ•نلميلاوربح 
وعدإلئ فتعالوا المشيب، علاه حنن عمره في الله ومد الإنان عاش ؤإذا — ب 

حنبإسناد اليهقي روئ • والإبمان الهدظ علن وهو سة ثاب لن ه الرسول 
إلاكالتالإسلام م فئة رجل لايغيب ردالموس، ءالثيب فال؛ اس.، رسول عن 

درجهءرى.يها وذي حمة، شية كل بك 

-مالك بن أنى عن الصبين في ورد فقد الموت؛ ممني عن منهي والمؤمن - ٢ 
بدلا كان فان به، نزل كر المرن أحدكم >الأ؛؛؛♦_ قال; ه التي عن - عنه اك رصي 

•محرألي*لص الوفاة إذاكانت ورقم لي، محرأ اياة أءءس،اكانت اللهم فاعلاقلقل: 

رهم-رةحديث س ؛ ٢٢٢لا>/ اتي والم• ( ٦٦الخاوي)• رواء: )١( 
.١( ٢  ٤٣للازنى)انممذن لت لال)أ(انظر: 
و)ا0لما■(,الخاري)ا'ِاأْ(، )'آ(رواْ 



LiLcaJ  ودموية سستMK■

مرضأو مقر من اكر حال الحال-أي هدْ في الموت تمني عن نهن ؤائا 
الموتتمتن ولأنه له، خير أصابه —ا م ولعل الله. تدر عالن اعتراضي لأنه أصابه؛ 
اكرمن صرأشد إلئ يصير فلعله الموت، بعد يصير  ١٠وهوإلن للاستراحة، تعجيلا 

هئها:فها، المرن بشؤعأوبمبمرزتمي أحوال وعاك به، نزل الذي 
الخهاد،حال في الله سجيل في الشهادة ثاب حضورأمعند الموت تمني ( )١ 
كثيرالخهاد حال في لها وتعرضهم للشهادة الصحابة وموال لحصولها، اغتناما 

ومعروف.

فتةبمالك أردت اؤإذا I حديث له ؤيدل الدين، في الفتنة خوف الموت تمني ( ر٢ 
إواكءٍردونا>ا<.فاتصي 

—أبوالدرداء فال . اثمالحات لعمله تعالئ، الله لقاء إلئ الشوق غلبه من )٣( 
.ربي، إلن اشتياتآ الموت ءاحب ت — عنه الله رضي 

عداكانالآخمر0 م ض' >ؤئلإن للهوي: تعالئ فوله ممفهوم لدلك يستدل وقئ 
.٢٢كنزصادفذ^^إن الموت نميرا الناس درن لمن حالمة الله 

الياسدون من لئه أئكزأولياء زننثم إن نادوا الذين أيها يا فل ؤ ت الأخرئ الأية وفي 
.كنزصادف؛ن^؛٣، إن ١ل٠وت فأموا 

عنال فولهدا يتمنونه. بل الموت، يكرهون لا الله أولياء أن عالن هدا فدل 
إغاانه علمن فدل • ٤آ عبإ؛الظالجنوالله أيديهم يمافدمت أيدا ولابممئونه ؤ هنا اليهود 

ياسربن عمار حديث في ورد ولهدا عليها. القدوم يخاف ذنوب له من المرن يكره 
غيرم لهاثك إلى رالثوق وجهك النفلرإلى لذة ءواسألك دعاته: في نال ه الني أن 

مهأواتأأه،ولايتة *درْ ضراء 

عنهماالله رضي - الخ3لاب بن عمر يعده من الخليفة اثمديق بكر أبو أوصن ولما 

اللهرصي همباس اثن حديث هن ٣(  ٦٨/ ١ ) واحمد (، ٣٢٣٣)الترمذي ت روا• صحيح حديث ا ١ ) 
.٩٤الأية: )T(_؛الغرة، ب. 

.٧ ت الأية الخمعة، صررة )٤( ٠ ٦ ت الأية الخمعة، محررة )٣( 
هد\ف\صس0٦l\م)\/JU٦٦(إJس)i/^>ه(روا0 







^^!!ءء؛ء^^ثآؤؤبم؛ي؛ ٠٠٠٠ضست ةْايا 

الإجازهاسة)ا(

سظله؛ اش الأمار عن زغ أئ 
فيالناس أحوال يثاعد وهر الإنسان ويتأمل . يلد إلن بلد ومن مكان، إلئ مكان 
نفستدوي وما الأرحام م ما وينم النيث وينزل الساعة نم عنده الله إن ُؤ ٠ تمالن قوله دلك 

.خمّهلآ، غإ الك محوت؛ن رش باي نص تدري وما عدا تكب  ١٥١^
إنسانمن رأينا كم . ، برأ٢ نوت أرض ياي نص ندري وما ؤ ت تعالئ نوله والشاهد 

.فيها ميته فكانت ، ءمرْ طول - حاءها ما - أماكن إلن المقادير محاتته 

ب*يلح قض الله أراد ®إذا • مال الّكا. أن الترمذي دسن ند الفي ورد ومد 
•حاجة«لى.بها- غال: أو - فها له جهل ارض 

همدان:أعشئ وقال 

عنقض ار سن*تجنه إلى يى فكل ثيء ض تأّثن لا 
ا-د-قمن اعالل طل يخفه الوت أن ض من وكل 

لاسرإلٍهاءداسآسقإن ه هدرمساعايلدة 

يدرككمنكرنوا ا أت،محؤ ت افر يلم ومن سافر من الجمع، محيلجه الموت وباب 
الجميع.فيه استوي ند أمر فهو يروجرمشئدةهرْ/ في كم و/ً انمون 

لدلكوالامتيداد اكأب وهو ألا ت ومارئوا الناس فه افرق أمر ناك هص 
يومأيديه أحرئ رحالة ليبدأ الدنيا، هده ني النهائية القرة ولتلك الرحيل، 
■وابراء للحاب الله يدي بينا والوقوف والشور، 

؛م.الآة:):آ(سررةمان،)\(\ب^لإ/\/0\أ\د. 
عنه،الله رصي عزة أيي حديث من ( ٤٢٩)X/ وأحمال (، ٢١٤٨)الترمذي ت رواه صحح حديث )٣( 

والحاكم(، ٢١٤٧)الترمذي ت رواه عكاص بن مطر حديث من شامي وله . الصحابة من وهورحل 
(.T٦٧\لح\كم)\/رواْ: )ا/يا-مآ_ا/\"ّآ(رلهشواهدآحرئ. 

.٧٨الأة: )0(سررةاس، 



عتتءدء٠يت منمس جؤهعءء^عءءء^^^ء^تعءءءعوتضاما 

آمهله تأهبت وهل ؟ الطويل السمر ذلك تازكرت هل ، للأسفار تتهيأ من فا 
تناب؟

كلني وتختل انمنٍ-و!ة، من الطويل استنصر هوالذي الحق المؤمن إن 
عقوبةبه تحل أن مخافة هجومها، من حيره فاشتد وتفاجته، تعاصغه الب أن وفت 

والتوبةالتام الهلهر نل ربه فيلض للقاء والتأهب الأستعتاب وبتن بينه ويحال ، الله 
التكاليفداو في يؤذن لم انه كما ؤلهارة، بغير بالدخول له يؤذن فلا النمحؤح، 
ءلهارة.بغير تعالئ لله والعبادة والقيام للصلاة عليه بالدخول 

حاجا— الحرام الله بت إلئ الدخول ومثله الموافاة، وقت نغلير الصلاة أوقات إن 
نيتهؤإخلاص ، وثيابه بدنه ؤلهارة ومن الحرم، بنته استقبال من له بد لا أومعتمرا— 

الله.علن القدوم وكدا تعالن، لله 
فيفرمل ؤإذا ، وهومتأهب الوقت جاءه ت الوقت نبل العبد ناهب فإذا 

يقبللا مضيق الموافاة هجوم إذ التأهب؛ نبل الوقت خروج من علته خنف ' التأهب 
يقالل ، الوقت هجوم عند والتوبة التهلهروالتأهب من العبد فلا.يمطن التوسعة، 

المسافات.التهلهر وب؛ن بيتاك بعدت وقد فات، ما فات ، هيهات ، هيهات ت له 

الشوالأس—اب الإجازة، هذه في وأهدافهم الناس وأحوال أحوالنا تأملوا 
تالأسفار هذه إلئ تدفعهم 
الشرقفي محكان. أي في عنها يبحث الحرام، المتعة هدفه صار من الناس س • 

ولاالس_اوحين. هزلأم جدب في والانحلال اد الفأوكار نتفن وهناك أوالغرب. 
.— العافية الله أل ن— ءلويلة قصة فتلك هناك. يجري عما تل 

الكمربلاد في والتجول ياحة الإلا هدف لهم ليس أناس هؤلاء دون و٠ 
مكان،إلئ محكان س ؤينتقل الأوقات ليقضي — بأمحرته وأحيانا — فيذهب ، والعهر 

وقدمعه الأسرة وترجع ليرجع أويوافعها. بها عر المنكرات س أنولع س يواجه وكم 
والوقؤعالمحارم، علئ والتجرؤ الغيرة، وذهاب الانحلأل في عملية ا درومتلقت 

المتعال.الكبير يغضب فيما 



يقردم منيصق قضايا ٍٍسٍ 

عنبحثوا واعراضهم، دينهم علن •^٠ أناس-محاظون-ونمم هناك و٠ 
وهؤلاء• أرقاتهم وأرجوا امروا فماد، عليها يترتب لا ياحة المن انولع 

آننتمن كنا ولكن وأسرهم. أنمهم علن وحفاظهم غيرتهم علن مشكورون 
تباركريهم يلقوا يوم أعمالهم متنان *ي تكون السياحة هدف مع لهم هدما يحددوا 
•وتحالن 

وعغلمةالدنيا، وحقارة الؤول؛ة، وعظم _ممابةازت، هناك—ثلة و٠ 
(UiiUjلي #محا توله.ت تأملوا والآ-محرة، الدنيا ب؛ن وثارنوا • تعالن الله عند يرمل ما 

ءالفيءللثجرةلمراحوترماأ>ادإمحاأناكراكب 
مايز م أصممه أحدكم يدخل كما إلا الاخرة في الديا «ما وله.: وق
،.٢١٠^؟

الوأن؛ - عنه الله رصي - الخهناب الراشدعمربن الزاهدوالخليفة الإمام وقول 
ماصامه م رأى من بمزلة لكان اللون، جاءه لم رجل، اويها ' إلىآخر٠ا أولها من الديا 
هيء،.يده م يس فإذا امعمظ ثم هره، 

وصراحه،صدق خهلاب< ه نفنخاطب السميرة، محنهم الراحل نظر 
نعيمعن الدنيا آمال من حقير أمل يقعلعه أن والمعرفة العقل يصحح يليثا كيفر • وقال 

الدائمالنعيم هازا ية نمن طلب عن ضلعه أن عن نملا ا يمحل؟! ولا يزول لا 
•ابنه نعتم إلي، الدنيا نعيم كنسبة بقربه والمح به والأنس ومحبته معرفته نعيم إلن 

الأنهارحاليينننها س نجري جثات والمؤمنات انمرمئ؛ن الله وعد ؤ تعالن الله قال 
ب<إ"ا،.هوالموزالغظيم أكرذلك الله من ور٠نوان عدن جئآت في تين' هٍابماومساكن 
حديثاوفي • فيها وما الجالتا محن أكبر — يير له يقال ولا — الله رخوان فيسير 

رالخاكم)ا/ا؛أ(، راحمي (، ٤١٠٩)ماجه وابن ، ( ٢  ٣٧٨)الترمذي ت رواه صحح حدت ( ١ ) 
رصيعماص ابن حديث من شاهد وله . عنه الله رصي معري بن الله عيد حدث من ٣( ١ ٠ / ١ ) 

الخاكمت روا• عنه الله رصي عمر حديمث، من آخر وئامي ، ٣( ٠ ١ / ١ ) احمد ت رواء عنتهممأ الله 
)ا/.،م_ا،م(.

.( ٢٣٠وآحمد)أ/بمآآ، (، ٢٣٢٣والتر٠دي)(، ٢٨٥٨)لم م)آ(رواْ 
.٧٢الآة:)٣(سورةالرة،



يع^٠ ٢٥٠منسق "غايا جإنهءءءءء^!ء!ءء^ء؛ءء؛ءءء؛ءءء 

•ام؟رُلأا وجهه إل ايظر س أيهم أحب ثء؛؛أ الاه اعْلأمم  ١٠الله »فو الروية: 
غيرهم،عن وموانينهم أهدافهم احتلمت الخمائق، هده هؤلاء تامل فلما 

الإجازاتهده ومنها — كلها أوئاتهم تكون أن علن وعزموا ٠ الخد ساعد عن فثمروا 
ورفقت، رحم وصلة ، سنر متعة من ذلك أثناء حرموا وما تعالن، الله رصوان ي ف- 

؟تكون أيهم من الناس• أحوال سْ إلخ، . . الأولاد. عن وترمحيح أنس، 
سحقه.مما عل فنعمل والارة، الونا بين نقارن وأن نمنبر، أن يد لا 
الإجازة:مول سف* ^، ١٥٧٥،^

حدآ.كثير مها واس، الخولخ ءج1ل لأن ا'_الخفاظعلنالأمرة؛ 
•الأولويات ترتيب ~ ٢ 

.الوالدين( )وحاصة الأرحام. صلة فهناك —أ 
تعالئ.الله إلير والدعوة — ب 

•العلم ومحلق ج— 
آوآونحارة، مهارات، من أحرئ، امتفادات الإحازة من والامنفادة د— 
لما.

الإجازةعليه هجمت، إذا الإنسان لأن الإجازة؛ لونت، المدروس "آ-اسْل 
.- ياكنفيد يبدأ آن عن فضلا - هدنه يحدد أن تبل منها كثيرة أونات نقضت 

لتحقيقها،الإجازة من الاستفادة ممكن التي المجالات مجن بآنولع أذكر أن وأحب 
يعضها:لتحقيق أو 

•حلال من هان'ا ؤيكون الكرم. القرآن من أوأجزاء سور لحففل برنامج أولا• 
الكرم.القرآن لتحفيثل أوالراكز اجد المأ_حالقات 

جوائزووضع العاتلة، أفراد جمح فيها يشترك أمرية، ييتية دروس — ب 
١لدللثخ تشجيعية 

غيرهما

ارمما 

كني.الله لصي صهيبا حل-سث، س ( ١٨١ملم)رواء ( ١؛ 



ء^ٍء^ٍ^ءء^ءٍءءءءءء^ء)إخقإ؛بمء!يم دمر ر مصية تْايا 

القرآنمن أوكذا كدا حفظ علئ خلالها من — الإنسان يعزم — فردية جهود ج_ 
الكرم•

نهايةبعد قحة تعبر التي - الإجازة مع يتعارض لا وهذا العلم: طلب ; ثاما 
الإنسان،به يلزم لا اختياري، أمر هتا نقمده الذي العلم طلب لأن الدراسي؛ العام 
—تعالئ الله رحمهم — اللف علماء سياحة كانت ولقد متعة. فيه يجلد فئم ومن 

العلم.طلب 

الوضع، '■فيحدي الإجازة؟ هده في يريد ماذا يحدد أن الملم، لهلااب وأحب 
.والهلريقة وايهج، 

إلئأولها من العلم ظلب ليأخذها - ولومختمرة - كتب نحدد أن ت وأقترح 
كتابإلئ كتاب ومن موضع إلئ موضع من تشله في ذهنه يتشتت ولا . آخرها

•جند ترتيب دون 

قضوسواء تحالئ، الله إلن الدعوة في يبذله جهد للإنسان ي؛كون أن ا: ثالث
تواسع باب هذا أن فليعلم ذلك. في أوبعضها كلها الإجازة 

بما— الله إلث الدعوة واجب — الواجب بهذا يقوم بتجارته، المشغول فالمني _ أ 
فيلمين أوللمللداخل سواء تعالئ، الله إلئ الدعوق سيل في مال مجن ينفقه 

الخارج-
إلكاللدعوة مكان أي في هم أنفيبذلوا أن يحبون وثباب رجال من رأينا وكم 

تالمختلفة الدعوة مجالات في حاصة القمة عليهم صافت لكن الالهتحابي، 
_والشريْلالإسلأمي.الإّلامي. الكتاب هناك ف. 

والتربوية.العلمية _والخاقات والمدارس. اجد المبناء و— 

دلر- متبيع وكل بل - الغني بدعمه تقوم أن ممكن . وغيرهاوغيرها . .  .
•تعالن الله سل في المال من بالقليل 

الرافضهفنشاط، أعغلمم ذلك في يتشهلون البيع أهل أن له، يوسف ومما 
تزالفلا المنة، أهل أما مكان. كل إلئ وصلتا جهودهم ترئ وغيرهم والصوفية 
إإ بكثترإ الْللوُب الوى دون جهودهم 



ا"«ءدتياصيبي؛ فظ ^^إآهءءءسع^ءء^!ءءءءءءءءعي 
مواءتعالير، الله إلئ الدعرة قي بدورهما ينوعان العلم، وطالب والعالم — ب 

نمالئالله إلئ يدعون ، ايلاد قي التجول في أو العلم، وحلق الدروس إنامت ني 
الماس.ؤيوجهون 

حيه.أو مركزء في أونشاطه زملائه •ع بدورء يقوم أيضا، الْليب والشاب ح— 
•*رازرة إلن فيها يحتاج ودعوة جهاد فيه الضياع، س سابما علن للحفاظ- وهوباب 

القرآننحفي3ل دروس حلال س بدورها تقوم المسلمة والأمر، لمة الموالفتاة — د 
.الحادة الأسرية الزيارات حلال وس ، للماء 

-والمجالات نمالئ، الله إلن الدعوة في ما بدور يقوم أن ممكن فرد وكل ه- 
اللهميل في الحهاد س وألوان للخير الله وممه ص والموفى . . . عديدة — لله والحمد 

إلخ.. . ودعوة. مرة، عص 

يتوجهأن أممتن وكنت ، صانها س — نهون لا - احرئ مجالات وهناك ت رابمأ 
.دينه ورمما . ولبه وعقله روحه الكرة صارت ممن شبابنا بعض إليها 

أنعلن ؛ وتد^-٠٠الأولاد لمعويد المجاؤية، ا منهI متنوعة المجالات وهذء 
•كثير وعيرها الكوميوتر علوم ش الختلئة المهارات تنمية ومنها • رجالا تكونوا 

***



ءعء^ءءءء^^ء^^ءعء^!ء>تهقآه!لدء٠ية ضمصت تغايا 

ِف)ا(

ووعدا رأئ يا مها أحير حاصة حطبة الصلوات إحدئ عقب .و النيئ حطبا 
*؟ الصدوق اكادق وهو حطته همخ ناله الذي فما ٠ وأندر 

ابةس دكأ آخذ أن أرد راهم حتى به، وعدم فيء كل مدا م،ماص رارأيت قال: 
ولوعقودأ،  ١٣ك\رلت اخا ارهث أإلي ; رواية وغي . ٠ أهدم جعلت رأبمولي ح؛أث 

ح؛نبمما يمها يحْلم جهنم رأيت ءولمد ال: غ. الديا، بمن  ١٠محه لأكلتم أخمدص 
وحتىالواثب، سب م وموأول فث، يجر خذ بن رو ص نها ورأيت تأخرت، رأبمولي 

ك،ال:فإن،طن كحجته اخاج بمرق كان النار، في قمته يجن انحجن صاحب ٣ا رأيت 
رةفي تحدب إمرايل بمي من امرأة فها ورأيت به. ذمب عته عمل ؤإن بممحجي، صلق إتحا 
جوءا'(ا.ماتت حي الأرض خغاش من تأكل تدعها ولم تطصها، فلم ربطتها، لها 

مات يقال الدجال، المسيح نتتة مثل ثبوركم في تفتنون إلي؛أنكم #وأوحي فال: 
الله.وهورسول هومحمد ت نتقول - أوالونن - فأما الرجل؟ بهيا علمك 
قدالحآ، مصّنقال: — ثلاثا — هومحمد واتعنا، ءا-حبنا داوينات،والهدئ، حاءنا 
الناسمعت أدرى،لا ت فيقول — أوا،لرتاب، — النافق وأما به. لوقنآ كنت إن عالمنا 

٠فقلته# ثيثا يقولون 

تقال ؟ الله رسول يا بمر ت نالوا . الماء الثار— -أي أهلها أكثر ورأيت ال: وف
أحسنتلو الإحسان، ؤيكفرن العشير يكفرن ت تال ؟ بالله أيكفرن ت نيل بكفرهن. 

تهل*.حيرآ منلث، رأيت ما قال: . ثيتا محنك رأت ثم كله، اكهر إحداهن إلئ 
ياأمته. أوتزلي ءدْ، يزلي أن الله س احدأغين من U والله محمد، »ياأمة ; قال ثم 

لهيحكتم،اٍلأولكٍبممكيرأ*أ٢ا.ماأعلم لوصلمون والله أمأمحمد: 
الخهلمةبهذه وأتبعها صلاته الله. رسول فيها صلئ التي الناسبة هد0 فما 

توتخويفا ونل|ارة وعيدآ العفليمة 
ه.١٤١٦/ه/١٩)١(ا.Lسة

دجاُع)ا/آْ'ا-ْْآ(، ^٧^؛ مخمرالبخاري انفلر وملر. البخاري روايات من جمعت ( ٢) 
(.٤٠•وزاداس)ا/ .  U_Ujالأءول،)ا-/أها(، 



—ع يم ودعي ميجيت فغايا ح؛هعء^^^^^ءءء^ءء^ءءءعء؛؛!! 

لخيبن عمرو جنهم نار *ي رأئ حيث • والدين العمدة تسر من مها ذر ح— 
إبراميمدين فغير العرب حزيرة إلئ الأصنام جلب لأنه فيها، أمعاءه يجر الخزاعي 

وذاك، الإبل من ركوبه يجوز هازا فجعل ، واثب السب ولأنه الحتمية. دين 
.الله به يأذن لم ما تعالئ الله دون من قثيي لايجوز، 

صاحبكقصة أوبغيرها بالحيلة بالباطل، الناس أموال أكل من مها حدر و— 
اللهرصول رآه وقد أمره يكشف لا حتئ محتالا كحجته الحاج يرق الذي المحجن 
جنهم•ناد .؛ي 

حيتالمحا المرأة النار في فرأى ، والحيوانات للبهائم حتن الظلم من حذر و— 
ماتت.حتن هره 

أمةيا ار ؛ ومال . تعالئ الله من أغير أحد لا وذكرأنه ، الزنئ من حذر و— 
.أمتهء أوتزني عبده يزني أن الله من أغير أحد من ما والله معحمدأ 

أجابوالإيمان التقوئ أهل من كان فمن فيها، والمنال القبور بفتنة ذكر و— 
أدري.لا ت قال ذلك من الضد علمن كان ومن صوابا. 

•عنب عنقود منها يتناول أن كاد حنن ونعيمها الحنة رأئ ذلك مل هو و— 
أعلمما لوتعلمون والله محمد، أمة يا ; ارات العببهذه حطبته حتم و_ 

٠كثرآ وليكتم قل-لأ لضحكتم 
حائيان؛فيه وقمت ه الله رسول زمن في الأيام من يوم الخطة هذه مناسبة 

بنأتما ءن( وغيرْ المخاري روئ فقد الني.، ولد إبراهيم موت إحداهما: 
وكانالقان يفا صأبي علمن .a الله رمول مع لحلنا ت نال — عنه له الرصي — مالك 
ذللثابعد عليه لحلنا نم وشمه، فقبله إبراهيم الله.ؤ رمل فاحذ ، لإبراهيم ظئرآ 

الرحمنعبد له فقال . تذرفان الله رسول عينا فجعلت ه، ينقيجود ؤإبراهيم 
نم• رحمة إنها عوقاأ ابن يا فقال ؟ الله رسول يا ءوأنت عنه الله رصي — عوقا بن 

Ubربما، مْما •ا إلا هول ولا يحزن والملب تدهع، السن ررإن فقال.: ياخرئ أتمها 
•ا نحزولوزارأ١ إيرامم يا فراقك 

الم)ها"اآ(.وس)ا(رواءاوخارى)'ا'''اث(، 



و3ءييقسمصق قضايا 

كناI محال — عنه الله رصي - بكرة أبي قس ، الثمص كسوف فهي - الأخرى أهما 
،السجد لحل حتئ رداءه يجر ه النثي فقام الشمس فانكسمت . الله رسول عند 

حتئركعمن بنا وصلئ فJحالنا ، إليه الناس وثاب ٠ جامعة الصلأ0 ت مناديا لبعث 
آياتس واك٠ارTإإبمان الشمس ررإن I الني.ؤ فقال ■ علينا أقبل ثم ٠ الشمس انحلت 

بهايحوف صار الله ولكن — خياص ولا  ٠٠رواية وفي - أحد لوت بمكطان لا ؤإثهما الله، 
لكي.ابأ أن وذلك يكم«لا،. ئ ينكشف حتى وادعوا ضلوا وأبمومما ،إذا عاده، 

ياشوقبملق يما الم محن دلل* ذلك، في الناس فقال إبراهيم، له يقال مات 
أ،رين:

لحياته.ولا أحد ينكمان،لوت لا أنهما ؛ حدمما أ٠ 

يالفنعأمر نم وس عباده، بهما الله يخوف تعالئ الله آيات س أنهما I الي القو٠ 
بتا.ما ينكثف حنن والدعا■؛، الصلاة إلن 

قولان;خءاته،ا ولا احد الوت يكسغان ررلأ ه محوله وفي العلماء: قال 
يقولهكان كما انكافهما محي سبا يكون لا وحياته الميت موت أن I الأول الفول 

أولولايةعفليم لموت دلك إن ت الأتكماف عند وعيرهم العرب جهال من كثير 
كونهمافي يوتران لا وحياته الميت موت أن وأخبر ذلك، الني. فايعلل عقلتم، 

البتة.

يكونفلا حياة، ولا موت انكافهما س يحمل لا أنه انئ; الشواشول 
لعباد0رأآ،.الله ص تخرف ذلك ؤإثما حي، لحياة ولا ميت لوت مببا افهما انك

فيالصحف في أعلن مجا الوضع هذا عءث الحدث إلن لهمت الخي اياّبة إن 
ليلةسيكون للقمر خوفا أن س ير_  ١٤١٦عام مءث الأولئ حمادئ الشهر— هدا 

٠— منه والعشرين التتامع اليوم في للشصو وكرفا عثرة خص 
له؟وأصحابه اللهرسول واستقبال الحدث لهدا استقبالنا بين الفرق فما 

(١٦)١(رواْالخارى)٢•

وعمجوانفلر: دارنحدس_رواضنع. ط. ، ( ٦٣٣-  ٢٦٠٠ , ■نم،ة)٢ د,ر شاح )أ(انظر: 
'.•."االفتارئ)ْج'



تيتءرْءءيت سمببة تغامحا ^^قهآ؛بمعءءء^ع؛س^ءعء^!عء^ءء 

محامماائت ئال.' — عنهما الله رصي — بكر أبي أسماءبنت عن المخاري روئ 
هلت:صر، هالة ؤاذاص بملون، محام اناس ،إذاالشص، خسفت من ه اكي نلج 

هالت:الله. سحان وغالت: ثعرالسماء، — يرامها ؛ رواياتور — يلما ،اقارمتؤ للناس؟  ١٠
غيلارحتى جدأ المسلأة الله. ومول ٠أءلال ، يبمت، سم. أن برامها لأشارت . آية؟ 

فوقاصب بيهاماءفكحهافجعلت غربة ؤإرجض الإغماء- س وموضرب - العقم 
ام١مثمركعمفاا١ل ١٠الركرعلمالداملمركعلأ»لال الضه،أاال راّبيما;،ظام 

اياب.هده في حطته ذكرت ثم الحديث. إلح ،.  ١١سجد...!لم الركؤع، فأ٠لال 
كونمن عنه. أحسر ما مع سارص الخاب، طريق عن بالكوف العلم فهل 
ثمومن عباده، به الله يخوف امر كونهما وأل الله، ^Jاتا من والقمرآتن الثمي 

منغيريا عن متميزة مخصوصة طويلة صلاة وص - الصلاة إلن نقنع بأن أمر 
الصلوات؟؟؟

تبثالتي التعدية الإعلام انتثاروماثل ح خاصة — الناس دام ر الملاحنل إن 
وكأنواللأمبالاة، البرود س بشيء له امتنبالهم - زس نبل الكرف احتمال، خبر 

صيوليهاكافلة فإنه الصلاة إلن منهم ب ومن عادي. أمر مسثقا علم الأمرلما 
.الكرف رأئ لما فزعه وشدة الله.ؤ رسول حال من هذا وأين • الّواُل 

الأمورإلئ أشير أن أحب - البعض نهمها في غلهل التي - السألة هده ولبيان 
التالية:

يردولم الله، إلا يعلمها لا التي الغتب أمور من ليس بالكرف العلم أن أولأ: 
مشهور.وهذاأمرمعلوم يالخساص، يعلم ند بل • دليل ذلك في 

ذللت،يدعاوئلايختلهل أن فينبغي يعلمُالخساربا ند الكرف ؤإذاكان ثامات 
—اللماء نال _ىا النجوم وعلم الغيج،. علم فيها يهمون التي طلة 

نوعان:

حركاتهاومقادير وصفاتها والكواكب، الأفلاك أفادار ممعرفة وذس ؛ )حاب( 
فيه.لاريب، صحيح علم الأصل في فهدا ، ذللئ، يتح وما 

•اوخاري)مآه ;ا(رواْ 



ءدءءيْسمسم ثغايا ؛— ٠٠

الناسوحياة الأرض تاثيرأش والكواكب للنجوم أن وهواعتقاد ت )وأحكام( 
•نيداسجنساسروبطلوحراملا، • وأرزاتهم 
يثلنونالذين العامة لبعض يحدث كما الأمرين، هذين ب؛ن يخلْل أن يشغي ولا 

نيصدقه علئ دليل نهر ، تقبل الالكسوف عن نمره في أصاب إذا المنجم أن 
إلايعلمه لا الذي الغيج، ص هي والي — متع التي المستملية الحوادث عن أحبارْ 

أوالثلاث؛ن ليلة إما الهلال بأن إحبارْ ممنزلة هر الكسوف عن الخبر لأن ؛ — الله 
حثرْوبمنزلة أيدا، يخرم لا ، العادة به الله أجرئ أمر هذا فان وثلاثئن، إحدئ ليلة 

وأمثالالسنة، في الأربعة الفصول بتتابع أوإخبار الهار، آخر تغرب الشمس أن 
لذللث،وليس بالكوف علم ا ومجاييهمسوالقمر الثمي منزلة عرف فن • ذللت، 

اد>ملآ،.باكجيم علاقة 
،كيف، المناوئ ش تيمية وابن العادة، دار مفتاح في القيم ابن شرح وقد 

.الكسوف يكون 

الآياُت،.س كغيرها الله آيايت، س آية وكسوفهما والقمر الشمس أن ثالقا 

وهوؤ ت تحالئ ونال ، والنم والنهاروالثس التل ومنآناته ؤ ت تحالئ نال 
اضنؤ وتالوُالتى: يضونه>؛ا، شم في كو ' jJ\jوالخنس والهاد امحل خلق الذي 

والسنبنتانهلْ/
وائممرفلرذاْ)at؛ النليم النزيز تقدير ذ؛الث لها لمسفر تجري والثثمس ؤ ت تمالن ونال 

الئهارسابق الأل ولا ١لمنر تدرك أن لها يتغي اثس لأ )آء كالنرجون ^١٥ حش نازل 
وكونيسضون0(هرأد

.١( ٨ ١ r/ الفتاوئ)٠ مجمرع )١( 
اكارئمجموع رني عاد؛)آ/ا-'اا•(، الدار وشاح مجمرعافاوئ)0م/هيا(، )مآ(اظر: 

(n/Yi )Y،الملما رامالأس، حم؛ع ب شرك عام عالم الهلاك م بالماد؛ الملم «دكن ; ؛
الحاسبخبر ءلمس . حرياتهما حاب يعرفا من يمرته تإلما ، والخرف امموف بالُادةفي 

منمهااعفلم كذبه يكون التي الأحكام مجن مايخبربه باب الغيباولامن عالم باب من بدلك 
صحح.آصل غير علن وبناء ثابت علم بلا قول ذلك فإن صدقه، 

.٣٣الأية: )1(سووأ\يى . ٣٧الأيت: )م(سررةضالت، 
الايات:)آ(ّررةص، ٥. الأيت: )ه(سررةالرحمن، 



عي^٠ ٢٥١ضيجيع ثغايا لبم؛ء!ععءء^ء!عء^^!عٍهععء 

والبروا،لهلر النبات ذلك ومن ت مبثوثة كثيرة والارضى الموات قي الله وآيات 
والأولادوالزواج والنوم، واليقظة ، والإنسان والدواب والشجر والخبال والبحر 

احرئحيث وكوفهما- والقمر الشمس في الله آيات وكيلك الايات. الخ . .  .
الوالقمر الشهر. آخر في الأسرار وقت إلا تكف لا الشمس أن العادة الاه 

ولاالكرف. قدر هوالذي والقمر الثمس حلق فالذي ٠ الإبدار وفت إلا يخض 
كسوفاتلغي أن أو حديدأ، كسوفا نحدث أن — عظمت مهما — أخرئ قوة تملك 

أحاصلأ؟ا!

وعلم؟حكم خره علي لغبي يالكوف المر بمدق هل • رابما 
كانؤإن والخوف الكرف بوقت اروالعلم تيمية؛ ابن الإسلام شيخ يقول 

بعالمهيوثق لا الذي الجهول ومحر لايكون، وند حبره، في ثقة يكون ند ممكنا، 
ذلكعلئ الحساب أهل خر تواطأ إذا ولكن . ..موقوف كد.؛ه يعرف ولا وصدقه، 

صلاةفإن شرعي، علم حجرهم علن يترتب فلا هذا وُع ' يخهلثون يكادون فلا 
المخبرصدق ان الإنجوز ؤإذا ذلك، شاسنا إذا إلا نمالئ لا والخوف الكرف 

واسعدذلك، عند والخسوف الكرف يصلي أن قرئ ظنه علن أوغلب ؛د.لك، 
وعبادته،تعالن الله طاعة إلن المسارعة باب مجن حثا هن.ا كان ذلك لرؤية الوقت ذلك 

.السءالمانارا، عاليهابين متفق الكرف عند الملأة فان 
،وغيرْ الباب هذا في وغيرء الإسلام منهاج بين الفرق يظهر وهناك خاما 

فقعذ.الظاهرة بالأمور الإنسان يشغل ولا شرعا الهقاتق يواحه عملي منهج فالإسلام 
الكسوفوكيفية الهيثة بعلم الأستغال ينبغي لا أوالخوف الكرف فعند ولذا 

وهوماألا والاخرئ، الدنيا في والأحدئ والأنفع الأهم الأحر الأمر عن بابه وأس
.والمدتةل٢، واثمءاء الصلاة من البي. به أمر 
موالله وأن الله آيات من آيتان والقمر الثمس وان مبق ما تأ؛ن ؤإذا أ• ادٌّ

بةبالتالهم الأمر نين ذلك، في للخلق مدخل لا وأنه لكسرفها المدبر لها الخالق 
اللهفإن الناس، ^اب لنزول ّثب وانه عباده به الله يخوف أنه وهو ألا للكوف، 

<.١٦٤ المعادة)X/ دار ضاح : انظر )٢( . ( X٢٠٧/ )٤ النتاوئ جموع ما 



ءءءءء^ء!؛أءءءءءء^^!ءءءء^ء^ز^آقيمءوءعءيت سمست قغايا 

والعذابالضرر فإمكان إذن ، اله رمحوعصوا عصوه إدا يخافونه بما عياله يخوف إثما 
رملوما بما فظلنوا ممره الئافه قرئ وآننا ؤ نمالئ: نال يحمل. فر الكرف عند 

تخويفهميكون كما بالكوف يكون لعبادْ الله فتخويف . ١، نخويمابالأيأتإلأ 
والقحطوالجدب ، والفيضانات والأمaلار والزلازل الشديدة كالرياح الايات ائر ب

والء؛لوىن؛وال3بدة بالرح سق من الله عذب كما ، الأسباب من ذلك ونحو 
بهحستا س وننم اك1عه اخدتن نن' ويم ءام1ا عيه أنث نن' ميم ذبه أ>اونا كلأ »ؤ 

محويمخ؛>ف..ب)^ص.
لعيابسببا يكون ند أنه يبين عباده به الله يخوف أنه الكسوف عن فاخباره 

التخريقواغ من يغير لا نبل من الكرف ومعرفة الثديية، العاصفة كالرح ينزل 
أوأمريكا علن سنويا تهب الش السنوية وكالعاصفة الوسمية، فهوكالأمه1ار ، منا 

يعرنهما وهذا العالم، تطور مهما باق بها والتخويف بانبة الكسوف ناية غيرها، 
لهذاتحالن ربهم من ■حامحا والمادنن والدعاء الصلاة إلن يهبون حيث الومنون، 

اعلم.والله الحكمة بيان في كاف 

.٥٩الأة: الإسراء، صورة )١( 
ا:)ْ'؟/بما-(، ٢٥٩/٢٤.ج٠وعاكاوئ))آ(انظر: 

.٤٠الآة! العتكبوت،،صورة )٣( 



ء؛ءءمنسيْ ةْايا ^)حآغنبمء^ءء^^ءء^^^ءءءءءء^^^ءء 

التجارواسسنإلى وسالت 

،١ الومايال في حول 

لقضيةأعرمحى أن أحب والكرم، والحول الخير نهر الكرم، الشهر هدا ممتاسة 
منبعدد تميزت وأنها حاصة . واتعهاونى مها وفكرت سنان، مذ بالى شغلت طالما 

أهمها، الأمور 

شاءما ؤإلئ هد0 أياما ؤإلن . الله رسول عهد منذ موجودة نهي ، قدمها - ١ 
الله.

أومدينة تكاد لا بل — بلد يكاد فلا الإسلامي، العالم باليان لخمح شمولها — ٢ 
فيها.ونحيها المين_إلأ المقرئ من قرية 

ينبغي.كما ونفدت فيها التصرف أحن إذا خاصة - الأمة في الكبير أثرها -٣ 
-لمون المبها يوصي التي الحميل والوصايا الأوناف فضية هي القضية هذه 
تأمرين تشمل دونهم-وهم، ومجن الض أهل من منهم الختر أهل وخاصة 

.الوفاة أوبعد الرقاة مل ، المحددة جلة المالأوقاف ت الأول 
أو، أوقاف إلئ يتحول قد مما ونحره، الثلث من العامة الخيرية الوصايا ت القاني 

المختلفة.البن وجره في يتفق 
تمنها السلسات من عدد هلهور ، الأمرين هدين نحام والملاحفل 

بذلوها.الذين أرادأصحابها أوكما ، ينبغي كما منها الأستفادة عدم )١( 
.سنوات ممتد أوتعهليلأ ، تاما تعهليلأ بعضها تحهليل ( ٢ ) 

الأسباب،من سبب لأي ، الشرعي وجهه في يصرف لا ند منها كنيرأ أن )٣( 
•الموصي أر الواثق حددها اش الخهة علن صرفها عدم ذلك ش ليدخل 

تبأمرين يتعلق لأنه يهلول؛ الموضع هذا تفاصيل في والوخول 
قرونمدئ علن ووصاياهم السلمان أوىف من وانتهز مامغن الأمرالأول: 

)ا(ا.لحسةاا/آ/هاإاه.



ء^^ءءءء^ءءءءعءع^^ءصثخؤإنبملدءءيْ سمسة اذْادا ععي 

والنظرلاحماتها ة كم جهود إلئ دنحتاج قائم، منها وكثتر موجودة، فهي • طويلة 
.الأن له أعرض لا ما وهدا . الخ . . . وممارفها وصاياها واتعها ني 

الأمةهذْ ش الخير أهل ووصايا آوتاف من يتمل ما نهو ت الئاني الأمر ا أم
الحديثأردت الذي مهدا - يوم كل ني بل شهر كل في يتجدد مما وهي الإّلامية، 

تفأتول االؤمنين. ننفع والذكرئ التذكير باب من 
أثناءفي ماله من ينفق لا ند - خاصة منهم والأغنياء — الناس س كنيرآ إن - ١ 
أوباؤناف محددة إما وصيته، كتب وفاته وقربت أجاله دنا إذا ثم تاليلأ، إلا حياته 

تعالن،الله سيل في ذلك دون ما أو أوثلثه ماله بربع أوأوصئ ، حيرية نفقات 
تأحيانا يحدث والدي 

وشغلهمهمهم ؤيصح الوصية، بهده ذرعا يقيمون الورثة وبقية الأولاد ن أ٠ 
منهافيتخكون مورثهم أو والدهم وصية آما الوصية. من الإرث تخليص الشاغل 

الأمر.هدا بمل والاهتمام الصلاح من حالهم حسب وسيلة بأية 
تردىولا تضح بها، الموصن والأموال الأوقاف من كثيرأ أن ذلك عن ينج و* 
حياته.طوال عليه وتعب ماله جمع الذي المال صاحب رجاه الذي دورها 

أوأخولد من غيره، إلن ووكله ماله عن غاب والموس الموصي أن ذلك وب 
الأوقافتلك ومتابعة إدارة عن وماله ه بتفمشغول هؤلاء س واحد وكل أوغيره، 

بمررثهواير الخير فعل علن الحريص هؤلاء من المحتسب وجد ما ؤإذا ، والوصايا 
-الأول الصنف هم والغالب فهوقليل، 

العنلمنالغالية وان خاصة _ هوالحل؟ فما وصف، كما الحال كانت ؤإذا س ٢ 
الصحيحة،الأدلة عليها دقت شرعية ومحبة وهي وفاتهم— بعد تنفذ وصايا يوصون 
والدثءاكلث له: الرسول. يقول وفيه - عنه الله رصي - سعد حديث ومنها: 

كبر0>ا،.

النموصتعرض نأولا فتعالوا تامل، إلن نحتاج الة المسهذ0 إن وأقول; 
منالصدقة تعجيل أحب من باب ت صحيحه في البخاري نال ذلك: في الواردة 

١٦٢٨لم)وم:ا(رواْاوخارى)ههآا(، 



1ْءءيتضمس؛ فغايا ^^^آتبمء^!ع^؛ءءءءءء؛ءء^؛ءءءء 

الشيينا صلن ت قال — عنه الله رصي — الحارث ين عقية حديث نده بمحاق محم يومها، 
فقال!له. — أوقيل - سك حرج، أن بلث فلم التين، دخل ثم شيع، لعصر اه 

)نيهيطال: ابن تال .  ٢١شات4(راثه أن فكرمت اكده س برأ الست في خلمت »كت 
يؤمن،لا والموت نع، والموانع تمرض، الأنات فإن به، سادر أن ينبغي الخير أن 

محمود(,عير والشويف 

إنرجل جاء عنه-قال: الله رصي - هريرة أبي عن وغيره الخاري وروئ 
*أي-؛ للبخاري رواية وفي - اقفل؟ الصدقة أي أ الله رمحرل يا فقال؛ س الني 

ءرأنتالمظ: وفي • شمح* معح وأنت تصدق ءأن تال: * احرآ؟ أعفلم الميتة 
كذالفلان س: الحلقوم يلمتؤ إذا حى ممهل ولا الممر، وتخشى الخى أا'مل حرص صمح 
كلأنأرى.كان وك كذا، ولفلان 

صدقةفضل باب يقوله: الزكاة كتاب فى الحدث لهذا البخاري بوب وقد 
أحدكمياتي أن نل من مادذئغاكم وأنممراس ؤ ; لقوله المحيم، الثحيم 

\ذوو'...ةم
٠٠• الأية معنن أن للترجمة الأية بة منامحت نوله النير ابن عن حجر اين ونقل 

فيوالترغيب الأمل، بملول واشتغالأ الأجل، لحلول امشعادأ التسويف من التحدير 
كان)لما وغيره: يaلال ابن وقال . الأمنية* وفوات المنثة هجوم قبل بالميتة الثائرة 

للأجر،وأعظم الية في أصدق بالميتة فيه فالماح ، اشحة في غالبا الشح 
لغيره(.المال محصير ورأئ الحياة من يني من بخلاف 

مايآفضل تمدق أبوءلالحة فهذا - عنهم الله رصي - الصحابة يفعله الذي وهذا 
قال:عنهما- الله رصي - مالك ين أنس عن البخاري روي إليه. وأحبه مال محن عنده 

جاءا. ٤ غيمبه الله ؤ>ا' شيء من تمموا ونا ئجيون مما تمموا حى ابن نتاثوا لن ؤ نزلت، لما 
كتايهفي وتعالن تارك الله يقول أ الله رسول يا ت فقال الله رسول إلئ ءلالأحة أبو 
بأحؤإن ه، علٍم الله؛ه فان شيء من لقفوا وما تجرن مما يمموا حش ابن ثائوا ن لؤ 

القح.ص ج ابن وكلام اولن. الب ّ v٢٩٩/اشع (، ١٤٣الخاوي)•دوام ( ١> 
.٣٧٣/0،  ٢٨٩م/١^؛ ، ( ٢٧٤٨)(، ١٤١٩)٢(الخارى)

. ٩٢الأيت: )؛(ّررةأل،ءمران، . ١ • الأة: ادامحرن، )٣(محور؛ 



MIBK ^ ولهولتيجبن من يا فظ

بهاؤستظل يدحلها الله رسول كان حديقة رروكاتت ت نال — حاء يير إلي أموالي 
،وذخره يرْ أرجر س رسوله ئلي، دجل عز الله إلن نهي ا- ُائهمن ليشرب 

ذلك، ياا؛اطنمة ، رربخ الله رسول فقال الله. أراك حيث الله. رمول نضعهاأي 
ذويعلى أيومق بها فمدق الأدريتي، ض زاجأرال4 ءاJك ورددناه ، هثك قداه رابح، مال 

ذلكرابح، مال ذلك رابمغ، ه; الله رسول فمال ت أيضا للبخاري لمقل وفى . رحمهءا
طلحة:أبو فمال الأأر؛تي«. لي نحعلها أن أرى ؤإيي هلت، ما ممعت ومد رابح، مال 

.، ١ عمها(ل وبتي أقاربه في أحة قممهاأبوطالالله، رسول يا "أفعل 
أقاربه،هوفى مها ؤيقأمورها ؤيرتب الهدنة، هد0 ينجز طلحة أبو فهذا 

الحديثلهدا بوب حيث العلماء بين خلاف علن — أوونما صدقة، كانتا وسواء 
لهنم من بعض أن الروايات بعض في بينما ونفا' أنها يشعر با الحديثط أئمة بحص 

فالدليلأومدا، هدا كان سواء ت أقول — ونفا تكن لم أنها علن يدل مما منبه ؛؛ع منها 
المات.قبل التعجيل؛المدقات في واضح 

روئفقد حياته. في ماله بعض يوقفا — عنه الله رضي — الخطاب، بن عمر وهذا 
رضي— الخطاب، بن عمر أن رر ت — عنهما الله رضي — عمر بن الله عبد عن البخاري 

االله رسول يا ت فقال ، فيها تامره يالني. فأتن بخيبر، أصابرأرضا — عته الله 
ررإنت نال فماتأمربه؟ منه، عندي أنفس مالأنط أصسب، أصبترأرضابخيبرلم إني 

ولايوما ولا لا؛^٤ أنه عمر بها فتصدق ت قال بهارا، وصدقت أصلها لحست شتت 
الميلوابن الله سيل وقمح، الرقاب دفي، القربن وفي، الفقراء قمح، بها وتصدق ، يورث، 

ممنل«أى.غير ويْلعم بالمعروف منها يأكل أن وليها من علن جناح ولا والفيفا، 
—رضيعمر أوقمر وند الأئمة، عند وشروطه الوقفط في أصل الحديثر وهدا 

سنينذلكر بعد — عنه الله رضي — عاش وقد الني.ؤ حياة في هذا ماله — عته الله 
طويلة.

—الوصية فى المشهور الحدين( —راوي عنهما الله رضي — عمر بن الله عبد وهذا 
دوصيتهإلا مح( محت يه يوصم فيء لع سلم آمرئ حق  ١٠": الله رسول نال نال: 

إلاليلة أبتا "لم • نال عته لم موزاد لم، ومالبخاري رواه • ع؛دْ،ال'آا ممموبة 
مرضقمح، عمر لأبن، قتل، ت قال نافع عنه روئ هذا عمر ابن • عندي* مكتوبة ووصيتمح، 

.( ٩٩٨لم)رم(، ٢٧٥٨الخاري)رواه؛ )١( 
وملم)؟مآا-ا(.(، ٢٧٣٧المتاري)روا، )٢( 

(.١٦٢٧لم)وم(، ٢٨٣٨البخاري))آ(رواْ 



=؛لْءءية منيجبت يا فظ 

فلاأحبوأمارباعي ا فته أصغ ماكنت يعلم فالله أمامالي ت فال ألاتوصي؟ • موته 
وسندهوغيره النير ابن )أحرجه ; حجر ابن نال أحدا. فيها ولدى يشارك أن 

كانأته علن بالحمل ملم رواه ما وبتن بيته )ويجمع ت حجر ابن فال ثم صحيح(. 
;بقوله الإشارة ؤإليه مملقا، به يوصي كان ما ينجر صار نم ؤيتعامدها وصنته زكتب 
سنانيالذي الحديث ذلك علن لة الحامل ماليٌولعل في أصغ كنت ما يعلم رافالله 

يريدما ينجز قمار الحديث، . . . الماح*لا، فلاكفلر أمت »إذا ; اق الرففي 
دورهبعض وقف أنه الوصايا أحر ني وسيأتي تعاليق، إلن يحج فلم به التصدق 

هكلأماينحجر'لآد• االوفتق(. يسل نهدا 
فيوالأوفاف الو>ا بنفيي التعجيل الملف منهاج ني الخالب أن والخلاصة: 

فيههذا أن شك ولا الوجوه. جمح من عليها الإشراف هم يتولون بعيث حياتهم 
فليل.بعد إليه نشير قد مما الكثير الثيء والإيجابيات الخير من 

أصربأن أحب الباب، هدا في الصحابة ومنهاج الأدلة محممعنا أن وبعد — ٣ 
الحولأهل محن والحنون التجار إحواتي يتدبره أرجوأن الباب، هدا في مثالأ 

فأقول:والفضل، 

ندالمس كثير وأتت المغار، الأولاد من عدد عندك لوكان رأيك ما أ أحي يا 
المغار؟لأولادك نحبه الذي ما أجلك، دنا 

لهمولوتركت حنن غيرك يتولاهم موتك، أيتامابعد تتركهم أن يرك ل ه— 

فتربيهمالموات عددأمن معهم تعيش حئ عمرك في الله عد أن تحب أنك م أ— 
إلئأحد؟بعدك يحتاجون فلا ؤيكبروا يرتفعوا حنن وتعلمهم 

صاروفاتك بعد ما إلن تركته إن المغار، بأولادك شبيه والوصية الونف، إن 
ورثاهفرعاه اب واحتوتقن صلاح رجل له الله هيأ إن يكون؛اليتيم، ما أشجه 

أحدينله لم إن - والميان والإعراض التجاهل أحواله أحن صار ؤإلأ وحماه، 
!!عنه!يداغ من لخياب ؛ — وء ب

واتحياتك،، حددتهافي إن الخيرية فاموالكج : جيدااكال هداارجوالتانلش 

الخارى)ا-ا؛ا-(.)ا(رواْ 
(I(Y :^ )اوّشتالأولهط. ، ألخاري.عاكح)ه/ههم





تيءلْءءد،؛ ضدسْ فء،يا جهءعء^^ءء-^!ءءءءءعءء 

،يزر١ JiaJIعيدبن عمر بن عيد 

ودروسمواقف 

عاصمعن ينده، القرآن( )فضاتل كتاب ش ملام بن القاسم أبوعبيد روئ 
ذال:- اوزدز ءد أر وهوابن - مروان ض؛ن ءد يكر؛ن أبي بن 

ابنهعلن لنزلت العزيز، بن عمر ومعنا اللك عبد بن سليمان إلن وغدت 
إلئمنا رجل كل وأوى ، العشاء فصلينا بتت في معه فكنت وهوعزب، عبدالملك، 

النوم،بي ذهب حتن ، بملي تام ثم ، فاءلفأ0 المباح إلن عبد تام ثم ، فراشه 
كائواما جاءهم ئز وج سغ؛ن مينانز إن أفرأيت ؤ الأيت; عدْ في ص فإذا فاستيقظت 

فإذاإليها، يرجع ثم ؤسكي، . ^٢٢قج بمئعون كانوا ما نهم أعي ما وج يوعدون 
إلهلا ت تلت ذلك رأيت فلما ، البكاء سيقتله قالت؛ حتن ذلك. مثل نعل منها فؤخ 

،سكت سمعتي فلما . عليه ذلك لآق3لح النوم من كالتئفل ، لله والحمد ، الله إلا 
.تعالوا،_رص الله رحمه — حسا له اسمع فلم 

وهي، — ؤإديارها إنبالها — ومرها حلوها — الحياة ترة ستختمر لايات إنها 
ستونكله والعمر ، ه وج مي؛ن متناهم إن ^أفرأيت . والفلالين الكافرين تخاطب 
مالأوجاها- دنيوي فيهااعفلم متع فمن وتنقضي، ماتمضي سرعان معدودة، 

ءؤ؟—م•' تعالئ الله عذاب من يوعد  ١٠جاءْ إذا شيء ذلك من عنه يغني هل — ومنصتا 
الحديثفي ثبت وتد . )لآنأ(ه بممون كانوا ما تهم أعي  ١٠)نج يوعدون كانوا ما جاءهم 

أهل•ن الديا أهل الباMم رواية: وفي بالكازِ »ؤتي تال: ه الله رسول عن الصحح 
محل؟نعما رأيت هل ، محرأقط؟ رأيت هل : له مال لم ا، اكارغمفي فغص _ المارا 

لممحي، الحنة م يبمبغ الديا في كان ينما الناس بأشد ويؤتى . رب يا والله لا فقول: 
ربألأا.يا ذقول:لأوالله زاقط؟ رأيت هل : له بمال 

.Y>U_Y>،'الايات: )مآ(,ررةاكراء، )ا(ا.فعةأا/'ا/ها،اه. 
سير؛مداسينصرينوانظر: الغرب. ط ( ٩٨٥ )رف Y ١ ٧ Y/ ميد لأبي القرآن نماتل )٣( 

الم.ز،لأينابونى)أ"آ(•
عنه.الله رصي مالك بن انس حديث من ( ٢٠٣)T/ وأحمد (، ٢٨ ٠٧)مسلم رواه؛ )٤( 



^^ءءع>تؤؤآبملدءءمحْ منسة يا فظ -= 

يبكيالايات هده عند ؤيئف الليل يقوم الذي العرب الثساب هدا من ولكن 
يمحكي؟
كلها،الإسلامية للأمة نقدمه بل اليوم، الإسلام لثياب ميمه الدرمحى هدا 

رأوالما قالوا الذي المترددين لأولثك نقدمه ، وشيوخها كهولها ، وشرابها يابها ث
ودنياناووظائفنا ومزارعنا بيوتنا إلن )لورجعنا الإسلام; علئ الله أعداء تألب 

٠يحبمسمه، رب ولاييّثإ ، صلحناهافا 

قينشآ إثما فقير، ولا معمور، بيت في ينشأ لم العابد الزاهر الشاب هدا إن 
الذيالراشد الخليفة ذلك وأبوْ ونفوذها- وشرفها عزها يكل ب الأموية الخلافة بت 

العزيزعبد بن عمر بن الللث، عبد إنه ه. الني هجرة مجن عام محاتة بعد الخلافة نولن 
.تعالن— الله حمهما ر— 

ذلكإلئ يتفلرون كانوا نظرة وبأية ، والآخرة؟ الدنيا يزنون كانوا ميزان فبأي 
والسؤدد؟والخام الملك 

لعمرابن مات نال: إسماعيل بن يحنن عن العزاء كتاب في الدنيا أبي ابن روي 
إليهينظر فجعل وجهه، عن الشوب وكشفا رأمحه، عند فمحي العزيز، عبد بن 

تفقال اب الملك عبد فجاء ويستدهع_أييبكي. 
بهحل عما شغل موفي بل ؟ إليك الموت من أنل ما المومنئن أمير يا أشغلك 

•نال ثم عمر، فيكن بوجهك، التراب تحت وساؤيته به لحمت ند فكان ءنكا، 
وعذلت،لن الوعظة نام أبيك، علن اليركة لعفليم إك فوالله بني! يا الله رحمك 

مللث،أن علمت لنا ولكن أحيك، علن جزعي محن رأيت الذي كان إن الله وائم 
ثمأصبمجهازْأا،•• رأيت الذي فكان يحوك، فراعني داري يحل الموت 

ملكه،الملك صاحب ينقع لا يوم تعالن، الله يدي والوقوف؛ض الموت ميزان إنه 
مجال.المال صاحبا ولا منميه، المتصيا صاحبا ولا جاهه، الخام صاحيح ولا 

العفليمؤ الموقفذللت، يتذكرون ولا _ أسبابه أكثر وما - الموت عن يغفلون الذين إن 
•أوثياطغ، وحوش ؤينقيونإلن موانينهم، تضعلرب تعالن- الله يدي ؛؛ن 

.0( ١ _ ه • ) الخوزي لأبن العزيز، بن صر بن الللث، عد رة س١ 



ٍءلدميْ سمبمة قضايا 

الحافظأبونعيم روئ المظالم؛ ورد المؤولة نحمل في الموت موعظة إلئ تعالوا 
نيينظر للناس يوما العزيز همد بن عمر جلس ت نال ، هملة بن عن - بسنده 

للناس:نمال ومل. وكل، محجر، الهار انتصف فلما الذلالم، ويرد أمورهم 
وهوثاب— الملك عبد ابنه فجاء محاعة. يترح فدخل إليكم، انصرف حتئ شأنكم 

الوميسأمير يا قال؛ دخل، فلما له. فاذن عاليه فاستأذن دخل، ت فقالوا عته سال ف— 
يأتيك،أن الموت أوأمنت ال:» ناشة. مسآسريح أن أردت ال: نأدخللث،؟ ما 

إلنوحرج ساعته من عمر فقام ، ٠ همهم؟ محتجب وأنت يتفلرونك، ورعيتك 
اكاص>ا<.

الموتأوأمتت ت الله-كالصاعقة رحمه عمر- عالئ نزك حئة عبارة من لها ويا 
عمرولد وس الخلافة قمر داخل س تاتي ح؛ن واعظمها أحلاها ما ولكن إ ياتيك أن 
•تعالن- الله العزيز-رحمهْا بن 

عمرإلؤأ بعث قال؛ مهران بن محتمون إلئ نده بأيما— - أبونعتم الحاففل وروئ 
مافقال — قضاة فقهاء أتمة والثلاثة — ثلاية أبي والي مكحول ؤإلن العزيز همد بن 

ضعيفا،قولأ مكحول فقال ؟ ظالما الناص س أخدن الش الأموال هده في ترون 
أمجيريا ت فقلت يى تفث، كالمعمر إلؤأ نظر • تاش نأن أرئ • فقال • فكرهه 

عليهيحل فلما ■ رأيت س بدون ليس فإنه فاحمره، الملك عبد إلن ابعث أ المومتئن 
وندظلما، الناس س أخدن قد الش الأموال هده في ترئ ما ا المللثؤ عبد يا ت قال 

ثريكاكنت، تفعل لم فإن تردها أن أرئ ت قال مواضعها؟ عرفنا وقد يطلبونها حضروا 

أهمتي،قد لأمر جمعتكم قد إني ت نقال اكام أهل قراء جمع أنه • رواية وقمح، 
علئإلا وزرها نرئ ما ت قالوا . فيها؟ ترون ما بيتي، أهل أيدي في التي الذلالم هدْ 

قدرماأرئس قال: مجاترئأيبني؟ ابنه; اللك، لعبد فقال قال: . غمسها الذي 
فردبني. أي صدقت فقال: سراء. إلا اغتممها والذي يردها فلم يردها أن علمن 

.— تعالئ الله رحمه — القنالم 

غيرلث،الإيمانية، اليقفلة بهذه ثاب وأنث، سثقت، فقد — الالاإئk عبد يا — الله رحمكر 

(._^Uor(٣oo/o)٦آ١.له. ٣( ٠ ٩ نمم)ه/ لأبي الأولياء حلة )ا(انظر: 



مصيت.فغاط ؛؛= 

•الشيوخ من 
ينمموهو الرعية أحوال فى والنظر الظالم رد عند الناصم الشاب يقف وهل 

أاْ؟

عنوالهي، بالمعروف والأمر ، تعالي، الله إلخ، الدعوْ ميدان إض، ينتقل إنه ، لا 
المآكر.

تقولماذا ! الومن؛ن، أمير يا نمال؛ أبيه عض، لحل الملك عبد أف نعتم أبو روئ 
تمنه؟لم وياهللأ نحيه لم حقا تركت وتد أتيته إذا ربك 

حاجةإليك لي، إن أ أمير يا • ال مقأبيه عض، دخل أنه • رواية ولي، 
تعم.فقال؛ . _U،؟ دون أمر I عمر فقال — الملك عبد بن، لمة موءند0 — فأدحلتي 

أنتماذا الوم؛ز،! أمير يا فقال أبيه ييتم( ين الملك عبد وحلن فخرج، لمة مفقام 
ياله فقال تحيها؟ فلم وستة تمنها فلم بدعة رأيت ت فقال ألك، حمإذا غدأ ربك نائن، 

رأىبل والله، لا قال: ؟ نفك نل من، رأيته رأى أم إليأ؟ ارعية حملكه أشيء بتي 
نائل؟أنت فما مؤول، أنك وعرفت ، نفي، تبل من، رأيته 

تكونأن لأرجو إني الله فو حيرآ، والدك عن وجزاك الله رحمك ت أبوه له فقال 
وهوإلا الدنيا أيام ص يوم أبيك عض، يألي، أن ترئ أوما • • • الخير علن الأعوان من، 

•، الخاكماز،ل١ وهوحير يالحق، قومنا و؛ع، الله؛ينتا يحكم حتئ، منة ؤيحنمي بدعة مميت 
قيلت،؟مناسبة وبأتم، ، * القدور؟ وJاانV يي تغلي، ®أو بعارة سمعتم هل، 

عبدأن مهران؛ بن ميمون عن بإسناده )الإهد( كتاب في أحمد الإمام روئ، 
منتريد لما تمضي أن منعالث، محا أبن، يا يوما لأبيه قال العزيز عبد بن، عمر بن، الملكر 

ص.ذلك، في، القدور وبك نح، غلت، ر أ؛ار، كنت U الاه م العدل، 
عدلت،ض رددت والله يوما العزيز عبد بن، عمر ؛اقال سره بن الربح وقال 

عدكر لودديت، والله وأنا ؛ الملل؛، عبد ابنه فقال نفى. توقن الله وأن واحدآ يوما 

)\(\.ووة)0إ0هى.

.الم;ي، الكتاب دار ط (  ١٧٣)٤ برتم الزس ني احمد والإسام (، ٣٥٤)ه/ نمم لأبي الخلة انظر: )٢( 



عءمنيجيْ ؛نغايا ^^^آآبم^^^^!عءءء؛ء؛؛ءءءءءء!ع 

اللهنقال: ؟ هو إلا إله لا الذي الله أ عمر; فقال نفي. توقن الله وأن ناقة قواي 
■"مرأُ الله جزاك • عمر فقال • القدور وبك يي جاشت هوولو إلا إله لا الذي 

ميكونكيف وعبادته وورعه نهدم وهذا منهلقه، وهذا حكمته هذه اب وث
الكبير_به؟الوالد_ُهوالشح تعلق 

أصعبفي حتئ يتغير لا — المادقين الومتن ران م— الأخروي البراز إنه 
القس.عن أثرأ وأشدي المواقف 

عاما.عثر تسعة وعمره — والده حياة ني العزيز بن عمر بن الملك عبد مات لقد 
وجعهفي الملك عد ابمه علن العزيز بن عمر دخل ت تال بإسناده، الدنتا أبي ابن روئ 
تكنإن بتي يا تال؛ . — الموت أي — الحق في أجدتي تال؛ نحدك؟ كيف بتي يا I فقال 

اللهعند فاحتبك نبلي تموت أن • أي — متزانك *ي أكون أن من إلي أحب ميزاني في 
أبتيا وأنا ت ابنه نقال ، — الله عند عئ صبرك فتحتب بعدك أموت من إئ أحب 

منأبوه أحب ما أحب أنه أي أحب، ما يكون أن من إلي أحب تحب، ما أكون لأن 
وفيأبيه عهد فى ربه لقاء إلئ انتقل فقد ونم ما وهذا أبيه، علن السابق يكون أن 

خلافته.

قال؟فماذا كيده فلذة دفن الزاهد والخليفة الكير الشح وحضر 

ابنهدفن ح؛ن العزيز عد بن عمر شهد أنه حان بن نياد عن الدنيا أبي ابن روئ 
٠خثسمت؛ن قبره في وجعلوا يالأرخى، قبره عليه محوي فلما ت قال • الملك عيد 

■فقال الناس، به وأحاؤل قاتما امتوئ يم ٠ رجله عنل. والأخرئ رأسه عند إحداهما 
ولارورآ، ملي الله وهبك منذ ومازلت برأبأييك، كنك فقد بتي، يا الله رحمك 

الموضعهدا في وضعتك منذ فيك الله س لحظي أرجئ ولا سرورأ أشد كنت ما والله 
ونحاوزعنعمللثح، بأحسن وجزاك ذنبك وغفر الله فرحمك إليه. الله صرك الذي 

انصرفلم - الحال؛زر رن لله والحمد لأمره، وسالمتا الله رصينا؛قضاء . .سينه.
عادةكانت كما ابنه، علن يناح أن فيه ينهي عماله إلن وكتب — تعالن الله رحمه 
الأقاليم:في عماله إلن كتبه ومما وأولادهم. الملوك علمن النياحة في الناس 

الخلةلآبينمم)ه/أ0م_يهم(.ا



^"٢٥٠منيجيْ عْايا ^ء؛ء!؛ 

ثاءما أعاشه ، مه ؤإلته إلي الله أحن الله، عبيد من عبدآ كان الملك عبد إن 
للقرآنمراء — بنته أهل ثباب صالحي من — علمت ما — وكان ، ثاء حيث ونبضه 

الذلك فإن الله، محبة فيها أخالفح محبة لي يكون أن بالله وأعوذ . للخير وتحريا 
ناحتولا باكية عليه بكتا ما ولأعلممى علي، نعمه ع ونتا إر إحسانه في يحن 

•بعيد ولا لقريب فته رخصت ولا الناس س أحد ذلك علن اجتمع ولا ، نائحة عليه 
.، ١ بالثكاءل عليه أحق مم الذين أهاله ذلك عن نهينا وقد 

والامالوالأحلام، الطموح _تختمر فيها ثك لا التي — الموت رحلة إنها 
وظلمةومحكوم؛ن، وحكامحا ، وفقراء الناس-أغنياء س واحد لكل لتقول والألأم، 

•— أبيت أم ثنت — إلينا ركويلثا بانتظار فنحن ، وتأمل قفط ت — ومظااومان 
هسلامؤإن»UJc أنش ابن كل 

ولإ•أءمحدياء آلات عر يوا 
وصحبهآله وعلن محمد نبينا علن الله وصلن العالمثن، رب لله والحمد 

أحمعإن.

٠٠*

•دالوح ايكاء ص ض ب ولمي ( ٣٥٨الخلة)ه/ في أبونمم بمنام رواْ ;١( 





ردمويتصدست هغايا ■يييي 

صدتايجثؤع\ظ

همعرضال

القدمت

القرآندووسس الأول: القمل 
القرآنفي الأس مفهوم أدلأ؛ 

ا-مضالأس
آ".اهمةالأسفىالحاة

ترص٣-نجربة 
والقوليالعملي فرص جواب - ٤ 

القرآنس لحن اين : القالي الحث 
تفرسنافي القرآن عنزلة ما ت موال 

القرآنهجر أنولع "" 
القرآنوعظمة همية أ— 

القرآنلهدا الأساسية .الأهداف 
القرآن*ع السلف ال ح— 
نفوسنانى القرآن مة صعمتا يف ك— 

بالقرآنالأمة محا -كٍف 
القرأنيزلة الحقيقي والإدراك العرفة أولأ: 
وتعلماوتعلما تلاوة القرآن مع نعيش أن ثانيا؛ 
تغيرلا القرآن حقاتق ان ئكا:

القرآنمع المحابة عاش كيف رابنا: 
القرآنيحيون سلف الكان كيف خاما: 
القرأنمع والتابعين، السلما حال من نماذج سادسا: 
وافهجالاميدة الثاني: القمل 
الحقيدةفي الصالح اللف منهج الأول: الحث 

لفالمنهاج نملرح لماذا أو؛؛■ 
القلوبأنواع ثانيا: 

العقيدةتلقي، فير لف المحصادر الأول: القمم 
القرآناوكرمأولا: 

النويةالسة ثانيا: 

=viC؛<

الممحا
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ودمريقنمنيببغن قضايا 

وسال
>ققبم

الممأء_ات

اسدةم واثرئ الترجمة أولا: 
-تمهيد

يأتوكيف الترجمة ثاث: 
الترجمةلظهور الأسباب أهم ثالثا: 

ترحمتالش اطلوضوعات أهم وابما٠ 
الترجمةعلن ترتبن التي الخطيرة الآ'ار خاما: 

الأنالوجود الترجمة لقم قتراحات ا- 
مصدرالعقل هل ثانيا؛ 
العقليكون أين ثالثا: 

التوحيدجناب النم حمايل الثاني: ايحث 
ونقالهالتوحيد لحقيقة بيانه. أ- 
الشركأنويغ — ب 

التوحيدح-حماية 
والصماتوالأسماء التوحيد حقاتق اكالث: العث 
الحستئالله اسماء مع الرابع؛ الحث 

)اللعليف(تعالئ سمه ا— 
هالرمول محا الخاص: الحث 

العيانمن أمته علن الني وف خ— 
الأيةتلا ص وعين إبراهيم امحار ذا أل- 
الرمولهحة في ويان لط ح- 

اكهمحبة تكون فكيف والولد والأل الض عالن الرسول محبة ندم إذا أولأ؛ 
وسموأحلاقهلشخصه إعجاب ليس الرسول حب ثانيا: 
ساعتهليس الرسول حب ثافا: 

الرمرلمحية علامات ن مس 
الخاهلةالآىر ؤإحياء الولهية السائس: الحث 

فكريةيتيارات الإسلامي العالم رور م— 
والراضةعاشوراء يوم الساح: الحث 
الرافضةالثامن: الحث 

الرافضةمدهب أصول أولا؛ 
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سمجيءودعويقانغايا 

رصال

حممه
اتاسع

ؤإمامهمالملمين جماعة ركب في السير - ٤ 
شرعىمنهج علن القائم العلمي التاصتل - ٥ 
المنصورةالطائفة التزام — ٦ 
يدينهالمسلم يفر الفتنة وتنحكم الأمور اختلاط عند — ٧ 

المترباصال س الثالث: الممل 
والاصتعانةالعبودية الأول؛ اليحث 

العبوديةلتحقيق والتوكل العبودية بين لتلازم ا— 
أحوالثلاثة في العناية علن للإعانة العبد حتياج ا— 
والتوكلالمبادة في الماس مام أ— 

الباطلمن ثابلة يقع؛ي رجحد0 مه شيء أو الحق عن أعرض من -كل 
وانشراحهالقلب أحوال القالي: الحث 
الصدرسلامة القاك: الحث 
المدورشرح أساب الرابع• الحث 

هصدره رح ت— 
القيامةيوم صد فدما تزول لا الخامس: الحث 
غريبكانك الدنيا في كن المادس: الحث 
اللهدين علن التات الماح: الحث 
اللهإلى الدعوة قيايا من الرا؛ع: القمل 
الأسلابالوحدة الأول: ايحث 
إعلامهنحات الثاني: الحث 
الحجحتلبة في الإعلامي الرسول -منهاج 

عفليمتنقاءلت\ن علئ نامت التثى هلبة ح— 
الحاصرعصرتا في الإعلامية الفارقان يئن قارنة م— 
الإعلاميةالرشيد هارون ياسة س— 

الإعلاميةالمياسة من العالما، -مواقف 
وخمحؤعامتكالل أمة الأمة هده ض الثالث: الحث 

الأمةمحذه مات سمن الوافر للأمر الاستسلام ل ه— 
وصدقه.نبرته دلائل في داحلة المايقة لموص ا— 
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ًوجق<
وصال

BIIM'ءيء ٠٠ضدسق عصايا 

اتالممع

الحريم.لات 
لخيمما لتحديره مثالة ا- 
الاستكانةلعدم الإسلام تارخ من مثلة أ- 

وءال؛ت4الله مكراعداء الراح: ايحث 
لهموامتحانه الخارية الله صنه الإسلام علن والخرب العداء — ١ 

والعقلةالعبرة أحذ فيجب والبا٠لل الحق بتن المعركة إذاتقررت ٢- 
•سق ما تقرر التي الحتانق عم أ- 

القرئالأ<لأهل -تحذير 
وعائه.الله لمكرأعداء ادالتاربمم المالخاص: العن، 

والمرالدروس نوح قوم - ١ 
والمرالدروس صالح ترم - ٢ 

ومؤامراتهماليهود *؟-مكر 
وأصحابهالله. يرمول لكر ا- 

للدعوقالمعاندين موامح، السادس: المبحث 
أمورعلن وقائمة قوية واضحة كانت الأنبياء دعوة — ١ 
الأنبياءدعوة فى يلاحفل ما ول أ- 
المعاندين'للدعوةمالل و- 

الضعفاءاستجابة أولأ: 
.بالأنبياء الثقة وزعزعة الشك زرع محاولات ثاتنا: 
صريعديدةوله والإيذاء والعذاب التهديد ثالثا: 

بالرحملتهديد ا- 
اللأيمن والنفي والإخراج بالنار، -الإحراق 

والصلبوالتممل لعجن ا٠ 
وأصحابهالغي. وجهه ا م- 
للدعوةا،لافقين واف م- 
منهموالخدر خدم وبتن القرآن في النافقين الله ضح ف- 
اياكنمات م- 

مملحونأنهم عواهم د- 
القسوشرون المعروف عن ؤينهون بالمنكر يأمرون نهم أ- 
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همعوضال
>لةبم

المد1ءسات

هالرسول لي والفن الفاحشة يشعون نهم أ- 
الخوفحال والخن والبخل الضرار احي متخاذ ا- 
بالومّنوالحرية والاستهزاء الحهاد عن لتشيهل ا- 
الكافرينوموالاة والمة الكاب إلن الحاكم فض ر- 
اياشنفقح محن لهدف ا- 

الهديحول ت الخامس الممل 
منكمممرمن أحق نحن الأول؛ ايحث 

صيامهومشروصة عاشرراء مع تفات و- 
منكم(مموسئ أحق )نحن قوله. عليها يدل الي والخواعل لأصول ا- 
منهاونماذج واحدة الأنبياء درسة م- 
بميميام وصعب ه الرسول اذاكان ن- 

طبيعتهمعن والحديث اليهود ذم أولا؛ 
الخهليرةانحرافاتهم بروز ثاتا: 
رانأجل من بمؤمن تعلمهم م؛ 

الض.من اليهود مؤنق رابما؛ 
ض؛ريظةليهود الرسول اكام؛ الحث 

اليهودمع الني.؛ دئ ه- 
هالني علن تتحزب كلها الكمر وئ ت- 
التهودمن اخامحا مع ممات و- 

اليهودهم اليهود أن : الأولى الوممة 
مشكلتهملحل مقترحه حول اليهودي سعدى ابن مع قصتهم اكابة: الوممة 

هالني يبتن محنهم -المفاوصات 
ليشاورْلهم أبولبابه ه الض رسال إ- 
لبابةأبو نمة من منقادة روس د- 
فيهمسعد وحكم قريظة بني ستلأم ا- 
الغزوةمع ودروس تمان ي- 

بميماذا ... الهود مع اللام اكالث: الحث 
وقتناإلن الملييية الحروب من اليهود لخْلطات موجزة تاريخيهة راسة دء 

الأصر
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1^1^و3ءويق منمست فلغايا ■■■ييييي 

رسال
>ءةبم

اتالممح

اخج\بوقضا الإسلام حرب اياقر: الحث 
اللهإلئ ودعاته الإسلام منهج علن فكرية حرب تثن الإعلام سائل و— 
الغربيوالعالم الحجاب ضة ن— 
لاومومن\ننداءان فيها ية أ— 
ؤيقرالنكر يوصل أن السالمون به ممر شيء حطر أ— 

نحوالثيثانواجبا عشر: الحائي الحث 
واسمواكريل اللم طلب اس: الممل 
الشرعيالعلم تحصيل لدة الأول: الحث 

وأساسهاالعلوم صل أ— 
الشرعيالعلم تحصيل لدة تائج ن— 

العملو؛رة الملم ؛وة الثاني: الحث 
بالعالمانمل مق الأنمة تشديد 

بقوتثنإلا يمل لا الله إلن لسائر ا— 
القوت؛نتحام الناس صناف أ— 

ازهع*والعلم U الثالث: الحث 
مانفالإسلام منهاج في لعلم ا— 
آياتثلاث مع قفات و— 

الإسلامالنهج خماتص الرابع: الحث 
البشرنتاج من ليت مصادرة أرلأ: 
ماحةوالوالسهولة اليسر ثالثا: 

إلنتطيقالنظرية لتحويل بالعمل العلم ربمل ؛ ١٤١٧
سواْما إلئ يحتتاج لا غني أنه رابما- 

الوجوهجمح من المنهج تكامل خامسا؛ 
بحتةدنيوية غايات له ليس منهج هائما؛ 
والتريةاسم الحامي؛ الحث 

عليهاوالخوان ضيآتان ق— 
الحفظعلن يحتمد تلقيني الإسلامي التعليمي النهج أن الأولى؛ 

والروحيةالعقلية الحواتب تبمى لا السالمان عند الميممة التربية ا: اتياك
والسلوكية
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٣٥٥ عليهم-الخراب 
٣٦٠ والذاكرةالأسان اسمس: الحث 
٣٦٠ و\لأ-خر6الدنيا امتحان ين اكارنة —
٣٦١ بالامتحانتتعلق أمورهم وأولياء لأبنائنا سريعة وصايا -
٣٦٥ لحومموواجبا وحاجاتهم خماضهم الشاب الماع: ايحث 
٣٦٥ وحمانمهمالثبامح، طبيعة أولا؛ 
٣٦٧ الأساسيةالشباب حاجات أهم ثاليا: 
٣٦٩ الشبابنحاه واجها س الثامن؛ الحث 
٣٦٩ ضلواحد حاف علن التركيز فى الخْلآ -
٣٦٩ تربوتأأبمارنا يواجه  ١٠أهم —
٣٦٩ وهونوعانالماسر سالق ١
٣٦٩ أ-تلفزيوني
٣٧٠ ب-إذاعي
٣٧٠ والصحفالمجلات - ٢
٣٧٠ م_الأصحابوالزملأء
٣٧٠ ياحة؛-ال
٣٧١ المؤثراتلهدم -الحلول 
٣٧٣ والججرمان اكاست اممصل 
٣٧٤ والشهورالحساU الاودت الحث 
٣٧٤ والأعوامالشهور حسان بات فى الأمة هذه تميزت هل —
٣٧٤ والستةالشهر نى وءلرائ٠هم الأم انقسام أولات 
٣٧٤ الأكلهو شريما به جاءت الذي ثامحات 
٣٧٦ والحسامحاالرؤية رمضان صرم ثاكات 
٣٧٩ الشر؛عةوكمال رمضان امتشال الثاني: ايحثإ 
٣٧٩ رمضاناستقال مميزات —
٣٧٩ رمضان-هدايا .

٣٨٠ رمجضانفى عياله علئ الله جود —
٣٨٣ نهالمحقات وفضل رممان استقال ثاثيا: 
٣٨٣ رمضانشبر ميزات —
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رمضانر لعاده الله دايا ه— 
عالاالله رزقه لن داء ن— 

ر،مانفي يكون أجودما كان ثالثا: 
يكونما أجود كان حديث ْع قفات و— 
أعمهالأمور الشهر هذا في ه الغي ود ج— 

عبادهعلن نضله وعفليم الله جود ١- 
وأثرهالقرآن مدارسه — ٢ 

ةالمالخين'ا_مجال
الهدنة٤-قفل 

الحولمنتاهر اعفلم هي  ١٠— ٥ 
بالجدراسمق رمضان دروس راينا: 

بهاتبشر يلأمور رمضان فى الجد ور د— 
منهاللاستفادة أفاق تنتح رمضان في المجد رية حن— 
رمضانفي اجد المهع السالف ال ح— 
لمانالمتريه فى المم^د ور د~ 

رمضانس الأواخر الغشر نمل خامسا: 
الأسحارش الزالاه -التوبة 

الأعمالفي الاجتهاد العفوبعد يرد كيف ت ؤال س— 
الأواخرالعثر أحكام قفات»ع و— 

ودلعرمضانسائما: 
الحجالثالث: الجث 

بأمورالأسان امن في سب وحده الله عبادة أولأ: 
للهوالعبودية بالعقيدة مريومحل الحج صل أ— 

اخجمن يرئس ٥؛،؛ 
للناسالله من داء ن— 
مرادبن اؤص مع طالب أبي بن وعلي الخْلاب بن عمر ة من— 
أمورحلال س الجهاد ؤيعلمها الأمة يذكر لحج ا— 
الشركمن وسلامتها العقيدة صفاء الومن يعلم لحج ا— 

الحجيئوس س الإملأمة الوحدة ثالثا: 
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